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Izvleček
Sodobna vloga polkmetov na primeru Voklega
Zaključna seminarska naloga skuša ovrednotiti sodobno vlogo polkmečke strukture v
Voklem. Polkmetje imajo veliko zaslugo pri ohranjanju drobne posesti, obdelavi njivskih
površin ter prehranski samozadostnosti. V naselju so včasih upočasnili, drugič pospešili
fiziognomske spremembe in v njegovi okolici vzdrževali kulturno pokrajino. Od skupno 128
gospodinjstev v naselju, v katerih prebiva 509 prebivalcev, je 13 polkmečkih, 15 kmečkih in
100 nekmečkih gospodinjstev. Polkmetje so zaradi združevanja kmetijske dejavnosti in
zaposlitve izven kmetije povezovalni člen med različnimi socialnimi skupinami v prostoru.
Dvojna zaposlitev jim povzroča tudi posebne razvojne probleme: njihova kmetijska
proizvodnja je na kmetijskih trgih pogosto neekonomična in nekonkurenčna, pri trženju
pridelkov pa polkmetom za prilagoditev kmetijske dejavnosti sodobnim zahtevam manjka
inovativnega razmišljanja in poguma.
Ključne besede: polkmetje, mešane kmetije, kmetijska dejavnost, kmetijska zemljišča,
industrializacija, deagrarizacija, Voklo, Kranjsko – Sorško polje, socialna geografija

Abstract
Contemporary role of part-time farmers: the case study of Voklo
The final essay focuses on the contemporary role of part-time farmers, their structure and
value in the settlement of Voklo. Part-time farmers have been an important factor in the
preservation of small agricultural holdings, cultivation of the land and in their own food
subsistence. In order to maintain the cultural landscape, the physiognomic changes in the
settlement have been partly slowed down and partly intensified. Out of 509 inhabitants in 128
households, there are 15 farm, 13 part-time farm and 100 non-farm households. Part- time
farmers in Voklo combine their agricultural activities with their off – farm employment, and
therefore act as a direct link between different social groups in the area. Double employment
is also a cause for some of their special development issues. Their agricultural production is
usually very small, uneconomic and not competitive. They are lacking innovative ideas and
also the courage to adapt their agricultural activities to the contemporary demands.
Key words: part – time farmers, part-time farms, farming, agricultural area, industrialization,
deagrarization, Voklo, Kranjsko – Sorško polje, social geography
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1.

UVOD

Podeželje se v zadnjem stoletju močno spreminja. Pred drugo svetovno vojno se je večina
prebivalstva v slovenskih vaseh ukvarjala s kmetijsko dejavnostjo, vendar je hiter razvoj
človeške družbe in razmah globalnega gospodarstva v 20. in začetku 21. stoletja podeželskim
naseljem naglo predrugačil njihov videz in funkcije. Še mnogo bolj korenite spremembe so
opazne v načinu življenja in miselnosti ljudi. Na podeželju se je zapuščina preteklosti kljub
modernizaciji in številnim inovacijam delno ohranila do danes; s tem ni mišljena le
arhitekturna dediščina, temveč tudi življenje in navade sodobnega človeka. Zaradi sprememb
vsakdanjega življenja (dnevne prakse) se je spremenilo tudi dojemanje podeželskega prostora
(Woods, 2005). Polkmetje so kot prehodni sloj med delavci in čistimi kmeti pokazatelji
nekdanjega, svojevrstnega načina preživetja.
V slovenski strokovni javnosti je problematika polkmetov vse manj aktualna: temu ni vzrok
njena raziskovalna nezanimivost, temveč predvsem negotovi gospodarski pogoji kmetovanja
na manjših, z vidika socio-ekonomske klasifikacije mešanih kmetijah. Zaradi
družbenogospodarskih sprememb so polkmetje v zadnjih dveh desetletjih postali zelo
»ogrožena« vrsta, maloštevilen sloj med prebivalci na podeželju. Njihova dvojna zaposlitev je
na razvojnem razpotju, saj se je v socializmu polkmečka struktura mnogo lažje ohranjala kot v
današnji družbeno-gospodarski ureditvi. Temelj obstanka in razvoja sodobnih polkmetov je
uskladitev njihovega načina življenja z zahtevami sodobnega sveta, sicer bodo s procesom
kopičenja intenzivne tržne kmetijske dejavnosti pri velikih kmetih povzročene obsežne
prostorske, družbene in gospodarske spremembe podeželja.
Zadnja proučitev polkmečke strukture je bila v geografiji opravljena pred več kot 20 leti. Ker
se sodobne raziskave mešanih kmetij večinoma posvečajo njihovim finančnim in
administrativnim težavam, nam je proučitev polkmečke strukture – vsakdanjega življenja in
problemov polkmetov – predstavljala velik izziv, saj smo morali samostojno oblikovati način
raziskovanja in predstavitve rezultatov v raziskavi.
Z zaključno seminarsko nalogo želimo ovrednotiti sodobno vlogo polkmetov v Voklem ter
opozoriti na njihove razvojne probleme in posledice pri (ne)uspešnem prestrukturiranju
njihovih kmetijskih dejavnosti. Raziskavo so usmerjali sledeči cilji:
·
·
·
·
·
·

ovrednotiti vpliv lege, lokacije in okolja Voklega na življenje polkmetov,
prikazati razvoj naselja s poudarkom na funkcijski vlogi polkmečke strukture,
proučiti vlogo polkmetov kot prebivalstvene in gospodarske kategorije v Voklem,
iz intervjujev izluščiti njihove glavne značilnosti ter razvojne težnje,
soočiti sodobne probleme in razvojne priložnosti polkmetov,
ter oceniti njihov razvojni potencial.
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Pri oblikovanju zaključne seminarske naloge smo sledili sledečim hipotezam.
Hipoteza 1: Število polkmetov v Voklem nenehno upada zaradi opuščanja majhnih kmetijskih
gospodarstev.
Hipoteza 2: Kmetijska dejavnost se pri polkmetih v Voklem opušča zaradi nedobičkonosnosti
in previsokih zahtev po vlaganju v kmetijo (pretežno iz dohodkov nekmetijske dejavnosti).
Hipoteza 3: Znižanje povpraševanja po pridelkih na kmetijskih trgih je glavni vzrok krize
kmetijske dejavnosti pri polkmetih, zato je temelj njihovega obstanka uspešno trženje in
inovativno gospodarjenje.
Hipoteza 4: Zaradi razvojnih teženj podeželja v postindustrijski družbi strokovna raba
geografskega izraza »polkmet« nič več ne ustreza potrebam sodobnega raziskovanja, saj so ga
nasledili novi pojmi, ki bolje opisujejo sodobne probleme mešanih kmetij in njihovih
gospodinjstev.

2. METODE

Problematika polkmetov je v zaključni seminarski nalogi proučevana s kombinacijo različnih
metodoloških pristopov, saj nam le to omogoča (dokaj) celosten pogled na njihov razvoj in
vlogo v podeželski skupnosti. Čeprav sta pojav in razvoj polkmetov v strokovni literaturi
dobro raziskana, pojem pa je opredelilo več avtorjev, ga statistični in kartografski viri ne
zaznavajo kot posebno prebivalstveno kategorijo. Zaradi njihove »razpetosti« med več
gospodarskih dejavnosti je poleg statističnih in prostorskih analiz raziskavo nujno kombinirati
tudi s kvalitativno metodo - intervjujem. Le dosledno kombinirana uporaba spodaj navedenih
metod omogoča sledenje zastavljenim ciljem in preveritvi hipotez.
·

Analiza obstoječih virov in literature: ta metoda nam je omogočila seznanitev s
tematiko in različnimi opredelitvami polkmetov ter oblikovanje teoretičnih izhodišč za
izvedbo raziskave. Zgodovinski viri (franciscejski kataster, stare fotografije) so nam
omogočili opazovanje razvoja naselja, vendar so bili za kakovostno analizo razvoja
polkmečke strukture premalo natančni, nemalokrat celo medsebojno neprimerljivi.
Pregledano gradivo v slovenskem jeziku je večinoma nastalo med letoma 1960 in
1990, kar posredno kaže tudi na obdobje, ko so se strokovnjaki različnih področij
največ ukvarjali s polkmeti kot posebnim slojem aktivnega prebivalstva. Tuje
literature je veliko, tako iz nekdanjega jugoslovanskega prostora kot tudi nemškega,
angleškega in francoskega jezikovnega okolja. Ker tuji avtorji ne upoštevajo
posebnosti razvoja polkmečke strukture v slovenskem prostoru, je večina tuje
literature za potrebe naše raziskave neuporabne. Slovenska literatura zaradi
zastarelosti večinoma ne ustreza potrebam sodobnega raziskovanja, čeprav je tudi
njena neaktualnost oplemenitila oblikovanje sklepov zaključne seminarske naloge.

5

·

Zbiranje in obdelava statističnih podatkov: podatke o prebivalstvu in njihovih
dejavnostih zbirajo različne, med seboj nepovezane ustanove, vsaka s svojim načinom
vodenja statistike in pravili o statistični zaupnosti. Zbrani in pregledani so bili popisni
podatki iz krajevnih repertorijev in vseh dosedanjih popisov prebivalstva. Stiki so bili
vzpostavljeni z več kot 10 ustanovami, vendar je bilo zaradi varovanja osebnih
podatkov zbranih relativno malo kvantitativnih podatkov. S tabelarnim in grafičnim
prikazom spreminjanja števila prebivalstva ter deležev zaposlenih po sektorjih
gospodarskih dejavnosti smo sicer lahko ocenili številčno gibanje polkmetov v
preteklih obdobjih, vendar je ocena zgolj okvirna. Na podlagi statističnih analiz in
ugotovljenih teženj smo skušali napovedati gibanje števila polkmetov tudi v
prihodnosti.

·

Prikaz prostorskega razvoja: s pomočjo različnih ustanov in domačinov smo zbrali
kartografsko in slikovno gradivo o Voklem. Z digitalno primerjavo smo v geografskih
informacijskih sistemih proučili spreminjanje rabe tal. Zaradi velike spremenljivosti
zemljiških kategorij na različnih virih smo bili primorani združiti posamezne
kategorije, kar znižuje natančnost primerjave. Oblikovali smo karto današnje
prostorske razmestitve različnih tipov gospodinjstev po vrsti dohodka, skupaj z
lokacijami podjetij in drugimi središčnimi funkcijami v naselju. S prikazom razvoja
naselja in njegove sedanje podobe smo analizirali vplive območja na razvojne težnje
in obstanek polkmetov, vendar je ocena teh vplivov in dejavnikov zaradi mnogoterih,
medsebojno prepletenih vplivov okolja precej posplošena, površna in omejena zgolj na
glavne dejavnike v okolju.

·

Metoda intervjuja in terensko delo: oblikovali smo nabor vprašanj, s katerimi smo
od polkmetov in drugih prebivalcev naselja dobili neposreden vpogled v proučevano
problematiko. Soočiti smo se morali z veliko raznolikostjo odgovorov, ki je bila pri
našem delu ovira in hkrati tudi velik raziskovalni izziv. Raziskava je bila opravljena
na osmih kmetijah, kjer se ne ukvarjajo le s kmetijsko dejavnostjo, ampak je bil vsaj
včasih en član gospodinjstva redno zaposlen v nekmetijski dejavnosti. Strokovno
mnenje o razvojnih težnjah polkmečke strukture v Voklem smo z intervjujem dobili
tudi od pristojnega kmetijskega svetovalca pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije.
Ugotovitve o polkmetih smo na podlagi raziskave razčlenili in ovrednotili.
Medsebojno primerljivost odgovorov iz intervjujev smo omogočili z oblikovanjem
preglednice, kamor so vključeni ključni citati. Zaradi velike pestrosti odgovorov in
izjemno raznolikih družinskih zgodb smo oblikovali tudi poskus tipizacije polkmetov,
saj so tako jasneje prikazane njihove glavne razvojne smeri v prihodnosti. Za natančno
oceno sedanjega stanja so bila v Voklem s terenskim opazovanjem evidentirana vsa
gospodinjstva glede na število članov, njihove dejavnosti in vire dohodkov.
Ugotovitve smo povzeli z izdelavo grafičnega modela.
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Prvi del zaključne seminarske naloge prinaša teoretski pogled na problematiko polkmetov,
kjer obravnavamo razvoj terminologije in glavne dejavnike, ki so vplivali na značilnosti
sodobnega življenja polkmetov v Voklem. Ovrednotili smo vpliv lokacije naselja in
zgodovinskega razvoja na vlogo polkmečke strukture. V drugem delu smo ugotovitve
povezali z intervjuji, ovrednotili sodobno vlogo polkmetov v Voklem in njihov pogled na
prihodnost.
Slika 1: Struktura raziskave
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3. OBMOČJE PROUČEVANJA

Poleg sosednjih Vogelj je Voklo edino naselje z lego v osredju Kranjskega polja; ostala
naselja so zaradi vršajev in vodotokov razmeščena po njegovih robnih območjih (Melik,
1959). Razpoložljivost vodnih virov in kmetijskih zemljišč sta bila glavna pogoja za stalno
naselitev prebivalstva. V obliki kolonizacijskega tipa vasi so v 12. stoletju na obeh straneh
glavne vaške poti med lokvijo in cerkvijo nastale prve kmetije. Okoliško obdelovalno zemljo
so razdelili v proge, ki so se ohranile do danes (Ilešič, 1933). Naselje je poimenovano po
lokvi, ki je bila njegovim prebivalcem glavni vir pitne vode. Vanjo se je nekdaj stekal potok,
ki teče od Olševka mimo Srednje vasi in ponikne pred Šenčurjem (Koblar, 1892), njegov tok
pa je danes močno reguliran in nič več ne doseže Voklega.
Razpoložljivost kakovostnih kmetijskih zemljišč1 je temelj nastanka močne tradicije
kmetovanja, ki se v naselju ohranja iz generacije v generacijo. Skrbno obdelane njivske
površine običajno z visokimi hektarskimi donosi poplačajo kmetovo delo in finančne vložke.
Prometna dostopnost do naselja se je precej izboljšala leta 1985, ko so v njegovi neposredni
bližini zgradili avtocesto. Vse več dnevnih migrantov od tedaj odhaja v Ljubljano. Tudi lega
v sosedstvu največjega slovenskega letališča na Brniku pozitivno vpliva na razvoj
zaposlitvenih možnosti ter novih poslovnih stikov in priložnosti. Polkmetje in kmetje iz
Voklega imajo v najemu velike travniške površine ob letališki stezi za košnjo sena.
Dostopnost do zaposlitvenih središč polkmetu omogoča redno zaposlitev v nekmetijski
dejavnosti, saj mu vožnja na delovno mesto ne predstavlja velikega časovnega in denarnega
stroška.
Naselju se je v zadnjih 100 letih lokacija in dostopnost močno izboljšala; obe lastnosti
plemenitita kakovost bivalnega okolja in privlačnost bivanja v naselju. Voklo postaja
»magnet« za priseljevanje nekmečkega prebivalstva z zaposlitvami zunaj naselja, ki ceni
življenje na podeželju in stik z naravo.
Bližina avtoceste in letališča ima tudi negativne okoljske vplive: hrup, izpušni plini in
konflikti pri rabi najboljših kmetijskih zemljišč. Kmetijsko dejavnost v Voklem je odvzem
rodovitnih zemljišč precej prizadel.
»Vzeli so nam zemljo. Čez sredo parcele, nekdaj velike 1 hektar, so zgradili
avtocesto. To je res negativno. Danes imamo na obeh delih avtoceste majhni
njivi, vse skupaj ni nič.« (V 2, ženska, 59 let)
Zaradi podružnične enote Osnovne šole Šenčur, trgovine z živili in izpostave Kmetijske
zadruge Cerklje uvrščamo Voklo v središčno naselje prve stopnje (Benkovič Kraševec, 2006).
S sosednjimi Vogljami, kjer so storitvene in gostinske dejavnosti nekoliko bolj razvite, tvorita
funkcionalno naselbinsko celoto. Zaradi hitrih in dobrih cestnih povezav je cilj večine
dnevnih migrantov Kranj, ki je glavno zaposlitveno, izobraževalno in upravno središče
Gorenjske. Sedež občine, župnije in osnovne šole je v Šenčurju. Občinsko središče krepi
zaposlitvene zmogljivosti zaradi nove poslovne cone, saj ima vizijo razviti se v najbolj
podjetniško občino na Gorenjskem (Razvojni program občine Šenčur 2004 - 2013, 2004).
Kmetijska zemljišča okoli Voklega so uvrščena v 1. razred glede na obstoječo kategorizacijo kmetijskih zemljišč, kamor uvrščamo
kmetijska zemljišča z najširšo možnostjo kmetijske uporabe, ki se kaže v možnosti gojenja vseh kmetijskih rastlin v Sloveniji, če lega tal
omogoča uporabo vseh vrst kmetijske mehanizacije (Opis območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, 2007).
1
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Nizka stopnja središčnosti ter pomanjkanje delovnih mest v Voklem spodbujata polkmete k
dnevni migraciji in k preusmeritvi iz kmetijstva v druge, donosnejše gospodarske panoge.
Gozdovi okoli Voklega imajo izjemno močno pokrajinsko-ekološko vlogo. Za naselje je
zelo pomembna tudi njihova varovalna funkcija pred hrupom z letališča in avtoceste.
Gozdnate in zelene površine postajajo priljubljen prostor rekreacije, saj veliko ljudi iz Kranja
in njegove okolice prihaja tja preživljat prosti čas. Želja po preživljanju prostega časa se vse
bolj očitno pojavlja tudi med polkmeti v naselju.
»Danes jih je večina zjutraj pred službo pripravljenih le za kakšen tek ali
telovadbo, nikakor pa ne za kakšno kmetijsko delo.« (V 1, moški, 49 let)
Slika 2: Geografska
lega
proučevanega
og
eg pr
ga območja
ja

Slika 3: Geografski prerez proučevanega območja
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Slika 4: Vrednotenje lokacije in dostopnosti naselja Voklo
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4. VSEBINSKO - TEORETSKA IZHODIŠČA

Beseda »polkmet« označuje človeka, ki vsakodnevno združuje kmetovanje in zaposlitev v
nekmetijski dejavnosti (Part - time farmers, 1982). Dvojna aktivnost je osnova vsem
opredelitvam, ki skušajo strnjeno in pregledno zaobjeti temeljne značilnosti polkmečke
strukture. Množica različnih pojmov in opredelitev v strokovni literaturi odseva labilnost in
variabilnost socialne skupine polkmetov, saj je proučevana problematika tesno povezana z
velikimi prostorskimi in socialnimi spremembami kmečkih gospodarstev po drugi svetovni
vojni (Klemenčič V., 1968). Večina zbrane terminologije je zaradi družbenogospodarskega
razvoja pomensko zastarele in vsebinsko neuporabne za opisovanje sodobnih procesov na
podeželju, zato se postopno spreminja iz geografske v »zgodovinsko«. 2 Kljub zastarelosti je
ohranitev in proučevanje pojmov o polkmečki strukturi izjemnega pomena za poznavanje
njenega razvoja in spreminjanja skozi čas (Kladnik, 2012).

4.1.

Terminološke nejasnosti

Eden ključnih vidikov naše raziskave je opazovanje »rojevanja in umiranja« geografskih
pojavov in njihovih pojmov. S proučitvijo časovno-pomenskega razvoja različnih opredelitev
lahko posredno izluščimo tudi prevladujoče procese in vplive geografskega prostora v času
nastanka pojma.3 Na primer: opredelitev kajžarjev je najbolje ustrezala dejanskemu stanju od
njihovega nastanka kot posebnega sloja prebivalstva zaradi delitve hub v zgodnjem novem
veku (Blaznik, 1966), pa vse do konca druge svetovne vojne, ko zaradi velikih družbenih in
gospodarskih sprememb o njih ne moremo več govoriti. Pojem sodi danes v zgodovinsko
domeno – te socialne skupine ni več, vendar so kljub temu pomembno izhodišče za proučitev
sodobnih polkmetov. Kajžarji so do danes ostali nekakšna prispodoba, nemalokrat celo
slabšalno-posmehljiva oznaka za ljudi, ki morajo iskati dodatno zaposlitev zunaj kmetije
zaradi premalo kmetijske zemlje (Kladnik, 2012). Pojmi, ki so danes že del zgodovinske
terminologije, kažejo, da je polkmečka struktura na slovenskem podeželju navzoča že dlje
časa in se spreminja skupaj z njim.
Ob zbiranju in medsebojni primerjavi literature se je v istem časovnem obdobju pojavilo več
različnih, vendar med seboj sorodnih opredelitev polkmečke strukture, na primer polkmet,
polproletarec in kmet-delavec v drugi polovici 20. stoletja. Čeprav so si v jedru – to je dvojni
zaposlitvi – povsem enotne, se raznoliki pogledi in mnenja oblikujejo predvsem zaradi
raziskovanja strokovnjakov iz več znanstvenih področij, kot so geografija, ruralna sociologija,
ekonomija, zgodovina, agronomija in etnologija. Večinoma so novi pojmi nastali spontano:
raziskovalci so jih oblikovali in opredelili tako, da so najbolje služili potrebam njihovih
raziskav, čeprav so sorodne opredelitve polkmečke strukture v drugih vedah že obstajale. Zato
kljub veliki pomenski podobnosti med pojmi ne moremo govoriti o sopomenkah, saj vsakega
izmed njih običajno uporabljajo le v eni stroki. Pestra množica opredelitev polkmeta povzroča
2

Gre za »zorenje« pojma.

3

Na 13. in 14. strani zaključne seminarske naloge je ob različnih opredelitvah pojmov zapisan »rok uporabe« izrazov - v katerem časovnem
obdobju je posamezen pojem vsebinsko najbolje predstavljal lastnosti polkmečke strukture na podeželju. Zaporedje in časovni zaznamki v
preglednicah ustvarjajo zgodovinski lok razvoja izrazja o polkmetih.
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tudi zmedo pri tipologiji in poimenovanju gospodinjstev, v katerih ti ljudje živijo (Kladnik,
2012; Razpotnik Visković, 2012).
Pojem »polkmet« so po drugi svetovni vojni oblikovali geografi pod vplivom nemške smeri
socialne geografije (Klemenčič V., 2012; Kladnik, 2012). Iz svoje strokovne literature so ga
uspešno razširili tudi v terminologijo sorodnih ved, saj geografsko pojmovanje polkmeta v
nasprotju z ostalimi, bolj ozkogledimi definicijami, poudarja širše učinke dvojne zaposlitve
na pokrajino in družbo. Ohlapna opredelitev pojma glede združevanja kmetovanja in dela v
nekmetijski dejavnosti plemeniti njegovo uporabno vrednost, ker dopušča poljubne
kombinacije s kmetijsko dejavnostjo: ne samo z delom v industriji (kot na primer pojma
polproletarec in kmet-delavec), temveč tudi s podjetništvom in obrtjo.
V literaturi ni enotnega mnenja, kdaj lahko gospodinjstvo opredelimo za polkmečko. V
zaključni seminarski nalogi opredeljujemo kot gospodinjstva polkmetov tista, kjer se vsaj
en izmed odraslih članov gospodinjstva zaposli izven domače kmetije (Klemenčič V.,
1968), medtem ko nekateri drugi avtorji v gospodinjstva polkmetov uvrščajo le taka, kjer je
izven kmetije redno zaposlen tudi gospodar kmetije (Krašovec, 1965; cv: Klemenčič M.M.,
1974 a).
Čeprav polkmečko strukturo opisuje precej pojmov, jih do sedaj še nihče ni sistematično zbral
in proučil njihovo medsebojno pomensko podobnost in raznolikost. Zaradi mnogoterih
prostorskih učinkov polkmečke strukture so se pri opredelitvah izoblikovali raznoliki zorni
koti, ki kažejo na izrazito interdisciplinarnost področja raziskovanja. Neenakost
opredelitev kaže na notranjo nehomogenost polkmečke strukture, ki se odraža v precejšnjih
odstopanjih glede odnosa polkmetov do njihove kmetije in zaposlitve ter pri razmerjih med
dohodki od kmetije in zaposlitve v nekmetijskih dejavnostih.
Ker so opredelitve običajno najjasnejši in strnjeni opisi prostorskih pojavov, ki nam pomagajo
razumeti dogajanje v pokrajini, smo s tem pri naši raziskavi skušali premostiti vrzel med
teoretičnimi izhodišči in praktičnim terenskim delom.
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Kmet – delavec

Polkmet

Polproletarci
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»Ljudje, ki so živeli na majhnih kmečkih posestvih, nastalih ob procesu delitve hub, ki so se pri nas
močno uveljavile v 16. stoletju. Kajže so rasle kot samostojna naselja ali kot razširjeni deli naselij na
robu vasi, kjer so kajžarji pridobili dele srenjskih zemljišč. Kultivirali so jih za njive in vrtove, deloma
v neposredni bližini kmečkih domov, deloma v bližini vasi, deloma pa celo na oddaljenih gmajnah.«
»Izoblikoval se je iz sloja bajtarjev in kajžarjev, ki so nastajali že od srednjega veka, preživljal pa se je
z delom na drugih kmetijah, z delom v gozdu ali tovorništvom. Najbolj se je razvil ob veleposestih,
plantažah ali polfevdalnih oblikah posesti, marsikje z obeležjem prisilnega dela.«
»So siromašni in najsiromašnejši kmetje, ki ne morejo živeti samo od malega posestva, ampak so
prisiljeni iskati dodatni zaslužek pri večjem kmetu, v lokalni industriji oziroma zunaj svojega kraja;
toda to velja le ob pogojih slabe razvitosti industrije, socialne zakonodaje in delavskega gibanja. V
razvitejših gospodarstvih, tako socialističnih kot kapitalističnih, pa polproletarec prihaja do relativno
boljše mezde, saj pridela hrano doma, kar mu hkrati omogoča investiranje v nakup zemljišč in
kmetijskih strojev.«
»Kdor se preživlja z obdelovanjem lastnega zemljišča in delom v industriji ali kmetijstvu.«
»Oseba, ki je redno zaposlena v nekmetijski dejavnosti in ponavadi dnevno odhaja na delo v
zaposlitveno središče, obenem pa popoldan, konec tedna in v času letnega dopusta opravlja kmečka
dela na lastni zemlji, zemlji svojih staršev ali na najeti zemlji.«
»Polkmetje so v nekmetijskih gospodarskih panogah zaposleni delavci, ki delajo dodatno po delu izven
doma na svoji zemlji, zemlji svojih staršev ali na najeti zemlji.«
»Oseba v rednem delovnem razmerju v nekmetijski dejavnosti, ki na lastnem zemljišču, zemljišču
družinskih članov ali najetem zemljišču kmetuje popoldne, konec tedna in med letnim dopustom.«
»Kmet- delavec praviloma živi na podeželju (kmetiji), zaposlen pa je v mestu (industriji), ne združuje
le dveh zaposlitev, temveč hkrati povezuje ruralni prostor z urbanim.«
»So kmetje, ki so se zaposlili, vendar se niso mogli oziroma želeli odpovedati lastništvu zemlje in
kmetovanju. Opredelili so se za dvojno aktivnost ter tako postavili temelje socialno-ekonomski
kategoriji kmeta – delavca, ki kljub nekaterim predvidevanjem ni izginila in še danes predstavlja
pomemben ali vsaj poseben družbeni sloj v državah razvitega kapitalizma kot v socialističnih državah
in državah v razvoju.«
»Kmetje, ki na kmetijah dobe približno polovico dohodka iz nekmetijske dejavnosti, bodisi da je eden
ali več članov družine zaposlenih v tovarnah, ali pa delajo v gozdu oziroma se ukvarjajo s kmečkim
turizmom. Taka oblika kmečkega zaposlovanja se je zelo razširila v vseh deželah, kjer je veliko malih
kmetij in kjer je prišlo do hitre industrializacije.«

Kajžarji

Agrarni
proletariat

Opredelitev

Pojem

Preglednica 1: Pojmi in opredelitve polkmečke strukture (1. del)

Vrišer, 1995, str. 107;
definicijo enači z
opredelitvijo polkmečkih
gospodarstev.

Barbič, 1990, str. 16.

Geografski terminološki
slovar, 2005, str. 298.
Barbič, 1983, str. 262.

V. Klemenčič, 1968, str. 20.

SSKJ, str. 2002.
Kladnik, 1999, str. 171.

Od druge svetovne vojne do
danes.

Že od 16. stoletja, najbolj v
času agrarne prenaseljenosti
(19. st.).
Postopoma je nadomestil
pojem agrarnega
proletariata ob procesu
industrializacije; od srede
19. stoletja do zatona
socializma.
Od druge svetovne vojne do
danes.

Vrišer, 1995, str. 107;
Gestrin, 1969, str. 70.
Levstik, 1966, str. 369-369.
(povzeto po Barbič, 1990,
str. 16-17.)

Od 16. stoletja do druge
svetovne vojne.

Uporaba pojma

Kladnik, 1999, str. 70;
Ferle, 1990, str. 123.

Vir

»Gospodarstva, na katerih so gospodarji ali odrasli člani gospodinjstev zaposleni izven kmetijstva in
hkrati sodelujejo v kmetijski proizvodnji.«

»Gospodinjstvo, ki ima v lasti ali v najemu zemljo, in jo obdeluje, prihaja do različnih povezav z
neagrarno dejavnostjo izven kmečkega gospodarstva in s tem do različnih deležev dohodka iz agrarne in
neagrarne dejavnosti. Izven kmečkega posestva so lahko v neagrarni dejavnosti redno zaposleni vsi
aktivni člani gospodinjstva, le del njih, ali pa samo eden.«
»K mešanim kmetijam uvrstimo naslednje:
A. kmetije, pri katerih je najmanj en AČD 4 zaposlen zunaj kmetije ali prejema pokojnino in hkrati
najmanj eden dela samo na kmetiji;
B. vsi aktivni AČD so zaposleni ali prejemajo pokojnino ali so vzdrževani, vsota PDM5 za
gospodinjstvo pa je več kot 1,2;
C. na kmetiji živijo samo starejši od 64 let in otroci, učenci ali študentje, ali samo otroci, učenci,
študentje in je vsota PDM za gospodinjstvo najmanj 1 (torej 1 ali več).«
»Zaradi vpliva liberalnega trgovanja je prišlo do sprememb v celotnem gospodarstvu, ne le v kmetovanju.
Plače v industriji so postajale vse višje, kmetje so zato vse več delali v nekmetijski proizvodnji. Nekateri
od njih so prenehali s kmetijsko dejavnostjo, del se jih je celo odselil v urbana območja. Kot rezultat pa
se vidijo predvsem spremembe v tehniki kmetovanja, vložkih in tehnologiji.«

»Kmetovanje, ki v glavnem ni namenjeno ustvarjanja finančnega dobička, čeprav ne izključuje
dobičkonosnosti. Takšni kmetje pojmujejo svojo dejavnost kot prostočasno dejavnost.«
»So ljudje, ki na podeželju kupijo manjše kmetije, da bi živeli v »kmečkem slogu«, ob tem pa so še
vedno zaposleni v mestu. Njihov glavni cilj je živeti kot podeželani, ne pa kmetovanje in samooskrba s
hrano. Pojem se pogosto navezuje na proces gentrifikacije podeželja.«

Polkmečka
gospodarstva

Mešana struktura
gospodinjstev

Hobby farming

Paterson, 2005, str. 2 – 6.

Boyd, 1998, str. 1.

Higashida, 2006, str. 4.

Udovč, Kovačič, Kramarič,
2005, str. 4.

M. Klemenčič, 1974 a,
str. 63.

V. Klemenčič, 1968, str. 20.

Vir

Angleška različica
besede polkmet, ki je v
splošni uporabi v
strokovni literaturi; 20.
stoletje.
Pojav obeh izrazov je
povezan z vse bolj
razširjeno idejo o
kmetovanju kot vrednoti,
v vračanju k tradiciji,
načinu zdravega
življenja; 20. In 21.
stoletje.

Vsebinsko se navezuje in
dopolnjuje z besedo
polkmet, kmet-delavec.
Počasi, vendar vztrajno
nadomeščata vse starejše
izraze, ki se nanašajo na
polkmečko strukturo;
oba pojma namesto
»polovičarstva« bolj
poudarjata kombiniranje;
konec 20. in začetek 21.
stoletja.

Uporaba pojma

5

4
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AČD: okrajšava za »aktivni družinski član«. Taki opredelitvi ustrezajo člani v aktivni življenjski dobi, torej so stari od 15 do vključno 64 let (Udovč, A., Kovačič, M., Kramarič, F., 2005, str. 4).
PDM: okrajšava za »polnovredne delovne moči«. PDM ima točno določen obseg, ki znaša 1990 delovnih ur, kar izhaja iz standardnega 39 urnega delovnega tedna. Količina PDM je običajno eden od kriterijev socioekonomske tipizacije kmetij (Udovč, A., Kovačič, M., Kramarič, F., 2005, str. 4).

»Life-style«
kmetje

»Part –time
farmers«

Mešane kmetije

Opredelitev

Pojem

Preglednica 2: Pojmi in opredelitve polkmečke strukture (2. del)

4.2.

Polkmetje kot predmet proučevanja socialne geografije

Na podlagi raznolikih kriterijev prebivalci naselbinske skupnosti medsebojno tvorijo številne
socialne skupine. Najpogosteje med navedene kriterije uvrščamo: način življenja, navade,
delo, vrsto in višino dohodka, verske in politične opredelitve… Ker so medčloveški odnosi in
mišljenje posameznikov v vsaki skupnosti nenehno podvrženi dinamičnim spremembam v
prostoru, se število in velikost socialnih skupin v družbi neprestano spreminjata (Ruppert in
sod., 1981). Razumevanje odnosa posamezne socialne skupine do prostora in njenega vedênja
v njem je bistveno za opredelitev procesov v pokrajini. Prostor je vzrok spreminjanja
socialnih skupin in hkrati tudi poligon njihovih prostorskih učinkov (Klemenčič V., 2012).
Socialna geografija proučuje prostorsko organiziranje socialnih skupin in celotne družbe. Še
posebej jo zanima součinkovanje med socialnimi skupinami in procesi v pokrajini (Ruppert in
sod., 1981). Vsak raziskovalec lahko samostojno opredeli kriterije za oblikovanje socialnih
skupin kot metodološki koncept raziskovanja. Celoten vpliv skupnosti na pokrajino lahko
razložimo le s holističnim načinom proučevanja, vendar ob tem ne smemo zanemariti vloge
posameznih socialnih skupin in njihovih svojevrstnih prostorskih učinkov. Ker nas zanimajo
tudi medsebojne povezave in učinkovanje med socialnimi skupinami, smo holistični pristop k
raziskovanju nadgradili s konceptom sistemske teorije. Polkmetje kot socialna skupina so
glavni predmet našega proučevanja.
Z nastankom polkmečke strukture so se oblikovale nove socialne skupine, ki so zaradi iskanja
dodatnega zaslužka izven domače kmetije postopno spremenile tradicionalno strukturo
agrarne skupnosti. Manjša odvisnost teh socialnih skupin od kmetijske dejavnosti je
povzročala posebne prostorske učinke, ki so se sprva kazali v vse bolj ekstenzivno obdelanih
njivskih površinah, po drugi svetovni vojni pa zaradi industrializacije tudi v prenehanju
kmetijske dejavnosti in oddajanju kmetijske zemlje v najem drugim kmetom.
Voklo je bilo kljub zametkom socialne skupine polkmetov pred drugo svetovno vojno še
vedno izrazito kmečko naselje, saj je večinoma prevladovala kmetijska dejavnost.
Naselbinska skupnost je bila dokaj zaprta in samozadostna, meja med mestnim in
podeželskim načinom življenja pa je bila povsem jasna, čeprav so se stiki z mestnimi naselji,
predvsem Kranjem, redno ohranjali (prodaja na tržnici, upravno središče). Vaška skupnost je
bila razslojena na gruntarje, kajžarje in bajtarje, vendar so bile medsebojne premoženjske
razlike mnogo manjše kot danes: večini prebivalcev je kmetovanje bolj ali manj neposredno
predstavljalo način preživetja.
Dnevne migracije so po drugi svetovni vojni postale običajen del vsakdana. Na vasi se je
uveljavljena oblika preživetja začela spreminjati, saj so se možnosti za zaposlitev izven
kmetijske dejavnosti izjemno povečale. To je povzročilo oblikovanje novih socialnih skupin:
delavcev in polkmetov, ki so večinoma v vasi že odraščali in so imeli tradicijo obdelovanja
zemlje privzgojeno od staršev. Novozgrajene »delavske« hiše so vedno obdane z vrtom, ki je
pri avtohtonem, čeprav nekmečkem prebivalstvu v naselju, pokazatelj navezanosti na zemljo.
Vaška skupnost se je vse bolj odpirala novostim, kot so elektrifikacija, gradnja vodovoda in
kanalizacije. Polkmetje so ohranili kmetijsko dejavnost na majhnih kmetijah in s tem nekoliko
upočasnili proces deagrarizacije. Ker niso živeli le od kmetijske dejavnosti, so bili manj
odvisni od naravnih razmer.
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Socialne skupine so na podeželju nemalokrat v medsebojnih konfliktih (Woods, 2005);
skupina polkmetov je celo soočena z vprašanjem lastnega obstanka. Socialna skupina čistih,
velikih kmetov želi od polkmetov kupiti ali vsaj najeti kmetijsko zemljo, saj si s tem zagotovi
višji dohodek od kmetijske dejavnosti. Delodajalci, ki polkmete zaposlujejo izven kmetije, od
njih zahtevajo vse večjo časovno prilagodljivost, daljši delovni čas in višjo izobrazbo.
Socialna skupina potencialnih kupcev pridelkov želi za nizko ceno dobiti najkakovostnejše
pridelke. Znotraj polkmečke strukture so ob vsem tem namesto medsebojne pomoči in
sodelovanja pogosto spori ter pomanjkanje komunikacije. Socialna skupina polkmetov se je
zato znašla na razpotju: spremeniti morajo način svojega življenja in dela ali pa se prepustiti
procesom sprememb in se vključiti v nove, sodobnim razmeram ustreznejše socialne skupine.
Večina literature pojmuje polkmečko strukturo kot izrazito prehodno socialno in gospodarsko
kategorijo, ki je posledica industrijske dobe in se bo ob prenosu gospodarjenja kmetije na
mlajše generacije razkrojila skupaj z drobno kmetijsko proizvodnjo (Klemenčič V., 1968).
Malokdo pa opozarja na njeno stalno prisotnost na podeželju in aktivno dinamično vlogo pri
njegovem razvoju (Klemenčič M. M., 1974 a). S pomočjo polkmečke strukture se tudi danes
na majhnih kmečkih gospodarstvih v razvitih postindustrijskih državah ohranja in razvija
kmetijska dejavnost. Čiste kmetije ob prenosu gospodarjenja na potomce pogosto postanejo
mešane, saj se mlada generacija zaradi visoke izobrazbe, dobro plačanih služb in večje
finančne varnosti gospodinjstva pogosto ni povsem pripravljena odreči svoji redni zaposlitvi
(Barbič, 1990).
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5. PREOBRAZBA POLKMEČKE STRUKTURE V VOKLEM

Polkmetje so prebivalstvena, gospodarska in socialna kategorija, ki je razpeta med delavce in
kmete. Na Slovenskem je mnogo kmetij s premalo obdelovalne zemlje za preživetje
(Klemenčič V., 1968; Medved, 1974). Zunaj kmetijstva so se zaposlili zato, da so si zagotovili
dodaten zaslužek in omogočili višji življenjski standard (Barbič, 1990).

A. Agrarna doba
Zemljiško-posestna razdrobljenost je temeljni pogoj nastanka polkmetov: večina kmetov je
za zagotovitev preživetja od nekdaj iskala dodatno zaposlitev zunaj kmetije. Kajžarji so bili
zgodnja oblika polkmečke strukture, ki je morala zaradi delitve hub in premajhne posesti za
preživetje delati v nekmetijskih dejavnostih (Ferle, 1990). V Voklem je leta 1750 severno in
zahodno od cerkve živelo 6 kajžarskih družin, ki so denar služile z delom na velikih kmetijah
kot dninarji, ali pa so opravljali rokodelske dejavnosti kot tesarji ali kovači (Žontar, 1990).
Zaradi vse močnejše prebivalstvene rasti se je iz dela kajžarjev razvil agrarni proletariat.
Rast števila prebivalcev lahko povežemo tudi s spreminjanjem razmerja med posameznimi
kategorijami rabe tal v naselju: območje stavb se v Voklem nenehno širi na območje njiv,
travnikov in vrtov. V času med nastankom franciscejskega katastra in grafičnim prikazom
današnje rabe tal se je nekoliko povečala tudi površina gozdov zaradi zaraščanja prehodnih
območij med gozdnatimi in kmetijskimi površinami.6
Na nastajanje polkmečke strukture je imel velik vpliv tudi proces deljenja kmetij v 18. in 19.
stoletju, ko so bili večletne vojaške obveznosti opravičeni le kmečki gospodarji. Kmet je
vsakemu od svojih sinov zapustil del grunta in jih s tem rešil dolgega služenja vojaškega roka.
Terezijansko-jožefinska zakonodaja tega ni nikoli ustrezno preprečila (Gospodarska in
družbena zgodovina Slovencev, 1970). Iz enega grunta, ki je omogočal preživetje kmečki
družini, sta nastali vsaj dve ali celo več manjših kmetij, vendar je moralo gospodinjstvo na
takih kmečkih obratih običajno poiskati dodatni zaslužek tudi v nekmetijskih dejavnostih. V
Voklem se je razdelilo pet kmetij na deset manjših enot (Rogelj, 1997), ki so se kasneje
pogosto drobile še s tem, da so gospodarji svojim otrokom na robu kmetije odstopili del
parcele za zidavo hiše (Klemenčič V., 1991).
Od druge polovice 19. stoletja dalje se je zaradi zaposlitve vse več ljudi selilo v Zahodno
Evropo in Ameriko. Delovne migracije v tujino in prvi industrijski obrati na slovenskem
ozemlju so bili »varnostni ventili« za blaženje agrarne prenaseljenosti na podeželju (Ilešič,
1940). Razvoj industrije v Kranju je na prelomu 19. v 20. stoletje polkmečki strukturi iz
Voklega omogočil možnost redne zaposlitve; mnogi so od tedaj vsak dan peš ali s kolesom
odhajali na delo. Večina se je poleg kmetijske dejavnosti še vedno preživljala z rokodelstvom
in delom na večjih kmetijah. Kmetovanje je imelo v naselju vse do konca druge svetovne
vojne prevladujoč vpliv na značilnosti vsakodnevnega življenja, naselbinsko fiziognomijo in
kulturno pokrajino.

6

Glej preglednico 4 in sliko 5 na strani 18.
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nj ja rabe tal v Voklem in okolici
Slika 5: Analiza sp
spreminjanja

Preglednica 3: Primerjava velikosti površin po posameznih kategorijah

franciscejski
kataster

raba tal leta 2011

naselje

8,2 ha

26,6 ha

travniki in vrtovi

7,2 ha

9,4 ha

231,0 ha

192,3 ha

gozdovi

41,9 ha

61,2 ha

skupaj

288,3 ha

289,5 ha

njive

Vir: GERK in Arhiv RS, 2012.
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B. Industrijska doba
Polkmečka struktura, ki ustreza opredelitvam v pojmovnem trikotniku polproletarec –
polkmet – kmet-delavec, se je v Voklem začela oblikovati z industrializacijo Kranja.
Zaposlovanje izven kmetije je bilo v obdobju med svetovnima vojnama močno odvisno od
gospodarskih razmer, zato o polkmetih kot množičnem sloju prebivalstva tedaj (še) ne
moremo govoriti. Z delom zgolj na kmetiji se je v času gospodarske rasti (predvsem v drugi
polovici dvajsetih in tridesetih let 20. stoletja) lahko preživljalo več ljudi kot v letih z recesijo
(Klemenčič V., 1968), ki je bila na slovenskem podeželju najhujša v letu 1924 in v začetku
tridesetih let 20. stoletja.
Hitra in načrtna industrializacija, ki jo je spodbujal in usmerjal nov sistem oblasti, je bila po
drugi svetovni vojni največji impulz za zaposlovanje polkmetov. Ker so od primarnega
sektorja vodilno vlogo v gospodarstvu prevzele sekundarne gospodarske dejavnosti, se je vsa
presežna in večinoma neizobražena delovna sila na kmetiji zaposlila v industrijskih obratih,
nemalokrat celo s kmečkimi gospodarji vred (Levstik, 1966): polkmetje iz Voklega so se
zaposlili v kemični, tekstilni in elektroindustriji v Kranju (Klemenčič M. M., 1970). Izhodišče
za začetek procesa deagrarizacije je bilo opuščanje kmetovanja pri kajžarjih in na najmanjših
kmetijah. Manjša kot je bila kmečka posest, hitreje se je kmet zaposlil in bolj je bil odvisen od
zaposlitve izven kmetije. Redna zaposlitev je bila za polkmeta večinoma tudi rešitev iz
siromašnega življenja na prenaseljenem podeželju, kjer je bila večina kmetij razvojno
zaostalih (Barbič, 1991).
Lastništvo kmetije, rodovitnost zemlje in kmetovanje na ravnini so ohranili tradicijo
kmetijske dejavnosti pri polkmetih v Voklem. Gradnja novih, predvsem delavskih hiš in
razvrednotenje vaške arhitekture sta skladno z velikimi spremembami v gospodarstvu in
družbi močno spremenili tudi fiziognomijo naselja.7
Po produktivnosti so bile kmetije polkmetov v drugi polovici 20. stoletja povsem primerljive
s čistimi kmetijami ali celo bolj uspešne. Večino prihodkov od zaposlitve izven kmetije so
polkmetje vložili v razvoj kmetije, saj večjih stroškov s pridelavo hrane za svojo družino in
zaradi ogrevanja z lesom iz lastnega gozda niso imeli. To jim je omogočilo višji življenjski
standard v primerjavi z delavci iz blokovskih naseljih, ki so morali precejšen del dohodka
nameniti za hrano in ogrevanje. Čisti kmetje v nasprotju s polkmeti niso imeli rednih
mesečnih denarnih prihodkov, zato so morali sami poskrbeti za svoje zdravstveno in
pokojninsko zavarovanje. Polkmetom so nemalokrat zavidali tako delavci kot tudi čisti
kmetje.
»Večkrat so rekli, češ da je polkmetom lahko, ker imamo službo, ker prinesemo
domov denar, od kje pa naj ga kmet vzame? /…/ Boljše je bilo, da si šel v službo,
saj sem iz službe vsak mesec prinesel vsaj enkrat do dvakrat toliko denarja, kot
ga je bilo iz kmetije.« (V 5 , moški, 80 let)
Polkmetje so torej zaradi redne zaposlitve lahko neprestano vlagali svoj mesečni zaslužek v
razvoj kmetije in po produktivnosti zlahka konkurirali čistim kmetom, čeprav so kmetovanju
dnevno posvečali manj časa. Polkmetje so imeli v primerjavi z dohodki čistega kmeta
relativno višje dohodke in so razpolagali z večjim finančnim kapitalom (Levstik, 1966).
Nemalokrat so polkmetje prvi na vasi kupili traktorje kot nekakšne simbole uspešnega razvoja
7

Glej stran 23 in 24.
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in bogastva kmetije, čeprav so imeli manjše kmetije kot čisti kmetje. Predsodek o polkmetu
kot garaškem človeku, ki vse dni dela od jutra do večera in je zato na delovnem mestu manj
produktiven kot ostali sodelavci, je zaradi dobre kmetijske mehanizacije povsem nesmiseln.
Res pa je, da so morali polkmetje dopust in prosti čas prihraniti za časovno zahtevnejša
opravila na kmetiji, na primer za spravilo sena in žetev koruze.
»Drugi so šli na morje in uživali na kavču pred televizijo, jaz pa sem vložil svoj
čas in denar za stroje in traktorje.« (V 5 , moški, 80 let)
Vzrok za dvojno zaposlitev polkmetov ni le tradicija obdelovanja zemlje, temveč tudi želja
po dodatnem zaslužku. Donosnost kmetijske proizvodnje je polkmete spodbujala k
investiranju v kmetijo. Pridelava krompirja je bila v drugi polovici 20. stoletja glavna in
najdonosnejša (kmetijska) panoga v naselju. Z mesečnim zaslužkom in dobički od prodaje
pridelkov, predvsem krompirja, so polkmetje uspeli posodobiti stavbe in kmetijsko
mehanizacijo. Odkup njihovih pridelkov je ne glede na količino organizirala kmetijska
zadruga. Problemov s trženjem v času socialističnega gospodarskega sistema ni bilo.
»Za enega bika si dobil toliko, kot si za nekaj zabojev krompirja. Tako je bilo
takrat razmerje cen. Prodaja mleka je bilo takrat le za zraven, samo toliko, da je
bil gnoj za krompir. Ko se je začela samostojna Slovenija, takrat je bilo vsega
konec.« (V 6, ženska, 40 let)
»Vse, kar je v Voklem na novo sezidanega, /…/ je bilo sezidano iz denarja od
prodaje krompirja. Krompir nam je dal vse.« (V 5 , moški, 80 let)
Delovni čas v zaposlitvi izven kmetije je bil tedaj bolj naklonjen delu na kmetiji kot danes, saj
so bili polkmetje v popoldanskem času večinoma prosti.
»Delal sem v kotlarni Tekstilindusa v Kranju; z delom sem začenjal ob 2. uri
zjutraj, ob 12. uri pa sem bil že konec; popoldne sem delal na kmetiji. Žena je
ves čas delala doma, na kmetiji.« (V 5 , moški, 80 let)
Delovne migracije so bile od nekdaj sestavni del polkmetovega vsakdana. Z razvojem
javnega potniškega prometa, predvsem rednih avtobusnih povezav v šestdesetih letih 20.
stoletja, se je Voklo časovno zelo približalo Kranju in njegovi industriji (Klemenčič V.,
1965). Zaradi vse višje kupne moči in življenjskega standarda si je marsikatero gospodinjstvo
lahko privoščilo svoj prvi avtomobil.
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Avtor: Erik Logar, 2012.

Slika 9: Voklo leta 2012

Vir: Melik, 1959.

lesenih brun in kamna leta 1956

12.

Slika 13: Živovčeva nova hiša iz opeke leta 2012

Avtor: Erik Logar, 2012.

6. OCENA DANAŠNJEGA ŠTEVILA POLKMETOV V PROUČEVANEM
NASELJU
Zbrani in obdelani statistični podatki kažejo na upadanje kmečkega prebivalstva v Voklem.
Čeprav število prebivalcev v naselju raste, se delež zaposlenih v primarnem sektorju po drugi
svetovni vojni vztrajno zmanjšuje. Skupno število kmetijskih gospodarstev (od kmetov in
polkmetov) se je v Voklem ustalilo na približno 30, kar smo ugotovili glede na vsakoletno
število oddanih zbirnih vlog za pridobitev kmetijskih subvencij (Golc, 2012) in popisne
podatke kmetijskih gospodarstev za leti 2000 in 2010.8 Zelo podobno stanje je pokazala tudi
evidenca, ki smo jo oblikovali na podlagi terenskega opazovanja gospodinjstev v naselju
glede na njihovo dejavnost in vrsto dohodkov. Rezultate smo predstavili v grafičnem
modelu,9 kjer smo v dve množici razporedili kmečka in nekmečka gospodinjstva, v njun
presek pa smo zaradi dvojne zaposlitve uvrstili gospodinjstva polkmetov. Na podlagi
statističnih analiz, odgovorov iz intervjujev in terenskega opazovanja smo gospodinjstvom, ki
so v zadnjih 10 letih spremenila vir dohodka, s puščicami v grafičnem modelu prikazali
prehod med opredeljenimi tipi gospodinjstev po dejavnosti (na primer: »kmečka«
gospodinjstva so postala »polkmečka«, »polkmečka« pa zaradi opustitve kmetovanja
»nekmečka«).
Glede na prevladujočo smer prehoda smo ugotovili, da gospodinjstva v Voklem intenzivno
opuščajo kmetijsko dejavnost, še posebej je to očitno pri polkmetih in na manjših čistih
kmetijah. Tri kmečka gospodinjstva so se v zadnjem desetletju spremenila v polkmečka,
sedem polkmečkih in štiri kmečka gospodinjstva so postala nekmečka. V Voklem je bilo v
času našega popisa 13 polkmečkih, 15 kmečkih in 100 nekmečkih gospodinjstev. Na proces
deagrarizacije so opozorili tudi nekateri intervjuvanci.
»Vsako leto veliko kmetij propade; proizvodnja se povečuje, število kmetij pa
upada.« (V 6, ženska, 40 let)
»Če bodo odkupne cene tako nizke, stroški pa tako visoki, bo vse skupaj vzel
hudič. Morda bodo ostali samo močni kmetje, manjši pa ne bodo obstali.«
(V 1, ženska, 47 let)
Zgolj troje gospodinjstev v Voklem se je v zadnjih desetih letih, predvsem zaradi izgube
zaposlitve izven kmetije ali predčasne upokojitve, spremenilo iz polkmečkega v kmečki tip.
Načrtna preusmeritev celotnega gospodinjstva zgolj v kmetijsko dejavnost je pri polkmetih
zelo redka; s tem bi bili vezani le na en vir dohodka, kar znižuje finančno varnost njihovih
gospodinjstev. Čeprav danes čisti kmetje pogosto dobivajo višje prihodke kot polkmetje, so
povsem odvisni od pogosto nestanovitnega in nepredvidljivega trga kmetijskih pridelkov
(Barbič, Hribernik, Kladnik, Kovačič, 1984).

8

Glej preglednico 5 na naslednji strani.

9

Glej sliko 16 na strani 27.
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Preglednica 5: Izbrani podatki iz Popisa kmetijskih gospodarstev za leti 2000 in 2010

kazalniki
polnovredne delovne moči (PDM)
govedo
lastni dvoosni traktorji
lastni traktorski plugi
lastne kosilnice
lastne motorne žage
posek lesa (m3)
kmetijska zemljišča v uporabi
(KZU v ha)
njive (ha)
trajni Travniki In Pašniki (ha)
trajni nasadi (ha)

št. kmetijskih gospodarstev
2000
32
27
31
31
30
29
28
32

meritev
47
517
75
31
30
34
549
245

31
18
29
27
16
19
20
31

48
461
75
27
16
26
709
275

32
30
29

193
49
2

31
19
5

231
43
1

Vir: SURS, 2012.
Slika 14: Rast števila p
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Vir: Rogelj, 2006; SURS, 2012.
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Slika 15: Deleži zaposlenih
sektorjih
letih

Vir: SURS, 2012.
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št. kmetijskih gospodarstev
2010

meritev

Slika 16: Gospodinjstva po številu članov in viru dohodka
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Slika 18: Lokacija
proučevanih kmetij
njihovih
kmetijskih
zemljišč

Kmetije, ki so bile vključene v raziskavo, so zaradi varovanja osebnih podatkov namesto hišnega imena ali priimka poimenovane s
sistemom šifer, ki smo jih uporabili pri oblikovanju zgornje karte in preglednic s citati in tako dalje.
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7. GEOGRAFSKI UČINKI SODOBNE POLKMEČKE STRUKTURE V VOKLEM
Vloga polkmetov kot socialne skupine na podeželju se je v postindustrijski dobi zelo
spremenila. Spremembe v temeljnih elementih polkmečke strukture so povzročile nastanek
nove prostorske podobe in pojmovanja polkmečke identitete. V industrijski dobi je
kmetijska dejavnost polkmetov veliko pripomogla k ohranitvi tradicionalne podobe
kulturne pokrajine. S kmetovanjem so omejili moč deagrarizacije ter preprečili, da bi
večina kmetijskih zemljišč v naselju prešla v posest maloštevilnim velikim kmetom.
Polkmetje so večinoma ohranili primarni namen kmečkih stavb in upočasnili spreminjanje
fiziognomije naselja, vendar so nemalokrat stavbe povsem obnovili in celo postavili nove
hleve in hiše. Kljub naši raziskavi še vedno ostaja nerazrešena dilema glede vpliva polkmetov
na upočasnjevanje ali pospeševanje sprememb fiziognomije naselja.

7.1.

Redna zaposlitev izven kmetije

Redna zaposlitev in osemurni delavnik v postindustrijskem gospodarstvu nista več
samoumevna pravica delovno aktivnega prebivalstva. Polkmetje se morajo pogosto
spoprijemati z brezposelnostjo, saj delež zaposlenih v sekundarnih dejavnostih nenehno
upada (Klemenčič V., 2002). Zaposlenim primanjkuje časa za kmetovanje.
Večini sodobnih polkmetov je kmetija zgolj izhodišče za prehransko samooskrbo, saj jih
(pre)nizek dobiček od kmetovanja ne spodbuja k razvoju kmetijske dejavnosti. Zaposlitev
izven kmetije postaja večja prioriteta kot ohranitev kmetijske dejavnosti na kmetiji. V Voklem
ni več »klasičnih« polkmetov z redno zaposlitvijo, ki bi ves prosti čas posvečali delu na
kmetiji.
Sodobnemu polkmetu je redna zaposlitev jamstvo za individualno varnost, finančno
likvidnost in uspešno kariero. Njegov odnos do kmetovanja se močno spreminja, saj se
delovni čas na delovnem mestu z osmih ur daljša na ves dan, kar povzroča pomanjkanje
časa, volje in energije za delo na kmetiji. Na delovno mesto prinaša tradicionalne kmečke
vrednote: samoiniciativnost, vztrajnost in odgovornost posameznika pri delu v kolektivu
(Barbič, 1983), medtem ko je sam pri delu na kmetiji zaradi zaposlitve izven domače kmetije
in časovne stiske bolj produktiven, organiziran ter discipliniran. Zaradi življenjskih izkušenj,
ki jih pridobiva tako na delovnem mestu kot na kmetiji, je njegovo mišljenje dinamično in
ustvarjalno.
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Polkmet je na delovnem mestu med sodelavci iz blokovskih naselij nemalokrat našel kupce
svojih pridelkov; s tem je spodbujal potrošnjo lokalno pridelane hrane in omogočal nastanek
kratkih oskrbnih prehranskih verig.
»Moj mož vozi krompir za ozimnico po blokovskih naseljih v Kranju, saj tam
pozna veliko ljudi, s katerimi so bili včasih sodelavci v tovarni Sava Kranj. Na
tak način smo nekdaj prodali veliko naših pridelkov, danes pa je vse slabše, ker
je toliko trgovin, ki dobijo pridelke z uvozom iz drugih držav po nizki ceni.«
(V 7, ženska,71 let)

7.2.

Kmetijska dejavnost

Porast ekstenzivno obdelanih obdelovalnih površin in upad števila glav živine v hlevu
odražata spremenjen odnos polkmeta do kmetijske dejavnosti (Klemenčič V., 2002).
Nemalokrat polkmet celo odda kmetijsko zemljo v najem večjim kmetom v zameno za
zemljiško rento. Na območju Voklega se zato naglo spreminja posestna struktura, saj ima
nekaj največjih kmetov v naselju v najemu večino okoliške zemlje. Lastništvo kmetijskih
zemljišč se kljub vsemu spreminja zelo počasi, saj polkmetu obdelovalna zemlja predstavlja
nekakšno »zlato rezervo«, ki mu v primeru brezposelnosti ali krize zagotovi osnovne pogoje
za preživetje. Do prodaje zemljišč pride le zaradi dolgotrajne brezposelnosti, bolezni ali
ostalih hudih osebnih kriz, čeprav so si nekateri tudi na tak način zagotovili finančni kapital
za investicije pri razvoju svojih podjetij. Lastniško-posestne spremembe hitreje doletijo tista
kmetijska zemljišča, ki so bolj oddaljena od kmečkega doma, saj z naraščanjem razdalje
časovni in denarni stroški za obdelavo rastejo.
»Moj sin pravi, da ne bo prodal njiv, ki spadajo k naši kmetiji /…/ saj je to
rezerva, zlata rezerva. Če ostane brez službe, pa je vendarle dobro, da pridela
zase krompir in žito za kruh in živino; v hlevu bi vzredil eno kravico, preživel bi
se tako, kot smo se včasih, ko sem bil še otrok.« (V 5 , moški, 80 let)
Kmetijski objekti na kmetijah polkmetov z opuščanjem kmetovanja vse manj služijo svoji
prvotni funkciji. Hleve, ki so preoblikovani v garaže ali skladišča, nekateri kmečki gospodarji
že oddajajo v najem obrtnikom ali špedicijskim podjetjem.
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7.3.

Problemi trženja pridelkov

Organiziran odkup pridelkov s strani zadrug se je večinoma končal z uvedbo sodobnega
tržnega gospodarstva. Na kmetijskih trgih so se cene ob razpadu jugoslovanske države
zaradi zmanjšanega povpraševanja po pridelkih močno znižale. Odtlej so čisti kmetje zaradi
svojega preživetja nenehno prisiljeni iskati kupce ter del svojega časa in denarja vložiti tudi v
trženje pridelkov. Polkmetje temu ne namenjajo veliko pozornosti: trženje pridelkov jim ne
predstavlja življenjske nuje, saj je dobiček od kmetije le del njihovega celotnega dohodka v
gospodinjstvu. Neredko se izgovarjajo, da za iskanje kupcev zaradi redne zaposlitve nimajo
časa.
Veliki pridelovalci obdržijo kupce zaradi ugodne odkupne cene. Tudi vse večje število
trgovskih verig na podoben način prodaja uvoženo blago. Zaradi premajhnih količin pridelkov
jim polkmet ne more konkurirati, zato izgublja svoje kupce. Večina polkmetov, ki še vedno
okostenelo vztraja pri starih kmetijskih panogah, je zaradi nedobičkonosnosti finančnih
vlaganj ter nezmožnosti konkurenčnega trženja svojih pridelkov zašla v agonijo in slepo ulico
v razvoju kmetije.
Bistveno vlogo pri zatonu polkmečke strukture ima pomanjkanje inovativnosti in poguma
za preusmeritev v kmetijske panoge, v katerih lahko majhne kmetije, kljub majhnim posestim,
uspejo tudi z malo vloženega dela. Pridelava poljščin, kot so žita in krompir, je ekonomično
smiselna le na velikih njivskih površinah. Pozorno spremljanje kmetijskega trga, iskanje
tržnih vrzeli in podjetniško mišljenje so temeljna izhodišča uspešne preusmeritve kmetijske
dejavnosti polkmetov. Premagati morajo strah pred pridelovanjem novih kultur in smiselno
gojiti odnos do tradicije. Začeti se morajo zavedati, da so sami odgovorni za trženje svojih
pridelkov, saj jim država pri tem nič več ne bo pomagala.
»Pri polkmetih je težava tudi v tem, da ne gledajo na daljši časovni rok,
ampak samo na to, kje bo dobiček letos in kje drugo leto, bolj dolgoročno
pa ne.« (kmetijski svetovalec, moški, 31 let)
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7.4.

Vloga medsebojnega povezovanja

Za uspešen prodor na trgu je medsebojno povezovanje polkmetov in nasploh vseh manjših
pridelovalcev izjemnega pomena. Čeprav je zadružništvo zaradi hitre liberalizacije kmetijskih
trgov in nove kmetijske zakonodaje izgubilo svoj prvotni namen (Zadružna zveza Slovenije,
2012), bi njegova obnovitev lahko veliko pripomogla k ohranitvi polkmetov. Zadruge so kot
prostovoljne vzajemne gospodarske skupnosti nekdaj z združevanjem svojih članov
vzpostavile boljše prodajne možnosti in ustvarile večjo tržno skupnost manjših pridelovalcev
ter s tem dosegle nižje cene kmetijskega repromateriala (Kladnik, 1999). Njihova glavna
namena sta bila pospeševanje razvoja kmetij in delovanje v korist članov (Naših 100 let,
2000). Polkmetje imajo zaradi sprememb v zadružništvu višje stroške pri nabavi semen, gnojil
in krmnih dodatkov za živali. Na trgu samostojno zelo težko uspejo, njihov uspeh je običajno
kratkotrajen in negotov.
»Solato, ki ima primerno težo za prodajo, moraš prodati v štirih do petih
dneh, saj kasneje postane prevelika in pretežka. Veliko je odvisno od tega,
kakšna je njena cena v tistem trenutku, ko je primerna za prodajo.
Donosna je le, če so pogoji na trgu v pravem trenutku dobri /…/ Zadruga
ali pa drugi posredniki bi morali odkupovati naše pridelke, ki bi imeli
svoje hladilnice in skladišča, ter od tam tržiti naprej. Majhni pridelovalci
bi dnevno lahko na trgu ponudili večjo količino pridelkov, kar vsak
posamezno ne more; na naši kmetiji lahko dnevno ponudimo do 500
kilogramov solate, vendar bi moral nekdo od 10 manjših pridelovalcev
odkupiti solato in jo na trg ponuditi skupaj.« (V 1, moški, 49 let)
»Zadruga krompirja nič več ne odkupuje, ker je očitno, da na trgu zanj ni
povpraševanja.« (V 2, ženska, 59 let)
Polkmetje so sokrivi, da je zadružništvo izgubilo svoja prvotna načela solidarnosti in
pospeševanja kmetijske dejavnosti. Intervjuvanci so sicer opozorili, da Kmetijska zadruga
Cerklje odkupuje zgolj pridelke, ki imajo dobro ceno na trgu in ji prinašajo dobičke, vendar se
nihče od njih ni aktivno angažiral in javno opozoril na te spremembe. Težav sodobnih
polkmetov pri preusmeritvi kmetijske dejavnosti ne smemo pripisati le odprtemu kmetijskemu
trgu, temveč tudi njihovi neaktivnosti pri medsebojnem povezovanju in izmenjavi izkušenj
(Oživimo zadružništvo in sodelovanje, 2012). Večjo pogajalsko moč in s tem vpliv na
spremembe v družbi in zakonodaji bi polkmetje lahko dosegli le z medsebojnim
povezovanjem in ustanavljanjem strokovnih združenj.
Polovica kmetij, ki so bile zajete v raziskavo, ni stalno vključena v strokovna združenja in
društva, saj temu ne pripisuje večjih koristi. V intervjujih so večinoma izpostavili le stroške
članarine; medsebojnega mreženja in izmenjave izkušenj niso omenili oziroma je po njihovem
mnenju to nekoristno. V proučevanem naselju so potenciali socialnega kapitala dokaj
neizkoriščeni, saj se prebivalci (še) ne zavedajo njegovih pozitivnih razvojnih učinkov
povezovanja in sodelovanja (Potočnik Slavič, 2009). Kot primer slabe prakse naj navedemo,
da so kmetje v Voklem pred desetimi leti s pomočjo zadruge opremili skupni obrat za
pakiranje krompirja, ki zaradi medsebojnih sporov med kmeti ni nikoli deloval. Slabe
izkušnje imajo polkmetje tudi s skupnim lastništvom kmetijske mehanizacije in souporabo
zemlje v lasti agrarne skupnosti Voklo; oboje je nemalokrat vzrok medsebojnim sporov.
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Medsebojne premoženjske razlike so pogosto vzrok neizkoriščenosti socialnega kapitala in
slabega sodelovanja med polkmeti in kmeti v Voklem. Če so še v industrijski fazi
gospodarstva čisti kmetje zavidali polkmetu zaradi višjega življenjskega standarda in večje
finančne moči, je danes obratno. Čisti kmetje običajno obdelujejo relativno večje kmetijske
površine, saj »mejna velikost« njihovih kmetij ni nikjer manjša od 10 hektarov (Klemenčič M.
M., 1974 b). Večje kmetijske površine jim prinašajo višje subvencije iz evropskih skladov za
razvoj podeželja, zelo uspešni so tudi na razpisih za nepovratna finančna sredstva. Zato so
polkmeti v Voklem nemalokrat nevoščljivi in celo zagrenjeni: večinoma vidijo le razvojne
potenciale čistih kmetij, na svojem kmetijskem obratu pa zgolj nemoč in težave pri
prestrukturiranju kmetijske dejavnosti. Svoj napredek pretirano primerjajo z razvojem čistih
kmetij v naselju.
» Polkmetov pogled, da je nekdo velik kmet, drug pa majhen, je napačen.
Majhen kmet je lahko trikrat bolj uspešen kot velik kmet. Vsak si mora sam
postaviti svoje merilo za uspeh.« (kmetijski svetovalec, moški, 31 let)

7.5.

Mlada generacija – rešiteljica polkmečke strukture?

Starejši kmečki gospodarji, ki so vajeni zgolj zadružnega načina odkupa pridelkov, ne bodo
veliko pripomogli k obstanku in prestrukturiranju kmetijske dejavnosti polkmetov. Njihove
kmetije bi morale preiti v gospodarjenje mlajše generacije, ki zna večinoma bolj spretno
izkoristiti njene potenciale. Prednost in ovira mlade generacije je njihova visoka izobrazba
in dobro plačana zaposlitev izven kmetije (Klemenčič V., 1968): zahtevna delovna mesta in
sodobni način življenja z rekreacijo in prostim časom povzročata upad zanimanja za
kmetovanje pri mladih.
»Sin je v službi zavarovan in redno, vsak mesec, dobiva plačo. Kaj od tega bi mu
lahko dala naša kmetija? Zakaj bi kmetoval, če od tega ni nobenega dohodka?«
(V 7, ženska,71 let)
»Mlada generacija se bo s kmetovanjem ukvarjala samo, če jim bo dohodek iz
kmetije obogatil mesečni proračun.« (kmetijski svetovalec, moški, 31 let)
Kmetijska politika je v Programu razvoja podeželja 2007 – 2013 za mlade prevzemnike
kmetij uvedla posebno finančno spodbudo, saj se zaveda pomena njihove vloge pri obstanku
in prestrukturiranju kmetij. S tem mlado generacijo spodbujajo k prevzemu aktivne vloge pri
gospodarjenju in posodobitvi kmetije (Program razvoja podeželja Republike Slovenije 2007 –
2013, 2007). Za polkmete je ta ukrep izjemnega pomena, saj na kmetiji predvidoma izboljšuje
starostno strukturo, zagotovi ohranitev kmetijske dejavnosti, spodbuja inovativen odnos do
kmetovanja ter s finančno pomočjo omogoči hitrejši razvoj in posodobitev kmetije.
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»Dobro je, da na kmetiji živi več generacij, saj stara generacija s svojim
konservativnim pogledom ugodno vpliva na odločite mladega gospodarja
na kmetiji. Paziti pa morajo, da ga s tem ne omejujejo, ampak mlade
gospodarje le zavirajo pri prevelikih investicijah in dolgovih, da ne
precenijo svojih zmožnosti. Stara generacija je dober svetovalec mlademu
gospodarju, ki pa mora gledati na svojo kmetijo širše, iz več zornih kotov.«
(kmetijski svetovalec, moški, 31 let)

7.6.

Pomoč kmetijske politike

Kmetijska politika mora aktivno pristopiti k reševanju problemov polkmetov. Polkmeta zelo
bremeni množica administrativnih obveznosti, na primer vodenje registra glav govedi in
izpolnjevanje vlog za pridobitev kmetijskih subvencij, ki mu vzamejo skoraj enako časa kot
velikim, čistim kmetom; podobno je tudi s stroški pri izpolnjevanju higienskih ter varnostnih
predpisov na kmetiji.
Pogoji za pridobitev sredstev na različnih razpisih za
kmetijska gospodarstva običajno ne upoštevajo specifičnih lastnosti in zmogljivost manjših
kmetij. Polkmeti zato pogosto očitajo državi, da s takim financiranjem spodbuja obstanek
zgolj velikih čistih kmetij. Pri oblikovanju Skupne kmetijske politike 2014 – 2020 morajo
polkmetje javno opozoriti na svoje težave in sodelovati pri oblikovanju izhodišč nove
politike (Kmetijsko gospodarska zbornica Slovenije, 2012), še posebej na področju
poenostavitve administracije na kmetiji in pri oblikovanju sheme pomoči malemu kmetu
(Jakuš, 2012).
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Socialni
kapital
Pogajalska
sposobnost

Trženje

Dohodki iz več dejavnosti so zelo nizki; skupaj komaj zadoščajo za osnovno
preživetje.
Previsoke potrebe po vlaganjih v kmetijo, da bi polkmet sredstva lahko
zagotovil iz prihodkov nekmetijske dejavnosti.
Velika finančna zahtevnost investicij v kmetijo ter težko dostopne državne in
evropske subvencije.
Na trg lahko ponudijo le majhne količine pridelkov, s ceno težko konkurirajo
uvozu in pridelkom velikih kmetov.
Ne zavedajo se (še) velikega pomena sodelovanja v društvih in strokovnih
združenjih.
Administrativne ovire za manjše kmetije; kritiziranje, samopomilovanje in
godrnjanje čez politiko in državo, vendar tudi njihova pasivna udeležba pri
političnih in strokovnih posvetih.

11

KD je okrajšava za »kmetijsko dejavnost«.

Preglednica 6: Sintezno ovrednotenje elementov polkmečke strukture

Izobrazba in
zaposlitev
Intelektualni
kapital in
ustvarjalnost
Prilagodljivost
na nove izzive
in priložnosti
Dohodki iz več
dejavnosti
Finančni
kapital
Investicije

Počasno prilagajanje; pretirana pragmatičnost in konservativnost.

Polkmete navezuje na tradicionalne KD in onemogoča razvoj kmetijske
prakse, podjetništva in inovativnosti.
Je posledica vzgoje in življenjske odvisnosti od kmetovanja, kar zavira
usmeritev v nove nekmetijske dejavnosti.
Zaradi aktivnosti polkmeta v nekmetijskih panogah je pogosto pomanjkljivo
in površno.
Večina aktivne in starejše generacije ima osnovnošolsko ali poklicno
izobrazbo in delovna mesta s pretežno fizičnim delom.
Celodnevno fizično delo, nizka izobrazba in toga vpetost v naporen delavnik
ovirajo ustvarjalno razmišljanje in inovativnost.

Tradicija

Navezanost na
zemljo
Znanje

Večina polkmetov ima premalo razpoložljivih KZU za preživetje, zato iščejo
dodaten zaslužek izven KD11 in se delu na kmetiji le malo posvečajo.

Ovira

Zemlja

Elementi polkmečke
strukture

▼
▼

▼
▼

▼
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▼
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▼
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▼
▼

▼
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V D J

Legenda oznak v časovnih kategorijah: V- včeraj; D – danes; J – jutri.
▼ – majhna ovira
▲ – majhna priložnost
▼▼ – velika ovira
▲▲ – velika priložnost

Iskanje drobnih tržne vrzeli, napredni načini trženja, prodaja na domu in
tržnicah, oskrbovanje nekmečkega prebivalstva z ozimnico.
Naporen delavnik spodbuja k medsebojni pomoči in izmenjavi izkušenj;
neaktivirani potenciali socialnega kapitala.
Javnost je vse bolj pozorna na težave majhnih in mešanih kmetij.

Redno vlaganje denarnih sredstev v kmetijo iz nekmetijskih dejavnosti, saj
ima vsak mesec na voljo nekaj svežega kapitala.
Vsaka investicija je izjemno premišljena in inovativna.

Višja finančna varnost gospodinjstev polkmetov.

Vse bolj se zavedajo, da bo prilagajanje in hitri odgovori na tržne priložnosti
pogoj njihovega obstanka.

Spodbuja pragmatično mišljenje in onemogoča hitre (nepremišljene)
spremembe v lastništvu kmetijskih zemljišč.
Združevanje kmetijske in nekmetijske dejavnosti oplemeniti znanje z
dinamičnim mišljenjem in novimi idejami.
Mlade je starejša generacija pogosto spodbujala k višji izobrazbi – ključ do
dobre zaposlitve, inovativnosti in visokih dohodkov.
Pomanjkanje kmetijske zemlje in časa za kmetijsko dejavnost spodbuja
ustvarjalno razmišljanje in iskanje inovativnih rešitev.

Ohranja se kmetijska dejavnost in medgeneracijski prenos znanja.

Kmetijske površine so stalen dodaten vir preživetja in zaslužka ter izhodišče
za ohranjanje in razvoj kmetovanja, samooskrbe.
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8. POLKMETJE NA RAZVOJNEM RAZPOTJU

Polkmečka struktura, ki jo najustrezneje opisuje opredelitev polkmeta, je večinoma rojena v
obdobju med obema svetovnima vojnama; zelo malo je polkmetov, ki so bili rojeni po drugi
svetovni vojni. Ker te generacije prehajajo v tretje življenjsko obdobje, so se polkmetje
znašli na razvojnem razpotju: če se ne bodo soočili s svojim položajem in ovrednotili lastnih
razvojnih potencialov, se dvojna zaposlitev v njihovem gospodinjstvu ne bo obdržala. Tisti, ki
svoje kmetije v Voklem že uspešno preusmerjajo v skladu s konceptom »sodobno dopolnjene
majhnosti« (Potočnik Slavič, 2010), to je na način, ki dopušča tudi povezovanje in
usklajevanje z redno zaposlitvijo, so se prenehali soočati s krizo kmetovanja in njegove
nedobičkonosnosti. Vsaka od kmetij polkmetov, ki so vključene v našo raziskavo, ima
svojevrstno vizijo in načrte za prihodnost, vendar se v splošnem kažejo tri glavne razvojne
smeri polkmetov. Izoblikovale so se pod vplivom več dejavnikov, eden od bolj odločujočih je
starostno-generacijska sestava gospodinjstev (klasifikacija je povzeta po Klemenčič, Lampič,
Potočnik Slavič, 2008) . V preglednici odgovorov smo s poskusom tipizacije polkmečkih
gospodinjstev skušali prikazati njihove glavne dosedanje in potencialne razvojne smeri.

1. Polkmet kot kategorija v izumiranju (tip: IZ)
Polkmetje tega tipa se dolgoročno ne bodo več ukvarjali z dvojno zaposlitvijo, saj živijo:
1. v gospodinjstvih brez otrok, kjer so vsi člani starejši od 50 let,
2. v gospodinjstvih z otroci, ki so starejši od 35 let, ti pa so brez potomcev.
Odsotnost mlade generacije se odseva v pretirani navezavi na tradicionalne kmetijske panoge,
pomanjkanju inovativnosti in podjetniškega duha (Klemenčič, Lampič, Potočnik Slavič,
2008). Njihova kmečka gospodarstva so avtarkična (Klemenčič M. M., 1970). V kmetijo
zaradi negotove prihodnosti polkmet ne vlaga veliko, temveč se raje močno naveže na svojo
zaposlitev izven kmetije, ki mu zagotavlja redne dohodke. Pri polkmetih kot izumirajoči
kategoriji je kmetijska dejavnost običajno v zadnjem stadiju pred opustitvijo. V rokah večjih,
pogosto čistih kmetov, se zaradi tega začno kopičiti kmetijska zemljišča. Razvoj tega tipa
polkmeta prepreči le navzočnost mlade generacije v gospodinjstvu, četudi ima redno
zaposlitev in je kmetijska dejavnost ne zanima. Mladi, ki so bili vzgojeni v polkmečkih
gospodinjstvih, praviloma imajo vizijo in ohranijo lastništvo kmetije ter na njej nadaljujejo
življenje.
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2. Samooskrbno-tržni polkmet (tip: ST)
Mesečni zaslužek od zaposlitve izven kmetije je pri tem tipu polkmeta še vedno
najpomembnejši dohodek v gospodinjstvu. Z dvojno zaposlitvijo bo kljub temu nadaljeval še
naprej. Tak tip polkmeta se razvije:
1. v gospodinjstvih s srednjo generacijo, kjer so otroci stari od 25 do 35 let,
2. v mladih gospodinjstvih, kjer so vsi člani mlajši od 35 let.
Dvojna zaposlitev je pri tem tipu pojmovana kot vrednota in način življenja. S kmetijsko
dejavnostjo se tak polkmet ukvarja le v prostem času, predvsem zaradi sprostitve in pridelave
hrane zase, obenem pa ohranja kulturno pokrajino in tradicijo prednikov. V kmetijo iz
mesečnega zaslužka vlaga zelo malo ali nič, saj skuša z dohodki od kmetijske dejavnosti
pokriti stroške investicij v kmetijo. Ta tip polkmeta je sicer tržno naravnan in skuša prodajati
svoje pridelke, vendar to ni njegov glavni cilj.

3. Polkmet – podjetnik (tip: P)
To so polkmetje, ki dvojno zaposlitev vidijo kot priložnost in izhodišče za razvoj podjetništva.
Inovativne ideje oblikujejo iz izkušenj, pridobljenih tako na kmetiji kot tudi na delovnem
mestu. Na svojo kmetijo gledajo kot podjetniki na podjetje: odpraviti skušajo njene
pomanjkljivosti in slabosti ter se nenehno prilagajajo povpraševanju trga in na njem iščejo
tržne vrzeli. Ugodno okolje za razvoj takega tipa polkmetov, kjer prihaja do velike
medgeneracijske izmenjave izkušenj in znanj, so predvsem:
1. trigeneracijska gospodinjstva,
2. gospodinjstva s srednjo in mlado generacijo.

Preglednica 7: Lastnosti posameznih tipov polkmetov

lastnosti

polkmet kot kategorija
v izumiranju (IZ)

samooskrbno – tržni
polkmet (ST)

polkmet – podjetnik (P)

gospodarska
usmerjenost kmetije

Tradicionalne kmetijske
panoge.

Kombiniranje kmetijskih
panog, za samooskrbo.

vitalnost gospodinjstva

Ostarelo gospodinjstvo,
odsotnost mlade
generacije.
Večinoma dohodki od
zaposlitve izven
kmetijske dejavnosti.

Mlada generacija je že
prešla v zrelo generacijo.

Dobičkonosne kmetijske
panoge, ki odgovarjajo
povpraševanju na trgu.
Mlada generacija je
sestavni del
gospodinjstva.
Od kmetijske dejavnosti
skušajo iztržiti čim več.

vir dohodka

odnos do kmetijske
dejavnosti
umestitev intervjuvanih
gospodinjstev

Konservativnost, strah
pred novostmi.
V 5.

Dohodki od zaposlitve
izven kmetijske
dejavnosti, priložnostno
od prodaje pridelkov.
Preživljanje prostega časa
in priložnostni zaslužek.
V 2, V3, V7.
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Podjetnost, inovativnost.
V 1 , V 4, V 6,V 8.

Slika 19: Razvoj polkmečke strukture v Voklem z vidika proučevanih gospodinjstev

Preglednica 8 (na naslednji strani): Ključne informacije o gospodinjstvih, ki so bila vključena v raziskavo
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ST

P

V7

V8

1966

od 60. let 20.
stoletja

zelenjadarstvo

mlečna živinoreja

živinoreja in
pridelava krompirja,
čebule
Vrtnarstvo
zelenjadarstvo

mlečna živinoreja

mesna živinoreja

varstvo in
oskrbovanje
starejših občanov

gostilna

gostilna

ne ve pravega
odgovora

rastlinjak
obsega
0,2 ha

3

12

1,5; v najem
oddan 1 ha

več kot 4

1

2

ni ocene

2

0

6

5

Koliko bi se jih
preživljalo
izključno s
kmetijsko
dejavnostjo
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Franciscejski kataster je nastal med leti 1818-1828 – kmetovanje je na takih kmetijah uveljavljena tradicija.

kmetija je
označena že na
franc. katastru
1991

P

V6

obe generaciji sta
se zaposlili po
končanem šolanju
od 1993
(priženjen tast)

turizem

0; v najemu 1
ha pašnikov od
agrarne
skupnosti
8-9

6

3,5

Kmetijska
zemljišča v
uporabi

13

kmetija je
označena že na
franc. katastru13
kmetija je
označena že na
franc. katastru

IZ

V5

vsaka KD je
donosna, če se
resno z njo
ukvarjaš
mlečna živinoreja

zelenjadarstvo

po končanem
šolanju

zelenjadarstvo

morda turizem in
gostinstvo,
najverjetneje pa
nič
politika

oddajanje
prostorov za
skladišče

Katera
nekmetijska
dejavnost bi bila
v Voklem
najbolj
donosna?

Odgovori vprašanih se večinoma nanašajo na življenje treh živečih generacij na kmetiji: starejša (večinoma upokojena), aktivna in mlada generacija.

po II.sv.vojne,
zelenjadarstvo
pred 20 leti

P

V4

je ni; konjereja hobi

obe generaciji sta
se zaposlili po
končanem šolanju

zelenjadarstvo

mlečna živinoreja

Katera KD je
trenutno po
njihovem najbolj
donosna?
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ST
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mlečna živinoreja in
krompir

do 1998 (starši);
od 2006 (otroci)

1957

ST
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do 2003 (starši);
od 2008
(otroci)
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leti, podjetje od
2003

Glavna KD

Zaposlitev izven
KD v
gospodi-njstvu

Začetek
kmetijske
dejavnosti
vprašanih12

P

Tip

V1

Vprašanje/
vprašani

stranke iz Kranja, ki
živijo v blokovskih
naseljih
dostava s kombijem
po Sloveniji;
Gorenjska, Zg.
Posočje;
na domu

KZ Cerklje, krompir
več strank

mesarije

šole, vrtci,
bolnišnice

jih ni

mleko v KZ Cerklje,
krompir več strank

tržnica Medvode,
Sloga

Kupci pridelkov

pozitivno

letališče
negativno, PC
Šenčur in
avtocesta
pozitivno
negativno

nevtralno

pozitivno

negativno

negativno

negativno

Vpliv PC
Šenčur,
avtocesta,
letališče

Združenje cvetličarjev in
vrtnarjev Slovenije

niso vključeni v nobeno
strokovno združenje

Društvo kmečkih žena

niso vključeni v nobeno
strokovno združenje

Združenje za integrirano
pridelavo zelenjave

Konjeniški klub Šenčur

občasno obiskovanje
seminarjev, ki jih
organizirajo zadruge ali
svetovalne službe
niso vključeni v nobeno
strokovno združenje

Strokovna združenja
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»Pri nas nismo veliko prihodkov od službe vložili v
kmetijo, morda deset procentov. Vsaka naložba v
kmetijo se je plačala iz kmetijstva, iz sredstev ki so se
privarčevala iz kmetije, ali pa se najprej naložba
naredila, nato pa smo od kmetijskih dohodkov to
odplačevali.«
»Smisel tega početja je bil v tem, da je kmetija
napredovala, vse boljša tehnika je bila. Imeli pa smo
slabše življenje. Drugi so šli na morje in uživali na
kavču pred televizijo, jaz pa sem dal denar za stroje in
traktorje /…/. Prej sem vedno z veseljem vlagal v
kmetijstvo, ker sem računal, da bo sin še boljše
kmetoval naprej. Sedaj pa je prišla taka oblast, ki
pustijo, da so službe take, da delajo po cele dneve,
malih kmetov pa ne podpirajo.«
»Nekam moraš vložiti denar. Včasih v stroje, drugič
kamor drugam – tako vlagaš, da se lažje dela
naprej…«

o, ni kar odnehal s
e to obdržalo
radi tega.«

»Če si hotel, da je bil na kmetiji napredek, si moral
vložiti iz svoje plače. Samo iz kmetije ne bi mogel
nič vložiti. Tudi za nove traktorje si varčeval s svojo
plačo. Od kmetije je denar samo za sproti, za stroje je
bilo treba denar dobiti od kod drugod, iz kmetije je
premalo.«

»Včasih so to počeli. Včasih. Zakaj bi danes sploh še
dajal iz plače v kmetijo? /../Polkmetje še danes morda
nekaj vlagajo v kmetijo, v traktor, v hleve, v zidove;
treba je vlagati kam drugam – v predelavo in prodajo
pridelkov ter podobne naložbe, to je danes donosno!«

službo že od
let sva bila stara.
./…/Če bi čakal
pirja, to ne bi bilo
po pet centov

du. Lahko si cel
ti polkmet, ki ima
nič ne pomeni
.«

i življenja. Če bi
je plačevala
.«

ajveč. O tem smo
ebatiral;, opomba
istim, ki smo tudi
vidali tistim, ki so
kli, češ da je nam
lahko, ker imamo
v denar, od kje pa

»Zato ker so bili pridni, delavni in neumni /…/. Zato
pa se je toliko naredilo (misli na pozidavo novih
stavb, novo mehanizacijo, opomba E.L.). Kar so
naredili, je narejeno. Danes pa je vprašanje, koliko se
bo še delalo.«

upokojenci s svojim delom in pokojninami.
»Polkmetje so svoje plače dali v kmetijo – tudi jaz
dajem za nafto /…/.
To so počeli, ker drugače ne gre. Navajen si šparat, ne
pa uživat. To počnemo, ker to hoče moje srce, moja
duša noče drugače. Danes marsikdo tega ne počne
več, saj hočejo prosti čas in uživanje. Mi pa smo bili
tako neumni, da smo vse dali v kmetijo. Imeli smo
otroke, mislili smo, da je tako prav.«

eč stvari, kje so
o že gre. Če pa
to drugače«

e zelo koristni, saj
svoje kmetije,
bremenjen, ko
v taki sezoni, kot
ela. Marca greš
o drugi na
ebiraš krompir.
o hranila dopust

»Kakor se bo kdo znašel. Nekdo si
bo našel službo, drugi bodo morda
razvili kakšno podjetje; nekateri
polkmetje bodo dali zemljo v
najem.«

»Tržno gotovo ne bodo, saj ne
moreš nikamor prodati./…/ Za dom
se bo pridelovalo, več pa gotovo ne,
če bo služba. Če bo služba, nihče ne
bo delal, edino zase boš imel malo
solate in čebule.«

»Že iz navade se bo kmetovalo
naprej. Mislim, da bodo to držali
tako dolgo, kot se bo dalo, sploh če
bo služba, za samooskrbo, za
trženje pa skoraj gotovo ne.«

»/…/ bolj za prosti čas, pa dobro je,
da imaš nekaj malega doma
pridelano. Je pa tudi rezerva za
hude čase, da vsaj lačni ne bodo.«

»Večina jih bo nekje med
samooskrbo in tržno naravnanostjo.
Tisti, ki imajo pogoje, se bodo bolj
tržno usmerili, saj bodo del dobička
dobili tudi od tega.«

»Mislim, da bodo delali za prosti
čas /…/.
Rekla bi, da bo pri polkmetih svoje
naredila ekonomika pridelave. Za
naravo in splošen izgled krajine se
mi zdi bolje, da se kmetuje, vendar
po malo, ne pa kot tisti, ki
izkoriščajo na veliko, močno
gnojijo in dodajajo strupe; tako ne
bo šlo naprej. Nič ni narobe, če
živiš bolj skromno.«
»Naslednjih nekaj let bo sicer bolj
slabo, potem pa bodo počasi spet
začeli, večinoma za svojo shrambo.
/…/ Polkmeti bodo začeli drugače
razmišljati.«

»Pokazala se bo kakšna
drugačna tržna niša, samo
sposobni bodo obstali.«

»Ne vem, če bo sin sploh
kmetoval; če bodo njegovi
otroci za to, sam pa ne bo
mogel. Mogoče bo dal v
najem. »

»Še vedno mislim, da naj
otroci študirajo in imajo
službo, na kmetiji pa se bo
že nekako delalo.«

Moj sin pravi, da ne bo
prodal njiv, ki spadajo k
naši kmetiji /…/ saj je to
rezerva, zlata rezerva. Če
ostane brez službe, pa je
vendarle dobro, da pridela
zase krompir in žito za
kruh in živino.

»Kar bo želel.«

»Upam, da bodo poskusili
kakšno drugo stvar.«

»Če bomo obdržali kupce
za krompir, bi bilo to dobro
obdržati, tudi za zemljo, saj
s tem kolobariš. Eno leto
žito, potem trava, nato
zaorješ in posadiš krompir
– to je dobro tudi za
naravo.«

»Kakšen bo pustil kmetovanje, drug pa bo na njegov
račun zrastel. V prihodnosti bo vse lažje proizvajati in
vse težje prodajati.«

»Sin je službi je zavarovan, plačo ima, mesec je hitro
naokoli. Kaj od tega bi mu lahko dala kmetija? Meni
je vseeno, če da zemljo v najem, če ne bo dohodkov.
Zakaj bi kmetoval, če od tega ni nobenega dohodka?
/…/ Ljudje so danes vse bolj pametni; nihče ne bo
delal, če ne bo mogel prodati. »

»Kmetija pri nas bo, seveda bo. Ne moreš kar pustiti
vsega. Če pa ne bo kmetije, bo pa kaj drugega.
Poslopja bodo morda uporabili za kaj drugega.
Mislim, da se bo zemlja obdelovala, saj danes toliko
zemlje ni problema obdelati.«

»Odvisno je, kako jih bomo navadili. Mislim, da
bodo. Veliko vlogo igra pri tem to, kako vzgojiš
naslednjo generacijo. /…/ Mislim, da na tistih
kmetijah, kjer so že sedaj navajeni na to, da so redno
zaposleni ob kmetiji, in kdor bo imel to željo
združevati oboje, ne bo problema niti v prihodnosti.«
»Ne verjamem, da bo sin enako uspešen pri kmetiji;
tudi ne bo mogel biti enako uspešen, ker je cel dan v
službi in tam dobro zasluži. Kmetija mu je le za
tringelt /…/.Ni se mu vredno ukvarjati s tem, pa tudi
veselja do kmetije nima.«

»Se ne splača, danes je najlažje iti v Mercator,
namesto da si tisti čas na vrtu, pa tudi zaradi
neznanja. /…/ Včasih so se s tem več ukvarjali, ker so
bili bolj skromni in delavni.«

»V manjši meri bo gotovo še, vendar gotovo nič več
ne bo krav molznic, ampak bodo biki. /…/ Ne vem
sicer, če bodo otroci delalo na kmetiji in poleg tega še
delali v službi. Mislim, da v sebi imajo nekaj ljubezni
do kmetije…«

»Čisti kmeti so lažje prodali pridelke, ker so
imeli večje količine. Najprej so kupci prišli
tja, k drugim, manjšim kmetijam sploh nihče
ni stopil. Tovornjaki so šli vedno k velikim
kmetom. Bajtarji so odpadli. /…/ Polkmetje
med sabo pa se med sabo ne kregajo, saj so
od malega tako vzgojeni.«
»Večji kmet je, bolj je sam sebi všeč. To ni
pravilo brez izjeme, ampak nekaj takih je v
Voklem, ki so nase zelo ponosni. To ni nič
narobe, saj so uspešni. Ampak vseeno pa ne
smejo pozabiti, da so samo ljudje, kot vsi
smo ostali.«

»Mogoče je dobro, če imaš kakšnega za
medsebojno pomoč. Za enimi je več odnosa,
z drugimi manj. Če ima krava porod, gremo
en drugemu pomagat, da je vsaj malo
vezi…«

»Bolj negativen kot pozitiven. Kmetje
gledajo na polkmete češ da ima zraven še
službo in mu je kmetija zgolj dodaten vir
zaslužka. Polkmeti pa na kmete gledajo češ
da že s kmetijo dobijo zadosti in jim očitajo,
in s tem lahko normalno preživijo.«
»Kmetje in polkmetje med sabo niso
prijatelji. Velikost premoženja je vzrok. Med
polkmeti je odnos boljši, čeprav je povsod
fovšarija. Enemu gre predobro, in ga zato
večina sovraži.«

»Velik kmet misli, da je nekaj več, če ima
velik traktor z moderno opremo, majhen
kmet pa še za priključek nima denarja.
/…/Za primer lahko vzamemo srečanje na
cesti velikega kmeta s svojim traktorjem ter
malega kmeta s svojim. Kdo mora iti iz
ceste?«

»Za Voklo sicer ne vem in ne poznam,
ampak splošna klima je, da majhnih kmetov
ni treba, so nekakšen nebodigatreba, češ da
morajo veliki imeti večje površine. »

»Km
bodo
tiste
more
kar
pride

»Dok
polk
večin
huda
kmet

»Polk
ki je
to je

»Naj
pride
izgub
najbo

»Mis
druge
preži

»Polk
bloku

»Mis
boš i
obdel

9. DILEME, TEŽAVE IN NEODGOVORJENA VPRAŠANJA
Čeprav so polkmetje po opredelitvi vezani na dvojno zaposlitev, se je morala večina od njih
pod vplivom tržnega gospodarstva odločiti le za eno izmed obeh dejavnosti, ki jim predstavlja
glavni vir osebnega dohodka. Nekdaj je bila v gospodinjstvih polkmetov večina odraslih
članov redno zaposlenih, popoldne pa so se doma vsi ukvarjali s kmetijsko dejavnostjo. V
gospodinjstvih sodobnih polkmetov se tisti del članov, ki je zaposlen izven kmetije, kmetijski
dejavnosti le malo posveča zaradi stresnih in časovno zahtevnih delovnih mest; vse več časa
namenjajo rekreaciji in oddihu. Podobno velja tudi za preostali del članov gospodinjstva, ki se
ukvarja s kmetovanjem - za dodatne nekmetijske dejavnosti jim ne ostane veliko časa. Zaradi
specializacije v kmetijstvu in na delovnem mestu je prišlo do zatona dvojne zaposlitve.
Sodobni način življenja polkmetu preprosto ne dopušča, da bi še vedno enakovredno
združevali zaposlitev izven kmetije in kmetovanje. Zastarela in sodobnim geografskim
procesom neustrezna opredelitev polkmetov vzbuja dvom v smiselnost proučevanja njihove
sodobne vloge.
Čeprav so se intervjuvanci strinjali, da njihov način življenja in zaslužka v osnovi ustreza
geografskemu strokovnemu izrazu »polkmet«, se z njim ni nihče poistovetil; v vsakodnevnem
pogovornem jeziku se ta beseda ni nikoli uveljavila. Njihova osebna identiteta večinoma
temelji na podobi kmečkega človeka, ki ima poleg kmetije dodatno redno zaposlitev. Najbolj
soroden pogled osnovni definiciji polkmetov imajo čisti kmetje, ki zaradi nevoščljivosti,
danes pa tudi zaradi vse večje ošabnosti, na polkmete gledajo kot »dvoživke«, ki se kmetiji
posvečajo zgolj polovičarsko.
Združevanje dohodka iz več različnih dejavnosti je po novi socio-ekonomski tipizaciji kmetij
najboljša sodobna strategija obstanka in napredka kmetijske dejavnosti na manjših kmetijskih
gospodarstvih. Namesto izraza »polkmet« se zato v strokovni literaturi in kmetijski
zakonodaji vse bolj uveljavljata pojma »mešana kmetija« in »mešano gospodinjstvo« (Udovč,
A., Kovačič, M., Kramarič, F., 2005), ki z gospodarskega in agronomskega vidika ustrezneje
opišeta problematiko sodobnih kmetij z dohodki od več dejavnosti. Mnogo manj sta omenjena
pojma uporabna pri socioloških in geografskih raziskavah, ki proučujejo značilnosti življenja
in navad ljudi, ki živijo v tovrstnih gospodinjstvih. Za člane takih gospodinjstev se zaradi
velikih medsebojnih razlik v načinu dela in preživljanja vsakdana (še) ni uveljavil skupni
strokovni izraz, ki bi uspešno nadomestil pojem »polkmet«.
Člane sodobnih polkmečkih gospodinjstev še vedno povezujejo nekatere skupne značilnosti,
ki jih ločijo od načina življenja čistih kmetov. Odvisnost od prihodkov kmetije je tudi danes
manjša kot pri čistih kmetih, prav tako jim ostaja možnost vlaganja denarnih sredstev v razvoj
kmetije iz nekmetijskih dejavnosti. Večja kmečka opravila se morajo prilagoditi delovnemu
času zaposlenih članov. Zaposlitev izven kmetije ima (vedno večji) vpliv na vrednote,
vsakdanje izzive in probleme mešanih gospodinjstev; za njegove člane bi bilo zato smiselno
oblikovati nov skupni pojem in opredelitev. Neodgovorjeno ostaja tudi vprašanje, kaj bi se
zgodilo s polkmeti v primeru izgube zaposlitve izven kmetije. Morda bi se zopet posvetili
kmetovanju predvsem s ciljem samooskrbe.
Ob proučevanju sodobne vloge polkmetov se je dilema pojavila tudi glede območja raziskave.
Voklo je bilo zaradi velikih kmetij v času socializma bogato, demografsko stabilno in razvito
kmetijsko naselje; bogastvo se je odsevalo celo v nedostopnosti in nezaupljivosti prebivalcev
naselja do prišlekov (Klemenčič, M. M., 1970).
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Takšno okolje je močno predrugačilo polkmečko strukturo: nekateri polkmetje so se že (bolj
ali manj) uspešno prilagodili zahtevam sodobnega sveta. Teoretska izhodišča in zastavljen
raziskovalni cilj - vrednotenje sodobne vloge polkmetov - so bili zato nekoliko omajani.
Soočiti smo se morali ne le z vsakodnevnimi problemi polkmečke strukture, temveč tudi
raziskati njihove razvojne težnje ter ovrednotiti njihove prednosti in slabosti. Za dosego
uporabne vrednosti naših ugotovitev ima zaključna seminarska naloga že v osnovi praktično
in problemsko zastavljene cilje.
Kmetovanje postaja ključni člen prehranske verige sodobne družbe (Jakuš, 2012). Se dovolj
zavedamo vloge prehranske varnosti in ohranjanja ekonomsko-socialnega ravnovesja na
podeželju? Ni ravno polkmečka struktura najuspešnejše združila kmetijske in nekmetijske
dejavnosti, in to ne le zaradi želje po uspehu in dobičku, temveč tudi zaradi tradicije in
ljubezni do kmetije?

10. SKLEP

Polkmečka struktura že skoraj pol tisočletja vpliva na kulturno pokrajino in družbo v njej. Na
majhnih kmetijah se je zaradi nje ohranila kmetijska dejavnost, nekoliko upočasnjena sta bila
procesa kopičenja lastništva kmetijskih zemljišč v rokah velikih kmetov ter spreminjanja
fiziognomske podobe naselja v času industrializacije. Imeli so ključno vlogo pri nastanku
kratkih oskrbnih verig, saj so med sodelavci v službi izven kmetije našli kupce za pridelke.
Ker so se na kmetiji oskrbeli s hrano in lesom za ogrevanje, stroške njihovega socialnega in
pokojninskega zavarovanja pa je nosil delodajalec, so večino denarnih prihodkov lahko
prihranili in vložili v kmetijo. To jim je omogočilo nenehno posodabljanje kmetije in višji
življenjski standard.
Dvojno zaposlitev je spodbujala tudi socialistična družbena ureditev. Njen zaton je polkmete
prisilil k spremembi v načinu življenja in gospodarjenja. Diferenciacija in specializacija
gospodarskih funkcij v zaposlitvah izven kmetije kot tudi v kmetijski dejavnosti otežuje
kombiniranje dveh zaposlitev. Ker večina polkmetov živi na majhnih kmetijah in se ukvarja s
tradicionalnimi kmetijskimi panogami (pridelava krompirja, mlečna živinoreja), je
preusmeritev kmetijske dejavnosti v donosnejše panoge, ki je za njihov obstanek bistvena, s
finančnega in tehničnega vidika izjemno zahtevna. Na kmetijskih trgih zaradi močne
konkurence in uvoženega nizkocenovnega blaga težko najdejo kupce. Soočajo se s
pomanjkanjem časa in kapitala, svoje ponudbe ne zmorejo prilagoditi trgu in tržiti pridelkov.
Na svoje težave premalo opozarjajo; zaradi medsebojnih sporov je nemalokrat organiziranje
medsebojne strokovne pomoči, zadružnih zvez in društev onemogočeno. Tudi kmetijska
politika z administrativnimi predpisi ne olajšuje gospodarjenja na kmetijah polkmetov.
Polkmečka struktura se je v Voklem pod vplivom odprtega kmetijskega trga in sodobne
družbene ureditve spremenila: del polkmetov je kmetovanje opustilo, preostali pa se novim
razmeram skušajo prilagoditi. Polkmet vse več časa preživi na delovnem mestu izven kmetije,
saj mu je vse pomembnejša, ker prinaša večjo finančno varnost in boljše možnosti za uspeh
kot domača kmetija. Tudi preostali čas ne posveti zgolj kmetovanju, temveč del dneva
namenja tudi rekreaciji in prostemu času. Nekateri polkmetje na kmetijo gledajo kot
priložnost za dodaten zaslužek, večini pa lastništvo zemlje predstavlja priložnost za
samooskrbo in »zlato rezervo« v primeru življenjskih kriz.
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Preusmeritev kmetijske dejavnosti polkmetov in uskladitev dvojnega življenja je močno
odvisna od generacijske sestave gospodinjstev, površine kmetijskih zemljišč ter inovativnosti
gospodarjenja kmečkih gospodarjev. Pri ovrednotenju sodobne vloge polkmetov v Voklem
smo ugotovili, da njihov način življenja nič več ne ustreza uveljavljenim opredelitvam, saj se
je njihov način življenja močno spremenil in zahteva, da se za to socialno skupino ustvari nov
pojem ali pa se vnovič opredeli starega.
Na koncu raziskave smo preverili tudi hipoteze, ki smo si jih zastavili v uvodnem delu
zaključne seminarske naloge.
1. Prvo delovno hipotezo, da število polkmetov v Voklem nenehno upada zaradi
opuščanja majhnih kmetijskih gospodarstev, lahko le delno potrdimo. Število
polkmetov in nasploh kmečkih gospodarstev je v zadnjem desetletju 20. stoletja
močno upadlo, vendar se je, sodeč po podatkih Popisa kmetijskih gospodarstev 2000
in 2010 ter terenskega opazovanja,14 njihovo število v zadnjem desetletju že ustalilo.
2. Naslednja delovna hipoteza je predvidevala, da se kmetijska dejavnost pri polkmetih v
Voklem opušča zaradi nedobičkonosnosti in previsokih zahtev po vlaganju v kmetijo
(pretežno iz dohodkov nekmetijske dejavnosti). To trditev lahko na podlagi analize
intervjujev potrdimo, vendar ob tem ne smemo prezreti, da so polkmetje večinoma
sami odgovorni za neuspeh v kmetijski dejavnosti, saj se (še) niso ustrezno soočili z
razvojnimi izzivi kmetijske dejavnosti in trženjem pridelkov na odprtem kmetijskem
trgu.
3. Tretjo delovno hipotezo, ki trdi, da je znižanje povpraševanja po pridelkih na
kmetijskih trgih glavni vzrok krize kmetijske dejavnosti pri polkmetih, zato je temelj
njihovega obstanka uspešno trženje in inovativno gospodarjenje, prav tako potrdimo
na podlagi analize intervjujev. Kljub vsemu nismo trdno prepričani, da že zgolj
inovativnost in uspešno trženje polkmetov, ne glede na majhno posest kmetijskih
zemljišč, zadostuje za njihov obstanek in uspeh na trgu. V Voklem namreč (še) ni
polkmetov, ki bi kmetijsko dejavnost preusmerili v povsem podjetniško.
4. Zadnjo delovno hipotezo, ki predvideva, da strokovna raba geografskega izraza
»polkmet« zaradi razvojnih teženj podeželja v postindustrijski družbi nič več ne
ustreza potrebam sodobnega raziskovanja, saj so ga nasledili novi pojmi, ki bolje
opisujejo sodobne probleme mešanih kmetij in njihovih gospodinjstev, lahko
potrdimo. S terenskim raziskovanjem in analizo intervjujev smo spoznali, da sloja
prebivalstva, kateri bi se preživljal na način, ki ustreza opredelitvi polkmetov, v
Voklem ni več. Člani polkmečkih gospodinjstev zaradi pomanjkanja časa vse redkeje
združujejo kmetijsko dejavnost in zaposlitev izven kmetije: del se jih specializira v
kmetijsko dejavnost, ostali pa se zaposlijo v drugih gospodarskih dejavnostih.
Dohodek gospodinjstva pa še vedno prihaja iz več različnih dejavnosti, zato je v
sodobnih raziskavah ustreznejša uporabiti pojma »mešano gospodinjstvo« ali »mešana
kmetija«, ki sta le delno nasledila opredelitev polkmetov.

14

Glej preglednico 5 na strani 26 in sliko 16 na strani 27.
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11. SUMMARY

For almost a half of the millennium the structure of part-time farmers has been affecting
cultural landscape and society. While agricultural activity has been sustained on smaller
farms, two other processes have been slowed down. First is the concentration of land in the
hands of big, full-time farmers, and the second are physiognomic changes of the village in the
period of industrialisation. The part-time farmers had a crucial role in subsistence food
provision, because the farmers found the consumers for their agricultural products in their
employment milieu outside the agricultural holdings. Part-time farmers have been supplied
with food and wood for heating from their land, while their expenses on social and retirement
insurance were paid by their employer. All these factors have enabled the part-time farmers to
invest the majority of their life savings into the farm: this has resulted in constant updating of
the farm and in higher standard of living for members of agricultural holdings.
Double employment was encouraged also by the socialist system. After its decay, part-time
farmers had been forced to change their way of life and manage the work on their farms
differently. Differentiation and specialisation of economic functions in both areas of
employments, in agricultural holdings as in other non-farm business, has made the
combination of the employment more challenging. The diversification of agricultural activity
into other agricultural activities is crucial from the financial and technical point of view and
extremely demanding. But they are able to do this because the majority of part-time farmers
lived on the smaller farms with potato production and dairy farming. It is very hard to find
customers because of strong competition and imported goods at low prices. Part-time farmers
are facing the scarcity of time and capital, and aren’t able to adjust their offer to the market
and to market their products intensively. They rarely talk about their problems. Due to
different disputes between various part-time farmers, their common activities mostly
disappeared. And then there is also the agricultural policy with administrative regulations
which brings several additional constraints for small part-time farmers.
The structure of part-time farmers in Voklo is under the influence of open agricultural market
and the contemporary socio-economic system. A part of part-time farmers has abandoned
their agricultural activities, the rest of them have difficulties to adjust to the contemporary
situation. A part-time farmer spends more and more time working outside the agricultural
holdings because this off-farm employment is more important. Similarly, he doesn’t spend all
his day working on his farm, but he rather dedicates his time to outdoor activities and
recreation. Some part-time farmers see their farm as an additional source of their income, but
the majority of them evaluates their farm as an opportunity for self-supply and as a reserve for
the possible time of crises.
Diversion of agricultural activities on part-time farmers and coordination of the double life
immensely depends on the age structure of the households, on the surface of agricultural land
and on the innovativeness of landowners. When one has to evaluate the contemporary role of
the part-time farmers in Voklo, one has to know that their life style does not correspond to the
established definitions. The reason for this is in their life style that has changed greatly in the
last 20 years,there should be the evolution of a new expression for such a social group or the
re-definition of the existing one.
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