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FUNKCIJA POČITNIŠKIH BIVALIŠČ NA PODEŽELJU: PRIMERJAVA STANJA V
OBČINAH CERKLJE NA GORENJSKEM IN KOMEN
Izvleček:
Diplomsko delo prikazuje funkcijo počitniških bivališč na podeželju, in sicer na primeru občin
Cerklje na Gorenjskem in Komen. Namen diplomskega dela je ugotoviti, kateri so bili dejavniki
privlačnosti za pojav počitniških bivališč, predstaviti značilnosti lokacije, ugotoviti regionalno
poreklo lastnikov, ugotoviti, kakšen je vpliv lastnikov na spremembe v infrastrukturi, ugotoviti
morebitne spremembe bivalne funkcije in ugotoviti, kakšen odnos imajo lastniki počitniških bivališč
do domačinov in okolja. Izdelava diplomskega dela temelji predvsem na terenskem delu, natančneje
anketiranju lastnikov počitniških bivališč, uporabljena pa je bila tudi obstoječa literatura. Funkcijska
analiza je pokazala, da imajo počitniška bivališča na podeželju različne okoljske, socialne in
gospodarske učinke. Primerjava kaže, da počitniška bivališča v občini Komen vplivajo na ohranjanje
kulturne pokrajine, medtem ko je v občini Cerklje na Gorenjskem zaradi gradnje počitniških bivališč
prišlo do degradacije okolja. Lastniki počitniških bivališč so v hribovitem delu občine Cerklje na
Gorenjskem vplivali na spremembe v prometni in komunalni infrastrukturi ter na izboljšanje oskrbe
teh območij. V obeh občinah se kaže pomemben vpliv počitniških bivališč na ohranjanje poseljenosti
podeželja, pričakovati je tudi večje število sprememb bivalne funkcije počitniških bivališč iz občasne
v stalno. V obeh občinah so ugodni tudi gospodarski učinki počitniških bivališč.

KLJUČNE BESEDE: počitniška bivališča, funkcija počitniških bivališč, podeželje, občina Cerklje
na Gorenjskem, občina Komen
FUNCTION OF VACATION RESIDENCES IN COUNTRYSIDE: THE COMARISON
OF THE SITUATION IN THE MUNICIPALITIES OF CERKLJE NA GORENJSKEM
AND KOMEN
Abstract:
The B.A. paper shows the function of vacation residences in the countryside, namely in the
municipalities of Cerklje na Gorenjskem and Komen. The purpose of the paper is to establish the pull
factors, which caused the phenomenon of vacation residences, outline the characteristics of the
location, determine the regional origin of their owners, research whether the owners have any
influence on the improvement in public utilities, find out possible changes in the residential function
of vacation residences and to determine the relations that owners have towards local residents and the
environment. To accomplish the B.A. paper, I made use of the existing literature as well as the data
gathered in the field. The functional analysis shows various environmental, social and economic
impacts the vacation residences have on the countryside. The vacation residences in the municipality
of Komen have a positive influence on the conservation of cultural landscape, while building the
vacation residences in the municipality of Cerklje na Gorenjskem degraded the environment. In the
mountainous part of the municipality of Cerklje na Gorenjskem, the traffic infrastructure, public
utilities as well as supply significantly improved owing to the owners of vacation residences. It
shows in both municipalities that vacation residences made a positive contribution to the settlement
of rural areas and it is to expect that the function of many vacation residences will turn from a
temporary one to a permanent one. Furthermore, certain positive economic effects show in both
municipalities.

KEYWORDS: vacation residences, function of vacation residences, countryside, municipalities of
Cerklje na Gorenjskem and Komen
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1. UVOD
S počitniškimi bivališči so se predvsem v osemdesetih letih že ukvarjali nekateri slovenski
geografi. V tem obdobju je nastalo tudi največ del na temo počitniških bivališč. Prvi se je s
počitniškimi bivališči ukvarjal že v šestdesetih letih Matjaž Jeršič (1968), leta 1977 pa je o
počitniških bivališčih v dolini zgornje Krke pisal tudi Dušan Plut. V osemdesetih letih je o
počitniških bivališčih napisal številna dela predvsem Anton Gosar, ki je obravnaval značilnosti
počitniških bivališč v različnih območjih po Sloveniji, predstavil pa je tudi nekatere značilnosti
teh bivališč v drugih državah. Tematike pa niso preučevali le geografi. Peter Ogorelec (po stroki
arhitekt) je napisal dve med seboj povezani monografiji Počitniška stanovanja v krajinskem
prostoru Slovenije I (leta 1976) in II (leta 1978). Posamezni prispevki na temo počitniških
bivališč so nastali tudi kasneje – taka je na primer raziskovalna študija za potrebe prostorskega
plana Slovenije: Bivalne navade Slovencev in njihov vpliv na prostor – občasna bivališča (2000)
in dokument Gradnja počitniških stanovanj v Alpah (2008), ki je nastal v okviru društva za
varstvo Alp CIPRA.
Zagotovo najobsežnejše delo o počitniških bivališčih napisano v Sloveniji, je Gosarjeva
doktorska disertacija, ki je po dolgoletnih preučevanjih tega pojava nastala leta 1988: Počitniške
hiše kot element transformacije slovenskih Alpskih pokrajin, kjer avtor podaja tudi dve podobni
definiciji počitniškega bivališča:
»Počitniško bivališče je ob stalnem bivališču druga stanovanjska enota, ki je v zasebnem
lastništvu oziroma v pogodbenem najemu za daljši čas, v kateri občasno prebivajo (prenočujejo)
lastnik, njegovi družinski člani ali drugi, z namenom rekreirati se v ožjem ali širšem okolju
posesti« (Gosar, 1988).
Ali:
»Počitniško bivališče je stalnemu prebivališču vzporedno / dodatno stanovanje ali hiša v zasebni
lasti ali večletnem pogodbenem najemu, v katerem občasno prebivajo (prenočujejo) lastnik,
njegova družina, sorodniki in drugi, z namenom posvetiti del prostega časa rekreaciji in oddihu«
(Gosar, 1988).
Zdi se, kot da je po koncu osemdesetih let zanimanje za počitniška bivališča med slovenskimi
geografi zamrlo, kar pa ne pomeni, da je zamrl tudi pojav počitniških bivališč v Sloveniji.
Nasprotno, število počitniških bivališč v Sloveniji vseskozi narašča, pojavljajo se v zelo različnih
okoljih po celotni Sloveniji, spreminja pa se tudi njihova funkcija.
V diplomskem delu bom predstavila vlogo počitniških bivališč na primeru dveh občin: Cerklje
na Gorenjskem in Komen. Razlog, zakaj sem se odločila prav za primerjavo omenjenih občin, je
v tem, da so si počitniška bivališča v obeh občinah zelo različna. Gre za dve popolnoma različni
pokrajini, ki sta s svojimi značilnostmi vplivali na razvoj dveh različnih tipov počitniških
bivališč. V občini Cerklje na Gorenjskem je odločilno vlogo pri pojavu počitniških bivališč
odigralo prepletanje dveh dejavnikov: privlačnost in ohranjenost gorskega podeželskega okolja
ter bližina mest. Na drugi strani je občina Komen za počitniška bivališča privlačna predvsem
zaradi svoje značilne kraške kulturne pokrajine, ki jo sooblikujejo značilnosti naravnega okolja
in arhitekturno-etnografske posebnosti. Tako kot so na pojav počitniških bivališč v vsaki občini
vplivali drugi dejavniki, imajo počitniška bivališča v posamezni občini tudi različno funkcijo in
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različen vpliv na okolje, v katerem se pojavljajo, prav te razlike pa so predmet preučevanja
diplomskega dela.
Namen diplomskega dela je:
 ugotoviti, kateri so bili dejavniki privlačnosti, ki so vplivali na pojav počitniških bivališč,
 predstaviti značilnosti lokacije počitniških bivališč,
 ugotoviti regionalno poreklo lastnikov počitniških bivališč,
 ugotoviti, kakšen je vpliv lastnikov počitniških bivališč na spremembe v infrastrukturi,
 ugotoviti, kakšne so spremembe bivalne funkcije počitniških bivališč in
 ugotoviti, kakšen odnos imajo lastniki počitniških bivališč do domačinov in okolja.
Cilj diplomskega dela je na podlagi pridobljenih spoznanj ugotoviti, kakšno funkcijo imajo
počitniška bivališča na podeželju v obravnavanih občinah (Cerklje na Gorenjskem in Komen) in
ju primerjati med seboj.
Hipoteze, ki sem si jih zastavila:
 Počitniška bivališča nastajajo v različnih pokrajinskih tipih, predvsem na podeželju;
dejavniki privlačnosti, ki so vplivali na nastanek počitniških bivališč, so bili v občinah
Cerklje na Gorenjskem in Komen različni.
 Tako v hribovitem delu občine Cerklje na Gorenjskem kot tudi v občini Komen je prisoten
proces odseljevanja predvsem mladega prebivalstva. Počitniška bivališča soustvarjajo
možnosti zaposlitve domačega prebivalstva in s tem vplivajo na ohranjanje poseljenosti.
 Počitniška bivališča zasedajo nove površine in s tem povzročajo degradacijo okolja.

2

2. METODE DELA
Pojav počitniških bivališč je v Sloveniji dokaj slabo raziskan problem. Kot sem že v uvodu
omenila, so se s počitniškimi bivališči intenzivneje ukvarjali predvsem v osemdesetih letih
dvajsetega stoletja, kasneje pa je zanimanje za preučevanje te oblike bivanja zamrlo. Zaradi
majhnega zanimanja je o počitniških bivališčih na voljo tudi relativno malo literature, ki je zaradi
intenzivnega spreminjanja pojava po večini že precej neaktualna in mi je služila bolj kot opora
oziroma vir idej za samostojno raziskovanje. Diplomsko delo temelji predvsem na terenskemu
delu oziroma anketiranju lastnikov počitniških bivališč.
O počitniških bivališčih je na voljo zelo malo statističnih podatkov, ki so splošni in nenatančni.
Podatke o počitniških bivališčih sicer zbira Statistični urad Republike Slovenije ob popisih
prebivalstva, posredno pa so bili podatki zajeti tudi s popisom nepremičnin, ki ga je izvajala
Geodetska uprava Republike Slovenije v letih 2006 in 2007.
Statistični urad Republike Slovenije ob popisih prebivalstva zbira podatke o stanovanjih za
počitek in rekreacijo, kamor so vključena vsa stanovanja, ki se občasno ali več mesecev v letu
uporabljajo za počitek in rekreacijo. V popis so zajeti tudi podatki o številu sob in podatki o
površini stanovanj za počitek in rekreacijo.
Preglednica 1: Stanovanja za počitek in rekreacijo v občinah Cerklje na Gorenjskem in Komen
leta 2002.
Površina stanovanja (m2)

Število sob
Občina

Skupaj

1

2

3

4+

do 20

2140

4160

6180

81+

Skupna
površina
(m2)

Cerklje na
Gorenjskem

140

23

44

41

32

6

35

60

23

16

7736

Komen

93

10

30

28

25

z

10

22

z

34

7245

Vir: Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj, 2002
Po podatkih Statističnega urada je bilo leta 2002 v občini Cerklje na Gorenjskem 140, v občini
Komen pa nekoliko manj, 93 stanovanj za počitek in rekreacijo. Ti podatki so bili za izdelavo
diplomskega dela praktično neuporabni, saj iz podatkov ni razvidno, za kakšno vrsto stavb gre
(ali so to stanovanja, ki so del večstanovanjskih stavb ali stanovanja v enostanovanjskih stavbah,
kakršna počitniška bivališča so).
V letih 2006 in 2007 je v Sloveniji potekal popis nepremičnin, ki ga je izvajala Geodetska uprava
Republike Slovenije. Naročilo digitalnih podatkov iz Registra nepremičnin je možno preko
spleta in so brezplačni. Vprašalnik za popis nepremičnin je med drugim vključeval tudi
vprašanje, ali se posamezen del stavbe uporablja v počitniške namene. Moja predpostavka je
bila, da so počitniška bivališča tiste stavbe, katerih vsi deli imajo počitniško rabo. Iz pridobljenih
podatkov sem v programu Microsoft Excel z ukazom »filter« izločila le tiste stavbe, katerih vsi
3

deli se uporabljajo v počitniške namene, na primer: stavba z dvema deloma stavbe, ki ima hkrati
tudi dva dela s počitniško rabo. V spodnji preglednici je prikazan primer izločevanja počitniških
bivališč v občini Cerklje na Gorenjskem (hišne številke so izbrisane zaradi varovanja osebnih
podatkov).
Preglednica 2: Primer izločanja počitniških bivališč v občini Cerklje na Gorenjskem leta 2009.
ŠTEVILO
DELOV
STAVBE
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
4

ŠTEVILO
DELOV
S
POČITNIŠKO
RABO
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
4

HIŠNA
ULICA
ŠTEVILKA
Dvorje
X
Adergas
X
Stiška vas
X
Stiška vas
X
Ambrož pod Krvavcem
X
Ambrož pod Krvavcem
X
Ambrož pod Krvavcem
X
Stiška vas
X
Ravne
X
Apno
X
Šenturška Gora
X
Ambrož pod Krvavcem
X
Pšata
X
Vir: Popis nepremičnin, 2007

NASELJE
Dvorje
Adergas
Stiška vas
Stiška vas
Ambrož pod Krvavcem
Ambrož pod Krvavcem
Ambrož pod Krvavcem
Stiška vas
Ravne
Apno
Šenturška Gora
Ambrož pod Krvavcem
Pšata

S pomočjo filtriranja sem pridobila podatke o številu počitniških bivališč in njihove naslove, ki
so mi bili v veliko pomoč pri anketiranju lastnikov, vendar pa se je z delom na terenu izkazalo,
da tudi ti podatki niso popolnoma zanesljivi. Anketirala sem namreč tudi nekaj lastnikov
počitniških bivališč, katerih naslovi se niso izločili s filtriranjem podatkov. Poleg tega je anketo
rešilo tudi nekaj takih lastnikov, ki jim nekdanja počitniška bivališča danes predstavljajo stalno
prebivališče (take stavbe nimajo več počitniške rabe). Kljub vsemu so se pri terenskem delu
podatki Popisa nepremičnin izkazali za uporabne, veliko pa so mi pri iskanju lastnikov
počitniških bivališč pomagali tudi lastniki počitniških bivališč sami in domačini.
Točnega podatka o številu počitniških bivališč v posamezni občini torej nisem uspela pridobiti,
kar pa tudi ni bil moj cilj. Za izdelavo diplomskega dela sem želela anketirati čim več lastnikov
počitniških bivališč v posamezni občini in s tem pridobiti potrebne informacije, s pomočjo
katerih bi lahko ugotovila, kakšna je funkcija počitniških bivališč na podeželju, oziroma v
obravnavanih občinah Cerklje na Gorenjskem in Komen.
Na območju občine Cerklje na Gorenjskem sem anketirala 38 lastnikov počitniških bivališč (po
podatkih iz Popisa nepremičnin naj bi bilo takih objektov 83), v občini Komen pa je anketo
rešilo 40 lastnikov počitniških bivališč (po podatkih iz Popisa nepremičnin naj bi bilo takih
objektov v občini Komen 84).

4

3. POČITNIŠKA BIVALIŠČA NA PODEŽELJU
V Geografskem terminološkem slovarju (2005) je zapisano, da »podeželje predstavlja
kultivirano pokrajino, kjer je v pokrajinskem videzu in rabi prostora opazna prevlada
najpomembnejših dejavnosti kmetijstva in gozdarstva. V njem živi nadpovprečen delež
kmečkega prebivalstva, ki je bolj preprosto socialno razčlenjeno. Poleg tega je v njem še
tradicionalna in poudarjena prilagojenost položaja naselij in oblik hiš naravnim razmeram« (str.
286).
Ta definicija ne odraža povsem realnega stanja na podeželju danes. »Intenzivna preobrazba
podeželja, ki ji sledimo že desetletja, poteka dlje časa. V drugi polovici preteklega stoletja je bila
v prvi vrsti odsev družbenih procesov, ki so jo označevali deagrarizacija, industrializacija,
urbanizacija in drugi procesi. Ob prelomu v 21. stoletje pa so to postfordizem, konkurenčnost
(tekmovalnost) in prehod v informacijsko družbo, skratka vseobsežna modernizacija družbe. Vse
to povzroča spremembe v vlogi in funkciji podeželskih območij. Kmetijstvo na slovenskem
podeželju že nekaj časa nima več odločujoče vloge v gospodarskem razvoju« (Ravbar, 2006).
Podeželje je polifunkcijski prostor, kjer pridelava hrane že dolgo ni več edina oziroma
najpomembnejša funkcija podeželja. Podeželje je danes predvsem območje bivanja, zaposlitve,
rekreacije, turizma ter kulturnega in političnega udejstvovanja. Večina počitniških bivališč v
Sloveniji se pojavlja prav na podeželju, pojavnost te občasne oblike bivanja pa ima pomemben
vpliv na okolje, v katerem se pojavljajo.
Industrializacija je v Sloveniji po drugi svetovni vojni povzročila številne socialne spremembe.
Ne le, da je vplivala na razvoj industrijskih središč in s tem povzročila zaostajanje v razvoju
nekaterih bolj odmaknjenih, prometno slabše dostopnih in pretežno agrarnih območij, je
povzročila tudi spremembe v načinu življenja ljudi.
Jeršič (1998) je v delu Bližnja rekreacija prebivalcev Slovenije zapisal: »Industrijski razvoj in z
njim povezane socialne spremembe so po drugi svetovni vojni sprožili tudi nove navade pri
preživljanju prostega časa. Prebivalstvu, ki se je zaposlovalo zunaj kmetijstva, je med tednom,
zlasti pa ob koncu tedna, ostajal na voljo prosti čas, ki so ga lahko namenjali za različne
dejavnosti, pa naj bo take, s katerimi so si izboljševali življenjske in bivalne razmere (na primer
dodatno »honorarno delo«, delo na zemlji zaradi preskrbe z lastnimi kmetijskimi pridelki, zidava
ali prezidava stanovanjske hiše), postopoma pa čedalje bolj tudi za tiste, ki jih uvrščamo med
dejavnosti prostega časa v ožjem pomenu ter so namenjene pretežno sprostitvi, doživljanju in
uživanju, obnavljanju telesnih in duševnih moči ali kulturnemu in družbenemu udejstvovanju«.
Nekateri so si za preživljanje prostega časa zgradili dodatna, tako imenovana počitniška
bivališča, ki so jim omogočala tudi večdnevni oddih v okolju z večjo doživljajsko zmožnostjo,
kot jo ima njihov domači kraj in si s tem še bolj popestrili svoj prosti čas. Počitniška bivališča so
tako v času industrijske in postindustrijske družbe sestavni del kulturne pokrajine, predvsem
podeželja (Gosar, 1996).
Jeršič (1968) je že konec šestdesetih let ugotovil, da se v občasno preživljanje prostega časa
izven kraja stalnega prebivališča vključuje vse večji del prebivalstva, kljub temu pa do takrat
počitniška bivališča še niso bila vključena v redni turistično-statistični evidenci. Isti avtor
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ugotavlja, da se do druge svetovne vojne počitniška bivališča v Sloveniji niso pomembneje
razširila. Nastajati so začela po letu 1950, njihovo število pa je začelo hitreje naraščati šele po
letu 1961.
Razlogi, zakaj nekateri posamezniki ali družine posedujejo poleg svojega stalnega prebivališča
še eno, počitniško bivališče, so različni. Eden od razlogov je prav zagotovo rekreacija. Po drugi
strani so razlogi za posedovanje počitniškega bivališča tudi drugačni, na primer osamitev (umik
iz vsakdanjega življenja), poljedelski atavizem (na primer ukvarjanje z vinogradništvom,
vrtičkarstvom), prestiž, danosti dedovanja (v mestna okolja preseljeni dediči iz opuščenih
kmetij), ljubezen do narave in bivanja v naravi in drugi. (Stanič et al., 2000, str. 12).
Izbor krajev, kjer so si ljudje v Sloveniji gradili počitniška bivališča, je zelo pester, nikakor pa ne
naključen. Tako se počitniška bivališča pojavljajo po celotnem ozemlju Slovenije, kljub temu pa
je zaznati večjo koncentracijo le teh v najprivlačnejših okoljih (ob morju, jezerih, rekah itd.), v
območjih značilnih kulturnih bivanjskih vzorcev (vinogradi, sadovnjaki) ali pa kot del
dopolnilnih bivanjskih potreb določenega dela prebivalstva (Stanič et al., 2000, str. 6).
Stresen način življenja danes ljudi vedno bolj žene v iskanje načinov, kako se sprostiti in
umakniti iz vsakdanje naglice in skrbi. Ena od možnosti je prav gotovo preživljanje prostega
časa v počitniških bivališčih. Pričakovati je, da se bo naraščanje števila počitniških bivališč v
Sloveniji nadaljevalo, za kar pa avtorji dokumenta Bivalne navade Slovencev in njihov vpliv na
prostor – občasna bivališča (2000) navajajo naslednje štiri razloge, ki so prikazani v spodnji
tabeli:
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Preglednica 3: Možni razlogi za nadaljnje povečevanje števila počitniških bivališč.
RAZLOGI
Demografski

Nepremičninski

Družbenoekološki

Stratifikacijski

OPIS
Praznjenje določenih območij oziroma upadanje števila prebivalstva pomeni,
da tam bivajočim ali preseljenim dedičem ostajajo prazni objekti, katere
nekateri uporabljajo kot občasna bivališča, obenem pa se številni opuščeni
stanovanjski in nekdanji gospodarski objekti pojavljajo na sekundarnem
stanovanjskem trgu.
Postopen razvoj trga zemljišč in nepremičnin v Sloveniji za tovrstne objekte
pomeni ne le dobro naložbo, temveč tudi možnost aktiviranja večjega dela
nacionalnega stanovanjskega bogastva v smislu investicij za bivanje, ali
dejavnosti z gospodarskimi potenciali.
Način življenja v urbanih središčih ali bivanjski standard določen del
prebivalstva sili v iskanje občasnega ali stalnega prebivališča v mirnejših ali
zanimivejših območjih, kjer se lahko sprostijo in razgibajo, oziroma so
bivanjske in okoljske kakovosti lažje dosegljive. Pomembne spremembe v
vedenjskih vzorcih, zlasti pri preživljanju dopustov, so nastale po
osamosvojitvi Slovenije leta 1991, ko je večji del prebivalstva Slovenije
pričel dopustni čas preživljati blizu doma – v Sloveniji, kar je povzročilo tudi
porast kakovosti uslug v turističnih krajih in manjšo rast nastanitvenih
kapacitet.
Naraščajoče bogastvo določenega dela prebivalstva v absolutnem številu
pomeni oblikovanje lastnega bivanjskega okolja ali potreb, ki presega
osnovne eksistenčne potrebe. Slednji razlog ne pomeni nujno povečanja
števila stanovanjskih objektov za občasno bivanje, temveč redestribucijo
lastništva, oziroma uporabnikov posameznih objektov, ali časovno nestalno
zasedenost. V prihodnosti je mogoče pričakovati spremembo značaja
sedanjih objektov, namenjenih občasnemu bivanju tudi za gospodarske
namene in ne le za rabo lastnika oziroma njegove družine.
Vir: Stanič et al., 2000

Dejstvo, da se bo število počitniških bivališč v prihodnje še povečevalo, je nesporno. Zakaj pa so
se (in se še vedno) počitniška bivališča pojavljajo v obravnavanih občinah (Cerklje na
Gorenjskem in Komen) in kakšna je njihova vloga oziroma funkcija v okolju, kjer se pojavljajo,
bo opisano v naslednjih poglavjih, najprej pa nekaj besed o naravnem okolju in
družbenogeografskih
značilnostih
preučevanih
območij.
Naravnogeografske
in
družbenogeografske značilnosti so imele namreč pomemben vpliv tako na obdobje nastanka
počitniških bivališč kot tudi na njihovo razmestitev in na mnoge druge značilnosti počitniških
bivališč.
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4. GEOGRAFSKI ORIS PREUČEVANIH OBČIN
V naslednjih poglavjih bom na kratko opisala obe občini, njune naravnogeografske in
družbenogeografske značilnosti, saj so le te imele pomemben vpliv na pojav počitniških bivališč,
na njihovo razporeditev v prostoru in na številne druge lastnosti teh objektov.

4.1. OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM
Občina Cerklje na Gorenjskem je ena izmed petih, leta 1994 novoustanovljenih občin, ki so bile
nekdaj del občine Kranj (danes so to občine Naklo, Preddvor, Šenčur, mestna občina Kranj in
Cerklje na Gorenjskem) (Občina Cerklje na Gorenjskem, 2009).
Površina občine meri 79 km2 in leži na stiku visokogorskega sveta Kamniško-Savinjskih Alp in
Ljubljanske kotline, oziroma Kranjskega polja. Območje obsega nadmorske višine med 350 in
1972 m (Geografske..., 2009). Razpetost med obema pokrajinama (alpski svet KamniškoSavinjskih Alp in Kranjsko polje) deli občino na dva dela: ravninski in hriboviti oziroma gorski
del, ki se med seboj ločita tako po fizičnogeografskih kot tudi družbenogeografskih značilnostih.
Na severu meji z občino Preddvor, na zahodu z občino Šenčur in na vzhodu z občino Kamnik.
Na južni strani občino Cerklje na Gorenjskem obdajata občini Komenda in Vodice.
Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (2008) živi v občini Cerklje na Gorenjskem
6848 prebivalcev, vendar pa je gostota prebivalstva v južnem ravninskem delu občine izrazito
večja kot v hribovitem delu občine.
Območje občine Cerklje na Gorenjskem sestavljajo pestre pokrajinske enote, ki ponujajo različne
možnosti poselitve. Visokogorski svet je brez stalne naselitve; to območje je prilagojeno
predvsem potrebam zimsko športnega turizma. Relativno redko je poseljen planotast svet
krvavškega območja, kjer so naselja locirana na uravnanih terasah. Poleg stalnih prebivalcev tega
območja so tu prisotna tudi počitniška bivališča, ki jih za preživljanje prostega časa občasno
uporabljajo lastniki iz bližnjih mest. Najgosteje so poseljene prodnate ravnine Kranjskega polja,
kjer so naselja tudi veliko večja kot v zgoraj omenjenih hribovitih območjih (Klemenčič, 1995,
str. 160).
V južnem delu občine, ki je ravninski, prevladuje intenzivna kmetijska raba, ki je pogojena z
matično podlago. Na severu se ravnina sklene z mogočnimi centralnimi Kamniškimi Alpami, ki
območju ustvarjajo slikovito kuliso in kontrast zelenilu polj. Na vzhodu se ravninski del stika s
terciarnim gričevjem (Tunjiško gričevje), proti jugu in zahodu pa se ravnina Kranjskega polja
nadaljuje v sosednje občine (Marušič, 1998).
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4.1.1. Analiza naravnega okolja
Reliefne, geološke in vodne značilnosti
Občino Cerklje na Gorenjskem lahko glede na relief v grobem razdelimo na dva po površini
približno enaka dela: gorati oziroma hriboviti del občine na severovzhodu je del KamniškoSavinjskih Alp in sega vse do vrha Krvavca, južni del pa je ravninski in je del Kranjskega polja.
Pobočja Krvavca se zaradi številnih vzporednih prelomov v obliki stopničasto znižujočih se
planot spuščajo proti jugu in jugozahodu. Nekoliko bolj uravnano površje na planotah je
omogočilo nastanek nekaj naselij. Tako je na najvišji planoti, na okoli 1000 m nadmorske višine,
nastalo najvišje ležeče naselje v občini, Ambrož pod Krvavcem. Sledi terasa na nadmorski višini
okoli 950 m, na kateri je naselje Sveti Lenart. Nekoliko nižje sta naslednji terasi, na nadmorski
višini okoli 700 m, na katerih sta naselji Šenturška Gora in Štefanja Gora. Obe planoti se proti
jugu strmo in z ostrim pregibom spustita v ravnino oz. v dno Ljubljanske kotline, med seboj pa
sta ločeni z ozko dolino potoka Reke. Le ta s precejšnjim strmcem priteče v vasi Grad na ravnino
in upočasni svoj tok. Vršaj Reke se združi z vršajem Kokre pri Spodnjem Brniku. Planotast svet
Šenturške Gore proti jugovzhodu postopoma prehaja v svet Tunjiškega gričevja (Zajc, 2000).
Gorati del občine Cerklje na Gorenjskem je pretežno iz apnenca in dolomita, zato je mikrorelief
ponekod zelo razgiban. Predvsem površje na območju Štefanje Gore, Stiške vasi in Šenturške
Gore je deloma zakraselo in posuto s številnimi vrtačami. Ob vznožju gorskega sveta je geološka
sestava pestrejša; na vhodu so miocenski peščenjaki in skrilavci, na zahodu le te zamenjajo
diluvialne naplavine (Zajc, 2000).
Ravninski južni del občine obsega severovzhodni del Kranjskega polja. Ravnina sega vse do
ostrega prehoda v krvavško hribovje, na vzhodu pa do Tunjiških Dobrav. Površje Kranjskega
polja, ki so ga izoblikovale reke Sava, Kokra in Reka, se počasi znižuje od severa proti jugu.
Osrednji del Kranjskega polja je iz rečno – ledeniškega proda in peska, prekrit z ugodnimi
rjavimi evtričnimi prstmi. Robni del je veliko bolj razgiban. Ob vznožje krvavškega hribovja do
Dvorij se naslanja starejša rečno – ledeniška terasa, ki so jo mestoma razrezali manjši vodotoki,
ki so ustvarili manjše akumulacije ilovnato – glinenega gradiva, zaradi česar so površine
mokrotne ali zamočvirjene. V vzhodnem delu občine Cerklje na Gorenjskem, ob robu Tunjiških
Dobrav, teče reka Pšata, kamor jo je odrinil prodni zasip Kokre. Le ta odlaga glinene in peščene
sedimente, ki ji ob obilnejših padavinah zavirajo odtok, zato se pogosto razlije na okoliške
mokrotne površine. Ožje aluvialne površine so tudi vzdolž Reke, ki priteče izpod Krvavca
(Klemenčič, 1996).
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Podnebje, prst in rastje
Lega občine Cerklje na Gorenjskem na prehodu med Kamniško-Savinjskimi Alpami in
Ljubljansko kotlino (oziroma Kranjskim poljem) se kaže tudi v podnebnih značilnostih, prsti in
rastju. Prepletajo se značilnosti celinskega in gorskega podnebja.
V hladni polovici leta je na ravninskem delu občine pogosto prisotna megla zaradi
temperaturnega obrata. Pozimi se na dnu Kranjskega polja nabere in zadržuje hladen zrak, zato je
tu bolj hladno in megleno kot na višjem obrobju. Podnebje v tem delu je zmerno vlažno celinsko.
Na vzpetih legah nad inverzijsko plastjo je značilen nekaj sto metrski toplotni pas, v katerem so
temperature višje, kot bi pričakovali glede na nadmorsko višino. Vrh Krvavca ima gorsko
podnebje in je skoraj polovico leta prekrit s snegom, kar je poleg ustreznega reliefa omogočilo
razvoj smučarskega turizma (Orožen Adamič, Perko, 1998, str. 112 in 113).
Velik delež goratega dela občine porašča gozd, pri čemer prvotne listnate in mešane gozdove vse
bolj izpodrivajo iglasti sestoji. Na višino gozdne meje je v občini Cerklje na Gorenjskem močno
vplival človek; navzdol je bila pomaknjena prvotno za potrebe pašništva, kasneje pa tudi zaradi
urejanja smučišč na Krvavcu (Orožen Adamič, Perko, 1998, str. 114).
Prepletanje njiv in travnikov, ki so razvrščeni med naselji na ravninskem delu občine, kaže na
zelo veliko vlogo kmetijstva na tem območju. Večino Kranjskega polja prekrivajo 20 – 30 cm
globoke, dokaj rodovitne rendzine, zato je delež intenzivno obdelanih kmetijskih površin zelo
velik. Gojijo predvsem monokulture – krompir, koruzo, krmne rastline in žitarice, na manj
kakovostnih zemljiščih, pa tudi na vlažnejših tleh prevladujejo travniki, v manjši meri tudi
pašniki. Nekatera območja pokrivajo tudi nižinski gozdovi belega gabra in gradna z velikim
deležem smreke in bora (Orožen Adamič, Perko, 1998; Marušič, 1998).
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4.1.2. Pokrajinsko ekološke enote občine Cerklje na Gorenjskem
Glede na pestre reliefne, geološke, vodne in podnebne razmere lahko občino Cerklje na
Gorenjskem razdelimo na 4 pokrajinsko ekološke enote (Zajc, 2000; Marjanovič, 1998):

Visokogorski svet
To je najvišji severovzhodni del občine, ki se razprostira na nadmorskih višinah nad 1000 m in
na Velikem Zvohu doseže nadmorsko višino 1972 m. V tej pokrajinsko ekološki enoti
prevladujejo apnenci in dolomiti. Območje sicer nima stalne naselitve, kljub temu pa so posegi
človeka v naravno okolje prav tu najbolj izraziti. Že v preteklosti so gozdno mejo na Krvavcu
umetno zniževali zaradi planinskega pašništva, z razvojem zimsko športnega turizma pa so se
posegi v okolje le še stopnjevali. Krvavec je zaradi ugodnih reliefnih značilnosti in gorskega
podnebja, ki vpliva na dolžino snežne odeje, danes eno večjih in bolj priljubljenih smučarskih
središč v Sloveniji. Za potrebe zimsko športnega turizma so bili potrebni številni grobi posegi v
naravno okolje, ki vključujejo zgladitev pobočij, odstranitev dreves in ruševja, postavitev
nekaterih objektov za umetno zasneževanje, izgradnja žičnic in kabinske žičnice, itd.

Planotast svet krvavškega območja
Od vrhov krvavškega pogorja se proti ravnini Kranjskega polja svet znižuje v obliki stopničastih
uravnav na nadmorskih višinah med 1000 m in 400 m. Tako kot v prejšnji pokrajinsko ekološki
enoti tudi na planotastem svetu krvavškega območja prevladujejo apnenci in dolomiti, ob
vznožju pa so na vzhodu prisotni še miocenski peščenjaki in skrilavci, na zahodu pa diluvialne
naplavine. V tej pokrajinsko ekološki enoti je prisoten tudi potok Reka, ki priteče izpod Krvavca.
Naselitev na območju Krvavca je že zelo stara, k čemur je zagotovo pripomogla sončna južna
lega nad plastjo megle, kot posledice temperaturnega obrata. Obenem je bolj uravnan svet na
terasah omogočil trajnejšo naselitev in ukvarjanje z gozdarstvom in kmetijstvom. Na teh
uravnavah so nastale tako imenovane »vasi pod Krvavcem«. Najvišje ležeče naselje v občini
Cerklje na Gorenjskem je Ambrož pod Krvavcem. Sledi naslednja, nekoliko nižje ležeča
uravnava, na kateri sta nastali naselji Stiška vas in Sveti Lenart. Še nekoliko nižje je planotast
svet Štefanje in Šenturške Gore, ki ga prekinja dolina potoka Reke. Zahodno od doline Reke je
Štefanja Gora, vzhodno pa so nastala naselja Apno, Ravne, Šenturška Gora in Sidraž.
Tako imenovane vasi pod Krvavcem so dolgo časa beležile negativna demografska gibanja,
predvsem zaradi odseljevanja prebivalstva v bližino Kranja, ki je s svojimi industrijskimi obrati
nudil zaposlitev. Z razvojem zimsko športnega turizma na Krvavcu, ki je prinesel možnosti za
zaposlitev tudi izven Kranja, bližje domu prebivalcev vasi pod Krvavcem, se je izseljevanje
nekoliko umirilo. Večina prebivalstva omenjenih vasi je sicer še vedno zaposlena v bližnjih
zaposlitvenih središčih, predvsem v Kranju, kmetijstvo pa služi bolj zadovoljevanju lastnih
potreb. Da se prebivalci v manjši meri odseljujejo iz hribovskih območij, sta pripomogla tudi
razvoj kmečkega turizma in nastanek počitniških bivališč, saj so prav njihovi lastniki pogosto
odjemalci pridelkov domačinov. Največ počitniških bivališč je na območju Ambroža pod
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Krvavcem, Stiške vasi, Apna in Šenturške Gore, v manjšem obsegu pa se le ta pojavljajo tudi v
drugih naseljih.
Omeniti je potrebno še, da je eden od vzrokov za zmanjšanje odseljevanja iz hribovskih vasi tudi
boljša prometna dostopnost. S posodobitvijo cestnega omrežja so se pogoji za bivanje še
izboljšali in danes že lahko govorimo, da je v teh vaseh kvaliteta življenja celo boljša, kot v
naseljih v nižini, saj je ozračje manj onesnaženo, manj je hrupa, več je tudi sončnih dni (zaradi
naselja nad inverzno plastjo).

Ravninski svet Kranjskega polja
Gorati del občine prehaja v nižinskega med izohipsama 400 in 450 m nadmorske višine. V
zavetrju hribov in gozda so našla svoje mesto naselja: Velesovo, Adergas, Češnjevek, Dvorje,
Grad, Pšata, Poženik, Šmartno in Glinje. Pred temi vasmi se na široko odpira Kranjsko polje,
prekrito z mlajšimi kvartarnimi sedimenti (prevladujejo prodi in konglomerati). Na tej osnovi je
nastala dokaj rodovitna rjava prst, ki daje ugodne možnosti za kmetijstvo. Kjer so tla prodnata
(npr. vršaj Reke), so izrabljena za poljedelstvo, na ilovnatih tleh pa se razprostirajo travniki.
Pokrajina s polji in travniki se nadaljuje v sosednji občini Kamnik in Šenčur, na jugu oz.
jugozahodu pa je agrarno izrabo preprečila izgradnja brniškega letališča.
Ravninski svet Kranjskega polja je omogočil največjo koncentracijo prebivalstva in urbanizacije
v občini. Tu so nastala vsa druga naselja občine Cerklje na Gorenjskem, ki so imela neomejene
možnosti za širitev in so zato večinoma tudi relativno velika naselja. Večinoma so naselja
locirana na robu Kranjskega polja, bolj centralno lego imajo gručaste vasi Cerklje, Zgornji Brnik,
Spodnji Brnik in Lahovče.

Gričevnat svet na jugovzhodu
Terciarno gričevje na jugovzhodu občine je nadaljevanje južneje ležečega Tunjiškega gričevja. V
gričevnatem svetu na nadmorskih višinah med 400 - 600 m so se razvile kisle rjave prsti, ki jih
večinoma porašča gozd. Številni so majhni potočki, ki so živahno razrezali površje. Ob prihodu
na ravnino se izlivajo v Pšato. To območje je redko poseljeno, saj razen nekaj manjših vasic
(Cerkljanska Dobrava, Viševca, Vrhovlje) poselitve ni, prav tako pa so izredno slabe tudi cestne
povezave s temi naselji, ali pa jih sploh ni. Vasi na tem območju so tako edina naselja
cerkljanske občine, ki v pokrajini izumirajo.
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4.1.3. Družbenogeografske značilnosti
Glede na relief občino Cerklje na Gorenjskem v grobem lahko razdelimo na dva dela – gorski
oziroma hriboviti del in ravninski del. Podobno pa to lahko storimo tudi z vidika poselitve,
prebivalstvenih značilnosti, dejavnosti v prostoru, itd. V ravninskem delu občine je značilna
zgostitev dejavnosti in prebivalstva, medtem ko je hriboviti del redkeje poseljen.
Današnje poteze poselitve v cerkljanski občini izhajajo še iz agrarnega obdobja, ko so bile vasi
postavljene ob vodne vire in na rob kvalitetnih kmetijskih površin. Značilni so tudi nizi naselij ob
stiku različnih naravnih enot in vzdolž vodnih virov. Že takrat je velikost naselij kazala na
primernost naravnih pogojev za preživljanje prebivalstva. Večje vasi so se oblikovale na
rodovitnih prodnatih ravninah, izrazito majhne pa na hribovitem območju. Seveda so na velikost
naselij vplivali še številni drugi dejavniki, kot je način kolonizacije, socialno razslojevanje
prebivalstva, razvoj neagrarnih dejavnosti itd. (Klemenčič, 1995).
Po drugi svetovni vojni je območje Slovenije zajel val industrializacije, ki je povzročila korenite
spremembe tako na podeželju kot v mestih. V tem obdobju je bil na prvem mestu razvoj
industrije, zato so se bolj razvijala industrijska središča, nasprotno pa so bolj odmaknjena,
agrarna območja, v razvoju zelo zaostala.
Takratna kranjska občina, pod katero je spadala tudi današnja občina Cerklje na Gorenjskem, je z
zamudništvom v razvoju industrije v dobršni meri preskočila prvo obdobje industrializacije, ki je
drugod povzročila močno depopulacijo v podeželskih naseljih in na drugi strani hitro rast
industrijskih središč. Tako je v petdesetih letih mreža naselij ohranila vse osnovne poteze iz
agrarne dobe: maksimalno poselitev glede na naravne razmere, agrarni značaj naselij ter jasen in
oster rob Kranja proti agrarnemu podeželju. Okrepljen razvoj industrije in načrtna proletarizacija
podeželja sta povzročila odseljevanje prebivalstva, zlasti s prometno odmaknjenih naselij. Tako
kot drugod po Sloveniji, so se z razvojem industrije v Kranju in kranjski občini izoblikovala
območja doseljevanja in območja odseljevanja prebivalstva. Tako so v kritičnem obdobju
šestdesetih let v današnji občini Cerklje na Gorenjskem doživela najmočnejši upad prebivalstva
hribovska naselja krvavškega območja. Nasprotno se je število prebivalcev povečalo predvsem v
naseljih v bližini Kranja, v večjih naseljih in naseljih ob pomembnejših prometnih poteh
(Klemenčič, 1995).
Vzporedno z industrializacijo je prišlo tudi do modernizacije kmetijstva in tako so tudi v
kmetijstvu z razvojem mehanizacije in z uporabo umetnih gnojil nastale povsem nove razmere.
Predvsem se je povečala razlika med učinkovitostjo pridelovanja na ravninskem svetu v
primerjavi s hribovitim, oziroma razlika med območji, kjer je možna mehanizirana obdelava in
območji, kjer je le ta otežena. Ukvarjanje s kmetijstvom v hribovskih naseljih pod Krvavcem je
postalo nerentabilno, kar je tudi razlog za množično odseljevanje delovno aktivnega prebivalstva
iz teh območij in opuščanje kmetijstva. Kmetijske površine so se tako ohranile predvsem na
ravnini Kranjskega polja, najbolj pa so se zmanjšale v hribovitem delu občine (Klemenčič,
1995).
Občina Cerklje na Gorenjskem je v povojnem obdobju pridobila nekaj, za občino še danes zelo
pomembnih objektov. Leta 1958 je bila na Krvavcu zgrajena žičnica, ki je postavila temelje
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razvoju zimsko športnega turizma na Krvavcu. Pet let kasneje, leta 1963, se je odprlo brniško
letališče (danes Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana). Posodobljena je bila tudi cestna povezava
letališča s Kranjem in Ljubljano, k še večji prometni vlogi občine pa je pripomogla izgradnja
gorenjske avtoceste, ki prečka tudi cerkljansko občino (Regionalna..., 1996, str. 41; Občina
Cerklje na Gorenjskem, 2009).
Razvoj industrije je povzročil tudi korenite spremembe v zaposlitveni sestavi prebivalstva.
Cerklje so bile vedno naravno središče precejšnjega števila manjših hribovskih in ravninskih
krajev. V povojnem obdobju se je zaposlitvena sestava močno spremenila. V petdesetih letih je
bila v kraju večina kmetov, medtem ko je bilo leta 1991 že največ prebivalcev zaposlenih v
terciarnem sektorju. Poleg zaposlovanja v domačem kraju, Kranju in brniškem letališču, so si
prebivalci poiskali zaposlitev na širšem območju srednje in vzhodne Gorenjske
(Regionogeografska..., 1996).
Danes je delež delovno aktivnega prebivalstva, zaposlenega v storitvenih dejavnostih največji in
znaša skoraj 50 odstotkov. Nekoliko manjši delež delovno aktivnega prebivalstva je zaposlen v
industriji, dobrih 40 odstotkov. 8 odstotkov delovno aktivnega prebivalstva je zaposlenih v
kmetijstvu (Popis prebivalstva, 2002).
Odlična prometna dostopnost (bližina avtoceste), bližina mest, hkrati pa kvalitetno naravno in
bivalno okolje, so prvine občine, ki danes odločilno vplivajo na to, da je občina Cerklje na
Gorenjskem postala zelo priljubljena »destinacija« za nove priseljence, na kar kažejo tudi
izredno ugodna demografska gibanja v občini. Zelo ugodna je starostna sestava prebivalstva, v
primerjavi s Slovenijo pa sta zelo visoka tudi naravni in selitveni prirast.
Dobra dostopnost, bližina mest in kvaliteta naravnega okolja, bližina smučišča na Krvavcu so le
nekateri razlogi, zakaj je bila in je še vedno občina Cerklje na Gorenjskem tako privlačna (poleg
novih priseljencev) tudi za lastnike počitniških bivališč.
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4.2. OBČINA KOMEN
Občina Komen je nastala leta 1995, ko so na območju takratne občine Sežana nastale 4 nove
občine: Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana. Komenska občina danes obsega 103 km²
površine, od slovensko-italijanske meje, kjer meji z občino Devin-Nabrežina, do Braniške doline
na severnem robu Krasa, kjer se območje nadaljuje v Vipavsko dolino in meji z občinami MirenKostanjevica, Nova Gorica, Ajdovščina in Vipava na slovenski strani ter občino Doberdob na
italijanski. Na južni strani jo v Sloveniji omejuje še občina Sežana, v Italiji pa občina Zgonik
(Fakin et al., 2004).
Po podatkih Statističnega urada (2008) v občini živi 3489 prebivalcev. Središče občine je naselje
Komen, kjer je tudi občinski sedež, zgodovinsko in arhitekturno najbolj poznan kraj pa je
Štanjel, s starim utrjenim delom in grajskim kompleksom na griču Turn. Večina prebivalstva je
zaposlena v okoliških večjih naseljih (v Sežani, Novi Gorici in Ajdovščini), del pa tudi v manjših
podjetjih v Komnu (v Aluminiju Opremi d.d, Aluminiju Montalu d. d., Iskri Avtoelektriki
Livarni Komen d.o.o. ter manjših privatnih obratih). Večina prebivalstva se ukvarja s
kmetijstvom kot dopolnilno dejavnostjo, v zadnjih letih predvsem z vinogradništvom, ki
postopoma izpodriva živinorejo in poljedelstvo (Fakin et al., 2004).
Vedno bolj pridobivajo na pomenu tudi turistične storitve, predvsem turistične kmetije, vinotoči
in osmice, nekaj družin pa za turistične namene oddaja tudi prenočišča (Fakin et al., 2004).
Zaradi naravnih značilnosti Krasa, predvsem pa zaradi kraške arhitekture na območju celotnega
Krasa, vključno z obravnavano občino Komen, narašča tudi število počitniških bivališč.
Skoraj celotno območje občine Komen leži na planoti Kras, le majhen del na severovzhodu
pripada dolini reke Branice, ki je po svoji geološki zgradbi, prsti, vodnih značilnostih in
dejavnostih v prostoru že bolj podobna Vipavski dolini. Za preostali, večji del občine, je značilen
tipičen kraški relief.
Ker sta na območju Braniške doline le dve vaški skupnosti, v katerih je zelo malo počitniških
bivališč in torej na rezultate mojega diplomskega dela nima pomembnejšega vpliva, ju ne bom
posebej obravnavala v naslednjih poglavjih.
Ker je Kras tako v smislu fizičnogeografskih danosti kot družbenogeografskih potez relativno
homogeno območje in je vse značilnosti planote možno prenesti tudi v okvir občine Komen, bom
v analizi naravnega okolja in v poglavju o družbenogeografskih značilnostih obravnavala kar
planoto Kras kot celoto, saj vse značilnosti veljajo tudi za občino Komen.
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4.2.1. Analiza naravnega okolja
Pokrajinska slika Krasa
Kras je apneniška kraška planota med Tržaškim zalivom, Soško ravnino, Vipavsko dolino,
Vremščico, Brkini in Slavniškim pogorjem. Kras predstavlja najbolj severozahodni del
Dinarskega gorstva, za katerega se v literaturi uporabljajo tudi različni drugi izrazi, kot so
Tržaški Kras, Divaško Komenski Kras, Sežanski kras (Gams, 1974). Čeprav Kras ni visok
(zvišuje se od severozahoda proti jugovzhodu in pri Divači doseže 400 - 500 m nadmorske
višine), je zelo izrazita planota. To najbolj potrjujejo nekaj sto metrov visoka strma apnenčasta
pobočja, ki se dvigajo iz morja ali iz priobalne nižine. Z zelo strmim robom se Kras končuje tudi
nad Črnim Kalom in v dolini reke Branice. Planota se torej dobro loči od sosednjih pokrajin; z
jugozahoda Kras omejujeta Tržaški zaliv in nizka flišna pokrajina, s severozahoda ga obroblja
aluvialna Furlanska ravnina (ki jo je nasula predvsem Soča), proti severovzhodu je konec Krasa
v široki in nizko ležeči Vipavski dolini (približno 100 m nadmorske višine), ki jo deloma
sestavlja aluvij, predvsem pa fliš. Proti jugovzhodu se Kras dobro loči od flišnih Brkinov in
doline Reke, le proti apnenčevim Čičariji, Podgorskemu Krasu in Materijski suhi dolini je
prehod bolj neopazen (Culiberg, Kranjc, 1999).
Kras je zaradi svoje lege izrazita mejna in prehodna pokrajina. Mejni značaj mu daje lega ob
morju, saj leži ob severovzhodni obali najbolj v celino zajedenega zgornjega Jadrana. Njegova
prehodnost se kaže v stiku s širnim nižavjem, ki se začenja na zahodnem vznožju Krasa, se
razprostira preko Soče v Furlansko nižino in še dalje v Padsko nižino. Kras leži tudi na meji in
stiku med dvema polotokoma, Apeninskim in Balkanskim, nenazadnje pa leži tudi ob slovenskoitalijanski narodnostni meji (Ravbar, 1996).

Geološke, reliefne in vodne značilnosti
Geološka sestava Krasa je relativno enostavna; tvorijo ga v glavnem apnenci in v manjši meri
dolomiti, površje pa oblikujejo številni ravniki. Čeprav predstavlja Kras orografsko precej
enakomerno raven, je površje v drobnem zelo razgibano. Polno je gričev in velikih vrtač,
prisotne pa so tudi številne druge površinske in podzemeljske kraške oblike. Posebnost kraškega
reliefa so med drugim tudi suhe doline (npr. Brestovški dol v občini Komen). Geomorfološko je
območje zakraselo in brez površinskih voda. Edine površinske vode so antropogeni kali in lokve,
ki jih je človek uporabljal skozi stoletja. Kali so uporabljali za napajanje živine, lokve pa za
lastno rabo. Najdemo jih v vsaki vasi, z izgradnjo vodovoda pa jih le malo kje še vzdržujejo
(Problemska analiza..., 2000; Culiberg, Kranjc, 1999).
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Podnebje, prst in rastje
Na Krasu prevladuje modificirano sredozemsko podnebje. Z oddaljevanjem od morja in
naraščanjem nadmorske višine se uveljavljajo poteze celinskega podnebja in s tem tudi v
podnebnem smislu Kras predstavlja prehodno pokrajino. Vročim in suhim poletjem sledijo mile
in vlažne zime, ko na temperaturo dodatno vpliva mrzel in sunkovit severozahodnik - burja,
najznačilnejši vremenski pojav na Krasu. Kras je dolgo veljal za negostoljubno kamnito
pokrajino. V 19. stoletju so Avstrijci, ki so bili tedaj gospodarji, začeli s pogozdovanjem Krasa.
Kot najuspešnejše se je pokazalo sajenje črnega bora, ki na Krasu ni samonikel, vendar danes že
zaznamuje krajinsko podobo Krasa. Po prepovedi reje ovc in koz po drugi svetovni vojni se je
gozd začel zaraščati po naravni poti in se še vedno širi. V samoniklih gozdovih na Krasu sicer
prevladujejo črni gaber, puhasti hrast in mali jesen, v višjih predelih tudi bukev (Problemska
analiza..., 2000; Gogala, 2003).
Prst na apnenčasti in dolomitni podlagi je pogosto plitva in močno skeletna, z golim skalovjem
na površini, marsikje pa je prst le v skalnih žepih in razpokah. Za kmetovanje so morali Kraševci
ročno odstranjevati kamenje, ki so ga nato zlagali na kupe ali v zaščitne ogradne zidove, iz dolin
pa so odvažali prst na vrtove, njive in vinograde. Najznačilnejša kraška prst je rdeče obarvana
jerovica ali terra rossa, ki predstavlja osnovo za vinogradništvo. Pojavlja se med kraji Komen,
Dutovlje, Tomaj, Dobravlje, Štanjel in Škrbina. Najbolj značilna za Kras je vinska trta refošk, iz
katere dobijo vino teran (Problemska analiza..., 2000; Culiberg, Kranjc, 1999).
Danes na Krasu najdemo travnike in pašnike, ki jih prerašča mladi gozd. Iz leta v leto jih je
manj, saj gozd nenehno prodira in zarašča travnate ostanke. Zgolj s kmetovanjem se na Krasu ne
ukvarja skoraj nihče več, za dopolnilno popoldansko dejavnost ljudem zadošča kakšen vinograd
in skromna njivica. Živine skoraj nihče več ne pase in tudi v hlevih je je vedno manj. Zato so
travniki in pašniki prepuščeni lastnemu razvoju, ta pa vodi v zaraščanje in izginjanje podobe,
značilne za to staro kulturno pokrajino (Gogala, 2003).
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4.2.2. Družbenogeografske značilnosti
Kras ima znotraj Slovenije precej samosvoje razvojne poteze. Razvojne tokove so kot le malo
kje drugje narekovale naravne razmere z zakraselim planotastim površjem, kjer bolj kot velike
reliefne oblike prihajajo do izraza drobna razčlenjenost površja in na videz malenkostne razlike v
litološki sestavi. Politični razvoj je povzročil, da je bila sicer enotna naravna regija razdeljena
med dve državi. Prav obmejnost je še vedno ena od ključnih prvin družbenega razvoja Krasa.
Družbenogeografski pojem obmejnosti ni omejen le na razmejitev med sosednji državi –
Slovenijo in Italijo, ampak vsebuje tudi pomembno narodnostno ločnico med slovenskim in
italijanskim življem, ki pa se, kljub stalnim raznarodovalnim pritiskom na italijanski strani, ne
ujema s potekom državne meje (Culiberg, Kranjc, 1999).
Kras je ena od tistih slovenskih pokrajin, kjer je že dolgo časa prisotno izseljevanje prebivalstva.
Izseljevanje iz območja Krasa je posledica večih dejavnikov, naravnogeografskih in
družbenogeografskih. Neugodne naravne razmere so nudile omejen razvoj kmetijstva,
izseljevanje pa sta še pospešili obe svetovni vojni. Največje število ljudi je bilo, podobno kot
marsikje na območju današnje Slovenije, zabeleženo leta 1910, ko je na območju Krasa živelo
24246 ljudi. Takrat je bila tudi navezanost človeka na kmetovanje največja, pri čemer je imela
najpomembnejšo vlogo samooskrba s hrano. Po tem obdobju se je število prebivalstva vseskozi
zmanjševalo, posledično se je manjšala tudi gostota prebivalstva. Razlog za to so izraziti naravni
omejitveni dejavniki, ki niso omogočali dodatne kultivacije zemljišč, hkrati pa so bila že
izrabljena tudi zemljišča v komajda še primernih okoliščinah. Izseljevanja je spremljalo tudi
opuščanje kmetijskih zemljišč in posledično zaraščanje z gozdom. Ta dva procesa sta bila
intenzivnejša predvsem v slabših naravnih okoliščinah in v večji oddaljenosti od naselij, sčasoma
pa se je meja opuščenih zemljišč vse bolj približevala naseljem. Na star proces deagrarizacije
kažejo tudi prek 100 let opuščeni nekdanje njive in travniki, ki jih je pozneje zarasel gozd
(Culiberg, Kranjc, 1999).
Na zmanjševanje števila prebivalstva sta, kot sem že omenila, močno vplivali tudi prva in druga
svetovna vojna. Prva svetovna vojna je v letih od 1914 do 1918 opustošila precejšen del
stavbnega fonda na Krasu in ljudi prisilila k izseljevanju, bodisi v Ameriko bodisi v mesta na
obali ali v bližnjem zaledju, pozneje pa tudi v notranjost Slovenije. Še večji padec števila
prebivalcev je povzročila druga svetovna vojna z vsemi zapletenimi političnimi posledicami ob
novonastali državni meji. Te so povzročile razvojno stagnacijo območja in z njo povezane
odselitve v druge države in notranje selitve. Število ljudi na slovenski strani meje se je zmanjšalo
za dobro četrtino in leta 1948 je tu živelo le še 16818 oseb. Šele z odpiranjem državne meje v
šestdesetih in sedemdesetih se je prebivalstvena podoba v grobem stabilizirala. Kljub vsemu pa
je med posameznimi naselji prišlo do velikih razlik, ki so odvisne predvsem od prometne
dostopnosti naselij, bližine delovnih mest in od možnosti prekomejnega komuniciranja
(Culiberg, Kranjc, 1999).
Naravne razmere so imele na sistem poselitve na Krasu zelo velik vpliv. Zemljišča, ki so bila
primerna za kmetijstvo, so bila redka, zato so naselja nastajala predvsem na nerodovitnih
zemljiščih, navadno na razglednih višinah, rodovitna zemljišča pa so zasedale kmetijske
površine. Skope naravne razmere so tako dovoljevale dokaj redko, a kljub vsemu enakomerno
poseljenost v obliki enakomerno oddaljenih vasi, katerih prebivalci so obdelovali vmesna
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kmetijska zemljišča, ki so v skoraj identičnih okoliščinah zelo podobnega ustroja. Za kraške vasi
je značilno, da so strnjene in brez izjeme gručaste, včasih v sklenjeni zazidavi ali celo obzidane
(na primer Štanjel). Kraške domačije so najvidnejši del vsega grajenega na Krasu. Stavbe so
obrnjene proti jugu in zaprte proti severni strani, s čimer so se prebivalci zaščitili pred burjo.
Značilna so dvorišča (»borjači«), ki so obdana z visokim kamnitim zidom, ki nudi zaščito tako
pred burjo kot tudi vročino. Vhod v domačijo vodi skozi »porton«, vrata, ki jih obdaja »kalona«,
obok. Okoli dvorišča so nanizana gospodarska poslopja. Na dvorišču bogatejših lastnikov
ponavadi stoji tudi vodnjak ali »štirna«. Zanimivi elementi kraške arhitekture so tudi kuhinjski
prizidki z visokimi dimniki ter leseni ali kamniti balkoni, »ganki« (Culiberg, Kranjc, 1999; Fakin
et al., 2004; Ravbar, 1996; Regionalni..., 2006; Lah, Renčelj, 2004).
Naselja so enakomerno razvrščena po celotni občini, vendar so ta po številu prebivalstva zelo
majhna. Dve tretjini naselij ima manj kot 200 prebivalcev (Gabrovica pri Komnu, Hruševica,
Škrbina, Tomačevica, Kobjeglava in Kobdilj, Volčji Grad, Brje pri Komnu, Ivanji Grad,
Čehovini, Tupelče in Lisjaki), od tega živi v polovici naselij celo manj kot 100 ljudi. Največ
prebivalcev imata naselji Komen (604 prebivalcev), ki je tudi občinsko središče in Štanjel (340
prebivalcev), kot najpomembnejši turistični kraj v občini. Nad 200 prebivalcev imajo še 3
naselja: Brestovica pri Komnu, Sveto in Gorjansko. Za večino naselij v občini Komen je
značilno pomanjkanje centralnih funkcij, s tem pa se zlasti za starejše in manj mobilne
prebivalce slabša nivo oskrbljenosti, povečujejo se razlike med posameznimi skupinami
prebivalstva in tudi med posameznimi naselji. Na Krasu ima po klasifikaciji središčnih naselij le
Sežana značaj občinskega središča s ponudbo na makroregionalni ravni, Komen, skupaj z naselji
Divača, Hrpelje-Kozina in Dutovlje, pa se uvršča med podeželska središča, ki zadovoljujejo
potrebe na ravni posameznih zaokroženih območij kraške planote. Med krajevna središča s
ponudbo za oskrbo na najnižji, krajevni ravni, se v občini Komen uvršča le še Štanjel (Culiberg,
Kranjc, 1999; Regionalni..., 2006; Popis prebivalstva, 2002).
Gostota poselitve na območju občine Komen je močno pod slovenskim povprečjem in znaša le
34 prebivalcev na km2, poleg tega pa so razmeroma neugodna tudi gibanja števila prebivalstva.
Občina Komen se zaradi pomanjkanja delovnih mest še vedno sooča z odseljevanjem predvsem
mladih, kar vpliva tudi na izredno neugodno starostno sestavo prebivalstva. Indeks staranja je ob
popisu prebivalstva leta 2002 znašal 132,8, kar kaže že na kritično stanje (Regionalni..., 2006;
Popis prebivalstva, 2002).
Še danes je območje občine Komen pretežno podeželsko in se tudi po klasifikaciji OECD uvršča
med značilna podeželska območja. Čeprav kmetijstvo prebivalcem občine Komen večinoma ne
predstavlja glavnega vira dohodka, pa je ta dejavnost še vedno močno zakoreninjena pri
prebivalcih. V občini Komen prevladujejo mešane kmetije, saj dohodek iz kmetijstva zaradi
majhnih gospodarstev, velike razdrobljenosti posesti in slabih naravnih razmer pogosto ne
zadošča potrebam gospodinjstev. Predvsem mladi se raje zaposlujejo v bližjih mestih, na
kmetijah pa ostajajo starejši. Kmetijstvo zaradi številnih omejitvenih dejavnikov kmetom občine
Komen ne prinaša zadostnega dobička, zato so nekateri dodaten vir zaslužka poiskali tudi v
dopolnilnih dejavnostih. Te so večinoma vezane na turistično ponudbo, predvsem v obliki
turističnih kmetij, ki nudijo prenočišča in direktno trženje lastnih pridelkov (na primer vino,
sadje). Ena glavnih značilnosti kraške kulturne pokrajine so tudi vinogradi. Pomembnost te
dejavnosti potrjuje podatek, da ima kar 94 odstotkov družinskih kmetij v svoji posesti tudi
vinograd (Regionalni..., 2006).
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V zadnjem času tako v občini Komen kot tudi na širšem območju Krasa spodbujajo razvoj
podeželskega turizma, saj ima ta oblika turizma velik vpliv na razvoj podeželja tako v
ekonomskem kot okoljskem vidiku. Ker je kmetijstvo vodilni soustvarjalec kulturne pokrajine
Krasa (in tudi občine Komen), bo v prihodnje tradicijo kmetovanja potrebno še naprej ohranjati.
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5.

FUNKCIJSKA ANALIZA POČITNIŠKIH BIVALIŠČ

V funkcijski analizi so predstavljene nekatere značilnosti počitniških bivališč v obravnavanih
občinah, zanimali pa so me predvsem naslednji podatki:










dejavniki privlačnosti, ki so vplivali na izgradnjo počitniških bivališč v obravnavanih
občinah;
lega počitniških bivališč v obravnavanih občinah, kakšne so značilnosti lokacije glede
na naselja, v katerih se pojavljajo;
obdobje izgradnje; v katerem obdobju so se gradila počitniška bivališča v obravnavanih
občinah, od kdaj se pojavljajo na obravnavanem območju, ali se še gradijo;
regionalno poreklo lastnikov počitniških bivališč;
spremembe na področju infrastrukture; ali je v naseljih s počitniškimi bivališči prišlo
do sprememb v infrastrukturi (ceste, komunalna infrastruktura, elektrika, telefon, itd.);
sprememba bivalne funkcije počitniških bivališč; ali se je namen počitniškega
bivališča od izgradnje do danes spreminjal,
kakšna je prihodnost bivanja v počitniških bivališčih;
koliko časa na leto lastniki počitniških bivališč preživijo v počitniškem bivališču;
odnos lastnikov počitniških bivališč do domačinov in okolja.

Ker je podatkov o počitniških bivališčih zelo malo, sem potrebne podatke pridobivala s pomočjo
anketiranja lastnikov počitniških bivališč in nekdanjih lastnikov, ki so se v (nekdanje) počitniško
bivališče preselili. Osnovne podatke o naslovih počitniških bivališč sem pridobila s pomočjo
podatkov iz Registra nepremičnin, za katere sem zaprosila na Geodetski upravi Republike
Slovenije, v veliko pomoč pa mi je bil tudi Prostorski informacijski sistem občin (PISO), ki je
dostopen na spletu.
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5.1. DEJAVNIKI PRIVLAČNOSTI
To so tisti dejavniki, ki so spodbudili lastnike počitniških bivališč k odločitvi za posedovanje
počitniškega bivališča v določenem okolju, v mojem primeru v občinah Cerklje na Gorenjskem
in Komen.
Klub temu, da sta si občini zelo različni tako z vidika naravnih kot družbenih potez, sem
ugotovila, da so si nekateri dejavniki privlačnosti med seboj zelo podobni. Seveda pa obstojijo
tudi dejavniki, ki so značilni le za eno od občin.
V naslednji preglednici so predstavljeni odgovori anketiranih lastnikov počitniških bivališč na
vprašanje, zakaj so se odločili za počitniško bivališče prav v tej občini in kaj jim je všeč v okolju,
v katerem je postavljeno počitniško bivališče:

DEJAVNIKI PRIVLAČNOSTI

Preglednica 4: Dejavniki privlačnosti v občinah Cerklje na Gorenjskem in Komen leta 2009.
Občina Cerklje na Gorenjskem
Občina Komen
Privlačen izgled pokrajine; neokrnjena Dedovanje, vračanje v svoj rojstni kraj,
narava, prisojna lega, čist zrak, mir, navezanost na okolje, kjer so lastniki preživeli del
pristna podeželska pokrajina, veliko svoje mladosti (npr. pri starih starših)
zelenja
Naravne prvine kraške pokrajine; celoten izgled
Razgled na okoliške hribe in
kraške pokrajine, ugodno podnebje, mir, čist zrak,
Ljubljansko kotlino
ohranjeno podeželsko okolje
Ugodna lokacija; bližina stalnega
Arhitekturne značilnosti kraške pokrajine;
bivališča, dobra prometna dostopnost,
kamnite hiše, zidovi, ohranjena pristnost vaškega
bližina mesta in s tem možen hiter
okolja
umik v naravo
Dedovanje, želja po vrnitvi v kraj, kjer Bližina morja, Italije (in nekaterih mest: Trst,
je lastnik preživel del svoje mladosti
Gorica, Benetke)
Ljudje; njihova temperamentnost, sproščena
mentaliteta, kultura bivanja, način življenja in
Naložba sredstev
navade ljudi, njihovo narodnostno kljubovanje v
zgodovini
Rekreacija; kolesarske poti, pohodništvo, številne
možnosti izletov, obdelovanje vrta oziroma njive,
Rekreacija; pohodništvo, možnost
pridelovanje sadja, vina
izletov v hribe, bližina smučišča na
Kulinarika; vino, prehrana, osmice
Krvavcu, možno obdelovanje vrta
Možnost aktivnega sodelovanja v društvih in
uresničevanje lastnih intelektualnih potreb
Vir: Lastno terensko delo, 2009
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5.2. ZNAČILNOSTI LOKACIJE POČITNIŠKIH BIVALIŠČ
Ljudje so si za svoja počitniška bivališča izbrali različne lokacije. Na primeru obravnavanih
občin sem opazila štiri oblike pojavnosti počitniških hišic. Glede na to, kako so le te locirane v
odnosu do naselij v katerih se pojavljajo, sem jih razvrstila v štiri tipe:
Preglednica 5: Tipi lokacije počitniških bivališč leta 2009.
Tip 1
Tip 2
Tip 3
Tip 4

Počitniška bivališča tvorijo samostojno naselbinsko enoto
Počitniška bivališča na planini
Počitniška bivališča znotraj naselij, med hišami stalnih prebivalcev
Posamezna počitniška bivališča na samem, ločena od naselij
Vir: Lastno terensko delo

Občina Cerklje na Gorenjskem
Večina počitniških bivališč v občini Cerklje na Gorenjskem leži v pokrajinsko ekološki enoti
»planotast svet krvavškega območja«. Največ počitniških hišic je prav v najvišje ležečem naselju
v občini – Ambrož pod Krvavcem na nadmorski višini okoli 1000 m in tudi višje. Na podobni
nadmorski višini se počitniška bivališča pojavljajo tudi v Stiški vasi in Svetemu Lenartu.
Naslednji pas, kjer so prav tako pogosta počitniška bivališča, pa se razteza med nadmorskimi
višinami od 600 do 800 m, v naseljih Štefanja Gora, Šenturška Gora, Ravne in Apno.
Skoraj vsa počitniška bivališča v cerkljanski občini se nahajajo več kot 300 m nad ravninskim
dnom Kranjskega polja, kar ni presenetljivo. Za Kranjsko polje je, prav tako kot za celotno
Ljubljansko kotlino, značilno, da se predvsem v zimskem času pogosto pojavlja inverzijska
megla. Nad inverzijsko plastjo megle je v hladni polovici leta veliko topleje, kot v kotlinskem
dnu, večje pa je tudi število dni v letu s sončnim obsevanjem. Razlogi za veliko število
počitniških bivališč na planotastem svetu krvavškega območja so, poleg številnih možnosti
rekreacije, prav nadmorska višina (nad plastjo inverzijske megle), za poselitev ustrezne uravnave
in sončne, južne lege uravnav.
V vseh naseljih s počitniškimi bivališči se le ta pojavljajo tako znotraj poseljenega območja kot
tudi posamezno. Poleg omenjenih dveh oblik so opazne tudi povsem od naselja ločene četrti
počitniških bivališč in počitniška bivališča, postavljena na planinah (na primer v Tihi dolini, na
Kriški planini in na planini Jezerca). Ti dve obliki sta zelo razširjeni v naselju Ambrož pod
Krvavcem. Planine so nekoč kmetje uporabljali za pašo živine, transhumanca pa je bila tudi
njihov glavni vir zaslužka. Industrializacija je vplivala na to, da so se številni kmetje zaposlili v
industriji. Polkmetje so tako zadržali le tiste posesti, ki so bile najbolj produktivne, tiste
oddaljene in težje dostopne pa so prodali, med drugim tudi osebam, ki so nato na teh območjih
zgradili počitniška bivališča (Gosar, 1982, Gosar, 1989).
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Slika 1: Počitniška bivališča v obliki samostojne naselbinske enote, Ambrož pod Krvavcem.

Foto: Maruša Oseli; junij, 2009

Slika 2: Počitniška bivališča na planini, Planina Jezerca.

Foto: Maruša Oseli; junij, 2009
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Karta 1: Območja počitniških bivališč v občini Cerklje na Gorenjskem leta 2009.
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Občina Komen
Počitniška bivališča v občini Komen so skoraj brez izjeme tipa 3, saj se pojavljajo znotraj skoraj
vseh naselij v občini, pri čemer pa ni opazne nobene zgostitve počitniških bivališč in se tudi po
videzu bistveno ne ločijo od hiš s stalnimi prebivalci teh naselij.
Dejstvo, da se počitniška bivališča ne pojavljajo v ločenih soseskah počitniških hiš, oziroma da
niso locirana izven naselij, ne preseneča. Prav kraška arhitektura in naravne danosti kraške
pokrajine so bili najpogostejši dejavniki privlačnosti, ki so prispevali k odločitvi lastnikov za
posedovanje počitniškega bivališča v obravnavani občini.
Zanimivo je, da lastniki počitniških bivališč z obnavljanjem starih kraških hiš veliko prispevajo k
ohranjanju videza kraških naselij, saj so prav oni tisti, ki spodbujajo tudi domačine, da svoje
domove obnavljajo v kraškem stilu, ki je sicer dolgo časa veljal za simbol revščine in
nerazvitosti.
Slika 3: Značilna kraška arhitektura, Ivanji Grad.

Foto: Maruša Oseli; junij, 2009
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Karta 2: Območja počitniških bivališč v občini Komen leta 2009.
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5.3. OBDOBJE IZGRADNJE POČITNIŠKIH BIVALIŠČ
Občina Cerklje na Gorenjskem
Prva, a redka počitniška bivališča so nastala že v najzgodnejšem obdobju gradnje počitniških
bivališč v Sloveniji, pred drugo svetovno vojno. Po podatkih popisa iz leta 1971 je bilo v naselju
Ambrož pod Krvavcem že takrat 33 tako imenovanih stanovanj za počitek in rekreacijo. Po eno
stanovanje za počitek in rekreacijo so zabeležili tudi v naseljih Adergas, Apno, Pšata in Štefanja
Gora (Popis prebivalstva 1971).
Leta izgradnje počitniških bivališč anketiranih lastnikov sem razdelila na 5 obdobij, ki so
prikazani v spodnjem grafu. Pred letom 1970 je počitniška bivališča zgradilo 10 odstotkov
anketiranih lastnikov počitniških bivališč. Največ počitniških bivališč v občini je nastalo v
naslednjih dveh obdobjih in sicer v sedemdesetih in osemdesetih letih dvajsetega stoletja (skupaj
66 odstotkov), ko je bila tudi na ozemlju celotne Slovenije gradnja počitniških bivališč najbolj
razširjena. Tudi po osamosvojitvi Slovenije so nova počitniška bivališča na območju cerkljanske
občine še nastajala, vendar pa je število teh v primerjavi s prejšnjimi obdobji relativno majhno.
Graf 1: Obdobje izgradnje počitniških bivališč v občini Cerklje na Gorenjskem leta 2009.
Gradnja počitniških bivališč v občini Cerklje na
Gorenjskem po obdobjih
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Vir: Lastno terensko delo, 2009
Med anketiranimi lastniki je bilo 66 odstotkov takih, ki so počitniško bivališče zgradili na novo,
z namenom, da bodo v tem objektu preživljali svoj prosti čas, ga uporabljali kot izhodišče za
številne oblike rekreacije, ki jim jih nudi okolje in podobno.
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Ker so počitniška bivališča v občini Cerklje na Gorenjskem že relativno star pojav, so nekatera
počitniška bivališča od izgradnje do danes že zamenjala lastnike, tako je 24 odstotkov
anketiranih lastnikov že zgrajeno počitniško bivališče kupilo od prejšnjih lastnikov ali pa so
objekt podedovali od svojih staršev. Predvsem v šestdesetih letih, ko je prišlo do močnega
razvoja industrije v takratni kranjski občini in načrtne proletarizacije podeželja, se je prav iz
hribovskih območij odselilo veliko prebivalcev, ki so si dom našli bližje zaposlitvi, bodisi v
okolici Kranja bodisi v bližini kakšnega drugega zaposlitvenega središča. V hribovskih območjih
so tako ostajale prazne hiše; nekatere izmed njih so kmalu dobile nove lastnike in bile preurejene
v počitniško bivališče. 10 odstotkov anketiranih lastnikov je bilo takih, ki so od prejšnjih
lastnikov kupili stanovanjsko hišo in jo nato preuredili v svoje počitniško bivališče.

Občina Komen
Pojav počitniških bivališč v občini Komen je relativno nov. Počitniška bivališča na tem območju
so sicer že bila zabeležena ob popisu prebivalstva leta 1981 in so nastala kot posledica bega iz
podeželja, ko so lastniki kljub preselitvi v drug kraj obdržali hišo na Krasu za občasno bivanje
(Gosar, 1987). Večje zanimanje za počitniška bivališča v občini Komen pa se je pokazalo šele v
obdobju po osamosvojitvi Slovenije, rezultati anket pa kažejo, da njihovo število še vedno
vztrajno narašča. V spodnjem grafu je prikazano število počitniških bivališč v občini Komen
glede na to, kako so anketirani lastniki pridobili počitniško bivališče in v katerem obdobju.
Graf 2: Število počitniških bivališč po načinu in obdobju pridobitve v občini Komen leta 2009.
Počitniška bivališča v občini Komen glede na način
in obdobje pridobitve
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Vir: Lastno terensko delo, 2009
Skoraj nobeno današnje počitniško bivališče v občini Komen ni bilo prvotno zgrajeno s tem
namenom; le 3 anketirani lastniki (7 odstotkov) so si počitniško bivališče v občini Komen
zgradili na novo, in sicer v letih 1980, 1999 in 2006. Ostala počitniška bivališča sem razdelila
glede na to ali je bilo počitniško bivališče s strani anketiranih lastnikov podedovano ali kupljeno.
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40 odstotkov anketiranih lastnikov je takih, ki so hišo v občini Komen podedovali od svojih
staršev. V 53 odstotkih pa gre za zelo stare kraške kamnite hiše, ki so jih anketirani lastniki
kupili od lastnikov, katerim je hiša predstavljala stalno bivališče, in jih nato preuredili v svoja
počitniška bivališča. Te sem nadalje razdelila glede na leto nakupa; približno polovica
anketirancev je počitniško bivališče kupila pred letom 2000, polovica pa po letu 2000.
Podedovanih počitniških bivališč nisem razvrščala glede na obdobje pridobitve, ker so to
pravzaprav rojstne hiše lastnikov, ki so v svoji mladost v njih tudi prebivali. Teh hiš lastniki niti
ne smatrajo kot počitniška bivališča, pač pa kot svoj dom. Kljub temu so ti objekti uvrščeni med
počitniška bivališča, saj jih lastniki trenutno uporabljajo predvsem za preživljanje svojega
prostega časa.
Nekaj počitniških bivališč je še vedno v fazi obnavljanja, veliko jih je bilo obnovljenih šele po
letu 2000. Nemalo je tudi zdaj še popolnoma razpadajočih hiš oziroma ruševin, ki so po
pripovedovanju domačinov že kupljene in jih bodo novi lastniki v kratkem začeli obnavljati.
Slika 4: Razpadajoča hiša, ki čaka na prenovo, Nadrožica.

Foto: Maruša Oseli; junij, 2009
Če za občino Cerklje na Gorenjskem lahko rečemo, da je gradnja počitniških bivališč v zatonu,
se v občini Komen obdobje razmaha počitniških bivališč šele dobro začenja in pričakujemo
lahko njihovo nadaljnjo rast.
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5.4.

REGIONALNO
BIVALIŠČ

POREKLO

LASTNIKOV

POČITNIŠKIH

Lastniki počitniških bivališč v obeh preučevanih občinah prihajajo iz različnih krajev, zato sem
jih zaradi večje preglednosti razdelila v skupine glede na kraj stalnega prebivališča. Za
prostorsko enoto sem si izbrala statistične regije.
Občina Cerklje na Gorenjskem
Lastniki počitniških bivališč v občini Cerklje na Gorenjskem so večinoma iz bližnjih mest
oziroma naselij, ki od počitniških bivališč načeloma niso oddaljena več kot trideset kilometrov
zračne razdalje. Prav kratka razdalja med počitniškim bivališčem in stalnim prebivališčem ter
dobra prometna dostopnost pa sta bila tudi med pogostejšimi razlogi, zakaj so se lastniki odločili
za počitniško bivališče v tej občini. Zaradi bližine lahko lastniki počitniških bivališč v zelo
kratkem času spremenijo okolje, se odpeljejo do svojega počitniškega bivališča in se tam
ukvarjajo z različnimi oblikami rekreacije, ali pa si le v mirnem gorskem / hribovskem okolju
oddahnejo od vsakodnevnih opravil.
Anketirani lastniki in njihove družine prihajajo iz dveh statističnih regij: Gorenjske in
Osrednjeslovenske.
Graf 3: Regionalno poreklo lastnikov počitniških bivališč v občini Cerklje na Gorenjskem leta
2009.
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Vir: Lastno terensko delo, 2009
Prevladujejo lastniki, ki prihajajo iz Osrednjeslovenske statistične regije (61 odstotkov), pri
čemer so skoraj vsi iz Ljubljane. Druga skupina lastnikov je iz Gorenjske statistične regije (39
odstotkov). Gre za lastnike, ki prihajajo iz območja, ki je bilo nekoč del občine Kranj, ki je do
leta 1994 združevala današnje občine Naklo, Preddvor, Šenčur, mestno občino Kranj in Cerklje
na Gorenjskem. Med anketiranimi lastniki prevladujejo lastniki iz Kranja, sledijo lastniki iz
obravnavane cerkljanske občine, posamezni lastniki pa so še iz vseh zgoraj naštetih občin, ki so
bile do leta 1994 del občine Kranj.
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Občina Komen
Anketirani lastniki počitniških bivališč v občini Komen prihajajo iz štirih statističnih regij:
Gorenjske, Goriške, Obalnokraške in Osrednjeslovenske.
V veliki večini prevladujejo lastniki iz Osrednjeslovenske statistične regije, teh je 70 odstotkov.
Največ jih je prav iz Ljubljane, posamezni lastniki pa so še iz drugih naselij v tej statistični regiji.
Sledita dve po velikosti primerljivi skupini lastnikov, ki imajo stalno prebivališče v Gorenjski
(12 odstotkov) in Obalnokraški statistični regiji (15 odstotkov), prisotni so tudi lastniki iz
Goriške statistične regije (3 odstotkov).
Graf 4: Regionalno poreklo lastnikov počitniških bivališč v občini Komen leta 2009.
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Vir: Lastno terensko delo, 2009
Pri lastnikih počitniških bivališč v občini Komen ni bila odločilnega pomena bližina počitniškega
bivališča, zato tudi lastniki prihajajo iz bližnjih in tudi iz bolj oddaljenih krajev. V komenski
občini prevladujeta dve skupini lastnikov počitniških bivališč:


Lastniki počitniških bivališč, ki so podedovali hišo oziroma so jo kupili v bližini svojega
rodnega kraja – torej gre za povratnike, ki so na te kraje tudi čustveno navezani. Pri tem
dediči teh objektov niti ne smatrajo kot počitniška bivališča, čeprav tam preživljajo svoj
prosti čas, večinoma ob vikendih in v času dopusta. Ta objekt za počitniške namene
uporabljajo samo trenutno, vsem pa je cilj, da se bodo po upokojitvi preselili nazaj na
Kras, v okolje, kjer so preživeli svojo mladost. Nekateri se celo pošalijo, da imajo
pravzaprav v Ljubljani počitniško bivališče, hiša na Krasu pa je njihov pravi dom. V to
skupino spada približno 50 odstotkov anketiranih lastnikov počitniških bivališč. Poleg
slovenskih lastnikov je v komenski občini tudi nekaj lastnikov s stalnim prebivališčem v
sosednji Italiji, po pripovedovanju domačinov, pa so to večinoma Slovenci. Tudi v tem
primeru gre za povratnike, ki so hišo podedovali oziroma so z nakupom počitniškega
bivališča na Krasu uresničili željo po vrnitvi v okolje, kjer so preživeli svoja mladostniška
leta.
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Približno 50 odstotkov anketiranih lastnikov počitniških bivališč je takih, ki so kupili staro
kraško hišo in jo preuredili v počitniško bivališče, kjer zdaj preživljajo svoj prosti čas.
Razlogi za nakup so med anketiranimi lastniki zelo podobni – občudujejo Kras in vse
njegove značilnosti, kraško arhitekturo, pokrajino, odprtost in pristnost ljudi ter njihov
način življenja, ker jim je všeč podnebje, večina se ljubiteljsko ukvarja tudi z
vinogradništvom.

5.5.

POČITNIŠKA BIVALIŠČA IN INFRASTRUKTURA

Občina Cerklje na Gorenjskem
Kot sem že omenila, so počitniška bivališča v cerkljanski občini locirana predvsem v hribovskih
naseljih na območju planotastega sveta krvavškega območja. Po drugi svetovni vojni, ko je v
takratni kranjski občini prišlo do večjega razvoja industrije, so bila hribovska naselja razvojno
precej zapostavljena in tudi prometno težje dostopna.
V šestdesetih in sedemdesetih letih so tudi na območju vasi v hribovitem delu občine zgradili več
cest, ki so bile sprva makadamske, kasneje pa so jih večkrat posodabljali in jih po večini tudi
asfaltirali. Leta 1985 je bila predvsem za tako imenovane vasi pod Krvavcem pomembna
pridobitev telefon (Občina Cerklje na Gorenjskem, 2009).
Večina anketirancev (lastnikov počitniških bivališč) meni, da so imeli lastniki počitniških
bivališč pomemben vpliv na razvoj infrastrukture v hribovskih naseljih. Ti so, seveda v
sodelovanju z domačini, pripomogli k temu, da je prišlo tako do prenove obstoječega cestnega
omrežja kot tudi do izgradnje nekaterih novih cest, do izboljšanja komunalne infrastrukture in
nenazadnje tudi do izgradnje telefonskega omrežja. Lastniki počitniških bivališč so dosegli tudi
oskrbo hribovskih vasi (odvoz smeti in vzdrževanje cest pozimi).
Graf 5: Spremembe v infrastrukturi kot posledica počitniških bivališč v občini Cerklje na
Gorenjskem leta 2009.
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Vir: Lastno terensko delo, 2009
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Občina Komen
Počitniška bivališča v občini Komen niso imela večjega vpliva na spremembe na področju
infrastrukture. Velika večina anketiranih lastnikov meni, da počitniška bivališča sploh niso imela
nobenega vpliva na infrastrukturne spremembe v občini, nekateri pa menijo, da je sicer prišlo do
določenega izboljšanja komunalne infrastrukture in do izboljšanja cestnega omrežja, vendar pa
dodajajo, da lastniki počitniških bivališč pri tem niso imeli nobenega vpliva.

5.6.

SPREMEMBE BIVALNE FUNKCIJE POČITNIŠKIH BIVALIŠČ

Spremembe bivalne funkcije počitniških bivališč v obeh občinah so bile naslednje:
Preglednica 6: Bivalna funkcija počitniških bivališč v občinah Cerklje na Gorenjskem in Komen
leta 2009.
Opis
Objekt je bil že v osnovi zgrajen
kot počitniško bivališče
Objekt je bil prvotno zgrajen kot
stanovanjska hiša, novi lastniki pa
ga uporabljajo kot počitniško
bivališče

Počitniško bivališče je postalo
stalno prebivališče

Spremembe bivalne funkcije
V to skupino spadajo počitniška bivališča, ki so imela
vedno le funkcijo občasnega bivanja.
Samo občasno bivanje
V tej skupini so objekti, ki so imeli sprva stalno bivalno
funkcijo, kasneje pa so bili s strani današnjih lastnikov
preurejeni v počitniška bivališča; funkcija bivalne funkcije
se je zato spremenila iz stalne v občasno.
Stalna naselitev  občasno bivanje
Nekatera počitniška bivališča so imela sprva le funkcijo
občasnega bivanja, kasneje pa se je lastnik odločil, da
počitniško bivališče postane njegov dom, s tem pa se je
funkcija bivanja spremenila iz občasne v stalno.

Občasno bivanje  stalna naselitev
V redkih primerih je počitniško bivališče že trikrat
spremenilo bivalno funkcijo. Prvotno stanovanjska hiša je
imela funkcijo stalne naselitve, kasneje se je začasno
Nekdanja stanovanjska hiša je
uporabljala kot počitniško bivališče z občasno bivalno
postala počitniško bivališče, zdaj pa funkcijo, nato pa se je lastnik počitniškega bivališča
se spet uporablja kot stalno
preselil v počitniško bivališče, ki je tako spet dobilo
prebivališče
funkcijo stalne naselitve.
Stalna naselitev  občasno bivanje  ponovna stalna
naselitev
Vir: Terensko delo, 2009
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Občina Cerklje na Gorenjskem
Večino počitniških bivališč v občini Cerklje na Gorenjskem so anketirani lastniki zgradili na
novo in so jih tudi vedno uporabljali le za oddih. Tako ima 77 odstotkov počitniških bivališč le
funkcijo občasnega bivanja. Pri ostalih 23 odstotkih počitniških bivališč pa je že prišlo do
zamenjave bivalne funkcije. 10 odstotkov počitniških bivališč je imelo najprej funkcijo stalne
naselitve (to so nekdanje stanovanjske hiše), ki so jih današnji lastniki nato preuredili v svoja
počitniška bivališča in imajo zato zdaj funkcijo občasnega bivanja. V nekaj primerih se je
funkcija bivanja spremenila iz občasnega bivanja v stalno naselitev; za 13 odstotkov anketiranih
lastnikov je počitniško bivališče postalo stalno bivališče.
V prihodnosti se bivalna funkcija počitniških bivališč najverjetneje ne bo bistveno spreminjala.
63 odstotkov lastnikov je na vprašanje o prihodnosti bivanja v počitniškem bivališču odgovorilo,
da bodo objekt še naprej uporabljali kot počitniško bivališče. 13 odstotkov anketiranih lastnikov
se želi v prihodnosti preseliti v sedanje počitniško bivališče, 11 odstotkov anketirancev pa še ne
ve, kakšna bo prihodnost bivanja v počitniških bivališčih.
Graf 6: Prihodnost bivanja v počitniških bivališčih v občini Cerklje na Gorenjskem leta 2009.
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Občina Komen
Spremembe bivalne funkcije počitniških bivališč so si bile na območju občine Komen zelo
podobne. Več kot 90 odstotkov današnjih počitniških bivališč v občini Komen je nastalo iz
nekdanjih stanovanjskih hiš, ki so bile nekoč že stalno naseljene. Razlog za to je večinska
zastopanost dveh tipov lastnikov počitniških bivališč, to so dediči (ki so objekt podedovali;
velikokrat so to prav rojstne hiše današnjih lastnikov) in kupci (ti so kupili staro hišo, jo prenovili
in jo sedaj uporabljajo za občasno bivanje). Sprememba bivalne funkcije iz stalne naselitve v
občasno bivanje je v občini Komen torej zelo pogosta, v redkih primerih pa se je bivalna funkcija
spremenila tudi že trikrat (iz stalnega bivanja v občasno in nazaj v stalno). Le trije anketirani

35

lastniki so počitniško bivališče zgradili na novo in imajo torej že vse od izgradnje le funkcijo
občasnega bivanja.
Glede na to, da se velika večina današnjih lastnikov želi nekoč preseliti v (današnje) počitniško
bivališče, je pričakovati, da bodo v prihodnje spremembe bivalne funkcije še zelo dinamične.
Kar 54 odstotkov anketiranih lastnikov se želi nekoč preseliti v počitniško bivališče, 10
odstotkov anketirancev pa je svoje želje po preselitvi na Kras že uresničilo. Pri 18 odstotkih
anketirancev bo počitniško bivališče obdržalo trenutno bivalno funkcijo, torej bo še naprej ostalo
počitniško bivališče za občasno bivanje. Večinoma lastniki svojih počitniških bivališč ne
oddajajo, kljub temu pa obstajajo redki primeri, ko lastnik počitniško bivališče že oddaja
oziroma ga prenavlja z namenom, da bo nekoč ta objekt oddajal turistom. Pri 13 odstotkih
lastnikov prihodnost bivanja v počitniškem bivališču še ni določena. Dva anketiranca (5
odstotkov) nameravata počitniško bivališče preurediti v turistični objekt, namenjen nočitvam
turistov.
Graf 7: Prihodnost bivanja v počitniških bivališčih v občini Komen leta 2009.
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5.7.

ODNOS
LASTNIKOV
POČITNIŠKIH
DOMAČINOV IN OKOLJA

BIVALIŠČ

DO

Občina Cerklje na Gorenjskem
Lastniki počitniških bivališč se v občini Cerklje na Gorenjskem večinoma dobro razumejo z
domačini, imajo z njimi pogoste stike in si občasno tudi pomagajo pri nekaterih opravilih. 51
odstotkov anketiranih lastnikov odnos z domačini ocenjuje kot zelo dober, 44 odstotkov
anketirancev pa z domačini sicer nima pogostejših stikov, vendar se na splošno razumejo. Kljub
temu da je večina lastnikov v dobrih odnosih z domačini, pri 5 odstotkov anketiranih lastnikov v
odnosih z domačini prihaja do določenih nesoglasij. Konflikti so sicer redki, največkrat pa je
predmet spora hrup, ki ga povzročajo kmetijski stroji, motorna kolesa, preglasna glasba in
podobno.
Graf 8: Odnos lastnikov počitniških bivališč do domačinov v občini Cerklje na Gorenjskem leta
2009.
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Vir: Lastno terensko delo, 2009
Počitniška bivališča so v hribovitem območju občine Cerklje na Gorenjskem povzročila velike
fizične spremembe v okolju. Lastniki so z gradnjo počitniških bivališč zasedli najkvalitetnejša in
najprivlačnejša območja, imeli pa so tudi vpliv na izboljšanje prometne in komunalne
infrastrukture. Mestoma je gostota počitniških bivališč zelo velika, na določenih območjih so
nastale prave samostojne naselbinske enote. Zaradi razširjenosti pojava prihaja do degradacije
okolja, saj so se izgubile prav tiste kvalitete okolja, zaradi katerih počitniška bivališča na tem
območju sploh nastajajo. Naselje Ambrož pod Krvavcem je primer, kjer so negativni učinki
prevelike gostote počitniških bivališč in izguba kvalitete okolja najbolj očitni. Interes nekaterih
lastnikov, da preživljajo svoj prosti čas v počitniškem bivališču, se je zmanjšal, nekatera
počitniška bivališča pa ostajajo prazna.
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Slika 5: Prevelika gostota počitniških bivališč kvari podobo krvavških planin, Planina Jezerce.

Foto: Maruša Oseli; junij, 2009

Občina Komen
Odnosi med lastniki počitniških bivališč in domačini v občini Komen so zelo dobri. Kar 83
odstotkov anketiranih lastnikov počitniških bivališč je z domačini v prijateljskih odnosih in
imajo z njimi pogoste stike, 17 odstotkov pa je takih, ki z domačini nimajo pogostejših stikov,
vendar so na splošno z domačini v dobrih odnosih. Podatek niti ne preseneča, saj je zelo veliko
današnjih lastnikov počitniških bivališč pravzaprav domačinov, ki se s svojimi sosedi oziroma
drugimi vaščani poznajo že od otroštva. Tudi tisti anketiranci, ki sicer niso domačini in so
počitniško bivališče kupili oziroma zgradili na novo, se z domačini zelo dobro razumejo. Odnos
z domačini so anketiranci opisali kot druženje ob koncu tedna, ko lastniki obiščejo počitniško
bivališče, pomoč pri prenovi hiš, pomoč pri kmetijskih opravilih (večinoma trgatve, delo v
vinogradih, pridelava vina) in podobno.
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Graf 9: Odnos lastnikov počitniških bivališč do domačinov v občini Komen leta 2009.
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Tako odnos z domačini kot odnos lastnikov počitniških bivališč do okolja je v občini Komen
zelo pozitiven. Lastniki so s prenovo počitniških bivališč v kraškem stilu spodbudili domačine,
da tudi oni pri prenovi lastnih hiš skušajo čim bolj ohraniti prvoten videz stavb. Do nedavnega je
bila kraška kamnita arhitektura za domačine simbol nerazvitosti in revščine, danes pa se tudi oni
zavedajo, da je izgled naselij pomemben element kraške kulturne pokrajine, ki ga je potrebno
ohranjati. Zanimiva je izjava anketiranke, ki pravi, da je dobro, da ljudje v teh krajih niso imeli
veliko denarja, saj bi sicer s prenavljanjem svojih domov najverjetneje uničili precejšen del
stavbne dediščine, ker se niso zavedali njene vrednosti.
Lastniki počitniških bivališč pa nimajo pomembne vloge le pri prenavljanju kraških hiš, pač pa
tudi pri ohranjanju kmetijskih površin. Veliko lastnikov počitniških bivališč ima na svoji posesti
tudi večji ali manjši vinograd ali sadovnjak, ki bi bil sicer kmalu podvržen zaraščanju.
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Slika 6: Ohranjanje vinogradništva zmanjšuje proces zaraščanja; Ivanji Grad.

Foto: Maruša Oseli; junij, 2009
Tako domačinom kot lastnikom počitniških bivališč je skupni cilj, da se ohranja izgled kraške
kulturne pokrajine in da le ta ostane živa. V občini Komen deluje veliko društev in vaških
skupnosti, katerih zelo aktivni člani so tudi nekateri lastniki počitniških bivališč. Taka oblika
sodelovanja med domačini in nedomačini (lastniki počitniških bivališč) je zelo koristna. Na tak
način se lažje usklajuje in uresničuje ideje, ki jih v podeželsko okolje prinaša pretežno mestno
prebivalstvo (lastniki počitniških bivališč) in ideje, ki jih prispevajo domačini.
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6.

PRIMERJAVA FUNKCIJE POČITNIŠKIH BIVALIŠČ V
OBČINI CERKLJE NA GORENJSKEM IN KOMEN

Čeprav so počitniška bivališča namenjena občasnemu bivanju in so lastniki prisotni le občasno, v
okolju puščajo trajne sledi. Pojav počitniških bivališč v podeželskem okolju tako povzroča
fizične, socialne in gospodarske spremembe. Rezultati terenskega dela in anketiranja lastnikov
počitniških bivališč so pokazali, da se v obravnavanih občinah Cerklje na Gorenjskem in Komen
pojavljata dva različna tipa počitniških bivališč z zelo različnimi vplivi na okolje, v katerem se
pojavljata.
Pojav počitniških bivališč v občini Cerklje na Gorenjskem je že zelo star in sega v obdobje pred
drugo svetovno vojno, največji porast števila takih objektov pa je bil v sedemdesetih in
osemdesetih letih, ko je tudi na drugih območjih v Sloveniji nastalo največ počitniških bivališč.
Že s samo gradnjo novih objektov za občasno bivanje je prišlo do velikih fizičnih sprememb v
okolju. Večina počitniških bivališč je bila namreč zgrajenih na novo, kar je pomenilo, da so
(sprva tudi nenadzorovano) le ta zasedala najprivlačnejše, še nepozidane površine. Gradnja
počitniških bivališč po hribovitem območju občine je bila ponekod precej razpršena, ponekod pa
je gostota počitniških bivališč tako velika, da so nastale samostojne naselbinske enote. Novi
objekti so nastajali tudi na območjih, ki so bila težje dostopna in komunalno še neopremljena.
Zato tudi ne presenečajo rezultati anket, ki kažejo na veliko vlogo lastnikov počitniških bivališč
pri prenovi obstoječega cestnega omrežja, izgradnji novih cest na hribovitem območju občine in
na izboljšanje komunalne infrastrukture. Zaradi velikega števila počitniških bivališč na določenih
območjih se je močno spremenil videz pokrajine, lahko bi celo rekli, da je prišlo do »vizualne«
degradacije okolja. Prav tiste kvalitete, zaradi katerih je bilo območje nekoč privlačno, se
izgubljajo, ponekod pa zato že prihaja tudi do postopnega opuščanja uporabe počitniških
bivališč.
V občini Komen je slika povsem drugačna. Tu ose se počitniška bivališča začela pojavljati
kasneje, po osamosvojitvi Slovenije. Na relativno pozen pojav počitniških bivališč so zagotovo
pripomogle zapletene politične razmere v preteklosti na tem območju, pa tudi nekateri drugi
razlogi, kot so nerazvitost, obmejnost, in podobno. Fizične spremembe, do katerih je prišlo v
občini Komen s pojavom počitniških bivališč, lahko ocenimo kot pozitivne. Kraška arhitektura,
kot eden glavnih razlogov za posedovanje počitniškega bivališča na tem območju, je pogojevala
lokacijo počitniških bivališč. Nahajajo se znotraj naselij in se po videzu večinoma ne ločijo od
ostalih hiš. Lastniki s prenavljanjem počitniških bivališč v kraškem stilu opozarjajo na to, da je
potrebno ohranjati tradicionalno kraško arhitekturo. K temu spodbujajo tudi domačine, ki se
dolgo časa niso zavedali prave vrednosti stavbne dediščine in so jo celo povezovali z
nerazvitostjo in revščino, obenem pa se niso zavedali dejstva, da je to tudi pomemben razvojni
potencial. Nekateri lastniki počitniških bivališč z ljubiteljskim obdelovanjem vinograda,
sadovnjaka, njive, deloma pripomorejo tudi k zaviranju procesa zaraščanja, ki sicer intenzivno
spreminja podobo Krasa.
Negativni demografski trendi so značilni za občino Komen, odseljevanje pa je bilo zaradi razvoja
industrije v preteklosti prisotno tudi v hribovitem in gorskem delu občine Cerklje na
Gorenjskem. Dejanski vpliv počitniških bivališč na ohranjanje poseljenosti v podeželskih
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naseljih je relativno težko izmerljiv, kljub vsemu pa počitniška bivališča zagotavljajo prisotnost
občasnega (urbanega) prebivalstva. Lastniki počitniška bivališča obiskujejo večinoma ob koncu
tedna, ob praznikih in v času dopusta. Vsekakor pa ne smemo zanemariti dejstva, da se relativno
velik delež lastnikov nekoč želi preseliti v počitniški bivališče ali pa so svojo željo po preselitvi
že uresničili. Počitniška bivališča torej v podeželskih in demografsko ogroženih območjih lahko
predstavljajo tudi potencial za stalno naselitev. Takih lastnikov, ki si želijo živeti v zdajšnjem
počitniškem bivališču (večinoma po upokojitvi), je veliko več v občini Komen (54 odstotkov),
kot v cerkljanski občini (13 odstotkov). Razlog za to je sigurno podatek, da je v komenski občini
zelo veliko lastnikov počitniških bivališč, ki so objekt podedovali od svojih staršev ali pa so v
mladosti živeli na Krasu in so z nakupom počitniškega bivališča uresničili željo po vrnitvi v
kraško okolje. Glede na rezultate anket bo najverjetneje v prihodnosti veliko počitniških bivališč
spremenilo bivalno funkcijo iz občasne v stalno naselitev. Take spremembe so v smislu
ohranjanja poseljenosti pozitivne, vendar se na tem mestu postavlja vprašanje, kakšna bo
starostna struktura prebivalstva v naseljih z (nekdanjimi) počitniškimi bivališči, glede na to, da
tisti anketirani lastniki, ki se želijo preseliti v počitniško bivališče, to nameravajo storiti šele po
upokojitvi. Da pokrajina ostane »živa«, namreč potrebuje aktivno prebivalstvo, ki skrbi za
okolje, česar pa upokojenci pogosto ne zmorejo.
Omeniti je potrebno tudi odnose lastnikov počitniških bivališč do domačinov. Na eni strani
imamo domačine, podeželsko prebivalstvo, ki je še vedno večinoma delno ali povsem odvisno
od kmetijstva, na drugi strani pa občasno prisotno, pretežno urbano prebivalstvo, ki na podeželje
vnaša svoje urbane navade in nenazadnje želi uveljavljati tudi določene interese, ki so večkrat v
nasprotju z interesi domačinov. V tem pogledu so razlike med občino Cerklje na Gorenjskem in
Komen zelo velike. V komenski občini, po rezultatih anket, odnose med domačini in lastniki
počitniških bivališč ocenimo kot zelo dobre. Lahko bi rekli, da prihaja do oživljanja agrarne
pokrajine, saj (nekateri) lastniki počitniških bivališč z ljubiteljskim kmetovanjem vzdržujejo
kulturno pokrajino in pri tem spoštujejo dejavnosti avtohtonega kmečkega prebivalstva. V
cerkljanski občini je nasprotno relativno velik delež lastnikov počitniških bivališč, ki z domačini
nimajo pogostejših stikov, nekateri lastniki pa odgovarjajo, da občasno z domačini prihaja celo
do konfliktov. Velikokrat je razlog prav nespoštovanje kmetijskih in gozdarskih dejavnosti
stalnega prebivalstva, saj se lastniki počitniških bivališč pritožujejo nad »preglasnim« košenjem
trave in žaganjem lesa, smradom in podobno.
Prisotnost občasnega prebivalstva ima v obravnavanih občinah tudi nekatere (potencialne)
gospodarske učinke. Lastniki pogosto koristijo tako gostinske (na primer osmice v občini
Komen) kot tudi športno-rekreacijske objekte (na primer smučišče Krvavec v občini Cerklje na
Gorenjskem). Čeprav svojih počitniških bivališč lastniki ne oddajajo, pa ti objekti vseeno
predstavljajo potencialne objekte, ki bi se v prihodnosti lahko uporabljali tudi za turistične
namene.
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7.

ZAKLJUČEK

Podeželje je nekoč veljalo za prostor, kjer sta bili glavni in najpomembnejši dejavnosti
kmetijstvo in gozdarstvo, delež kmečkega prebivalstva pa je bil nadpovprečen. V zadnjih
desetletjih so se funkcije podeželskih območij zelo spremenile. Kmetijstvo in gozdarstvo že
dolgo nista več glavni gospodarski panogi. Danes je podeželje predvsem območje bivanja,
zaposlitve, turizma, rekreacije in kulturnega ter političnega udejstvovanja. Deagrarizacija,
industrializacija, urbanizacija in drugi družbeni procesi, ki so vplivali na preobrazbo podeželja,
so povzročili tudi spremembe v načinu življenja ljudi. Prebivalstvo, zaposleno zunaj kmetijstva,
je svoj prosti čas začelo namenjati za različne dejavnosti, med drugim tudi za sprostitev in
rekreacijo. Mnogi med njimi svoj prosti čas preživljajo v počitniških bivališčih. Rezultati
diplomskega dela kažejo, da gre v obravnavanih občinah za dva zelo različna tipa počitniških
bivališč, ki imata tudi v okolju, kjer se pojavljata, zelo različno funkcijo.
V občini Cerklje na Gorenjskem je največ počitniških bivališč nastalo v sedemdesetih in
osemdesetih letih 20. stoletja, od takrat naprej pa se število novih počitniških bivališč zmanjšuje.
Dejavniki, ki so vplivali na pojav počitniških bivališč, so predvsem bližina stalnega prebivališča
lastnikov, dobra prometna dostopnost in s tem možen hiter umik v naravo. Zato prevladujejo
lastniki iz bližnjih mest in naselij; največ jih je iz Ljubljane, ostali pa prihajajo iz bližnjih naselij
nekdanje kranjske občine. Poleg omenjenih razlogov so na pojav počitniških bivališč vplivale
tudi naravne danosti. Hribovit oziroma gorski del občine, kjer je največ počitniških bivališč,
namreč nudi možnosti za številne oblike rekreacije (pohodništvo, smučanje, kolesarjenje in
podobno), kot pomemben dejavnik privlačnosti pa so se izkazali tudi izgled pokrajine,
podeželsko okolje, razglednost. Lokacija počitniških bivališč v občini Cerklje na Gorenjskem je
zelo raznolika. Pojavljajo se znotraj naselij, večina pa v obliki od naselij ločenih četrti, na
planinah in posamezno (na samem). Značilnosti lokacije vplivajo na odnos lastnikov počitniških
bivališč do domačinov. Pogosto lastniki počitniških bivališč sploh nimajo stikov z domačini,
redko, a vendar, pa prihaja tudi do navzkrižja interesov in konfliktov. Čeprav občasni prebivalci,
so lastniki počitniških bivališč imeli velik vpliv na izboljšanje komunalne in prometne
infrastrukture, na izgradnjo telefonskega omrežja in na izboljšanje oskrbe hribovskih naselij
(odvoz smeti, vzdrževanje cest pozimi). Počitniška bivališča so v občini Cerklje na Gorenjskem
večinoma nastajala na novo. Tako so površine, ki so nekoč služile le agrarni rabi, dobile tudi
funkcijo bivanja (občasnega) in rekreacije. Večina bo funkcijo občasnega bivanja tudi zadržala,
vseeno pa so nekatera počitniška bivališča postala tudi stalna prebivališča lastnikov. Število
počitniških bivališč je na nekaterih območjih tako veliko, da le ta kvarijo celoten izgled
pokrajine. Izgubile so se prav tiste poteze pokrajine, zaradi katerih je bilo območje nekoč
privlačno. Zato niti ne preseneča dejstvo, da nekaterih počitniških bivališč lastniki ne obiskujejo
več.
Počitniška bivališča v občini Komen se zelo razlikujejo od tistih v občini Cerklje na Gorenjskem.
Čeprav so počitniška bivališča na območju občine Komen prisotna že dlje časa, njihovo število
hitreje narašča predvsem v času od osamosvojitve Slovenije naprej. Skoraj vsa počitniška
bivališča v občini Komen so nastala s prenovo starih stanovanjskih hiš, zato je njihova lokacija
znotraj naselij. S prenavljanjem se obnavlja stavbni fond, ki bi sicer propadel. Večinoma se
lastniki zavedajo pomena ohranjanja stavbne dediščine in pri prenovi ohranjajo načela
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tradicionalne kraške arhitekture. S tem veliko prispevajo k ohranjanju kraške kulturne pokrajine.
Med lastniki prevladujeta dva tipa: tisti, ki so hišo podedovali od svojih staršev (v kateri je
lastnik nekoč tudi živel), in tisti, ki so kupili staro hišo in jo nato preuredili v počitniško
bivališče. Najpogostejši razlogi za posedovanje počitniškega bivališča v občini Komen so tako
dedovanje, kraška kulturna pokrajina (narava, kraška arhitektura), ukvarjanje z vinogradništvom
in podobno. Ker bližina počitniškega bivališča ni imela pomena, lastniki prihajajo iz različnih,
(tudi bolj oddaljenih) krajev: prevladujejo Ljubljančani (Osednjeslovenska statistična regija),
prisotni pa so še lastniki iz mest Gorenjske, Goriške in Obalnokraške statistične regije. Rezultati
anket so pokazali, da bodo spremembe bivalne funkcije na območju občine Komen v prihodnosti
najverjetneje zelo dinamične, saj je zelo velik delež lastnikov, ki si želijo, da po upokojitvi
počitniško bivališče postane tudi stalno prebivališče. K taki odločitvi zagotovo prispeva tudi
izredno dober odnos lastnikov počitniških bivališč do domačinov. Gre za obojestransko
sodelovanje pri obnovah stavb, kmečkih opravilih (na primer trgatve), lastniki pa se vključujejo
tudi v različna društva, ki delujejo v nekaterih naseljih. Zelo dobri odnosi so zagotovo tudi
posledica velikega števila dedičev med lastniki, ki domačine poznajo še iz mladosti. Zelo
pozitiven je tudi pojav počitniških bivališč z vidika ohranjanja okolja. Z ljubiteljskim
obdelovanjem vinograda, sadovnjaka ali njive, deloma pripomorejo tudi k zaviranju procesa
zaraščanja, ki sicer intenzivno spreminja podobo Krasa.
Počitniška bivališča imajo tudi vpliv na ohranjanje poseljenosti, saj je zaradi njih v sicer
demografsko ogroženih območjih skozi celo leto prisotno večje število občasnih prebivalcev. Ti
s koriščenjem gostinskih in športnorekreacijskih objektov zagotavljajo domačinom delovna
mesta in dodaten zaslužek, s tem pa zavirajo odseljevanje s teh območij. Poleg tega so počitniška
bivališča tudi potencial za stalno naselitev. V obeh občinah so nekateri lastniki svoja počitniška
bivališča že spremenili v stalna prebivališča, predvsem v komenski (pa tudi v cerkljanski) občini
pa to v prihodnosti namerava storiti še več lastnikov počitniških bivališč, večinoma po
upokojitvi. Za ohranjanje poseljenosti je to sicer pozitivno, vendar se bo s tem zelo spremenila
starostna struktura naselij. Povečal se bo delež starejših, ki potrebujejo nekatere oskrbne
funkcije, ki jih trenutno ne zagotavlja ne občina Komen ne občina Cerklje na Gorenjskem. Tako
za večino naselij v komenski občini kot tudi za hribovska naselja cerkljanske občine veja, da
primanjkuje centralnih funkcij, oziroma jih sploh ni. Če bo v prihodnosti res prišlo do
številčnejšega preseljevanja lastnikov v počitniška bivališča, bo takim naseljem potrebno
zagotoviti tudi oskrbne dejavnosti, prilagojene starejšim.
Prvo zastavljeno hipotezo lahko v celoti potrdimo. Občina Cerklje na Gorenjskem je bila za
pojav počitniških bivališč privlačna predvsem zaradi bližine stalnega prebivališča lastnikov,
dobre prometne dostopnosti in hkrati zaradi številnih možnosti rekreacije. V komenski občini so
bili dejavniki privlačnosti vezani predvsem na značilnosti kraške kulturne pokrajine, tako
naravnega okolja kot tudi kraške arhitekture. Zelo pomemben dejavnik pri nastanku počitniških
bivališč je bilo tudi dedovanje. Tudi drugo hipotezo lahko potrdimo, saj lastniki počitniških
bivališč v obeh občinah s koriščenjem gostinske, turistične oziroma športno-rekreacijske
ponudbe ustvarjajo možnosti zaposlitve domačega prebivalstva in s tem preprečijo odseljevanje.
Tretjo hipotezo lahko potrdimo le na primeru občine Cerklje na Gorenjskem. Počitniška
bivališča so tu nastajala večinoma na novo, zaradi njih se je spreminjala tudi namembnost
površin. Ponekod zaradi velike gostote počitniška bivališča povzročajo degradacijo okolja. V
občini Komen počitniška bivališča nastajajo s prenavljanjem obstoječih objektov, s tem pa
lastniki počitniških bivališč veliko prispevajo k ohranjanju kraške kulturne pokrajine.
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Čeprav je za počitniška bivališča značilna le občasna raba, le-ta povzročajo okolju, kjer se
pojavljajo, trajne posledice pozitivne in tudi negativne narave. Ker se bo število počitniških
bivališč v prihodnosti najverjetneje še povečevalo, bodo morale občine v prihodnje počitniškim
bivališčem nameniti več pozornosti; z ustreznimi ukrepi prostorskega načrtovanja bi morale
preprečiti nadaljnje pojavljanje negativnih učinkov, ki jih počitniška bivališča povzročajo v
okolju in spodbujati tiste, ki so pozitivni. Ker so počitniška bivališča pojav, ki v pokrajini
povzroča zelo dinamične spremembe, bi morale tej obliki bivanja več pozornosti nameniti tudi
statistične službe.
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SUMMARY
The countryside was once known as a place where agriculture and forestry played the most
important economic role. Over the past few decades, the countryside has been primarily the area
of living, employment, tourism, recreation, cultural and political participation. Deagrarisation,
industrialization, urbanization and some other processes which influenced the transformation of
the countryside changed people's lifestyle too. Those employed in non-agricultural sectors
gained in spare time. Many of them started to spend their leisure time in vacation residences. The
results of the B.A. paper show two different types of vacation residences, which have different
function in the environment where they appear.
The majority of vacation residences in the municipality of Cerklje na Gorenjskem were built
during the seventies and eighties of the twentieth century. The number of new vacation
residences has been decreasing ever since. The main pull factors were the vicinity of owners'
homes, good accessibility and possibility of a quick withdrawal into nature. These are also the
reasons why the owners of the vacation residences come from neighbouring cities. Another
important pull factor was nature. The mountainous part of the municipality of Cerklje na
Gorenjskem, where the majority of all vacation residences is situated, offers numerous
possibilities for recreation as well as rural environment and beautiful views. Vacation residences
in the municipality of Cerklje na Gorenjskem are located very diversely; they can appear within
villages but most are situated amidst pastures, in a shape of separate quarters of vacation
residences, and also solitarily. The features of location have influence on relationships between
the owners of vacation residences and local residents. The owners have infrequent or even none
contacts with local residents, which sometimes leads to conflicts. The owners of vacation
residences had a significant influence on the improvement in public utilities. Most vacation
residences in the municipality of Cerklje na Gorenjskem were built anew. The areas once used
for farming purposes got the function of occasional residing and recreation too. Most vacation
residences are probably going to keep the function of occasional residing, however, but
eventually some of them will also become owners’ homes. The density of vacation residences in
some places is so high that it affects the landscape.
Vacation residences in the municipality of Komen are different from those in the municipality of
Cerklje na Gorenjskem. The number of vacation residences is still on the rise. The majority of
them are actually the renovated old residential houses and therefore they appear within villages.
The renovation of old houses helps protect the building stock from degeneration. The owners of
vacation residences are aware of the importance of the conservation of architectural heritage and
they take into account the principles of traditional karstic architecture. By doing so, they
contribute to the preservation of karstic cultural landscape. There are two types of householders:
those who inherited the house from their parents and those who bought an old karstic house and
rearranged it into a vacation residence. The most common reasons for the possession of a
vacation residence in the municipality of Komen are therefore inheritance, karstic cultural
landscape (including the nature and karstic architecture), viticulture etc. Since the vicinity of
vacation residences was not an important factor, the owners come from different, also more
remote cities. The results of survey in the municipality of Komen suggest dynamic changes of
the habitable function. A large percentage of owners intend to use the vacation residence as their
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residence when they retire. Good relationships between the owners of vacation residences and
the natives - they often help each other at vintage or renovating the buildings - certainly
contribute to such a decision. The owners of vacation residences often participate in various
organizations and village communities, which are formed in certain villages. The phenomenon of
vacation residence in the municipality of Komen is a very positive one in terms of environmental
conservation. By land cultivation some owners assist in stopping the process of forestation,
which intensively changes the visual image of Karst.
Vacation residences have a positive influence on the preservation of the settlement in both of the
examined municipalities. By offering culinary, sports and recreation services the owners of
vacation residences provide jobs for natives, thereby stopping the depopulation. Vacation
residences therefore represent a potential. Many owners (especially in the municipality of
Komen) intend to move to the vacation residence after they get retired. From the aspect of
preservation of settlement this is a promising fact. More worrying is the age structure, which will
probably worsen.
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PRILOGA
Priloga 1: Anketa.
Funkcija počitniških bivališč na podeželju: primerjava stanja v občinah Cerklje na
Gorenjskem in Komen (ANKETA)
1. Katerega leta je bilo zgrajeno počitniško bivališče? (Oziroma kdaj je bilo prenovljeno)
Letnica: ___________
2. Ali ste počitniško bivališče zgradili na novo?
a. Da
b. Ne, počitniško bivališče sem odkupil / podedoval / ...
c. Ne, starejšo stanovanjsko hišo sem kupil / podedoval / ... in jo preuredili v počitniško
bivališče
d. Drugo: _______________________________________________________________
3. Ali se je namen počitniškega bivališča od izgradnje do danes spreminjal?
a. Ne, počitniško bivališče smo vedno uporabljali za oddih
b. Da, počitniško bivališče je postalo stalno bivališče
c. Da, počitniško bivališče je bilo prvotno zgrajeno kot stanovanjska hiša
d. Drugo: _________________________________________________________________
4. Koliko dni na leto približno preživite v počitniškem bivališču oz. kdaj ponavadi obiščete
počitniško bivališče?
______________________________________________________________________________
5. Ali počitniško bivališče oddajate
a. Da
b. Ne
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6. Kje je vaše stalno prebivališče?
a. Kraj stalnega prebivališča:_________________________________________________
b. Prej sem živel v ________________________________ (kraj bivanja), zdaj sem se
preselil v počitniško bivališče
7. Kako bi opisali vaš odnos do domačinov?
a. Smo v zelo dobrih odnosih (sodelovanje, pomoč, prijateljstvo, pogosti stiki)
b. Z domačini nimamo pogostejših stikov, vendar se razumemo (bežno poznanstvo)
c. V odnosu z domačini pogosto prihaja do konfliktov
d. Z domačini sploh nimamo stikov, se ne poznamo
e. Drugo: _________________________________________________________________
8. Ali je zaradi počitniških bivališč v občini prišlo do kakšnih sprememb? Obkrožite
ustrezne odgovore:
a. Prenova cestnega omrežja
b. Izgradnja novih cest
c. Izboljšanje komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacija, ...)
d. Drugo: _________________________________________________________________
e. Zaradi počitniških bivališč ni prišlo do nobenih sprememb v občini
9. Zakaj ste se odločili za počitniško bivališče v tej občini?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
10. Kakšna je prihodnost bivanja v počitniškem bivališču?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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11. Kaj vam je všeč v okolju, v katerem je postavljeno počitniško bivališče?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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