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SUBURBANIZACIJA TRŽIČA
Izvleček:
Diplomska naloga prikazuje proces suburbanizacije v občini Tržič. V diplomski nalogi so
prikazane naravnogeografske značilnosti občine, razložen je pojem suburbanizacija,
predstavljena so vsa naselje v občini, glavni del diplomske naloge pa predstavlja proces
suburbanizacije v občini. Predstavljeni so vzroki za suburbanzacijo, potek in obseg
suburbanizacije in njene posledice. Suburbanizacija je preseljevanje prebivalstva iz mesta v
njegovo okolico. Prebivalstvu nato sledijo različne dejavnosti. V Tržiču se je suburbanizacija
začela v šestdesetih letih prejšnjega stoletja. Potekala je v več fazah. Najprej so se
suburbanizirala mestu bližnja naselja. Danes pa so suburbanizirana že tudi od mesta
oddaljenejša naselja, v dveh naseljih pa se že kažejo tudi znaki dezurbanizacije.
Ključne besede: suburbanizacija, Tržič, suburbana naselja, demogeografija, gospodarske
dejavnosti

SUBURBANISATION OF TRŽIČ
Abstract:
The dissertation shows the process of suburbanisation in the municipality of Tržič. In the
dissertation, natural and geographical features of the municipality are presented, the concept
of suburbanisation is explained, all the settlements in the municipality are presented, and in
the main section of the dissertation, the process of suburbanisation in the municipality is
presented. There are also given the reasons for, and the course and extent of suburbanisation,
and its consequences. Suburbanisation means the resettlement of population from a town into
its vicinity. After the population different activities follow. In Tržič suburbanisation began in
the 1960s. It happened in several stages. First the settlements nearest to the town were
suburbanised. Today also the settlements further away from the town are suburbanised, while
in two settlements signs of deurbanisation have been showing.
Key words: suburbanisation, Tržič, suburban settlements, population geography, economic
activities
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1. NAMEN DIPLOMSKEGA DELA
Namen diplomskega dela je ugotoviti pojav suburbanizacije v občini Tržič. Določiti kriterije,
s katerimi bom opredelila suburbana naselja, prepoznati vzroke zanjo ter posledice.
V zadnjih desetletjih se je namreč poselitev tržiške občine spremenila. Naselja so spremenila
svoj videz, marsikatero pa tudi funkcijo. Zaradi tega nekaterih naselij ne moremo uvrščati več
niti med vasi, niti med mestna naselja. Gre torej za vse bolj urbanizirana nekdaj vaška naselja
oziroma pod vplivom Tržiča suburbanizirana naselja.
Vsa ta nekdaj vaška oziroma danes bolje rečeno podeželska naselja pa so se spremenila, ali
lahko rečemo suburbanizirala, predvsem s povečanjem števila prebivalcev, upadom deleža
kmečkega prebivalstva in vse večjim številom obrtnih in storitvenih dejavnosti v njih.
Vzrok, da je do tega prišlo pa je ta, da si velika večina ljudi danes želi prebivati v lastni hiši z
nekaj vrta na podeželju, v čistejšem in manj hrupnem okolju, vendar pa dovolj blizu delovnih
mest. Vse to si danes marsikdo zaradi boljšega življenjskega standarda, povečane
motorizacije ter s tem večje mobilnosti lahko privošči.

2. VIRI PODATKOV IN METODOLOGIJA DELA
Podatke za diplomsko delo sem dobila na različne načine. Kot prvo sem pregledala že
obstoječo literaturo, tako o Tržiču, kot tudi o suburbanizaciji. To so bile posamezne knjige in
članki.
Drugi način pridobivanja podatkov je bil pregled rezultatov uradnih popisov prebivalstva na
Statističnem uradu RS v Ljubljani in pa iskanje podatkov zadnjega uradnega popisa
prebivalstva iz leta 2002 na spletnih straneh statističnega urada. Nekatere podatke sem dobila
tudi na Oddelku za urejanje prostora Občine Tržič, v Komunalnem podjetju Tržič. Del
podatkov je pridobljen tudi s spletne strani AJPESA ( Agencija Republike Slovenije za
javnopravne evidence in storitve ) in PISA ( Prostorski informacijski sistem občin ).
Vsa naselja sem si ogledala tudi na terenu.
Na koncu pa sem podatke še obdelala in analizirala.

3. UVOD
Naselja so eno najvidnejših del človeka v pokrajini. V Sloveniji se je v zadnjih nekaj
desetletjih zelo spremenil tako videz, kot tudi funkcija številnih naselij.
V preteklosti ni bilo težko ločiti mesta od vasi, medtem ko danes to ni več tako preprosto.
Razlike med mesti in vasmi, če jih v večini primerov sploh še lahko tako imenujemo, so se
namreč močno zmanjšale. Spremenil se je tako videz kot tudi funkcija vasi oziroma bolje
rečeno podeželskih naselij.
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V preteklosti so bila mesta gospodarska, upravna in kulturna središča, katerih prebivalci so se
preživljali s trgovino, raznimi obrtmi, kasneje se razvije tudi že industrija. Bila so upravna in
izobraževalna središča, kot tudi središča kulturnega dogajanja tako za mestno, pa tudi za
vaško prebivalstvo. Bila so tudi potrošnik prehrambenih proizvodov, ki so jih pridelali na
podeželju.
Vasi pa so se od mesta močno razlikovale. Bile so del kmetijske pokrajine. Kmetijstvo pa je
bilo glavna dejavnost, s katero se je preživljalo vaško oziroma podeželsko prebivalstvo.
Vaščani oziroma kmetje so mestnemu prebivalstvu prodajali svoje pridelke, ter le občasno
zahajali tja z namenom, da zadovoljijo nekatere druge svoje potrebe ( nakup proizvodov, ki
jih niso mogli sami pridelati ali izdelati, se šolati, urediti pravne zadeve, … ).
Danes pa temu ni več tako, saj ostre meje med mesti in vasmi oziroma danes bolje rečeno
podeželskimi naselji ni več. Marsikje tako težko rečemo ali je neko naselje mestno, oziroma
del mesta ali je vaško oziroma bolje rečeno podeželsko, saj si neredko naselja sledijo eno za
drugim brez vmesnega prehodnega ( nepozidanega ) območja.
Tudi izgled nekdanjih vasi se je močno spremenil. Včasih so v vaseh prevladovali kmečki
domovi s pripadajočimi gospodarskimi poslopji, ki so bili značilni za posamezne pokrajine in
so se od mestnih domov precej razlikovali, danes pa se tudi v podeželskih naseljih gradijo
enolične, netipične vaške hiše.
Spremenila se je tudi funkcija vasi oziroma podeželskih naselij. Vaško oziroma podeželsko
prebivalstvo v večini ni več odvisno od kmetijskih dejavnosti, pač pa se večina prebivalstva,
ki danes živi na podeželju, preživlja z nekmetijskimi dejavnostmi. Prebivalstvo je zaposleno
tako v industriji kot tudi v storitvenih ( terciarnih in kvartarnih ) dejavnostih večinoma v
bližnjem mestu.

4. VSEBINA IN ZNAČILNOSTI SUBURBANIZACIJE
Ker v slovenščini ni ustrezne besede, smo kar »poslovenili« angleški izraz suburbanisation.
Različni tuji in domači strokovnjaki suburbanizacijo nekoliko različno razlagajo.
» Suburbanizacija:· v ožjem smislu seljenje prebivalstva, mestnih dejavnosti in ustanov ter z
njimi povezanih delovnih mest iz mestnih središč v mestno okolico, kar se odraža v številnih
novih gradnjah na prej bolj ali manj podeželskih območjih. Ta so bila prej pomembna
predvsem za kmetijstvo in rekreacijo, zdaj pa onstran mestnih meja povsem na novo nastajajo
urbanizirana predmestja ali pa se vanje preobražajo nekdanje vaške naselbine, ki dobivajo
popolnoma novo vlogo in deloma drugačen videz. Značilna pojavna oblika so tudi številna
spalna naselja. Do tega prihaja zaradi možnosti nakupa zazidljivih parcel, sorazmerno
ugodnih cen zemljišča, zadovoljive komunalne in infrastrukturne opremljenosti, izboljšanega
prometnega omrežja, hitrejših in rednejših linij javnega prevoza, ( za mnoge ) privlačnejšega
okolja. Na urbanizirana območja se selijo tudi tovarne, obrt in storitvene dejavnosti.
Značilnost suburbaniziranih območij so predvsem močne dnevne migracije.
Proces suburbanizacije so najprej zaznali okrog severnoameriških mest, pozneje v razvitih in
gosto poseljenih pokrajinah zahodne in severne Evrope, v zadnjih dveh desetletjih pa je
dodobra preobrazil tudi Slovenijo. Najizrazitejša območja suburbanizacije so v zaledjih večjih
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mest, pri čemer še posebej izstopata Ljubljana in Maribor. Suburbanizirana so tudi v
sklenjenih nizih pozidana naselja na območjih med Domžalami, Mengšem in Kamnikom,
Škofjo Loko in Kranjem, Jesenicami in Radovljico, Solkanom in Mirnom, ter na obali med
Ankaranom in Sečovljami.;
· v širšem smislu proces razseljevanja mestnega prebivalstva na podeželje.« ( Geografija,
2001, str 533 )
»Suburbanizacija«: Preseljevanje mestnega prebivalstva in nekaterih dejavnosti iz mesta v
okoliško podeželje. Suburbanizacijo spodbujajo možnost nakupa zazidljivih parcel po ugodni
ceni, ustrezna komunalna urejenost in kvalitetnejše bivalno okolje; zaradi bližine in dobrih
prometnih povezav možno dnevno odhajanje na delo ali v šolo v mesto ( dnevna migracija ).«
( Slovenski veliki leksikon, 2005, str. 527 )
» Suburbanizacija je po definiciji družbenoekonomski proces, čigar vplivi segajo tako rekoč
na vsa področja življenja (cultural – life style ) (Gober/Behr, 1982). Njena temeljna
značilnost je tudi razpršitev urbanega načina življenja in gospodarske reprodukcije (Paesler
1976, str. 32), ki z različno intenzivnostjo izžareva iz mest. »Suburbanizacija je proces
populacijske dekoncentracije, kjer so demografska gibanja usmerjena iz območij večje
koncentracije proti manjšim « (Berry, 1980). Čeprav je ponujena definicija na videz
neizdelana, vseeno označuje poglavitne skupne poteze suburbanizacije. Zlasti slikovito je
nakazan preobrat v urbanizacijskih procesih, to je predvsem beg prebivalstva iz mest. Mestna
periferija oz. suburbanizirana območja kot območja intenzivne socialne in ekonomske
dinamike s tem izražajo novo neodvisnost,vendar ne v obliki tradicionalne industrijsko
urbane koncentracije, ampak na svojstven način sodobne postindustrijske družbe. Ugodnosti
suburbaniziranih območij so zaradi bogatejšega javnega standarda in boljših možnosti
komuniciranja nadomestile nekdanje prednosti mestnih središč. Čeprav so suburbani tokovi
od primera do primera različni, so vendarle vsi v zvezi z istim pojavom. Za Berryja (1981) je
suburbanizacija v sozvočju z ostalimi družbenoekonomskimi trendi dvajsetega stoletja, zato
tudi zavrača idejo o začasnosti tega procesa.
Suburbanizacija v Sloveniji temelji na prostorski preobrazbi obmestij (fiziognomske
spremembe v naselbinski mreži) ter spremembah v sistemu vrednot med mestom in
podeželjem. Rast prebivalstva v obmestjih, povezana s premeno strukture gospodinjstev in
spremenjenih navad, je najpomembnejše pomensko gibalo teh tokov. Podrobnejša
proučevanja kažejo, da so različni razvojni tipi odvisni od lege, reliefnih značilnosti,
prometne infrastrukture, cene zemljišča, konjukturnih faz in/ali stopnje (ne)liberalizacije
urbanistične (ne)regulative. Značilnost slovenske suburbanizacije je predvsem v tem, da se
razprostira na nekdaj ruralnih območjih. Definiramo jo kot širjenje sodobnih oblik naselij z
manjšo gostoto poselitve v vplivnem območju mest. Tudi prostorska organizacija
naselbinskih sistemov se razlikuje od kakršnegakoli tradicionalnega predmestja.
Suburbanizirana območja istočasno ustvarjajo diskontinuiteto v podeželskem naselbinskem
tkivu z gradnjo za ta območja netipičnih stanovanjskih objektov. Po ocenah se lete oblikujejo
v okolici mest v oddaljenosti 10 do 15 km od mestnih središč. Prometna sredstva, predvsem
avtomobilizem, so dokončno pripomogla k disperziji prebivalstva v »plasteh« okrog mest, ki
bi jo lahko poimenovali tudi kot »pokrajino razblinjene poselitve«. Med dejavniki, ki
pospešujejo suburbanizacijo, imajo v slovenskih razmerah posebno mesto: prometna
dostopnost, konfiguracija terena, mikroklimatske in talne razmere kot omejevalni in/ali
usmerjevalni dejavniki.« ( Ravbar, 1995, str. 44 )
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5. NARAVNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI OBČINE TRŽIČ
5.1. LEGA IN MEJE OBČINE
Slika 1: Lega občine Tržič v Sloveniji

( Vir: Občina Tržič, 2007 )
Občina Tržič leži v severnem oziroma severozahodnem delu Slovenije. Meri 155,4
kvadratnega kilometra, kar predstavlja skoraj 0,8 % državnega ozemlja. V naravno
geografskem pogledu predstavlja izrazito prehodno enoto. Prehodnost površja, ki je posledica
izmenjave različnih naravno geografskih enot, se najbolj jasno odraža v današnji in pretekli
prometni vlogi tržiške pokrajine. Tržiška Bistrica si je skupaj s svojimi pritoki vrezala strugo
globoko v pobočje Karavank. Najpomembnejši med pritoki je Mošenik, ki je omogočil lažjo
prometno povezavo s Celovško kotlino in ostalo Srednjo Evropo. Pestrost in raznolikost
pokrajine je posledica lege na severnem obrobju Ljubljanske kotline, kjer se svet preko
terciarnega gričevja povzpne v strma pobočja Karavank in KamniškoSavinjskih Alp.
Pleistocensko površje teras se zoži pri Tržiču, vendar posamezne kvartarne ravnice srečamo
še višje ob Tržiški Bistrici in njenih pritokih. ( DRUŽBENI plan …, 1981 )
Občina na severu meji na sosednjo državo Avstrijo, na vzhodu na občini Jezersko in
Preddvor, na jugu na občini Kranj in Naklo, na zahodu na občino Radovljica ter na
severozahodnem koncu na občino Žirovnica.
Na severu poteka občinska meja od grebena Ljubeljščice preko Ljubelja in Košutice po
grebenu Košute do Tolste Košute. Ta del občinske meje predstavlja hkrati tudi državno mejo
med Republiko Avstrijo in Republiko Slovenijo. Od Tolste Košute pa se meja občinskega
ozemlja obrne proti jugu in poteka preko Plešivca, Pečovnika, Velikega vrha, Stegovnika,
Malega in Velikega Javornika, Javorniškega prevala do Storžiča. Tam po grebenu zavije proti
zahodu in gre preko Poljane in Tolstega vrha in se po pobočju Kriške gore spusti proti jugu,
ter se nato proti zahodu nadaljuje južno od vasi Gozd, poteka čez gričevnat svet proti jugu do
naselja Novake, kjer južno od naselja ponovno zavije proti zahodu in poteka južno od naselij
Žiganja vas, Breg ob Bistrici, preko Tržiške Bistrice in južno od naselij Zvirče in Brdo, kjer
zavije proti severu, ter se nato po gričevju in grapah nadaljuje med naseljema Paloviče in
Mlaka. Potem se dvigne po južnem pobočju na Dobrčo in gre preko Sivore, Čisovca in
Prevala, čez Begunjščico proti severu, ponovno do grebena Ljubeljščice.
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Slika 2: Meje občine Tržič

( Vir: Kranj in …, 1984 )
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5.2. RELIEF
Slika 3: Relief občine Tržič

( Vir: ENCIKLOPEDIJA Slovenije, 1999 )
Relief je bil najpomembnejši naravnogeografski dejavnik pri poselitvi. Večina naselij se
nahaja v južnem delu občine. Tam prevladujeta ravninski in gričevnat svet. Precej manj
naselij pa leži v severnem delu občine. V gorskem svetu so naselja nastala v dolinah, ki so jih
reke in potoki vrezali v ta gorski svet.
Na področju občine Tržič so v reliefnem pogledu zastopane 4 osnovne reliefne enote. To so
ravninski svet ob Tržiški Bistrici in njenih pritokih, oligocensko gričevje ob vznožju Dobrče
in Kriške gore, sredogorski svet med Košuto in Kriško goro ter gorski (visokogorski) svet
Karavank in Kamniško Savinjskih Alp. ( DRUŽBENI plan …, 1981 )

6

Slika 4 : Reliefne enote občine Tržič

( Kartografska osnova: ENCIKLOPEDIJA Slovenije, 1999 )

5.3. GEOLOŠKI PREGLED
Občina Tržič je glede geološke sestave tal prav gotovo med bolj zanimivimi v Sloveniji, saj se
tu srečujemo s kar najrazličnejšimi usedlinami, ki se po svoji starosti uvrščajo v zelo široko
obdobje: od devona do terciarja. Pa tudi petrografska sestava je zelo raznolika. Na površju
nastopajo apnenci, dolomiti, kremenovi peščenjaki, glinasti skrilavci, konglomerati, breče ,
peski in gline, pa tudi magmatske kamnine, predvsem porfirji, porfiriti in njihovi tufi.
Različna kameninska sestava vpliva tudi na površje, vodni režim in rastlinstvo ozemlja. Za
ozemlje, ki ga sestavljajo skrilavci, peščenjaki in laporji, so značilna položna pobočja,
zaobljeni vrhovi in številni studenci. Te kamenine hitreje preperevajo, zato je na debelejši
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plasti prepereline tudi več možnosti za rastlinsko odejo. Ker laporji in skrilavci slabo
prepuščajo vodo, se na takšnem površju srečujemo s studenci in tekočimi vodami.
Take značilnosti najdemo na karbonskih, werfenskih in sredjetriasnih usedlinah, pa tudi na
plasteh iz jure in terciarja.
Apnenci in dolomiti tvorijo strma pobočja in sestavljajo najvišje grebene in vrhove. Plast
prepereline in prsti je ne njih zelo plitva, zato je rastlinstvo tu zelo skromno. Studencev in
potokov je zelo malo, saj voda pronica skozi te plasti in prihaja na površje šele tam, kjer se
pojavljajo manj propustni laporji in skrilavci.
Na ozemlju občine Tržič srečamo plasti iz naslednjih geoloških dob: devona, karbona, perma,
triasa, jure, oligocena, miocena, pliocena, pleistocena in holocena.
Starejše plasti se pojavljajo na površini v severnem delu gorskega in hribovitega sveta, mlajše
pa v južnem ravninskem delu.
Najstarejše plasti so devonske. To so apnenci v vzhodnem delu Stegovnika. V njih je možno
najti fosilne ostanke morskih lilij.
Karbonske plasti so raznolike. Prevladujejo apnenci, nekaj je tudi glinastih skrilavcev,
kremenovih peščenjakov in konglomeratov. Te plasti se širijo v dveh pasovih od zahoda proti
vzhodu. Oba pasova se med Plešivcem in Velikim vrhom združita. Sive in rdeče apnence
srečujemo posebno v Dovžanovi soteski in na Konjščici. Dovžanova soteska slovi po svojih
okameninah. Fosilna favna je zelo bogata, saj lahko najdemo foramenifere, brahiopode in
korale.
Permske usedline prihajajo na površju na dan kot pasovi, ki spremljajo karbonske kamenine.
Značilni so zlasti rdečkasti peščenjaki in groedenski skrilavci.
Spodnji trias sestavljajo predvsem werfenske usedline. Zgornji werfen predstavljajo sivi
plastoviti lapornati apnenci, spodnjega pa rumenkasti dolomiti, pisani peščenjaki in skrilavci,
ki imajo precej sljude. Werfen sega v več ožjih pasovih od zahoda proti vzhodu, tako od
Črnega vrha, severozahodno od Tržiča, ob dolini Lomščice do planine Javornik in še naprej
proti vzhodu, kjer se celo razširijo. Pa tudi južna pobočja Košute in okolica Ljubelja so iz
werfenskih kamenin.
Srednji trias predstavljajo apnenci in dolomiti, pa tudi skrilave kamenine mlajše starosti. V
zgornjem delu srednjega triasa nastopajo porfirji, porfiriti in njihovi tufi, ki jih kot krpe
vijoličaste, rdeče, rjave in zelenkaste barve srečujemo predvsem po vzpetinah nad dolino
Mošenika, pa tudi na Kukovnici in pod Tolstim vrhom. Največ jih je okoli Podljubelja.
Zgornji triasni apnenci tvorijo zgornje dele Begunjščice in Košute. Na južnih pobočjih Košute
pa najdemo tudi jurske usedline. V Begunjščici so v teh plasteh našli manganovo rudo.
Terciarne usedline so odložene južno od Tržiča in segajo do Save. To so peski, peščenjaki,
laporji, konglomerati, pa tudi andezitni tufi.
Pleistocenu in holocenu pripadajo terase ob Tržiški Bistrici južno od Tržiča. Starejše usedline
so že sprijete in jih najdemo na višjih terasah, nižje terase pa so iz proda in peska.
Ob koncu geološkega pregleda pa je potrebno povedati še, da je tudi tektonika tega ozemlja
precej zapletena, saj se pojavljajo tu številni prelomi. ( RAKOVEC, 1968 )

5.4. PODNEBJE
Določiti podnebje na tako majhnem in raznolikem prostoru je težko. Občina Tržič naj bi v
svojem južnem in bolj ravninskem delu imela zmerno celinsko podnebje zahodne in južne
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Slovenije, v severnem, goratem delu pa podnebje višjega in nižjega gorskega sveta. ( ATLAS
Slovenije, 2005 )
Podnebne razmere so v veliki meri posledica višinske slojevitosti. V temperaturnem pogledu
se jasno odraža padanje temperature z višino. Izjemo predstavljajo prisojna pobočja
terciarnega gričevja, ki so predvsem poleti toplejša od nižje ležečih pleistocenskih teras južno
od Tržiča. ( DRUŽBENI plan …, 1981 )
Ker za območje Tržiča za temperaturo ni časovno enotnih novejših podatkov, bom navedla le
nekatere starejše podatke oziroma podatke, ki niso iz občine Tržič.
Meteorološka postaja Golnik je sicer na robu obravnavanega področja, a je vendarle ustrezen
pokazatelj za temperaturne razmere najnižjega dela občine Tržič in gričevja južno od Tržiča.
Povprečna letna temperatura v obdobju 1931 do 1960 je znašala 9,1°C, julijska 19°C,
januarska pa –1,7°C. ( DRUŽBENI plan …, 1981 )
Povprečna letna temperatura izmerjena na Golniku v obdobju 1961 – 1990 pa je znašala
9,4°C, julijska 19°C, januarska pa –0,9°C. ( Klimatografija Slovenije, 1995 )
Čeprav je meteorološka postaja Sv. Ana na Plazu ( danes naselje Podljubelj ) obratovala le
pred 1. sv. vojno in so podatki manj zanesljivi, nam le omogočajo določeno primerjavo.
Srednja letna temperatura je znašala 7,5°C, julijska 17.1°C, januarska pa –2,8°C. ( Družbeni
plan …, 1981 )
Graf 1: Povprečna letna temperatura zraka
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V nižjih legah so zlasti toplejši poletni meseci, medtem ko pozimi razlike niso tako občutne,
saj se pojavlja zimska temperaturna inverzija. Ozke in med hribe zaprte doline Tržiške
Bistrice, Mošenika in Lomščice so razmeroma hladne. Izmed njih ima najugodnejšo sliko
dolina Mošenika, ki je v posameznih mestih, kjer so plasti mehkejše bolj razširjena, poteka v
smeri sever – jug in ima bolj prisojno lego. Navedene ugotovitve podčrtujejo tudi podatki o
zadnjem dnevu s slano. V Podljubelju se je v povprečju zadnja slana pojavila v prvih dneh
maja, v Jelendolu pa okoli 15. maja.
Megla se pojavlja praktično le v poznojesenskih in zimskih mesecih. Ker je področje dobro
prevetreno zlasti z vetrovi iz zahodnega kvadranta, se megla bolj zadržuje le v odveternih
legah odmaknjenih dolin. Najdlje se zadržuje v zgornjem delu doline Tržiške Bistrice, kjer je
letno okoli 60 meglenih dni. V Tržiču je megla preko celega dneva le redko. Povprečno je
meglenih dni 10 do 15, kar kaže na prevetrenost doline, vendar ne gre za močne vetrove. Še
manj meglenih dni pa imajo v dolini Mošenika, kjer so le izjemoma leta z več kot 10 dnevi z
meglo.
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Snežna odeja se v najnižjih delih obdrži 50 do 80 dni in po posameznih letih zelo niha. Višje
v dolinah traja snežna odeja 60 do 90 dni. V nižjih delih gorovja se sneg obdrži 100 do 150
dni, nad 1500 metri pa že 160 do 180 dni na leto.
Padavine, njihove letne vrednosti so odraz višinske slojevitosti in dejstva, da večino padavin
prinašajo zahodni in jugozahodni vetrovi. Z višino se množina padavin povečuje, zlasti na
pobočjih, ki ležijo pravokotno na dežjenosne vetrove. Tako so zabeležili ( vsi podatki veljajo
za opazovalno obdobje 1925 –1940 ) na postaji Tržič letno 1594 mm, Medvodje ( Jelendol )
1646 mm in Podljubelj 2102 mm padavin letno. Med posameznimi leti so velika kolebanja, ki
večkrat presegajo 1000 mm. Najmanj padavin je v februarju in januarju, najbolj namočen pa
je oktober. Sekundarni višek je v mesecu maju. Poleti največ padavin pade v obliki neviht. V
Tržiču je letno povprečno 20 do 35 nevihtnih dni, veliko več pa jih je v goratem svetu. Toča
ni pogosta – povprečno 1,7 dni na leto. Nevihte pa večkrat spremljajo močni vetrovi, ki so s
svojimi vrtinci nevarni zlasti gozdnim sestojem. ( DRUŽBENI plan …, 1981 )
Za obdobje od leta 1961 do leta 1990 pa je povprečna letna količina padavin za posamezne
postaje naslednja:
postaja Tržičelektrarna z nadmorsko višino 480 m prejme 1435 mm padavin letno,
postaja Podljubelj z nadmorsko višino 740 m 1863 mm,
postaja Jelendol z nadmorsko višino 760 m 1709 mm,
postaja Golnik z nadmorsko višino 500 m pa prejme letno 1554 mm padavin.
Tabela 1: Povprečna mesečna in letna količina padavin v mm za obdobje od leta 1961 do
leta 1990
letna jan. feb. mar. apr. maj jun. jul. avg. sep. okt. nov.
Tržič – elek. 1435 86 78 94
111 124 150 140 140 137 126 154
Podljubelj
1863 105 94 123 155 174 191 173 180 180 172 200
Jelendol
1709 94 83 108 139 158 195 172 177 158 141 174
Golnik
1554 94 86 106 121 141 164 146 149 147 135 160

dec.
96
119
109
105

Graf 2: Povprečna mesečna količina padavin
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( Vir: Klimatografija Slovenije, 1995 )
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5.5. VODOVJE
Na ozemlju občine Tržič je zaradi majhnega deleža kraškega površja v večini razvita
normalna površinska rečna mreža. Trije večji rečni tokovi ( Tržiška Bistrica, Mošenik,
Lomščica ), kot tudi številni manjši vodotoki, med katerimi prevladujejo vodotoki s
hudourniškimi lastnostmi, so razrezali površje in ustvarili niz grap in vmesnih slemen. Zaradi
različne in hitro se spreminjajoče kameninske sestave na kratke razdalje se v dolinah
izmenjujejo ozki, debrasti predeli s ploskimi, za naselitev bolj primernimi površinami.
Izmenjujejo se manj odporne kamenine z bolj odpornimi, zato se struge in doline hudournikov
ne dvigajo enakomerno, ampak v stopnjah in številnih manjših slapovih. Velik strmec Tržiške
Bistrice in Mošenika je bil eden od bistvenih vzrokov za zgodnji razvoj neagrarnih dejavnosti.
Tržiška Bistrica vodo zbira s področja južnega pobočja Košute in teče proti jugozahodu, pri
Dovžanovi soteski pa spremeni smer in teče proti jugu. Porečje Tržiške Bistrice meri nekaj
nad 150 kvadratnih kilometrov. V zgornjem delu je najbolj vodnat pritok hudourniški potok
Košutnik, ki izvira izpod Dolge njive in ima zelo strm padec. Večkrat izpodkopava dno
plazišč ter ob nalivih odnaša mnogo proda v Tržiško Bistrico. Tudi vsi drugi potoki se ob
močnih nalivih spremene v hudournike in zato Bistrica hitro naraste. Pri vodomerni postaji
Zg. Duplje, pred izlivom v Savo ima Tržiška Bistrica srednji letni pretok 5,5 kubičnega metra
na sekundo. Preko leta se pretok zelo spreminja. Reka ima pluvionivalni rečni režim
(primarni višek jeseni, sekundarni višek spomladi v aprilu in maju). Tržiška Bistrica je dolga
22,65 km in ima višinsko razliko 483 m, povprečni strmec je 2,1 % ( 21 promil).
Širšo dolino ima od večjih pritokov Tržiške Bistrice le Lomščica, ki si je vrezala strugo po
dolgem v smeri geoloških skladov, ki so pleistocenski, precej pa je tudi peščenjakov, ki so
mehkejši in se zato dolina tam razširi. Dolina Lomščice je zato na več mestih nekoliko širša.
Mošenik je največji pritok Tržiške Bistrice. Njegova dolina se imenuje tudi Šentanska ( po
nekdanjem naselju Sv. Ana – danes Podljubelj ). Izvira izpod melišč med Velikim vrhom v
Košuti in Košutico, od koder v prečni smeri teče proti ožini med Begunjščico in Košuto, se
obrne proti jugu ter v tej smeri teče do Tržiča, kjer se izlije v Tržiško Bistrico. Kjer Mošenik
prečka mehkejše kamnine se dolina nekoliko razširi. Na dnu doline je ponekod precej
fluvioglacialnega drobirja. Mošenik je dolg 7,5 kilometra, porečje pa meri okrog 40
kvadratnih kilometrov. Na svoji poti ima 280 metrov padca.
Manjši vodotoki, zlasti tisti, ki izvirajo v osrčju visokogorskega sveta imajo hudourniški
značaj. Hudourniki zlasti odnašajo pobočni grušč, skrilavce in laporje ter z njimi v manj
strmih delih zasipavajo strugo.
Številni izviri so tudi izpod melišč visoko v gorah. Tam, kjer so izviri bolj stalni so nastale
tudi planine.
Drugi pas izvirov, ki pa so kraškega značaja, je na tektonskem stiku ob južnih prisojnih
pobočjih Dobrče in Kriške gore. Kot večina ostalih vodotokov potekajo prečno na geološke
pasove v smeri sever – jug.
Pomembnejši viri pitne vode v občini Tržič so: Črni gozd, Ravne nad Tržičem, Žegnani
studenec, BrezjeHudo, SeničnoSnakovo in Ljubelj. Skupno ima občina na razpolago dovolj
pitne vode. ( DRUŽBENI plan …, 1981 )
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5.6. PRSTI IN RASTJE
Na razporeditev prsti in rastja vpliva več naravnogeografskih faktorjev. Zlasti pomembne so:
različna geološka podlaga, različne strmine površja, hitro spreminjaje nadmorske višine ter s
tem povezani klimatski dejavniki.
V lastnostih prsti ter sestavi in razporeditvi rastja pa se kažejo marsikje posledice človekovih
posegov. Ljudje so v ravninskih delih naravno rastje izkrčili in uredili obdelovalne površine
ter s tem spremenili tudi prsti. Na pobočjih pa se je zaradi krčenja gozdov sprožila erozija
prsti in snežni plazovi. Poseben vpliv je imelo na rastje in prst steljarjenje. V zadnjem času pa
se zaradi opuščanja košnje in paše izkrčene površine zaraščajo in s tem se spreminja
vegetacijska sestava.
Pod vplivom teh dejavnikov je na Gorenjskem nastala cela vrsta prsti, ki jih porašča različno
rastje. Glede na razlike v prsteh in rastju regijo delimo na dve večji enoti. Na prsti in rastje na
dnu kotline ter na prsti in rastje v hribovju in gorovju.
Ob vodah se nahajajo na holocenskem površju obrečne prsti in hipogleji. Večinoma so
obrečne prsti nastale na peščenih in prodnatih rečnih nanosih. Prsti so mlade in slabo razvite.
Ob vodah jim pripadajo prodišča, kjer se še vrši nanašanje in odnašanje kameninskega
gradiva. Njihova debelina je različna. Primerne so za travnike, kjer ni poplav pa tudi za njive.
Na obrečnih prsteh se razraščajo logi vrbovja.
Hipoglej ne prekriva večjih površin. Nastal je ob manjših potokih, v kotanjastih reliefnih
oblikah na fino zrnatih usedlinah pod vplivom talne vode. Take usedline so vode odlagale v
robnih delih kotline, ker so jih velike količine proda odrinile iz osredja. Hipogleje poraščajo
logi črne jelše.
Nad holocenskim površjem so se na mlajših pleistocenskih terasah izoblikovale drugačne
prsti. Kameninsko gradivo, ki jih sestavlja je starejše in pedogeneza je trajala dalj časa kot na
holocenskem gradivu. Na mlajši so se izoblikovale rendzine, na starejši pa evtrična rjava in
evtrična rjava sprana prst. Te prsti prekrivajo dele ob Tržiški Bistrici. Rendzina je debela 20
do 30 cm, evtrična rjava prst pa se je razvila iz rendzine in je od nje debelejša. Rendzine in
evtrična rjava prst na produ so dokaj rodovitne in izrazito poljedelske prsti. Za strojno
obdelovanje je primernejša debelejša, evtrična rjava prst. Naravno rastje na tej prsti pripada
predalpskemu nižinskemu gozdu gradna in belega gabra, vendar je večji del tega gozda
izkrčen.
V starejših pleistocenskih terasah sta nekdaj sipki prod in pesek večinoma sprijeta v trdo
laboro ali konglomerat. Karbonatni prodniki so že prepereli in netopni ostanek tega procesa
tvori prst. V toku pedogeneze so nastale na teh terasah sprane rjave in kisle rjave prsti na
konglomeratu. Razširjene so zahodno od Tržiške Bistrice. Na teh prsteh se razraščajo
kisloljubni borovi gozdovi.
Ponekod so še ohranjene oligocenske laporne gline – sivice, ki so jo zunanje sile izoblikovale
v nizke griče. Na tej matični osnovi se je razvila tipično evtrična rjava in sprana prst. Ta prst
pogojuje rast acidofilnega bukovega gozda.
V gorskem in hribovitem delu so se v posebnih reliefnih, kameninskih in podnebnih razmerah
razvile drugačne prsti kot na ravnini. Na bolj ali manj nagnjenih pobočjih iz karbonatnih
kamenin so zastopane rendzine na apnencu in dolomitu, z njimi pa se prepletajo rjave
pokarbonatne prsti. Na apnencu so to izrazito gozdne prsti, na dolomitu pa so boljši pogoji za
travniško rastje. Na obsežnih površinah, ki jih prekriva rendzina se širijo bukovi in smrekovi
gozdovi. Ob gozdni meji pa se razrašča alpsko rušje.
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Na najvišjih delih gorskih skupin, vrhovih, grebenih in strmih pobočjih se nahajajo litosoli, ki
predstavljajo preperelo matično osnovo, prehajajočo pod 20 cm v trdo skalo. Na njih se
razraščajo alpske vrbe, združba čvrstega šaša s triglavskim sviščem,….
Na pobočjih, ki so zgrajena iz nekarbonatnih kamenin so v pedogenezi nastale rjave kisle prsti
in rankerji. Te prsti poraščajo acidofilni bukovi gozdovi z rebrenjačo in smrekov gozd z
viličastim mahom. ( LOVRENČAK, 1981 )

6. POKRAJINSKO – EKOLOŠKE ENOTE OBČINE TRŽIČ
Celotno to poglavje je povzeto po Družbenem planu občine Tržič za obdobje 1981 – 1985.
Naravnogeografske poteze občine Tržič ter njihovo medsebojno prepletanje in součinkovanje
se odraža v pokrajinskih tipih.
Prikaz posameznih naravnogeografskih potez občine Tržič podčrtuje odločilno vlogo
geomorfološkogeološkega in klimatskega ( višinskega ) kompleksa. Višinska plastovitost, ki
se v veliki meri pokriva z geološko zgradbo in reliefno izoblikovanostjo, odreja naslednje
glavne pokrajinsko – ekološke enote: dolinski (ravninski ) svet na aluviju in pleistocenu,
terciarno gričevje ter subalpski in alpski ( visokogorski svet ). Podrobnejša delitev, ki temelji
na upoštevanju vseh bistvenih naravnih značilnosti, pa daje naslednje pokrajinsko – ekološke
enote na teritoriju občine Tržič:
 aluvialne ravnice,
 prodne terase,
 morenski, deloma rečno preoblikovani nanosi,
 uravnave terciarnega gričevja,
 grape in pobočja terciarnega gričevja,
 pretežno prisojna pobočja iz terciarnih sedimentov in pobočnega grušča,
 recentna melišča in pobočni grušč,
 pobočni grušč in periglacialen ( pretežno sprijet ) material v sredogorju,
 grape sredogorskega sveta,
 strma pobočja sredogorskega sveta na pretežno vodopropustni podlagi,
 strma pobočja sredogorskega sveta na pretežno vododržni podlagi,
 alpski ( visokogorski ) ekotopski kompleks.
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Slika 5: Pokrajinsko  ekološke enote občine Tržič

( Vir: Černe, Klemenčič, Plut, 1981 )

6.1. ALUVIALNE RAVNICE
Zavzemajo svet aluvialnih ravnic ob Tržiški Bistrici, južno od Čadovelj in vse do Brega ob
Bistrici, področje ob strugi Mošenika južno od Podljubelja in otoke pri Lešah in Seničnem.
Razen južno od Pristave so ravnice razmeroma ozke. Le v posameznih primerih so široke več
kot 50 metrov.
Nastale so ob spodnjih delih večjih vodotokov, ki so zaradi zmanjšanega strmca odlagali
rečno preoblikovan material. Ker reke še vedno odlagajo material, je prst mlada, nezrela in
tanka. Aluvialne ravnice na terciarnem svetu imajo debelejšo prst, ki zadržuje vlago.
Aluvialne naplavine, med katerimi prevladuje nesprijeti pesek in prod, so v nadmorski višini
med 450 in 500 metri, ob Mošeniku in Tržiški Bistrici, severno od Tržiča pa sežejo tudi 550
metrov visoko. Zaradi nesprijetega in neodpornega materiala si je Tržiška Bistrica zarezala
globoko strugo, zato je nevarnost poplav majhna. Nivo talne vode pa je v večini primerov v
globini 3 do 5 metrov. Zaradi vodopropustnih sedimentov, nizkega nivoja talne vode in
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tankega sloja prsti se kljub precejšnji množini padavin ( 1600 mm letno ) poleti včasih
pojavlja suša. Lokalni, sicer šibki vetrovi, onemogočajo večje zadrževanje megle. Naravna
vegetacija je ohranjena, zlasti ob samih strugah in ob ježi, na stiku s prodnimi terasami.
Prehod proti višje ležečim terasam je izražen s strmo, več kot 10 metrov visoko poraščeno
ježo.
Večina aluvialnih ravnic je sicer obdelana, vendar prevladujejo travniki, ki niso posledica
prevelike vlažnosti ali poplav, temveč tanke, le nekaj centimetrov debele plasti prepereline.
Le posamezni predeli, kjer je debelejša plast prepereline ali pa so bila izvršena agrotehnična
dela, so intenzivneje obdelani.
Ob strugah so bili v preteklosti številni obrati na vodni pogon z mlinščicami. Nekateri objekti
so le še toliko ohranjeni, da bi jih bilo možno usposobiti za lokalno energetsko izrabo,
posamezne, še dokaj ohranjene mlinščice pa morda tudi za namakanje ( Retnje ).
Aluvialne ravnice so v primerjavi z višjimi terasami redko naseljene in nimajo takšnega
kmetijskega pomena. Zaradi pritiska na najvrednejše kmetijske površine bi bilo potrebno
urbanizacijo usmeriti na nižji svet, zlasti južno od Tržiča, kjer so večje površine aluvialnega
sveta. Ob urejanju vodnih razmer pa je potrebno upoštevati dejstvo, da gre za ekološko
izredno občutljiv svet nesprijetega materiala, ki je vodopropusten in neodporen.

6.2. PRODNE TERASE
Prodne terase zavzemajo raven svet nad aluvialno ravnico Tržiške Bistrice južno od Tržiča. V
obliki dveh, med seboj vzporednih pasov zakrivajo vmesni svet med aluvialnim svetom in
terciarnim gričevjem z izrazito mejo.
Matično osnovo mlajše pleistocenske terase tvori fluvioglacialen, pretežno nesprijet in
vodopropusten material na obeh bregovih Tržiške Bistrice. Zgornji, vrhnji del terase je
pretežno iz proda, prekrit pa je s tanko, a rodovitno plastjo prsti. Svet je raven in komaj
opazno visi proti jugu v smeri struge Tržiške Bistrice. Ravnica ni razrezana in leži v
nadmorski višini med 480 in 510 metri. Letno pade okrog 1600 mm padavin, srednja letna
temperatura pa je nad 9°C. Megla se pojavlja praktično le v poznojesenskih in zimskih
mesecih, vendar se le redko zadržuje preko celega dneva. Povprečno je le 10 do 15 meglenih
dni. Vodotokov zaradi propustnega materiala ni, razen na obrobju, ob stiku s terciarnim
gričevjem. Naravni gozd gradna in gabra je praktično v celoti izkrčen. Prevladuje rjava prst na
fluvioglacialnem produ, ki je rahla, s srednje globokim ( 35 – 70 cm ), rodovitnim Ap
horizontom in spada med najbolj rodovitne prsti v Sloveniji.
Raven svet, kjer so strmine največ 3%, in rodovitna prst, sta poglavitna vzroka za dejstvo, da
je svet prodnih teras kmetijsko najbolj privlačen. Prevladujejo intenzivno obdelane kmetijske
površine, starejša vaška jedra pa so smotrno postavljena na kmetijsko slabša zemljišča ob
robu jež ali ob stiku s terciarnim gričevjem. Raven svet v bližini naselij, predvsem v pasu
južno od Tržiča, pa je pod močnim pritiskom urbanizacije, blokovne in individualne
stanovanjske gradnje. Tudi številne ceste in poti so na svetu prodnih teras, kar povečuje
konflikte med potrebami kmetijstva in ostalimi uporabniki prostora. Čeprav je iz ozkega
ekonomskega vidika gradnja na prodnih terasah opravičljiva, je s širšega ekološkega, pa tudi
ekonomskega neopravičljiva. Vsekakor bo potrebno temeljito pretehtati vsak poseg v svet
prodnih teras in tokove urbanizacije preusmeriti v sicer nekoliko dražjo pobočno gradnjo, na
kmetijsko manj pomembne površine. Ob tem ne smemo pozabiti tudi na strateško dimenzijo
pridelovanja hrane v bližini večjih naselij z vidika samooskrbe. Propusten svet je ekološko

15

občutljiv z vidika ogrožanja talne vode, zato so zlasti nevarna morebitna divja odlagališča
odpadkov ali izpusti strupenih tekočin ob prometnicah. Izgoni med Križami in Sebenjami so
naravna zanimivost, ki bi bila potrebna zaščite.

6.3. MORENSKI, DELOMA REČNO PREOBLIKOVANI NANOSI
Morenski, deloma rečno preoblikovani sedimenti pokrivajo velik del Lomske doline ob
spodnjem in srednjem toku Lomščice, ter ožji pas ob Mošeniku pri Podljubelju in grapo pod
Košuto.
Morenski, pretežno nesprijet material, leži ob strugah Lomščice in Mošenika v obliki nasipov,
ki so ponekod visoki nad 100 metrov ( nad Lomom ). Zaradi obilice ledeniškega materiala
vodotokom ni uspelo izravnati površja in so v večini primerov sicer neodporen morenski
material le razrezale, bolj pa je rečno preoblikovan le ob sami strugi Mošenika in Lomščice.
Valovit svet grbinastih travnikov leži v nadmorski višini med 600 in 800 metri s strminami
med 10 in 20 %. Nekoliko več ravnega sveta je le ob strugah vodotokov. Zaradi mlade
nerazvite in zato plitve prsti pa tudi tu prevladujejo travniki. Letno pade okoli 1700 – 1800
mm padavin, poleti predvsem v obliki nalivov. Megla se le redko zadržuje na leto več kot 20
dni, večja nadmorska višina pa povzroča, da je doba za razvoj vegetacije nekako 10 dni v
zaostanku v primerjavi s svetom južno od Tržiča. Snežna odeja traja 60 – 90 dni.
Kljub slabšim naravnim razmeram ( strmina, tanjša plast prsti, višja lega ) je precejšen del
enote izkrčen. Gozdne površine so na bolj strmih in osojnih pobočjih nasipov in imajo tudi
naravovarstveno funkcijo. Možnosti za intenzivnejšo kmetijsko izrabo so omejene, možnost
strojne košnje in ustrezna namočenost pa nudijo pogoje za razvoj živinoreje v kombinaciji s
planinskim pašništvom. Področje je ekološko zelo občutljivo, zlasti nevarni so cestni vseki, ki
porušijo naravno ravnotežje. Zaradi pritiska urbanizacije na prodne terase bo potrebno del
kmetijsko manj kvalitetnega in ekološko manj občutljivega sveta nameniti tudi za zazidavo.

6.4. URAVNAVE TERCIARNEGA GRIČEVJA
Posamezne večje površine ravnega sveta na terciarnem gričevju so samo na desni strani
Tržiške Bistrice in sicer pri Hudem, Kovorju, zahodno od Zvirč, pri Visočah in pri Popovem.
Vododržne, oligocenske sedimente so številni hudourniki, ki izvirajo izpod pobočnega grušča
Dobrče, razrezali v hudourniške grape. Vmes so ostale posamezne nerazrezane površine,
slemena ali pa gre za ostanke starejših, deloma že zakraselih pleistocenskih teras. Uravnave
lahko visijo proti jugu, ležijo v nadmorski višini med 500 in 600 metri, prst pa je globoka,
vendar z nekoliko slabšimi fizikalnimi in kemičnimi lastnostmi kot prst na mlajših
pleistocenskih terasah. Prisojne lege in toplotni obrat podčrtujejo ugodne klimatske razmere,
o čemer nam pričajo kostanjevi sestoji in uspevanje sadja, tudi češenj in oreha. Spomladanske
pozebe so redke in običajno v maju ne nastopajo več, bolj pogosta pa je toča, ki prihaja z
gora. Vodotoki nimajo večjega pretoka in niso stalno vodnati ( izjema Hudi graben ) imajo pa
pomembno erozijsko vlogo.
Uravnave terciarnega gričevja so po kmetijskem pomenu takoj za prodnimi terasami.
Obdelovalnih površin je sicer manj kot na prodnih terasah, več pa je sadnega drevja in
travnikov. Gre za ekološko razmeroma stabilno področje, saj so naselja na robu uravnav,
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zaradi ravnega sveta pa ni večje nevarnosti usadov. Zaradi kmetijske vloge naj bi se nove
gradnje usmerjale le v stara vaška jedra in obrobni svet.

6.5. GRAPE IN POBOČJA TERCIARNEGA GRIČEVJA
Strm in razrezan svet grap in pobočij oligocenskega gričevja se pojavlja v področju pod
Dobrčo na desnem bregu Tržiške Bistrice in na njenem levem bregu pod Kriško goro,
jugovzhodno od Križ. Hudourniške grape in pobočja so vmes med uravnavami, pod pasom
pobočnega grušča in periglacialnega materiala.
Zaradi mehkega lapornato peščenega meljevca – sivice so lahko tudi manj vodnati, pretežno
nestalni vodotoki razrezali oligocensko sivico in ustvarili sistem globokih, hudourniških grap
z dokaj strmimi ( 20 – 35 % ) pobočji. Vodotoki z lahkoto poglabljajo svojo strugo in
odnašajo material. Največjo erozijsko moč imajo hudourniki, ki izvirajo izpod pobočnega
grušča, njihovo porečje pa sega daleč v pobočja Dobrče in Kriške gore. Prevladujejo globoke
grape porasle z gozdno združbo gradna in belega gabra, vmes pa so kostanjevi ( Hudo ) in
antropogeni, deloma tudi čisti smrekovi sestoji. Gozd ima pomembno varovalno vlogo, saj bi
bila zaradi strmine pobočij in mehke sivice možna erozija prsti. Spodnji predeli so vlažnejši in
hladnejši, vendar razmeroma dobro prevetreni. Ozke in strme grape onemogočajo
intenzivnejše kmetijsko izkoriščanje, zato je le malo obdelanega sveta.
Kot je bilo že omenjeno ima omenjena enota manjšo kmetijsko vlogo. Strmina pobočij, manj
rodovitna prst, nekoliko vlažnejše in hladnejše podnebje ter ostali faktorji otežkočajo
obdelovanje. Gozdovi, ki imajo gospodarski pomen, opravljajo zaradi neodpornega materiala
( erozija ) tudi varovalno vlogo. Tudi v bodoče ni pričakovati večjega zanimanja ali
spremembe v načinu gospodarjenja in namenske izrabe površin.

6.6. PRETEŽNO PRISOJNA POBOČJA IZ TERCIARNIH SEDIMENTOV IN
POBOČNEGA GRUŠČA
Zavzema prehodni pas med terciarnim gričevjem in sredogorskim svetom pod Dobrčo in
Kriško goro.
Prisojna pobočja ob južnem vznožju Dobrče in Kriške gore so na tektonski prelomnici,
sestavljene deloma iz oligocenske sivice, preko katere pa je naložen pretežno apniški drobir.
Prevladujejo strmine med 20 in 35 %, svet pa se postopoma vzpenja od 550 do 700 metrov
nadmorske višine. Zahodni vetrovi prinašajo največ padavin, letna vrednost znaša okoli 1800
mm, temperaturne razmere pa so zaradi izrazite prisojne lega kljub višini ugodne za
kmetijstvo, zlasti za živinorejo. Debelina prsti se spreminja na kratke razdalje, najbolj ugodni
pogoji za obdelovalne površine pa so na vmesnih pobočnih uravnavah, ki so jih razrezali
številni vodotoki, ki izvirajo izpod pobočnega grušča.
Številna, sicer manjša naselja, so odraz razmeroma ugodnih razmer za kmetijstvo, večina pa
jih je ob stiku z nižjim pasom, kjer ni pobočnega grušča. Ugodna klima in posamezna
področja manjših strmin na pobočnih terasah ali slemenih predstavljajo površine, kamor bi
lahko segla usmerjana individualna gradnja. Predvsem to velja za pas med Bistrico in
Brezjami ter področje med Pristavo in Vetrnim. Vendar bo potrebno upoštevati plazovitost
področja ( zemeljski plaz pri Pristavi ) in varovanje številnih izvirov.
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6.7. RECENTNA MELIŠČA IN POBOČNI GRUŠČ
Ležijo ob vznožju visokogorskega sveta, zlasti na osojnih pobočjih Storžiča in Kriške gore,
Begunjščice in Košute.
Ob vznožju najvišjih vrhov v Tržiški pokrajini so obsežna recentna melišča in pobočni grušč.
Zlasti so izrazita na osojnih pobočjih, kar velja za vznožje Storžiča in Kriške gore, pa tudi
Begunjščice. Zaradi izrazitih temperaturnih nihanj je močno preperevanje pretežno apniškega
in dolomitnega materiala, ki se kopiči ob vznožju pobočja, v strmini med 35 in 40 %. Snežna
odeja se obdrži okoli 100 dni, tvorjenje ledu in pogosto zmrzovanje pa povečuje mehanično
preperevanje in kopičenje preperelega, nesprijetega ter pretežno neporaslega materiala ob
vznožju gora. Izpod pobočnega grušča izvirajo številni vodotoki.
Nesprijet in pretežno neporasel pobočni grušč, ki leži na razmeroma strmem pobočju, je
ekološko izredno občutljiv. O tem nam pričajo številni snežni plazovi in manjši stalni podori.
Posebno je nevarno odvažanje materiala iz vznožij melišč, saj se poruši labilno ravnotežje.
Posamezni gozdni in grmovni sestoji imajo izrazit varovalni značaj.

6.8. POBOČNI GRUŠČ IN PERIGLACIALEN ( PRETEŽNO SPRIJET ) MATERIAL
V SREDOGORJU
Navedeno enoto srečamo v številnih pasovih pod najvišjimi vrhovi Dobrče, Kriške gore,
Konjščice, Stegovnika, Begunjščice, Babe in Košute.
Ob vznožju visokih vrhov se je nabralo veliko preperelega, deloma tudi periglacialnega
materiala, ki se je v veliki meri že sprijel. Tanka plast rendzine je omogočila, da se je razvil
gozd, v višjih legah pa tudi travna vegetacija in rušje. Deloma vododržne plasti, zlasti v pasu
pod Košuto, so omogočile razvoj površinske rečne mreže z večjimi izviri pitne vode. Ker
nastopa navedena enota v nadmorskih višinah od 700, pa vse do 1700 metrov ( pod Košuto ),
je težko govoriti o enotnih klimatskih in vegetacijskih potezah. Padavine praviloma naraščajo
z višino in presežejo pod Begunjščico in Košuto letno vrednost 2000 mm. V nižjih legah
prevladuje bukev, višje pa jo vse bolj izpodriva smreka, kar je posebno izrazito pod
Stegovnikom.
Navedena enota ima dvojen ekonomski pomen, saj se izmenjujejo gozdovi in pašniške
planine. Gozdovi imajo tako gospodarski, kot tudi ekološki pomen, saj preprečujejo erozijo,
plazove in pretirano zasipavanje dolin s prodom. Pobočne terase in slemena, kjer so tudi
vodni viri, pa so omogočile razvoj planinskega pašništva, ki pa je po drugi svetovni vojni
močno nazadovalo, v novejšem času pa se ponovno opazi večje zanimanje za planine, ki
imajo tudi rekreacijski pomen, da ne govorimo o pomenu z vidika pridobivanja hrane v
odročnih predelih. Pas ob zgornji gozdni meji je zelo občutljiv za človekove posege v naravno
ravnotežje.
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6.9. GRAPE SREDOGORSKEGA SVETA
Zavzemajo pretežno povirna področja Tržiške Bistrice in Mošenika ter njunih pritokov.
Grape in pobočja sredogorskega sveta se globoko zajedajo v pobočja najvišjih vrhov.
Hudourniki, ki imajo občasno ( taljenje snega, nalivi ) velike množine vode, vsekavajo strugo
v bolj ali manj odporne kamenine. Zlasti povirni svet Tržiške Bistrice odlikuje pestra
geološka sestava, kjer se menjavajo trdni triadni apnenci in dolomiti z manj odpornimi
permokarbonskimi skrilavci in peščenjaki in se izmenjujejo ozki in nekoliko širši odseki
hudourniških grap, kjer so manjše površine ravnega sveta in naselja. Pobočja grap zaraščajo
pretežno bukovi sestoji, strmine pa se v najbolj strmih predelih gibljejo med 55 in 60 %.
Letno pade med 1800 in 2000 mm padavin, sneg pa se v osojnih grapah zadržuje lahko vse do
konca maja, letno 4 – 5 mesecev.
Manjše zaplate ravnega sveta so le ob strugi Tržiške Bistrice, kjer so tudi manjša naselja.
Klimatske poteze pa prav tako onemogočajo intenzivnejše izkoriščanje, zato so toliko
pomembnejši gozdovi. Skromne površine ravnega sveta so omogočile izgradnjo gozdnih cest
in približale planinske pašnike. Zaradi velikega strmca Tržiške Bistrice je potrebna izgradnja
in vzdrževanje jezovnih pregraj ter širša ureditev področja, premalo pa se izkorišča tudi njen
energetski potencial.

6.10. STRMA POBOČJA SREDOGORSKEGA SVETA NA PRETEŽNO
VODOPROPUSTNI PODLAGI
Obsegajo najvišji svet Kriške gore in Dobrče ter področje med Dobrčo in Begunjščico,
manjše površine pa so pod Košuto in Storžičem.
Hrbti, slemena in pobočja Kriške gore, Storžiča, Begunjščice, Dobrče in deloma Košute so
zgrajena iz triadnih apnencev in dolomitov, ki so pretežno vodopropustni. V navedeni enoti ni
normalno izoblikovane rečne mreže, posamezni hudourniki so zgolj na zaplatah nekoliko
vododržnejšega dolomita. Enota leži v nadmorski višini med 800 in 1700 metri, torej vse do
zgornje gozdne meje. Povprečna strmina se giblje med 35% in 55 %, zaradi slemenitve pa
prevladujejo izrazito prisojne in osojne lege z višinsko vegetacijsko slojevitostjo. Tanka plast
prepereline vsebuje zlasti v osojnih legah večjo množino nezrelega humusa, na položnejših
legah pa je tudi rjava, skeletna prst.
Prevladuje gozd, ki ima izrazit gospodarski pomen, varuje pa tudi pred snežnimi plazovi.
Planinski pašniki in senožeti so zgolj na nekoliko bolj položnem, prisojnem svetu.

6.11. STRMA POBOČJA SREDOGORSKEGA SVETA NA PRETEŽNO
VODODRŽNI OSNOVI
V širokem obsegu pokrivajo sredogorski svet med Lomsko dolino in povirjem Tržiške
Bistrice ter posamezne otoke pobočij Košute.
V geološkem pogledu prevladujejo pretežno vododržne permokarbonske kamenine, pomešane
z mlajšimi, zlasti triadnimi kameninami. Za razliko od sredogorskega sveta na
vodopropustnih kameninah je svet razrezan s številnimi grapami, vmes pa so bolj zaobljena
slemena. V povprečju pa je strmina nekoliko manjša kot na vodopropustnem svetu, glede
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ekspozicije pa so razmere precej podobne. Debelina prsti se spreminja na kratke razdalje, je
kisla, večja pa je tudi erozija prsti. Razen klimatogenih gozdnih združb se zaradi silikatne
podlage pojavljajo azonalne gozdne združbe ( bukov gozd z belkasto bekico, smrekov gozd z
viličastim mahom, gozd jelke in bukve ). Pojavljajo se tudi bolj vlažne lege z ublaženimi
toplotnimi nihanji, sneg pa se zadržuje skoraj pol leta.
Gozdovi so gospodarsko zelo pomembni, za razliko z gozdovi istega pasu na vodopropustnih
kameninah pa imajo tudi večjo naravovarstveno vlogo, saj preprečujejo odnašanje prsti in
zasipavanje dolin, obenem pa onemogočajo večje snežne plazove. Izkoriščanje gozdov je
lažje zaradi večje gostote gozdnih poti.

6.12. ALPSKI EKOTOPSKI KOMPLEKS
Pripadajo mu področja nad zgornjo gozdno mejo okoli Storžiča, Javornika, Stegovnika,
Košute in Begunjščice.
Prevladuje tipična slemenitev vzhod – zahod. Zaradi prevlade triadnih apnencev in dolomitov
pa so slemena strma, ozka in večkrat koničasta. Ločiti moramo pas golih neporaslih skal in
področja pionirske vegetacije ( rušje, trava ). Enota leži v območju med 1700 in 2100 metri,
strmina pa je največja v osojnih legah, kjer so tudi prepadne stene. Izrazito so zastopane
prisojne in osojne lege, pod slemeni pa so zaradi močnega mehaničnega preperevanja številna
melišča. Med krnicami in pobočji je izrazit preskok v strmini. Snežna odeja se obdrži tudi nad
200 dni v letu.
Alpski ekotopski kompleks nima gospodarskega pomena, zato pa je toliko bolj pomembna
njegova varovalna vloga. Ker gre za neporasel svet nad gozdno mejo, je ekološko občutljiv,
saj se tu pojavljajo številni snežni plazovi, nastopajo močna temperaturna nihanja z
zmrzovanjem, ob zgornji gozdni meji pa je opazen tudi vpliv človeka ( pašništvo, rekreacija ).
Hitri prehodi v strmini in pomanjkanje sklenjenih pobočij onemogočajo načrtovanje razvoja
večjega visokogorskega smučarskega centra. Enota sodi v predviden Kamniško – Savinjski
park, posebej pa je z botaničnega vidika zanimiva Begunjščica.
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7. KRATEK OPIS NASELIJ V OBČINI TRŽIČ
Slika 6: Naselja občine Tržič

( Kartografska osnova: TRŽIČ. Naselja, 2005 )
Podatki za naselja v občini so povzeti po Krajevnem leksikonu iz leta 1968 in Krajevnem
leksikonu iz leta1995. Podatke o številu prebivalcev pa sem dobila v Krajevnem leksikonu iz
leta 1995 in s spletne strani Statističnega urada RS.
V občini Tržič je danes 35 naselij. Do leta 1978 jih je bilo le 34, nato pa je samostojno naselje
postala Ročevnica, ki je bila prej del naselja Bistrica pri Tržiču. Naselja so si po velikosti zelo
različna. Od zelo majhnih z le nekaj prebivalci npr.: Hušica 4 prebivalci, Novake 18
prebivalcev, Vadiče 18 prebivalcev, do večjih. Največje po številu prebivalcev je še vedno
mesto Tržič, ki ima 3920 prebivalcev ( Statistični urad, 2007 ).
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Tabela 2: Število prebivalcev po naseljih med leti 1869 in 2002
Naselje / leto
1896 1900 1931 1948 1953 1961
Bistrica pri Tržiču
159 185 589 897 924 979
Brdo
7
18
13
5
5
6
Breg
45
43
54
35
35
42
Brezje
129 144 144 184 178 181
Čadovlje pri Tržiču
19
26
61
76
68
70
Dolina
34
48 143 125 124 116
Gozd
70
64
73
52
53
49
Grahovše
148 146 146 137 172 165
Hudi Graben
10
10
10
34
38
64
Hudo
64
56
57
53
55
51
Hušica
11
6
19
11
7
14
Jelendol
58
80 196 176 206 202
Kovor
306 351 392 463 437 452
Križe
283 357 357 584 552 563
Leše
205 258 237 244 241 216
Loka
35
51
73 105 127 155
Lom pod Storžičem
174 173 196 187 203 244
Novake
22
30
22
17
17
12
Paloviče
103
94
86
94
92
88
Podljubelj
612 668 592 570 582 550
Popovo
17
22
26
19
20
22
Potarje
58
57
88 104
66
57
Pristava
86 126 330 393 396 597
Retnje
98 107 212 223 221 297
Ročevnica
Sebenje
150 205 278 313 305 342
Senično
119 144 157 148 154 166
Slap
134 168 154 165 195 231
Spodnje Vetrno
43
54
50
43
36
38
Tržič
1751 2626 3244 3960 4117 4811
Vadiče
55
51
47
36
36
32
Visoče
48
47
43
44
48
46
Zgornje Vetrno
52
44
52
53
45
47
Zvirče
164 142 142 127 139 149
Žiganja vas
197 200 229 247 260 287
5466 6801 8521 9924 10154 11350
občina TRŽIČ
( Vir: KRAJEVNI leksikon, 1968 in POPISI prebivalstva )

1971 1981 1991 2002
2005 3500 3453 3187
9
11
20
24
45
55
57
57
227 235 323 361
92
84
81
86
96
89
84
70
32
28
24
23
148 140 127 131
56
55
56
51
47
60
65
52
15
6
4
4
204 138 156 170
493 520 653 758
557 674 827 859
187 161 185 210
268 423 347 369
230 228 310 339
13
17
19
18
64
61
57
59
529 535 578 703
20
17
21
27
51
46
66
65
940 953 848 912
341 292 278 278
328 398 557
320 317 389 376
136 166 212 288
241 225 193 181
28
21
37
43
4509 3937 4206 3920
26
28
22
18
54
49
69
80
34
29
43
44
153 253 347 396
290 333 420 435
12460 14014 14975 15151
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7.1. BISTRICA PRI TRŽIČU
Slika 7: Lega naselja Bistrica pri Tržiču v občini Tržič
Bistrica pri Tržiču je urbanizirano gručasto naselje, ki leži
jugozahodno od Tržiča, na desnem bregu Tržiške Bistrice,
ob cesti Podtabor – Ljubelj. Bistrica se danes razteza od
dolinskega dna preko teras do strmega jugovzhodnega
pobočja Dobrče.
Staro kmečko naselje je bilo na tem mestu v listinah
izpričano že v sredi 11. stoletja.
Stari del vasi stoji ob vznožju dolomitnega hriba Sv. Jurija
( 673 m ), kjer stoji tudi istoimenska cerkvica iz obdobja
pozne gotike. Sredi 60ih let 20. stoletja pa se je začelo
naselje hitro širiti na rodovitno ledenodobno teraso. Do danes se je tu izoblikoval obsežen
stanovanjski del, kjer prevladujejo predvsem stanovanjski bloki. Individualna gradnja pa se
pojavlja v starem vaškem jedru.
Bistrica pa je postala tudi trgovsko središče. Trgovsko središče na Deteljici je največje v
občini. Je pa tudi prometno križišče, saj se v njej odcepita cesti, ki vodita pod Dobrčo v
Begunje na Gorenjskem in druga proti jugu v Kovor.
Nad naseljem ležijo razvaline gradu Gutenberg, od leta 1557 imenovanega Altgutenberg iz
12. stoletja, ki je bil opuščen v 16. stoletju, saj po potresu leta 1511 ni bil nikoli več v celoti
obnovljen.
Prebivalstvo v naselju narašča vseskozi do leta 1981, skokovito pa med popisoma 1961 in
1971, ko se v desetih letih prebivalstvo poveča za več kot 100 %, ter potem še med leti 1971
in 1981, ko se število prebivalstva poveča še za nadaljnjih 1495 prebivalcev. Od leta 1981
naprej pa se število prebivalcev znižuje.

7.2. BRDO
Slika 8: Lega naselja Brdo v občini Tržič
Brdo je od vseh naselij v občini najbolj oddaljeno od
občinskega središča. V naselju je le nekaj domačij, ki leže
na uravnavi gozdnatega gričevja Dobrav. Dostopno je iz
Kovorja na severovzhodu ali iz južne strani iz Ljubnega.
Nad vasjo izvira kar nekaj studencev, ki se zbirajo v potoku
Lešnici, ki je pritok Save. V preteklosti je bilo v okolici
naselja precej sadovnjakov, ki pa se opuščajo. Danes vas
obdaja sklenjen gozd.
Kljub precejšnji odmaknjenosti od večjih naselij pa število
prebivalcev po 2. svetovni vojni vseskozi narašča.
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7.3. BREG OB BISTRICI
Slika 9: Lega naselja Breg ob Bistrici v občini Tržič
Je razpotegnjeno obcestno naselje stisnjeno na rob prodne
terase nad strmim levim bregom Tržiške Bistrice. Leži ob
stranski cesti Retnje  Breg. Le ta se na obeh koncih
priključi na cesto Križe – Duplje.
Prebivalstvo od leta 1948 le počasi narašča.

7.4. BREZJE PRI TRŽIČU
Slika 10: Lega naselja Brezje pri Tržiču v občini Tržič
Razloženo naselje z gručastim jedrom leži na južnem
gozdnatem pobočju jugovzhodnega dela Dobrče na stiku z
Dobravami na jugu. Večji del vasi se spušča od ceste Tržič –
Begunje na Gorenjskem po pobočju proti jugu.
Polja je malo, več pa je sadovnjakov. Precej pa je v okolici
pravega kostanja, ker je tu topleje kot v Tržiču.
Zanimivost naselja je vzpetina Vaško ( 1046 m ), kjer so
našli ostanke prazgodovinske in poznoantične naselbine.
Število prebivalstva ob popisu leta 1953 rahlo upade, potem
pa ves čas narašča. Najbolj opazen je skok med leti 1981 in
1991 in sicer kar za 88 prebivalcev oziroma za 37,45 %.

7.5. ČADOVLJE PRI TRŽIČU
Slika 11: Lega naselja Čadovlje pri Tržiču v občini Tržič
So razložena vas z gručastim jedrom, ki leži med izlivom
potoka Lomščica v Tržiško Bistrico na jugu in Dovžanovo
sotesko na severu, ter po obeh pobočjih nad dolino. K
naselju spada tudi zaselek na Hribu nad levim bregom
Tržiške Bistrice, ter samotna kmetija Počivalnik vrh
slemena Pirmanc ( 949 m ).
Ker se sicer ozka dolina tu nekoliko razširi, je prostora za
nekaj njiv, travnikov in sadovnjakov.
Okrog Počivala najdemo danes številne rudniške jame, kjer
so nekoč kopali železovo rudo za plavž, ki je stal ob izlivu
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potoka Lomščca. Prvi plavž je bil tam postavljen že leta 1568, a je deloval le 27 let, nato je
nova peč začela obratovati leta 1710, 1817 pa je maršal Radetsky postavil povsem nov plavž,
ki pa je zaradi prehude konkurence deloval le nekaj mesecev.
Število prebivalstva v tem naselju niha od popisa do popisa.

7.6. DOLINA
Slika 12: Lega naselja Dolina v občini Tržič
V srednjih Karavankah, v ozki dolini zgornjega toka Tržiške
Bistrice in na okoliških pobočjih leži razloženo naselje
Dolina. Vas je v bistvu sestavljena iz 2 delov. Južni del se
imenuje Na Jamah. Tu stoje hiše med podornimi skalnimi
bloki, ki so se odtrgali s strmega pobočja. Severneje, kjer se
v Tržiško Bistrico izliva potok Kališnik pa je zaselek
Zgornja Dolina. K vasi pa spadajo še samotne kmetije
Kušpergar ( 850 m ), Urh in Pinč ( 1018 m ), ki so slikoviti
primeri karavanške gorske poselitve.
Obdelanih tal je zelo malo. V prevladi je gozd.
Južno od vasi se je Tržiška Bistrica zajedla v paleozoiske plasti in ustvarila slikovito
Dovžanovo sotesko, znano po številnih in raznovrstnih fosilih. Prek zaobljenih blokov
kremenovega konglomerata, ki se lomijo s strmih zahodnih sten pa reka ustvarja slapišče. Nad
cestnim predorom, izvrtanim v živo skalo pa slikovitost naravnega spomenika dopolnjujejo še
apnenčaste piramide. Skozi Dovžanovo sotesko vodi geološka transverzalna pot.
Prebivalstvo naselja že ves čas po 2. svetovni vojni upada. To gre najverjetneje pripisati
neprijaznim oziroma težkim naravnim pogojem za naselitev.

7.7. GOZD
Slika 13: Lega naselja Gozd v občini Tržič
Razloženo naselje Gozd leži na južnem, prisojnem pobočju
Kriške gore, kjer sta sredi triasnih apnencev na večjem
pregibu ( uravnavi ) sedimentirana pliocenski prod in
konglomerat. Zaradi uravnave je okoli naselja tudi nekaj
polj, sicer pa vas obdajajo gozdovi.
Od planinskega zavetišča, ki je na robu vasi pa do planinske
koče na Kriški gori ( 1471 m ) vozi tovorna žičnica.
Proti koncu leta 1944 so Nemci vas v celoti požgali, vendar
je bila po koncu vojne obnovljena.
Število prebivalstva v vasi upada. Depopulacija se je začela
že v 19. stoletju.
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7.8. GRAHOVŠE
Slika 14: Lega naselja Grahovše v občini Tržič
Na široko razložena vas, ki leži v ledeniško preoblikovani
dolini zgornjega toka potoka Lomščice in njegovih pritokov,
pod Tolstim vrhom, ki se dviga južno od naselja. Vas
obsega dva zaselka : Hrib in Slaparsko vas, samotne kmetije
na prisojnem pobočju pod Konjščico in Dom pod Storžičem.
Polja je malo. Glavne so krmne rastline, saj se kar nekaj
kmetij še vedno ukvarja z živinorejo. V vas pripelje cesta iz
Loma pod Storžičem na zahodu in vodi naprej do planinske
postojanke pod Storžičem.
V vasi je kar nekaj etnološko zanimivih domačij.
Iz kraja na okoliške vrhove vodijo številne planinske poti.
Za ta kraj so značilni tudi številni plazovi, ki se pojavljajo skoraj vsako leto.
Število prebivalstva takoj po 2. svetovni vojni narašča, od leta 1961 pa se pojavlja upad
števila prebivalcev. Ob popisu 2002 pa se zopet pojavi rahel porast števila prebivalcev.

7.9. HUDI GRABEN
Slika 15: Lega naselja Hudi Graben v občini Tržič
Je naselje, ki leži na prisojnem pobočju pod širokim
gozdnatim slemenom Dobrče ( 1634 m ) nad Dobravami ob
cesti Tržič – Begunje na Gorenjskem. Hiše so postavljene na
obeh straneh potoka Lešanščice, ki je pritok Peračice. Na
potoku so številne brzice. Polja je zelo malo, je pa nekaj
travnikov. V okolici pa prevladuje gozd. Peskokopi so
opuščeni.
Število prebivalstva do leta 1961 narašča, nato pa se začne
rahel upad števila prebivalcev.

7.10. HUDO
Slika 16: Lega naselja Hudo v občini Tržič
Razloženo naselje Hudo z gručastim jedrom leži na večji
uravnavi sredi terciarnega gričevja Dobrav, zahodno od
Kovorja. Zanimivost naselja so ob robu gozda rastoči
zavarovani kostanji, ki naj bi bili eni najdebelejših dreves te
vrste v Sloveniji.
Število prebivalcev tega naselja niha od enega do drugega
popisa.
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7.11. HUŠICA
Slika 17: Lega naselja Hušica v občini Tržič
Naselje, ki ima le dve hišni številki, leži na robu gozda na
slemenu sredi terciarnega gričevja Dobrav ob cesti Brezje
pri Tržiču – Hudo. Svet na konglomeratih v okolici vasi je
kraško preoblikovan, zato tu najdemo številne vrtače. Polja
je malo, v okolici pa prevladuje mešan gozd.
Danes v vasi prebivajo le še 4 prebivalci. Največje število
prebivalcev po 2. svetovni vojni je vas imela leta 1971, ko je
v njej živelo 15 ljudi.

7.12. JELENDOL
Slika 18: Lega naselja Jelendol v občini Tržič
Je razloženo in razpotegnjeno naselje v srednjih
Karavankah, ki leži v dnu tesne doline zgornjega toka reke
Tržiške Bistrice. Dolino na severu zapira ozek in okrog 10
kilometrov dolg a dokaj enakomerno visok greben Košute z
najvišjim vrhom Košutnikovim turnom ( 2133 m ), na jugu
jo omejuje Konjščica, na vzhodu pa skalnat greben 1692 m
visokega Stegovnika. V reko iz nenaseljenih grap pritekajo
številni pritoki: Košutnik, Stegovnik, Zali potok, Dovžanka
ter še številni manjši potoki.
Strma pobočja nad dolinskim dnom so porasla z gozdovi.
Ob glavnem sotočju v zgornjem delu doline je zaselek Medvodje. V preteklosti je bil to
najprej gozdarski zaselek, potem je bila tu nekdaj tudi karavla JLA, med vojno v BiH pa so
bili tu naseljeni begunci iz te države.
Zanimivost naselja je graščina Putrhof, ki jo je leta 1893 postavil tedanji lastnik okoliških
gozdov baron Julij Born. Gozdove je kupil od KID ( Kranjske industrijske družbe ). V naselju
je dal postaviti tudi žago in elektrarno na Dolžanki, ki deluje še danes. Za spravilo lesa iz
gozdov pa celo gozdno železnico. Leta 1932 prenovljen grad so leta 1944 požgali partizani,
da se ne bi v njem naselili Nemci. Leta 1966 je bil grad ponovno prenovljen in preurejen v
stanovanjsko zgradbo.
Število prebivalcev v naselju po letu 1948 narašča do leta 1953, potem do leta 1971 ostaja
približno na isti ravni, medtem ko je med leti 1971 in 1981 zaznati močan upad. Po tem letu
pa število prebivalstva ponovno narašča.
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7.13. KOVOR
Slika 19: Lega naselja Kovor v občini Tržič
Kovor je naselje, ki leži ob robu miocenskega gričevja na
kvartarnih terasah nad desnim bregom Tržiške Bistrice med
Loko na severu in Zvirčami na jugu, ob cesti Podtabor –
Tržič. Ima gručasto jedro. K naselju spada še zaselek
Brezovo.
Naselje je v zadnjem času zaradi številnih individualnih
novogradenj skoraj povsem izgubilo nekdanjo bolj kmečko
podobo. Skozi vas teče potok Cikavec. Zahodno od naselja
se začenja višji svet Dobrav, ki je porasel z gozdom.
Kraj se prvič omenja že v 11. stoletju, medtem ko odkrito
rimsko zidovje kaže , da je že takrat tod mimo vodila ljubeljska cesta na Koroško. Leta 1296
je bil kraj že sedež župnije. Predhodnico današnje baročne cerkve, ki je bila zgrajena 1740 in
kasneje prezidana je obdajal protiturški tabor, katerega ostanki so vidni še danes.
V demografskem razvoju po letu 1948 zaznamo rahel padec, nato pa ponovno rast števila
prebivalcev, ki je po letu 1981 kar precejšnja.

7.14. KRIŽE
Slika 20: Lega naselja Križe v občini Tržič
Razpotegnjeno obcestno, v bližnji preteklosti hitro rastoče,
naselje, h kateremu spada tudi zaselek Snakovo, južno od
starega vaškega jedra. Naselje leži ob jugozahodnem
vznožju gozdnatega grebena Kriške gore ob cesti Tržič –
Golnik, južno od Pristave.
Križe se prvič omenjajo okrog leta 1400. Župnijsko cerkev
Sv. Helene so zgradili leta 1810 na temeljih starejše gotske
stavbe, ki so jo izropali Turki. Obzidje protiturškega tabora
je delno vidno še danes.
Čeprav ima naselje kar nekaj obdelovalnih površin na
Kriškem polju, ki se razteza med Pristavo in Žiganjo vasjo, kmetijstvo postaja vse manj
pomembno. Pomembno pa je še danes zaradi pridelave zelenjave. Nekdaj so v naselju imeli
tudi precej sadovnjakov.
Vse bolj pa se v naselju razvijajo centralne funkcije in zato so danes Križe tretje najbolj
centralno ( za Tržičem in Bistrico pri Tržiču ) naselje v občini.
Med leti 1948 in 1953 število prebivalcev rahlo upade, po tem letu pa se število prebivalcev
ves čas povečuje. Najbolj opazen je porast med leti 1971 in 1981.
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7.15. LEŠE
Slika 21: Lega naselja Leše v občini Tržič
Razpotegnjena vas Leše leži na južnem prisojnem pobočju
pod Dobrčo ( 1634 m ), kjer dolomitni svet prehaja v
terciarno gričevje Dobrav na jugu. Vas leži pod cesto, ki
povezuje Tržič z Begunjami na Gorenjskem. Skozi vas teče
potok ( hudournik ) Lešanščica, ki je pritok Peračice. Ob
potoku je pri Lešah večja naplavna ravnica, kjer je nekaj njiv.
V okolici pa so obsežni travniki in pašniki.
Število prebivalcev se od 2. svetovne vojne pa do leta 1981
znižuje, potem pa število prebivalcev začne naraščati.

7.16. LOKA
Slika 22: Lega naselja Loka v občini Tržič
Je razloženo naselje, ki leži na terasah na desnem bregu
Tržiške Bistrice pod cesto Kranj – Ljubelj med naseljema
Kovor in Bistrica pri Tržiču. V naselju so večinoma nove
hiše.
Število prebivalcev do leta 1981 narašča, nato je do leta
1991 opazen kar precejšen upad števila prebivalstva,
vendar pa po tem letu število prebivalcev ponovno narašča.

7.17. LOM POD STORŽIČEM
Slika 23: Lega naselja Lom pod Storžičem v občini Tržič
Lom pod Storžičem je razloženo naselje z gručastim jedrom
okrog cerkve. Leži v ledeniško preoblikovani dolini potoka
Lomščice, pod strmim gruščnatim pobočjem Kriške gore
oziroma Kukovnice, ki dolino zapira na jugu in z gozdom
poraslo Konjščico na severu. Ob vznožju Kukovnice je na
Lomščici zajezitveno jezero za hidroelektrarno.
Župnijsko prvotno gotsko cerkev, ki se omenja že leta 1421
so leta 1726 prezidali v baročni slog. Šolsko poslopje iz leta
1930 so po vojni zaradi požiga med le to obnovili.
V zadnjem času je v naselju kljub odročnosti zraslo precej
novih hiš.
Število prebivalcev do leta 1961 narašča. Nato je dve desetletji zaznati upad. Po letu 1981 pa
se število prebivalstva ponovno povečuje.
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7.18. NOVAKE
Slika 24: Lega naselja Novake v občini Tržič
Na severu Dobrav, ob vzhodnem robu gozdnatega
terciarnega gričevja, na ravnici v samotni legi jugozahodno
od Golnika in južno od Senična leži razloženo naselje
Novake. Potok Parovnica zbira vodo z vlažnega zemljišča v
okolici. Ob cesti za Novake, ki se odcepi od ceste Tržič –
Golnik, pa raste skupina zavarovanih hrastov, ki so
zanimivost tega naselja.
Število prebivalcev je vseskozi zelo nizko.

7.19. PALOVIČE
Slika 25: Lega naselja Paloviče v občini Tržič
Na prisojnem vznožju Dobrče, kjer strmo dolomitno
pobočje prehaja v položno miocensko gričevje Dobrav stoji
gručasto naselje Paloviče. Vas leži zahodno od Leš in
južno od ceste Tržič – Begunje na Gorenjskem. Kmetijstvo
je v naselju vse manj pomembno.
Število prebivalcev nazaduje ves čas od leta 1948 naprej,
manjši porast je opaziti le med zadnjima dvema popisoma.

7.20. PODLJUBELJ
Slika 26: Lega naselja Podljubelj v občini Tržič
Je razloženo naselje v srednjih Karavankah, ki se začenja
takoj nad Tržičem. Sestavljajo ga številni zaselki ( Čegeljše,
Deševno, Na Skalah, Plaz, Bobenca, Črni gozd, Javorje,
Reber, Pod Košuto, Guba in Sv. Ana ) ter samotne kmetije.
Najvišje samotne kmetije najdemo na južnem pobočju
Košute tik pod Kofcami. Naselje Podljubelj je nastalo na
pobočjih in v dnu doline potoka Mošenika, ki je razdelil
sleme Košuta – Begunjščica na dva dela.
Podljubeljska dolina se dviga pod prelaz Ljubelj ( 1369 m )
prek katerega je že v 16. stoletju na Koroško na temeljih še
starejše prometnice vodila stara cesta, ki so jo potem večkrat dograjevali.
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Od leta 1963 pa Slovenijo in sosednjo Avstrijo povezuje 1561 metov dolg cestni predor na
višini 1058 metrov.
Celotno naselje se je do 2. svetovne vojne imenovalo Sv. Ana.
Naselje se prvič omenja v 13. stoletju, ko naj bi bil na Lajbu hospic stiških menihov. V 16.
stoletju pa naj bi bilo to rudarsko središče, saj so takrat tu začeli kopati živosrebrno rudo.
Rudnik so izkoriščali do začetka 20. stoletja. Del nekdanjega rudnika je danes na ogled za
obiskovalce.
V zgornjem delu doline so Nemci leta 1943 postavili koncentracijsko taborišče. Interniranci
so gradili predor, ki je bil dokončan leta 1944. Ob cesti je v njihov spomin postavljen
spomenik. Gotska cerkev Sv. Ane, ki stoji tik pod današnjim mejnim prehodom, je bila
večkrat prezidana.
Zanimivost naselja pa je tudi 18 metrov visok Tominčev slap na Belem potoku, ki je pritok
Mošenika.
Od začetka stoletja do leta 1948 število prebivalcev upada, nato do leta 1953 rahlo naraste.
Leta 1961 in leta 1971 je viden rahel padec v številu prebivalcev. Od leta 1981 pa se število
prebivalcev ponovno povečuje, še posebno med leti 1991 in 2002.

7.21. POPOVO
Slika 27: Lega naselja Popovo v občini Tržič
V prisojni legi jugozahodno pod Brezjami pri Tržiču leži v
severnem delu terciarnega gričevja Dobrav, pod Dobrčo
prometno dokaj odmaknjena gručasta vasica Popovo. Vas
sestavlja le nekaj hiš. Domačije stojijo na robu večje
uravnave, kjer je nekaj njiv in travnikov. V okolici pa je
gozd. Pod naseljem je grapa potoka Strašnik.
Število prebivalcev od popisa do popisa rahlo niha, le v
zadnjih dobrih 20ih letih je opazen rahel porast števila
prebivalcev.

7.22. POTARJE
Slika 28: Lega naselja Potarje v občini Tržič
Na strmem pobočju Konjščice, nad lomsko dolino leži
razloženo naselje Potarje z najvišjo samotno kmetijo Pr` Tič.
Njiv je malo, prevladujejo senožeti in gozd. Pomembna
dejavnost je živinoreja, razvija pa se tudi kmečki turizem.
Število prebivalcev od začetka stoletja do leta 1948 narašča,
od tega leta dalje pa upada do leta 1981. Viden porast pa je
bil le med leti 1981 in 1991.
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7.23. PRISTAVA
Slika 29: Lega naselja Pristava v občini Tržič
Urbanizirano gručasto naselje Pristava, ki leži ob
jugozahodnem vznožju Kriške gore je razpotegnjeno nad
levim bregom Tržiške Bistrice in na prehodu ravnine v
strmo pobočje. Manjši del naselja se nahaja ob cesti Tržič –
Naklo, večji del pa leži ob cesti proti Križam. K naselju sodi
tudi novejši del imenovan Podvasca. V severnem delu je še
zaselek Mlaka.
Kraj se je v 13. in 14. stoletju imenoval Maločepiče. V
naselju se nahaja zanimiv etnološki spomenik obnovljena
Primožkova kašča iz 18. stoletja. V kraju je razvita obrt.
Število prebivalcev se do leta 1981 povečuje. Med leti 1981 in 1991 je opaziti kar precejšen
upad, po letu 1991 pa število prebivalcev ponovno narašča.

7.24. RETNJE
Slika 30: Lega naselja Retnje v občini Tržič
Razloženo naselje Retnje leži v severozahodnem delu
Dobrav na robu naplavne ravnice nad levim bregom reke
Tržiške Bistrice. Vas je sestavljena iz zaselkov Retnje in
Babja vas na bistriški terasi ter Graben pod ježo na
holocenski ravnici. Iz reke je speljana umetna struga
Mlinščica, ob kateri so mline in žage nadomestile male
hidroelektrarne.
Prebivalstvo do leta 1971 narašča, nato začne upadati. Med
zadnjima dvema popisoma pa kaže na stagnacijo.

7.25. ROČEVNICA
Slika 31: Lega naselja Ročevnica v občini Tržič
Novejše naselje stanovanjskih hiš leži ob izhodu iz doline
potoka Blajšnice, ki loči Dobje od vzhodnih obronkov
Dobrče. Samostojno naselje je postala leta 1979. Pred tem je
bila del Bistrice pri Tržiču. V naselju so našli ostanke rimske
naselbine.
Število prebivalcev v naselju ves čas, od leta 1981, ko so na
voljo prvi uradni podatki za to naselje, narašča.
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7.26. SEBENJE
Slika 32: Lega naselja Sebenje v občini Tržič
Gručasto naselje, ki leži na severu Dobrav, na naplavni
ravnici ob zahodnem vznožju z gozdom poraslega
terciarnega gričevja med Križami in Žiganjo vasjo. Na nizki
vzpetini je zaselek Gorca. Manjši potočki s severa tečejo po
izgonskih strugah. Zanimivost v naselju pa so tudi
smučarske skakalnice. Do 2. svetovne vojne je vas živela od
čevljarstva.
Število prebivalcev v vasi do leta 1948 narašča, nato pa od
enega do drugega popisa niha.

7.27. SENIČNO
Slika 33: Lega naselja Senično v občini Tržič
Razloženo naselje z gručastim jedrom leži ob južnem
vznožju Kriške gore, med Križami in Golnikom. Tu
dolomitno pobočje prehaja v terciarno gričevje severnega
dela Dobrav. Novejše hiše se širijo proti severu na prisojno
pobočje. Vzhodno od vasi so ostanki srednjeveškega gradu.
Gotska cerkev Sv. Jerneja s freskami se omenja že leta
1340.
Število prebivalcev do leta 1961 narašča, nato sledi rahel
padec, po letu 1981 pa število prebivalcev ponovno narašča.

7.28. SLAP
Slika 34: Lega naselja Slap v občini Tržič
Razpotegnjeno razloženo naselje, ki leži severovzhodno od
Tržiča v njegovi neposredni bližini, v dnu doline Tržiške
Bistrice, na obeh bregovih reke. V naselju je razpotje, kjer
ena cesta vodi proti Jelendolu, druga pa v Lomsko dolino.
Naselje se je tu razvilo ob tovarni Lepenka, ki je začela
obratovati že leta 1881, še prej pa je tu že delovala fužina.
Kraj je ime dobil po slapu Tržiške Bistrice, ki tu pada preko
7 metrske stopnje.
V naselju do leta 1971 spremljamo rast števila prebivalcev,
po tem letu pa se smer spremeni in v kraju po tem letu
beležimo upad števila prebivalcev.
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7.29. SPODNJE VETRNO
Slika 35: Lega naselja Spodnje Vetrno v občini Tržič
Razložena vasica na severu Dobrav leži na jugozahodnem
pobočju z gozdom porasle Kriške gore na prehodu v
terciarno gričevje. Leži severno nad Seničnim. V okolici je
gozd v katerem je mnogo kostanjev. Iz vasi je lep razgled
tako proti Ljubljana, kot tudi na Blejski kot.
V nekaterih popisnih obdobjih število prebivalstva narašča,
v drugih pa upada. V zadnjih dvajsetih letih pa se je
prebivalstvo podvojilo.

7.30. TRŽIČ
Slika 36: Lega naselja Tržič v občini Tržič
Ob sotočju Tržiške Bistrice in Mošenika, na stiku obeh
dolin, je v ozko dolinsko dno stisnjeno mesto Tržič. Leži ob
severnem robu Ljubljanske kotline, ob vznožju Kamniško
Savinjskih Alp na vzhodu in zahodu ter Karavank na severu.
Prvotna naselbina, ki se prvič omenja leta 1261 kot trg
Ljubelj je stala severneje od današnjega Tržiča. Nastanek te
prvotne naselbine je bil tesno povezan s prometno potjo čez
prelaz Ljubelj. Stala je nekje v Podljubeljski dolini, vendar
pa si glede točne lokacije viri niso enotni. Po nekaterih
podatkih naj bi stalo na Plazu, po drugih pa na Lajbu. To
naselje naj bi namreč uničil plaz.
Lego novemu naselju Tržič, ki se prvič omenja že leta 1337 pa naj bi določile : prometna pot
čez Ljubelj, ki je obdržala svoj pomen od najstarejših časov pa do danes, izdatne vodne sile,
ki so bile osnova stari obrtni dejavnosti in obrambni vidik, saj je mogoče dohod v mesto
odlično zapreti, ker ga z vseh strani obdajajo strma pobočja. Z juga in vzhoda ga utesnjuje
Kriška gora ali Kukovnica, na severu se strmo dvigajo Pirmance in vrh Kamnik, z zahoda pa
padajo vzhodna pobočja Dobrče z Dobjem.
Zato se je naselje razpotegnilo po obeh dolinah navzgor, hiše pa so se vzpele tudi na pobočja,
saj je v ozkem dolinskem dnu zmanjkalo prostora.
Leta 1492 je bilo naselje povzdignjeno v trg. Mesto pa je Tržič postal šele leta 1926.
Trg so sestavljali 3 deli: tržno jedro ( razširjena ulica ) ob sotočju pod grajskim gričem,
fužinarskoobrtni del ob Mošeniku in cerkveni kompleks na levem bregu Tržiške Bistrice ob
cesti v Lom.
Obilica vodne energije, obsežni gozdovi in nahajališča železove rude so bili podlaga za razvoj
fužinarstva in kovaštva. Pomembne pa so postale tudi druge obrti : usnjarstvo, krojaštvo,
čevljarstvo, ključavničarstvo, sodarstvo, nogavičarstvo in pekovska in mesarska obrt. Vsi
razen nogavičarjev so bili organizirani v cehe.
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V Tržiču je bilo več hudih požarov. Najhujši je bil leta 1811, ki je z izjemo ene hiše upepelil
vsa poslopja ( 150 stavb, nad 60 delavnic in okoli 60 hlevov ) na desnem bregu Tržiške
Bistrice.
Vendar je na pogorišču kmalu nastal nov Tržič, ki se je v 2. polovici 19. stoletja postopno
spreminjal iz obrtnega kraja v industrijsko središče s tekstilno, čevljarsko, lesnopredelovalno
in kovinskopredelovalno industrijo. Industrija je temeljila predvsem na več stoletni tradiciji.
Za razvoj tržiške industrije sta najpomembnejši tovarni Bombažna predilnica in tkalnica
( BPT ), ki je začela delovati leta 1885 ter tovarna obutve Peko, ki prične z delom leta 1903.
Tudi po 2. svetovni vojni je bil Tržič še vedno pomembno industrijsko središče s tekstilno,
usnjarsko, obutveno, kovinsko, lesno in papirno industrijo. Večina podjetij, razen Peka in
BPT so majhna ali srednje velika.
Leta 1991 je imel Tržič 1732 aktivnih prebivalcev. Skoraj dve tretjini sta bili zaposleni v
industriji.
V devetdesetih letih prejšnjega stoletja pa je industrija zašla v težave, zlasti tekstilna, lesna in
obutvena. Del propadle industrijske proizvodnje je nadomestila proizvodnja obrt.
Tržič je znan po vsakoletni razstavi mineralov in fosilov ter po »šuštarskem« sejmu.
Staro mestno jedro je bilo leta 1985 razglašeno za kulturni in zgodovinski spomenik. Mesto
ima razširjeno tržno ulico, ki se konča s cerkvijo sv. Andreja iz 19 stoletja. Nad njo se vzpenja
grajski hrib z manjšo s parkom obdano graščino, ki jo je po požaru leta 1811 namesto starega
gradu Neuhaus, ki je stal nekoliko severneje od te, dal zgraditi maršal Radetzky. Župnijska
cerkev Marijinega oznanenja je bila v osnovi gotska, a je bila leta 1815 prezidana. V Tržiču je
tudi več dobro ohranjenih, v osnovi srednjeveških stavb, ki so vrhunske stvaritve meščanske
arhitekture pri nas ( npr. Mallyjeva hiša ). Rojstna hiša pesnika Vojteha Kurnika
( 18261886 ), je značilna tržiška stavba s stavbnimi elementi iz obdobja od 17. do 19.
stoletja, je etnološki spomenik.
Število prebivalcev se je v mestu povečevalo do leta 1961, nato je dve desetletji zaznati upad,
v naslednjem obdobju pride do ponovnega zvečanja števila prebivalcev, v zadnjem desetletju
med letoma 1991 in 2002 pa se število prebivalcev ponovno zniža.

7.31. VADIČE
Slika 37: Lega naselja Vadiče v občini Tržič
Pod južnim pobočjem Dobrče, na gozdnatem terciarnem
gričevju se nahaja manjša gručasta vas Vadiče. Vas leži
jugovzhodno od naselja Leše, nad grapo potoka Vadičnika.
Zaradi prisojne lege je v okolci hiš precej sadnega drevja, v
okoliških gozdovih pa kostanja.
Vas se omenja že v 11. stoletju kot last briksenskih škofov.
Število prebivalstva upada že vse od popisa leta 1900.
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7.32. VISOČE
Slika 38: Lega naselja Visoče v občini Tržič
Gručasta vas leži na uravnavi sredi miocenskega gričevja
severnega dela Dobrav na vznožju Dobrče, južno od ceste
Tržič – Begunje na Gorenjskem. Ob cesti je zaselek
počitniških hišic. Svet proti jugu je odprt, zato je iz vasi
dober razgled na Krvavec, Jelovico in Dobrave. Polj je
malo, več je travnikov in pašnikov.
Lahko rečemo, da število prebivalcev tega naselja ves čas
narašča, čeprav je med leti 1953 in 1961 ter 1971 in 1981
zaznati rahel upad v številu prebivalcev.

7.33. ZGORNJE VETRNO
Slika 39: Lega naselja Zgornje Vetrno v občini Tržič
Razložena vas na prisojnem jugozahodnem pobočju Kriške
gore nad Križami in Seničnim. Med domačijami je nekaj
počitniških hišic in lovska koča. Njiv je malo, saj je zemlja
v pobočju plitva in zato suša ogroža pridelke. Več je
sadovnjakov. Okoli vasi je gozd. Iz vasi je lep razgled proti
jugu na Dobrave.
Število prebivalcev v nekaterih obdobjih upada, v drugih
narašča. Vendar pa je danes število prebivalcev nižje kot ob
popisu leta 1869.

7.34. ZVIRČE
Slika 40: Lega naselja Zvirče v občini Tržič
Zvirče ležijo v severozahodnem delu Dobrav na terasi nad
desnim bregom Tržiške Bistrice, zahodno od ceste Podtabor
– Tržič, južno od Kovorja. Zahodno od naselja svet že
prehaja v terciarno gričevje. Naselje je gručasto. V zadnjem
času je v njem nastalo kar precej novih hiš. V okolici naselja
je precej polja, pa tudi gozdov.
Število prebivalcev med leti 1869 in 1948 upada, nato pa
ves čas od popisa leta 1948 narašča.
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7.35. ŽIGANJA VAS
Slika 41: Lega naselja Žiganja vas v občini Tržič
Razpotegnjena vas z gručastim jedrom leži na severu
Dobrav, na stiku terciarnega z gozdom poraslega gričevja in
naplavne ravnice reke Tržiške Bistrice, na njenem levem
bregu. Vas sestavlja več zaselkov. Žiganja vas je stisnjena
na rob ravnine, Hom in Novine pa se nahajata že na
gričevju.
Zanimivosti naselja sta okrog 300 let stara mogočna lipa z
obsegom 728 cm in cerkev Sv. Urha, ki se omenja že leta
1350 in je v osnovi še romanska. Njene freske pa so iz okoli
leta 1400.
Število prebivalstva v naselju ves čas narašča. Največji porast je bil med leti 1981 in 1991.

8. SUBURBANIZACIJA TRŽIČA
8.1. VZROKI ZA SUBURBANIZACIJO TRŽIČA
Glavni vzrok, da do suburbanizacije sploh pride, je ta, da je neko naselje, okrog katerega se
potem pojavi suburbanizacija, urbanizirano, saj je suburbanizacija druga stopnja pri
spreminjanju vaških naselij v urbanizirane oziroma druga stopnja v razvoju naselij. Različni
strokovnjaki namreč pravijo, da ima proces spreminjanja naselij oziroma urbanizacija 4
različne stopnje in sicer :
 prva stopnja je urbanizacija ( pomeni priseljevanje prebivalstva v mesta oz. v mestna
jedra ),
 druga stopnja je suburbanizacija ( prebivalstvo se iz mest izseljuje v bližnja naselja ),
 tretja stopnja je dezurbanizacija ( pomeni izseljevanje iz vseh območij, kjer so večje
zgostitve prebivalstva in tudi že drugih dejavnosti )
 četrta stopnja pa je reurbanizacija ( prebivalstvo se ponovno priseljuje v stara, vendar
spremenjena mesta, ali pa se ustvarijo nove zgostitve prebivalstva in dejavnosti ).
Tržič je bil že od nekdaj pomembno naselje, saj je nastal ob pomembni prometni poti, ki je v
preteklosti vodila od morja proti osrednji Evropi. Leta 1492 je naselje povzdignjeno v trg, kjer
je razvita močna obrtna dejavnost. V 18. st. je bil Tržič eno poglavitnih obrtnih središč na
Gorenjskem, mnogo pomembnejši kot Kranj. Zato se kasneje v 19. st. kmalu začne tudi razvoj
industrije. Zaradi dobro razvite industrije in zato velike potrebe po delovni sili pa je postal
Tržič privlačno naselje za doseljevanje. V 60. in 70. letih 20 st. celo za priseljence iz drugih
republik bivše skupne države. Industrija v Tržiču, razvita je bila predvsem tekstilna  tovarna
BPT ( Bombažna predilnica in tkalnica ) in čevljarska industrija – tovarna Peko, pa tudi
kovinska in lesna industrija, je bila namreč delovno zelo intenzivna, kar pomeni, da je
potrebovala veliko delovne sile.
Delavci so se v začetku priseljevali v mesto samo. Ker pa mesto leži v kotlini, se ni moglo več
širiti, pa tudi življenjske razmere v mestu so bile zaradi močne industrije in goste poselitve
vse slabše.
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Fotografija 1: Mesto Tržič

Avtor fotografije: Romana Kramar, 2005
Zato v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja začne število prebivalstva v mestu
upadati. Prebivalstvo se začne seliti iz mesta v naselja ob mestu oz. v danes lahko rečemo
suburbanizirana naselja. V ta naselje pa se ne seli le prebivalstvo iz mesta samega, pač pa se
tja naseljuje tudi prebivalstvo iz oddaljenejših in zato slabše dostopnih naselij v občini in
priseljenci od drugje. Naselja, ki so se najprej suburbanizirala, so namreč bliže mestu
samemu. Do preseljevanja v mestu bližnja naselja in ne v oddaljenejša pa je najverjetneje
prišlo zato, da so prebivalci še vedno imeli svoja delovna mesta relativno blizu doma. Večina
delovnih mest je namreč bila v mestu.
Nekako v osemdesetih in devetdesetih letih pa se začno hitreje povečevati tudi nekatera
ostala naselja v občini. Glavni vzrok za to pa je verjetno ta, da se je izboljšala prometna
dostopnost – izboljšajo se cestne povezave in poveča število avtomobilov, kar omogoči večjo
mobilnost prebivalstva iz nekoliko oddaljenejših krajev, čeprav je v občini Tržič
najoddaljenejše naselje od mesta samega oddaljeno le 11 km, ter to, da v obmestnih naseljih
tudi že prihaja do prezasedenosti prostora.
Zato lahko rečemo, da smo v občini Tržič že na začetku 3. stopnje v razvoju naselij, se pravi,
da se začenja že dezurbanizacija, ker v bistvo že prihaja do izseljevanja prebivalstva iz gosteje
naseljenih območij.

Po mnenju Ravbarja je »v Tržiču že prišlo do absolutne decentralizacije prebivalstva«
(RAVBAR, 1990, str. 194 ) in naj bi »imel Tržič 80,6 % delež naselij, ki sodijo k suburbanim
območjem« (RAVBAR, 1991, str. 8 ). »Suburbana območja v Tržiču naj bi v okviru Slovenije
sodila med tista območja z najvišjo gostoto prebivalstva ( nad 500 prebivalcev/km2 ), kar je
primerljivo z območji Zahodne Evrope.«(RAVBAR, 1991, str. 8 )
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Poglavitni vzroki, da se je suburbanizacija v Tržiču sploh začela, so bili :
 premalo prostora za širitev mesta,
 slabo oziroma degradirano okolje zaradi močno razvite industrije v samem mestu,
 še kar dobra prometna povezanost vseh naselij z mestom,
 bližina vseh naselij.

8.2. OPREDELITEV OBMOČIJ SUBURBANIZACIJE
Ali neko naselje sodi v suburbanizirano območje oziroma ali neko naselje je suburbanizirano
ali ne, sem morala ugotoviti na podlagi izbranih kriterijev. Določila sem 6 kriterijev, ki naj bi
mi pomagali pri določanju suburbanih naselij:
 povečanje števila prebivalcev: rast prebivalstva v naselju je v opazovalnem obdobju
morala biti višja od občinskega povprečja v istem obdobju (med letom 1961 in letom 2002
je moral biti indeks rasti števila prebivalstva nad 133,49 );
 delež kmečkega prebivalstva: delež kmečkega prebivalstva (od skupnega prebivalstva) je
že na začetku obravnavanega obdobja moral biti nižji od občinskega povprečja ( delež
kmečkega prebivalstva leta 1961 je moral biti pod 8,31 % );
 povečanje števila stanovanj: dinamika stanovanjske gradnje v naselju je v opazovalnem
obdobju morala biti višja od občinskega povprečja ( indeks rasti števila stanovanj je moral
biti med leti 1961 in 2002 nad 256,62 );
 število dnevnih migrantov: delež dnevnih migrantov od skupnega števila zaposlenih je
moral biti na koncu opazovalnega obdobja višji od občinskega povprečja ( delež leta 2002
je moral biti nad 74,23 % );
 število zaposlenih v storitvenih dejavnostih: na koncu opazovalnega obdobja je moral biti
delež zaposlenih v storitvenih dejavnostih ( terciarne in kvartarne dejavnosti ) višji od
občinskega povprečja v istem obdobju ( leta 2002 nad 44,84 % );
 delež avtohtonega prebivalstva: delež avtohtonega prebivalstva v naselju je moral biti ob
koncu opazovalnega obdobja nižji od deleža priseljenega prebivalstva ( pod 50 % ).
Za omenjene kriterije sem se odločila po prebiranju različne literature o suburbanizaciji v
Sloveniji in tudi nekaterih diplomskih nalog s podobno vsebino.
Da sem neko naselje štela za suburbano, je moralo zadostiti vsaj 4 od šestih kriterijev.
Večino teh podatkov sem dobila iz rezultatov uradnih popisov prebivalstva za leta 1961,
1971, 1981, 1991 in 2002, ki jih je objavil statistični urad.
Za leto 2002 v podatkih uradnega popisa za nekatera naselja z majhnim številom prebivalcev
ni na voljo vseh podatkov. Gre za zaupnost oziroma varovanja osebnih podatkov.
Smatrala sem, da je naselje, ki ima nek podatek prenizek za objavo ( v tabelah piše ni pod. )ali
je le ta zaupne narave ( v tabelah je označeno s črko z ), tako majhno, da po vsej verjetnosti ne
more spadati med suburbana. Zato za naselja, ki leta 2002 niso imela niti 50 prebivalcev
suburbaniziranosti nisem niti ugotavljala.
Za izbrano obdobje, vse kriterije sem opazovala od leta 1961 naprej, pa sem se odločila zato,
ker po letu 1961 začne upadati število prebivalstva v mestu, povečevati pa se hitreje začne v
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obmestnih ( bližnjih ) naseljih. To pa naj bi bil glavni pokazatelj začetka suburbanizacije na
nekem območju.
Za vsa naselja sem podatke pregledala za pet časovnih obdobij. In sicer za celotno obdobje od
leta 1961 do leta 2002, ter še posebej za vsako medpopisno obdobje ( čas od enega do
drugega popisa prebivalstva ).
Posebej sem obravnavala vsako medpopisno obdobje zato, ker sem domnevala, da v Tržiču že
prihaja tudi do dezurbanizacije. To pa zato, ker se mi je zdelo, da se prebivalstvo tudi iz
nekaterih drugih naselij, ne samo iz mesta Tržiča, izseljuje v bolj oddaljena in manjša naselja.
Po letu 1991 pa je prišlo tudi do precejšnjih sprememb v naši novi državi. Slovenija se je tega
leta osamosvojila, spremenil se je družbeni red, spremenila se je usmerjenost gospodarstva in
nasploh države. Zato sem smatrala, da je do sprememb lahko prišlo tudi na področju
urbanizacije oziroma pri naselitvenih željah prebivalstva v občini Tržič.
Ko sem po teh kazalcih že dobila naselja, ki naj bi bila suburbanizirana, sem za ta naselja
ugotavljala še dodatne pokazatelje suburbaniziranosti.

8.3. OPREDELITEV KAZALCEV, ZA UGOTAVLJANJE SUBURBANIH NASELIJ :
8.3.1. Prebivalstvo:
Kot prvi pokazatelj za ugotavljanje suburbaniziranosti posameznih naselij sem vzela število
prebivalstva ob posameznih popisih.
Menim namreč, da je povečanje števila prebivalcev nekega naselja eden najbolj preprečljivih
kazalcev za začetek suburbanizacije. Suburbanizirala naj bi se tista naselja, ki se povečujejo.
Povečanje prebivalstva pa je potem vzrok za spremembo tudi ostalih pokazateljev
suburbaniziranosti posameznega naselja.
S povečanjem števila prebivalstva se seveda poveča tudi število stanovanj oziroma hiš,
spremenijo se različne strukture prebivalstva, v naselju pa se postopoma poveča tudi število
različnih dejavnosti. To pa zato, ker vedno večje število prebivalstva potrebuje in zahteva vse
več dejavnosti čim bližje domu.
Pri prebivalstvu sem ugotavljala še indekse gibanja števila prebivalcev v posameznih naseljih,
da sem ugotovila, ali gre v naselju za stagnacijo, porast ali upad števila prebivalcev. Zanimalo
me je namreč, kolikšen je porast ali upad bil.
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Tabela 3: Število prebivalcev in indeksi gibanja števila prebivalcev v naseljih občine Tržič
leto
indeksi
1971/ 1981/ 1991/ 2002/ 2002/
naselje
1961 1971 1981 1991 2002 1961 1971 1981 1991 1961
Bistrica pri Tržiču
979 2005 3500 3453 3187 204,80 174,56 98,66 92,30 325,54
Brdo
6
9
11
20
24 150,00 122,22 181,82 120,00 400,00
Breg
42
45
55
57
57 107,14 122,22 90,91 100,00 135,71
Brezje pri Tržiču
181 227 235 323 361 125,41 103,52 137,45 117,76 199,44
Čadovlje pri Tržiču
70
92
84
81
86 131,43 91,30 96,43 106,17 122,86
Dolina
116
96
89
84
70 82,76 92,71 94,38 83,33 60,34
Gozd
49
32
28
24
23 65,31 87,50 85,71 95,83 46,94
Grahovše
165 148 140 127 131 89,70 94,59 90,71 103,15 79,39
Hudi Graben
64
56
55
56
51 87,50 98,21 101,82 91,07 79,69
Hudo
51
47
60
65
52 92,16 127,66 108,33 80,00 101,96
Hušica
14
15
6
4
4 107,14 40,00 66,67 100,00 28,57
Jelendol
202 204 138 156 170 100,99 67,64 113,04 108,97 84,16
Kovor
452 493 520 653 758 109,07 105,48 125,58 116,08 167,70
Križe
563 557 674 827 859 98,93 121,01 122,70 103,87 152,58
Leše
216 187 161 185 210 86,57 86,10 114,91 113,51 97,22
Loka
155 268 423 347 369 172,90 157,84 82,03 106,34 238,06
Lom pod Storžičem
244 230 228 310 339 94,26 99,13 135,96 109,35 138,93
Novake
12
13
17
19
18 108,33 130,77 111,76 94,74 150,00
Paloviče
88
64
61
57
59 72,73 95,31 93,44 103,51 67,04
Podljubelj
550 529 535 578 703 96,18 101,13 108,04 121,63 127,82
Popovo
22
20
17
21
27 90,91 85,00 123,53 128,57 122,73
Potarje
57
51
46
66
65 89,47 90,20 143,48 98,48 114,04
Pristava
597 940 953 848 912 157,45 101,38 88,98 107,55 152,76
Retnje
297 341 292 278 278 114,81 85,63 95,21 100,00 93,60
121,34 139,95
Ročevnica
328 398 557
Sebenje
342 320 317 389 376 93,57 99,06 122,71 97,43 109,94
Senično
166 136 166 212 288 81,93 122,06 127,71 135,84 173,49
Slap
231 241 225 193 181 104,33 93,36 85,78 93,78 78,35
Spodnje Vetrno
38
28
21
37
43 73,68 75,00 176,19 116,22 113,16
Tržič
4811 4509 3937 4206 3920 93,72 87,31 106,83 93,20 81,48
Vadiče
32
26
28
22
18 81,25 107,69 78,57 81,82 56,25
Visoče
46
54
49
69
80 117,39 90,74 140,82 115,94 173,91
Zgornje Vetrno
47
34
29
43
44 72,34 85,29 148,28 102,33 93,62
Zvirče
149 153 253 347 396 102,68 165,36 137,15 114,12 265,77
Žiganja vas
287 290 333 420 435 101,04 114,83 126,13 103,57 151,57
11350 12460 14014 14975 15151 109,78 112,47 106,86 101,18 133,49
občina TRŽIČ
( Vir: Popisi prebivalstva )
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Tabela 4: Indeksi rasti števila prebivalcev v občini Tržič v opazovalnih obdobjih
in naselja z indeksom višjim od občinskega povprečja
INDEKSI RASTI ŠTEVILA PREBIVALCEV V OBČINI TRŽIČ V
OPAZOVALNIH OBDOBJIH IN NASELJA Z INDEKSOM VIŠJIM OD
OBČINSKEGA POVPREČJA

Indeksi rasti števila prebivalcev

400
Bistrica pri Tržiču,
Zvirče,
Bistrica pri Tržiču, Loka,
300
Loka,
Novake,
Pristava,
Hudo,
Brdo.
Brdo,
Čadovlje
pri
Tržiču,
Breg ob Bistrici,
200
Brezje pri Tržiču, Senično,
Visoče,
Križe,
Retnje
Žiganja vas

100

109,78

112,47

19611971

19711981

Brdo, Sp. Vetrno, Ročevnica, Senično, Brdo,
Zg. Vetrno, Potarje, Popovo, Podljubelj, Bistrica pri Tržiču,
Visoče, Brezje pri Brdo, Brezje pri
Zvirče, Loka,
Tržiču, Zvirče,
Tržiču, Sp. Vetrno, Brezje pri Tržiču,
Lom pod Storžičem, Kovor, Visoče,
Visoče, Senično,
Senično, Žiganja vas, Zvirče, Grahovše
Kovor, Pristava,
Kovor, Popovo,
Lom pod Storžičem, Križe, Žiganja vas,
Sebenje, Križe,
Jelendol, Pristava, Novake,
Ročevnica, Leše,
Loka, Čadovlje pri Lom pod Storžičem,
Jelendol, Novake, Tržiču, Križe,
Breg ob Bistrici
Hudo, Podljubelj
Žiganja vas, Leše
Paloviče, Zg. Vetrno,
133,49

106,86

101,18

19811991

19912002

0
19612002

Opazovalna obdobja
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8.3.1.1. Prebivalstvo v posameznih naseljih med letoma 1961 in 1971
V obdobju med letoma 1961 in 1971 je bil porast prebivalstva, ki je večji od 15 % v naseljih:
Bistrica pri Tržiču, ki je sosednje naselje mestu Tržič, Ročevnici in Loki, ki leže JZ od Tržiča,
ob glavni cesti, ki iz Kranja pripelje v Tržič, nadaljuje pa se še v naseljih Brezje pri Tržiču in
Visoče, skozi katere vodi cesta iz Tržiča proti Begunjam, ki je bila v preteklosti pomembnejša
kot danes. Porast višji od 15 % je bil tudi v Pristavi, ki leži JV od Tržiča in je sosednje naselje
Tržiču. Potem pa je bil porast večji od 15 % še v naseljih Čadovlje SV od Tržiča in naselju
Brdo, ki leži v Z delu občine Tržič, že ob meji z občino Radovljica. Brdo je od mesta Tržič
najbolj oddaljeno naselje v občini in ima le nekaj prebivalcev, zato že povečanje števila
prebivalcev za enega ali dva prebivalca pomeni zelo veliko.
Porast prebivalstva med 2 % in 15 % so imela večinoma naselja, ki so sosednja naseljem s
porastom nad 15 % sosednja. Porast med 2 % in 15 % so imela naselja Kovor, Hušica in
Zvirče JV od Tržiča ter Retnje in Breg ob Bistrici JV od Tržiča , pa tudi Slap S od mesta ter
naselje Novake, ki so manjše naselje le nekaj hiš ob meji z občino Naklo na J in občino Kranj
na V.
Stagnacijo v tem obdobju beležijo le 3 naselja: Križe, Žiganja vas in Jelendol.
Upad prebivalstva pa je zaznati v 17 naseljih. Indeks gibanja števila prebivalcev med 85 in 98
so imela naselja: Podljubelj, Hudi graben, Leše, Popovo, Hudo, Sebenje, Tržič, Lom pod
Storžičem, Potarje in Grahovše. Največji upad prebivalstva z indeksom pod 85, pa so imela
naselja: Dolina, Gozd, Zgornje in Spodnje Vetrno, Senično, Vadiče in Paloviče.
V vseh teh naseljih, ki izgubljajo prebivalstvo, gre po mojem mnenju za izgubo zaradi tega,
ker se je v tem času prebivalstvo iz teh večinoma majhnih in bolj oddaljenih naselij od
središča občine, ter zato težje dostopnih, prav zaradi tega iz njih še odseljevalo.
Porast števila prebivalcev, ki je bil višji od občinskega povprečja ( indeks nad 109,78 ) so
imela naslednja naselja: Bistrica pri Tržiču, Brdo, Brezje pri Tržiču, Čadovlje pri Tržiču,
Loka, Pristava, Retnje in Visoče.

Tabela 5: Krogi za število prebivalcev in barve za indekse gibanja števila prebivalcev v
posameznih naseljih v občini Tržič

število 1
prebiva do
lcev
50
indeks gibanja
št. prebivalcev

51
do
100

101
do
250

pod 85

251
do
500

500
do
750

od 85 do 98

751
do
1000

1001
do
2000

od 98 do 102

2001
do
3000

3001
do
4000

od 102 do 115

4001
in
več

nad 115
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Slika 42: Število prebivalcev leta 1971 in indeksi gibanja števila prebivalcev med letoma
1961 in 1971 v posameznih naseljih občine Tržič

Slap
Lom

Leše

Bistrica pri
Tržič
Tržiču z
Ročevnico
Pristava
Loka
Kovor
Križe
Retnje
Sebenje
Žiganja
vas

( Kartografska osnova: Enciklopedija Slovenije, 1999, str. 388 )
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8.3.1.2. Prebivalstvo v posameznih naseljih med letoma 1971 in 1981
V obdobju med letoma 1971 in 1981 pa se slika že nekoliko spremeni. V več naseljih je
zaznati močan porast z indeksom gibanja števila prebivalcev nad 115, v samo še treh pa
močan upad prebivalstva z indeksom pod 85.
Močan porast je še vedno zaznati v Bistrici pri Tržiču, Ročevnici in Loki, potem pa še v
oddaljenejših naseljih Hudo, Brdo, Zvirče, Breg ob Bistrici, Novake, Senično ter Križe.
Za rahel porast števila prebivalcev med 2 % in 15 % gre v naseljih Brezje pri Tržiču, Vadiče,
Kovor in Žiganja vas.
Stagnacijo so beležila naselja Podljubelj, Hudi graben, Sebenje, Pristava in Lom pod
Storžičem.
Upad prebivalstva, z indeksom gibanja števila prebivalcev med 85 in 98, so imela naselja
Tržič, Visoče, Paloviče, Leše, Popovo, Retnje, Zgornje Vetrno, Gozd, Slap, Čadovlje, Dolina,
Potarje in Grahovše. Močan upad pa le 3 naselja in sicer Hušica, ki je v prejšnjem obdobju
med letoma 1961 in 1971 imela porast, potem pa še Spodnje Vetrno in Jelendol.
Porast števila prebivalcev, ki je bil višji kot povprečje v celotni občini, so v tem obdobju
imela naselja: Bistrica pri Tržiču, Brdo, Breg ob Bistrici, Hudo, Križe, Loka, Novake,
Sebenje, Zvirče in Žiganja vas.
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Slika 43: Število prebivalcev leta 1981 in indeksi gibanja števila prebivalcev med letoma
1971 in 1981 v posameznih naseljih občine Tržič

Slap
Bistrica pri
Tržiču
Leše

Lom
Tržič

Ročev.
Loka

ristava

Kovor
Retnje Križe
Sebenje

Žiganja
vas

( Kartografska osnova: Enciklopedija Slovenije, 1999, str. 388 )
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8.3.1.3. Prebivalstvo v posameznih naseljih med letoma 1981 in 1991
Za obdobje med letoma 1981 in 1991 pa vidimo, da že prevladujejo naselja s porastom
prebivalstva. Kaže pa se tudi že to, da se največji porast prebivalstva seli iz naselij, ki so
najbliže mestu Tržič v nekoliko manjša in oddaljenejša naselja.
Najvišji porast prebivalstva z indeksom nad 115 so imela naselja Ročevnica, Brezje pri
Tržiču, Visoče, Popovo, Brdo, Zvirče, Kovor, Križe, Sebenje, Žiganja vas, Zgornje in
Spodnje Vetrno, Senično, Lom pod Storžičem in Potarje. Porast z indeksom gibanja števila
prebivalcev med 102 in 115 so imela naselja Tržič, Podljubelj, Leše, Hudo, Novake in
Jelendol, ki je v prejšnjem obdobju imel močan upad prebivalstva.
Stagnacijo sta beležili le dve naselji. Bistrica pri Tržiču in Hudi graben.
Rahel upad z indeksom gibanja števila prebivalcev med 85 in 98 so imela naselja Paloviče,
Retnje, Breg ob Bistrici, Pristava, Gozd, Slap, Čadovlje, Dolina in Grahovše.
Močan upad pa je bil v tem obdobju le v treh naseljih  Vadiče, Hušica in Loka.
Porast prebivalstva, ki je bil višji od občinskega povprečja, pa so imela naselja: Brdo, Brezje
pri Tržiču, Hudo, Jelendol, Kovor, Križe, Leše, Lom pod Storžičem, Novake, Podljubelj,
Popovo, Potarje, Ročevnica, Sebenje, Senično, Spodnje Vetrno, Visoče, Zgornje Vetrno,
Zvirče in Žiganja vas.
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Slika 44: Število prebivalcev leta 1991 in indeksi gibanja števila prebivalcev med letoma
1981 in 1991 v posameznih naseljih občine Tržič
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( Kartografska osnova: Enciklopedija Slovenije, 1999, str. 388 )
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8.3.1.4. Prebivalstvo v posameznih naseljih med letoma 1991 in 2002
V zadnjem opazovalnem obdobju, med popisoma leta 1991 in 2002, pa je stanje glede
povečanja oziroma upada prebivalstva naslednje.
Stagnacijo prebivalstva so imela naselja Potarje, Hušica, Retnje in Breg ob Bistrici.
Rahel upad prebivalstva je bil v naseljih Tržič, Bistrica pri Tržiču, Hudi graben, Sebenje,
Novake, Gozd in Slap.
Močan upad prebivalstva so beležila naselja Vadiče, Hudo in Dolina.
Rahel porast prebivalstva pa naselja Brezje pri Tržiču, Paloviče, Leše, Loka, Zvirče, Žiganja
vas, Križe, Pristava, Zgornje Vetrno, Lom pod Storžičem, Grahovše, Jelendol in Čadovlje pri
Tržiču.
Močan porast prebivalstva je bil v naseljih Ročevnica, Visoče, Popovo, Brdo, Kovor,
Senično, Spodnje Vetrno in Podljubelj.
Porast prebivalstva, ki je bil višja od občinskega povprečja ( indeks gibanja števila
prebivalcev za celotno občino je znašal 101,18 ) so v času med zadnjima uradnima popisoma
prebivalstva imela naslednja naselja: Brdo, Brezje pri Tržiču, Čadovlje pri Tržiču, Grahovše,
Jelendol, Kovor, Križe, Leše, Loka, Lom pod Storžičem, Paloviče, Podljubelj, Popovo,
Pristava, Ročevnica, Senično, Spodnje Vetrno, Visoče, Zgornje Vetrno, Zvirče in Žiganja
vas.
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Slika 45: Število prebivalcev leta 2002 in indeksi gibanja števila prebivalcev med letoma
1991 in 2002 v posameznih naseljih občine Tržič
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( Kartografska osnova: Enciklopedija Slovenije, 1999, str. 388 )
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8.3.1.5. Prebivalstvo v posameznih naseljih med letoma 1961 in 2002
Če pa pogledamo celotno obdobje od leta 1961 do leta 2002 pa vidimo, da imamo v bistvu na
eni strani naselja z močnim porastom prebivalstva, na drugi strani pa naselja z močnim
upadom prebivalstva. Naselij s stagnacijo ter rahlim upadom ali rahlim porastom prebivalstva
je zelo malo – le 7. Stagnacijo ima le naselje Hudo. Rahel porast prebivalstva z indeksom
gibanja števila prebivalcev med 102 in 115 imajo naselja Sebenje, Spodnje Vetrno in Potarje,
rahel upad prebivalstva z indeksom med 85 in 98 pa tudi le 3 naselja in sicer Leše, Retnje in
Zgornje Vetrno.
Močan porast prebivalstva je imelo 18 naselij: Podljubelj, Visoče, Brezje pri Tržiču, Breg ob
Bistrici, Ročevnica, Bistrica pri Tržiču, Popovo, Brdo, Zvirče, Kovor, Loka, Pristava, Križe,
Žiganja vas, Novake, Senično, Lom pod Storžičem in Čadovlje pri Tržiču. Močan upad
prebivalstva pa je bil v 10 naseljih: Hudi graben, Paloviče, Vadiče, Hušica, Tržič, Grahovše,
Dolina, Jelendol, Gozd in Slap.
Za celotno opazovalno obdobje med letoma 1961 in 2002 pa so naslednja naselje imela porast
prebivalstva višji od občinskega povprečja: Bistrica pri Tržiču, Brdo, Breg ob Bistrici, Brezje
pri Tržiču, Kovor, Križe, Loka, Lom pod Storžičem, Novake, Pristava, Senično, Visoče,
Zvirče in Žiganja vas.
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Slika 46: Število prebivalcev leta 2002 in indeksi gibanja števila prebivalcev med letoma
1961 in 2002 v posameznih naseljih občine Tržič

Leše

Slap
Bistrica
pri
Tržič
Tržiču
Ročevni..
Pristava

Lom

Loka
Kovor
Retnje

Križe

Sebenje
Senično
Žiganja
vas

( Kartografska osnova: Enciklopedija Slovenije, 1999, str. 388 )

Iz vsega napisanega lahko vidimo, da je v posameznih obdobjih porast oziroma upad
prebivalstva v posameznih naseljih zelo različen. Lahko gre v naselju v enem obdobju za
močan porast, v naslednjem obdobju pa že za upad ali pa obratno.
Precej je bilo to odvisno verjetno tudi od tega, vsaj kar se porasta tiče, v katerem naselju so
se v posameznem obdobju odpirala nova zazidalna območja za individualne gradnje
( npr.: Kovor ), ali pa da so bila na voljo stanovanja v novih blokih ( npr.: Bistrica pri
Tržiču ).
V zadnjem času pa se število prebivalstva in hiš tudi v oddaljenejših naseljih povečuje.
Verjetno zaradi boljšega standarda prebivalstva in povečane motorizacije ter želje živeti na
podeželju.
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Iz gibanja ( porasta ali upada ) prebivalstva po naseljih v posameznih obdobjih vidimo, da gre
sprva za porast prebivalstva in posledično tudi vseh drugih kazalcev suburbaniziranosti
( stanovanj, hiš, priseljenega prebivalstva, dejavnosti, …) v naseljih, ki so bližje mestu Tržič
in za upad v manjših in oddaljenejših naseljih. Danes pa temu ni več tako. Vidimo, da so se
prva suburbanizirala bližnja in večja naselja, kasneje pa se to širi vse bolj navzven in danes so
suburbanizirana tudi že nekatera manjša in (ali) oddaljenejša naselja, medtem ko v tistih
bližnjih in večjih vidimo, da prihaja tudi že do dezurbanizacije, saj število prebivalstva v
nekaterih od njih že upada ali pa vsaj stagnira.
Če bi gledali suburbaniziranost naselij le z vidika povečanja števila prebivalstva in bi vzeli za
suburbanizirana tista naselja v občini, kjer je bilo povečanje števila prebivalstva višje kot je
bilo povprečje v celotni občini, bi spadalo k suburbaniziranim naseljem že v obdobju med
letoma 1961 in 1971 8 naselij, v obdobju med letoma 1971 in 1981 10 naselij, v obdobju med
letoma 1981 in 1991 20 naselij, v obdobju med 1991 in 2002 pa 21 naselij. Zanimivo je, da se
število naselij v katerih število prebivalcev narašča ves čas povečuje, vendar pa ne na račun
tega, da bi se prvotnim osmim naseljem pridružila po posameznih obdobjih še nova, pač pa so
ta naselja v različnih obdobjih različna. Za celotno opazovalno obdobje med letoma 1961 in
2002 pa bi, če bi upoštevali samo rast števila prebivalcev, ki bi bila večja od občinskega
povprečja, med suburbanizirana naselja spadalo 14 naselij.

8.3.2. Delež kmečkega prebivalstva
Vsi vemo, da se v naši državi delež kmečkega prebivalstva že vse od druge svetovne vojne
dalje zmanjšuje. Nekje hitreje, drugje nekoliko počasneje.
Za ugotavljanje suburbaniziranosti sem vzela tudi ta pokazatelj zato, ker se s tem, ko se
število prebivalcev v naselju veča avtomatično niža delež kmečkega prebivalstva, tudi če
nihče od tistih, ki se s kmetijstvom ukvarjajo ne opusti te dejavnosti. Običajno pa se dogaja,
da kmetje potem ko se naselje širi, začno opuščati svojo dejavnost.
Leta 1961 je bil delež kmečkega prebivalstva v občini Tržič le 8,31 %. Že takrat je 9 naselij v
občini imelo nižji delež kmečkega prebivalstva kot je bilo povprečje občine.
Delež kmečkega prebivalstva v Sloveniji je bil leta 1961 31,6 %. ( NATEK, 1998 )
Iz popisa prebivalstva leta 2002 ni mogoče dobiti podatkov o deležu kmečkega prebivalstva.
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Tabela 6: Delež kmečkega prebivalstva ob uradnih popisih v naseljih občine Tržič

/

naselje leto
1961
Bistrica pri Tržiču
4,19
Brdo
0
Breg
23,81
Brezje pri Tržiču
29,28
Čadovlje pri Tržiču 31,65
Dolina
26,72
Gozd
55,10
Grahovše
49,7
Hudi Graben
1,56
Hudo
70,59
Hušica
28,57
Jelendol
0
Kovor
14,38
Križe
9,59
Leše
27,31
Loka
10,32
Lom pod Storžičem 25,82
Novake
66,67
Paloviče
26,14
Podljubelj
17,64
Popovo
45,45
Potarje
52,63
Pristava
0,67
Retnje
5,39
Ročevnica
Sebenje
7,89
Senično
17,47
Slap
2,60
Spodnje Vetrno
39,47
Tržič
0,39
Vadiče
62,50
Visoče
23,91
Zgornje Vetrno
23,40
Zvirče
14,77
Žiganja vas
9,76
občina TRŽIČ
8,31
( Vir: Popisi prebivalstva )

1971
0,90
33,33
20,00
11,45
34,78
30,21
12,5
35,81
1,79
44,68
26,67
0
5,27
8,08
5,88
2,99
15,22
38,46
10,94
13,04
15,00
45,10
0,32
4,69
3,44
11,03
2,07
10,71
0,38
42,31
18,52
20,59
5,88
6,55
4,48

1981
0,14
9,09
3,64
4,72
8,33
30,34
42,31
19,57
0
15,25
0
2,17
2,92
2,57
3,11
1,45
11,50
47,06
0
8,75
17,75
36,96
0,11
2,10
1,23
0,63
9,82
1,37
0
0,05
42,86
13,33
10,34
5,67
2,71
2,35

1991 2002
0,35
5,00
3,57
3,44
3,70
17,07
22,73
26,98
3,64
9,38
0
0,66
2,94
4,04
16,3
2,37
9,42
57,89
12,50
7,49
14,29
27,69
0,12
3,31
0,51
0,52
6,67
2,63
16,22
0,19
22,73
0
2,38
4,11
3,89
2,54
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8.3.3. Povečanje števila stanovanj
Je naslednji pomemben, pa tudi navzven v naselju viden dejavnik pri tem, ali se neko naselje
suburbanizira ali ne.
Čeprav povečanje števila stanovanj, ali lahko kar rečemo stanovanjskih hiš, ni nujno
posledica povečanja števila prebivalstva v naselju, pa običajno je tako.
Ta dejavnik sem vzela za prikaz suburbaniziranosti naselja prav zaradi tega, ker se običajno s
povečanjem števila prebivalstva v naselju poveča tudi število stanovanj in s tem
stanovanjskih hiš in se tako tudi navzven najbolj vidi rast naselja.
Če je bila dinamika stanovanjske gradnje v opazovalnem obdobju višja od občinskega
povprečja, je naselje zadostilo enega izmed pogojev, ki sem jih določila za določanje
suburbaniziranosti naselij.
Števila stanovanj iz popisa 1961 ni bilo mogoče dobiti, zato sem vzela število stanovanj ob
koncu leta 1960 za katera sem podatke dobila v popisu 1981.
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Tabela 7: Število stanovanj in indeks stanovanjske gradnje po naseljih občine Tržič
leto
indeksi
1971/ 1981/ 1991/ 2002/
naselje
1961 1971 1981 1991 2002 1961 1971 1981 1991
Bistrica pri Tržiču
195 616 1141 1197 1264 315,90 185,23 104,91 105,60
Brdo
1
2
3
5
8 200,00 150,00 166,67 160,00
Breg
6
13
15
17
22 216,67 115,38 113,33 129,41
Brezje pri Tržiču
37
49
64
96 122 132,43 130,61 150,00 127,08
Čadovlje pri Tržiču
15
17
24
22
28 113,33 141,18 91,67 127,27
Dolina
21
24
26
23
44 114,29 108,33 88,46 191,30
Gozd
10
10
10
8
13 100,00 100,00 80,00 162,5
Grahovše
13
29
28
27
42 223,08 96,55 96,43 155,56
Hudi Graben
12
14
15
20
20 116,67 107,14 133,33 100,00
Hudo
10
11
16
19
19 110,00 145,45 118,75 100,00
Hušica
2
3
3
2
z 150,00 100,00 150,00
Jelendol
58
52
58
55
80 89,66 111,54 94,83 145,45
Kovor
70 134 160 210 256 191,43 119,40 131,25 121,90
Križe
89 150 203 261 296 168,54 135,33 128,57 113,41
Leše
40
52
55
62
85 130,00 105,76 112,72 137,10
Loka
26
66 106 102 120 253,85 160,61 96,23 117,64
Lom pod Storžičem
36
54
62
86 104 150,00 114,81 138,71 120,93
Novake
2
4
4
6
z 200,00 100,00 150,00
Paloviče
13
20
21
19
24 153,85 105,00 90,48 126,32
Podljubelj
82 149 173 173 292 181,71 116,11 100,00 168,79
Popovo
3
4
4
6
8 133,33 100,00 150,00 133,33
Potarje
6
11
11
15
24 183,33 100,00 136,36 160,00
Pristava
145 275 320 297 351 189,66 116,36 92,81 118,18
Retnje
51
93 101
91
99 182,35 108,60 90,10 108,79
157,53 119,13
Ročevnica
73 115 137
Sebenje
65
83
95 114 131 127,69 114,45 120,00 114,91
Senično
26
37
39
77 102 142,31 105,41 197,44 132,47
Slap
67
79
78
73
68 117,91 98,73 93,59 93,15
Spodnje Vetrno
6
9
7
9
15 150,00 77,78 128,57 166,67
Tržič
654 1413 1377 1478 1514 216,06 97,45 107,33 102,44
Vadiče
4
6
6
5
8 150,00 100,00 83,33 160,00
Visoče
4
11
9
21
32 275,00 81,82 233,33 152,38
Zgornje Vetrno
7
12
11
16
20 171,43 91,67 145,45 125,00
Zvirče
25
41
70 103 128 164,00 170,73 147,12 124,27
Žiganja vas
58
60
95 132 159 103,45 158,33 138,95 120,45
2199 3603 4483 4962 5643 163,85 124,42 110,68 113,72
občina TRŽIČ
( Vir: Popisi prebivalstva )

2002/
1961
648,20
800,00
366,67
329,73
186,67
209,52
130,00
323,08
166,67
190,00
137,93
365,71
332,58
212,50
461,54
288,89
184,62
356,10
266,67
400,00
242,07
194,12
201,54
392,31
101,49
250,00
231,50
200,00
800,00
285,71
512,00
247,14
256,62
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8.3.4. Število dnevnih migrantov
Delež oziroma odstotek dnevnih migrantov je moral biti ob koncu vsakega opazovalnega
obdobja višji od občinskega povprečja.
Ta dejavnik nam pokaže to, da ima naselje veliko prebivalcev, ki tam živijo, delajo pa v
drugem naselju, kar kaže na to, da je naselje ali manjše in brez možnosti zaposlitve v njem ali
pa tam še ni dovolj industrije ali drugih dejavnosti, ki bi ljudem lahko nudile zaposlitev.
Tabela 8: Število in delež dnevnih migrantov po naseljih občine Tržič
delež delež
naselje leto
1961 1971 1981 1991 2002 1961 1971
90,15 86,07
Bistrica pri Tržiču
412 840 1298 905 876
ni
pod.
50,00 100,00
Brdo
2
2
3
8
Breg
16
16
23
18
19 100,00 100,00
87,50 97,14
Brezje pri Tržiču
56
68 103
97 133
85,00 100,00
Čadovlje pri Tržiču
17
25
33
28
30
70,97 87,88
Dolina
22
29
28
26
21
ni
pod.
100,00
100,00
Gozd
11
10
5
5
88,37 100,00
Grahovše
38
35
36
37
44
72,97 100,00
Hudi Graben
27
27
26
24
19
Hudo
5
15
25
18
16 100,00 100,00
ni
pod.
100,00 100,00
Hušica
3
1
3
2
74,70 92,59
Jelendol
62 100
56
62
67
93,79 98,59
Kovor
166 210 214 282 273
79,26 94,14
Križe
172 210 206 286 248
88,88 100,00
Leše
72
68
67
53
66
96,88 100,00
Loka
62 121
80 139 125
88,16 95,00
Lom pod Storžičem
67
76
85
92 108
ni
pod.
100,00
100,00
Novake
2
5
5
2
96,43 95,45
Paloviče
27
21
26
17
18
87,20 82,08
Podljubelj
184 174 212 178 225
ni
pod.
100,00
100,00
Popovo
5
5
6
9
93,33 92,31
Potarje
14
12
9
13
z
95,19 94,93
Pristava
257 412 305 288 330
83,70 90,85
Retnje
113 129 115 106 108
Ročevnica
95 160 140
94,62 94,12
Sebenje
123 128 131 148 115
69,81 98,08
Senično
37
51
60
82 100
46,67 97,37
Slap
56 111
71
48
43
90,91 100,00
Spodnje Vetrno
10
6
5
12 ni pod.
24,84 18,52
Tržič
583 382 270 625 1193
Vadiče
4
6
8
10 ni pod. 100,00 85,71
75,00 100,00
Visoče
9
15
19
25
28
94,74 100,00
Zgornje Vetrno
18
15
11
15 ni pod.
87,5 98,41
Zvirče
56
62 111 141 135
92,23
100,00
Žiganja vas
95 117 142 165 169
57,04 64,36
občina TRŽIČ
2803 3504 3897 4126 4727
( Vir: Popisi prebivalstva )

/

delež delež delež
1981 1991 2002
75,16
100,00
100,00
98,10
100,00
100,00
100,00
97,30
100,00
100,00
100,00
81,16
97,27
70,07
100,00
41,88
95,51
83,33
100,00
91,77
100,00
100,00
70,28
88,46
86,36
97,76
98,36
57,72
100,00
14,98
100,00
100,00
100,00
98,23
99,30
61,70

58,77
100,00
94,74
71,85
100,00
100,00
100,00
97,37
100,00
100,00
100,00
83,78
96,58
91,37
96,36
94,56
88,46
100,00
94,44
83,57
100,00
92,86
91,43
95,50
96,39
96,10
98,80
54,54
100,00
37,43
100,00
100,00
93,75
96,58
98,21
68,22

65,37
82,61
85,81
85,71
67,74
75,86
86,36
69,57
90,54
84,26
69,27
82,50
76,68
77,14

71,88
z
85,49
84,38
84,85
78,23
77,52
63,24
71,35
82,35
79,88
82344
74,23
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8.3.5. Število zaposlenih v storitvenih dejavnostih
Tudi ta faktor naj bi bil višji od občinskega povprečja. Kaže pa to, da se danes večina
prebivalstva ne preživlja več s primarnimi in sekundarnimi dejavnostmi, pač pa je vedno več
ljudi zaposlenih v storitvenih dejavnostih, predvsem tistih mlajših.

Tabela 9: Število in delež zaposlenih v storitvenih dejavnostih po naseljih občine Tržič
delež delež delež delež
naselje / leto
1961 1971 1981 1991 2002
1961 1971 1981 1991
Bistrica pri Tržiču
109 235 500 546
637 21,63 22,07 28,95 34,02
Brdo
3
0
0
0 ni pod.
75,00
0
0
0
Breg
4
4
8
7
8 16,67 19,05 34,78 31,82
Brezje pri Tržiču
15
19
24
48
77 15,46 18,45 22,86 31,37
Čadovlje pri Tržiču
4
7
7
6
11 12,90 19,44 21,21 18,75
Dolina
11
5
8
6
7 20,75 11,36 28,57 17,14
Gozd
1
0
1
3 ni pod.
3,45
0 20,00 37,50
Grahovše
5
6
8
4
13
5,32 8,96 21,62 6,78
Hudi Graben
2
4
3
6
8
5,71 14,29 11,54 24,00
Hudo
1
3
5
7
5
6,25 9,38 20,00 29,17
Hušica
1
0
1
0 ni pod.
25,00
0 33,33
0
Jelendol
19
7
9
13
z 22,62 6,03 13,04 17,57
Kovor
39
32
64 124
167 18,22 13,01 29,09 38,51
Križe
93
58 108 150
192 36,19 21,56 36,73 41,32
Leše
11
11
18
19
25
8,94 13,58 26,87 22,89
Loka
6
31
62
68
87
8,0 23,31 32,46 40,48
Lom pod Storžičem
20
14
20
40
56 18,52 12,50 22,47 30,30
Novake
3
0
1
2 ni pod. 27,27
0 16,67 28,57
Paloviče
4
4
1
4
8
9,76 13,79 3,85 15,38
Podljubelj
30
59
61
91
168 11,63 21,93 26,41 36,11
Popovo
0
1
0
2 ni pod.
0 12,50
0 16,67
Potarje
0
2
1
7
5
0 7,69 11,11 26,92
Pristava
57
92 109 119
203 19,52 19,05 25,12 35,42
Retnje
31
36
37
49
52 20,26 21,95 28,46 40,16
Ročevnica
33
63
97
30,00 36,42
Sebenje
37
39
47
70
69 23,13 24,53 35,07 40,94
Senično
17
12
19
42
71 21,52 17,91 31,15 42,00
Slap
18
13
28
21
z 14,40 10,16 22,76 21,65
ni
pod.
Spodnje Vetrno
2
0
1
3
9,52
0 20,00 16,67
Tržič
707 504 463 538
627 28,60 22,44 25,69 31,06
Vadiče
1
0
1
2 ni pod. 11,11
0 12,50 15,38
Visoče
1
0
1
6
15
5,26
0 5,26 24,00
Zgornje Vetrno
2
3
5
7 ni pod.
7,41 14,29 45,45 36,84
Zvirče
10
14
41
85
99 13,16 18,67 36,28 48,57
Žiganja vas
15
16
35
64
93 11,63 11,59 24,48 33,68
občina TRŽIČ
1279 1231 1732 2222 2879 22,57 19,71 27,42 33,62
( Vir: Popisi prebivalstva )

delež
2002
47,12

49,68
31,43

22,41
34,78
21,74

51,23
53,19
30,86
52,73
39,44

53,50
19,23
52,45
40,31
58,08
46,94
54,62

37,12
44,12
57,89
44,71
44,84
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8.3.6. Delež avtohtonega prebivalstva
Ta dejavnik se mi zdi pomemben, saj kaže na to, koliko prebivalcev posameznega naselja že
vse svoje življenje prebiva v njem oziroma kolikšen delež prebivalstva se je v določeno
naselje priselil. Če je delež avtohtonega prebivalstva pod 50 % pomeni, da se je v to naselje
več kot polovica prebivalstva priselila od nekod drugod. Več kot 50 % priseljenega
prebivalstva v naselju nam kaže na to, da se je naselje širilo oziroma povečevalo.
Podatkov o deležu avtohtonega prebivalstva v popisu iz leta 1981 ni.

Tabela 10: Delež avtohtonega prebivalstva po naseljih občine Tržič
delež delež delež delež delež
naselje / leto
1961 1971 1981 1991 2002
Bistrica pri Tržiču
36,98 51,27
32,09 29,34
Brdo
16,67 33,33
35,00
Breg
66,67 66,67
73,68 68,42
Brezje pri Tržiču
62,43 61,23
65,94 48,75
Čadovlje pri Tržiču
67,09 71,74
61,73 55,81
Dolina
65,52 71,87
76,19 55,71
Gozd
63,27 78,12
62,50
Grahovše
85,45 83,78
78,74 71,76
Hudi Graben
59,37 64,29
46,43 35,29
Hudo
58,82 55,32
56,92 65,38
Hušica
50,00 73,33
75,00
Jelendol
39,11 36,27
46,15 36,47
Kovor
57,30 56,80
39,05 35,22
Križe
41,74 47,22
36,64 35,39
Leše
72,22 74,87
68,11 52,86
Loka
41,94 31,72
37,46 36,59
Lom pod Storžičem
61,89 84,78
57,42 48,97
Novake
75,00 69,23
68,42
Paloviče
65,91 68,75
59,65 45,76
Podljubelj
66,00 65,78
56,40 42,53
Popovo
59,09 60,00
71,43
Potarje
71,93 72,55
53,03 40,00
Pristava
32,16 52,34
34,79 28,84
Retnje
43,77 43,70
52,52 41,01
Ročevnica
47,48 22,80
Sebenje
47,37 58,44
49,10 43,09
Senično
64,46 70,59
42,45 32,99
Slap
33,77 46,06
39,38 34,81
Spodnje Vetrno
60,53 75,00
64,86
Tržič
50,88 54,56
51,97 40,97
Vadiče
71,87 73,08
77,27
Visoče
71,74 66,67
49,28 31,25
Zgornje Vetrno
61,70 70,59
53,49
Zvirče
49,66 50,33
48,99 35,86
Žiganja vas
72,82 66,90
48,57 42,07
občina TRŽIČ
51,25 55,46
45,39 37,28
( Vir: Popisi prebivalstva )
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8.4. DRUGI KAZALCI SUBURBANIZIRANOSTI
8.4.1. Število hišnih številk
Za naselja, ki so po mojih podatkih prišla v skupino suburbanih sem potem ugotavljala tudi
prostorsko širitev naselja oziroma povečanje števila stavb v naselju, a le tistih s hišno številko,
za katere se da dobiti podatke.
Podatke o številu hišnih števil po naseljih sem dobila na Uradu za urejanje prostora občine
Tržič. V seznamu so bili podatki podani za hišne številke do konca marca 2003. Za novejše
hiše pa sem si pomagala tudi s spletno stranjo PISO za občino Tržič ( delala sem poleti 2006;
kdaj pa so bili podatki nazadnje posodobljeni pa ni podatka ) .
Povečanje števila hišnih številk v naselju sem potem prikazala s sliko. Na slikah je prikazano
povečanje števila stavb s hišno številko v posameznih obdobjih, vendar le od leta 1981 naprej,
ker imajo v evidenci hišnih številk vse hiše, ki so bile zgrajene pred tem letom letnico
nastanka 1981.
Slika 47: Prikaz hiš s hišno številko v naselju Bistrica pri Tržiču po letu izgradnje

Dobila sem tudi podatke o številu hiš po naseljih leta 1961. Podatke sem našla v Krajevnem
leksikonu Slovenije iz leta 1968, vendar ne vem katere hiše so to bile, zato je to število hiš
prikazano le številčno v tabeli.
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Tabela 11: Število hiš s hišno številko po naseljih
naselje

/ leto

1961

1981 1991 2002

število hiš s hišno
številko, ki so
nastale še po
letu 2002
2

Bistrica pri Tržiču
119 201 266 283
Brdo
1
4
9
9
Breg
8
11
12
14
Brezje pri Tržiču
32
49
89
92
Čadovlje pri Tržiču
15
15
18
18
Dolina
25
27
43
48
Gozd
10
9
11
13
Grahovše
27
31
32
34
Hudi Graben
9
8
11
13
Hudo
10
12
13
13
Hušica
3
2
2
2
Jelendol
17
23
24
26
Kovor
84 123 177 207
Križe
82 147 216 234
Leše
50
54
65
71
Loka
28
67
86
95
Lom pod Storžičem
42
50
81
93
Novake
4
4
4
4
Paloviče
18
18
19
19
Podljubelj
95 122 193 247
Popovo
4
4
6
6
Potarje
10
10
19
24
Pristava
61 110 154 167
Retnje
43
52
59
64
Ročevnica
48 101 109
Sebenje
71
93 103
Senično
29
33
65
92
Slap
23
25
29
30
Spodnje Vetrno
8
8
12
13
Tržič
367 386 457 474
Vadiče
7
7
7
7
Visoče
8
12
23
30
Zgornje Vetrno
9
10
14
17
Zvirče
31
55
99 105
Žiganja vas
53
65 113 123
( Vir: OBČINA Tržič, 2004; Krajevni leksikon, 1968; PISO.Tržič, 2006 )

3

6
4
5
2

11

1
1
5
4
1
2
4
1
5
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8.4.2. Komunalna opremljenost
8.4.2.1. Javno vodovodno omrežje
Javna vodooskrba v mestu Tržič in okolici se je začela že okoli leta 1900. Takrat so začeli z
resnim načrtovanjem vodooskrbe in začeli so se graditi novi vodovodi, objekti za akumulacijo
( vodohrani ) in objekti za zajem vode. Kasneje se je omrežje začelo širiti tudi v okolico
mesta. Danes javno vodovodno omrežje, ki je v oskrbi Komunale Tržič, d. o. o. kot javnega
podjetja, pokriva 88 % ( 13.850 prebivalcev ) prebivalstva. Ostalih 12 % predstavljajo vaški
in zasebni vodovodi.
Občina Tržič se trenutno napaja iz 7 virov ( Ljubelj, Črni Gozd, Mestni vodovod, Žegnani
Studenec, Brezje, Vetrno, Gozd), iz katerih priteče povprečno od 77 do 112 litrov vode na
sekundo. Del te vode gre v sosednji občini Naklo in Radovljica.
 Ljubelj: Vodovodni sistem se napaja iz zajetja Ljubelj z izdatnostjo 1 – 3 litrov na
sekundo.
Obstoječe količine zajete vode zadostujejo za obstoječe potrebe po sanitarni vodi mejnega
platoja Ljubelj in štirih stanovanjskih objektov. Na obstoječe stanje zajete vode ni mogoče
priključiti nobenih novih porabnikov.
 Brezje: Vodovodni sistem se napaja iz zajetja – vrtine Brezje, katere izdatnost je 5 –10
litrov na sekundo. Obsega 3044 m primarnega in 5495 m sekundarnega omrežja, na
katerem je izvedenih 142 priključkov. Na sistemu sta zgrajeni dve ustrezni akumulaciji
skupne prostornine 250 m3. Gre za najnovejši vodovodni sistem v upravljanju KPT in je
eden redkih povsem brez salonitnih cevi. Napaja naselja Brezje, Popovo, Vadiče, Hušica,
Hudo in Praproče v občini Radovljica. V celoti obnovljen je vodovod v naseljih Brezje,
Popovo, Vadiče, Hudo in Brdo. Star vodovod potreben obnove pa je le še med naseljema
Brezje in Hudo.
 Gozd in Vetrno: Vodovodni sistem Vetrno se napaja iz zajetja – izvir Vetrno. Izdatnost
izvira je 1 – 3 litre na sekundo. Vodovodni sistem Gozd, ki bo v perspektivi del skupnega
sistema VetrnoGozd se trenutno napaja iz zajetja – vodnjak Gozd, izdatnost izvira pa je
le do 0,1 litra na sekundo. Vodovodni sistem Vetrno obsega 358 m primarnega in 920 m
sekundarnega omrežja, na katerem je izvedenih 42 priključkov. Vodovodni sistem Gozd
pa obsega 316 m primarnega in 1015 m sekundarnega omrežja z 18 priključki. Gre za
novejša vodovodna sistema v upravljanju KPT, ki bosta v bodoče povezana in bosta
tvorila enoten sistem. Sistem Vetrno napaja naselji Sp. in Zg. Vetrno. Sistem ima več
pomanjkljivosti. Glavna je pomanjkanje akumulacije, ki je bila že od vsega začetka
predvidena ob zajetju. Naselje tako nima ustreznih rezerv za porabo v konicah, za
morebitne okvare in predvsem za požarno varnost.
Vodovod je bil do današnjega obsega zgrajen leta 1986. Napaja naselje Gozd. Od
vsega začetka prihaja do pomanjkanja vode, saj v sušnem obdobju vodnjak presahne.
Takrat je potreben dovoz vode v cisternah iz doline. Velik problem predstavlja tudi
gnojenje, saj je vodnjak lociran sredi polj in travnikov, tako da ni mogoče zagotoviti
zdravstveno neoporečne vode. V letu 2002 so bile opravljene hidrološke raziskave, ki niso
pokazale možnosti pridobitve zadostnih količin vode na območju vasi, zato bo v
prihodnosti potrebno napajanje s prečrpavanjem iz zajetja Vetrno.
 Črni gozd. Vodovodni sistem se napaja iz zajetja – kaptaže izvira Črni gozd. Izdatnost
izvira je 30 – 50 litrov na sekundo. Vodovodni sistem Črni gozd obsega 27006 m
primarnega in 18546 m sekundarnega omrežja, na katerem je izvedenih 932 priključkov.
Na sistemu je zgrajenih nekaj manjših vodohranov, ki pa glede na izdatnost vira še zdaleč
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ne zadoščajo potrebam. Gre za vodovodni sistem v upravljanju KPT, ki je po količini
zajete vode in po dolžini omrežja največji. Napaja naselja: Podljubelj, del Koroške ceste,
del Cankarjeve ceste, del Virja, Pod Kukovnico, Slap, spodnji del Čadovelj, Kranjsko
cesto, del Mlake, Pristavo, Križe, Snakovo, Retnje, Breg in Sebenje. Sistem je povezan s
sistemoma Mestni vodovod in Žegnani studenec. Sam problem sistema Črni gozd je že na
samem začetku. Nad zajetjem v območju zaščitnih varovalnih pasov je več kmetij in
objektov, ki predstavljajo veliko potencialno nevarnost onesnaževanja zajete vode. Drug
vir onesnaževanja je hudournik, ki v obdobju visokih vod zateka v zajetje, ter dejstvo, da
ni zajeta vsa možna voda na izviru.
Mestni vodovod: vodovodni sistem se napaja iz zajetja – kaptažni izvir Mestno zajetje
Ravne, izdatnosti 20 litrov na sekundo in iz zajetja – kaptažni izvir Markov, izdatnosti 2 –
5 litrov na sekundo. Vodovodni sistem Mestni vodovod obsega 6490 m primarnega in
5550 m sekundarnega omrežja, na katerem je izvedenih 440 priključkov. Na sistemu je
zgrajenih nekaj manjših vodohranov. Ta sistem napaja naselja Za jezom, Ravne, Tržič –
mesto, del Virja in del Cankarjeve ceste. Sistem je povezan s sosednjim sistemom Črni
gozd. Gre za najstarejši vodovod v občini. Začetek obratovanja nekaterih objektov sega v
leto 1905.
Žegnani studenec: Vodovodni sistem se napaja iz 7 zajetij – kaptaž na območju
Žegnanega studenca. Izdatnost vseh virov skupaj je 20 – 25 litrov na sekundo. Vodovodni
sistem Žegnani studenec obsega 12133 m primarnega in 20705 m sekundarnega omrežja,
na katerem je izvedenih 1269 priključkov. Na sistemu je zgrajenih nekaj vodohranov.
Sistem Žegnani studenec napaja naselja v občini Tržič in v občini Naklo in sicer: Bistrico
pri Tržiču, Ročevnico, Trajbah, IC Mlaka, Loko, Na logu, Kovor, Stagne, Zvirče,
Brezovo, Breg, Retnje, Žiganjo vas in severni del občine Naklo.
Kot je navedeno že v uvodu se sistem napaja iz 7 zaporedno povezanih zajetij, ki so
locirana na različnih višinah na južnem pobočju Dobrče, v dolini potoka Blajšnica. Zajetja
so bila zgrajena v letih od 1936 1995 in zajemajo vso izvirno vodo potoka. Dodatna
klasična zajetja na tem področju niso možna, zajem dodatnih količin je možen edino še z
vrtinami. Sistem Žegnani studenec je močno preobremenjen. Količine zajete vode so na
meji potreb. Ob konicah prihaja do preobremenitev cevi, kar povzroča vse več okvar na
omrežju. Na samem zajetju ni ustrezne akumulacije, ki bi bila kot rezerva za kritične
konične porabe in kjer bi bilo možno vodo tudi potrebno obdelati ( kloriranje ali UV
žarki ).
Dolina –Jelendol: V Dolini se je dolgo pojavljal problem zagotavljanja kvalitetne pitne
vode za sanitarno uporabo. Pred nekaj leti je občina Tržič pristopila k sistematskemu
reševanju problema. Pregledanih je bilo več možnih izvirov, na koncu pa je bil kot
najugodnejši izbran izvir pod Kalom. Lokacija vira je bila osnova za zasnovo novega
sistema, ki bo napajal vasi Dolina in Jelendol. V prvi fazi, ki je bila končana leta 2003 je
bilo zgrajeno zajetje, vodohran in približno 2000 m primarnega in sekundarnega
vodovoda.
Vaški in zasebni vodovodi: Pod kategorijo vaških in zasebnih vodovodov se smatrajo
vodovodi, ki niso ali ne bodo v upravljanju Komunalnega podjetja Tržič. Med tremi
največjimi so Lom, Leše in Senično. Zasebni vodovodi pa predstavljajo vodovode, ki
napajajo enega ali več objektov, ki so preveč odmaknjeni od ostalega javnega omrežja in
priključitev na javno omrežje ni mogoča niti smiselna. Ti zasebni vodovodi bodo ostali
tudi v bodoče. ( STRATEGIJA razvoja …, 2004 )
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8.4.2.2. Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode v
občini Tržič
Izvajalec gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini
Tržič je Javno podjetje Komunala Tržič d.o.o..
Javno podjetje Komunala Tržič je na dan 1. 10. 2005 upravljalo s 35 892 m javne kanalizacije
od česar je 33 140 m zgrajene v mešanem sistemu, 2 752 m pa je ločene fekalne kanalizacije.
Javno podjetje Komunala Tržič d. o. o. trenutno nima v upravljanju nobene čistilne naprave
komunalne odpadne vode. Bo pa do leta 2009 zgrajena Centralna čistilna naprava Tržič s
predvideno kapaciteto 15 000 PE. Na njej se bo čistila voda iz naselij Bistrica pri Tržiču, Breg
ob Bistrici, Brezje pri Tržiču; Čadovlje pri Tržiču, Hudo, Kovor, Križe Loka, Lom pod
Storžičem, Podljubelj( delno ), Pristava, Retnje, Ročevnica, Sebenje, Slap, Tržič, Zvirče in
Žiganja vas. Na ta način bo v sistem odvajanja in čiščenja zajetih preko 90 % v občini Tržič
nastale odpadne vode.
Način odvajanja odpadne vode iz gospodinjstev v občini Tržič so ugotavljali ob popisu
greznic in iztokov iz stanovanjskih objektov v času od julija do septembra 2005.
( PROGRAM oskrbe…, 2005 )

Graf 3: Način odvajanja odpadne vode iz gospodinjstev v občini Tržič
Način odvajanja odpadne vode iz gospodinjstev v občini Tržič
lastnik ni dosegljiv ali ne želi
posredovati podatkov; 5,51%

lastna čistilna naprava; 0,03%
izpust v javno kanalizacijo preko
pretočne greznice; 8,51%

razlivanje in površinsko ponikanje ;
0,28%

ponikanje preko pretočne greznice;
28,15%

neposredni izpust v vodotok;
1,32%
izpust v vodotok preko pretočne
greznice; 5,91%

neposredni izpust v javno
kanalizacijo; 50,30%

zbiranje v nepretočni greznici in
odvoz na komunalno ČN; 0,00%

( Vir: PROGRAM oskrbe…, 2005 )

8.4.2.3. Odpadki v občini Tržič
Odvoz odpadkov v občini izvaja Javno podjetje Komunala Tržič. Službo rednega odvoza
odpadkov opravljajo 3 ekipe. Delo opravljajo v tedenskih turnusih s tem, da se na ožjem
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mestnem območju ( na Cankarjevi cesti, Koroški cesti, Poti na Zali Rovt, Predilniški cesti,
Trgu svobode in Za jezom v Tržiču ) ter na Deteljici, Kovorski cesti in Zelenici v Bistrici pri
Tržiču izvaja dvakrat tedensko, na ostalem območju občine pa enkrat tedensko.
Komunalni odpadki iz gospodarstva in drugih dejavnosti se odvažajo po pogodbi in delo
poteka ciklično, ali pa po posebnem naročilu.
Odlagališče nenevarnih odpadkov Kovor je namenjeno odlaganju komunalnih in industrijskih
inertnih in nenevarnih odpadkov iz občine Tržič. Odlagališče Kovor obratuje od leta 1972.
Ureditveno območje odlagališča obsega 6,44 ha površine. Skladno z ureditvenim načrtom je
odlaganju namenjeno 4,5 ha, preostale površine pa so namenjene za servisiranje in izvajanje
pomožnih dejavnosti. ( NAČRT gospodarjenja…, 2005 )

8.4.3. Povečanje števila dejavnosti v naseljih
Podatke o številu dejavnosti v posameznem naselju sem zbrala samo za naselja, ki sem jih že
preje opredelila kot suburbana.
Število dejavnosti se po podatkih, ki sem jih lahko dobila, v vseh naseljih vseskozi povečuje.
Podatke sem dobila na internetni strani AJPESA.
Problem pri zbiranju teh podatkov pa je bil ta, da sem lahko dobila podatke le za trenutno
stanje ( delala sem v začetku novembra 2005 ). Že v času od takrat, ko sem si prvič ogledala
to stran ( september ), pa do sredine novembra, se je stanje nekoliko spremenilo. Nekatera
podjetja so bila nova, nekaterih pa enostavno ni več. Zato je pri tem ta problem, da nisem
mogla točno ugotoviti, koliko podjetij oz. dejavnosti je bilo registriranih npr. 31. 3. 1981,
31. 3. 1991 in 31. 3. 2002. Podatkov za podjetja oziroma dejavnosti, ki so bila od takrat pa do
novembra 2005 tako ustanovljena kot tudi ukinjena namreč ni moč dobiti. Zato bi bilo možno
tudi, čeprav je to malo verjetno, da je neko naselje pred desetimi leti imelo celo več dejavnosti
kot danes, a danes tega ni več moč ugotoviti.
Naslednji problem je tudi ta, da so posamezna podjetja oz. dejavnosti v času svojega obstoja
menjavala uradna imena in so zato v teh podatkih registrirana šele od zadnje spremembe
imena naprej.
Primer : Vem, da tovarna Peko, kjer izdelujejo čevlje na istem naslovu deluje že več kot 100
let, pa je glede na podatke, ki sem jih dobila, registrirana šele od konca leta 1974.
Drug tak primer je bila tovarna ZLIT  Združena lesna industrija Tržič, kjer so izdelovali
pohištvo. Vem, da tovarna ne obratuje že kar nekaj let in da so v njenih nekdanjih prostorih
danes druge dejavnosti, pa je bila še vedno vodena v registru. Takih primerov je še nekaj
( trgovine Merkatorja, … ).
Zaradi vseh teh »napak« moramo te podatke upoštevati z neko rezervo.
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8.5. POTEK SUBURBANIZACIJE
Ker sem podatke opazovala od leta 1961 naprej, sem dobila 5 opazovalnih obdobij in sicer 4
za čas od enega do drugega uradnega popisa prebivalstva in še za celotno obdobje skupaj.

8.5.1. Suburbanizacija med letoma 1961 in 1971
Slika 48: Suburbanizirana naselja leta 1971

Leta 1971 je bilo po teh zbranih podatkih v občini Tržič suburbaniziranih že 5 (oziroma 6
današnjih) naselij. Danes samostojno naselje Ročevnica je bila leta 1971 namreč še del naselja
Bistrica pri Tržiču. Suburbanizirana so bila naselja Bistrica pri Tržiču z danes samostojnim
naseljem Ročevnica, Loka, Pristava, Križe in Retnje. Vsa ta naselja so v bistvu med seboj
sklenjena in so bližnja naselja mesta Tržič, leže pa južno od mesta.

8.5.2. Suburbanizacija med letoma 1971 in 1981
Slika 49: Suburbanizirabna naselja leta 1981

Leta 1981 je suburbaniziranih naselij že 7. Od prejšnjih 5 oziroma sedaj že 6, saj je Ročevnica
že samostojno naselje, odpade naselje Pristava, pridružita pa se ostalim naseljem še naselji
Zvirče in Žiganja vas, ki pa ležita že nekoliko stran od Tržiča, ob meji s takratno občino Kranj
( danes občina Naklo ).
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8.5.3. Suburbanizacija med letoma 1981 in 1991
Slika 50: Suburbanizirana naselja leta 1991

Leta 1991 je v občini 11 suburbaniziranih naselij. Ročevnica, Loka, Kovor, Zvirče, Visoče,
Žiganja vas, Sebenje, Križe ter ponovno Pristava, pa tudi Senično in Jelendol. Tu se že kaže
to, da se sedaj suburbanizirajo že od mesta Tržič oddaljenejša naselja. Med naselji, ki so
najdlje od mesta sta tako Senično, kot tudi Jelendol.
V naselju Bistrica pri Tržiču, ki je prej vseskozi spadalo med suburbanizirana naselja z zelo
visokimi kazalci suburbanizacije, se sedaj že začnejo kazati zanki dezurbanizacije. V naselju
se namreč ustavi gradnja blokov, ki je v preteklosti veliko pripomogla k temu, da se je naselje
Bistrica pri Tržiču tako hitro večalo.

8.5.4. Suburbanizacija med letoma 1991 in 2002
Slika 51: Suburbanizirana naselja leta 2002

Leta 2002 pa sodi med suburbana naselja že 13 naselij v občini. To so naselja Podljubelj,
Visoče, Brezje pri Tržiču, Ročevnica, Loka, Kovor, Zvirče, Žiganja vas, Sebenje, Pristava,
Senično, Lom pod Storžičem ter Jelendol.
Tudi v tem obdobju pride do povečanja števila suburbaniziranih naselij. Ponovno pa se kaže
to, da se v prejšnjih obdobjih najbolj suburbanizirana naselja že dezurbanizirajo. Med
suburbanizirana naselja namreč v tem opazovalnem obdobju ne spada več naselje Križe, ki je
bilo podobno kot Bistrica pri Tržiču, ki med suburbaniziranimi naselji ni več že v prejšnjem
obdobju, v preteklosti najbolj na udaru suburbanizacije.
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8.5.5. Suburbanizacija med letoma 1961 in 2002
Slika 52: Suburbanizirana naselja za celotno opazovalno obdobje med letoma 1961 in 2002

Za celotno opazovano obdobje, to je med letom 1961 in letom 2002, od 35 naselij vsaj 4 od
šestih kriterijev, ki sem jih določila za to, da naselje sodi med suburbana naselja, izpolnjuje 13
naselij. Vsa ta naselja, razen Visoč, so med večjimi.
Razen Brezij, Visoč, Loma pod Storžičem in Senična vsa naselja, ki spadajo med suburbana,
ležijo na ravninskem svetu. Vsa naselja razen Loma pod storžičem leže južno od Tržiča.
Suburbanizirana naselja, ki leže južno od Tržiča, so v sklenjenem pasu. Med suburbanimi
naselji južno od Tržiča pa ležita naselji Retnje in Breg ob Bistrici ki pa ne sodita v to skupino.
To sta manjši naselji, ki ležita na ježi in na robu ravnine na levem bregu reke Tržiške Bistrice.
Večina teh suburbaniziranih naselij leži tudi ob glavnih vpadnicah v mesto. Skozi Zvirče,
Kovor, Loko, Ročevnico in Bistrico pri Tržiču vodi stara cesta iz Kranja v Tržič. Vsa ta
naselje leže tudi ob novejši cesti, ki pelje iz Kranja proti mejnemu prehodu Ljubelj, vendar pa
ima ta cesta le v Bistrici pri Tržiču izvoz za Tržič in druga naselja.
Žiganja vas, Sebenje, Križe in Pristava leže ob cesti, ki pelje iz Kranja preko Dupelj do
Tržiča.
Skozi Senično, Križe in Pristavo pa je speljana cesta iz Golnika proti Tržiču.
Skozi Bistrico pri Tržiču, Brezje in Visoče pa gre cesta ( Pod gorami ) proti Begunjam.
Edino naselje Lom pod Storžičem je odmaknjeno od vseh teh pomembnejših prometnih
povezav..

Slika 53: Suburbanizirana naselja vsaj v enem opazovalnem obdobju

Vsaj v enem opazovalnem obdobju ( med letom 1961 in letom 2002 ) je med suburbanizirana
naselja po sodilo 16 naselij v občini Tržič. To so bila naselja: Bistrica pri Tržiču, Brezje pri
Tržiču, Visoče, Ročevnica, Loka, Kovor, Zvirče, Žiganja vas, Sebenje, Retnje, Križe,Pristava,
Senično, Lom pod Storžičem, Jelendol in Podljubelj.
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Vsa ostala naselja pa po izbranih kriterijih ne sodijo v suburbano območje.
To so manjša naselja, ki večino ali pa vsaj del obravnavanega obdobja tudi izgubljajo
prebivalstvo oziroma število prebivalstva v njih upada. Leže tudi nekoliko odmaknjena od
glavnih prometnih poti ali pa že bolj v hribovitem svetu. Tudi opremljenost
( komunalna in cestna infrastruktura ) teh naselij je slabša.

8.6. SUBURBANIZIRANA NASELJA
8.6.1. Bistrica pri Tržiču :
Slika 54: Naselje Bistrica pri Tržiču
Število prebivalcev naselja Bistrica pri Tržiču se vse od
popisa leta 1961 pa do popisa leta 1981 povečuje. Najbolj
drastično se poveča med letoma 1961 in 1971, ko se
prebivalstvo več kot podvoji. Po letu 1981 pa začne število
prebivalstva v Bistrici pri Tržiču upadati. V enajstih letih,
med popisom leta 1991 in popisom leta 2002 se število
prebivalstva zmanjša za skoraj 10 %. Zanimivo pa je, da se
še vedno zvišuje število gospodinjstev.
Ves čas se v naselju povečuje tudi število stanovanj. Število
stanovanj se kljub zmanjšanju števila prebivalstva poveča
za skoraj 6 %.
Večina hiš ( 201 ) je bila v Bistrici pri Tržiču zgrajena že
pred 1. 7. 1981. Od 2. 7. 1981 pa do 31. 3. 1991 se število
hiš s hišnimi številkami zveča za 65, od 1. 4. 1991 pa do 31. 3. 2002 pa še za nadaljnjih 17
hiš. Kar nekaj teh hiš so v bistvu stanovanjski bloki. Po 1. 4. 2002 sta bili zgrajeni še dve hiši.
Nove stavbe so ponekod nastajale v okviru starega naselja, ko so se posamezne nove hiše
gradile znotraj naselja. Drugje pa so nove hiše oziroma bloki nastali na robu starega naselja,
tako, da se je naselje z gradnjo novih stavb tudi širilo – bloki na Deteljici in hiše v zgornjem
delu naselja. V Bistrici pri Tržiču imajo ulične naslove od leta 1983 dalje.
Delež kmečkega prebivalstva je bil v naselju nizek že leta 1961 in sicer le 4,19 %. Leta 1991
pa je znašal le še 0,35 % vsega prebivalstva.
Delež dnevnih migrantov od skupnega števila zaposlenih leta 2002 ni presegal povprečja
občine. Znašal je 65,37 %. To pa zato, ker ima naselje precejšnje število delovnih mest, saj
ima nekaj industrijskih obratov, pa tudi dokaj razvito storitveno obrt in precej trgovin.
Število zaposlenih v storitvenih dejavnostih od vsega zaposlenega prebivalstva iz naselja je
precejšnje. Verjetno prav zaradi številnih trgovin in lokalov predvsem v trgovskem centru
Deteljica, ki je bil še nekaj let nazaj največje in lahko rečemo edino nakupovalno središče v
občini.
Delež avtohtonega prebivalstva je leta 2002 majhen – le 29,34 %. Po vsej verjetnosti zaradi
intenzivne gradnje predvsem stanovanjskih blokov v preteklosti v tem naselju. Najvišji je bil
leta 1971, ko je znašal kar 51, 27 %.
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Slika 55: Stavbe s hišno številko in leto njihove izgradnje v naselju Bistrica pri Tržiču

( Kartografska osnova: Kataster stavb, 2004 )
Tabela 12: Dejavnosti in čas njihovega pričetka v naselju Bistrica pri Tržiču
DEJAVNOST
Kmetijstvo, lov, gozdarstvo, ribištvo
Rudarstvo
Predelovalne dejavnosti
Oskrba z elektriko, plinom, vodo
Gradbeništvo
Trgovina, popravila mot. vozil
Gostinstvo
Promet, skladiščenje, zveze
Finančno posredništvo
Nepremičnine, najem, poslovne stor.
Javna uprava, obramba, social. zavarov.
Izobraževanje
Zdravstvo, socialno varstvo
Dr. javne, skupne in osebne stor.
SKUPAJ

ČAS USTANOVITVE
od 1.4.1981
do 31.3.1981 do 31.3.1991
/
/
/
/
2
7
/
/
/
/
/
6
/
/
/
1
/
2
1
4
1
1
4
/
/
/
4
3
12
24

skupno število
od 1.4.1991
dejavnosti
do 31.3.2002 po 1.4.2002 31.10.2005
3
/
3
/
/
/
18
1
28
1
/
1
11
7
18
20
16
42
7
2
9
7
/
8
1
1
4
17
10
32
/
/
2
/
/
4
1
1
2
19
9
35
105
46
188

( Vir: AJPES, 2005 )
Število dejavnosti v naselju se ves čas povečuje. Največ novih dejavnosti naselje dobi po letu
1991. V naselju je nekaj industrijskih obratov, imajo veliko različnih trgovin, devetletno
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osnovno šolo, vrtec, pošto in banko, policijsko postajo, lekarno, frizerske salone, bencinski
črpalki, pa tudi kar nekaj gostinskih lokalov.
Naselje ima dobro cestno infrastrukturo. Ima cestno razsvetljavo in tudi pločnike ob vseh
glavnih cestah. Urejenih imajo tudi nekaj javnih parkirišč. V naselju pa je dobro poskrbljeno
tudi za rekreacijske površine. Imajo rokometno in košarkaško igrišče, teniška igrišča in
otroško igrišče. V naselju imajo tudi letno kopališče.
Fotografija 2: Fotografija dela Bistrice pri Tržiču iz časa nekje po 2. svetovni vojni ( točen čas
nastanka fotografije ni znan )

( Vir: Tržiški muzej, 2006 )
Fotografija 3: Del naselja Bistrica pri Tržiču danes

Avtor fotografije: Romana Kramar, 2004
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8.6.2. Brezje pri Tržiču
Slika 56: Naselje Brezje pri Tržiču
Število prebivalcev naselja Brezje pri Tržiču ves čas
obravnavanega obdobja narašča, najbolj med letoma 1981
in 1991. Gre za naselje, ki je od mesta oddaljeno manj kot
10 minut vožnje z avtom.
Delež priseljenega prebivalstva je šele ob popisu leta 2002
višji od deleža domačega – avtohtonega prebivalstva.
Delež kmečkega prebivalstva se je tudi tu močno
zmanjšal. Leta 1961 je znašal 29,28 %, leta 1991 pa le še
3,44 %.
Število stanovanj v naselju se je po letu 1971 več kot
podvojilo. Število hiš se je po letu 1981, ko je bilo 49
hišnih številk, pa do danes tudi skoraj podvojilo. Tako, da
je danes skoraj polovica hiš v naselju mlajših od 25 let. Največ novih hiš je bilo zgrajenih
med letoma 1981 in 1991 in sicer kar 40, od leta 1991 pa do 2002 tri, po letu 2002 pa tudi 3
nove hiše. Nove hiše so se gradile tako med starejšimi hišami kot tudi v novih delih naselja.
Slika 57: Stavbe s hišno številko in leto njihove izgradnje v naselju Brezje pri Tržiču

( Kartografska osnova: Kataster stavb, 2004 )
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Delež dnevnih migrantov od vseh zaposlenih leta 2002 je nad 85 %, kar kaže na to, da v
naselju ni veliko možnosti za zaposlitev. V storitvenih dejavnostih je zaposlena skoraj
polovica zaposlenega prebivalstva.
Tabela 13: Dejavnosti in čas njihovega pričetka v naselju Brezje pri Tržiču
DEJAVNOST
Kmetijstvo, lov, gozdarstvo, ribištvo
Rudarstvo
Predelovalne dejavnosti
Oskrba z elektriko, plinom, vodo
Gradbeništvo
Trgovina, popravila mot. vozil
Gostinstvo
Promet, skladiščenje, zveze
Finančno posredništvo
Nepremičnine, najem, poslovne stor.
Javna uprava, obramba, social. zavarov.
Izobraževanje
Zdravstvo, socialno varstvo
Dr. javne, skupne in osebne stor.
SKUPAJ

ČAS USTANOVITVE
skupno število
od 1.4.1981 od 1.4.1991
dejavnosti
do 31.3.1981 do 31.3.1991 do 31.3.2002 po 1.4.2002
31.10.2005
/
/
1
/
1
/
/
/
/
/
/
/
2
1
3
/
/
/
/
/
/
/
/
1
1
/
/
1
/
1
/
/
/
2
2
/
/
3
1
4
/
/
/
/
/
/
1
2
/
3
2
/
/
/
2
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
1
3
4
2
1
10
8
21

( Vir: AJPES, 2005 )
Število dejavnosti v naselju se počasi povečuje. Tudi opremljenost naselja se počasi
izboljšuje. Del naselja že ima javno razsvetljavo, pločnikov pa ni.

8.6.3. Kovor
Slika 58: Naselje Kovor
Število prebivalcev naselja Kovor se ves čas povečuje.
Najbolj med letoma 1981 in 1991, nekoliko manj pa v
zadnjem opazovalnem obdobju med letoma 1991 in
2002. Delež avtohtonega prebivalstva znaša le nekaj nad
35 %, kar kaže na to, da je večina prebivalstva v to
naselje priseljena in ne živi v njem že od rojstva. Delež
kmečkega prebivalstva se je od leta 1961, ko je znašal
14,38 % do leta 1991 znižal na 2,94 %.
Leta 2002 delež dnevnih migrantov od skupnega števila
zaposlenih iz naselja znaša 84,26 %. Delež zaposlenih v
storitvenih dejavnostih pa nekaj nad 51 %.
Tudi v tem naselju se je kar precej hiš zgradilo po letu
1981. Skupno 90. Od leta 1981 do 1991 54, od 1991 do
2002 30, po letu 2002 pa 6 novih hiš.
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Slika 59: Stavbe s hišno številko in leto njihove izgradnje v naselju Kovor

( Kartografska osnova: Kataster stavb, 2004 )
To naselje se je po letu 1981 kar precej razširilo, saj so nove hiše večinoma nastajale v novih
delih naselja. Širilo se je proti Z in SZ. Naselje je v letu 1995 dobilo tudi ulični sistem
označevanja hiš.
Tabela 14: Dejavnosti in čas njihovega pričetka v naselju Kovor
DEJAVNOST
Kmetijstvo, lov, gozdarstvo, ribištvo
Rudarstvo
Predelovalne dejavnosti
Oskrba z elektriko, plinom, vodo
Gradbeništvo
Trgovina, popravila mot. vozil
Gostinstvo
Promet, skladiščenje, zveze
Finančno posredništvo
Nepremičnine, najem, poslovne stor.
Javna uprava, obramba, social. zavarov.
Izobraževanje
Zdravstvo, socialno varstvo
Dr. javne, skupne in osebne stor.
SKUPAJ

ČAS USTANOVITVE
skupno število
od 1.4.1981 od 1.4.1991
dejavnosti
do 31.3.1981 do 31.3.1991 do 31.3.2002 po 1.4.2002
31.10.2005
/
/
1
/
1
/
/
/
/
/
/
/
9
1
10
/
/
/
/
/
/
/
2
1
3
/
/
5
1
6
/
/
1
/
1
/
/
1
/
1
/
/
/
/
/
/
/
5
/
5
2
/
/
/
2
1
/
/
/
1
/
/
/
1
/
1
3
3
7
3
1
27
7
38

( Vir: AJPES, 2005 )
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Število dejavnosti v naselju se povečuje. Tudi tu predvsem v zadnjem času. Imajo trgovine in
kar nekaj predelovalnih dejavnosti. V naselju je tudi podružnična štiriletna osnovna šola.
Ob glavni cesti skozi naselje in tudi delno znotraj naselja imajo javno razsvetljavo. Pločnikov
naselje še nima, razen na obnovljenem mostu.

8.6.4. Križe
Fotografija 4: Del naselja Križe in naselja v okolici

Avtor fotografije: Romana Kramar, 2003
Slika 60: Naselje Križe
Število prebivalcev med letoma 1961 in 1971
rahlo upade, vendar pa po tem letu prebivalstvo
ves čas narašča. Najbolj med letoma 1981 in
1991, ko se število prebivalstva poveča skoraj za
četrtino. Število hiš leta 1981 znaša 147. Do leta
1991 se število poveča še za 69 hiš, od leta 1991
do 2002 za nadaljnjih 18 hiš. Po popisu
prebivalstva 31. 3. 2002 pa so bile, po podatkih,
ki so na voljo, naselju dodeljene še 4 nove hišne
številke.
Nove hiše so bile zgrajene tako med starimi
domačijami, kot tudi bolj strnjeno v novih delih
naselja. Tudi Križe so naselje, ki je šele v
novejšem času dobilo ulični sistem označevanja hišnih številk. Ta sistem so uvedli leta 1995.
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Slika 61: Stavbe s hišno številko in leto njihove izgradnje v naselju Križe

( Kartografska osnova: Kataster stavb, 2004 )
Delež kmečkega prebivalstva je v Križah za suburbanizirano naselje razmeroma visok, saj je
leta 1991 še vedno 4,04 %.
Delež priseljenega prebivalstva leta 2002 znaša 64,61 %, delež dnevnih migrantov od
skupnega števila zaposlenih pa 69,27 %. Delež zaposlenih v storitvenih dejavnostih pa znaša
51,23 %.
Največ dejavnosti v naselju predstavljajo javne, skupne in osebne storitve, sledijo jim
predelovalne dejavnosti, poslovne storitve in trgovina in popravila motornih vozil.
V naselju imajo trgovine, pošto, devetletno osnovno šolo, vrtec. Še danes je v naselju kar
nekaj kmetij, ki se ukvarjajo s pridelavo zelenjave.
Skoraj celotno naselje je opremljeno z javno razsvetljavo. Ob glavnih cestah v naselju pa so
skoraj povsod tudi pločniki. V naselju so ob osnovni šoli tudi rokometno in košarkaško
igrišče, več teniških igrišč in otroško igrišče.
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Tabela 15: Dejavnosti in čas njihovega pričetka v naselju Križe
DEJAVNOST
Kmetijstvo, lov, gozdarstvo, ribištvo
Rudarstvo
Predelovalne dejavnosti
Oskrba z elektriko, plinom, vodo
Gradbeništvo
Trgovina, popravila mot. vozil
Gostinstvo
Promet, skladiščenje, zveze
Finančno posredništvo
Nepremičnine, najem, poslovne stor.
Javna uprava, obramba, social. zavarov.
Izobraževanje
Zdravstvo, socialno varstvo
Dr. javne, skupne in osebne stor.
SKUPAJ

ČAS USTANOVITVE
skupno število
od 1.4.1981 od 1.4.1991
dejavnosti
do 31.3.1981 do 31.3.1991 do 31.3.2002 po 1.4.2002
31.10.2005
/
/
2
1
3
/
/
/
/
/
/
2
13
2
17
/
/
/
/
/
/
2
2
3
7
/
2
10
3
15
/
/
/
4
4
/
/
5
/
5
/
/
/
/
/
/
1
12
3
16
2
/
/
/
2
1
/
/
/
2
/
/
/
1
1
/
2
14
5
22
3
9
58
22
94

( Vir: AJPES, 2005 )

8.6.5. Loka
Slika 62: Naselje Loka
Je naselje, kjer se število prebivalstva povečuje do leta
1981, nato je do leta 1991 zaznati kar velik upad
prebivalstva, po tem letu pa se število prebivalstva zopet
začne povečevati, vendar je bilo skupno število
prebivalcev ob popisu leta 2002 ( 347 ) še vedno nižje od
števila prebivalcev leta 1981 ( 423 ).
Isto se zgodi s številom gospodinjstev in številom
stanovanj.
Število hiš v naselju leta 1981 znaša 67. Po leta 1981 pa je
zgrajenih 33 novih hiš. V obdobju med letoma 1981 in
1991 19 hiš, med letoma 1991 in 2002 9 hiš, po letu 2002
pa 5 novih hiš. Novejše hiše so gradili posamično med
starejšimi, čeprav je resnično starih hiš v naselju zelo
malo. Skoraj celotno naselje je namreč nastalo po 2. sv. vojni, saj je še ob popisu 1948 štelo
naselje le 105 prebivalcev.
Število kmečkega prebivalstva se tudi tu zniža. Leta 1961 je znašal delež kmečkega
prebivalstva 10,32 %, leta 1991 pa 2,37 % prebivalstva. Delež avtohtonega prebivalstva znaša
leta 2002 36,59 %, delež dnevnih migrantov od vseh zaposlenih je 76,68 %, delež zaposlenih
v terciarnih dejavnostih pa 52,73 %.
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Slika 63: Stavbe s hišno številko in leto njihove izgradnje v naselju Loka

( Kartografska osnova: Kataster stavb, 2004 )
Tabela 16: Dejavnosti in čas njihovega pričetka v naselju Loka
DEJAVNOST
Kmetijstvo, lov, gozdarstvo, ribištvo
Rudarstvo
Predelovalne dejavnosti
Oskrba z elektriko, plinom, vodo
Gradbeništvo
Trgovina, popravila mot. vozil
Gostinstvo
Promet, skladiščenje, zveze
Finančno posredništvo
Nepremičnine, najem, poslovne stor.
Javna uprava, obramba, social. zavarov.
Izobraževanje
Zdravstvo, socialno varstvo
Dr. javne, skupne in osebne stor.
SKUPAJ

ČAS USTANOVITVE
skupno število
od 1.4.1981 od 1.4.1991
dejavnosti
do 31.3.1981 do 31.3.1991 do 31.3.2002 po 1.4.2002
31.10.2005
/
/
2
/
2
/
/
/
/
/
/
/
4
2
6
/
/
/
/
/
/
/
1
/
1
/
/
3
1
4
/
/
/
/
/
/
1
3
/
4
/
/
/
/
/
/
/
3
2
5
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
1
/
1
/
1
17
5
23

( Vir: AJPES, 2005 )
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V naselju Loka je od vseh dejavnosti, ki so danes ( oziroma so bile konec oktobra 2005 ) v
naselju le ena dejavnost, ki je pričela poslovat v naselju pred letom 1991. Vse ostale
dejavnosti so mlajše.
Naselje ima javno razsvetljavo, nima pa pločnikov.

8.6.6. Lom pod Storžičem
Slika 64: Naselje Lom pod Storžičem
Število prebivalcev v Lomu pod Storžičem je
od leta 1961 pa do leta 1981 v rahlem upadu,
nato pa se do leta 1991 hitro poveča. Rast
števila prebivalcev pa se nadaljuje tudi do
popisa 2002. Enako je s številom
gospodinjstev. Število stanovanj pa narašča
ves čas.
Delež kmečkega prebivalstva se je tudi v
Lomu pod Storžičem znižal, vendar ne tako
kot drugod, saj je leta 1991 delež kmečkega
prebivalstva še vedno znašal 9,42 %. Tako
visok delež kmečkega prebivalstva je
verjetno posledica tega, da leži to naselje že
v nekoliko višjem svetu in je tam še kar nekaj »čistih« kmetij, kjer se preživljajo izključno s
kmetijstvom, ter nekaj kmetij, kjer se ukvarjajo tudi s kmečkim turizmom. Delež avtohtonega
prebivalstva je od popisa leta 2002 nižji od deleža priseljenega prebivalstva. Znaša 48, 97 %.
Delež zaposlenih dnevnih migrantov znaša ob popisu leta 2002 77,14 %. Najvišji je bil delež
migrantov leta 1981, ko je bil 95,51 %. Zaposlenih v storitvenih dejavnostih je bilo leta 2002
39, 44 %.
Leta 1981 je imelo naselje Lom pod Storžičem 50 hiš. To število se do leta 2002 poveča za
nadaljnjih 43 hiš. Od leta 1981 do 1991 je bilo zgrajenih 31, od 1991 pa do 2002 pa še 12
novih hiš. Po letu 2002 se število hiš poveča še za 2. Večina novejših hiš je nastala v novih
delih naselja.
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Slika 65: Stavbe s hišno številko in leto njihove izgradnje v naselju Lom pod Storžičem

( Kartografska osnova: Kataster stavb, 2004 )
Tabela 17: Dejavnosti in čas njihovega pričetka v naselju Lom pod Storžičem
DEJAVNOST
Kmetijstvo, lov, gozdarstvo, ribištvo
Rudarstvo
Predelovalne dejavnosti
Oskrba z elektriko, plinom, vodo
Gradbeništvo
Trgovina, popravila mot. vozil
Gostinstvo
Promet, skladiščenje, zveze
Finančno posredništvo
Nepremičnine, najem, poslovne stor.
Javna uprava, obramba, social. zavarov.
Izobraževanje
Zdravstvo, socialno varstvo
Dr. javne, skupne in osebne stor.
SKUPAJ

ČAS USTANOVITVE
skupno število
od 1.4.1981 od 1.4.1991
dejavnosti
do 31.3.1981 do 31.3.1991 do 31.3.2002 po 1.4.2002
31.10.2005
/
/
2
/
2
/
/
/
/
/
/
1
1
1
3
/
/
/
/
/
/
/
4
/
4
/
/
1
1
2
/
/
/
/
/
/
/
1
/
1
/
/
/
/
/
/
/
3
/
3
2
/
/
/
2
1
/
1
/
2
/
/
/
/
/
2
/
2
1
5
5
1
15
3
24

( Vir: AJPES, 2005 )
Število dejavnosti se povečuje. Izrazito po letu 1991. Naselje ima štiriletno podružnično
osnovno šolo in oddelek vrtca.
Javne razsvetljave, razen nekaj posameznih luči, nimajo. Pločnika imajo v naselju zelo malo,
le ob osnovni šoli
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8.6.7. Pristava
Slika 66: Naselje Pristava
V obravnavanem obdobju se število
prebivalcev Pristave od leta 1961 pa do leta
1981 povečuje. V obdobju med popisoma leta
1981 in leta 1991 je nato zaznati upad
prebivalstva in sicer za več kot 10 %. Po letu
1991 pa se število prebivalcev zopet
povečuje. Isto je z gospodinjstvi. Tudi število
stanovanj med letoma 1981 in 1991 upade –
za 23 stanovanj.
Delež avtohtonega prebivalstva je zelo nizek,
saj znaša le 28,84 % vsega prebivalstva.
Delež dnevnih migrantov od skupnega števila
zaposlenih je 85, 49 %, delež zaposlenih v
terciarnih dejavnostih pa 52,45 %.
Delež kmečkega prebivalstva je med najnižjimi v občini, saj je že leta 1961 znašal le 0,67 %,
leta 1991 pa samo še 0,12 % prebivalstva.
Število hiš se je od leta 1981 pa do 2002 povečalo za 58 hiš. Leta 1981 je bilo v Pristavi 110
hišnih številk. Od leta 1981 do leta 1991 je bilo zgrajenih 44 novih, od leta 1991 do leta 2002
pa 13 novih hiš. Po letu 2002 je bila zgrajena še ena nova stavba.
Slika 67: Stavbe s hišno številko in leto njihove izgradnje v naselju Pristava

( Kartografska osnova: Kataster stavb, 2004 )
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Hiše so nastajale posamezno med starimi. Le del ulice Pot na polje je naselje samih novih hiš.
Tam so zgradili skupaj 16 novih vrstnih hiš. Tudi Pristava je šele leta 1995 dobila ulični
sistem označevanja hiš.
Tabela 18: Dejavnosti in čas njihovega pričetka v naselju Pristava
DEJAVNOST
Kmetijstvo, lov, gozdarstvo, ribištvo
Rudarstvo
Predelovalne dejavnosti
Oskrba z elektriko, plinom, vodo
Gradbeništvo
Trgovina, popravila mot. vozil
Gostinstvo
Promet, skladiščenje, zveze
Finančno posredništvo
Nepremičnine, najem, poslovne stor.
Javna uprava, obramba, social. zavarov.
Izobraževanje
Zdravstvo, socialno varstvo
Dr. javne, skupne in osebne stor.
SKUPAJ

ČAS USTANOVITVE
skupno število
od 1.4.1981 od 1.4.1991
dejavnosti
do 31.3.1981 do 31.3.1991 do 31.3.2002 po 1.4.2002
31.10.2005
/
/
/
2
2
/
/
/
/
/
1
/
10
3
14
1
/
/
/
1
/
/
2
2
4
/
2
4
3
9
/
/
/
1
1
/
/
1
/
1
/
/
/
/
/
/
/
1
4
5
1
/
/
/
1
/
/
/
/
/
/
/
/
1
1
1
/
6
/
7
4
2
24
16
46

( Vir: AJPES, 2005 )
Tudi v naselju Pristava vidimo, da se je večina registriranih dejavnosti pričela po letu 1991.
Prevladujejo predelovalne dejavnosti in trgovina.
Naselje je dobro opremljeno z javno razsvetljavo in tudi pločniki.

8.6.8. Ročevnica
Slika 68: Naselje Ročevnica
Gre v bistvu za novejše naselje. Samostojno
naselje je Ročevnica šele od leta 1978. Preje je
bilo naselje del naselja Bistrica pri Tržiču. Zato
tudi ni podatkov iz popisov prebivalstva za leta
1961 in 1971. Število prebivalcev v naselju ves čas
narašča. Prav tako število gospodinjstev,
stanovanj, kot tudi hiš. Celotno naselje je novejše,
vendar so hiše v Ročevnici večinoma nastale že
pred letom 1981, medtem, ko je večina hiš v
novejšem delu Ročevnice z naslovom Na jasi
novejšega datuma in so bile zgrajene po letu 1981.
K naselju Ročevnica pa spada tudi nekaj stavb na
Kovorski cesti. Do leta 1981 je bilo v Ročevnici
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zgrajenih 48 hiš. Od leta 1981 do leta 1991 53 hiš, od leta 1991 do leta 2002 8 hiš, po letu
2002 pa 1 nova hiša.
Slika 69: Stavbe s hišno številko in leto njihove izgradnje v naselju Ročevnica

( Kartografska osnova: Kataster stavb, 2004 )
Delež avtohtonega prebivalstva je v naselju Ročevnica najnižji v celotni občini, saj znaša le
22,8 %. Delež kmečkega prebivalstva je bil leta 1991 le 0, 51 %, delež dnevnih migrantov
med zaposlenimi leta 2002 je bil 84,85 %, delež zaposlenih v storitvenih dejavnostih pa je
znašal 58,08 %.
Število dejavnosti se tudi tu povečuje. Največ dejavnosti v naselju je povezanih z javnimi,
skupnimi in osebnimi storitvami, trgovino in popravili motornih vozil ter z gradbeništvom.
Le delno imajo v naselju ceste opremljene z javno razsvetljavo, pločnikov pa naselje nima.
V naselju se nahaja tudi Dom starostnikov, kjer je tudi nekaj parkirišč. Urejeno imajo tudi
balinišče.
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Tabela 19: Dejavnosti in čas njihovega pričetka v naselju Ročevnica
DEJAVNOSTRočevnica
Kmetijstvo, lov, gozdarstvo, ribištvo
Rudarstvo
Predelovalne dejavnosti
Oskrba z elektriko, plinom, vodo
Gradbeništvo
Trgovina, popravila mot. vozil
Gostinstvo
Promet, skladiščenje, zveze
Finančno posredništvo
Nepremičnine, najem, poslovne stor.
Javna uprava, obramba, social. zavarov.
Izobraževanje
Zdravstvo, socialno varstvo
Dr. javne, skupne in osebne stor.
SKUPAJ

ČAS USTANOVITVE
skupno število
od 1.4.1981 od 1.4.1991
dejavnosti
do 31.3.1981 do 31.3.1991 do 31.3.2002 po 1.4.2002
31.10.2005
1
/
/
/
1
/
/
/
/
/
/
1
1
/
2
/
/
1
/
1
/
/
4
1
5
/
2
3
1
6
/
/
/
/
/
/
/
/
1
1
/
/
/
/
/
/
/
2
2
4
2
1
/
/
3
/
/
/
/
/
/
1
1
/
2
1
2
2
2
7
4
7
14
7
32

( Vir: AJPES, 2005 )

8.6.9. Sebenje
Slika 70: Naselje Sebenje
Tu je število prebivalcev najbolj
spremenljivo. Leta 1961 imajo Sebenje
342 prebivalcev, nato do leta 1971
število prebivalcev upade na 320, do
leta 1981 na 317, nato se ob popisu leta
1991 poveča na 389, potem pa do
popisa leta 2002 število prebivalcev
ponovno upade in zanaša tega leta 376
prebivalcev. Število stanovanj ves čas
narašča.
Delež avtohtonega prebivalstva leta
2002 je 32,99 %, delež dnevnih
migrantov od vseh zaposlenih 78,23 %,
delež zaposlenih v storitvenih dejavnostih pa znaša 46,94 %. Delež kmečkega prebivalstva je
bil leta 1961 7, 89 %, leta 1991 pa 0,52 %.
Leta 1981 so Sebenje imele 71 stavb s hišno številko. Do leta 2002 dobijo še 32 novih hiš.
Med letoma 1981 in 1991 22, med letoma 1991 in 2002 pa 10. Po letu 2002 pa še 5 novih hiš.
V naselju je največ dejavnosti s področja trgovine in popravila motornih vozil. Ti podatki nas
lahko zavedejo, ker imajo v naselju podjetja, ki se s to dejavnostjo ukvarjajo le sedež. Sicer pa
v Sebenjah trgovine, kot si jo mi običajno predstavljamo, nimajo.
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Ceste v naselju Sebenje so zelo ozke in brez pločnikov. Imajo pa v naselju javno razsvetljavo.
V Sebenjah imajo tudi dve smučarski skakalnici, ki jih lahko uporabljajo tudi poleti.
Tabela 20: Dejavnosti in čas njihovega pričetka v naselju Sebenje
DEJAVNOST
Kmetijstvo, lov, gozdarstvo, ribištvo
Rudarstvo
Predelovalne dejavnosti
Oskrba z elektriko, plinom, vodo
Gradbeništvo
Trgovina, popravila mot. vozil
Gostinstvo
Promet, skladiščenje, zveze
Finančno posredništvo
Nepremičnine, najem, poslovne stor.
Javna uprava, obramba, social. zavarov.
Izobraževanje
Zdravstvo, socialno varstvo
Dr. javne, skupne in osebne stor.
SKUPAJ

ČAS USTANOVITVE
skupno število
od 1.4.1981 od 1.4.1991
dejavnosti
do 31.3.1981 do 31.3.1991 do 31.3.2002 po 1.4.2002
31.10.2005
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
1
5
1
7
/
/
/
/
/
/
/
2
/
2
/
1
7
2
10
/
/
/
/
/
/
/
1
1
2
/
/
/
/
/
/
1
2
1
4
1
/
/
/
1
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
2
2
1
3
17
7
28

( Vir: AJPES, 2005 )
Slika 71: Stavbe s hišno številko in leto njihove izgradnje v naselju Sebenje

( Kartografska osnova: Kataster stavb, 2004
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8.6.10 Senično
Slika 72: Naselje Senično
Med letoma 1961 in 1971 se število
prebivalcev zniža, po letu 1971 pa
število prebivalstva konstantno narašča.
Delež kmečkega prebivalstva je še
vedno kar visok, saj je leta 1991 znašal
6,67 %. Leta 1961 pa 17,47 %. Delež
avtohtonega prebivalstva leta 2002 je
32,99 %. Delež dnevnih migrantov od
skupnega števila zaposlenih je bil
77,52 %, delež zaposlenih v terciarnih
dejavnostih pa 54,62 %.
Večina hiš v naselju je novejšega
datuma nastanka. Do leta 1981 je
Senično imelo 33 hišnih številk, po letu 1981 pa je bilo zgrajenih več kot 60 hiš. Med letoma
1981 in 1991 32, med letoma 1991 in 2002 27, po letu 2002 pa še 4 nove hiše. Del novih hiš
je zgrajenih med starejšimi, večina pa strnjeno v novem delu naselja – S in SZ od starega dela
naselja.
Slika 73: Stavbe s hišno številko in leto njihove izgradnje v naselju Senično

( Kartografska osnova: Kataster stavb, 2004 )
86

Tabela 21: Dejavnosti in čas njihovega pričetka v naselju Senično
DEJAVNOST
Kmetijstvo, lov, gozdarstvo, ribištvo
Rudarstvo
Predelovalne dejavnosti
Oskrba z elektriko, plinom, vodo
Gradbeništvo
Trgovina, popravila mot. vozil
Gostinstvo
Promet, skladiščenje, zveze
Finančno posredništvo
Nepremičnine, najem, poslovne stor.
Javna uprava, obramba, social. zavarov.
Izobraževanje
Zdravstvo, socialno varstvo
Dr. javne, skupne in osebne stor.
SKUPAJ

ČAS USTANOVITVE
skupno število
od 1.4.1981 od 1.4.1991
dejavnosti
do 31.3.1981 do 31.3.1991 do 31.3.2002 po 1.4.2002
31.10.2005
/
/
/
1
1
/
/
/
/
/
/
/
2
2
4
/
/
1
/
1
/
/
2
/
2
/
1
2
1
4
/
/
1
/
1
/
/
1
/
1
/
/
/
/
/
/
1
2
1
4
1
/
/
/
1
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
1
2
/
3
1
3
13
5
22

( Vir: AJPES, 2005 )
Tudi tu je največ dejavnosti v naselju povezanih z predelovanjem, trgovino in popravili vozil
ter z nepremičninami, najemanji in poslovnimi storitvami.
Naselje ima ob glavni cesti urejeno javno razsvetljavo, pločnikov v naselju ni. Imajo pa
prebivalci naselja možnost uporabe košarkaškega in otroškega igrišča.

8.6.11 Visoče
Slika 74: Naselje Visoče
Čeprav so Visoče manjše naselje, sem štela to naselje k
suburbanim, saj je večina hiš novejšega nastanka. Tudi to
naj bi kazalo na to, da se naselje suburbanizira. Naselje v
bistvu sestavljajta dva dela. Od 33 hiš jih je starejših od
leta 1981 le 12. Ostale so novejše. 11 jih je bilo zgrajenih
med letoma 1981 in 1991, 7 med letoma 1991 in 2002 ter 3
po letu 2002
Število prebivalstva vse od leta 1961 do leta 1971 narašča.
Med letoma 1971 in 1981 je zaznati rahlo zmanjšanje
števila prebivalcev, po letu 1981 pa število prebivalcev
ponovno narašča..
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Slika 75: Stavbe s hišno številko in leto njihove izgradnje v naselju Visoče

( Kartografska osnova: Kataster stavb, 2004 )
Delež kmečkega prebivalstva leta 1961 je znašal 23,91 %, leta 1991 pa kmečkega
prebivalstva v naselju ni bilo. Leta 1971 je delež avtohtonega prebivalstva znašal kar
70,59 %. Leta 2002 je pa je bil ta delež le 31,25 %. To je posledica večinoma v novejšem
času priseljenega prebivalstva. Dnevnih migrantov leta 2002 od vseh zaposlenih je bilo 82, 35
%. Delež zaposlenih v terciarnih dejavnostih pa je znašal 44,12 %.

Tabela 22: Dejavnosti in čas njihovega pričetka v naselju Visoče
DEJAVNOST
Kmetijstvo, lov, gozdarstvo, ribištvo
Rudarstvo
Predelovalne dejavnosti
Oskrba z elektriko, plinom, vodo
Gradbeništvo
Trgovina, popravila mot. vozil
Gostinstvo
Promet, skladiščenje, zveze
Finančno posredništvo
Nepremičnine, najem, poslovne stor.
Javna uprava, obramba, social. zavarov.
Izobraževanje
Zdravstvo, socialno varstvo
Dr. javne, skupne in osebne stor.
SKUPAJ

ČAS USTANOVITVE
skupno število
od 1.4.1981 od 1.4.1991
dejavnosti
do 31.3.1981 do 31.3.1991 do 31.3.2002 po 1.4.2002
31.10.2005
1
/
/
/
1
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
2
/
2
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
1
/
1
/
/
/
2
2
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
1
1
1
/
3
3
7

( Vir: AJPES, 2005 )
V tem naselju je registriranih malo dejavnosti. To je razumljivo, saj je naselje po številu
prebivalcev precej majhno. Veliko prebivalcev se je tja priselilo šele po letu 1981.
V naselju nimajo niti javne razsvetljave, niti plačnikov.
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8.6.12. Zvirče
Slika 76: Naselje Zvirče
Število prebivalcev ves čas narašča. Med letoma 1971
in 1991 kar precej hitro. Delež avtohtonega
prebivalstva je leta 2002 znašal 35,86 %. Delež
kmečkega prebivalstva pa je leta 1991 znašal 4,11 %.
To kaže na to, da se nekaj prebivalstva še vedno
preživlja s kmetijstvom. Verjetno zato, ker naselje leži
v ravninskem svetu in je v okolici kar precej
rodovitnih polj. Leta 2002 je bilo dnevnih migrantov
od skupnega števila zaposlenih 79,88 %, zaposlenih v
storitvenih dejavnostih pa je bilo 57,89 %.
Zvirče so imele ob uradnem popisu prebivalstva 31. 3.
leta 2002 105 hiš. 55 jih je bilo zgrajenih pred letom
1981, 44 med letoma 1981 in 1991, 6 med letoma
1991 in 2002, ter 1 po popisu leta 2002. Novejše hiše so nastajale med starimi, kot tudi na
obrobju starega naselja. S tem pa se je naselje širilo tudi navzven.
Slika 77: Stavbe s hišno številko in leto njihove izgradnje v naselju Zvirče

( Kartografska osnova: Kataster stavb, 2004 )
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Tabela 23: Dejavnosti in čas njihovega pričetka v naselju Zvirče
DEJAVNOST
Kmetijstvo, lov, gozdarstvo, ribištvo
Rudarstvo
Predelovalne dejavnosti
Oskrba z elektriko, plinom, vodo
Gradbeništvo
Trgovina, popravila mot. vozil
Gostinstvo
Promet, skladiščenje, zveze
Finančno posredništvo
Nepremičnine, najem, poslovne stor.
Javna uprava, obramba, social. zavarov.
Izobraževanje
Zdravstvo, socialno varstvo
Dr. javne, skupne in osebne stor.
SKUPAJ

ČAS USTANOVITVE
skupno število
od 1.4.1981 od 1.4.1991
dejavnosti
do 31.3.1981 do 31.3.1991 do 31.3.2002 po 1.4.2002
31.10.2005
/
/
1
/
1
/
/
/
/
/
/
1
1
1
3
/
/
/
/
/
/
/
2
1
3
/
2
2
2
6
/
/
2
/
2
/
/
2
/
2
/
/
/
/
/
/
/
2
1
3
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
2
1
3
/
3
14
6
23

( Vir: AJPES, 2005 )
V naselju so pred letom 1991 obstajale le 3 dejavnosti, ki obstajajo še danes. Največ je
dejavnosti povezanih s trgovino in popravili motornih vozil.
V naselju imajo cestno razsvetljavo ob glavni cesti. Nekaj javne razsvetljave je tudi v drugih
delih naselja. Pločnik je zgrajen le ob glavni cesti skozi naselje, pa še to le do polovice
naselja.

8.6.13. Žiganja vas
Slika 78: Naselje Žiganja vas
Število prebivalcev je v stalnem
porastu. Največji porast števila
prebivalcev je med letoma 1981 in
1991.
Delež kmečkega prebivalstva je od leta
1961, ko je znašal 9,76 % upadel na
3,89 % leta 1991. Delež avtohtonega
prebivalstva leta 2002 je nižji od
polovice in znaša 42, 07 %. Delež
dnevnih migrantov od vseh zaposlenih
je znašal 82,44 %, delež zaposlenih v
storitvenih dejavnostih pa je bil
44,71 %.
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Število hiš v naselju Žiganja vas se je po letu 1981 povečalo za skoraj 100 %. Leta 1981 je
naselje imelo 65 hišnih številk. Med letoma 1981 in 1991 je bilo zgrajenih 48 novih hiš, med
letoma 1991 in 2002 10, po letu 2002 pa 5 novih hiš.
Slika 79: Stavbe s hišno številko in leto njihove izgradnje v naselju Žiganja vas

( Kartografska osnova: Kataster stavb, 2004 )
Tudi v Žiganji vasi je največ registriranih dejavnosti iz področja trgovine in popravil
motornih vozil, sledijo pa jim predelovalne dejavnosti, gradbeništvo ter poslovne in osebne
storitve.
Ceste v naselju so zelo ozke. Pločnikov ni. Ima pa naselje javno razsvetljavo.
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Tabela 24: Dejavnosti in čas njihovega pričetka v naselju Žiganja vas
DEJAVNOST
Kmetijstvo, lov, gozdarstvo, ribištvo
Rudarstvo
Predelovalne dejavnosti
Oskrba z elektriko, plinom, vodo
Gradbeništvo
Trgovina, popravila mot. vozil
Gostinstvo
Promet, skladiščenje, zveze
Finančno posredništvo
Nepremičnine, najem, poslovne stor.
Javna uprava, obramba, social. zavarov.
Izobraževanje
Zdravstvo, socialno varstvo
Dr. javne, skupne in osebne stor.
SKUPAJ

ČAS USTANOVITVE
skupno število
od 1.4.1981 od 1.4.1991
dejavnosti
do 31.3.1981 do 31.3.1991 do 31.3.2002 po 1.4.2002
31.10.2005
/
/
1
/
1
/
/
/
/
/
/
1
1
1
3
/
/
/
/
/
/
/
2
1
3
/
2
2
2
6
/
/
2
/
2
/
/
2
/
2
/
/
/
/
/
/
/
2
1
3
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
2
1
3
/
3
14
6
23

( Vir: AJPES, 2005 )

8.6.14. Podljubelj
Slika 80: Naselje Podljubelj
Številčno se prebivalstvo naselja Podljubelj
med leti 1961 in 1991 zelo malo spremeni. Ali
se za nekaj prebivalcev zmanjša ali pa poveča.
Med letoma 1991 in 2002 pa se število
prebivalstva poveča za več kot 20 %. Delež
kmečkega prebivalstva se ves čas znižuje,
čeprav je bil leta 1991 še vedno kar 7,49 %,
kar je bilo precej nad občinskim povprečjem,
ki je tega leta znašal le še 2,54 %. Najvišji je
bil leta delež dnevnih migrantov leta 1991, ko
je bil 91,77 %, leta 2002 pa je znašal 71, 88 %.
Ves čas se povečuje tudi število in delež
zaposlenih v storitvenih dejavnostih. Delež
avtohtonega prebivalstva pa se je od leta 1961,
ko je znašal 66 %, do leta 2002 zmanjšal na 42,53 %. Število gospodinjstev, število stanovanj
in število hiš pa v naselju ves čas narašča. Ker je naselje zelo razpotegnjeno, so nove hiše
nastajale med že obstoječimi starejšimi.
Število hiš se je v Podljubelju od leta 1981 pa do leta 2002 več kot podvojilo. Leta 1981 je
bilo v naselju 122 hiš. Leta 1991 se je število povečalo na 193, leta 2002 pa na 247 hiš. Po
popisu leta 2002 je bilo zgrajenih še 11 novih hiš.
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Tabela 25: Dejavnosti in čas njihovega pričetka v naselju Podljubelj
DEJAVNOST
Kmetijstvo, lov, gozdarstvo, ribištvo
Rudarstvo
Predelovalne dejavnosti
Oskrba z elektriko, plinom, vodo
Gradbeništvo
Trgovina, popravila mot. vozil
Gostinstvo
Promet, skladiščenje, zveze
Finančno posredništvo
Nepremičnine, najem, poslovne stor.
Javna uprava, obramba, social. zavarov.
Izobraževanje
Zdravstvo, socialno varstvo
Dr. javne, skupne in osebne stor.
SKUPAJ

ČAS USTANOVITVE
skupno število
od 1.4.1981 od 1.4.1991
dejavnosti
do 31.3.1981 do 31.3.1991 do 31.3.2002 po 1.4.2002
31.10.2005
/
/
2
1
3
/
/
/
/
/
/
/
5
4
9
/
/
/
1
1
/
/
3
3
6
/
1
7
5
13
/
1
5
1
7
/
1
1
/
2
/
/
/
/
/
/
/
3
1
4
2
/
/
/
2
1
/
/
/
1
/
/
1
/
1
1
1
4
2
8
4
4
31
18
57

( Vir: AJPES, 2005 )
Podobno kot v večini ostalih naselij tudi v Podljubelju prevladujejo dejavnosti s področja
trgovine, predelave, osebni storitev in gradbeništva. Močno pa je tu zastopana tudi gostinska
dejavnost, saj je v naselju več gostinskih obratov. Verjetno zaradi bližine državne meje in
poskusov razvoja turizma tako v zimskem, kot tudi v poletnem času. Naselje ima tudi 4 letno
podružnično osnovno šolo.
Naselje je delno opremljeno z javno razsvetljavo, pločnikov nimajo. V naselju imajo edini
kamp v občini. Ob kampu pa je tudi manjši rekreacijski center z nogometnim in odbojkarskim
igriščem ter nekaj igrali za otoke. Ob glavni cesti, ki pelje od mejnega prehoda Ljubelj proti
Podtaboru imajo tudi ostanke podružnice taborišča Mathausen, ki so zaščiteni kot kulturno
zgodovinski spomenik. Ob tem spomeniku je tudi urejeno parkirišče oziroma počivališče.
Imajo tudi edino smučišče v občini – Zelenico. Tik ob meji z Avstrijo ima Podljubelj tudi
hotel, ki zadnje leto spet obratuje, prej pa je bil kar nekaj let zaprt.
Mislim, da je Podljubelj naselje, ki se v zadnjem času, od popisa prebivalstva leta 1991naprej,
najhitreje razvija.
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Slika 81: Stavbe s hišno številko in leto njihove izgradnje v naselju Podljubelj

( Kartografska osnova: Kataster stavb, 2004 )
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8.6.15. Retnje
Naselje Retnje glede na izbrane kazalce prvi dve opazovalni obdobji spada med suburbana
naselja, kasneje pa ne več. Zato mislim, da danes za Retnje ne moremo reči, da so
suburbanizirano naselje. Začetni razvoj naselja se je očitno po dveh desetletjih ustavil. Glede
na to, kar sem videla na terenu pa mislim, da se v naselju začenja ponoven razvoj.
Slika 82: Naselje Retnje
V Retnjah je bilo število prebivalcev na začetku opazovalnega
obdobja leta 1961 večje kot pa leta 2002. V vmesnem času se je
enkrat povečalo, enkrat zmanjšalo, enkrat ostalo enako. Tudi število
stanovanj se enkrat poveča, drugič zmanjša. Podobno se dogaja s
številom gospodinjstev. Le število hiš se ves čas povečuje. Delež
kmečkega prebivalstva je bil leta 1991 rahlo nad občinskim
povprečjem. Znašal je 3,31 %. Delež dnevnih migrantov od popisa
do popisa niha. Najvišji je bil leta 1991, najnižji pa leta 1961. Delež
zaposlenih v storitvenih dejavnostih pa se ves čas povečuje. Delež
avtohtonega prebivalstva je bil višji od deleža priseljenega leta
1991, najnižji pa leta 2002, ko je znašal 41,01 %.

Tabela 26: Dejavnosti in čas njihovega pričetka v naselju Retnje
DEJAVNOST
Kmetijstvo, lov, gozdarstvo, ribištvo
Rudarstvo
Predelovalne dejavnosti
Oskrba z elektriko, plinom, vodo
Gradbeništvo
Trgovina, popravila mot. vozil
Gostinstvo
Promet, skladiščenje, zveze
Finančno posredništvo
Nepremičnine, najem, poslovne stor.
Javna uprava, obramba, social. zavarov.
Izobraževanje
Zdravstvo, socialno varstvo
Dr. javne, skupne in osebne stor.
SKUPAJ

ČAS USTANOVITVE
skupno število
od 1.4.1981 od 1.4.1991
dejavnosti
do 31.3.1981 do 31.3.1991 do 31.3.2002 po 1.4.2002
31.10.2005
/
/
1
/
1
/
/
/
/
/
/
2
3
4
9
/
/
1
1
2
/
/
2
/
2
/
/
3
/
3
/
/
1
/
1
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
2
/
2
/
2
13
5
20

( Vir: AJPES, 2005 )

Število dejavnosti v naselju se povečuje. V naselju so daleč najbolj zastopane predelovalne
dejavnosti. Javno razsvetljavo imajo ob glavni cesti skozi naselje in nekaj tudi ob stranski
cesti. Pločniki so urejeni ob glavni cesti. V naselju imajo ob Gostišču Smuk urejeno tudi
teniško in odbojkarsko igrišče.
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Slika 83: Stavbe s hišno številko in leto njihove izgradnje v naselju Retnje

( Kartografska osnova: Kataster stavb, 2004 )
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8.6.16. Jelendol
K suburbanim naseljem Jelendol spada zadnji dve opazovalni obdobji. Osebno pa mislim, da
za naselje Jelendol nikakor ne moremo reči, da je suburbanizirano, čeprav izbrani kazalci
kažejo na to.
Slika 84: Naselje Jelendol
Če bi gledali samo število prebivalstva,
potem Jelendol nikakor ne sodi med
suburnbana naselja, saj je imelo naselje
največ prebivalcev leta 1971. Do leta 1981
je število drastično upadlo, nato pa se začne
število prebivalstva počasi večat. Število
stanovanj se močno poveča le v zadnjem
opazovanem obdobju, preje pa se številka
spreminja le za nekaj stanovanj.
Kako je to mogoče, glede na to da so v
zadnjih več kot dvajsetih letih bile v naselju
zgrajen le 3 nove hiše, ne vem. Možen
vzrok je ta, da je bila v času Jugoslavije tam obmejna karavla JLA v katero so po odhodu
vojakov naselili begunce iz bivše skupne države.
Delež kmečkega prebivalstva je bil vedno nizek, ali pa kmečkega prebivalstva sploh ni bilo.
Število in delež dnevnih migrantov naprej močno poraste, nato med letoma 1971 in 1981
precej upade, potem pa do leta 2002 postopoma ponovno narašča. Tudi delež zaposlenih v
storitvenih dejavnostih najprej močno upade, nato pa postopno narašča. Delež avtohtonega
prebivalstva je vseskozi nižji od deleža priseljenega prebivalstva. Število gospodinjstev med
letoma 1961 in 1981 upada, po tem letu pa začne postopno naraščati. Število hiš se je po letu
1981 povečalo le za 3 hiše.
Tabela 27: Dejavnosti in čas njihovega pričetka v naselju Jelendol
DEJAVNOST
Kmetijstvo, lov, gozdarstvo, ribištvo
Rudarstvo
Predelovalne dejavnosti
Oskrba z elektriko, plinom, vodo
Gradbeništvo
Trgovina, popravila mot. vozil
Gostinstvo
Promet, skladiščenje, zveze
Finančno posredništvo
Nepremičnine, najem, poslovne stor.
Javna uprava, obramba, social. zavarov.
Izobraževanje
Zdravstvo, socialno varstvo
Dr. javne, skupne in osebne stor.
SKUPAJ

ČAS USTANOVITVE
skupno število
od 1.4.1981 od 1.4.1991
dejavnosti
do 31.3.1981 do 31.3.1991 do 31.3.2002 po 1.4.2002
31.10.2005
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
3
/
3
/
/
/
1
1
/
/
1
/
1
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
2
/
/
/
2
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
1
/
1
2
4
3
/
5
3
11

( Vir: AJPES, 2005 )
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Število dejavnosti je v naselju precej nizko, kar je razumljivo, če vemo, da je to po številu
prebivalstva manjše naselje, da se je v med letoma 1971 in 1981 iz naselja veliko prebivalcev
odselilo in da se v zadnjih dveh desetletjih število prebivalcev le počasi povečuje.
Ceste v samem naselju, kot tudi tiste do njega so zelo ozke. Vse ceste v naselju niti niso
asfaltirane, pločnikov pa tudi nimajo. Nekaj javne razsvetljave naselje ima. Imajo pa v naselju
nogometno igrišče in nekaj igral otroških igral.
Slika 85: Stavbe s hišno številko in leto njihove izgradnje v naselju Jelendol

( Kartografska osnova: Kataster stavb, 2004 )

Po mojem mnenju je v občini Tržič suburbaniziranih le 14 naselij ( Bistrica pri Tržiču, Brezje
pri Tržiču, Kovor, Križe, Loka, Lom pod Storžičem, Podljubelj, Pristava, Ročevnica, Sebenje,
Senično, Visoče, Zvirče in Žiganja vas ) in ne 16, kot nam kažejo izbrani kazalci in kot jih je
v tem poglavju tudi predstavljenih. Naselji Retnje in Jelendol sta predstavljeni zato, da lahko
vidimo, zakaj sta bili po izbranih kazalcih ti dve naselji uvrščeni med suburbanizirana naselja.
Stopnja suburbanizacije v posameznih suburbaniziranih naseljih pa je precej različna.
Nekatera naselja kažejo že celo znake dezurbanizacije, medtem ko je v drugih naseljih
suburbanizacija šele v začetni fazi.
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8.7. POSLEDICE SUBURBANIZACIJE
Posledica suburbanizacije so družbenogeografske spremembe v občini.
V občini Tržič ni šlo toliko za nastajanje novih naselij, kot pa za spreminjanje že obstoječih.
Novo naselje je leta 1978 postala le Ročevnica. Pa še to naselje v bistvu ni novo, saj le del
naselja Bistrica pri Tržiču postane samostojno naselje. Že obstoječa naselja pa so v večini,
precej spremenila svojo zunanjo podobo, pa tudi funkcijo. Videz nekaterih nekoč povsem
vaških naselij je danes zaradi gradnje novih hiš v njih povsem spremenjen. V večini teh nekoč
vaških naselij, pa je danes vse manj prebivalcev, ki bi se še ukvarjali s kmetijstvom in s tem
ohranjali nekdanjo funkcijo vasi.
Druga posledica je preseljevanje prebivalstva. Nekatera naselja so in še izgubljajo
prebivalstvo, v drugih se število prebivalcev povečuje.
Naslednja stvar, ki je lahko rečemo posledica suburbanizacije je ta, da se suburbanizirana
naselja »modernizirajo«. Naselje dobi boljšo komunalno opremljenost, izboljša se cestna
infrastruktura, uredijo se rekreacijske površine.
Kaj bo suburbanoizacija prinesla v prihodnje, je težko reči.
Prav gotovo se bo v nekaterih naseljih proces suburbanizacije še nadaljeval. V posameznih
naseljih bo lahko prišlo že do naslednje faze v razvoju naselij, to je do dezurbanizacije. Na
drugi strani pa se bo v nekaterih naseljih prav gotovo nadaljeval proces depopulacije.
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9. ZAKLJUČEK
V diplomskem delu sem ugotavljala pojav suburbanizacije v občini Tržič.
Suburbanizacija na kratko pomeni seljenje prebivalstva in dejavnosti iz mest v mestno
okolico.
Opisala sem naravnogeografske značilnosti občine. Najpomembnejšo vlogo pri poselitvi od
naravnogeografskih dejavnikov ima relief.
Na kratko sem predstavila tudi vsa naselje v občini.
Večino diplomskega dela pa predstavlja ugotavljanje suburbanizacije v Tržiču.
Da sem ugotovila, ali neko naselje je suburbanizirano ali ne, sem določila 6 kriterijev. Vsi ti
kriteriji so se nanašali na prebivalstvo. Izpolnjevanje teh kriterijev sem ugotavljala za 5
časovnih obdobij. Naselje sem štela za suburbano, če je izpolnjevalo vsaj 4 kriterije. Za
naselja, ki so po vnaprej določenih kriterijih prišla med suburbanizirana, sem potem
ugotavljala še druge kazalce suburbaniziranosti.
Mesto Tržič je imelo v preteklosti močno razvito industrijo. Zato so v Tržiču takrat
potrebovali veliko delavne sile. Sprva se priseljenci naseljujejo v mestu samem. Mesto pa leži
v kotlini, na stiku dveh dolin. Zaradi tega se ni moglo dosti širiti. V mestu zato zaradi veliko
prebivalstva in industrije pride do izrabe vsega razpoložljivega prostora. Življenjski pogoji v
mestu so zaradi tega slabi. Novi priseljenci, kot tudi del prebivalstva iz mesta samega in
njegovega širšega zaledja, se zato v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja začno
naseljevat v okolici mesta. Izseljevanju prebivalstva iz mesta pa počasi sledi tudi izseljevanje
oziroma premeščanje različnih dejavnosti.
V naseljih, ki se povečujejo se običajno najprej pojavijo oskrbne dejavnosti ( trgovine ), nato
storitvene dejavnosti ( pošta, banka, frizerski saloni, … ). V naseljih se izboljša tudi
komunalna opremljenost ( javni vodovod, kanalizacija ), cestna infrastruktura ( boljše ceste,
pločniki, javna razsvetljava ), v naseljih uredijo javne površine ( parkirišča, prostor za
rekreacijo ). S tem pride do suburbanizacije. Suburbanizirajo se najprej tista naselje, ki so
mestu bližnja in z mestom dobro povezana. V Tržiču je do suburbanizacije najprej prišlo v
naseljih, ki leže južno od mesta in so danes nekatera v bistvu z mestom povezana.
Kasneje se suburbanizacija razširi tudi že v mestu oddaljenejša naselja. Suburbanizirana
naselja so precej spremenila videz, marsikatero pa tudi funkcijo glede na preteklost.
Ker je v občini Tržič v zadnjih dveh ali treh desetletjih prišlo že tudi do prevelike zgostitve
tako prebivalstva, kot tudi nekaterih dejavnosti v naseljih, ki so bila najprej podvržena
suburbanizaciji, sedaj v teh naseljih že lahko opazimo pojav dezurbanizacije. To pomeni, da
se prebivalstvo tudi iz teh naselij že preseljuje v druga naselja.
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10. SUMMARY
In the dissertation, the concept of suburbanisation in the municipality of Tržič is examined.
In short, suburbanisation means the migration of population and activities from towns into
their vicinities.
The natural and geographical features of the municipality are described and, amongst them,
relief plays the most important role in settling.
All settlements in the municipality are presented in short as well.
The main part of the dissertation presents the examination of the suburbanisation process in
Tržič. There are 6 criteria which determine whether a settlement is suburbanised. All the
criteria relate to population. The fulfilment of criteria is determined for 5 time frames. A
settlement is considered suburbanised if it meets at least 4 criteria. For the settlements
considered suburbanised on the basis of the criteria established in advance, other indicators of
suburbanisation are determined.
In the past, the town of Tržič had strong industry, therefore considerable workforce was
needed in Tržič then. At first people settled the town itself. However, the town is located in a
basin, at the junction of two valleys, and could therefore not expand much. Owing to a large
number of people and industry, all the available space was exploited. The living conditions in
the town worsened. New inhabitants, as well as part of the population from the town and its
wider surroundings, start to settle the vicinity of the town in the 1960s and 1970s. Emigration
of the town population is also followed slowly by emigration or relocation of various
activities.
In settlements which were expanding, supply activities (shops) appeared first, followed by
service activities (post, bank, hairdressers etc.). In settlements improvements were also made
to public utility infrastructure (public water distribution system, sewer system), road
infrastructure (better roads, pavements, public lighting), and public areas were organised (car
park, leisure area). This is how suburbanisation was brought about. The settlements closest to
the town and which had good links with the town were suburbanised first. In Tržič
suburbanisation began in the settlements south of the town, and today some of them are
connected to the town.
Later suburbanisation extended to the settlements further from the town. The suburbanised
settlements changed their appearance drastically, and many of them also the function
regarding the past.
In the last two or three years the municipality of Tržič has been experiencing crowdedness in
terms of population and some of the activities in settlements that at first were subject to
suburbanisation, but now the phenomenon of deurbanisation is noticed in the settlements.
This indicates that the population of these settlements has been resettling another settlements.
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