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AGRARNA STRUKTURA PRIMESTNIH OBMOČIJ ŠKOFJE LOKE
Izvleček:
Diplomsko delo obravnava agrarno strukturo primestnih območij Škofje Loke. Območje je
razdeljeno na severovzhodna (Forme, Sv. Duh, Virmaše), vzhodna (Grenc, Lipica, Suha,
Trata), jugozahodna (Bodovlje, Podpulfrca, Puštal, Zminec) in severozahodna (Binkelj, Stara
Loka, Vešter, Virlog, Trnje) naselja. Najprej je prikazan razvoj politike urejanja kmetijstva in
podeželja v Sloveniji in EU, ki se je v različnih obdobjih precej spreminjal. V kmetijstvu je
bistven preobrat od intenzivnosti k ekstenzivnosti, v urejanju prostora in regionalnem
planiranju k večjemu poudarku na oživljanju vasi in podeželskih območij. V nadaljevanju
prikazuje naravnogeografske in družbeno-geografske pogoje za razvoj kmetijstva, nato pa
stanje agrarnih struktur s poudarkom na kmetijskih zemljiščih. Na območju ne gre za povsem
tipično podeželje, ampak za urbanizirano, primestno podeželje. Čutiti je velik vpliv bližnjega
mesta, s katerim se ponekod zrašča. Kmetijstvo ima kljub vse manjši gospodarski funkciji za
ta območja še vedno velik pomen, predvsem kot vzdrževalec kulturne pokrajine in
pridelovalec kvalitetne hrane. Vendar se ga kljub temu pogosto zapostavlja. Območja
namenjena kmetijstvu se namenjajo drugi rabi, s tem se kmetom odvzema osnova za
delovanje in razvoj. Drug problem je dohodkovna podzaposlenost. Kako omogočiti kmetu, da
preživi. Ob tem se pogosto pozablja na priložnost, ki jo imajo kmetje v bližini mest, na bližino
tržišča, ki bi jo lahko s pridom uporabili. Za zaključek so predlagane prostorske in razvojne
možnosti kmetijstva na tem območju v prihodnosti.
KLJUČNE BESEDE: prostorsko planiranje, agrarna geografija, kmetijstvo, primestno
kmetijsko območje, Škofja Loka.
AGRICULTURAL STRUCTURE IN SUBURBAN AREAS OF ŠKOFJA LOKA
Abstract:
The main theme of the BA thesis is agricultural structure in suburban areas of Škofja Loka.
The settlements are aggregated in northeastern (Forme, Sv. Virmaše), eastern (Grenc, Lipica,
Suha, Trata), southwestern (Bodovlje, Podpulfrca, Puštal, Zminec) and northwesteren
(Binkelj, Stara Loka, Vešter, Virlog, Trnje) suburban area. First part presents the development
of the policy of farming and countryside regulation, which changed a lot over the different
periods. The crucial turnover in farming is from intensive farming to extensive farming, from
exploitation to protection of the environment. The turnover in the regulation of the space and
regional planning is from towns to restoration of the villages in the countryside regions. In the
next part are presented the natural and social geographical conditions for the development of
farming and the state of agricultural structures with emphasis on the agricultural lands. The
region is not a typical countryside; it is actually urbanized suburban countryside. There can be
seen a big influence of a nearby town, with which it has grown in some parts together.
Farming, despite its lesser and lesser economic function, still is a maintainer of cultural
landscape and a producer of food and raw materials. Despite this fact it is often disregarded.
Primarily farming areas are now assigned to different purposes. By this farmers are deprived
of their basis of existence. The other problem is income underemployment. So, how to ensure
the farmer’s existence? Moreover, the nearby markets which could be usefully taken
advantage of are often overlooked. In conclusion, there are proposed spatial and
developmental possibilities for the future.
KEY WORDS: spatial planning, agricultural geography, farming, suburban farming areas,
Škofja Loka.
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UVOD

Obravnavano območje Občine Škofje Loke je pretežno ravninsko, primestno območje
(obmestje), kamor se suburbanizacija pospešeno širi. Zaradi številnih dejavnosti in
poselitvenih pritiskov se v prostoru pojavljajo različni interesi. Opazne so zlasti težnje po
novih zazidalnih površinah za stanovanjske, infrastrukturne in industrijske namene. Kakšno je
stanje in kakšne so možnosti za kmetijstvo na tem območju?
Kmetijstvo je temeljna gospodarska dejavnost, ki že dalj časa izgublja na gospodarskem
pomenu (glede na število zaposlenih, dohodek …). Povečana produktivnost je v preteklosti
povzročila, da je vse manj kmetov pridelalo dovolj hrane za vse prebivalce. Podeželje tako ni
več nudilo prostora le kmečkemu prebivalstvu, ki je bilo odvisno od zemlje in je z njo
racionalno ravnalo. Vanj so postopoma vdirale druge dejavnosti, ki zasedajo in odtegujejo
prostor kmetijstvu. Gre za dejavnost, ki je močno vezana na prostor kot njen naravni vir in
oblikuje večji del kulturne pokrajine. Velik pomen te dejavnosti za širši krog ljudi je zadosten
razlog, da je tej dejavnosti in kmetovalcu potrebno omogočiti in zagotoviti preživetje.

1.1 Namen, cilji, delovne hipoteze in metode dela
Namen naloge je analizirati določeno zaokroženo primestno območje Škofje Loke za potrebe
prostorskega planiranja na občinski ravni s poudarkom na ruralnih strukturah (naravne,
gospodarske in socialne danosti). Najprej je potrebno predstaviti politiko razvoja kmetijstva in
podeželja skozi čas, osnovne naravne in fizično-geografske značilnosti za kmetijsko
dejavnost, osnovne značilnosti kmetijskih gospodarstev in usmeritev na področju kmetijstva
na območju ter opozoriti na njihove razvojne dejavnike in probleme. Ob tem je potrebno
predstaviti tudi ustanove, institucije, ki se ukvarjajo s področjem kmetijstva in prostora,
sodelovanje med njimi in planirane spremembe na tem območju.
Cilj diplomskega dela je ugotoviti stanje ruralnih elementov (vitalnost kmetijskih
gospodarstev, značilnosti njim pripadajočih kmetijskih zemljišč, stanje objektov kmetijskih
gospodarstev in potrebe ter možnosti po širitvah), s pregledom planskih dokumentov ugotoviti
njihov planiran razvoj ter možnosti usmerjanja tega razvoja.
Delavne hipoteze:
- Na območju so ugodni naravnogeografski pogoji za kmetijstvo.
- Med izbranimi primestnimi območji Škofje Loke, ni večjih razlik v naravnogeografskih
pogojih za kmetijsko pridelavo.
- Na območju ni bistven problem v zvezi s kmetijskimi zemljišči stihijsko opuščanje
obdelovalne zemlje, ampak njena pozidava.
- Planirane so večje spremembe v rabi tal iz kmetijske v nekmetijsko rabo.
- Velika ogroženost kmetij znotraj gosteje pozidanih območij je tudi zaradi pomanjkanja
prostora za širitev gospodarskih poslopij.
- Zmanjševanje števila družinskih kmetij in povečevanje povprečne velikosti kmetije
(predvsem tudi na račun najemanja zemljišč).
- V okolici mest so na kmetijskih območjih pomembne rekreacijske površine.
- Nepovezanost regionalnih planerskih institucij s kmetijskimi.
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Glavne metode dela so bile:
- Pregled dosedanje literature
Na področju podeželja je veliko starejše literature o »klasičnem podeželju«. V analizi gre za
specifičen tip podeželja, kateremu se v preteklosti ni namenjalo veliko pozornosti. Zaradi
kratkega obdobja, malo literature po vstopu Slovenije v EU ter spremenjeni prostorski
politiki. V kmetijstvu je veliko predvsem internih gradiv raznih institucij in spletnih strani iz
novejšega obdobja priprav in vstopa v EU.
S temo planiranja podeželja se ukvarjajo različne stroke, predvsem agronomi (Udovč,
Kovačič, Perpar) in tudi nekateri geografi (B. Ogorelec, D. Kladnik, I. Vrišer, V. Klemenčič,
M. Klemenčič, S. Ilešič, M. Urbanc). Pri analizi območja, mi je bilo v veliko pomoč
magistrsko delo B. Ogorelec Analiza agrarne pokrajine za potrebe prostorskega planiranja ter
članek V. Klemenčiča Razvoj in novi teoretični in metodološki koncepti ter aplikacija
socialne geografije. S samo analizo in vrednotenjem zakonodaje sta se ukvarjala predvsem
geodeta A. Prosen in B. Žun Koderman. S primeri analize kmetijstva na primestnem
podeželju v praksi so se ukvarjali večinoma na območju Ljubljane: D. Kladnik v razpravi
Pomen in perspektive kmetijstva znotraj ljubljanskega avtocestnega obroča in M. Kovačič,
A. Udovč, A. Perpar ter G. Maslo iz Inštituta za agrarno ekonomiko z raziskavo Strateške
usmeritve razvoja kmetijstva, gozdarstva in dopolnilnih dejavnosti na območju Mestne
občine Ljubljana. Na Geografskem inštitutu Antona Melika (GIAM) ZRC SAZU sta D.
Kladnik in M. Ravbar izdelala novejšo členitev slovenskega podeželja ter M. Urbanc analizo
podeželskih kulturnih pokrajin.
Pomembna regionalno geografska literatura, ki sem jo uporabila, je bilo delo F. Planine
Škofja Loka s Poljansko in Selško dolino in članki v letopisu Loški razgledi.
Za osnovno razumevanje urejanja prostora in kmetijstva sem se opirala na zakonodajo, za
spremljanje aktualnih problemov tematike pa na časopise: Gorenjski glas, Kmečki glas,
Zelena dežela (bilten KGZS), poročila o delu raznih ustanov (Kmetijsko svetovalna služba),
zborniki ob obletnicah (Kmetijsko zadružništvo na Loškem) in tedensko kmetijsko oddajo na
lokalnem radiu Sora.
-

Zbiranje podatkov na ustreznih institucijah: Geodetska uprava RS, SURS (Popis kmetijskih
gospodarstev, Slovenija 2000 in Strukturni popis kmetijstva, 1997), MKGP (Dejanska raba
tal, Pedološka karta), Občina Škofja Loka, Upravna enota Škofja Loka, Kmetijsko svetovalna
služba Škofja Loka, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Območna enota Kranj,
Izpostava Škofja Loka), Regionalna razvojna agencija Sora, Kmetijsko gozdarska zadruga
Škofja Loka.

-

Razgovori s predstavniki Kmetijsko svetovalne službe Škofja Loka, UE Škofja Loka,
Kmetijsko gozdarske zadruge in Občine Škofja Loka, predstavnikom KŽK kmetijstvo, d. o. o.
Šenčur ter z gospodarji kmetij.

-

Terensko delo: kartiranje kmečkih gospodarstev in ugotavljanje njihovega stanja.

-

Kabinetno delo: izdelava kart v ArcView GIS, statistična obdelava podatkov.
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1.2 Nekatere kratice in pojmi
Agrarna struktura – Pod tem pojmom razumemo vse strukturne pogoje, pod katerimi poteka
pridelava v kmetijstvu in prodaja kmetijskih proizvodov. Agrarna struktura je določena z
naravnimi, gospodarskimi in socialnimi danostmi v podeželskem prostoru, ki imajo vpliv med
drugim na možnost izrabe tal, organizacijo gospodarstev, velikostno strukturo gospodarstev,
obliko naselij, stanje polja in strukturo trga (Podeželski slovarček, 2006).
Dopolnilna dejavnost na kmetiji je s kmetijstvom oz. gozdarstvom povezana dejavnost, ki
se opravlja na kmetiji in omogoča kmetiji boljšo rabo njenih proizvodnih zmogljivosti ter
delovne sile družinskih članov. V Sloveniji so dopolnilne dejavnosti predmet sofinanciranja iz
strukturnih skladov EU na podlagi Enotnega programskega dokumenta RS 2004-2006 (EPD)
v okviru spodbud za diverzifikacijo kmetijske dejavnosti in dejavnosti, ki so blizu kmetijstvu,
kot alternativnih dohodkovnih virov (Medmrežje 1). Dohodek iz dopolnilne dejavnosti na
polnoletnega družinskega člana ne sme presegati 1,5 povprečne plače na zaposlenega v
Republiki Sloveniji v preteklem letu (Zakon o kmetijstvu, 2006).
Ekološki kmetijski pridelek oziroma živilo, je pridelano ali predelano pretežno po naravnih
metodah in postopkih, in sicer:
– z uporabo naravnih metod za zatiranje bolezni in škodljivcev;
– brez uporabe rastnih regulatorjev oziroma hormonov;
– brez uporabe lahko topnih mineralnih gnojil;
– brez uporabe gensko spremenjenih organizmov ter njihovih produktov;
– brez uporabe ionizirajočega sevanja;
– z rejo, ki ustreza biološkim in etološkim zahtevam;
– z uporabo odpornih, lokalnim razmeram prilagojenih vrst in sort oziroma pasem;
– z uporabo dovoljenih dodatkov in postopkov.
Integriran način kmetijske dejavnosti je uravnotežena uporaba agrotehničnih ukrepov ob
skladnem upoštevanju gospodarskih, ekoloških in toksikoloških dejavnikov. Pri tem imajo pri
enakem gospodarskem učinku naravni ukrepi prednost pred fitofarmacevtskimi, veterinarskofarmacevtskimi in biotehnološkimi ukrepi (Zakon o kmetijstvu, 2006).
EKUJS - EVROPSKI KMETIJSKI USMERJEVALNI IN JAMSTVENI SKLAD je bil
ustanovljen leta 1964 in je eden največjih strukturnih skladov Evropske unije. Sklad je
sestavljen iz dveh delov, in sicer jamstvenega in usmerjevalnega dela. Jamstveni del se
navezuje na skupno kmetijsko politiko Evropske unije, usmerjevalni del pa je usmerjen
predvsem v krepitev in regionalizacijo kmetijstva, v zagotavljanje preoblikovanja kmetijske
proizvodnje, razvoja gozdarstva in primernega življenjskega standarda kmetovalcem ter
pomoč pri razvoju struktur za zaščito okolja in podeželja (Evropska kmetijska politika, 2006).
EKO 0 oz. ukrepi za neposredna plačila na površine in na živali so namenjeni pokrivanju
razlik med proizvodno ceno pridelkov in njihovo ceno na tržišču. Gre za plačilo na površino
pridelanih poljščin (žita, oljnice, stročnice, lan in konoplja gojena za vlakna), zemljo v prahi,
pri pridelavi hmelja, oljčnika, podpora za pridelavo semenskega materiala, za lupinarje
(mandeljni, lešniki, orehi), pomoči za pridelavo energetskih rastlin, plačilo za oljne buče in za
živali. V tem primeru gre za premije za krave dojilje, ekstenzifikacijsko plačilo, klavno
premijo, posebno premijo za bike in vole, dodatno plačilo za govedo, premijo za drobnico,
mlečno premijo, dodatno plačilo za mleko (Neposredna plačila na površine in živali, 2006).
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EPK97 so evropsko primerljiva kmetijska gospodarstva, ki izpolnjujejo kriterij: najmanj 1 ha
kmetijskih zemljišč v uporabi oz. tista, ki imajo manj kot 1 ha kmetijskih zemljišč v uporabi,
vendar najmanj 10 a kmetijskih zemljišč in 90 a gozda ali najmanj 30 a vinogradov in/ali
sadovnjakov ali 2 in več glav velike živine ali 15 do 30 a vinogradov in 1 do 2 glavi velike
živine ali nad 50 panjev čebel ali so tržni pridelovalci vrtnin (Popis kmetijskih gospodarstev,
Slovenija 2000, 2002).
Z ESU (European Size Unit) je izražena ekonomska velikost kmetijskega gospodarstva; to je
evropska enota za merjenje ekonomske velikosti. 1 ESU je bil v času popisa kmetijskih
gospodarstev 2000 po določilih Eurostata enak vrednosti 1200 EUR (Popis kmetijskih
gospodarstev, Slovenija 2000, 2002).
FADN (Farm Accountancy Data Network) – To je sistem/metodologija vodenja
knjigovodstva na kmetijah uveljavljenih v deželah EU, pri kateri gre za spremljanje
prihodkov kmetijskega gospodarstva in vpliva Skupne kmetijske politike (FADN
metodologija, 2006).
GERK (grafična enota rabe kmetijskih zemljišč) V letu 2006 je Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano za potrebe kontrol plačila na površino najprej vzpostavila nov sistem
GERK. Gre za strnjeno površino kmetijskega zemljišča z isto vrsto dejanske rabe, ki je v
uporabi enega kmetijskega gospodarstva in na kateri raste ena vrsta kmetijske rastline.
GERK-i ne vključujejo gozdnih površin (v sistem bodo vključene naknadno). Osnova za
vzpostavitev iniciativnih GERK-ov je matematičen presek sledečih uradnih evidenc: DKN,
katastra dejanske rabe kmetijskih zemljišč in podatkov obrazca »C – Prijava zemljišč v
uporabi za leto 2004« oz. register trajnih nasadov. Podatki o GERK-ih bodo ključni za
dodeljevanje plačil na površino (neposredna plačila, SKOP, OMD, standardi EU in druga
plačila) v tekočem letu. Podatke bo uporabila tudi AKTRP (Agencija za kmetijske trge in
razvoj podeželja) za izvajanje administrativnih in inšpekcijskih kontrola (GERK, 2006).
GVŽ (glave velike živine) je ekvivalent, ki izraža vse živali na kmetiji. Koeficient upošteva
koeficiente, ki jih uporablja EU za izračun GVŽ v okviru skupne kmetijske politike (govedo
nad pol do 2 leti – 0,6; govedo nad 2 leti – 1; konji nad 6 mesecev – 1, plemenske koze in
ovce – 0,15). Koeficient za druge kategorije živali (prašiče, perutnino, divjad …) je izračunan
z upoštevanjem povprečnih tež. Izhodišče je bilo 1 GVŽ = 600 kg (Popis kmetijskih
gospodarstev, Slovenija 2000, 2002).
IAKS (integrirani administrativni in kontrolni sistem) Vzpostavitev IAKS je pogoj, da država
lahko črpa finančna sredstva za plačila na kmetijsko površino iz EU. IAKS uredba določa
postopke za uveljavljanje neposrednih plačil za:
-poljščine, praho, energetske rastline, lupinarje, hmelj, seme kmetijskih rastlin, ovce in koze,
govedo, mlečno premijo in dodatno plačilo za mleko, proizvodno pomoč za oljčno olje;
-združljive sheme podpor za ukrepe Programa razvoja podeželja: izravnalna plačila za OMD,
ukrepe SKOP;
-postopke kontrol in sankcij za upravičenost in navzkrižno skladnost za ukrepe kmetijske
politike (GERK, 2006).
KMG (kmetijsko gospodarstvo) je organizacijsko in poslovno zaokrožena gospodarska
celota, ki obsega eno ali več proizvodnih enot, se ukvarja s kmetijsko oziroma gozdarsko
dejavnostjo, ima enotno vodstvo, naslov oziroma sedež, ime oziroma firmo. Organizirana je v
eni od naslednjih oblik: kot pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik; kmetija, ki ni
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pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, pri čemer se za kmetijo šteje tudi čebelar,
ki ni samostojni podjetnik posameznik; društvo, kadar opravlja kmetijsko dejavnost v skladu s
predpisi, ki urejajo delovanje društev; izobraževalna ustanova, ki se ukvarja tudi s kmetijsko
dejavnostjo; agrarna ali pašna skupnost (Zakon o kmetijstvu, 2006).
Komasacija ali zložba zemljišč je pomembna agrarna operacija, katere temeljni namen je
preureditev razdrobljenih kmetijskih zemljišč za gospodarnejšo obdelavo, in s tem za večjo
produktivnost kmetijske pridelave. Gre za pomemben prostorski poseg, ki se ne omejuje zgolj
na drugačno razdelitev kmetijskih zemljišč med posamezne zemljiške lastnike in uporabnike,
tako da dobi vsak čim bolj zaokrožen zemljiški kompleks, ampak se praviloma gradi tudi
novo omrežje poljskih poti, morebitnih osuševalnih kanalov in drugih javnih objektov
(Kladnik, 1999).
Kmetijska zemljišča (dejanska raba kmetijskih zemljišč) obsegajo vsa zemljišča, ki so v
kmetijski rabi (gozd, nerodovitna zemljišča, kmetijska zemljišča). Sem spadajo: njive in
vrtovi, trajni travniki, vinogradi, intenzivni sadovnjaki, travniški sadovnjaki (ekstenzivni,
manjše gostote), hmeljišče, oljčnik, plantaža gozdnega drevja, začasno nedefinirana kmetijska
raba (začasno neobdelana zemljišča, zaradi socialnih, gospodarskih ali drugih razlogov –
zemlja v prahi), kmetijska zemljišča v zaraščanju. Poleg kmetijskih zemljišč, so tu še
naslednje kategorije: gozd, pozidana in sorodna zemljišča, ostala nekmetijska zemljišča
(GERK, 2006).
Vsa KZU (vsa kmetijska zemljišča v uporabi) so kmetijska zemljišča, ki jih ima kmetijsko
gospodarstvo v uporabi, vendar ni nujno, da jih obdeluje. V skupno površino je všteta
površina zemljišč, ki jih ima gospodarstvo v lasti, povečana za površino zemljišč vzetih v
najem ali zmanjšana za površino zemljišč danih v najem. Glede na sedanjo rabo so KZU
razdeljena na: njive in vrtove, sadovnjake, vinograde, travnike in pašnike. Poleg KZU se pod
kmetijska zemljišča šteje še kmetijska zemljišča v zaraščanju in druga neobdelana kmetijska
zemljišča (Popis kmetijskih gospodarstev, Slovenija 2000, 2002).
Kmetijske kulture – Glavne kmetijske kulture, ki uspevajo pri nas, se delijo na: žita na
njivah (pšenica, rž, ječmen, oves, koruza), okopavine na njivah (krompir, sladkorna pesa,
sončnice, vrtnine), krma na njivah (krmna pesa in korenje, detelja, lucerna, mešanica trav,
silažna koruza) ter na travnikih in pašnikih (senožetih) in posebne kulture (uspevajo v
sadovnjakih, vinogradih in na hmeljiščih) (Geografski atlas Slovenije, 1998).
LEADER+ je ena od štirih finančnih pobud financiranja EU iz strukturnih skladov, ki je
namenjena pomoči podeželskim akterjem za ustvarjanje dolgoročnih potencialov njihovega
lokalnega območja. Podpira predvsem sonaravni razvoj, partnerstvo, povezovanje lokalnih
akterjev in izmenjavo dobrih izkušenj (dobre prakse) (Leader+, 2006). V novem dopolnjenem
programu Skupne kmetijske politike EU je poseben poudarek dan tudi programom
LEADER+ za financiranje lokalnih razvojnih strategij, ki jih bodo pripravljale lokalne
akcijske skupine.
Nitratna direktiva – Namen direktive je zmanjšanje onesnaženosti voda z nitrati zaradi
kmetijske dejavnosti in nadaljnje preprečevanje takšnega onesnaževanja. Vsebuje pravila
ravnanja, ki se nanašajo predvsem na:
- časovna obdobja, v katerih je gnojenje z določenim gnojilom prepovedano;
- določitev kapacitet za skladiščenje gnojevke, ki morajo biti v skladu z dolžino obdobja za
katerega je gnojenje prepovedano;
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omejitve gnojenja v skladu z dobro kmetijsko prakso, ki mora upoštevati okoljevarstvene
lastnosti, kot so tip tal in nagib, klima, padavine oziroma namakanje, raba tal in kolobar,
predvidene potrebe kultur po dušiku z upoštevanjem zalog dušika v tleh, mineralizacije in
vnosa z gnojili.
Natančno je določena mejna vrednost vnosa dušika, izražena v kg N na leto, ki v primeru
vnosa živinskih gnojil ne sme presegati 170 kg N/ha. Le izjemoma se lahko dovoli večja
količina živinskih gnojil (do 210 kg N/ha). Glede na to, da dobimo z izločki 1 GVŽ 70 kg
dušika pri govedu in 85 kg dušika pri prašičih, to pomeni obremenitev 2,5 GVŽ oziroma 2
GVŽ na hektar. Za uspešnost izvajanja programa ukrepov za zmanjšanje onesnaženja voda z
nitrati je predvidena obveznost spremljanja stanja voda – monitoring površinskih voda in
podtalnice v skladu z določili smernice Evropske unije, ki se nanaša na kvaliteto pitne vode
(Evropska kmetijska politika, 2006).
Neposredna plačila se lahko uvedejo, kadar raven cen kmetijskih pridelkov oziroma živil ne
omogoča doseganja primerne dohodkovne ravni. Izplačajo se lahko na hektar zemljišča,
enoto kmetijskega pridelka ali živali. Ob pogojih, ki jih določajo posebni predpisi, se lahko
izplačajo tudi predelovalcem kmetijskih pridelkov (Zakon o kmetijstvu, 2006).
Obmestje je območje intenzivnih stikov med mestom in podeželjem in tudi območje naglih
sprememb v demografski, zaposlitveni in socialni sestavi prebivalstva ter izkazuje pomembno
pokrajinsko preobrazbo (Statistična metodologija, 2006).
OMD območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost. Za ta območja namenjajo
izravnalna plačila. Namen teh plačil je izravnava stroškov pridelave zaradi težjih
pridelovalnih razmer in podpora ohranjanju kulturne krajine in poseljenosti takšnih območij.
Izravnalna plačila v veliki meri prispevajo k pridobivanju dohodka kmetov na teh območjih
za kmetijsko dejavnost. Izravnalna plačila lahko prejmejo kmetijska gospodarstva, ki imajo
obdelovalna zemljišča na gorsko-višinskih območjih, v planinah, na strmih, kraških,
gričevnato-hribovitih ali drugih različnih neugodnih pogojih (Neposredna plačila na površine
in živali, 2006).
PE (pokrajinsko-ekološka enota) - Območje, za katerega so značilne svojevrstne naravne
razmere: tip in oblika zemeljskega površja s podobnim rastlinskim pokrovom in sorodnimi
ekološkimi razmerami za življenje (npr.: planota, dolina, ravnina, gričevje) (Kladnik, 1999).
PMD (polnovrednih delovnih moči) – Izračunan ekvivalent izraža obseg dela na kmetijskem
gospodarstvu. Izhaja iz podatka o posameznikovi dnevni delovni obremenitvi na kmetiji.
Temelji na razmerju med številom ur, letno porabljenih za delo na kmetiji, in enoletnim
obsegom dela polno zaposlene osebe (1800 ur), ki ga uporablja nacionalna statistika delovne
sile. Metodologija je usklajena z izražanjem obsega dela v drugih dejavnostih in z izračuni
Eurostata (Popis kmetijskih gospodarstev, Slovenija 2000, 2002).
Prelog – Opustitev obdelave za daljše obdobje, ki praviloma ni v zvezi s sistemi kolobarjenja.
Preloge ločimo glede na stopnjo (prva, druga faza) in vzroke za nastanek: ekonomski,
funkcijski, prikriti, socialni (socialna preslojitev lastnikov), sodobni (neizkoriščena tla z nizko
donosnostjo) (Kladnik, 1999).
RAS – Razvojna agencija Sora d. o. o.
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Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije je ustanovila država 1993. leta z
namenom upravljanja in razpolaganja s kmetijskimi zemljišči, kmetijami in gozdovi, ki so v
lasti Republike Slovenije. Z odkupom, prodajo in menjavo zemljišč, ki ležijo znotraj državnih
kompleksov, zagotavlja smotrno zaokroževanje površin oziroma proizvodnih enot in
izboljšanje posestne strukture kmetijskih zemljišč. V skladu s sprejeto razvojno politiko
Republike Slovenije in z namenom povečevanja ekonomske varnosti kmetij, intenzivnosti
kmetijske proizvodnje in učinkovitejše rabe kmetijskih zemljišč in gozdov Sklad vpliva tudi
na ohranjanje poseljenosti našega podeželja, še zlasti na gorskih in hribovitih območjih (Sklad
kmetijskih zemljišč in gozdov, 2006). Najemniki skladovih zemljišč so na območju zasebniki,
v večini pa podjetje KŽK kmetijstvo d. o. o., Šenčur.
SKOP (slovenski kmetijsko okoljski program) je bil sprejet leta 2001. Z desetimi ukrepi
podpira razvoj sonaravnega kmetijstva in predstavlja akcijski program ob izvedbi programa
reforme slovenskega kmetijstva, ki kmetijstvo hkrati prilagaja tudi zahtevam EU. Gre za
uvajanje neposrednih plačil kmetom, ki ob uporabi različnih tehnologij upoštevajo tudi
zahteve okolja (Slovenski kmetijsko okoljski program, 2001).
Tip kmetovanja – V popisu kmetijskih gospodarstev 2000 se tipi kmetovanja delijo na:
splošne tipe, glavne tipe, posebne tipe in podtipe posebnih tipov. Splošni tipi kmetovanja so
naslednji: poljedelstvo, vrtnarstvo, gojenje trajnih nasadov, reja pašne živine, reja prašičev in
perutnine, mešana rastlinska pridelava, mešana živinoreja; mešano: rastlinska pridelava –
živinoreja, nerazvrščena gospodarstva (Popis kmetijskih gospodarstev, Slovenija 2000, 2002).
V splošnem ločimo: konvencionalni, integrirani in ekološki tip kmetovanja.
Zaščitena kmetija - Z zakonom o dedovanju kmetijskih gospodarstev se ureja posebnosti pri
dedovanju kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: zaščitenih kmetij), ki preprečuje
drobitev zaščitenih kmetij kot kmetijskih oziroma kmetijsko-gozdarskih gospodarskih enot,
omogoča njihov prevzem pod pogoji, ki dediča preveč ne obremenjujejo, ter ustvarja
možnosti za ohranitev in krepitev gospodarske, socialne in ekološke funkcije zaščitenih
kmetij. Obsega najmanj 5 ha in ne več kot 100 ha primerljive kmetijske površine ter vse, kar
sestavlja gospodarsko celoto in rabi za redno kmetijsko oziroma gozdarsko proizvodnjo ter z
njima povezane dejavnosti.
V zaščiteno kmetijo spadajo poleg kmetijskih zemljišč tudi gozdovi, gospodarska in
stanovanjska poslopja skupaj z zemljišči, ki so potrebna ali namenjena za redno uporabo
stavbe (funkcionalna zemljišča), kmetijske priprave, orodja in živina, s kmetijo povezane
služnosti in njim podobne pravice, pravice na zemljiščih agrarnih skupnosti, pravice in
dolžnosti v zvezi s članstvom lastnika v kmetijski zadrugi … Zaščiteno kmetijo deduje
praviloma samo en dedič, le pod posebnimi pogoji je lahko dedičev več (ZDKG, 1995).
Zbirna vloga je enotna vloga, ki vključuje podatke o kmetijskem gospodarstvu, zahtevke za
neposredna plačila in nekatere združljive sheme podpor (GERK, 2006).
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TIPIZACIJA KULTURNE POKRAJINE, FUNKCIJA KMETIJSTVA

2.1 Kulturna pokrajina
»Kulturna pokrajina je pokrajina, ki jo je skozi zgodovino človeška družba ustvarila s svojo
dejavnostjo, pri čemer je postopoma preobražala nekdanjo naravno pokrajino. To pa še ne
pomeni, da zanjo naravne zakonitosti ne veljajo več. Ker učinkujejo v spremenjenih
zakonitostih, so lahko njihovi negativni učinki še mnogo bolj izraziti in za življenje človeka
boleči ali celo pogubni. Temu se človek lahko prilagaja s skrbnimi preučitvami naravnih
razvojnih zakonitosti in s kar največjim prilagajanjem ugotovljenim značilnostim. Med
kulturno pokrajino so vštete vse pokrajinske oblike, kjer je človek zapustil kakršnekoli sledi:
kmetijska pokrajina, gozdna pokrajina, rudarski revirji, industrijski bazeni, turistična
območja, prometni koridorji, naselja … (Kladnik, 1999, str. 166).«
»Kulturna krajina je krajina, ki se je oblikovala kot posledica človekovega bivanja in
pridelovanja hrane. Glede na naravne razmere posameznih predelov slovenskega prostora,
predvsem pa glede na naravno reliefno zgradbo in podnebne značilnosti, so se v preteklosti
oblikovali različni tipi kulturnih krajin, ki sta jih ustvarili kmetijska raba in poselitev in se
medsebojno razlikujejo po oblikah reliefa (obdelovalne terase, delane vrtače), rabi prostora
(izmenjava kmetijskih kultur, drobna členjenost parcelne strukture, oblike parcel), umestitvi
naselbin v prostor, umestitvi posamičnih arhitekturnih členov (cerkve, gradovi in podobni
objekti z velikimi simbolnimi pomeni) ter prisotnosti drobnih vegetacijskih prvin (živice,
posamična drevesa, obvodna zarast) in grajenih prvin (zidovi). Tradicionalna kulturna krajina
je kulturna krajina, oblikovana s tradicionalnimi oblikami rabe tal v določenih
družbenogospodarskih razmerah; tu so se oblikovali značilni krajinski vzorci, iz katerih je
razvidna prilagojenost rabe naravni zgradbi in naravnim procesom
(Kmetijstvo in prostorski razvoj Slovenije – zasnova, 2002, str. 62).«
Kulturna pokrajina je nevtralen izraz. Nekdaj jasna delitev pokrajine na mesta in podeželje,
danes ni več tako enostavna. Opredelitve pojmov so v literaturi različne. Vsaka stroka definira
podeželje z vidika svojega namena obravnave oziroma z vidika svojih potreb. Najbolj splošen
pomen podeželja, ki je skupen različnim definicijam je, da je to prostor in način življenja
zunaj mest. Podeželska pokrajina je običajno tudi redkeje in bolj razpršeno poseljena. V
izgledu pokrajine prevladuje primarna dejavnost, odnosi med prebivalci so pristnejši (Čop,
Senakovič, 2006, str. 6).
V Strategiji prostorskega razvoja Slovenije, ki je temeljni državni dokument o usmerjanju
razvoja v prostoru in podaja okvir za prostorski razvoj na celotnem ozemlju države z
usmeritve za razvoj v evropskem prostoru, je podeželje definirano takole: »Za potrebe
prostorskega urejanja ločimo urbanizirano in manj urbanizirano podeželje. Urbanizirano
podeželje obsega naselja v širšem zaledju mest in v bližini prometnih poti ter posamezna
urbana naselja, manj urbanizirano podeželje pa slabše dostopna obmejna, podeželska,
hribovska območja z manjšimi naselji in redko, razpršeno poselitvijo. Kot podeželje
opredeljujemo prostor zunaj območij večjih koncentracij poselitve, z nizko stopnjo
urbanizacije in prevladujočim deležem kmetijske in gozdarske rabe, ohranjenimi naravnimi
procesi in naravnimi prvinami. Podeželje je zaradi svojih značilnosti in specifičnih razvojnih
potencialov pomemben življenjski in gospodarski prostor, zato se spodbuja njegov celovit
razvoj v povezavi z urbanimi območji. Podeželje pokriva tri četrtine Slovenije (Strategija
prostorskega razvoja Slovenije, 2004, str. 9, 10).«
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Po tej definiciji je torej območje mojega proučevanja urbanizirano podeželje. Poglejmo še
definicijo za urbana območja kot nasprotje podeželskim, ki se glasi: »Urbana območja so
urbanizirana in suburbanizirana poselitvena območja. V urbanih območjih prevladujejo
mestne funkcije nad agrarnimi (Strategija prostorskega razvoja Slovenije 2004, str. 12).« Tu
se pokaže velika nejasnost razmejitev, ki narekuje potrebo po natančnejšem definiranju
vmesnih stopenj in natančnih kriterijev. Po tej definiciji bi moje območje proučevanja prav
tako že lahko štela v urbano območje.

2.2 Pomen kmetijstva za kulturno pokrajino
Kmetijstvo se po zgledu usmeritev EU razglaša za skrbnika podeželskega prostora (Prosen,
2003, str. 33). Primarna funkcija kmetijstva je produkcijska. Danes poleg pridelovanja
hrane mednje štejemo tudi pridobivanje energije, surovin in zdravih živilskih izdelkov …
Kmetijstvo je ob pomembni produkcijski funkciji pridobilo pomembno ekološko in družbeno
funkcijo. Družbena funkcija se kaže v zagotavljanju socialne kulture, ki se izraža v tradiciji
in vaškemu življenju, varstvu regionalne identitete in kot krepitev vaške skupnosti. V ospredje
vse bolj vstopa ekološka funkcija, ki se kaže v negi kulturne krajine, v varovanju
posameznih kulturnih znamenitosti, integralnem varstvu narave, zagotavljanju ekološkega
prihodka, podpori regionalnim proizvodom (Prosen, 2003, str. 37).
Večji del slovenske kulturne pokrajine zavzemajo podeželske kulturne pokrajine. Nerodovitna
območja (mesta, prometnice, industrijski objekti) zavzemajo manj kot desetino površja.
Kmetijstvo in gozdarstvo neposredno vplivata na videz pokrajine in zahtevata največ prostora
ter ga tako tudi najbolj preoblikujeta. Tako lahko rečemo, da je skrb za kulturno pokrajino v
prvi vrsti povezana s skrbjo za kmetijstvo. To pa zadnje čase doživlja korenite spremembe:
gospodarske, družbene, ekološke. V Sloveniji se s kmetijstvo ukvarja manj kot 7 %
prebivalcev, ohranja pa izgled večine pokrajine. Pri tem je potrebno upoštevati tudi dejstvo,
da je velik del zemlje v posesti ljudi, ki od nje niso eksistenčno odvisni (Urbanc, 2002, str.
76).
»Kmetijstvo skupaj z gozdarstvom uporablja pretežni delež prostora. Ob intenzivnih
spremembah v prostoru in družbi tudi primarna raba prostora dobiva novo vlogo in pomen,
kljub vse manjšemu gospodarskem pomenu teh dejavnosti. Vse bolj pomembne postajajo
sekundarne funkcije, kot so gospodarno ravnanje z naravnimi viri, tlemi in vodami ter
ohranjanje skozi stoletja oblikovane kulturne krajine ter kulturnih značilnosti prostora.
Kmetijstvo namreč še vedno predstavlja najboljšega skrbnika naravnih virov in tudi v
primestnem prostoru enega najpomembnejših, če ne kar najpomembnejšega oblikovalca
krajinske podobe. To je nenazadnje pomembno za kakovost bivalnega okolja ter preživljanje
prostega časa. Tudi s teh vidikov je treba kmetijstvu v prihodnjem razvoju posvetiti večjo
pozornost. Ni ga mogoče, niti smotrno, prepustiti stihijskemu razvoju. Potrebno je zavestno in
načrtno usmerjanje razvoja kmetijstva v skladu s postavljenimi oziroma želenimi cilji. Te cilje
je treba jasno izoblikovati in na tej osnovi opredeliti strategijo razvojnega ukrepanja. Pri tem
pa je seveda nujno upoštevati tudi izhodiščno stanje in dosedanje razvojne trende, globalne
razvojne usmeritve panoge in omejitve, ki jih postavlja razvoj drugih dejavnosti v istem
prostoru (Kovačič, Udovč …, 2003, str. 5).«
Človek je s svojim bivanjem in delovanjem tisočletja oblikoval kulturno pokrajino. Brez
človeka bi bila Slovenija v celoti pokrita z gozdom, ki je njena primarna vegetacija. Glavno
vprašanje, ki se nam pri tem postavlja, je, na kateri stopnji ohranjati t. i. kulturnost pokrajine.
Pokrajino naredi kulturno šele človek. Vendar sodobni razvoj človekovega delovanja vodi v
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veliko razvrednotenje in velike spremembe »pretekle« kulturne pokrajine. »Zlasti sodobni
razvoj kmetijstva teži k preseganju naravne pestrosti in vodi v homogenost: večje površine,
večje črede … vedno manj prilagojeno naravnim sposobnostim. Na drugi strani pa opuščanje
kmetijstva prinese propad stavbne dediščine, razkroj kmetijskih površin in v končni fazi
izginotje kulturne pokrajine. Praznjenje nekdanjih kmetijskih območij pomeni vračanje k
naravi, ki pa ni nujno prvobitna v pravem pomenu besede. Ravno pogozdovanje, to je širjenje
z gozdom pokritih površin, je danes največja grožnja kulturni pokrajini, čeprav so gozdne
pokrajine najbližje naravnim pokrajinam in so zagotovilo naravnega ravnovesja. Če hočemo
ohraniti kulturno pokrajino, je treba spodbujati gospodarske aktivnosti človeka v njej. Toda,
kateri posegi oziroma v kolikšni meri so ti še dobrodošli? Ob današnji stopnji tehnološkega
razvoja te aktivnosti hitro postanejo preveč intenzivne in povzročijo negativne spremembe v
pokrajini (Urbanc, 2002, str. 76, 77).«
Analiza stanja in težnja kmetijstva v slovenskem prostoru kaže po eni strani na intenziviranje
kmetijske proizvodnje in na drugi strani na opuščanje kmetovanja na območjih z omejenimi
dejavniki za kmetijstvo. V prihodnosti lahko pričakujemo še pospešen razvoj procesov, ki
bodo zaradi nekonkurenčnosti vodili k opuščanju kmetijske rabe na območjih, na katerih
naravne razmere niso ugodne za kmetijsko rabo. Po drugi strani pa se bo kmetijska pridelava
na območjih z ugodnimi razmerami za kmetijstvo intenzivirala in bo še nadalje izrazito
usmerjena k povečevanju gospodarskih učinkov (Kmetijstvo in prostorski razvoj Slovenije –
zasnova, 2002, str. 62).
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3

UREJANJE PODEŽELJA SKOZI ČAS

V preteklosti je bil razvoj in urejanje podeželja prepuščen prebivalcem, ki so tam živeli.
Prostor so skozi stoletja urejali in ga prilagajali gospodarski in bivalni rabi. Njihova
eksistenčna odvisnost od okolja je prispevala k temu, da so z okoljem racionalno ravnali in
tako ustvarili kakovostno in ekološko raznovrstno okolje. V preteklosti je bilo okolje urejeno
s čutom, danes pa ga moramo nadomestiti predvsem z znanjem in ekološko etiko ter
kakovostno normativno ureditvijo (Prosen, 2003).
Po 2. svetovni vojni je potekala prenova v ekonomskem, socialnem in prostorskem smislu.
Nekatere evropske države (Belgija, Danska, Švedska, Nemčija) so se takrat odločile, da ne
bodo delale razlik pri načrtovanju med urbanim in ruralnim prostorom. V takratni državi
Jugoslaviji je šel razvoj predvsem v smeri hitre industrializacije in urbanizacije prevladujoče
agrarne družbe. Vsa zakonodaja je težila k ustvarjanju močnih urbanih središč in gradnji
novih mest. Posamezni strokovnjaki (Mušič, Ravnikar, Sedlar …) so se neuspešno zavzemali
za celovit pristop pri urejanju vsega prostora. V tem času so na razvoj slovenskih krajin
vplivale predvsem sektorske politike (Prosen, 2003).
Prizadevanje države za obnovo njenega gospodarstva so temeljile na pridelavi zadostnih
količin in kakovosti hrane po nizkih cenah. Ta vrsta rasti je zahtevala povečevanje kmetijske
pridelave s pomočjo izboljševanja produktivnosti tal, dela in kapitala. V teh razmerah se je
postopoma pojavilo zamenjevanje dela s kapitalom. Večino ročnega dela so zamenjali stroji
(pletje, spravilo, molža idr.), povečala se je uporaba neposrednih vložkov (semena, gnojila,
pesticidi in goriva). Kmetijska dejavnost se je začela spreminjati v industrijsko znanje,
organizirano v ogromne kolektivne obrate z izjemno specializiranimi oblikami monokultur.
Ta stopnja razvoja kmetijske pridelave je imela globoke gospodarske, socialne in okoljske
posledice.
Kmetijska pridelava se je osredotočila predvsem na območjih, ki so bila primerna za
mehanizacijo in intenziviranje. V številnih primerih je to povzročilo uničenje okolja na teh
območjih in težave pri upravljanju okoljskih potreb. Hkrati so se pojavili socialnogospodarski in okoljski problemi na območjih, ki so že bila v slabšem položaju (Evropska
unija in skupna kmetijska politika, 2006).
»Šele za tisto obdobje izjemno napredna in strokovna zakonodaja iz leta 1967 (Zakon o
urbanističnem planiranju in Zakon o regionalnem prostorskem planu) je predpisovala za
podeželski prostor pravno pasivno kategorijo ˝urbanistični red˝. Red je bil dopolnilo
urbanističnemu programu ter je bil namenjen urbanističnemu urejanju (vaških) naselij in
prostorskih območij, ki niso zajeta z drugimi oblikami podrobnejše urbanistične
dokumentacije. Z njimi smo zajeli vrsto urejanja in sanacije naselij, namensko uporabo
zemljišč, komunalno opremljanje zemljišč, pogoje za graditev, zlasti o njihovi legi, funkciji,
višini in obliki, velikosti stavbnih zemljišč in druge pogoje, ki jih mora investitor izpolniti v
zvezi z graditvijo objektov ali drugimi posegi, ki vplivajo na spremembo prostora (Prosen,
2003, str. 33).«
Po mnenju Prosena, so se ti urbanistični redi izkazali kot slabi. Bili so kot posplošeni
urbanistični načrti v malem. Z njimi se je poenostavila pridobitev ustreznih dovoljenj za
graditev, ki je ob splošnem razvoju družbe, dvigu življenjskega standarda prebivalstva in
močnem primanjkovanju stanovanj še dodatno prispevala k pojavu vseobsežnega samo
graditeljstva (Prosen, 2003).
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V drugi polovici sedemdesetih let (1976) se je uveljavil sistem družbenega planiranja tudi na
področju urejanja prostora. V osemdesetih letih prejšnjega stoletja se je odpravilo regionalno
prostorsko planiranje in sprejela nova zakonodaja o urejanju prostora, stavbnih zemljiščih in
graditvi objektov (Zakon o urejanju prostora, Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor, Zakon o stavbnih zemljiščih in Zakon o graditvi objektov). Posegi v podeželski
prostor so se nadaljevali ob sprejetih družbenih planih (pozneje prostorskih sestavin
družbenih planov) in prostorskih ureditvenih pogojih. Še naprej so se predvsem s pomočjo
dejavne vloge lokalnih skupnosti pri pripravi prostorskih dokumentov povečevale površine za
stanovanjsko gradnjo, navkljub vse večjemu varstvu kmetijskih zemljišč oz. omejitvam pri
spremembi namembnosti njihove rabe (prvi Zakon o kmetijskih zemljiščih, 1973).
Po mnenju Prosena je prostorsko načrtovanje v tem obdobju družbenega planiranja doživelo
stagnacijo v podeželskem in urbanem prostoru. Slabosti vidi predvsem v tem, da se pri
pripravi družbenih planov nikoli ni razvila prostorska komponenta sektorskega načrtovanja in
v veljavni metodologiji prostorskega planiranja pri nas, ki običajno vključuje le omejeno vrsto
strok (običajno le dve). »V državah z razvitim prostorskim planiranjem velja splošno pravilo,
da je kakovostnemu integralnemu načrtovanju temelj dobro sektorsko načrtovanje, ki pa glede
na razvoj posameznih strok razmišlja integralno, predvsem pa trajnostno (Prosen, 2003, str.
33).«
Leta 2002 smo na področju urejanja prostora dobili novo zakonodajo (Zakon o urejanju
prostora in Zakon o graditvi objektov). Očitajo ji, da ni bila preverjena v praksi, drugače pa
naj bi bila velik korak naprej k ureditvi in uveljavitvi strokovnega področja prostorskega in
urbanističnega načrtovanja, ker upošteva tujo prakso, uveljavlja ukrepe za realizacijo
načrtovanih prostorskih posegov, opremljanje zemljišč za gradnjo, reguliranje dejavnosti
prostorskega načrtovanja ter vzpostavitev prostorskega informacijskega sistema. Z zakonom o
graditvi objektov, se uvaja novost, s katero je izdaja dovoljenj veliko enostavnejša. Zakon o
urejanju prostora znova uvaja tri ravensko planiranje (na državni, regijski in občinski ravni) in
hierarhijo planskih dokumentov. Akti se delijo na strateške ali usmerjevalne in operativne ali
izvedbene, ki določajo pogoje za rabo zemljišč (prostorski red občine) in gradnjo objektov
(občinski lokacijski načrt). Območje podeželja po novi zakonodaji urejajo strateški akti
(strategija prostorskega razvoja občine in krajinske zasnove) ter prostorski red občine in
možni posamezni lokacijski načrti. Uvajajo se tudi zbirke podatkov, s katerimi bo lažje
spremljanje stanja in sprememb v prostoru. Veliko pristojnosti se prenese na občinske uprave,
župane in občinske svete, porajajo pa se dvomi, če so občine sposobne prevzeti in realizirati
naloge iz zakona in vprašanje je, kako nadzorovati njihove odločitve (Prosen, 2003).

3.1 Usmeritve za razvoj podeželja in kmetijstva v Sloveniji
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v letu 1991 pristopilo k izvajanju
programa celostnega razvoja podeželja in obnove vasi (CRPOV). To so bili prvi koraki na
poti celostnega reševanja kmetijske in podeželske problematike, kjer se enakovredno
poudarjajo agrarno-proizvodni cilji in zaščita slovenskega podeželja in vasi. Rezultat projekta
je izdelan razvojni program za območje izbranih naselij, ki se sprejme in potrdi soglasno z
večino krajanov na razvojni konferenci.
Glavni cilji programa CRPOV so: vzpostaviti čim višjo stopnjo motiviranosti in opredeliti
skupne razvojne cilje na območju v CRPOV živečih prebivalcev (oblikovanje razvojne
vizije), izkoristiti endogene potenciale projektnega območja CRPOV, usposabljati za
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ugotavljanje prednosti in slabosti v celostno naravnani razvoj (usposabljanje in
izobraževanje), zagotoviti čimbolj celostno obravnavanje in načrtovanje vseh razvojnih ciljev.
Pomemben element je sama analiza razvojnih možnosti območja CRPOV. Pri tem si
pomagamo z razdelitvijo celotnega spleta različnih dejavnikov, ki pomembno vplivajo na
razvojne dejavnosti, na pet različnih delovnih področij, poimenovanih kot prostori:
življenjski, naselitveni, družbeni, kulturni, delovni. Vsi projekti naj bi izhajali od spodaj
navzgor, torej iz lokalnega prebivalstva, kar daje projektom horizontalno in vertikalno
povezanost.
Leta 1993 se je Slovenija s Strategijo razvoja slovenskega kmetijstva strateško opredelila v
ekosocialno kmetijstvo. Od takrat se je v kmetijstvu marsikaj spremenilo. Slovenija je
zastavila svojo politiko tako, da poskuša izboljšati dohodkovni položaj kmetovalcem, da
pospešujemo prestrukturiranje živilskopredelovalne industrije, da vzpostavi ustrezne
organizacijske oblike in da na podeželju smiselno dopolnjujemo kmetijstvo z drugimi
gospodarskimi dejavnostmi (turizem, obrt), seveda ob hkratnem varovanju narave oziroma
okolja nasploh. Pomembno vodilo v zadnjih letih je postala čim uspešnejša prilagoditev
slovenskega kmetijstva razmeram v Evropski uniji.
Konec leta 1998 je Vlada sprejela Program reforme kmetijske politike 1999-2002. Leta 1999
je bil na podlagi tega dokumenta sprejet Program razvoja kmetijstva, živilstva, gozdarstva in
ribištva 2000-2002. S tem programom so se spremenile oblike in vsebine nekaterih ukrepov,
da bi bili čim bolj smotrni in učinkoviti. Z reformo se je preneslo težišče ukrepov od tržnocenovnih podpor k neposrednim plačilom, večji poudarek je na strukturnih in
okoljevarstvenih ukrepih ter ukrepih za razvoj podeželja.
Za izvedbo reforme je bilo treba spremeniti tudi zakonske osnove za izvajanje kmetijske
politike. Junija 2000 je bil tako sprejet Zakon o kmetijstvu, katerega namen je bil olajšati
pristop Slovenije k Evropski uniji in je s tega zornega kota pomemben korak k usklajevanju
politike in implementacijskega sistema s skupno kmetijsko politiko (SKP) Evropske unije.
Leta 2001 je bil sprejet prvi Slovenski kmetijsko okoljski program (SKOP), ki pomeni velik
napredek pri izvajanju programa reforme slovenskega kmetijstva in pomembno prilagoditev
pravnega reda Slovenije pravnemu redu EU (Akcijski načrt dolgoročnega razvoja ekološkega
kmetijstva v Sloveniji, 2006).
Na območju Škofje Loke se izvajajo naslednji ukrepi iz programa SKOP združeni v naslednje
skupine neposrednih plačil:
I. skupina: zmanjševanje negativnih vplivov kmetijstva na okolje (ohranjanje kolobarja,
ozelenitev njivskih površin, integrirano vrtnarstvo, ekološko kmetovanje).
II. skupina: ohranjanje naravnih danosti, biotske pestrosti, rodovitnosti tal in tradicionalne
kulturne krajine (planinska paša, košnja strmih travnikov, nad 35 oz. 50 %, travniški
sadovnjaki, reja avtohtonih in tradicionalnih pasem domačih živali: konji, cika …, sonaravna
reja domačih živali, ohranjanje ekstenzivnega travinja …).
III. skupina: varovanje zavarovanih območij (noben ukrep).
V IV. skupino sta vključena izobraževanje in promocija, ki sicer nista zasnovana kot ukrepa
neposrednih plačil. Izobraževalni programi so namenjeni kmetom ter uslužbencem državne
uprave in javnih zavodov. Sodelovanje v procesu izobraževanja je za kmete, ki se vključijo v
kmetijsko okoljski program, obvezno. S promocijskimi aktivnostmi se SKOP in njegov
pomen predstavlja širši javnosti, pri čemer so potrošniki informirani tudi o novostih in
kakovosti sonaravno pridelanih kmetijskih proizvodov in živil (SKOP, 2001).
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Leta 2004 je Vlada RS sprejela Program razvoja podeželja 2004-2006 (PRP), ki določa
postopke za uveljavljanje pomoči na površino, pomoči na žival in plačil za proizvajalce mleka
ter postopke kontrol v okviru integriranega administrativnega in kontrolnega sistema za
ukrepe kmetijske politike.
Leta 2005 je bila potrjena Resolucija o nacionalnem programu prehranske politike 2005-2010,
katere poslanstvo je izraženo v načrtovanju in izvajanju ukrepov in aktivnosti države, ob
sodelovanju različnih javnosti ter organizacij civilne družbe, ki spodbujajo in krepijo
kakovostno in zdravo prehranjevanje prebivalcev Republike Slovenije in s tem varujejo ter
krepijo njihovo zdravje in kakovost življenja.
Temeljni cilji prehranske politike so udejanjeni v treh stebrih: zagotavljanje varne hrane
vzdolž celotne živilske verige; vzpostavljanje, ohranjanje in krepitev zdravih prehranjevalnih
navad prebivalcev Slovenije ter zagotavljanje zadostne preskrbljenosti prebivalstva s
kakovostno in zdravju koristno hrano na trajnosten način (Akcijski načrt dolgoročnega
razvoja ekološkega kmetijstva v Sloveniji, 2006).

3.2 Usmeritve za razvoj podeželja in kmetijstva v EU
Celotna politika in smernice za razvoj posameznih dejavnosti v EU slonijo na temeljnem
dokumentu, imenovanem Agenda 2000. Za razvoj kmetijstva in podeželja so na podlagi
predhodnega stanja, podane tri ključne usmeritve za razvoj:
- krepitev kmetijstva in gospodarstva (Podpiranje gozdarstva, modernizacije kmetijskih
gospodarstev, pridelovanja in trženja visokovrednih kmetijskih izdelkov, povečevanje
rentabilnosti kmetij in naselitve mladih kmetov.);
- izboljšanje konkurenčnosti podeželskih območij (Izboljšanje kakovosti življenja in
diverzifikacija novih dejavnosti, ki ustvarjajo nove vire dohodkov in zaposlitvene
možnosti.);
- varstvo okolja in vzdrževanje podeželske dediščine (Podpora okolju neškodljivim
pridelovalnim postopkom. Uvajanje izravnalnih izplačil na območjih, kjer se mora
kmetijstvo podrediti okoljsko specifičnim omejitvam.) (Prosen, 2003).
Okvirni ukrepi se konkretizirajo v 33. členu direktive EU št. 1257 v poglavju IX »Podpora
prilagajanju in razvoju podeželskih območij«. Nekateri izmed njih se ukvarjajo z urejanjem
prostora oz. zemljišč (melioracija tal, komasacija, razvoj in izboljšanje infrastrukture za
potrebe razvoja kmetijstva) z namenom izboljšanja agrarne strukture in razvoja podeželja. Pri
tem je zelo pomembna kakovostna zemljiška politika, ki obsega državne (ali občinske)
ukrepe, z vplivom na obseg in kakovost rabe kmetijskih zemljišč ter promet z zemljišči, hkrati
pa predstavljajo splošne okvirne pogoje ali posamezne intervencije.
Namen urejanja zemljišč na podeželju za razvoj podeželja in izboljšanje agrarne strukture je:
- namensko oblikovati in opremiti zemljišča,
- na novo urediti pravice in bremena, ki se nanašajo na zemljišča,
- urediti dostopnost do zemljišč privatnim lastnikom in podpreti privatizacijo,
- uresničiti celostne in sektorske načrte, ki se nanašajo na površine,
- rešiti konflikte rabe zemljišč z razrešitvijo in uskladitvijo interesov.
Pri načrtovanju je pomembno zlasti to, da imamo na voljo razvite ustrezne mehanizme za
realizacijo ukrepov. V državah EU, se je razvila ustrezna zemljiška politika, ki agrarno
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strukturo izboljšuje predvsem na področju prenove in razvoja vasi (vas kot samostojni bivalni,
delovni, socialni in kulturni prostor) ter urejanje zemljišč z metodami komasacije in drugimi
metodami in pristopi, kar je predmet tudi mojega diplomskega dela. Avtor poudarja integralen
in trajnosten pristop pri razvoju podeželja, kar pomeni, da se vsi vključimo v njegovo
načrtovanje in poskusimo najti usklajen razvoj vseh dejavnosti v prostoru, s sanacijskimi
ukrepi in odpravljanjem nesoglasij. Potrebno je varovanje zanimivosti podeželskega prostora
kot življenjskega in delovnega prostora s samostojnim pomenom ter kot naravnega,
kulturnega in rekreacijskega prostora, ki kot tak krepi medsebojne vplive med mestom in
podeželjem (Prosen, 2003, str. 36).
EU vodi skupno kmetijsko politiko (SKP), v katero je vključena tudi Slovenija. SKP temelji
na načelih proste prodaje kmetijskih pridelkov med članicami, dajanju prednosti pridelavi EU,
vse bolj pa tudi na varovanju okolja in razvoju podeželja. Za uresničevanje teh načel EU
uporablja tržno-cenovne ukrepe (na primer: proizvodne kvote, neposredna plačila in izvozna
nadomestila) in ukrepe politike razvoja podeželja (na primer: okoljske podpore, podpore
naložbam, podpore za zgodnje upokojevanje kmetov, podpore za mlade kmete). Ob vstopu v
EU se je slovensko kmetijstvo soočilo z večjo konkurenco in znižanjem odkupnih cen
pridelkov. Položaj kmetov naj se ne bi poslabšal, saj so temu namenjena posebna sredstva iz
proračuna, pa tudi dogovorjene kvote in referenčne količine za pridelavo so nad ravnijo
trenutne slovenske proizvodnje, zato se ni bati krčenja količine pridelave in prireje.
Z vstopom Slovenije v EU smo bili deležni 25 % neposrednih plačil, ki se bodo postopno
povečevala do ravni 100 % leta 2013. Slovenija bo manjkajoči del neposrednih plačil
doplačevala iz nacionalnega proračuna, ker zaradi pričakovanega padca cen ne želi povzročiti
dohodkovne izgube kmetov, obenem pa želi izenačiti njihov konkurenčni položaj s
kmetijskimi pridelovalci v sedanjih državah članicah. Leta 2004 so slovenski kmetje dobivali
neposredna plačila v višini 85 % deleža, ki ga dobivajo kmetje v državah članicah (Evropska
kmetijska politika, 2006).
V letih 2004-2006 je Slovenija iz proračuna EU prejela 46,4 milijarde tolarjev za razvoj
podeželja. Dohodek kmetov je odvisen od dejavnosti, s katero se ukvarjajo, saj v EU niso vse
panoge upravičene do enake finančne pomoči. Slabši gospodarski položaj je pričakovati v
dejavnostih, ki niso vključene v shemo neposrednih plačil (na primer: prašičereja,
perutninarstvo). Izboljšuje se položaj govedorejcev in pridelovalcev koruze. Razlike so v
položaju posameznih dejavnosti in območij. Tako so dodatne denarne pomoči deležna gorska
in hribovita območja, ki jih je v Sloveniji veliko. Dodatnih plačil so deležni tudi tisti kmetijski
pridelovalci, ki pridelujejo hrano v skladu z načeli okolju prijaznega kmetovanja (Evropska
kmetijska politika, 2006).
Proračun v letu 2006 obsega 113 milijard evrov, od tega je kar 45 % (nekaj manj kot 51
milijard evrov, kar je 5,21 % več kot leto prej) sredstev namenjenih kmetijstvu, kar
predstavlja največji izdatek EU. Sledita mu kohezijska politika in strukturni skladi, kamor se
nameni okrog 35 % sredstev. Med kohezijske sklade spada poleg sklada za regionalni
(ESSR), socialni (ESS) razvoj in instrument za usmerjanje ribištva (FIUR) še Evropski
kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad (EKUJS). Ob njih obstajajo še štiri pobude
skupnosti: Interreg, Equal, Leader+ in Urban (Uvod in financiranje splošnega proračuna,
2006).
Ravnovesje med tremi ključnimi področji ukrepanja: konkurenčnostjo, okoljem,
diverzifikacijo in kakovostjo življenja bo Slovenija dosegla s ciljno in premišljeno
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razporeditvijo sredstev. Določena je dogovorjena minimalna obvezna delitev sredstev po
oseh:
1. os bo z dvigom konkurenčnosti slovenskega kmetijstva in povezane
živilskopredelovalne industrije ter gozdarstva prispevala k močnemu in dinamičnemu
evropskemu agroživilstvu. Doseganju teh ukrepov je namenjenih 10 % sredstev za:
investicije, podporo mladim kmetom, zgodnjemu upokojevanju …
2. os vključuje nacionalne prednostne naloge ohranjanja kmetijske krajine v območjih z
neugodnimi razmerami za kmetovanje, spodbujanje okolju prijaznih kmetijskih praks
in izboljšanje dobrega počutja domačih živali. Tej osi je namenjenih kar 25 % sredstev
za okoljske programe, območja z omejenimi dejavniki, Natura 2000.
3. os bo v največji meri skušala izkoristiti prednosti slovenskega podeželja, kot so:
- razpoložljivost stavbne infrastrukture na podeželju, obnova in revitalizacija stavbne
dediščine podeželja, revitalizacija kmetijskih objektov za nekmetijske dejavnosti;
- bogata kulturna in naravna dediščina kot osnova za razvoj alternativnih gospodarskih
dejavnosti na podeželju;
- tradicija domače obrti kot podlaga za razvoj podjetništva temelječega na prednostih
podeželja;
- raznolikost kulturne krajine kot priložnost za razvoj podeželskega turizma.
Namenjenih je 10 % sredstev za: diverzifikacijo, dopolnilne dejavnosti, obnovo vasi.
Ostalih 55 % finančnih sredstev pa lahko države članice razdelijo same po oseh, glede na
svoje prioritete (Spletna stran Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2006).
»Skupna kmetijska politika Evropske unije, je za slovenske kmete velika priložnost, ki je ne
smete zamuditi. Evropska unija s spodbudami na posameznih področjih skrbi za primerno
dohodkovno zaščito kmetov, hkrati pa predpisuje način gospodarjenja na kmetijah, ki je
prijazen okolju. Večina neposrednih plačil ni več vezana na proizvodnjo, s čimer se zmanjšuje
pritisk na okolje in omogoča pridelavo bolj zdrave hrane. Vendar pa so neposredna plačila
pogojena z izpolnjevanjem standardov s področja zdravja živali in rastlin, ohranjanja virov
pitne vode, zagotavljanja habitatov za vse vrste rastlin in živali, ki se pojavljajo v naravnem
okolju (Marija Lukačič, GERK 2006, str. 3).«
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4

TEMELJNA NAČELA PRIHODNJEGA RAZVOJA KMETIJSTVA
IN PODEŽELJA

Urbančeva v svojem delu Kulturne pokrajine v Sloveniji navaja tri popolnoma različne
principe razvoja podeželske kulturne krajine: brezbrižnega, zaščitnega in model skladnega
razvoja.
Brezbrižni (lahko bi ga označili tudi kot spontani) razvoj navaja kot najbolj pogost način v
Evropi. Kmetijstvo naj bi se tako moralo soočiti s tekmovalnostjo svobodnega trga. Tovrsten
pristop bi bil za Slovenijo in njene kulturne pokrajine poguben. Žal, se je deloma že začel
uveljavljati. Politika svobodnega trga bo še pospešila diferenciacijo podeželja, ki jo poznamo
že nekaj desetletij in še posebej občutimo od osamosvojitve dalje. Na naravno ugodnih
predelih se bo razvilo intenzivno kmetijstvo. Za dosego rentabilnosti se bo povprečna velikost
kmetije povečala na račun manjših kmetij, ki ne bodo sposobne preživeti v novih
gospodarskih razmerah. Velikopotezna obdelava zahteva velike parcele, brez motečih
dejavnikov (živa meja, posamezna drevesa, poljske poti, kozolci). Drobna zemljiška
razdelitev z bogastvom kultur se bo izgubila na račun monokultur. Stavbna dediščina bo
izgubljena, saj hiša na podeželju ali v mestu, dobiva enotno podobo. Kmetije bodo gradile
nove proizvodne zmogljivosti, ki bodo najpogosteje locirane v odprt prostor, saj se ne bodo
mogle organsko vključiti v obstoječo strukturo podeželskih naselij. Nastal bo nov tip
pokrajine, enoten za celo Slovenijo, brez regionalnih oziroma krajevnih posebnosti. Različni
kazalci, kot so: starostna sestava prebivalstva, stanje nasledstva na kmetijah in razvojne
ambicije kmetij, kažejo, da se bo število kmetij do leta 2010 zmanjšalo za 40-50 % glede na
leto 1991 (Urbanc, 2002).
Do izraza naj bi prišla dva tipa kulturne pokrajine: doline in kotline ter gričevja in hribovja. V
dolinah in kotlinah, kjer se prepletajo številne dejavnosti in različni uporabniki prostora
tekmujejo med seboj, bo velik del kmetijske zemlje izgubljen na račun širitve poselitve in
infrastrukture (avtocest …). Podeželska naselja bodo imela status spalnih naselij. Podeželje
vedno bolj postaja prostor za bivanje in rekreacijo ljudi, ki s kmetijstvom ni povezano. Meja
med mestom in podeželjem se bo še bolj zabrisala. V predelih Slovenije izven ravnin naj bi
prišlo do razkroja kulturne pokrajine. »Kmetijstvo v gričevnatih in hribovitih predelih nikakor
ne more samo preživeti ob uveljavljanju svobodnih tržnih zakonitostih. Najbolj oddaljeni
predeli že nekaj desetletij beležijo opuščanje kmetijstva in odseljevanje prebivalstva. Na
kmetijah ostaja večinoma ostarelo prebivalstvo, ki s svojim delom zaenkrat še ohranja izgled
in funkcijo kulturne pokrajine. Opuščene njivske in travniške površine se v naših podnebnih
razmerah hitro zaraščajo z gozdom. Delež gozda se v zadnjem času hitro veča in postaja
zaskrbljujoče visok. V podeželskih območjih, ki so bližje mestom, prebivalstvo sicer ostaja na
podeželju, vendar se zaposluje v neagrarnih poklicih in se dnevno vozi v kraj zaposlitve.
Zemljo so obdržali, obdelujejo pa je ne več, razen vrtička ob hiši. Če bi popolnoma zaživela
liberalizacija mednarodnega trga s kmetijskimi proizvodi, bi to pomenilo precejšnje
zmanjšanje kmetijstva in postopno izpraznitev hribovitih in odmaknjenih območij. Identiteta
podeželja bi bila povsem izgubljena (Urbanc, 2002, str. 78).«
Zaščitni pristop je težko uresničljiv, saj je v nasprotju z gospodarskim razvojem. Predvideva
zaščito kulturnih prvin pokrajin. V nobenem primeru ne more veljati za celotno državo,
ampak samo za določene značilne predele, ki jih odlikujejo izjemne kulturne prvine. Gre za
oblikovanje zaščitenih območij t. i. kulturnih parkov, v katerih bi ljudje dobivali denarno
podporo za ohranjanje preživetih oblik gospodarjenja. Tržna niša je v pridelovanju biološko
neoporečne hrane, ki bi ga lahko združili z varovanjem podeželskih kulturnih pokrajin.
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Avtorica predlaga zaščito nekaterih izjemnih oz. redkih prvin kulturne pokrajine v okviru
skansenov – to je muzej na prostem; zanj je značilna prestavitev najbolj tipičnih in najbolje
ohranjenih objektov iz prvotnega okolja in njihova ponovna postavitev na vnaprej izbranem in
pripravljenem mestu. Pri nas obstajata dva uspešna skansna v Rogatcu in Muzej solinarstva v
Sečovljah (Kladnik, 1999).
Kot tretji in najbolj primeren princip načrtovanja, je Urbančeva navedla model skladnega
razvoja. Predvideva razvoj v smeri obnavljanja pokrajine ob upoštevanju biotske
raznolikosti, ekološkega ravnovesja in kulturne dediščine. »Upoštevani naj bi bili trije vidiki
preoblikovanja pokrajine: pridobitveno-poselitveni, ekološki in kulturni, kar pomeni, da je
kulturna pokrajina gospodarsko učinkovita, prežeta z naravnimi prvinami in da odseva
skladno podobo (Urbanc, 2002, str. 79).« Z udejanjanjem tega principa naj bi bilo v kulturni
pokrajini zadostno število kmetij, ki bi prispevale k ohranjanju poselitve in sonaravnega ali
trajnostnega načina kmetovanja. Tako naj bi se zagotavljala obnovljivost naravnih virov in
boljša kakovost hrane. Avtorica poudarja, da je to verjetno edini način, da bi kulturne
pokrajine preživele kot rezultat odraza današnjih aktivnosti človeka. Hkrati pa poudarja, da bi
na današnji stopnji razvoja pričakovan gospodarski in tehnološki razvoj, ki bi sočasno
upošteval še tržne zakonitosti in temeljne kulturne prvine, bolj ali manj utopičen (Urbanc,
2002).
V publikaciji PROSTOR 2020, Kmetijstvo in prostorski razvoj Slovenija – zasnova, 2002, ki
je ena od strokovnih podlag za prihodnji prostorski plan države in je temeljno načelo
uresničevanje skladnega prostorskega razvoja. V njem naj bi zagotovili razvojne možnosti za
kmetijstvo in druge razvojne dejavnosti ter hkrati zagotovili varstvo vrednot (naravne in
kulturne vrednote ter naravne vire, kot so podtalnica, površinske vode, prst …).
V dokumentu so glavne usmeritve za kmetijski dejavnosti:
- zagotavljati varstvo tal kot naravnega vira (vzdržna raba), s katerim gospodari kmetijstvo, in
s tem ohranjati trajno rodovitnost kmetijskih zemljišč;
- prilagajati razvoj dejavnosti in predvsem tehnologije rabe tal zahtevam za varstvo drugih
naravnih virov, kar se še posebej nanaša na preprečevanje onesnaževanja kot posledice
kmetijske dejavnosti. Pri tem so še posebej pomembni vodni viri (preprečitev onesnaževanja
ranljivih vodonosnikov) in naravne vrednote (npr. preprečitev kmetijskih ukrepov, s katerimi
bi utegnili uničiti, zmanjšati ali poškodovati naravne vrednote);
- prispevati k uresničevanju širšega družbenega interesa po ohranitvi nekaterih najvrednejših
krajinskih območij, ki so nastala kot posledica tradicionalne kmetijske rabe prostora, in
sodelovati pri oblikovanju strokovnih podlag in uveljavljanju ukrepov za njihovo
uresničevanje pri razvoju podeželja;
- zagotavljati raznovrstnost kmetijstva s poudarkom na uvajanju dejavnosti in rab prostora v
okviru kmetijstva, ki bodo izhajale iz primerjalnih prednosti posameznih območij;
- zagotavljati večnamenskost kmetijskega prostora (omogočiti sočasne in občasne rabe
kmetijskih zemljišč, npr. prostočasne dejavnosti; zagotavljati prilagojene kmetijske rabe na
območjih, ki so v neposredni bližini poselitve in podobno).
V nadaljevanju je predlagana opredelitev štirih območij, na katera naj bi se v prihodnje
usmerjal razvoj kmetijstva. Območja se medsebojno razlikujejo glede na kakovost naravnih
virov za kmetijstvo in glede na omejitve, ki izhajajo iz ranljivosti prostora za kmetijsko
dejavnost in druge dejavnosti, katerih težnje po prostorskem razvoju ali varstvu se utegnejo
prekrivati z razvojnimi težnjami kmetijstva.
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1. Območja tržnega kmetijstva so območja, na katerih je ustreznost prostora za kmetijstvo
največja in obsegajo predvsem ravnine in polja. Tu ni pomembnejših območij ohranjanja
narave in kulturnih vrednot. Ta območja zajemajo zemljišča, ki so glede na visoko kakovost
naravnega vira in razmeroma nizke stopnje ranljivosti okolja za kmetijstvo ter majhne
ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda, najprimernejša za intenzivno kmetijsko rabo.
2. Kmetijska območja z omejitvami so območja zemljišč, primernih za kmetijstvo, ki ležijo
na območjih podtalnice in zelo ogroženih vodonosnikov, poplavnih območjih in območjih
varovalnih gozdov ter najvišje stopnje naravne ohranjenosti. Na teh območjih je treba
kmetijsko rabo prilagajati ciljem varstva vodnih virov in ohranjanja narave. Spodbujati je
treba razvoj tehnološko ustreznejših oblik varstva rastlin in gnojenja. Kjer tehnološki ukrepi
niso dovolj učinkoviti za varstvo pred onesnaženjem, je treba zagotoviti spremembo
kmetijskih kultur ali pa zemljišča celo izločiti iz kmetijske rabe.
3. Območja spodbujanja kmetijske dejavnosti so območja primerna za kmetijstvo, ki so na
območjih izjemnih krajin, krajinskih, regijskih parkov oz. narodnega parka, pomembnejših
območij kulturne dediščine ter na obmejnih območjih v 10 km širokem obmejnem pasu. To so
predvsem reliefno razgibana, delno hribovska, delno kraška območja, na katerih prevladuje
mozaična kulturna krajina s številnimi podeželskimi naselji. Na teh območjih je kmetijska
dejavnost kot gospodarska kategorija sekundarnega pomena zaradi naravnih omejitev ali
zaradi drugih posebnosti in izjemnosti, katerih ohranitev je v javnem interesu. Na območjih
državnega interesa za ohranjanje poseljenosti je treba poleg spodbujanja kmetijstva zagotoviti
tudi ustrezen bivalni standard s prometno in komunalno infrastrukturo.
Na teh območjih je treba zagotavljati različne oblike družbene pomoči in spodbud zaradi
nizkega gospodarskega učinka, ki je predvsem posledica omejenih naravnih danosti za
kmetovanje in zahtev za prilagojene oblike kmetovanja.
4. Druga območja kmetijstva so območja, na katerih so majhne možnosti za kmetovanje in
so predvsem v okolici obstoječih naselij, kjer se kmetijska zemljišča prepletajo z gozdnimi.
Tu ni pomembnejših omejitev z vidika varstva naravnih virov, pa tudi ne območij ohranjanja
narave in kulturnih vrednot. Glede nadaljnjega prostorskega razvoja teh območij so
sprejemljive različne možnosti.
Glede na stanje in težnje v kmetijstvu in v prostorskem razvoju Slovenije, ki kažejo na stalne
pritiske poselitve na kmetijska zemljišča v okolici urbanih središč, je v zasnovi kot različica
predlagana še uvedba kategorija primestnih kmetijskih območij.
»Primestna kmetijska območja so območja v neposredni okolici večjih naselij ali celo na
območju poselitve. Zaradi bližine trga, kmetij in infrastrukture so zanimiva za kmetijsko rabo,
čeprav so lahko razmere za pridelavo zdrave hrane zaradi emisij (predvsem prometa) v
urbanem okolju oporečne. Hkrati pa so ta območja izjemnega pomena kot razvojna območja
naselij, ki si svojih možnosti za širitev ne morejo zagotavljati na odmaknjenih, dislociranih
lokacijah, ampak se v smislu racionalne rabe prostora koncentrirajo. Zato je v prostorskem
planu države smotrno obravnavati primestna kmetijska območja kot kategorijo, na katero je
mogoče posegati s poselitvijo in jih s tem trajno izvzeti iz kmetijske rabe, če za razvoj
poselitve ni drugih ustreznih prostorskih možnosti, predvsem pa na podlagi študij ranljivosti
prostora in po preveritvah možnih vplivov na okolje ter po urbanističnih preveritvah. Ta
zemljišča je treba obravnavati kot mogoče dele zelenih sistemov naselij in jih skladno s
prostorskimi preveritvami in akti ohranjati nepozidane, četudi ne v kmetijski rabi (Kmetijstvo
in prostorski razvoj Slovenije - zasnova, 2002, str. 55, 56).«
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Planski dokument ima po moji oceni posebno kvaliteto, saj navaja tudi prostorske kazalnike
razvoja kmetijstva, ki so pomembni za spremljanje in vrednotenje uresničevanja zasnove:
obseg kmetijskih zemljišč, zaokroženost, razdrobljenost, oddaljenost od pozidave,
onesnaženost podtalnice, število kmetij z nadzorovanim vzdržnim kmetovanjem na območjih
spodbujanja kmetijstva in število kmetij z dopolnilnimi dejavnostmi, ki jih bom poskušala
vključiti v nadaljnjo analizo (Kmetijstvo in prostorski razvoj Slovenije – zasnova, 2002).
- Obseg kmetijskih zemljišč se skladno z družbenogospodarskimi spremembami spreminja –
bodisi povečuje (kmetijstvo kot prednostna dejavnost) bodisi zmanjšuje (zaraščanje). Z vidika
zagotavljanja gospodarskih učinkov kmetijske dejavnosti je treba zadržati obseg tistih
kmetijskih zemljišč, ki so opredeljena kot najboljša na podlagi vrednotenja naravnih virov
(kategorizacija zemljišč). Ohranjanje obsega kmetijskih zemljišč je pomembno tudi z vidika
ohranjanja kulturne krajine.
- Zaokroženost kmetijskih zemljišč je eden najpomembnejših parametrov za organiziranje
intenzivnih oblik kmetijske pridelave. Kaže se v razmerju med obsegom kmetijskih zemljišč
in številom lastnikov oziroma kmetij. V slovenskem prostoru je sicer značilna razdrobljenost
parcelne strukture, kar ustvarja značilne krajinske vzorce kmetijskih območij, zato je
zaokroženost kmetijskih zemljišč redka in je najpogosteje posledica kmetijskih operacij, ki so
bile izvedene v preteklih desetletjih. Zaokroženost kmetijskih zemljišč je zelo pomembna za
zagotavljanje ugodnih razmer za razvoj tržnega– konkurenčnega kmetijstva.
- Razdrobljenost – Različni posegi v prostor, zlasti pa gradnja infrastrukturnih koridorjev,
lahko povzročijo razkosavanje kmetijskih zemljišč, kar je problematično z vidika pridelave in
ekonomičnosti kmetijskih zemljišč, pa tudi z vidika krajinske slike.
- Oddaljenost od pozidave – V preteklosti je bila kmetijska dejavnost tesno povezana s
poselitvijo in je bila kot pomemben dejavnik vpeta v tradicionalne oblike prostorske
organizacije. To velja predvsem za podeželje, kjer so se oblikovala pretežno podeželska
naselja, funkcionalno povezana z obdelovalnimi površinami. Na območjih s tradicionalnim
kmetijstvom bi bilo treba ta vzorec obdržati tudi v prihodnje. Z razvojem sodobnejših
tehnologij kmetijske rabe tal, ki so usmerjena k intenzivni pridelavi, je povezanost
obdelovalnih površin s poselitvijo manj pomembna. Nasprotno, z vidika zagotavljanja
kakovostnega bivalnega okolja je oddaljenost kmetijskih kompleksov celo zaželena. Zato so
na območjih, na katerih so velike možnosti za razvoj kmetijstva, primerna tudi drugačna
razmerja med poselitvijo in kmetijskimi površinami, kot je to uveljavljeno v tradicionalnih
kmetijskih kulturnih krajinah.
- Onesnaženost podtalnice z nitrati in drugimi snovmi, kar je posledica kmetijske dejavnosti
(zaščitna sredstva v kmetijstvu, mineralna gnojila).
- Število kmetij z nadzorovanim sonaravnim (vzdržnim) kmetovanjem na območjih
spodbujanja kmetijstva. Ob ustreznih upravnih in drugih spodbujevalnih ukrepih je mogoče
pričakovati, da se bo število takih kmetij povečevalo, kar je zlasti pomembno na območjih
izjemnih krajin in varstva kulturne dediščine ter parkov.
- Število kmetij z dopolnilnimi dejavnostmi. Podobno kot zgornji pokazatelj je pozitivna
smer gibanja števila kmetij z dopolnilnimi dejavnostmi odvisna od subvencij in drugih
ukrepov za spodbujanje kmetijstva, kar je še zlasti pomembno na območjih z omejenimi
dejavniki za kmetovanje oziroma na območjih, na katerih možnosti za kmetijsko dejavnost
niso največje ter na območjih izjemnih kulturnih krajin.
Prosen v svoji razpravi poudarja predvsem potrebo po upoštevanju in vključevanju glavnih
usmeritev EU na področju skupne kmetijske politike v ustrezno metodologijo načrtovanja
prostora v Sloveniji. Glavne usmeritve so večfunkcionalnost, trajnost in konkurenčnost. V
podeželski prostor je potrebno čim manj konfliktno vključevanje novih funkcij in dejavnosti

20

ob upoštevanju stalnih funkcij. Pri tem je potreben partnerski odnos kmetijskega sektorja z
drugimi, saj naloge presegajo en sektor in so širšega družbenega značaja. Razvoj je potrebno
načrtovati celostno oz. integralno z iskanjem zveze med lokalnim in regionalnim. Za
spodbujanje konkurenčnosti kmetijstva, le-ta se v evropskem prostoru odraža predvsem v
povečani rasti posameznih kmetij. Za ta razvoj potrebujejo ustrezne lokacijske razmere. Za to
je potrebno izdelati kriterije za lokacijo perspektivnih kmetij, na kar opozarja kmetijska in
planerska stroka.
»Izdelati bo treba ustrezna pravila za podrobnejše načrtovanje lokacij kmetij ter urejanje
kmetijskih zemljišč perspektivnih in tudi drugih kmetij. Čistih kmetij kakor tudi interesa za
kmetovanje je vse manj. Podeželski prostor pridobiva na bivalni funkciji, zato je čedalje bolj
zaznavna špekulacija s kmetijskimi zemljišči za nekmetijske namene (predvsem za pozidavo),
kakor tudi v smislu uveljavitve cilja diverzifikacije novih dejavnosti z odpiranjem novih
delovnih mest. Nekontrolirani posegi v prostor in prevelika uporaba kmetijskih površin za
nekmetijske namene lahko pomenijo degradacijo kulturne krajine. Koncentracija in
urbanizacija podeželja, propad stavbne dediščine in prazni objekti, ekstenziviranje površin
idr. zahtevajo od oblasti in strokovnjakov povsem nove načrtovalske pristope v povezavi s
trgom nepremičnin in z ustrezno politiko poselitve (Prosen, 2003, str. 38).«
Naslednji problem pri strukturnih spremembah v kmetijstvu so izpraznjeni objekti nekdanjih
kmetij ter kam locirati novo oz. razširjeno kmetijo (Na rob vasi celotno kmetijo ali alocirati
zgolj gospodarsko poslopje in kaj s prazno stavbo v vasi?). Te probleme povzročajo sodobni
procesi v kmetijstvu, ko prihaja do propada kmetij, ob prehodu čistih kmetij v pol kmetije, ob
intenziviranju kmetij, dohodkovnih kombinacijah na kmetijah in ob spremenjenih strukturah
gospodarjenja na posameznih kmetijah. Navaja tudi nekaj primerov, kako te prostorske,
socialne in ekonomske probleme rešujejo v državah EU. Ena možnost je, da se območje
kmetije izprazni in spremeni v stavbno zemljišče za novogradnjo, ali pa spremeni v vaško
zelenico. Druga možnost je, da ostane v istih objektih na isti lokaciji ali v dislociranih
objektih pol kmetija, lahko postane bivalna enota za nekmečko družino, lahko je namenjena
za obrtno dejavnost, ali pa kombinacija bivanja in obrti v dislociranih gospodarskih objektih.
Te možnost pogosto predstavljajo tudi določene probleme, kot so npr. motenje in
onesnaževanje zaradi obrti, omejitve pri širitvi, neprimerni ali preveliki objekti za bivanje
nekmečkih družin. Avtor v nadaljevanju poudarja, da so ti problemi vse bolj pogosti in
zahtevajo svojevrsten pristop pri prenovi vasi, ki je možna le v povezavi z instrumenti
zemljiške politike (Prosen, 2003).
Ukrepi za izboljšanje agrarne strukture (življenjskih in proizvodnih pogojev) so v preurejanju
podeželskega prostora, vključno s prenovo vasi in usmeritvijo posameznih kmetijskih
gospodarstev. V splošnem se štejejo za ukrepe izboljšanja agrarne strukture: izselitve kmetij,
sanacija starih kmetij, kmetijske vodne ureditve in izgradnja poti, povečanje kmetijskih
gospodarstev, ukrepi prenove vasi, jamčenje rent in plačil pri predčasni predaji kmetije,
podpora mladim kmetom, podpora pri pridobivanju zemljišč.
Pri razvoju posameznega vaškega naselja moramo biti pozorni na prihodnje
prestrukturiranje vaškega naselja. Zaradi spremenjene strukture prebivalcev, ki se odraža tako
v možnostih zaposlitve kot tudi v načinu bivanja, je nujno potrebno upoštevati tudi prostorsko
razporeditev prebivalcev v kraju. To ima še poseben pomemben vpliv na nahajajoče se
kmetije v starih vaških jedrih in možnost njihovega obstoja na obstoječih lokacijah. S
pozidavo posameznih vaških predelov, zgostitvami in plombami smo onemogočili širitev in
modernizacijo posameznih kmetij. Vidne posledice so zmanjšanje vrednosti kmetij. Našteto je
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pripomoglo, da lahko nastanejo ovire pri gospodarjenju in finančnih rezultatih posamezne
kmetije ali kmetijskih obratov, in sicer: neugodni pogoji za racionalno uporabo nove strojne
opreme, povečani stroški za varstvo pred emisijami, ovire pri kmetijskem transportu. Ne le za
razvoj kmetije, ampak tudi za celoten kraj je lahko tovrstni razvoj problematičen v smislu
kvalitete bivanja, podobe kraja in za uskladitev posameznih funkcij v naselju. Izogibati se
moramo razvoja vasi z robno oz. obročasto povezavo, vzdolž vaških povezovalnih cest, ob
poljskih poteh, brez dolgoročnega planskega koncepta in pozidave s plombami (dopolnilna
gradnja). Pri usmerjanju pravilnega razvoja vasi je potrebno upoštevati: imisije iz KMG-ja in
njihove možne širitve, zmanjšanje obremenitev tranzitnih prometnih poti z iskanjem možnega
direktnega dostopa do obdelovalnih zemljišč, možne ureditve gospodarskih prometnih poti na
robu naselja. Danes so novogradnje pogosto že presegla stara jedra naselij. V planskih aktih bi
morali natančno določiti, v katero stran vasi se bo v nadaljevanju širila graditev. Če gre za
večja poselitvena območja, moramo razmišljati o širitvah v več etapah, oblikovanju vaškega
centra, ohranjanju dolžinskih zasaditev, zelenih otokov in naravnih in kulturnih posebnosti
(Prosen, 1995).
Večkrat ti ukrepi niso ali so težko uresničljivi. Meyer je raziskoval racionalnost lege kmečkih
domov (Meyer 1965, str. 236-237) oz. poselitve agrarne pokrajine z vidika primernosti za
kmetijstvo, socialnih vezi in infrastrukture pri različnih tipih (kmečkih domovih na robu vasi,
samotnih kmetijah, majhnih skupinah kmetij – zaselkih ali nizih ob cesti). V ZR Nemčiji
selitve kmetij iz vasi niso dale pričakovanih rezultatov, saj prednosti z vidika racionalizacije
kmetijstva, niso odtehtale ostalih slabosti (socialni stiki, infrastruktura …) (Ogorelec, 1998).
Tabela 1: Pregled prednosti in slabosti Slovenije na področju primarnih dejavnosti.
Prednosti in priložnosti
Pomanjkljivosti in nevarnosti
+ za zdaj dovolj sonaravno in raznovrstno - malo kakovostnih kmetijskih zemljišč oz.
kmetijstvo ter gozdarstvo;
skromen delež obdelovalnih zemljišč;
+ sorazmerno dobro razvita infrastruktura;
- zelo razdrobljena posest in s tem in šibka
konkurenčna sposobnost s kmetijami iz EU;
+ razmeroma dobra ohranjenost kulturne - kmetijstvo ima še vedno zelo pomembno
pokrajine;
samooskrbno vlogo;
+ dodatna zaposlitev zaradi polkmečkega - sorazmerno visoka stopnja kmetijskega
načina življenja in s tem manjša ogroženost obremenjevanja okolja;
prebivalstva;
+ dobre možnosti uvajanja biološkega - velik delež zemljišč je podvržen socialnemu
kmetovanja, kar bi lahko premostilo težave, prelogu, ozeljevanju in ogozdovanju;
ki
jih
bo
povzročala
zemljiška
razdrobljenost;
+ veliko gozdno bogastvo in njegov velik - obseg komasacij, osuševanja, namakanja in
ekološki pomen
sonaravnih zložb zemljišč je skromen in
zaostaja za potrebami;
- razraščanje manjvrednega gozda, slabo
izkoriščanje lesne mase;
- znatna poškodovanost gozdov zaradi
onesnaženosti ozračja in škodljivcev;
Vir: Kladnik, Ravbar, 2003, str. 149
D. Kladnik in M. Ravbar v svojem delu ˝Členitev slovenskega podeželja˝ poudarjata nekatere
prednosti in slabosti Slovenije na področju primarnih dejavnosti (Tabela 1), ki jih bo potrebno
upoštevati v nadaljnjem razvoju.
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5

OPREDELITEV OBMOČJA PROUČEVANJA

Primestna naselja Škofje Loke sem združila v štiri skupine glede na lego v primerjavi z
mestom Škofjo Loko, ki leži na stiku Selške in Poljanske doline s Sorškim poljem. Kot mesto
se prvič omenja konec 13. stoletja. V 14. stoletju so ga obdali z obzidjem. Vse do leta 1803 se
je polnih 830 let razvijalo v lasti freisinških škofov kot znano trgovsko in obrtniško središče.
Vodna moč obeh rek je omogočala delovanje mlinov, žag, usnjarn in kovačnic. V mestu je
bilo veliko čevljarjev, krojačev, krznarjev, tkalcev in drugih obrtnikov. Trgovali so predvsem
z železom, loškim platnom in siti. Skozi Škofjo Loko je potekal živahen promet proti
Poljanski dolini do Hotavelj, nato skozi Staro Oselico v Cerkno in naprej proti Čedadu. Druga
pot je potekala čez Žirovski Vrh proti Žirem, Podklancu, Godoviču, Colu in naprej proti
zahodu. Leta 1870 je mesto dobilo povezavo z železnico. Postajo so postavili na tri kilometre
oddaljeni Trati. Škofja Loka je v času industrializacije vse bolj zaostajala za Kranjem.
Nekoliko hitreje se je mesto začelo razvijati šele po prvi svetovni vojni, ko je tu zraslo nekaj
tekstilnih tovarn. Po drugi svetovni vojni se je na Trati v bližini železniške postaje začelo
razvijati industrijsko območje z lesno, elektro, živilsko in kemično industrijo ter drugimi
manjšimi obrati. Tu so zrasla tudi nova naselja stanovanjskih blokov in enodružinskih hiš.
Sčasoma so se urbanizirala tudi številna okoliška primestna naselja in se zrasla s Škofjo Loko
v somestje z 12.340 prebivalci leta 1991 (Slovenija, pokrajine in ljudje, 1998).
Mesto je danes pomembno upravno, gospodarsko, izobraževalno, športno in kulturno središče
širšega zaledja. V njem in bližnji okolici se nahajajo številne kulturno-izobraževale ustanove,
kulturne, zgodovinske in arhitekturne znamenitosti in naravne vrednote.
Naselje Škofja Loka je izrazita dvojno. Na eni strani staro mestno jedro pod loškim gradom in
na drugi nov stanovanjsko-industrijski del na Trati. Staro mestno jedro predstavljata povezana
Mestni in Spodnji trg. Stanovanjski predeli so Pod Plevno, ob Ljubljanski, Suški, Sorški,
Demšarjevi, Koširjevi in Stari cesti in se povezujejo z industrijsko-stanovanjskim območjem
na Trati, ki se razprostira ob Kidričevi cesti na vzhod. Na severu leži Kamnitnik in
poselitveno območje ob Tavčarjevi, Potočnikovi, Partizanski cesti, Cesti talcev, v
Groharjevem naselju in nekdanjem Kapucinskem predmestju. Južni del mesta predstavlja
nekdanje predmestje Karlovec z današnjo Kopališko ulico. Nad njo leži predel ob Poljanski in
Grajski poti, nekdaj predmestja Trate, pod njo pa nekdanje Jegorovo predmestje s Fužinsko
ulico. Jugovzhodno od tod leži med starim mestnim jedrom in sotočjem obeh Sor predel
Studenec. Na severozahodu, leži predel večstanovanjskih hiš Novi svet in Podlubnik ter
naselje Vincarje, ki je samostojno naselje, toda gledano z vidika okolice še najbolj povezano s
samim mestom, ker je od ostalih naselij odrezan z reko Soro, zato sem ga v svojem
diplomskem delu štela kar k mestnim predelom.
Vincarje so bile v srednjem veku naselje viničarjev. Od 1934. do 1949. leta, je bila tu tekstilna
tovarna, nato pa do leta 1960 tovarna Motor. Kasneje so tu imele livarno in orodjarno Loške
tovarne hladilnikov (LTH), danes podjetje Unitech LTH-OL. Nedaleč stran proti Malemu
Lubniku (894 metrov) so razvaline Starega gradu. Na zakraselem pobočju nad naseljem je več
jam, vrtač in kraških izvirov. V Marijinem breznu je največja podzemeljska dvorana v
oligocenskem konglomeratu pri nas. K naselju spada tudi planinski dom na Lubniku
(Krajevni leksikon Slovenije, 1995).
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Karta 1: Prikaz proučevanega območja
Vir: Interaktivni naravovarstveni atlas, 2006

5.1 Severozahodni del primestnega območja
Prvo območje predstavlja severozahodni del primestnih naselij. Sestavljajo ga naselja, ki
ležijo na levi strani Selške Sore, na skrajnem zahodnem obrobju Sorškega polja. To so naselja
Stara Loka, Virlog, Trnje, Binkelj, Vešter, ki so med seboj prostorsko in funkcionalno
povezana. Ležijo na ilovnatem in konglomeratnem svetu ob potoku Planica in Suha ob
vznožju Križnogorskega hribovja. Od vasi ob cesti poti Kranju jih ločijo konglomeratni griči:
od Kamnitnika do gozdnatih Gorajt. Na ilovnati zemlji ob potokih je rodovitno polje, po
konglomeratnem hrbtu se raztezajo travniki.
Največje naselje predstavlja Stara Loka, ki je centralno naselje nižjega reda, in zato središče
za okoliška naselja, seveda tu ne smemo zanemariti bližino Škofje Loke, ki slabi ta vpliv.
Stara Loka je že povsem zrasla z mestom in Binkljem. Spada med najstarejša naselja (prvič
omenjena že leta 973) in župnije (prvič je omenjena leta 1074). Domačini naselje imenujejo
Fara. Sedanja novoromanska župnijska cerkev sv. Jurija je iz leta 1865. V starološkem gradu,
ki naj bi nastal iz dvorca freisinškega gospostva, je center za rehabilitacijo slepih in
slabovidnih in poleg dom za starejše. V naselju je kar nekaj zanimivih starih hiš, kapelici in
Krvavo znamenje, kjer so nekdaj obglavljali na smrt obsojene (Krajevni leksikon Slovenije,
1995).
Severno od nje se nahaja gručasta vas Virlog. Skozi vas teče Farški potok, ki tu dobiva pritok
Virloh ali Puco. Le-ta ob suši presahne. Od tod naprej se proti Križni Gori odpira Virloška
grapa. Proti severu se pot nadaljuje proti Papirnici, Pevnem in Crngrobu, ki pa zaradi
oddaljenosti in nestrnjenosti niso predmet mojega proučevanja.
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Ob cesti proti Selški dolini, med Staro Loko in Virlogom, leži z njima zraščena gručasta vas
Binkelj. Ob Selški cesti stoji znamenje z Gosarjevimi freskami. K naselju spada loška
hidroelektrarna, ki stoji pod terasami prifarškega polja, kjer Selščica prečka apnenčasto progo
in dela brzice. Kraju pravijo v Skalcah. Prej je bila tam Balantova žaga in parketarna. Ob
elektrarni je tudi postaja za merjenje padavin in rečnega stanja. Na binkeljskem polju je v
sedemdesetih letih nastal nov stanovanjski predel Podlubnik, ki je del mesta Škofja Loka.

Fotografija 1: Severozahodno območje - v ospredju obdelana rečna terasa in v ozadju naselje
Vešter.
Vir: Frakelj, 2006
Proti zahodu ležita vasi Trnje in Vešter. Obronek nad Trnjem se imenuje Puštal, kar priča o
tem, da je bilo na njem staro gradišče. (SSKJ: utrjena naselbina na vzpetini, zlasti iz
prazgodovinskih časov). Iz najdenih črepinj sklepajo, da je pripadalo Keltom. Nekdaj so bili v
okolici vinogradi. Vešter se razprostira pod strmim hribom Lubnikom, ob izstopu Selške Sore
iz ozke doline. Tu se dolina tako zoži, da poselitve skorajda ni, zato tu poteka ostra
poselitvena meja. Kraj se prvič omenja že leta 1291. Ob cesti stoji apnenica, ostanek stare
apnarske obrti. Ob Sori stoji obnovljen Veštrski mlin, ki so ga Nemci leta 1944 porušili.
Zahodno nad vasmi so gozdnata pobočja pod Vrhom Soteske (Planina, 1972).

5.2 Jugozahodni del primestnega območja
Naslednje območje leži južno in jugozahodno od mesta Škofja Loka. Sestavljajo ga primestna
naselja Puštal in Podpulfarca ter naprej proti Poljanski dolini Bodovlje in Zminec. Vsa naselja
ležijo na terasah Poljanske Sore.
Na jugu Škofje Loke leži na desnem bregu naselje Puštal, ki je dejansko že del samega mesta.
K njemu se prišteva zaselek Hrastnica, ki leži ob istoimenskem potoku proti jugu. Iz mesta je
dostopen preko Puštalskega mostu in peš po Kopališki ulici preko lesene Hudičeve brvi. Tu se
nahaja loško kopališče, ki pa zaradi onesnažene reke Sore, ne služi več svojemu namenu. Nad
naseljem na Hribcu stoji baročna cerkev sv. Križa, do katere vodi sprehajalna pot mimo 12
kapelic križevega pota. Velik del Puštala, skupaj s starim mestnim jedrom, leži na območju
varstva kulturne dediščine. Kot kulturni spomenik je zaščitenih tudi kar nekaj starih hiš, ki
predvsem s svojimi okni kažejo značilnost loško-cerkljanskega stavbarskega tipa. Na
Poličarjevi hiši je zaznamovano, do kod je segala voda ob veliki povodnji leta 1926. Eden
največjih spomenikov slovenske dediščine je Nacetova hiša, katere zgodovina sega v 15.
stoletje. Omembe vreden je tudi Puštalski grad, ki je bil zgrajen leta 1220, v katerem je
stanovala rodbina puštalskih gospodov. V grajski kapeli gradu je čudovita Quaglijeva freska
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"Snemanje s križa" iz leta 1706. Grajska posest je v 17. stol. prešla v roke rodbine Oblak iz
Gorenje vasi, ki si je bogastvo pridobila s trgovanjem z železom in si leta 1688 pridobila
plemiški naziv baronov Wolkenspergov (Predstavitev kraja, 2006).
Jugozahodno od mesta na terasi ob cesti proti Poljanski dolini leži manjše naselje Podpulfrca.
Iz naselja se od glavne ceste odcepi cesta proti Breznici pod Lubnikom. Ime je kraj dobil iz
besede pulfer, ki je sopomenka za smodnik. Nekdaj so tu stale stope za smodnik.
Naprej ob cesti, na levi strani Poljanščice, leži Zminec. Poselitev je gručasta z novejšimi
razširitvami ob glavni cesti. Njive in travniki so ob reki in ob terasah, senožeti in gozd pa v
strminah, kjer se dolina vzpne v Škofjeloško hribovje.
Na desni strani Sore v začetku Bodovljske grape, ki se nadaljuje proti jugu, leži gručasta vas
Bodovlje. Kraj se prvič omenja leta 1291. Ob naselju je poznogotska cerkev sv. Petra. V
Bodovljah je obrat Terma, podjetja termičnih izolacij, ki ima sedež na Trati v Škofji Loki.
Bodovlje in Zminec z mestom Škofja Loka nista zraščena, vendar pa sem jih v proučevano
območje vključila zaradi načrtovanih sprememb na tem območju. Tu naj bi se zaključila južna
obvoznica. Poleg odvzema kmetijskih zemljišč za samo gradnjo, predvidevam, da se bodo
spremembe na tem območju šele začele po izgradnji obvozne ceste. Območje bo tako postalo
tesneje povezano z mestom in bo tako predstavljalo možno prihodnje poselitveno območje.
Od ostalih območij se precej razlikuje. Tu so težji obdelovalni pogoji, najboljše površine so
na ozkih rečnih terasah, ki jih omejuje vzpeti svet.

5.3 Vzhodni del primestnega območja
Vzhodni predel primestnega območja sestavljajo naselja: Suha, Lipica, Trata in Grenc.
Najbližje mestu, ob nadaljevanju Suške ceste, leži na rečni terasi in na skrajnem
jugozahodnem delu Sorškega polja naselje Suha. Prvič je bila omenjena že leta 973. Staro
vaško jedro ima nekaj mogočnih domačij, med katerimi je najznačilnejša Španova domačija
(danes pripada že mestu Škofja Loka). Kmečki dvorec spada med izredne primerke stavbarske
dediščine na škofjeloškem. Na razcepu ceste pred domačijo stoji poznobaročno trikotno
znamenje iz leta 1794. Nekaj metrov iz vasi proti Ljubljanski cesti leži suška cerkev sv.
Janeza Krstnika, ki ima enega najlepših prezbiterijev z zvezdnatim obokom. Obdana je z
obzidjem. Poslikave so iz srede 15. stoletja, freske pa dajejo vtis bogatega figuralnega in
barvnega okrasja in so vrhunski spomenik srednjeveškega slikarstva. Slike so delo znanega
mojstra Jerneja iz Loke in "suškega mojstra". Glavni oltar iz leta 1672 je znamenit primer
baročnih "zlatih" oltarjev in je delo Janeza Jamška. V naselju leži čistilna naprava
(Predstavitev kraja, 2006).
V nadaljevanju rečne terase proti vzhodu leži gručasta vasica Lipica. V konglomeratno teraso
nad njo se zajeda potok Žabnica, ki pogosto presahne, izdolbel je t. i. Traški graben. Severno
od Lipice je obračališče mestnega avtobusa in novejše mestno pokopališče.
Severno od vasi, ob Traškem grabnu že povsem na Sorškem polju, ležita naselji Grenc in
Trata. Trata je majhna gručasta vas, ki se nahaja severovzhodno od železniške postaje. Nekdaj
je bila od mesta povsem ločena, sedaj pa jo z mestom povezuje industrijska cona imenovana
Na Trati. Tik ob vasi leži Traška luža in teče potok Žabnica. Tako kot vasi Žabnica je tudi
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Trati voda omogočila, da se je pomaknila nekoliko bolj v notranjost Sorškega polja. Zanj je
namreč značilna sušnost, kar je botrovalo naselitvi ob robu polja na prehodu med ilovnatim in
prodnatim svetom.
Grenc je bil v času freisinškega gospostva območje s cerkvenimi kmečkimi posestvi, nato pa
od 16. stoletja kajžarska vasica, ki je danes že povezana s Škofjo Loko. Leži med ostrim
zavojem železniške proge Ljubljana-Jesenice in cesto Škofja Loka-Kranj. Pod naseljem je ob
potoku Suha betonarna (Planina, 1972).

Fotografija 2: Vzhodno območje - rodovitne obdelovalne površine in industrijska cona v
ozadju.
Vir: Frakelj, 2006
Naselja med seboj prostorsko povezuje industrijska cona. Ta območja so že v preteklosti
doživela temeljite spremembe z načrtovanimi procesi, to so gradnja cestnih in železniške
povezave in pa širitev industrije in stanovanjskih predelov na to območje. Tudi v prihodnosti
se na tem območju načrtujejo velike spremembe v prostoru, kar je povezano s plansko
spremenjeno rabo tal. Zahodno od Suhe se od Ljubljanske ceste proti jugu (proti Bodovljam
in Zmincu) odcepi načrtovana južna obvoznica. V naselju Grenc proti zahodu pa severna
obvoznica. Južno od severne obvoznice naj bi vsa zemljišča namenili stanovanjski gradnji.
Vzhodno ob naselja Trata se načrtuje napajalna cesta za industrijsko cono.

5.4 Severovzhodni del primestnega območja
Ob cesti Škofja Loka-Kranj so v sklenjeni vrsti nanizane vasi Grenc, Virmaše, Sv. Duh in
Forme. Zaradi kasneje utemeljenih značilnosti sem iz tega niza izločila prvo naselje Grenc in
ga priključila vzhodnim naseljem. Vsa skupaj (z Dorfarji) spadajo v KS in župnijo Sv. Duh.
Označuje jih visoka gostota zazidanosti. Naselja se prepletajo in med njimi je pogosto težko
določiti razmejitev. V nadaljevanju, in sicer proti severu z zelenim pasom ločena od te
skupine naselij, leži vas Dorfarje, ki še spada v Občino Škofja Loka. Sledijo ji Šutna, Žabnica,
Spodnje, Srednje in Zgornje Bitnje ter Stražišče, ki pripadajo k Občini Kranj. Ležijo na
prehodnem območju med prodnatimi in ilovnatimi nanosi, kar je bilo, kot sem že prej
omenila, privlačno za poselitev zaradi bližine vode. Tu teče potok Suha, ki je izdelal teraso,
na kateri ležijo današnja naselja. Na vzhodni, to je prodnati strani so imeli nekoč predvsem
polja, na zahodni, ilovnati strani, ki naj bi ostala od ledenodobnih jezerc in močvirij, pa
skupni pašnik ali gmajna. Podobno je še danes, le da je so sedaj skupna vaška zemlja
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razdeljena med kmete. V freisinškem gospostvu so zgoraj naštete vasi spadale pod bavarsko
županijo. Med njimi je bila večina nemških priseljencev, zato so bila tudi njihova imena
prvotno nemška. Nekoč so tu prevladovali pol grunti cerkvenih ustanov, ki so sčasoma
prerasla v kajžarska naselja (Planina, 1973).
V vasi Virmaše je Kmetijska zadruga leta 1953 ustanovila osemenjevalno postajo. K vasi Sv.
Duh spada tudi Ajmanov grad, ki ga je leta 1689 postavil loški glavar Matija pl.
Lampfritzham na zemljišču treh kmetij. Med okupacijo ga je poškodoval požar. Leta 1961 so
grad kupile in obnovile loške Uršulinke, katerih last je še danes. Stavba je zgrajena v slogu
nemške renesanse. Ob njej sta kapela in kašča. V župnijski cerkvi Sv. Duha z zvonikom s
čebulasto streho so baročni oltar in freske iz 15. stoletja. Naselju se iz zahodne strani priključi
slabša cesta (˝čez Gorajte˝), ki naselje povezuje s Staro Loko. Vas se stika s Formami, ki so
bile nekdaj kajžarsko naselje (Planina, 1972).

Fotografija 3: Severovzhodno območje – gost promet in številne storitvene dejavnosti
Vir: Frakelj, 2006
Vsa tri izbrana naselja Virmaše, Sveti Duh in Forme so zelo podobna med seboj. Poseljena so
bila v prvih stoletjih loškega gospostva. Zaradi ugodnih naravnih razmer je še danes tako, kot
je bilo v preteklosti, kmetijstvo pomembna dejavnost. Na njivah pridelajo veliko krompirja in
krme za živino. Za te vasi so značilna polja v sklenjenih progah, ki najpogosteje segajo od
domačij do potoka Žabnica. Zaradi ugodne lege med Kranjem in Škofjo Loko, so bili na te
vasi veliki poselitveni pritiski. Nekdaj gručaste vasi, so se razširile v obcestni tip. Priseljeno
prebivalstvo pa se v veliki meri ukvarja z obrtjo in trgovino. Zanimivo je, da so te vasi
najverjetneje že doživele največje spremembe, ki druge primestne predele še čakajo. Obeta se
jim zmanjšanje prometnih obremenitev na cesti skozi vasi, saj naj bi bila v načrtu vzporedna
cesta proti Kranju, ki naj bi potekala po Sorškem polju ob železniški progi. Kar pa naj bi
prineslo dodatne obremenitve na kmetijska zemljišča.
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ANALIZA POKRAJINE ZA POTREBE PROSTORSKEGA
NAČRTOVANJA S POUDARKOM NA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH

Po V. Klemenčiču je prišlo v slovenskem kmetijstvu do bistvenih sprememb z integracijo
Slovenije v EU in s tem posledično oblikovanjem tržnega kmetijstva. Ob novih razmerah so
še bolj do izraza prišli nekateri slovenski specifični problemi in s tem potreba po oblikovanju
nove metodologije, teorije in aplikacije v strokah (med njimi tudi socialne geografije), ki se
ukvarjajo s kmetijsko problematiko. Za reševanje problemov se mu zdijo pomembne študije
na posameznih primerih, specifičnih za kmetijsko-gospodarsko diferenciranost območij
Slovenije. Prilagajanja tržnemu kmetijstvu se kažejo v novih potezah kmetijskega prostora,
posledično pa tudi v celotni podobi in funkciji kulturne pokrajine. Potrebno je opredeliti
probleme sodobnih prostorskih procesov v medsebojni povezanosti vseh dejavnikov, ki
vplivajo na preoblikovanje prostora. Poudarja koncept interdisciplinarnega proučevanja in
načrtovanja prostorskega razvoja, kar pripelje do smotrnega oblikovanja kulturne pokrajine,
ki ustreza potrebam vseh dejavnikov razvoja (kmetijstva, industrije, storitvenih dejavnosti
prostora). Načrtovalci in uporabniki morajo biti v medsebojni povezanosti tako pri
načrtovanju kot pri izvajanju načrta oblikovanja kulturne pokrajine. Pri načrtovanju je
pomembno tudi izhodišče prepletenosti učinkov družbenega in gospodarskega razvoja z
varovanjem okolja, kar je prisotno tudi v konceptih ter navodilih Evropske unije za urejanje
podeželja (V. Klemenčič, 2002).

6.1 NARAVNE RAZMERE
Izbrano območje v večini (pokrajinsko ekološka enota Sorško polje) pripada Ljubljanski
kotlini in manjši del (pokrajinsko ekološka enota spodnji del Poljanske doline) pripada
zahodnemu Predalpskemu hribovju. Gre predvsem za ravninsko-dolinski svet, ki se na
robovih dviga v hribovit svet (Onufrija, 2001). Prvi PE enoti Sorško polje pripadajo
severozahodna, vzhodna in severovzhodna primestna območja ter PE Poljanska dolina, JZ
primestno območje. Posebnost za to območje je valovit, gričevnat svet med Veštrom, Trnjem
in Virlogom proti severu.

6.1.1 Geološke, geomorfološke, pedološke, ekološke razmere
Pomembni elementi sestave tal in oblike površja, ki vplivajo na način človekovega
izkoriščanja in načina gradnje (ustreznost ali primernost tal za določeno rabo), so:
- geomorfološke oblike (relief, naklon, nadmorska višina),
- litološka sestava (posredno: preko vpliva na oblikovanost površja, hidrografske ter
pedoloških razmer; neposredno: propustnost – ogroženost talne vode, nosilnost,
stabilnost oz. labilnost tal),
- tektonika in seizmika (predvsem neotektonika, lega prelomov in drsnih ploskev),
- pedološka sestava (kvaliteta prsti, njene fizikalne in kemijske lastnosti).
Pedološke razmere so odraz predvsem litološke podlage, oblikovanosti površja in vodnih
razmer. Vsi ti dejavniki vplivajo na rastje, izrabo in lego kmečkih naselij. Zlasti je pomembna
razlika med karbonatno in nekarbonatno osnovo.
Analizo ekoloških razmer za potrebe načrtovanja vsebuje predvsem:
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prikaz širših ekoloških enot (visokogorski svet, ravnina …),
prikaz dragocenih ekoloških prostorov (gozdni robovi, živice, osamljena drevesa,
drevoredi, sadovnjaki, travniki, potoki in jarki, vlažna zemljišča, skeletna tla) z
navedbo morebitne ogroženosti,
prikaz degradiranih območij (npr. reguliran potok, poseka),
prikaz območij, ki so že razglašena, kot naravni spomeniki.

Hribovje okrog Škofje Loke (Lubnik in Križna gora) gradijo triasne in jurske kredne kamnine
(skladovit in masiven dolomit, ploščat in mikritni apnenec). Tu so pobočja zelo strma, z
globokimi hudourniškimi grapami. Ponekod so še glinasti skrilavci in laporji, pobočja pa so tu
pogojno stabilna. Oligocenski konglomerat se nahaja severno od Škofje Loke. Kvartarni
sedimenti se pojavljajo na izteku pobočij v dolino Sore, ob rekah in na Sorškem polju. Sorško
polje je udorina zapolnjena s poroznim konglomeratom in prodom.
Reka Poljanščica je odložila naplavine in se pretaka po širokem dolinskem dnu med travniki
in njivami, ki so običajno dvignjene na njene terase. Naselja stojijo po rečnih terasah.
Najpogosteje pod hribom na prisojni strani ali ob izhodu stranskih dolin (Podpulfrca). Številni
pritoki Poljanske Sore so v ledenih dobah nasuli obsežne fluvioperiglacialne vršaje, ki so bili
za poselitev (Bodovlje, Zminec) dna dolin zelo pomembni (Onufrija, 2001).
PE Poljanska dolina leži med Škofjeloškim hribovjem na severu in Polhograjskim hribovjem
na jugu. Sega do nadmorske višine 400 m in obsega terasast svet kvartarnih naplavin ob
Poljanski Sori. Ob njej in drugih manjših vodotokih so se razvile predvsem mlade obrečne
prsti (Onufrija, 2001). Njihova debelina je različna, glede na debelino proda in peska in
starost. Po zrnatosti so peščeno-ilovnate z manjšo količino glinastih delcev. Primerne so
predvsem za travnike ali njive, če območje ni poplavno ali močvirnato. Nad dnom se dvigajo
poševni skladi ploščatega triasnega apnenca, ki so ga pogosto izkoriščali v kamnolomih.
Terase, ki so jih uporabljali v kmetijske namene, so pogosto poimenovali: Viršk, v Drešni
Žovšče, kar nemalokrat priča o tem, kaj so tam nekoč pridelovali: proso, nasade murv, svilni
prelec.
PE Sorško polje se razprostira od Škofje Loke proti severovzhodu v obliki trikotnika med
vznožjem Križnogorskega (Šmohorskega) in Polhograjskega hribovja do potoka Žabnica v
Občini Škofja Loka in nato do reke Save v sosednji občini Kranj. Vzhodno od nje se nadaljuje
v Kranjsko polje. Leži na nadmorski višini 340 do 370 m. V terciarni dobi, ko se je alpsko
gorovje dvigovalo, se je ta del ozemlja ugrezal, v udorino pa so vode v mlajšem terciarju in
ledeni dobi naplavile prod. Kotlinsko dno, v osnovi iz oligocenskih morenskih usedlin, je
prekrito z obsežnim rečno-ledeniškimi nanosi, konglomerat je iz starejšega pleistocena,
nesprijet prod pa iz mlajšega pleistocena (zlasti v S in osrednjem delu). Starejše terase na
površini pogosto prekriva glinasta preperelina (Čebulj, 2002).
»Terciarne kamnine so zastopane na hribovitem obrobju. Predstavlja jih oligocenski
konglomerat, ki se vleče od Kranclja in pobočij za gradom in nato preko Kamnitnika in Sv.
Duha proti severu. V njem so nastale tudi kraške oblike. Večji del mesta Škofja Loka (med
obema Sorama) leži na triasnih ploščatih apnencih, ki se vlečejo od Škofje Loke proti Kranju,
proti jugu do Zminca, na vzhodu pa do Drage in Medvod (Onufrija, 2001, str. 14).«
»Na prodnatih rečnih terasah so nastale obrečne prsti, ki so večinoma mlade in slabo razvite.
Na severnem delu od Sv. Duha proti severu (do Bitenj) nastopajo hidrogena tla, ki so za
kmetijsko proizvodnjo najslabša. Prodne terase imajo različne prsti. Med njimi se ločita
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mlajša in starejša terasa; na prvi so izoblikovane rendzine, na drugi pa evtrična rjava in
evtrična rjava sprana prst. Rendzine in evtrične rjave prsti na produ so dokaj rodovitne in
izrazito poljedelske prsti. Za strojno obdelovanje je bolj primerna bolj globoka, evtrična rjava
prst. Pri rendzini se zaradi plitvosti v spodnji horizont že mešata prod in pesek. Poleg mladih
teras tvorijo Sorško polje tudi stare pleistocenske terase. V njih sta prod in pesek večinoma
sprijeta v konglomerat. Na teh terasah so nastale sprane rjave in kisle rjave prsti na
konglomeratu. Razširjene so na robu polja (cv: Lovrenčak, 1981). Za obdelavo so te prsti
manj primerne (Onufrija, 2001, str. 14).« Zamočvirjenost terena na tem območju ni tako
pogosta. Pojavlja se le ob potoku Suha in njenih pritokih, manj pa v dolinah obeh Sor.
Na obdelovalnih območjih SV in V območij prevladujejo rodovitne evtrične rjave prsti.
Izjema so obdelovalna območja vasi Lipica in Suha, kjer so na mlajši rečni terasi nastala manj
rodovitna nerazvita obrečna tla (fluvisoli). Za JZ in SZ območje so ob obeh Sorah značilna
plitva obrečna tla. Na SZ območju se pojavljajo še v manjši meri izprana tla na konglomeratu
(običajno so dokaj plitva) obrečna tla ob potokih in najpogosteje distrična rjava tla na
nekarbonatnih kamninah. Na JZ in SZ območjih je okoliški dvignjen svet v osnovi iz
karbonatnih kamnin in temu primerno jih pokrivata rendzina in rjava pokarbonatna in evtrična
rjava prst.
Na obrečnih prsteh se razraščajo logi vrbovja in topolov. Naravno rastje, ki porašča rendzine,
evtrične rjave in evtrične rjave sprane prsti na Sorške polju, pripada predalpskemu
nižinskemu gozdu gradna in belega gabra. Na robu Sorškega, polja na spranih rjavih in kislih
rjavih prsteh na konglomeratu, rastejo kisloljubni borovi gozdovi (s podrastjo borovničevja in
orlove praproti). Njive se na Sorškem polju prepletajo s sekundarnimi smrekovimi gozdovi, v
katerih so ostanki avtohtonega nižinskega gozda hrasta in belega gabra. V celoti prevladuje
gozd rdečega bora, gozd smreke in gozd belega gabra, ponekod najdemo tudi hrast graden
(Onufrija, 2001, str. 14).«
Pri urejanju na področju ekoloških razmer gre predvsem za opredelitev in ohranjanje
značilnih biotopov oz. posredno ekosistemov (biotop/življenjski prostor + biocenozo/
življenjska združba = ekosistem). Naravna vegetacija na tem območju je bila gozd. Ker dajejo
kmetijska zemljišča osnovo za preživetje, to je hrano, je naravno rastje, gozd, že prvi
kolonizator začel krčiti. Ohranjen je naravovarstveno zaščiten nižinski hrastov (dob) gozd.
Glede na izredno razgibanost reliefa, kamninsko podlago in stopnjo vlažnosti tal najdemo na
tem območju širok spekter različnih rastlinskih združb od suhih travnikov do pravih
močvirskih združb, ki imajo še posebno naravovarstveno vrednost.
Z zamenjavo naravnega ekosistema z novim kmetijskim ekosistemom se je prvotni naravni
ekološki sistem, ki je bil uravnovešen, porušil. Nadomestil ga je docela nov izbor kmetijskih
rastlin, pričelo se je obdelovanje, dodajanje gnojil in zaščitnih sredstev. Ustvarjen je bil nov
umeten kmetijski ekološki sistem, ki lahko obstaja le s stalnim človekovim vzdrževanjem in
poseganjem. Sistem je labilen in zelo občutljiv na mineralno in humusno sestavo prsti,
rastlinske škodljivce in na nekatere druge fizične dejavnike (erozija tal, višina talne vode,
izhlapevanje) (Vrišer, 1995).
Na območju se pedološke in s tem posredno tudi geološke razmere kažejo v kmetijski rabi. Na
združbah obrečnih tal (fluviosolih) se pojavlja predvsem pašno košni sistem živinoreje,
vrtnine v bližinah mest in topolovi nasadi. Oglejena tla za kmetijstvo niso tako primerna in za
to na njih pogosto zasledimo ekstenzivno rabo. Poraščajo jih travniki in gozdovi, na rjavih
oglejenih, ki so bolj rodovitne, tudi njive. Rjava tla so najbolj rodovitna in primerna za
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njivsko izrabo. Na rendzinah prevladujejo travniki in gozdovi, njive so posamične, na
rankerju in podzolu pa gozdovi. Tudi na kislih rjavih tleh so njive redkejše in travniki bolj
pogosti. Prst je pomembno vplivala na poselitev in lociranje vasi. Nekdaj, v veliki meri od
kmetijstva odvisnega prebivalstva, je rodovitna prst pritegovale prebivalstvo. Vendar pa so z
rodovitnimi zemljišči racionalno ravnali: vasi so postavili na robu najboljših zemljišč, na meji
med dvema združbama zemljišč in jo tako ohranili pred pozidavo in s tem trajno izgubo.
Na širšem škofjeloškem območju je bil izveden popis zdravstvenega stanja gozdov (osutost in
poškodovanost dreves) v letu 1995 in v letu 2000, ki sta pokazala, da je povprečna osutost in
poškodovanost dreves na območju približno 15 % večja kot v povprečju v Sloveniji. Prav
tako lahko tudi ugotovimo, da se je v obdobju od leta 1995 do leta 2000 stanje poslabšalo
predvsem pri listavcih. Osutosti ne moremo pripisati samo določenemu vzroku, nanjo namreč
ne vpliva le onesnaženost zraka ali okolja na splošno v lokalnem okolju, temveč tudi drugi
dejavniki (npr.: dolgotrajna suša, močna gradacija žuželk, daljinski prenos onesnaženega
zraka, žledolomi). Poslabšanje zdravstvenega stanja gozdov na območju naj bi bila posledica
močnih žledolomov, kateri prizadenejo predvsem listavce (ORP, 2002).
Naloga prostorskih dokumentov je zlasti zaščititi tiste biotope, ki prvenstveno omogočajo
ohranjanje ogroženih vrst, ščitijo površje (prst), imajo stabilizacijsko funkcijo (gozd). Rastje
lahko prispeva tudi k vizualni pestrosti pokrajine, zakriva agresivne posege človeka v
pokrajino (npr. rob vasi), poudarja pomembne točke ali linije (npr. drevored ob cesti, drevo ob
poljskem znamenju, drevo sredi vasi), razmejuje (npr. obmejki – nezoran travnat del med
mejami na posestnih mejah, žive meje …), nudi privlačno okolje za rekreacijo.
Z namenom ohranjanja biotske raznovrstnosti se je v Evropi vzpostavilo omrežje ekološko
pomembnih, posebno varovanih območij narave imenovano Natura 2000. Oblikovalo se je na
podlagi direktive o habitatih iz leta 1992 in direktive o pticah iz leta 1979. Varujejo se
pomembni naravni habitati ogroženih rastlinskih in živalskih vrst. Na območjih, vključenih v
Naturo 2000, se sprejmejo posebni ukrepi, ki prinašajo omejitve tudi za kmetijsko dejavnost.
Na območju Občine Škofje Loke, sta zaščiteni dve območji: gozd Kranj-Škofja Loka, kjer gre
za habitat kačjega pastirja (velikega studenčarja) in širše območje Marijinega brezna, ki
predstavlja pomemben habitat za kar tri živalske vrste: ozki vretenec (mehkužec), črtasti
medvedek (metulj) in mali podkovnjak (sesalec) (Natura 2000, 2006).
Na območju so evidentirane in nekatere tudi zaščitene naslednje zvrsti naravne dediščine:
- gozdna (ostanki nižinskega gozda na Sorškem polju, gozdni otoki …),
- hidrološka, zoološka (reka Sora, studenci, potoki …),
- geološka (kamnolomi …),
- zoološka, botanična (povirno mokrišče, suho travišče, mokrotni travnik …),
- oblikovana (nekateri drevoredi in parki),
- geomorfološka podzemeljska (podzemne jame …),
- geomorfološka površinska (rečna terasa …),
- dendrološka (nekatere lipe in kostanji …).
Geološke, geomorfološke, pedološke in ekološke razmere se v agrarni pokrajini odražajo in
upoštevajo predvsem v:
- načinu kmetijskega izkoriščanja (njive, travniki, pašniki, gozd, terasiranje) in
kmetijski usmeritvi (poljedelstvo, živinorejo, gozdarstvo),
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gradnji naselij (lega in velikost naselja na terasi, razporeditev stavb, zadnja desetletja
tudi stanovanjske in počitniške hiše, vidna izpostavljenost cerkva, gradbeni materiali
in konstrukcija stavb),
lokaciji in način gradnje stavb (temeljenje, protipotresno, izven območij varovanih
biotopov, najboljših kmetijskih zemljišč),
urejanju okolice objektov (avtohtono zelenje, vode …),
komunalni opremi (prečrpavanje kanalizacije, razbremenilniki na vodovodih),
agromelioracijah,
izkoriščanju naravnih surovin (kamnolomi, peskokopi, glinokopi),
poteku in načinu gradnje prometnih poti (Ogorelec, 1989).

6.1.2 Klimatske razmere
Po D. Ogrinu spada območje glede na tip podnebja v zmernocelinsko podnebje in podtip:
podnebja zahodne in južne Slovenije. Za zmernocelinsko podnebje je značilna povprečna
temperatura najhladnejšega meseca med 0 in -3 °C in najtoplejšega med 15 in 20 °C. Za ta
podtip so značilne povprečne oktobrske temperature višje od aprilskih, submediteranski
padavinski režim in povprečna letna količina padavin od 1300 do 2500 mm. Za
submediteranski padavinski režim je značilna razporeditev padavin: primarni višek padavin v
jeseni in sekundarni na prehodu pomladi v poletje ter primarni minimum padavin na prehodu
zime v pomlad in sekundarni v obeh osrednjih poletnih mesecih (Ogrin, 1996).
»Osrednji del Sorškega polja prejme od 1400 do 1600 mm padavin letno. V vseh mesecih v
povprečju pade več padavin, kot jih lahko izhlapi. Sorško polje ima manjše samočistilne
sposobnosti od višje ležečega sveta v okolici, ker ima kotlinsko lego in slabo prevetrenost,
pogost je tudi pojav megle. Pozimi se na dnu pogosto zadržuje hladen zrak. Stari del mesta
Škofja Loka je zlasti pozimi zelo zasenčen. Poleti se Sorško polje zelo segreje, ker je zelo
izpostavljeno soncu (Onufrija, 2001, str. 14).« Zaradi tega so za okolico stavb značilni
visokodebelni sadovnjaki, ki so dajali senco, in tako vsaj malo omilili pripeko.
Kljub dokaj vlažni klimi se v poletnih mesecih vse pogosteje pojavlja suša, kateri smo bili
priča tudi letošnje poletje. Povzroča jo daljše obdobje brez padavin, izjemno visoke
temperature in za povrh še veter, ki dodatno suši zemljo in rastline. Po dolgotrajnem suhem in
vročem vremenu se vedno pogosteje pojavi tudi toča, ki še dodatno prispeva k znižanju
količine kmetijskih pridelkov. Za primer navajam sušo leta 2003, zaradi katere se je stalež
govedi tako zmanjšal, da je Kmetijsko svetovalna služba na škofjeloškem območju v letu
2004 zabeležila 30 % manjši odkup, v primerjavi s predhodnimi leti (Luznar, 2005).
Vročina, ki ubija in pobira iz zemlje in rastlin prepotrebno vlago, je v zadnjih letih že dober
kazalec, da globalno ogrevanje spreminja toplotne značilnosti na večini slovenskih kmetijskih
pridelovalnih območij. Povečuje se tudi škoda, ki jo država čedalje teže blaži s pomočjo,
odmerjeno oškodovancem po zapletenih, v zakonih zapisanih izračunih. Strokovnjaki
opozarjajo, da bi se država klimatskih sprememb na kmetijsko obdelovalnih območjih morala
resneje lotiti. Pospešiti bi morala raziskave, ki bi kmete poučile in preusmerile v druge kulture
in način kmetovanja. Kjer je potrebno in možno, bi bilo potrebno uvesti namakalne sisteme.
Hkrati pa opozarjajo, da suše niso nevarne le za kmetijstvo, ampak tudi za oskrbo prebivalstva
s pitno vodo in energijo (Sedem suhih let, 2006).
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Poleg širitve namakalnih sistemov na območjih, kjer so obdelovalni pogoji ugodni, bi bilo
potrebno uvesti kolobar in vanj vnesti kulture oz. povečati deleže tistih kultur, ki lažje
premagujejo sušna obdobja. To so kulture, ki so anatomsko zgrajene tako, da imajo obsežnejši
koreninski sistem in ugodneje obravnavajo porabo vode za prirast. V pridelavi voluminozne
krme so to prav gotovo metuljnice. Zanje se zanima vse več kmetovalcev, saj uspevajo v
ekstremnejših pogojih za rast, tudi ob pomanjkanju vlage v tleh. Med njimi je precej znana
lucerna, ki uspeva na propustnih, z vlago slabše oskrbovanih tleh. Ta večletna metuljnica daje
veliko voluminozne krme tudi v intenzivni pridelavi (Pridelava in siliranje lucerne, 2005).
Na območjih z višinsko razčlenjenostjo je nadmorska višina pomemben podnebni dejavnik.
Po I. Gamsu lahko izločimo tri glavne višinske pasove: dna dolin, kotlin, ravnin in kraških
depresij, termalni (toplotni) pas in hribski pas. Največji delež proučevanega območja leži v
prvem višinskem pasu (dno Sorškega polja in Poljanske doline). Zanj je značilen pojav
temperaturne inverzije, ki je zlasti izrazita pozimi ob mirnih in jasnih nočeh. Zaradi nje imajo
dna dolin nižje nočne minimume, pogostejše so zmrzali, ponoči je ozračje bolj vlažno, slana
se pojavlja še pozno v pomlad. To so elementi, ki pomembno vplivajo na kmetijstvo, ker
pogosto ovirajo gojenje kultur, ki so občutljive na mraz (marelice, breskve, češnje, oreh,
vinska trta). Ugodnejše so razmere v termalnem pasu, ki se začenja nekaj deset metrov nad
dnom dolin, kotlin ter sega do 200 (300) m relativne višine. Nočni minimumi so višji, letne in
dnevne temperaturne amplitude manjše, povprečne mesečne temperature pa so nekoliko višje
od tistih na dnu dolin. Ugodnejše razmere, še zlasti v prisojah, omogočajo gojenje
občutljivejših rastlin (Ogrin, 1996). O tem pričajo zapisi o gojenju vinske trte v naseljih oz.
njihovih delih, ki ležijo nad dnom doline: Za Brajdo, Vincarje (tu so živeli viničarji, ki so
obdelovali škofove vinograde na Kamnitniku).
»Na območju Škofje Loke se zrak v obeh dolinah kanalizira, nato pa steka in se usmerja proti
Sorškemu polju, kjer se vključi v značilni severozahodni tok zraka proti Ljubljani. Pravo moč
dobi veter šele na odprtem svetu v smeri proti železniški postaji – s tem je lokacija
industrijske cone najprimernejša južno in vzhodno od železniških naprav na Trati (Onufrija,
2001, str. 15).«
»V osnovni državni mreži meritev onesnaženosti zraka sta na tem proučevanem območju dve
merilni mesti, in sicer Škofja Loka – mesto in Trata, kjer se meri koncentracija SO2 in dima. S
predpisi določene mejne vrednosti SO2 in dima na območju mesta Škofja Loka in Trate niso
bile presežene. Po izmerjenih koncentracijah se uvrščamo na sredino lestvice med 58 kraji,
kjer se opravljajo meritve. Boljša kakovost zraka je rezultat sanacijskih ukrepov in tudi
zmanjšanja proizvodnje v industriji ter delne plinifikacije zlasti večjih objektov v mestu.
Glavni viri onesnaževanja zraka so še vedno emisije iz kurišč gospodinjstev, v nekaterih
primerih tudi industrijska podjetja. Precejšen problem je nezmožnost nekaterih podjetij, za
katera je značilna delovna intenzivnost in nizka dodana vrednost na zaposlenega, da
zagotovijo sredstva, ki so potrebna za sanacijo onesnaževanja. Zelo pomemben in vse večji
vir onesnaževanja zraka postaja promet, tako osebni kot tovorni. Pomembno k reševanju
problema onesnaženja zraka pripomore uvajanje plinifikacije v Škofji Loki. Industrijska
podjetja v zadnjem času v okviru tehnoloških sanacij prehajajo na nove tehnološke procese, ki
so manj obremenjujoči za okolje, oziroma v skladu z zahtevami inšpekcijskih služb za okolje
vgrajujejo ustrezne čistilne naprave (ORP, 2002).«
Poznavanje klimatskih in meteoroloških razmer nam olajša razumevanje dosedanjega razvoja
pokrajine, zlasti kmetijske usmeritve pokrajine in krajevne gradnje. V gradnji, so se predvsem
včasih, klimatske poteze odražale v naslednjih elementih:
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-

lega naselij (privlačna prisojna lega),
medsebojna razporeditev stavb (pogosteje v krajih z močnimi vetrovi, zaščita pred
vetrovi),
orientacija stavb in njihova lega (osončenost, zaščita pred viharnimi vetrovi, lokacija
hlevov zaradi smrada),
število in velikost gospodarskih poslopij (za spravilo krme in tipični »slovenski«
kozolci za sušenje sena in spravilo opreme),
streha (naklon, konstrukcija, napušč),
način gradnje (zaščita pred vetrovi, izolacija),
zasaditev dreves (Ogorelec, 1989).

6.1.3 Hidrološke razmere
Hidrološki elementi, ki vplivajo na delovanje človeka v prostoru:
- izviri (lega, v vasi tudi vodnjaki, napajališča),
- talna voda (območja),
- poplavna območja, hudourniki,
- tekoče vode (ki jih je mogoče izkoriščati, MHE, žage).
Na proučevanem območju, so pomembnejša vodna telesa Selška in Poljanska Sora, ki se v
Škofji Loki združita v Soro, in podtalnica na Sorškem polju. Vode so v regiji izdatne, saj tu
pade veliko padavin, svet pa je pretežno nagnjen in nepropusten. Zato je odtočni količnik
voda velik (70 %), reke pa imajo hudourniški značaj. Značilna so hitra in velika nihanja
vodostaja in hude poplave leta 1925, 1926, 1952 in 1990 (na Sori pri Škofji Loki je bila l.
1979 razlika med najnižjo in najvišjo vodo 100-kratna – 4 m/sek in 458 m/sek). Največji
problem predstavlja poplavna ogroženost urbaniziranih predelov v Škofji Loki, kjer je v
preteklosti prišlo do neprimerne pozidave. Sora v večjem obsegu poplavlja na celotnem
odseku skozi Škofjo Loko in vzhodno od nje. Gre predvsem za kmetijske površine. Obe Sori
imata dežno snežni odtočni režim z viškom vode v novembru in drugim viškom v aprilu.
Novembrski višek je posledica jesenskega deževja, aprilski pa taljenja snega. Prvi nižek
nastopa avgusta in je posledica višjih temperatur in s tem večjega izhlapevanja ter manjše
količine padavin. Na merilni postaji Suha je srednji letni pretok reke Sore s 566 km2 velikim
porečjem 20,7 m3/s v obdobju 1961-90 (Poročila o stanju okolja, 2002). Poljanska Sora je
toplejša od Selške. Leva pritoka Selške Sore sta Virloški in Moškrinski potok in Poljanske
Sore: Sopotniška grapa in Zaplotnica ter Hrastnica in Bodoveljska grapa kot desni pritok.
Levi pritok Sore je Suha, kateri se že prej pridruži Pevnski potok.
Podtalnica na Sorškem polju
Sorško polje je globlji vodonosnik (več sto metrov debele plasti naplavin) z debelejšo krovno
plastjo visoke stopnje splošne ranljivosti. Povprečna globina podtalnice je 40 metrov pod
površjem. Njena gladina se znižuje od severa proti jugu. V letu 2000 je bil vodonosnik
uvrščen med čezmerno obremenjene. Na tem vodonosniku ima državni monitoring osem
merilnih mest, v letu 2006 bo za vzorčenje in meritve pripravljeno novo merilno mesto v
Drulovki. Na obravnavanem območju leži merilno mesto Sv. Duh in Žabnica ter Godešič v
bližini. Letne povprečne vrednosti CLAM (letna povprečna vrednost parametra) v letu 2000
so za štiri parametre kemijskega stanja presegale mejne vrednosti. Najvišji faktor preseganja
mejnih vrednosti je bil določen za metolaklor (Poročilo o stanju okolja, 2002).
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Podtalnica je z nitrati najbolj onesnažena v Žabnici in Godešiču, s pesticidi pa v Podreči. Na
tem merilnem mestu so bile v letu 2003 ugotovljene visoke koncentracije herbicida
dimetenamida, v preteklih letih pa metolaklora. Za obdobje 1993-2004 je na Sorškem polju
ugotovljen trend zniževanja vsebnosti atrazina, lahkohlapnih halogeniranih ogljikovodikov in
ortofosfatov. V Sv. Duhu dolgoročno počasi narašča vsebnost desetil-atrazina. Trend
zviševanja nitratov je določen v Žabnici in Godešiču (Strokovne podlage za razglasitev
ogroženosti podzemne vode v RS, 2002).
Tabela 2: Parametri, ki presegajo mejne vrednosti, in faktorji preseganja.
Vodonosnik Število
Parameter
Faktor preseganja f
parametrov CLAM > MV
CLAM >
MV
Sorško polje 4
Nitrati
1,00
Metolaklor
8,53
Desetil-atrazin
1,52
Pesticidi1,24
SKUPNO
MV – mejna vrednost; CLAM – meja zaupanja za aritmetično povprečje za vodno telo podzemne vode (letna
povprečna vrednost parametra)

Vir: Strokovne podlage za razglasitev ogroženosti podzemne vode v RS, 2002
Onesnaževanje vodotokov in vodnih virov
Tabela 3: Primerjava kakovosti Selške in Poljanske Sore ter Sore v Medvodah v letih 1995 in
2000 po kakovostnih razredih
Vodotok
Kontrolno
Skupna ocena
mesto
1995
2000
Železniki
2
(1)-2
Selška Sora
Žiri
Poljanska
Sora
Medvode
Sora
Vir: Poročilo o stanju okolja, 2002

2

(1)-2

2

2-3

Kakovostno stanje Poljanske in Selške Sore se je izboljšalo, medtem ko se stanje Sora na
merilnem mestu v Medvodah poslabšuje.
V letu 2001 je bila analizirana tudi kakovost voda na različnih lokacijah s ciljem ugotovitve
primernosti za kopanje občanov. Iz izdelanih analiz Zavoda za zdravstveno varstvo Kranj
izhaja, da je Poljanska Sora boljše kakovosti, slabši sta Selška Sora in skupna Sora.
Najpogostejši viri onesnaževanja so koliforne bakterije fekalnega izvora. Navedeni podatki
kažejo, da je glavni vzrok za onesnaženost vodotokov nezadostno zgrajeno kanalizacijsko
omrežje in nezadostne kapacitete čistilnih naprav. Greznice pri stanovanjskih hišah in
gnojnične jame pri kmetijah pogosto niso vodotesne, kar predstavlja močno ogrožanje
vodotokov. Na stanje onesnaženosti voda vplivajo tako gospodarske dejavnosti kakor tudi
gospodinjstva. V zvezi z odvajanjem in čiščenjem odpadnih voda je potrebno omeniti
problem pri gradnji cest, kjer je za ceste, ki so obremenjene nad 5000 PLDP vozil na dan,

36

potrebno meteorne vode s cestišča odvajati v vodotok preko usedalnikov in lovilcev olj (ORP,
2002).
Vodni viri za oskrbo javnega vodovoda in vaških vodovodov so zaščiteni z občinskimi
Odloki. Ker so glavna zajetja predvsem v hribovitih – nenaseljenih predelih, do večjih težav
ne prihaja. Na vseh javnih vodovodih je uvedena stalna kontrola kvalitete pitne vode v skladu
s predpisi. Do občasnega poslabšanja kvalitete pitne vode pa prihaja na zasebnih in vaških
vodovodih, kjer ni ustrezno poskrbljeno za zaščito zajetja. Vsa zajetja se redno kontrolirajo.
Do večjih težav prihaja na vodnih virih – črpališčih na kmetijskih območjih. Na teh območjih
prihaja do pojava pesticidov v vodnem viru (Lipica) ali prevelike vsebnosti nitratov (Sorško
polje).
Prizadevanje občine Škofja Loka je usmerjena pretežno v zagotovitev ustrezne oskrbe z vodo,
v izgradnjo ustreznega kanalizacijskega omrežja in v izboljšanje delovanja mehansko
biološke čistilne naprave za čiščenje odpadnih vod Škofja Loka. Čistilna naprava Škofja Loka
se nahaja v naselju Suha in je kapacitete 85.000 PE (populacijskih enot). Iz blata pridelujejo
bioplin, iz njega pa elektriko za delno pokrivanje energetskih potreb čistilne naprave in
toploto za ogrevanje gnilišč blata (ORP, 2002).
S kanalizacijo je opremljena večina primestnih naselij (iz mesta proti Podlubniku, Binklju,
Stari Loki na severozahodu, do Sv. Duha na severovzhodu, do Trate, Lipice na vzhodu) razen
jugozahodnih.
Analizo hidroloških razmer bodo v načrtovanju upoštevali predvsem pri:
- lokaciji in načinu gradnje naselij, stavb, cest in poti (izven poplavnih območij, izven
najožjega pasu varovanja vodnih virov),
- komunalni opremi, predvsem oskrbi z vodo in kanalizacijo (glede na bližino vodnih
virov),
- regulacijah, urejanju vodotokov in hudournikov,
- urejanju kmetijskih zemljišč (hidromelioracijah),
- gradnji malih hidroelektrarn (Ogorelec, 1989).
Nadzor onesnaževanja tal in voda
Predlagani ukrepi za kmetijstvo:
- popolna prepoved uporabe atrazina in njegovih metabolitov v Sloveniji,
- omejevanje porabe metolaklora na območjih podtalnice z vodenjem in kontrolo
evidenc o njegovi uporabi,
- uvajanje "okoljskega knjigovodstva" na kmetijah na območju ogroženih podtalnic; o
uporabi hranil (organskih in mineralnih) in fitofarmacevtskih sredstev ter monitoring
ostankov dušika in fitofarmacevtskih sredstev v tleh bi prispevalo k okoljski
ozaveščenosti kmetovalcev,
- okoljsko ozaveščanje vseh, ki kmetujejo,
- sanacija starih in ustrezna gradnja novih skladišč za živinske odpadke.
Na tem območju ima večji del kmetijskih gospodarstev greznice (enoprekatne), kar je v
nasprotju z obstoječimi predpisi na tem področju (Strokovne podlage za razglasitev
ogroženosti podzemne vode v RS, 2002).
Na področju nadzora onesnaževanja voda je bilo sprejetih več uredb in pravilnikov, ki se
nanašajo na varstvo voda pred onesnaženjem zaradi kmetijske dejavnosti. Nanašajo se na
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zmanjšanje vnosa nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla, na mejne, opozorilne in kritične
imisijske vrednosti nevarnih snovi v tleh in na obratovalni monitoring pri vnosu nevarnih
snovi in rastlinskih hranil v tla. Eno od prednostnih nalog je zaščita podzemnih voda,
glavnega vodnega vira za pitno vodo. Ker so območja pomembnejših podzemnih voda tudi
območja kmetijsko najugodnejših tal, je temu problemu posvečena posebna pozornost.
Sprejeti sta bili uredbi o kemijskem stanju površinskih voda in kakovosti podzemne vode ter
pravilnika o monitoringu kemijskega stanja površinskih in podzemnih voda. Z njima je bila
opravljena tudi razvrstitev parametrov na splošne fizikalno-kemijske, na prednostni seznam
parametrov kemijskega stanja in indikativni seznam parametrov (Strokovne podlage za
razglasitev ogroženosti podzemne vode v RS, 2002).

6.1.4 Klasifikacija kmetijskih zemljišč na podlagi naravnih razmer
Zakon o varstvu kmetijskih zemljišč iz leta 1982 je občine obvezoval, da pred spremembo
namembnosti izdelajo kategorizacijo kmetijskih zemljišč. Pri tem so upoštevali možnosti za
kmetijsko proizvodnjo, njihovo tedanjo rabo in njihove naravne danosti glede na pomen in
funkcijo (klimatski, geomorfološki: nagib, osončenje, nadmorska višina ter drugi talni in
litološki pogoji).
Zemljišča so po tem ključu razdelili na osem kategorij:
I. Najširši obseg možne rabe. Možnost gojenja vseh posevkov, ki uspevajo pri nas. Raven
relief omogoča uporabo vseh strojev.
II. Obdelovanje nekoliko oteženo zaradi slabših fizikalnih lastnosti tal, razpon možnih kultur
je manjši.
III. Njivski svet se izmenjuje s travniškim zaradi večje vlage v depresijah ali strmega reliefa.
IV. Obdelovanje ni možno zaradi prevelike vlage v tleh (mokri travniki). S hidromelioracijami
možni prehod v III. ali II. kategorijo.
V. Obdelovanje ni možno zaradi neprimernega reliefa. Uporaba kosilnic še možna. Travniki in
pašniki v razgibanem reliefu.
VI. Obdelovanje ni možno. Raba strojev zaradi reliefa nemogoča.
VII. Neplodno, zaradi naravnih pogojev (melišče, prodišče) ali pa zaradi antropogenih
posegov (ceste, gramoznice, kamnolomi, vodni kanali).
Trajno varovana pred spremembo namembnosti so bila kmetijska zemljišča I. in II. kategorije
ter zemljišča, na katerih so možne melioracije (to so zemljišča IV. kategorije). Pomembna je
bila tudi kategorija VI., ki predstavlja kmetijska zemljišča, na katerih napredujejo grmišča,
mlad gozd s slabo produktivnostjo (Kategorizacija kmetijskih zemljišč Občine Škofja Loka
1983). Danes so v Planu Občine Škofja Loka kmetijska zemljišča razdeljena na območje
varovanja najboljših kmetijskih zemljišč in ostala kmetijska zemljišča. Gradnja ali posegi na
prvih so dovoljeni le izjemoma. Karta (priloga 9) o planirani rabi tal nam kaže, da so
kmetijska zemljišča na proučevanem območju v veliki večini kmetijska zemljišča I.
kategorije. Vzpeti svet v okolici pripada kmetijskim zemljiščem II. kategorije.
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Tabela 4: Kmetijska zemljišča na posebnih območjih
Sv
Omejitveni
Vodovarstveno I.vodovarstveno Krajinski
obdelavi
dejavniki
območje
območje
park
DeležPovršine Delež
Naselja
Površine Delež Površine Delež Površina
Binkelj
21733
33129
0
32396
181586
Stara Loka
126866
8610
6743
51313
460989
Trnje
130650
0
0
29197
134861
Vešter
123477
89040
0
90316
335050
Virlog
105621
3479
0
22256
347799
Naselja SZ
Bodovlje
Podpulfrca
Puštal
Zminec

508347 34,8
182535
24822
41737
517900

134258
0
591
0
0

9,2

6743
0
591
0
0

0,5 225478 15,4 1460285
71106
182535
24822
24822
0
41737
40833
517900

Naselja JZ
Grenc
Lipca
Suha
Trata

766994 100
7430
2828
245948
0

591
0
0
8219
0

0,1

591
0
0
5453
0

0,1 136761 17,8
0
2828
17191
0

Naselja V
Forme
Sveti Duh
Virmaše

256206 18,3
2622
12313
40192

8219
0
18643
10229

0,6

5453
0
0
81

0,4

20019
4479
52303
18261

1,4 1403833
49205
1636454
1119873

Naselja SV
55127
2
Primestna
naselja
1586674 24,7
Škofja Loka 171596
Vincarje
211029
Naselja mesto
382625 40,2

28872

1

81

0

75043

2,7 2805532

171940
52824
0

2,7

12868
0
0

0,2 457301
84285
97274

7,1 6436644
739961
211029

52824

5,6

0

0 181559 19,1

766994
127015
259855
830723
186240

950990

S – površine (ha ar m2)

Vir: GERK aplikacija, 2006; Podatki o kmetijskih gospodarstvih na območju občine Škofja
Loka, 2006
Naravne razmere so danes upoštevane pri plačevanju neposrednih plačil za površino kmetom
na območjih s slabšimi naravnimi pogoji za pridelavo. Ta območja se delijo na območja z
omejitvenimi dejavniki, vodovarstvena območja, I. vodovarstvena območja, območja
krajinskega parka in posebno varstveno območje, ki na tem območju največkrat sovpada z
vodovarstvenimi območji. Letos so se sredstva izplačevala le kmetom na območjih OMD.
Večji delež območij z omejitvenimi dejavniki se pojavlja na celotnem ozemlju JZ naselij in
tretjini SZ. Zanemarljiv delež je površin, ki pripadajo kmetom iz SV naselij (le 2 %) in
nekoliko večji na zemljiščih v lasti kmetov iz vzhodnega območja (največ kmetje iz Suhe).
Na celotnem primestnem območju je petina takih površin. Opazen delež kmetijskih zemljišč,
ki ležijo na vodovarstvenih območjih, je le v SZ naseljih (9,2 %) in na celotnih primestnih
območjih le 2,7 %. V I. vodovarstveno območje spada zanemarljiv delež območja, ki nikjer
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ne presega 0,5 %. Obdelovalne površine z omejitvijo, ker ležijo v krajinskem parku, se
pojavljajo ob obeh Sorah (Selški in Poljanski). Temu primerno so to območja iz JZ (17,8 %)
in SZ (15,4 %). Kar 40 % naselij mesta leži na območjih z omejitvenimi dejavniki, kar 5,6 %
na vodovarstvenih območjih in 19,1 % na območjih krajinskega parka. Presenetilo me je, da
se V in SV območje ne pojavlja kot vodovarstveno območje. Razlog je mogoče v tem, da
območje ni odvisno od pitne vode iz podtalnice, ampak iz razpoklinskih (kraških) virov v
hribovitem zaledju (večinoma na skrajnem zahodnem delu občine). Temu primerno, so ti
predeli ustrezno zaščiteni (GERK aplikacija, 2006).
Tabela 5: Neposredna plačila na površine in živali (EKO 0), izravnalna plačila za območja z
omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (OMD) in plačila za kmetijsko okoljske ukrepe
(SKOP) za leto 2004, na mestnih, primestnih in celotnem območju Občine Škofja Loka.
EKO 0 SIT

OMD SIT

SKOP SIT

SKUPAJ SIT

Primestna območja
povprečno na KMG (%
od vseh sredstev)

38.104.479
482.335,18
(91,2 %)

1.306.271,10
16.535,08
(3,1 %)

2.353.975,30
29.797,16
(5,6 %)

41.791.413
529.005,23
(100 %)

Mestna območja
povprečno na KMG (%
od vseh sredstev)

9.253.197,09
298.490,23
(71,44 %)

2.452.414,61
79.110,15
(18,9 %)

1.247.413,99
40.239,16
(9,6 %)

12.953.025,59
417.839,52
(100 %)

161.374.235,01

65.617.766,06

56.736.362,44

284.443.629,89

367.595,07
(56,7 %)

149.470,99
(23,1 %)

129.240,01
(20 %)

647.935,38
(100 %)

Skupaj Občina Škofja Lo
povprečno na KMG (%
od vseh sredstev)

Opomba: Ukrepi EKO0 so sofinancirani s strani EU (33 %) in RS (67 %), ukrepi SKOP, OMD pa s strani EU
(80 %) in RS (20 %).

Vir: Prejemniki sredstev, 2006
Ukrepi neposredna plačila na površine in na živali oz. EKO 0 so namenjeni pokrivanju razlik
med proizvodno ceno pridelkov in njihovo ceno na tržišču. Izrazito največ teh sredstev dobijo
kmetje na primestnih območjih, kar 91,2 % vseh sredstev in 482.335 SIT na KMG. Mestna
območja dobijo v primerjavi z ostalimi sredstvi prav tako največ teh neposrednih plačil (EKO
0) vendar nekoliko manjši delež (71,4 %), nekoliko večji delež še iz OMD (18,9 %) in SKOP
(9,6 %). Kmetje iz celotnega območja Občine Škofja Loka (to je iz hribovitega in ravninskega
območja) dobijo od vseh izplačil: EKO 0 nekaj čez polovico (56,7 %, 367.595,07 SIT/KMG),
OMD slabo četrtino (23,1 %, 149.470,99 SIT/KMG) in najmanj petino iz slovensko kmetijsko
okoljskega programa (20 %, 129.240 SIT/ KMG).
Presenetilo me je, da je v povprečju kmet v Občini Škofja Loka leta 2004 prejel 647.443,38
SIT in na primestnih območjih 529.005,23 SIT. Opozoriti velja, da naj bi izplačila kmetje
dobivali do leta 2013. V tem času naj bi ta denar porabili tudi za to, da se po potrebi
posodobijo, prestrukturirajo in tako neodvisno pričakajo leto 2013. Če gledamo, da morajo te
zneske vložiti v prenovo in modernizacijo kmetij (gospodarskih poslopij, strojev …), naenkrat
ti zneski le niso tako visoki (Neposredna plačila na površine in živali, 2006).
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6.2 ANTROPOGENE RAZMERE
6.2.1 Prebivalstvo
Okoli leta 1000 je bilo loško ozemlje le redko poseljeno in gospodarstvo malo donosno. Ker
so škofje želeli povečati dohodek, so se odločili razširiti obdelovalno površino posestva z
načrtno kolonizacijo. Izsekavali so gozdove in na pridobljenih kmetijskih površinah
ustanavljali nove kmetije. Zaradi primanjkovanja delovne sile so v te kraje privabili Bavarce.
Naseljevanje se je najprej začelo na Sorškem polju, kjer je bila kolonizacija izvedena že pred
koncem 13. stoletja. Središče t. i. »bavarskega urada« so bile Bitnje. Nemško prebivalstvo se
je ustalilo tudi v okoliških vaseh: Crngrob, Dorfarje, Pevno in Sv. Duh. Konec 16. stoletja je
bilo nemško prebivalstvo še vedno zelo številno, v naslednjih stoletjih pa je bilo celo v
Bitnjah že moč slišati slovensko govorico. Na nekdanje koloniste z Bavarske danes
spominjajo le še osebna in geografska imena: Cegnar, Hartman, Homan, Logonder, Ziherl.
Poljansko dolino je naseljevalo prebivalstvo slovanskega porekla oz. naseljenci iz okolice
Vrbskega jezera. Prav tako so tudi vzhodno polovico ozemlja Selške doline do konca 13.
stoletja zasedli kolonisti slovanskega porekla. Tako je bila sredi 14. stoletja končana načrtna
kolonizacija loškega gospostva, predvsem tistega dela ozemlja, ki je bil gospodarsko zanimiv.
Nedotaknjeni so še vedno ostali odmaknjeni predeli, neprimerni za obdelavo (Čebulj, 2002).
Leta 2002 je na proučevanem primestnem območju živelo 4619 prebivalcev (20,9 %
občinskega prebivalstva), na območju mesta Škofja Loka 12451 (kar 56,4 %). Primestno
območje je pokrivalo 21,35 km2 ozemlja (14,6 % območja občine) in mestno območje 8,53
km2 (5,8 % območja občine). Podatki kažejo pričakovano, da je območje predvsem mestno
nadpovprečno gosto poseljeno v primerjavi s celotno občino.
V demografski analizi sem uporabila podatke po naseljih iz popisov prebivalstva. V podatkih
je zaradi gradnje večjih stanovanjskih naselij in pa sprememb meja naselij zaznati večja
nihanja v številu prebivalcev, kar pojasnjuje tudi Onufrija v svojem diplomskem delu, kjer je
poglobljeno obdelala naselja in prebivalstvo v celotni občini Škofja Loka.
»Sredi 80-ih let je bilo več posameznih delov naselij priključenih k mestu Škofja Loka. Tako
je bilo leta 1984 iz območja naselij Binkelj, Stara Loka in Vešter k naselju Škofja Loka
priključen Podlubnik. Prav tako sta bila iz območja naselja Stara Loka k naselju Škofja Loka
priključena Groharjevo naselje in Cesta talcev. Iz območja naselja se Škofji Loki priključijo
še Frankovo naselje, Kamnitnik, Ljubljanska, Potočnikova, Sorška in Suška cesta ter
Tavčarjeva ulica. Iz območja naselja Suha in Trata pa se priključi Kidričeva cesta. Poleg tega
se k mestnemu naselju Škofja Loka priključi še nekaj manjših delov (cv: Uradni vestnik
Gorenjske, 1984). S tem so se zmanjšala območja naselij Binkelj, Stara Loka, Suha, Trata in
Vešter. Te spremembe so vidne pri občutnem zmanjšanju števila prebivalcev med leti 1981 in
1991 zlasti v naseljih Stara Loka in Suha (Onufrija, 2001, str. 5).«
Analize gibanja prebivalstva med leti 1961 in 2002 so pokazale, da se je število prebivalstva
na celotnem območju (primestna in mestna območja) stalno povečevalo. Za prikaz sprememb
sem uporabila indekse gibanja prebivalstva za prvo obdobje 1961/81 in drugo obdobje
1981/2002 ter za celotno obdobje 41-ih let indeks 1961/2002. Zaradi gradnje novih
stanovanjskih predelov in nato odcepitev ponavadi prav tega območja k mestu je bilo pri
nekaterih naseljih (v SZ in V delu primestnih območij) zaznati najprej visok indeks in nato
nizek indeks. Tak primer so naselja v neposredni bližini mesta: Stara Loka, Binkelj, Suha in
Trata. Nadpovprečna rast (indeks nad 120) je bila v prvem obdobju od leta 61-81 zabeležena
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še v naseljih Sv. Duh in Zminec, v naslednjem obdobju pa v naseljih Škofja Loka in Vešter
(zaradi že prej omenjenih teritorialnih sprememb), nato pa še Bodovlje (podvojitev
prebivalstva), Zminec, Grenc in Virmaše.
V celotnem obdobju je z upoštevanjem sprememb meja naselij prebivalstvo v primestnem
območju stagniralo, v naselju Škofja Loka pa se je povečalo za 188 % (iz 4266 na 12289
prebivalcev). Ves čas je prebivalstvo naraščalo zlasti v naseljih med Kranjem in Škofjo Loko
(Grenc, Virmaše, Sv. Duh in Forme). V naselju Sv. Duh se je prebivalstvo skoraj podvojilo in
tako je postalo drugo največje naselje v občini. Naslednje večji območji porasta sta naselji v
začetku Poljanske doline: Bodovlje (70 %) in Zminec (136 %). Kar bi lahko pripisali
privlačni legi v bližini mesta in več kmetijskih površin II. kategorije, ki so jih namenili
poselitvi. Nekoliko manj izrazito (med 10 in 20 %), je prebivalstvo naraslo še v Puštalu,
Binklju in na Trati. V manjših naseljih (pod 100 in celo pod 50 prebivalcev) se že manjše
spremembe v številu prebivalstva, prikazano relativno z indeksom gibanja, pokažejo kot
velike spremembe. Takšna naselja so Lipica, kjer je prebivalstvo ves čas naraščalo, in Trnje
ter Podpulfrca, kjer je število prebivalstva ves čas padalo.
Tabela 6: Število in indeks gibanja števila prebivalstva po primestnih, mestnem in celotnem
območju Občine Škofja Loka
Območja
1961
I 61/81
1981
I 81/02
2002
I 61/02
1233
159
1954
67
1309
106
SZ del
846
109
918
132
1208
143
JV del
1519
186
2824
19
539
36
V del
994
137
1366
114
1563
157
SV del
Skupaj
4592
154
7062
65
4619
101
primestno
območje
4376
116
5093
245
12451
285
Mestno območje
Občina
14913
123
18341
121
22093
148
Škofja Loka
Vir: Onufrija, 2001; Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v RS leta 2002, 2002
V šestdesetih, sedemdesetih in delno v osemdesetih letih prejšnjega stoletja je bila na tem
območju Škofje Loke in tudi širše prisotna intenzivna industrializacija, kar je pomenilo
širjenje naselij za industrijske dejavnosti ter širjenje stanovanjskih naselij. V zadnjem
desetletju se je širitev poselitve upočasnila zaradi manjšega demografskega prirastka, zaradi
strožjih pogojev varovanja kmetijskih zemljišč in varovanja naravne in kulturne dediščine
(ORP, 2002).
Zanimivo je, da tudi v vaških in odročnejših hribovitih predelih Občine Škofja Loka ni
zaznati večjega upada prebivalstva. V Območnem razvojnem programu ocenjujejo, da je to
posledica ustrezne in enakomerne infrastrukturne opremljenosti ter ustrezno število delovnih
mest v lokalnih centrih, kar omogoča dnevno migracijo prebivalstva (ORP, 2002).
Za proučevano območje je značilna večja koncentracija stanovanjskih in gospodarskih
objektov. Za primestna območja je značilna nadpovprečna gostota prebivalstva 2002 (216,3
preb./km2), kar je za dobrih 40 % večja kot na celotnem območju občine (151,3 preb./km2) in
več kot dvanajstkrat manjša kot na območju naselja Škofja Loka (2743,1 preb./km2).
Primestno območje je več kot dvakrat gosteje poseljeno, kot je povprečna gostota poselitve v
Sloveniji (98,5 preb./km2), kar je značilno za slovenske ravninske predele. Nadpovprečno
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gostoto imajo naselja, ki mejijo na mesto: Suha, Binkelj, Stara Loka in vasi proti Kranju.
Pojavlja se širitev mesta navzven ob prometnicah, glavnih vpadnicah, in nato zgoščevanje
poselitve (Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v RS leta 2002, 2002).

6.2.2 Kmečko prebivalstvo in kmetijska gospodarstva
Tabela 7: Delovno aktivno prebivalstvo po naseljih in po dejavnostih
Skupine dejavnosti
Naselje
SKUPAJ
Kmetijska Nekmetijska
Storitvene
Binkelj
87
z
41 (47,1 %)
38 (43,7 %)
Stara Loka
264
6 (2,3 %)
105 (39,8 %)
135 (51,1 %)
Trnje
29
3 (10,3 %) 15 (51,7 %)
11 (37,9 %)
Virlog
42
z
z
24 (57 %)
Vešter
72
z
44 (61,1 %)
z
Bodovlje
73
/
37 (50,7 %)
32 (43,8 %)
Puštal
253
z
113 (44,7 %)
119 (47,0 %)
Podpulfrca
/
/
/
/
Zminec
175
z
76 (43,4 %)
88 (50,3 %)
Suha
70
6 (8,6 %)
21 (30,0 %)
37 (52,9 %)
Trata
72
z
34 (47,2 %)
z
Lipica
/
/
/
/
Grenc
76
z
z
41 (53,9 %)
Virmaše
227
6 (2,6 %)
74 (32,6 %)
130 (57,3 %)
Sv. Duh
416
12 (2,9 %) 181 (43,5 %)
198 (47,6 %)
Forme
56
/
26 (46,4 %)
27 (48,2 %)
Škofja Loka 5626
15 (0,3 %) 2588 (46 %)
2699 (48 %)
Vincarje
58
z
z
29 (50 %)
Občina
4556
9784
251 (2,6 %) 4422 (45,2 %)
Škofja Loka
(46,6 %)

Neznano
z
18 (6,8 %)
/
3 (7,1 %)
3 (4,2 %)
4 (5,5 %)
z
/
z
6 (8,6 %)
6 (8,3 %)
/
4 (5,3 %)
17 (7,5 %)
25 (6,0 %)
3 (5,4 %)
324 (5,8 %)
5 (8,6 %)
555 (5,7 %)

Opomba: z – podatek je zaupen

Vir: Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v RS leta 2002, 2002
Na primestnem območju je leta 2001 zbirno vlogo oddalo 80 KMG (leta 2006 71 KMG) in na
območju mesta z naseljem Vincarje 21 KMG (leta 2006 17 KMG), kar je skupaj 101 (leta
2006 88 KMG). Po podatkih SURS-a (Popis kmetijskih gospodarstev 2000) je na mestnem
(27) in primestnem (113) območju 140 KMG-jev. Glede števila KMG-jev (po podatkih
Kmetijsko svetovalne službe za leto 2006) izstopata dve naselji v ravninskem SV delu:
Virmaše (11) in Sv. Duh (13), v vzhodnem Suha (8), v SZ Stara Loka (7) in v JZ delu Zminec
(4). V mestu Škofja Loka, se kmetije največkrat pojavljajo na Kidričevi in Ljubljanski cesti.
Glede na podatke SURS-a je bilo ob popisu leta 2002 opazno število prebivalcev zaposlenih v
kmetijski dejavnosti v naseljih: Sv. Duh (12 prebivalcev, kar predstavlja 2,9 % aktivnih
prebivalcev) in Virmaše (6 prebivalcev, 2,6 % aktivnih prebivalcev), Stara Loka (6
prebivalcev, 2,3 %), Suha (6 prebivalcev, 8,6 % od aktivnih prebivalcev). Izstopajo še Trnje,
ki imajo najmanjše število vseh aktivnih prebivalcev (le 29) in tako 3 prebivalci, ki se
ukvarjajo s kmetijstvom predstavljajo kar 10,3 % delež. Povprečje za občino je 2,6 %.
Največji delež v nekmetijskih dejavnostih imajo: Binkelj, Trnje, Vešter, Bodovlje, Trata in v
storitvenih dejavnostih: Stara Loka, Virlog, Puštal, Zminec, Suha, Grenc, Virmaše, Sv. Duh,
Škofja Loka in Vincarje.
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Povprečna gostota kmetijskih gospodarstev je v primestnem območju Škofje Loke 3,4 KMG/
km2, kar je tudi povprečje za občino in na območju naselja Škofja Loka nekoliko manj, 3,1
KMG/ km2. Tudi glede nadpovprečne gostote kmetijskih gospodarstev se pojavljajo ista
naselja kot pri nadpovprečni gostoti prebivalstva razen naselja Forme, ki se tu ne pojavijo.
Pojavita se še dve, glede na površino, manjši naselji Virlog in Trnje.

Št. KMG
(2006)

(2006) od vseh
gospodinjstev
(%)

Gostota KMG
(št./km2)

2733,3
3513
134,1
75,1
172,4
355,7
127,7
82,6
189,9
92,4
130,7
306,8
48,05
322,4
131,5
174,4
216,1
297,1
310,3
292,7

54
200
23
57
30
364
49
12
223
116
400
57
10
44
56
167
45
292
163
500

4
7
3
4
4
22
2
1
1
4
8
2
2
8
3
15
2
13
11
26

7,4
3,5
13
7
13,3
6
4,1
8,3
0,4
3,4
2
3,5
20
18,2
5,4
9
4,4
4,5
6,7
5,2

66,7
30,4
6,8
1,7
6,9
6
1,5
2,2
0,94
1,2
0,9
5,1
2,6
16,3
2,4
4,9
3,6
5,43
7,3
4,9

Primestno
območje
Škofja Loka
Vincarje

21,35
4,48
4,05

216,3
2743,1
40

1431
4294
58

71
14
3

5
0,3
5,1

8,53
146

1459,7
151,4

4352
7266

17
496

0,4
6,8

Mestno
območje
OBČINA

Zaščitene
kmetije(%)

Št.
gospodinjstev

0,06
0,23
0,44
2,37
0,58
3,68
1,37
0,46
3,18
4,23
9,24
0,59
0,77
0,49
1,24
3,09
0,56
3,13
1,65
5,34

Zaščitene
kmetije

Gostota
(št.preb
2002/km2)

Binkelj
Stara Loka
Trnje
Vešter
Virlog
SZ del
Bodovlje
Podpulfrca
Puštal
Zminec
JZ del
Grenc
Lipica
Suha
Trata
V del
Forme
Sv. Duh
Virmaše
SV del

Delež KMG

Površina
naselja (km2)

Tabela 8: Primestna, mestno in celotno območje občine Škofja Loka, glede na nekatere
kazalce

5

22,7

3

37,5

9

60

19

73,1

3,4
3,1
0,7

36

50,7

2
3,4

0

0

Vir: GERK aplikacija, 2006; Predstavitev kraja, 2006; Onufrija, 2001; Podatki o številu
zaščitenih kmetij in registriranih dopolnilnih dejavnostih, 2006; Popis prebivalstva,
gospodinjstev in stanovanj v RS leta 2002, 2002;
Na primestnem območju se nahaja 1431 (19,7 % v občini) gospodinjstev in na mestnem
območju 4352 (59,9 % v občini) od skupno 7266 v Občini Škofja Loka. Od tega je na
primestnem območju povprečno 5 % kmečkih gospodarstev in na mestnem območju le 0,4 %,
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kar je pod povprečjem deleža v občini (6,8 %). Po primestnih predelih je največji delež na
vzhodu (kar 9 %), sledi mu severozahod (6 %), severovzhod (5,2 %) in jugozahod (le 2 %).
Zanimiv je tudi podatek o številu in deležu zaščitenih kmetij. Zaščitena kmetija mora
izpolnjevati določene pogoje (velikost) in imeti pri dedovanju določene omejitve (nedeljivost
…), kar kaže na to, da je kmetija bolj perspektivna. Podatki iz Upravne enote Škofja Loka
kažejo, da je na primestnem območju polovica (50 %) kmetij zaščitenih. Območja si glede na
delež sledijo: SV del (73 %), V del (60 %), JZ del (37,5 %) in nazadnje SZ del (22,7 %). Na
območju mesta zaščitenih kmetij ni.
Podatek o dopolnilnih dejavnostih me je zelo presenetil. Čeprav so potrebe po dodatnem
dohodku na kmetijah velike in je spodbujanje dopolnilnih dejavnosti eden od ciljev v vseh
strategijah, so na izbranem območju zelo slabo zastopane. Dopolnilne dejavnosti naj bi se
pojavljale le na SV (3) in V (2) območju (Podatki o številu zaščitenih kmetij in registriranih
dopolnilnih dejavnostih, 2006). Pri tem naj bi v največ primerih šlo za opravljanje storitev s
kmetijsko mehanizacijo. Iz razgovorov s kmeti je zaznati, da je problematična predvsem
delovna sila. Kmetje in njihovi družinski člani so že s pridelavo prezaposleni. Običajno ni
časa, da bi se ukvarjali še s predelavo. Ostali razlogi, ki jih navajajo strokovnjaki, so še:
prezahtevni predpisi, ki omogočajo registracijo novih dejavnosti, pomanjkanje znanja in
poslovnih idej. Vsako leto poteka tudi razpis za uvajanje novih dopolnilnih dejavnosti, kamor
prispe manjše število vlog, ki so običajno (vsaj, če izpolnjujejo razpisne pogoje) v večini
pozitivno rešene (Luznar, 2006).
Po podatkih SURS-a je na mestnem in primestnem območju 140 gospodarstev oz.
gospodarjev, ki predstavljajo 84,52 PDM. Kako pomembni so pri delu na kmetiji ostali
družinski člani, pove podatek, da predstavljajo 96 PDM (392 članov). V le 46 (1/3) primerih
je na gospodarstvu naslednik predviden. Zato so vsi nadaljnji podatki o nasledniku vezani le
na teh 46 kmetij. Povprečna starost gospodarja je 59,2 let in naslednika 31,3 let. Hitrejše
prevzeme kmetij naslednikov na območju pospešujejo z razpisom za mlade prevzemnike
kmetij. Kmetje morajo izpolnjevati kriterije (vsaj 5 ha kmetijskih zemljišč v dejanski rabi,
starost pod 40 let, ekonomska vitalnost kmetije – ustvarjeno vsaj 1,5 milijonov tolarjev
dohodka na leto) in za namen prenosa dobijo nepovratna sredstva.

Člani
gospodinjstva

Gospodar

Člani
gospodinjstva

Gospodar

Člani
gospodinjstva

Gospodar

Člani
gospodinjstva

Gospodar

Tabela 9: Družinske kmetije po PDM gospodarjev in ostalih članov
kmetijstvo dejavnosti
Število
Število
SUM
SUM
gospodarstev članov

84,5 96,07 22,39 46,16 140
128 140
392
Vir: Popis kmetijskih gospodarstev, Slovenija, 2000, 2002

Po zavarovalni podlagi 51 so lahko zavarovani le kmetje, ki so nosilci kmečkega
gospodarstva in po podlagi 52 kmetje, ki so člani kmečkega gospodarstva in v RS opravljajo
kmetijsko dejavnost kot edini in glavni poklic. Zavarovani so pokojninsko, invalidsko in
zdravstveno (PIZ, ZZ) ter za starševsko varstvo (ZSTV). Dosegati morajo najmanj tolikšen
katastrski dohodek ali drug dohodek kmečkega gospodarstva, ki ustreza znesku minimalne
plače ter so zdravstveno sposobni za opravljanje kmetijske dejavnosti. Po podlagi 53 so le
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zdravstveno zavarovani (ZZ) nosilci kmečkega gospodarstva in s podlago 54 člani kmečkega
gospodarstva. Pri podlagi 64 in 65 gre za prostovoljno pokojninsko-invalidsko zavarovanje za
nosilce in člane kmetijskega gospodarstva. Poleg morajo biti zavarovani tudi po podlagi 07, to
je prostovoljno vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje (PIZ) iz naslova
opravljanja kmetijske dejavnosti.
Tabela 10: Zavarovanci iz kmetijske dejavnosti
53 (h.št.)
Zavarovalne 51 (h.št.) 52 (h.št.)
podlage
Naselje
Binkelj
3 (22, 45,
1 (150)
Stara Loka

54 (h.št.)

64+07
(h.št.)

65+07
(h.št.)

SKUPAJ

0
4

150)

Trnje
Vešter
Virlog
Bodovlje
Podpulfrca
Puštal
Zminec
Grenc
Lipica
Suha
Trata
Forme
Sv. Duh
Virmaše
Škofja Loka
Vincarje
SKUPAJ

1 (24)
1 (9)

1 (9)

1 (2)
1 (6)

1 (141)

2 (11, 27)

2 (58,
109)
3 (57, 59,
95)

1 (12)
1 (9)
1 (2)
5 (15, 22,
2x31, 13 a)

6 (21, 58,
112, 119,
2x194)
2 (12, 41)

1 (12)
1 (6)

2 (2x15)

2

3 (58,
112, 119)

11

1 (41)

6
0
1

1 (55)
13

19

0
1
3
1
0
1
2
1
2
7

2

8
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Opomba: h.št. – hišna številka

Vir: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Izpostava Škofja Loka, avgust 2006
Zelo težko je dobiti podatek o številu delovnih mest na kmetijah ali o številu kmetij, ki
pridobivajo dohodek izključno iz kmetijske dejavnosti (čistih kmetij). Nekaj nam povejo
podatki Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o kmečkih zavarovancih. Vendar to
število ne pokaže tudi števila čistih kmetij. Na nekaterih kmetijah je namreč več zavarovanih
oseb, na drugih, ki nimajo pogojev za obvezno zavarovanje, pa zaradi tega ni nihče vključen v
zavarovanje. Prva dva stolpca tabele 10 prikazujeta zavarovance v polnem obsegu (PIZ, ZZ,
ZSTV), ostali pa v ožjem obsegu (le ZZ), za kar morajo nosilci ali družinski člani opravljati
kmetijsko dejavnost kot edino in glavno ter dosegati določen katastrski dohodek. Vseh
zavarovancev je na območju 42, od tega le eden na mestnem območju (Vincarje) in prihajajo
z 31-ih kmetij. Na primestnem območju so tako kmečki zavarovanci na 30 KMG-jih od 71-ih
(po podatkih za leto 2006), kar predstavlja 42,3 %. Po dva zavarovanca v polnem obsegu sta
le na 4-ih gospodarstvih in mešano, polno in delno, so zavarovani na 5-ih gospodarstvih. Z
nekaj več (več kot 3) kmečkimi zavarovanci ponovno izstopajo naselja: Stara Loka, Suha, Sv.
Duh, Virmaše. Tokrat se pojavi še naselje Virlog.
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Iz tabele 10 je razvidno, da je starostna struktura gospodarjev na izbranem primestnem
območju občine Škofja Loka slabša od starostne strukture Slovenije in celotne občine. Kar 73
% gospodarjev je starih nad 55 let, medtem ko je takih gospodarjev v celotni občini 56,7 % in
podobno v Sloveniji 56,4 %. Na območju ni gospodarja mlajšega od 35 let (občina – 6,7 %,
Slovenija – 5,2 %).
Tabela 11: Število in delež gospodarjev po starostnih obdobjih v občini Škofja Loka na
proučevanih primestnih in mestnem območju ter v Sloveniji
Skupaj pod 35 let
496
33 6,7%

35 - 44 let
67 13,5%

45 - 54 let
115 23,2%

55 - 64 let
115 23,2%

nad 64 let
166 33,5%

Škofja Loka
Proučevano
območje
140
0 0,0%
18 12,9%
35 25,0%
38 27,1%
49 35,0%
86336 4487 5,2% 13222 15,3% 19979 23,1% 20942 24,3% 27706 32,1%
Slovenija
Vir: Popis kmetijskih gospodarstev, Slovenija, 2000, 2002

Tabela 12: Število (in delež) družinskih kmetij po šolski/splošni izobrazbi gospodarjev v
občini Škofja Loka, na proučevanih primestnih in mestnem območju ter v Sloveniji

Škofja
Loka
Izbrano
območje
Slovenija

SKUPAJ Brez
izobrazbe,
nepopolna
OŠ

OŠ
izobrazba

Poklicna
izobrazba

Srednješolska
izobrazba

Višja, visoka
univerzitetna,
podiplomska
izobrazba

gospodarji gospodarji

gospodarji

gospodarji

gospodarji

gospodarji

496

85 (17,1 %) 185 (37,3 %) 137 (27,6 %)

71 (14,3 %)

16 (3,2 %)

140

17 (12,1 %)

54 (38,6 %)

24 (17 %)

8 (5,7 %)

86336

9717
(11,3 %)

40698 (47,1
%)

22448
(26 %) 10596 (12,3 %)

2781 (3,2 %)

37 (26,4 %)

Vir: Popis kmetijskih gospodarstev, Slovenija, 2000, 2002
Glede na doseženo stopnjo splošne izobrazbe so gospodarji na kmetijah v mestnem in
primestnem okolju Škofje Loke nekoliko bolje izobraženi. Skoraj ¼ (23 %, občina – 17,5 %,
Slovenija – 15,5 %) ima najmanj srednješolsko izobrazbo in ¼ podobno kot na ostalih dveh
območjih poklicno izobrazbo. Skoraj pol lastnikov kmetij ima v Sloveniji le osnovnošolsko
izobrazbo (na izbranem območju in občini približno 10 % manj). Velik delež gospodarjev (17
%) v občini ima nepopolno osnovnošolsko izobrazbo, nekoliko manjši delež teh je drugje
(izbrano območje – 12,1 % in Slovenija – 11,3 %). Dosežena stopnja splošne izobrazbe
naslednikov je tako razpršena med vse razrede, da je število v posameznem razredu majhno in
zato gre za zaupne podatke.
Še slabše je s kmetijsko izobrazbo, kjer ima okoli 85 % kmetov na vseh primerjalnih
območjih le praktične izkušnje, nekaj pod 10 % tečaje iz kmetijstva. Na obravnavanem
območju ima nekoliko več lastnikov kmetij poklicno kmetijsko izobrazbo (5 %, v Sloveniji –
3 %) a nihče višje izobrazbe od te. Zelo podobno je z znanimi nasledniki kmetij. Pomembni
so razni tečaji in izobraževanja v organizaciji Kmetijsko svetovalne službe Škofje Loke,
Srednje biotehniške šole Kranj itd.
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S pojavom industrializacije se velike spremembe dogajajo tudi na kmetijskem področju.
Zaradi ekonomskih razmer se pojavlja tendenca večanja kmetij oziroma združevanja več
manjših kmetij v enovito kmetijsko gospodarstvo. Po drugi strani se na nekaterih kmetijah
opušča kmetijska dejavnost in se nadomešča z drugimi dejavnostmi (obrt, storitve,
proizvodnja), na nekaterih kmetijah se pojavljajo potrebe po dodatnih dejavnostih. Vsi
navedeni trendi povzročajo velike spremembe pri urbanizaciji nekdaj povsem vaških naselij,
ki s preoblikovanjem pridobivajo povsem nov značaj (ORP, 2002).

6.2.3 Vaško zemljišče in kmetijstvo
»Analize vaškega zemljišča in kmetijstva z Navodili o vsebini posebnih strokovnih podlag in
prostorskih izvedbenih aktov (1985) sicer niso zahtevane, a sodim, da so za načrtovanje
agrarne pokrajine potrebne (Ogorelec 1989, str. 105).«
Slovensko kmetijstvo je prešlo glede na pogoje izrabe skozi več razvojnih faz. Do začetka
60.-ih let 20. stoletja sta bili glavni značilnosti slovenskega podeželja agrarna
prenaseljenost in izkoriščenost skoraj vseh razpoložljivih kmetijskih površin, ki so bile ne
glede na naravne danosti vezane v glavnem le na ročno delo. V šestdesetih letih je slovensko
kmetijstvo prešlo v fazo optimalne izkoriščenosti kmetijskih površin. To fazo sta
zaznamovala zlasti uveljavljanje strojne obdelave in razvoj polkmečke strukture prebivalstva
na gospodarsko razvitih območjih ter opuščanje za kmetijstvo manj primernih zemljišč na
manj razvitih območjih, kjer je že zelo zgodaj prišlo do razpadanja kulturne pokrajine. Do
sprememb je prišlo v začetku devetdesetih let z osamosvojitvijo Slovenije, ki je povezana z
gospodarsko in politično tranzicijo (izguba jugoslovanskega trga). V slovenskem kmetijstvu
je prišlo do hitrega opuščanja obdelovalnih kmetijskih površin, kar je vidno tudi v
zunanjem izgledu pokrajine (V. Klemenčič, 2002).
Pred vstopom v Evropsko unijo so se porajali nekateri dvomi, da bi s prevzemanjem njihove
regionalne in kmetijske politike izboljšali razmere na področju obdelanosti kmetijskih
površin. Po raziskavah naj bi se »zaradi "evropske" kmetijske politike obseg obdelanih
kmetijskih površin v državah Evropske unije nenehno krčil in to tako na območjih z
omejenimi kot na območjih z ugodnimi pogoji za tržno kmetijsko proizvodnjo«. Evropska
politika subvencioniranja in kvot je skupaj z uvajanjem moderne tehnologije pripeljala do
opuščanja kmetijske obdelave. Vendar pa države različno gospodarijo s temi zemljišči.
Ponekod takšna zemljišča prepuščajo stihijskemu zaraščanju, ponekod pa take površine z
različnimi oblikami finančne pomoči vzdržujejo še naprej, da bi jih po potrebi znova lahko
vključili v kmetijsko izrabo (V. Klemenčič, 2002).
Najbolj viden pojav v pokrajini so vedno večje neizrabljene kmetijske površine. Danes lahko
sledimo opuščanju obdelave za kmetijstvo primerne zemlje skoraj po vsej Sloveniji, tudi na
obrobju Ljubljane ter v bližnji okolici drugih centralnih krajev (V. Klemenčič, 2002). Ta
proces se v prikriti obliki kaže tudi v ekstenzifikaciji obdelovalnih površin. Vzroke za ta
pojav V. Klemenčič išče v neustrezni zemljiški strukturi (majhne površine), tradicionalni,
zastareli zemljiški razdelitvi ter razdrobljenosti kmetijske zemlje, ki je pogosto oddaljena od
uporabnika. Eden od vzrokov je tudi industrializacija, ki je povzročila prehajanje lastnikov
manjših kmetij v nekmečke poklice (nastanek polkmetov in mešane delavsko-kmečke
strukture gospodinjstev), odseljevanje mladega prebivalstva (neugodna starostna sestava
gospodinjstev in gospodarjev družinskih kmetij, nezadostna delovna sila, kmetije brez
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naslednikov). Pri starejših gospodarjih se pojavlja tudi problem nizke izobrazbe v primerjavi z
drugimi skupinami aktivnega prebivalstva Slovenije.
Pomembna sta dva elementa vaških zemljišč, in sicer obseg in struktura. Le-ta obsega vaško
zemljišče in vasi pripadajoče proizvodno zaledje. Meje vaških zemljišč so se tekom
zgodovine najpogosteje zaradi lastniških sprememb spreminjale. Sprva so bile meje med
naselji jasno začrtane in so pogosto sovpadale z naravnimi: rekami, hrbti … Za obdelovalne
površine je bilo zaželeno, da so bile čim bližje domu. V Sloveniji so zaradi pokrajinske
pestrosti kmetijska zemljišča običajno obsegala različne produkcijske enote. Zaradi tega vaška
zemljišča pogosto niso bila strnjena, temveč sta jih sestavljali po dve enoti ali celo več.
Tipičen tak primer so vasi na Sorškem polju, ki imajo razpotegnjeno obliko V-Z, tako je
posestvo ene kmetije zavzemalo pokrajinsko različne, ki so bili primerni za različne tipe
kmetijskih zemljišč: polje, travnike, sadovnjake (Ogorelec, 1989).
Poglaviten vir podatkov o zemljiških kategorijah je zemljiški kataster, ki ga vodi Geodetska
uprava RS. Z vodenjem katastra so pri nas pričeli v času Marije Terezije in nato naprej pod
cesarjem Jožefom II. in Francem I. Od tod naziv franciscejski kataster, ki je okoli leta 1826
prvi uvedel izmero in registracijo zemljišč po temeljnih katastrskih občinah. V nekoliko
spremenjeni obliki so te katastrske občine v uporabi še danes. Obsegajo več naselij in njim
pripadajoča zemljišča, ki so bila tekom zgodovine funkcionalno povezana.
Največji obseg kmetijskih zemljišč je bil na območju UE Škofja Loka v času zemljiške
odveze v letu 1848. Od takrat dalje se delež kmetijskih površin zmanjšuje zaradi ukinjanja
naturalnega gospodarjenja na kmetijah, zaradi zmanjševanja števila kmečkega prebivalstva,
zaradi uvajanja mehanizacije in pomanjkanja gospodarskega interesa (Rupnik, 1999).
Spodnja tabela prikazuje velikostno strukturo kmetij po naseljih in območjih. Po podatkih iz
GERK-ov naj bi bila v povprečju vsa KMG po območjih glede na velikost zemljišča v
uporabi večja od povprečja za Slovenijo za leto 2000 (5,6 ha/KMG). To velja tudi v
primerjavi s podatkom za leto 2003, ko naj bi povprečna kmetija v Sloveniji obsegala 6,2 ha
/KMG razen za naselja severozahodnega predela. Največje kmetije v povprečju ležijo, po
pričakovanju, v ravnini Sorškega polja v V (8,9 ha) in SV (8,4 ha) predelih. Najvišje
povprečje nad 10 ha je v naseljih Lipica, Suha, Sv. Duh in Virmaše. Sledi jim JZ območje,
kjer izstopa naselje Zminec z le štirimi kmetijami, ki v povprečju merijo nekaj manj kot 13
ha. V povprečju merijo kmetije ne primestnih območjih 7,6 ha. Največ (31,0 %) kmetij spada
v velikostni razred od 5 do 10 ha. Sledi mu velikostni razred od 2 do 5 ha, kamor se uvršča
28,2 % kmetij. Kar slaba 1/3 kmetij (31 %) je večjih od 10 ha in 10 % manjših od 2 ha.
Velikostna struktura na območju je boljša od povprečnih slovenskih razmer, kar je značilno za
ravninska območja Slovenije. Velikost kmetije je pomembna tudi pri prijavljanju na razne
razpise iz EU, kjer so do sredstev upravičeni le kmetje, ki imajo v obdelavi dovolj velike
površine.
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Tabela 13: Velikostna struktura kmetij na primestnih, mestnih območjih in skupaj
Naselja
Binkelj
Stara Loka
Trnje
Vešter
Virlog

Št.
Št.
Povprečna
KMG KMG velikost
do 1 ha 1-2 ha 2-5 ha
2001 2006 kmetije
4
4
45397
1
7
7
65856
3
3
44954
1
4
4
83763
4
4
83763
2

Naselja SZ
Bodovlje
Podpulfrca
Puštal
Zminec

22
2
1
3
5

22
2
1
1
4

56655
91268
24822
41737
129475

0

Naselja JZ
Grenc
Lipca
Suha
Trata

11
3
2
8
3

8
2
2
8
3

71826
63508
129928
103840
62080

0

Naselja V
Forme
Sveti Duh
Virmaše

16
2
17
12

15
2
13
11

89839
24603
125881
101807

1

Naselja SV

31

26

84097

0

Primestna
naselja
Škofja Loka
Vincarje

80
18
3

71
14
3

75604
52854
70343

1
1.4%

Naselja mesto

21

17

61599

4
1

5-10 ha

10-20 ha

2
3
1
2

1
2
1
1
1

8

6

nad 20 ha

2
1
1
2
1

1
1
2
1

4
1

1

2
0

3
3
0
1

2

1
1
2
3

2

1

1
1
4
2

6

6

1

4
6

2
2

3
1

1

7

10

4

4

6
8,5%
3
1

20
28.2%
5
1

22
31,0 %
4

13
18.3 %
2
1

9
12,7 %

0
0 % 4 23.5%

6
35.3%

4
23.5%

3
17.7%

0

Vir: GERK aplikacija, 2006
Tabela 14: Sestava in površina katastrskih občin
Katastrska
Naselja
SKUPAJ (Vse
SKUPAJ (Vse
občina
površine, 1998)
površine, 2006)
Stara Loka, Vešter, Binkelj, Trnje, 505,5724 ha
504,9032 ha
Stara Loka
Virlog, Papirnica
Puštal, Hosta
424,1664 ha
424,1842 ha
Puštal
Zminec,
Brode,
Gabrk,
Bodovlje
880,7778
ha
880,1862
ha
Zminec
Virmaše, Grenc, manjši del Trate
324,0584 ha
324,0790 ha
Stari Dvor
Suha, večji del Trate, manjši del 329,6272 ha
329,6452 ha
Suha
Škofje Loke okoli OŠ Cvetka
Golarja, Lipica
Dorfarje, Forme, Sv. Duh
440,4300 ha
440,0969 ha
Dorfarje
Škofja Loka, Podpulfrca, Vincarje
601,3312 ha
601,4887 ha
Škofja Loka
Vir: Območna geodetska uprava Kranj, Geodetska pisarna Škofja Loka, 2006
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Moja izbrana naselja ne sovpadajo povsem s KO-ji. Izbrala sem si le najožji pas naselij okrog
samega mesta, katastrske občine pa zavzemajo nekoliko širši pas (še naselja: Papirnica,
Hosta, Brode, Gabrk in Dorfarje). Zanimivo je, da pod KO Škofja Loka kot mestnem predelu
spadata še naselji Podpulfrca in Vincarje. Katastrske občine sem kot prostorsko enoto
uporabila pri analizi rabe tal, ker sem imela na voljo podatke v tej obliki.
Tabela 15: Deleži določene katastrske kategorije (rabe tal) po izbranih katastrskih občinah v
letu 1998 in 2006
Kmetijska
Gradbeni Zelene
Nerodovitne
Gozd
objekti
površine
površine
Katastrska zemljišča
1998 2006 1998 2006 1998 2006 1998 2006 1998 2006
občina
Stara Loka
50,1 48,9 35,2 35,2 10,3 11,1
1,8 2,2 2,6
2,7
23,9 23,6 69,5 69,6
3,5 3,6
0,4 0,4 2,8
2,8
Puštal
Zminec
21,7 21,5 71,8 71,7
3,3 3,5
0
0 3,3
3,3
Stari Dvor
64,6 64,2 11,2 11,1 21,6 22,2
1,5 1,5 1,2
1,1
Suha

68,6
63,2

67,9 8,4 8,1
63,3 25,1 24,7

Dorfarje
Škofja
Loka
26,1 25,7 61,7 61,7
Vir: Geodetska uprava RS, 2006

18,7 19,6
9,9 10,3
7,7

8,3

1,2
0,7

1,2
0,2

3,2
0,1

3,2
1,6

0,1

0,9

3,4

3,4

Tabela 16: Sestava pokrovnosti in rabe tal v Sloveniji leta 2000
Kategorije
Delež
Grajene (umetne) površine
2,7 %
Kmetijska zemljišča
34,1 %
Gozdovi in delno naravna zemljišča
62,6 %
Mokrišča
0,2 %
Vode
0,4 %
Vir: Sestava pokrovnosti in rabe tal v Sloveniji. CORINE Land cover Slovenija 2000, 2003
Vseh sedem KO je leta 2006 obsegalo 3504 ha 58 arov in 34 m2. Največji so KO Zminec (čez
880 ha), KO Škofja Loka (okoli 601 ha) in KO Stara Loka (okoli 505 ha). Ostale merijo od
320 do 440 ha. Najmanjši delež kmetijskih zemljišč imata po pričakovanju KO Škofja Loka
in Puštal (okoli 1/4) ter Zminec (1/5). Naštete KO izstopajo tudi po največjih deležih gozda.
Gozd zavzema od 62 do 72 % površin. Največji delež kmetijskih zemljišč imajo na območju
Sorškega polja: Stari Dvor, Suha in Dorfarje (vse več, kot 63 %). Temu primerno, imajo nizek
delež gozda. Največ zazidanih površin imata KO Stari Dvor in Suha (okoli 20 %). Največji
delež kategorije zelene površine je v KO Stara Loka in najmanjši v KO Zminec.
Glede na spreminjanje deleža določene kategorije rabe tal iz zemljiškega katastra med leti
1998 in 2006 znotraj določene KO je zaznati upad kmetijskih površin, stagnacijo ali rahel
upad pri gozdnih površinah in še najbolj očiten porast zazidanih površin. Zanesljivost teh
ugotovitev je nekoliko manjša, ker je izbrano obdobje zelo kratko (le 8 let) in razlike niso
tako očitne. Včasih ne veš, ali gre mogoče le za napako, vendar pa o podobnih trendih
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govorijo tudi drugi viri. Podobne trende so ugotovili tudi na Geografskem inštitutu Antona
Melika, kjer so analizirali še celo krajše obdobje od leta 1994 do 1999.
Grafikon 1: Deleži določene katastrske kategorije (rabe tal) po katastrskih občinah v letu
2006.
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Vir: Geodetska uprava RS, 2006
Tudi pri analizi podrobnejših kategorij rabe tal znotraj kategorije kmetijskih zemljišč so se
KO-ji podobno grupirali. Po največjem deležu (58-70 %) travnikov in manjšem deležu njiv
(12-20 %) izstopajo KO: Puštal, Zminec in Škofja Loka. Ravno obratno z visokim deležem
njiv (okoli 55 %) in nekoliko nižjim deležem travnikov (od 28 do 40 %), je značilno za Stari
Dvor, Suho, Dorfarje. Ostane le še KO Stara Loka, pri kateri so tipi rabe kmetijskih zemljišč
nekoliko bolj enakomerno razporejeni med seboj (1/2 travnikov, 1/3 njiv in po okoli 9 %
ekstenzivnih sadovnjakov in pašnikov). Glede na zadnji dve, manj zastopani kategoriji
pašniki in sadovnjaki izstopa »mestna« KO Škofja Loka z nad 11 % vsake kategorije.
Grafikon 2: Deleži določene katastrske kategorije (rabe tal) znotraj kategorije kmetijskih
zemljišč po izbranih katastrskih občinah 2006.
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Vir: Geodetska uprava RS, 2006
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Tabela 17: Deleži določene katastrske kategorije (rabe tal) znotraj kategorije kmetijskih
zemljišč po izbranih katastrskih občinah v letu 1998 in 2006
Kmetijska zemljišča
Delež od vseh
Ekst.sadovnjaki Travniki Pašniki
površin
Katastrska Njive
občina
1998 2006 1998
2006 1998 2006 1998 2006
1998
2006
2527862 2467308
Stara Loka
34,2 33,1 8,9
8,7 48,6 49,6 8,4 8,6 (50,1%) (48,9%)
1011803 1001663
Puštal
16,7 15,9 7,3
7,1 69,1 70,2 6,9 6,8 (23,9%) (23,6%)
Zminec
1907017 1895283
19,7 19,7 6,8
6,5 58,5 58,5
15 15,4 (21,7%) (21,5%)
Stari Dvor
2092404 2079061
58,6 58,9 8,1
7,4 27,7
28 5,6 5,7 (64,6%) (64,2%)
Suha
2259858 2239758
55,2 55,6
7
6,7 35,3 35,2 2,5 2,5 (68,6%) (67,9%)
2783576 2785438
Dorfarje
54,5 54,5 2,8
2,7 39,8 39,9 2,9 2,9 (63,2%) (63,3%)
Škofja
1571290 1543134
Loka
14,2 12,2 11,5
11,3 63,2 64,8 11,2 11,8 (26,1%) (25,7%)

Vir: Geodetska uprava RS, 2006
S temi ugotovitvami sovpada tudi klasifikacija območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko
dejavnost, ki jo uporabljajo za svoje delo pri določanju višine izravnalnih plačil. KO Puštal,
Zminec in Škofja Loka sta v celoti OMD, Stara Loka le delno, ostale občine pa so izven tega
območja.
Podobne značilnosti izbranih območij nam kaže tabela 19, ki temelji na izpisih iz GERK-ov,
le da je bolj zanesljiva in ažurna. Na SZ in JZ predelih se v večini pojavljajo travniki (skoraj
na 2/3 obdelanih površinah) in v manjšini njive (manj kot 1/3). Na SV območju se razmerje
ravno zamenja. Njive prevladujejo na vzhodnih območjih in travniki na mestnih, le da je
razmerje bolj uravnoteženo.
Pri obravnavanju kmetijstva je pogosto vprašanje, kako prikazati njegove prostorske
značilnosti. »Kmetovanje je zapleten proces, ki ga sestavljajo med seboj povezane in
soodvisne dejavnosti, odvisne od naravnega okolja in njegovih značilnosti (izoblikovanosti
površja, podnebja, prsti, vodnih razmer) ter od družbeno gospodarskih odnosov, pridelovalne
usmerjenosti, načina obdelovanja tal (agrotehnike), trga, posestnih razmer pa tudi od
tradicionalnih vedenj in novih spoznanj kmetovalcev. Kmetijska raba zemljišč je zunanji izraz
teh zapletenih razmerij, ki se v posebnih pokrajinskih razmerah združujejo v značilne sisteme,
ti pa se členijo na več podsistemov (Vrišer, 1998, str. 210).« Glavni kmetijski sistemi in
podsistemi (na podlagi rabe tal) so: krmni (izraziti, omiljeni), žitni (žitno-okopavinski, žitnokrmni), okopavinski (okopavinsko-žitni, okopavinsko-krmni), mešani (žitno-okopavinskokrmni) in posebni (sadjarski, vinogradniški, hmeljarski). Leta 1929 je celotno območje občine
Škofja Loka pripadalo omiljenemu krmnemu podsistemu. Leta 1985 je nižinski predel (večina
proučevanega območja) pripadal okopavinsko-krmnemu podsistemu in hribovit svet
(Škofjeloško hribovje) izrazito krmnemu podsistemu. Okopavinski krmni sistem je razširjen
na okoli 9 % kmetijskih zemljišč v Sloveniji. Delež okopavin je pri njem okoli 13 %, žit 15
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%, krmnih rastlin 16 % in travinja približno polovica. Običajno je glavni pridelek krompir,
pomembna je govedoreja. Uvršča se med intenzivnejše in donosnejše kmetijske podsisteme.
Krmni sistem je v Sloveniji najbolj razširjen (38 % izraziti in 18 % omiljeni podsistem). Zanj
sta značilna velik delež travinja in krmnih rastlin na njivah ter dosledna usmerjenost v mlečno
in mesno govedorejo. Glede na dohodek sistem ni zelo donosen, čeprav terja veliko skrbnega
dela in stalno prisotnost. Pri izrazito krmnem podsistemu zavzemajo travinje in krmne rastline
več kot 80 % kmetijskih zemljišč, žita 2 do 4 % in okopavine 4 do 5 %. Pri omiljenem
podsistemu, je še vedno veliko travinja, delež krmnih rastlin je povečan, večja sta tudi deleža
žit (okrog 15 %) in okopavin (6,4 %) (Geografski atlas Slovenije, 1998).
Tabela 18: Število KMG in površine kmetijskih zemljišč v obdelavi po izbranih naseljih
Naselja
Binkelj

Število KMG S V
TRAVNIKI
2001
2006 OBDELAVI Površine Delež
4
4
181586 115934

Stara Loka
Trnje
Vešter
Virlog

7
3
4
4

7
3
4
4

460989
134861
335050
347799

Naselja SZ
Bodovlje
Podpulfrca
Puštal
Zminec

22
2
1
3
5

22
2
1
1
4

Naselja JZ
Grenc
Lipca
Suha
Trata

11
3
2
8
3

Naselja V
Forme
Sveti Duh
Virmaše
Naselja SV
Primestna
naselja
Škofja
Loka
Vincarje
Naselja mesto

NJIVE
Površine Delež
65466

SADOVNJAKI
Površine Delež
0

315063
110330
201334
203143

139472
22993
126722
126335

3604
12
2435
18321

1460285
182535
24822
41737
517900

945804 64.8%
142897
24822
41737
299273

480988 32.9%
39638

24372 1.7%
0

8
2
2
8
3

766994
127015
259855
830723
186240

508729 67.4%
69836
81444
370366
76363

247307 31.2%
57179
178411
446379
109877

16
2
17
12

15
2
13
11

1403833
49205
1636454
1119873

598009 42.6%
30011
571899
344187

791846 56.4%
19194
1049378
771573

9170 0.7%
0
7753
4023

31

26

2805532

946097 33.7%

1840145 65.6%

11776 0.4%

80

71

6436644 2998639 46.8%

3360286 52.0%

45318 0.7%

18
3

14
3

739961
211029

378374
84392

305534
125490

6145
0

21

17

950990

462766 48.7%

431024 45.3%

6145 0.6%

S – površine (ha ar m2)

0
207669

Vir: GERK aplikacija, 2006; Neposredna plačila na površine in živali, 2006
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0
0
0
0
0
9170
0

0%

Najintenzivnejša kmetijska pridelava poteka na njivah, v vinogradih in sadovnjakih, zato so te
zemljiške kategorije kmetijskemu obremenjevanju najbolj izpostavljene. Travinja, ki ga
sestavljajo travniki in pašniki, so okoljevarstveno ugodnejša oblika raba zemljišč, saj ne
zahtevajo tolikšnih energetskih in snovnih vnosov za ustrezno rabo in ohranjanje. Po podatkih
iz raziskave o Kmetijskem obremenjevanju okolja v Slovenije iz leta 2001 so pokazale, da je
povprečna letna poraba mineralnih gnojil analiziranih kmetij 451 kg/ha. Na travnikih je
poraba dvakrat manjša, to je 237 kg/ha. Njive in travnike največ gnojijo v ravninskih
pokrajinah in gričevju. V kraških in hribovskih pokrajinah je običajno poraba gnojil dvakrat
manjša, nekoliko pogosteje uporabljajo le organska gnojila. Temu primerno se je v raziskavi
izkazalo Kranjsko-Sorško polje kot pokrajina z velikim kmetijskim obremenjevanjem in
Škofjeloško hribovje kot pokrajina z majhnim kmetijskim obremenjevanjem (Rejec Brancelj,
2001).
Tabela 19: Površine kmetijskih zemljišč v zaraščanju po izbranih primestnih in mestnih
naseljih
V ZARAŠČANJU
NASELJA Površine Delež (%)
Naselja SZ
7870
0.5
Naselja JZ
10958
1,4
Naselja V
4808
0.3
Naselja SV
8013
0.3
Primestna
SKUPAJ
31649
0.5
Naselja
mesto
26262
2,8
S – površine (ha ar m2)

Vir: GERK aplikacija, 2006
Zanimiv je tudi podatek o površinah v zaraščanju. Poudariti je potrebno, da so to podatki
kmetij, katerih lastniki so oddali zbirne vloge, in se tako še ˝bolj aktivno˝ ukvarjajo s
kmetijstvom. Bolj pasivnih kmetovalcev ta analiza ni zajela. Če bi vključili še te, bi bil delež
površin v zaraščanju verjetno večji. Na primestnem območju se zarašča 0,5 % površin, vendar
so med območji velike razlike. Najmanjši delež (0,3 %) je na vzhodnem predelu, kjer so
naravne razmere najbolj ugodne. Največji delež površin v zaraščanju imajo naselja
jugozahodno od mesta Škofje Loke (1,4 %), na vstopu v Poljansko dolino, kar predstavlja 1,1
ha površin. To sovpada s slabšimi naravnimi pogoji in manj intenzivnim kmetijstvom z
usmerjenostjo v živinorejo. Slabše pridelovalne razmere sicer ne onemogočajo kmetijske
pridelave, pač pa vplivajo na manjšo proizvodno sposobnost kmetij, manjši izbor kultur in
proizvodnih usmeritev ter dražijo pridelavo. Predvsem je na takih površinah težja ali celo
nemogoča uporaba sodobne tehnologije. Takšna zemljišča ponekod prepuščajo stihijskemu
zaraščanju ali pa jih s posebno finančno pomočjo vzdržujejo še naprej, da bi jih lahko po
potrebi ponovno vključili v kmetijsko izrabo. Po površinah kmetijskih zemljišč običajno na
vsakem območju kakšno naselje izstopa po večjih kmetijskih površinah, kar jim daje bolj
kmetijski značaj. To so naselja Stara Loka, Zminec, Suha in Sv. Duh. Največje skupne
površine v obdelavi imajo severovzhodna in nato severozahodna, vzhodna in najmanj
jugozahodna območja.
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Tabela 20: Družinske kmetije po rabi zemljišč (primestna in mestno območje)
Nerodovitno
Posevki na Kmečki
Travniki
Kmetijska Gozd
njivah
sadovnjaki in pašniki zemljišča
v
zaraščanju
S.
Št. S.
Št. S.
Št. S.
Št. S.
Št. S.
Št.
315,2 128 13,43 64 416,7 139 11,15 18 845,18 133 27,3 136
Opombe: S – Površina zemljišč v uporabi – ha SUM, Št. – Število kmetijskih gospodarstev.
Delež površin oz. kmečkih gospodarstev, ki se ukvarjajo z intenzivnim sadjarstvom in vinogradništvom, je tako
majhen, da je zaupen.

Vir: Popis kmetijskih gospodarstev, Slovenija 2000, 2002
Po podatkih SURS-a jih ima od skupno 140 KMG kar 139 KMG v lasti 417 ha travnikov in
pašnikov in 128 KMG v lasti 315,19 ha njivskih površin. Torej je razmerje travniki : pašniki
približno 4 : 3. Velika večina kmetij na območju (133) ima v lasti tudi gozd, in sicer kar
845,18 ha. To v povprečju pomeni 6,4 ha/KMG. Gozd je pomemben za preživetje kmetije.
Skoraj polovica (45 %) KMG-jev ima v lasti tudi (ekstenziven) kmečki sadovnjak, ki
predstavljajo 13,4 ha in 18 KMG-jev (13 %), zemljišča, ki jih ne obdelujejo. Zemljišča, ki so
v zaraščanju, predstavljajo 1 % površine, kar je 11,15 ha. Kmečki sadovnjaki so tradicionalno
najpogosteje v bližini hiše (na vrtu), ta območja so najpogosteje planirana kot poselitveno
območje in zato se ta kategorija hitro spreminja.
Po podatkih 1938-1998 so se na celotnem območju UE Škofja Loka, kjer je le 10 % površin v
nižinskem območju, zelo spremenile. Površine njiv so se zmanjšale kar za polovico. Večji del
zmanjšanja gre na račun spreminjanja njiv v travnike, del najboljših pa se je zmanjšalo na
račun urbanizacije. Površine travnikov so bile v tem obdobju zelo stabilne. Prišlo je le do
neznatnega povečanja. Površine pašnikov so se zmanjšale kar za 49 %. Na ta račun se je
povečal gozd in pozidane površine. V UE Škofja Loka ima v povprečju 7 arov njiv na
prebivalca, kar je še manj kot povprečje za Slovenijo – 9 arov. To povprečje je eno nižjih v
državah EU in ne zadošča niti za minimalno samooskrbo s hrano (Rupnik, 1999).
Tabela 21: Družinske kmetije po rabi njiv (primestna in mestno območje)
Žita
Krompir
Krmne rastline
Pridelava semen
in sadik, drugo
S
Št.
S
Št.
S
Št.
S
Št.
KMG
KMG
KMG
KMG
72,84
70
58
81
177,19
95
1,5
5
Opombe: S – Površina zemljišč v uporabi – ha SUM, Št. – Število gospodarstev;

Vir: Popis kmetijskih gospodarstev, Slovenija, 2000, 2002;
Na njivah, po podatkih SURS-a iz leta 2000 največ pridelujejo krmne rastline (57,2 %), nato
žita (23,5 %), krompir (18,7 %) in semena in sadike (0,5 %). Med žiti se pojavljajo pšenica,
ječmen, oves, ki ga v največji meri porabijo za krmo živali. V pridelavi krompirja je zaznati
največji padec. Razlogi naj bi bili v nizki prodajni ceni zaradi vdora ponudnikov iz EU in
prenehanja izvažanja na bivše jugoslovanske trge. Pri krmnih rastlinah prevladuje silažna
koruza.
S koruzo je možno v naših rastnih razmerah pridelati največ suhe snovi in energije na enoto
površine, zato ne preseneča, da je najbolj razširjena poljščina v Sloveniji. Pridelujemo jo na
dobrih 40 % vseh njiv. Če pustimo ob strani vse pogostejša sušna obdobja, na katera so zlasti
občutljive okopavine z dolgo rastno dobo, je pridelovanje voluminozne in močne energetske
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krme nedvomno najbolj gospodarno prav s koruzo. Sorazmerno z veliko možno količino
pridelka so tudi potrebe koruze po hranilih velike (Velike potrebe po hranilih, 2005).

Binkelj
Stara Loka
Trnje
Vešter
Virlog
Naselja SZ

0

0

0

0
Forme
Sv. Duh
Virmaše
Naselja SV
Primestno
območje
Škofja Loka
Vincarje
Mestno
območje
Skupaj

0
1
(0,9 %)
1

1
(0,7 %)

1
(3,7 %)
1
(0,7 %)

24 (75 %)
3

Mešano
rastlinska
pridelavaživinoreja

Mešana
živinoreja

Mešana
rastlinska
pridelava
4
8
4
5
3

1

1 (3 %)
Bodovlje
Podpulfrca
Puštal
Zminec
Naselja JZ
Grenc
Lipica
Suha
Trata
Naselja V

Reja pašne
živine (govedo,
konji,
drobnica)

Gojenje
trajnih
nasadov

Vrtnarstvo

Tabela 22: Družinske kmetije po tipologiji (splošni tip kmetovanja), 2000
Naselja

1

0

1
2
1
5
(15,6 %)
4
1

4
6
1
1
13 (52 %)
1 (4 %) 6 (24 %)
3
1
1
7
2
2
13
(68,4
2
%) 1 (5,3 %) (10,5 %)
1
1
13
9
1
2
23 (62,2 %) 3 (8,1 %) 3 (8,1 %)
6
73 (64,4 %) 5 (4,4 %) (14,2 %)
14
3
5
2
1
3
6
16 (59,3 %) (11,1 %) (22,2 %)
22
89 (63,6 %) 8 (5,7 %) (15,7 %)

1
1
2 (6,3 %)
1
1
3
5 (20 %)
1
2
3
(15,8 %)
1
3
8 (21,6 %)
8 (15,9 %)
1
1 (3,7 %)
9 (13,5 %)

Vir: Popis kmetijskih gospodarstev, Slovenija 2000, 2002
Analiza tipologije kmetij po izbranih primestnih območjih (tabela 21) je pokazala, da na vseh
območjih prevladuje reja pašne živine (govedo, konji, drobnica), na drugem mestu se v
zahodnih območjih pojavlja mešana živinoreja, na vzhodu pa mešana rastlinska pridelava –
živinoreja. Ostali (»bolj čisti«) tipi predstavljajo zanemarljiv delež. Omeniti bi bilo potrebno
še mešano rastlinsko pridelavo na SV primestnega območja (8,1 %) in mestnem območju
(11,1 %). Po ogledu terena sem pričakovala, da se bo v statističnih podatkih večkrat pojavil
tip vrtnarstvo in gojenje trajnih nasadov. Očitno nasadi in vrtovi niso v lasti kmetijskih
gospodarstev, ampak so v lasti posameznikov oz. podjetij.
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Tabela 23: Velikost in število KMG ter parcel.

Naselja
Binkelj
Stara Loka
Trnje
Vešter
Virlog
Naselja SZ
Bodovlje
Podpulfrca
Puštal
Zminec

Število
KMG
(2006)
4
7
3
4
4
22
2
1
1
4

Površina v Število
Povprečno
Povprečna Povprečna
obdelavi
parcel v število parcel velikost
velikost
(ha ar m) naselju
na kmetijo
parcele
kmetije
181586
45
11,25
4035.3
45397
460989
88
12,6
5238.5
65856
134861
25
8,3
5394.4
44954
335050
60
15
5584.2
83763
347799
50
12,5
6956
83763
1460285
182535
24822
41737
517900

268
32
5
5
83

12,2
16
5
5
20,8

5448,8
5704
4964.4
8347.4
6239.8

56655
91268
24822
41737
129475

Naselja JZ
8
766994
Grenc
2
127015
Lipca
2
259855
Suha
8
830723
Trata
3
186240
Naselja V
15
1403833
Forme
2
49205
Sveti Duh
13
1636454
Virmaše
11
1119873
Naselja SV
26
2805532
Primestna
naselja
71
6436644
Škofja Loka
14
739961
Vincarje
3
211029
Naselja mesto
17
950990
Vir: GERK aplikacija, 2006

125
21
40
150
33
244
12
235
157
404

15,6
10,5
20
18,8
11
16,3
6
18,1
14,3
15,5

6136
6048.3
6496.4
5538.2
5643.6
5753,4
4100.4
6963.6
7133.0
6944,4

71826
63508
129928
103840
62080
89839
24603
125881
101807
84097

1041
146
28

14,7
10,4
9,3

6183,1
5068.2
7536.8

75604
52854
70343

174

10,2

5465,5

61599

Zgornja tabela prikazuje veliko razdrobljenost kmetijske zemlje na tem območju in majhno
površino ene obdelovalne parcele. V povprečju naj bi imelo eno KMG na tem primestnem
območju obdelovalno površino v skoraj 15-ih parcelah v velikosti nekaj več kot 60 arov. Pri
številu parcel ne smemo pozabiti, da so v veliki meri odvisne od same velikosti KMG-ja. Na
območjih z večjimi kmetijami je tudi parcel več. Pričakovano so največje parcele na SV in
najmanjše na SZ območju. Presenetljivo je, da so parcele na območju JZ večje od V, kjer je
več njivskih površin. Vendar pa so razlike zelo majhne.
Z usmeritvijo kmetijstva v pretežno mlečno živinorejo je primerna tudi opremljenost
kmetijskih gospodarstev z molznim strojem z vrčem (35,7 % KMG-jev), mlekovodom s
stojišči (10 % MKG-jev), mlekarnicami (36,4 % KMG-jev) in mlekovodom z molziščem.
Kmetije na območju so redko opremljene še z namakalnimi sistemi, računalniki za vodenje
kmetijskega gospodarstva in opremo za knjigovodstvo (3,6 %).
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Tabela 24: Število družinskih kmetij, ki uporablja stroje in opremo
(lastne ali v skupni lasti)
Stroji in oprema (lastni ali v skupni
Št. družinskih
lasti)
kmetij
Traktorji, skupaj, ne glede na moč
Traktorji od 19 kW - 37 kW (25 KM - 50 KM)
Traktorski plugi (obračalni, krajniki)
Jame za gnojevko in gnojnico, m3
Traktorski obračalniki in zgrabljalniki
Traktorske brane
Nakladalne prikolice
Urejena gnojišča, m2
Prikolice
Traktorske kosilnice
Traktorski trosilniki hlevskega gnoja
Traktorske cisterne za gnojevko
Traktorski trosilniki mineral. gnojil
Traktorske škropilnice in pršilniki
Traktorski sadilniki
Motorne kosilnice - mostne
Silokombajni - priključni
Traktorji od 38 kW - 59 kW (51 KM - 80 KM)
Motorne kosilnice - lahke
Hladilni bazen
Kombajni za krompir - priključni
Trakt. sejalniki za presledno setev
Naprava za dosuševanje sena
Traktorji do 18 kW (24 KM)
Traktorski sejalniki za strno setev
Traktorji od 60 kW - 75 kW (81 KM - 102 KM)
Prikljulčni kombajni za strna žita in koruzo
Tovornjaki in kombiji
Kombajni za krompir - samohodni
Traktorji nad 90 kW (nad 123 KM)
Traktorji od 76 kW - 90 kW (103 KM - 122 KM)
Samohodni kombajni za strna žita in koruzo
Kombajni za sladkorno peso - priključni
Kombajni za sladkorno peso - samohodni
Silokombajni - samohodni
Balirke in navijalke

132
116
113
111
106
100
96
94
79
75
74
71
68
67
53
52
50
45
42
37
35
28
21
18
14
6
6
4
4
0
z
z
z
z
z
z

Vir: Popis kmetijskih gospodarstev, Slovenija 2000, 2002
Podatki o tem, katere stroje in opremo imajo na kmetijah na voljo, nam povejo, da so kmetije
sorazmerno slabo opremljene. Zaradi zaupnosti podatkov imam na razpolago le podatek za
vsa mestna in primestna območja skupaj. Podatki po območjih bi najbrž med njimi pokazali
velike razlike v opremljenosti, zlasti boljši opremljenosti V in SV območij. Več kot ¾ kmetij
ima na voljo le osnovno opremo: traktor, plug in obračalnik. Od 50 do 75 % kmetov ima na
voljo še traktorsko brano, nakladalno prikolico, prikolico, traktorsko kosilnico, traktorski
trosilnik hlevskega gnoja, traktorsko cisterno za gnojevko. V manjšem številu imajo v lasti
razne kombajne (za krompir, žito, koruzo, sladkorno peso) ter balirke in navijalke. Gre za
dražje stroje, ki jih rabijo večinoma le ob spravilu pridelka. Takrat običajno lastniki teh
naprav nudijo storitve tudi drugim kmetom. Problem nastopi, ker bi prav te naprave,
največkrat za spravilo pridelka potrebovali vsi ob istem času (ko je pridelek zrel in je lepo
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vreme). Na tem območju ima kar nekaj kmetov kot dopolnilno dejavnost prijavljeno
opravljanje storitev s kmetijsko mehanizacijo (Popis kmetijskih gospodarstev, Slovenija 2000,
2002).
Na terenu je opaziti kar nekaj nove mehanizacije, ki ni starejša od nekaj let, tako da bi se
današnje stanje verjetno razlikovalo od podatkov iz popisa leta 2000. Nekateri, predvsem
manjši kmetje, so opozorili na to, da je zanje položaj glede opremljanja težavnejši, saj se
zaradi manjših obdelovalnih površin ne morejo prijavljati na razne razpise za sredstva iz
raznih evropskih skladov (SAPARD, PHARE), čeprav potrebujejo za svoje delovanje isto
opremo. Neki kmet je dejal, da bi bil zadovoljen tudi s staro opremo kmeta, ki je dobil novo,
in da bi to morali urediti drugače.
V ta namen je opravljanje storitev s kmetijsko mehanizacijo (učinkovitih strojev) še posebej
zaželeno, saj manjši kmetje ne morejo kupiti dovolj zmogljivih lastnih strojev. Proces se bo v
prihodnosti verjetno še povečal, saj vse težji pogoji poslovanja in umikanje države z
neposrednimi tržno-cenovnimi podporami, kakor smo jih bili vajeni do sedaj, iz kmetijske
proizvodnje, vse bolj sili tiste kmete, katerih eksistenca je prvenstveno odvisna od
kmetovanja, v racionalnejše obnašanje. V preteklosti smo vedno znova lahko opazovali, da je
bilo ravno pri nakupih kmetijske mehanizacije obnašanje kmetov z vidika ekonomike najbolj
neracionalno (Udovč, 2001).
Zanimiv je tudi podatek, da je imelo leta 2000 jame za gnojevko in gnojnico 80 % in urejeno
gnojišče 67 % kmetij. Od takrat pa do danes se je ta podatek najverjetneje že spremenil, saj je
bila tej problematiki posvečena večja pozornost v zadnjih letih predvsem na račun nitratne
direktive. Njen bistven namen je zmanjšati onesnaženost voda z nitrati zaradi kmetijske
dejavnosti. Določeno je časovno obdobje, v katerem je gnojenje z določenim gnojilom
prepovedano. Potrebno je določiti kapaciteto za skladiščenje gnojevke, ki mora biti v skladu z
dolžino obdobja, za katerega je gnojenje prepovedano. Poleg tega je potrebno analizirati
gnojila in tla, na katerih se gnoji, ter izdelati gnojilni načrt.
Tabela 25: Obremenitve GVŽ/ha
Naselja
Št.
ESU
S celotnega Obdelovalne Število
KMG
SUM
območja
površine
GVŽ
Primestna
140
590,4
2988,36 ha
1630,39 ha
1322,19
in mestna
območja
Vir: Popis kmetijskih gospodarstev, Slovenija, 2000, 2002

Obremenitev
GVŽ/ha
0,8

Zgornja tabela nam prikazuje, da v povprečju na območju ni presežena nitratna obremenitev,
ki dovoljuje 2 oz. 2,5 GVŽ/ha. Seveda bi bil pri tem bolj pomemben podatek, kako je z
obremenitvijo na zemljiščih posamezne kmetije oz. na posameznem območju. Svetovalka s
Kmetijsko gozdarskega zavoda Kranj, Enota Škofja Loka, je povedala, da temu ni tako, da
predvsem kmetje na V in SV območju ne dosegajo zahtev nitratne direktive (SKOP program)
in zaradi tega dobijo precej manj neposrednih plačil kot jih prejmejo kmetje iz ostalih
območij.
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6.2.4 Zemljiška razdelitev (parcelacija)
Pestrost naravnih razmer in prilagoditev človeka v pokrajini odražajo različno oblikovane
zemljiške parcele. Analiza zemljiške (vsa zemljišča) ali/in poljske (le obdelovalna zemljišča)
razdelitve in razporeditve razkriva nekatere bistvene dejavnike kmetijske pokrajine, kot so:
kolonizacija, zgodovinski razvoj kmetijstva, tipi naselij in kmečkih domov, pridelovalna
usmerjenost in geomorfološke (relief, naklon, nadmorska višina), pedološke ter hidrološke
razmere. Naši glavni tipi poljske razdelitve so grude, pravilni in nepravilni delci, sklenjene
proge in zemljiški celki. Glavni tipi se delijo na podtipe in medsebojno povezujejo v različnih
kombinacijah. Poljske razdelitve imajo korenine v tradicionalnih kmetijskih sistemih, saj so
vse do konca 19. oz. začetka 20. stoletja bile še jasno razpoznavne. Danes temu ni več tako,
saj so bile kasneje zaradi različnih vzrokov spremenjene (dedovalna politika, melioracije in
komasacije, prilagajanje strojni obdelavi, pridelovalna specializacija, tržna usmerjenost,
kolektivizacija v povezavi z nacionalizacijo) (Sistemi poljske razdelitve, 2006).
Glavni naravni dejavnik, ki odločilno vpliva na razdelitev oblike polja, je izoblikovanost
površja. Pogosto velja, da se na ravnem svetu pojavljajo pravilne in podolgovate njive, na
močneje razgibanem in ravnem svetu pa nepravilne in grudaste. Na boljših obdelovalnih
razmerah (boljša prst) so površine običajno večkrat deljene kot na slabših. Na antropogenih
ali naravnih terasah so delci običajno pravilni in podolgovati, usmerjenost je odvisna od širine
terase. S spreminjanjem obdelovalne tehnike so prvotne grude razkosavali in preurejali v
dolge njive in nepravilne delce. Široke njive, obdane z neobdelanimi obmejki, so plod
starejšega, primitivnejšega oranja, dolge njive pa obdobja, ko je bil že uveljavljen železni plug
na kolesih (od 19. stoletja dalje) (Sistemi poljske razdelitve, 2006).
Polja v grudah (blokih) so razkosana, nepravilnih oblik in brez reda pomešana. Polja v delcih
so sistematično razdeljena na dolge in ozke njive, posest vseh kmetij pa je enakomerno
razmetana po različnih kosih vaškega zemljišča. Pri progi je posest kmetije v enem samem
dolgem kosu, ki poteka od kmetije do konca vaškega zemljišča, običajno gozda. Pri celku ima
kmetija vso posest v enem kosu, vendar pa ta tip na proučevanem območju ni značilen, kar
zavira razvoj nekaterih dejavnosti (pašo …). Ostale na proučevanem območju. Polja v pravih
ali prvotnih grudah najdemo povsod, sicer pogosteje na hribovitem terenu in redkeje v ravnini
na Sorškem polju. Vezana so v glavnem na prvotne zaselke in gručaste vasi. Polja s
prehodnimi oblikami med grudami in delci vključujejo progaste grude in dolge njive brez
določenega sistema, pravokotne grude in kratke delce. Prav tako je ta razdelitev vezana na
nepravilen tloris naselja (običajno gručasta vas ali zaselek). Za proučevano območje je
značilna zlasti tam, kjer ozka ravnina prehaja v pobočje (najpogosteje ob Sori). Pri kmetijski
pokrajini s polji v nepravilnih ali grudastih delcih se podobnost s pravimi delci kaže v tem, da
v parcelaciji prevladujejo podolgovate njive. Parcelacija je manj sistematična, razporejenost
delov posesti po kompleksih vaškega zemljišča manj dosledna, oblika parcel manj pravilna in
enotna, prav tako je značilna za gručaste vasi. Naslednja poljska razdelitev v pravih ali
pravilnih delcih je vezana na naselja s pravilno tlorisno osnovo, kakršne so obcestne in
središčne vasi (izjemoma gručaste). Polja so sistematično razdeljena na dolge in ozke delce.
Posest vsake kmetije je enakomerno razporejena po posameznih kompleksih vaškega
zemljišča. Za polja v sklenjenih progah je značilno, da se zemljišča od vsakega kmečkega
doma vlečejo v enem samem kosu vse do gozda in ponekod, tudi prek njega, celo vse do meje
vaškega zemljišča. Proge so redko čiste, večinoma se pojavljajo kot razlomljene krčevinske
proge, kjer je del zemljišč razporejen v obliki manjših prog. Pojavlja se na območjih vasi v
vrsti ali dolgih vasi. Naslednja je prehodna oblika med pravilnimi delci in sklenjenimi
progami. Povezujejo se v različnih oblikah: pretrgane proge z istosmernimi jermeni in
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sklenjene proge z raznosmernimi delci. Kmetijam poleg osrednje proge pripada še več
manjših delcev, ki so razpršeni širom po vaškem zemljišču. Značilne so za vasi s pravilno
tlorisno obliko. V Sloveniji se pojavljajo še polja v celkih in drugotnih grudah s prevlado
drugotnih grud in drugi tip s prevlado celkov, vendar se ne pojavljajo na tem ravninskem
območju (Sistemi poljske razdelitve, 2006).
Na raziskovanem območju največkrat najdemo prehodne oblike, med grudami in delci ob
Poljanski Sori, Sori in prehodu v hribovje so pogostejše grude in na naplavni ravnici
nepravilni, grudasti delci, ki s prehodom v ravnino postajajo vedno bolj pravilni in dolgi. Za
naselje Sv. Duh, tipično ravninsko vas, je v smeri proti Sorškemu polju značilna poljska
razdelitev na proge. Bližje kmečkim gospodarstvom gre običajno za travnike in nato dalje
proti vzhodu za njive. Proti Z teh sorških vasi in v zaledju naselij iz SZ dela, kjer je teren bolj
valovit, je poljska razdelitev na grude. Na območju med vasjo Lipica in Suha so značilni
delci, na katerih prevladujejo njivske površine.
Rezultati te analize bodo v načrtovanju upoštevani pri načrtovanju agrotehničnih ukrepov.
Agrarne operacije za izboljšanje zemljišč
Pri razvoju kmetijstva ima poleg majhnosti kmetij velik zaviralen pomen predvsem neugoden
mikrorelief, neurejen vodni režim in velik nagib ter velika parcelna razdrobljenost zemljišč,
kar zahteva izvedbo ukrepov za izboljšanje z agrarnimi operacijami: medsebojna menjava
kmetijskih zemljišč, arondacije, komasacije in melioracije. Praviloma se ob tem gradi tudi
druga javna infrastruktura in objekti: poti, osuševalni kanali itd.
Leta 1973 sprejet Zakon o kmetijskih zemljiščih je med drugim uvedel prispevek zaradi
sprememb namembnosti kmetijskih zemljišč in ustanovitev kmetijskih zemljiških skupnosti.
Z ustanovitvijo Kmetijske zemljiške skupnosti (KZS) Škofja Loka in zagotovitvijo namenskih
sredstev na občinskem in republiškem nivoju so bili dani pogoji za izboljševanje kmetijskih
zemljišč. Z ustavnim zakonom so bile KZS po letu 1990 ukinjene, njihove naloge in
premoženje pa so bile prenesene na občinske upravne organe.
Bistven namen izvedbe agromelioracij je bil:
- Usposabljanje zemljišč za minimalno strojno obdelavo s planiranjem površine in
gradnjo poljskih poti.
- Izboljševanje zemljišč z založnim gnojenjem in setvijo ustreznih travno deteljnih
mešanic.
- Pridobivanje novih kmetijskih površin s krčenjem gozda.
- Uvajanje ustreznejših tehnologij rabe zemljišč.
- Zagotavljanje večje produktivnosti dela, boljše izrabe kmetijske mehanizacije in
varnejšega dela.
Končni cilj je bil večji dohodek na kmetijah in preprečevanje opuščanja in nekontroliranega
zaraščanja kmetijskih zemljišč predvsem v hribovitih predelih. Za izvedbo agromelioracij so
namenili kar 70 % nepovratnih družbenih sredstev, kar so utemeljili s tem, da je zagotavljanje
obdelanosti in prehranske varnosti države družbenega pomena. Danes strokovna opravila v
zvezi z agromelioracijami izvaja kmetijska svetovalna služba. Na hribovitih območjih se
kmetje vključujejo tudi v republiške programe izvajanja agromelioracij, pripravi jih
svetovalna služba. Izvajala so se tudi osnovna odvodnjavanja in hidromelioracije na območjih
KO Draga, KO Dorfarje in v Gorenji vasi (Rupnik, 1999).
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Pravilnik o izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč določa, da so predmet komasacije lahko
kmetijska zemljišča, gozdovi, nezazidana stavbna zemljišča in druga zemljišča ter naprave na
teh zemljiščih, ki se nahajajo zunaj poselitvenih območij. Uvedbo komasacijskega postopka
predlagajo upravičenci z vložitvijo predloga za uvedbo komasacijskega postopka pri krajevno
pristojni upravni enoti. Pogoj je, da je komasacija predvidena v lokalnih planskih dokumentih.
Priloge k predlogu za uvedbo izdela strokovno usposobljena organizacija, ki izpolnjuje pogoje
za opravljanje geodetskih storitev ter ima pri svojem delu zagotovljeno sodelovanje
strokovnjaka s kmetijskega področja. Pri izdelavi predloga za uvedbo komasacijskega
postopka sodelujejo komasacijski odbor, službe pristojne za svetovanje v kmetijstvu, lokalna
skupnost ter drugi, ki imajo upravičen interes za ureditev zemljišč na tem območju.
Komasacija se uvede z odločbo upravne enote (Pravilnik o izvajanju komasacij kmetijskih
zemljišč, 2004). Postopek komasacije je točno predpisan in zelo zahteven. Vendar pa na ta
način ščiti kmete, ki vanj vključijo svoja zemljišča. V praksi se je pogosto dogajalo, da so
zemljišča menjali in zaokroževali z medsebojnim dogovorom, niso pa tega uradno spremenili
v zemljiški knjigi.
Na območju UE Škofja Loka sta znani dve komasaciji kmetijskih zemljišč, in sicer na
gorenjevaškem (Občina Gorenja vas-Poljane) in Selškem polju (Občina Železniki).
»Potrebe po izvedbi komasacij so tudi na drugih območjih, vendar interes lastnikov še ni
dovolj močan. Z intenzivnejšim prometom s kmetijskimi zemljišči in opuščanjem kmetovanja
na manjših kmetijah bo potreba po zaokroževanju zemljišč še večja. Komasacije bo potrebno
izvajati v okviru projektov celovitega razvoja podeželja ob državni podpori. Glavni vzroki za
težave pri izvajanju komasacij so poleg težav subjektivne narave še neurejeno začetno stanje,
pomanjkljivi prostorsko izvedbeni akti in prepočasno reševanje pritožb na drugi stopnji, kar
meče slabo luč na vse komasacije. V komasacijskih postopkih naj bi zakon omogočil tudi
odprodajo zemljišč v komasacijski sklad. Prav tako bi bilo potrebno spodbujati tudi
medsebojne menjave kmetijskih zemljišč, ki tudi lahko pomembno zmanjšajo parcelno
razdrobljenost. Kjer so kmetje napredni in vidijo skupen interes, so taki postopki lahko
izvedljivi in prinašajo veliko korist v zmanjševanju obdelovalnih stroškov (Rupnik, 1999, str.
105, 106).«

6.2.5 Ceste in poti
Analiza cest, poti in vaških trgov obravnava predvsem:
- omrežje cest in poti glede na vrsto in urejenost vozišča (lokalne, gozdne, poljske, trg,
glavna vaška, stranske vaške, steze);
- vrste prometa (osebni, tovorni, javni, kmetijska mehanizacija …) in njegove smeri ter
točke križanja;
- značilne elemente na cestah in ob njih oz. na trgih in njihovo lego (znamenja,
napajališča, drevesa, kozolci, avtobusna postajališča, luči, oglasne deske);
- dostope na dvorišča;
- problematične točke (npr. nevarna križišča, cestne ožine, poti v šolo …);
- obremenjenost in potrebe po novih povezavah (obvoznice …);
- kraje druženja vaščanov (Ogorelec, 1989).
Ceste in poti v agrarni pokrajini lahko uvrstimo v naslednje štiri skupine:
- ceste in poti v vasi,
- ceste, kolovozi in poti, ki vodijo iz vasi na kmetijska zemljišča in v gozdove,
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- ceste, ki povezujejo vasi s sosednjimi vasmi,
- ceste, ki agrarno pokrajino le prečkajo in med seboj povezujejo večje centre.
(Ogorelec, 1989).
Po drugih klasifikacijah: poljske, zbirne, dovozne, regionalne, medregionalne, obvozne itd.
Iz spodnje slike, ki prikazuje obstoječe cestno omrežje državnih in občinskih (lokalnih cest),
lahko vidimo, da je cestno omrežje na tem območju zelo razvejano. Ogrodje tvori omrežje
državnih cest: Ljubljana-Kranj, Škofja Loka-Gorenja vas in Škofja Loka-Železniki ter v
samem mestu povezava staro mestno jedro-Trata. Na teh glavnih povezavah potekajo redne
avtobusne linije, na povezavi V-Z oz. Lipica-Podlubnik pa tudi mestni potniški promet. Na to
radialno obliko se navezujejo kombinirani prometni sistemi, predvsem povezava ortogonalnih
in diagonalnih v starejših delih naselij, ki so nastala z organsko rastjo in pravokotni
(ortogonalni), v novejših, planiranih tlorisno pravilnih delih naselij. Ob teh moramo omeniti
še poti nižjega reda (poljske, gozdne), katerih ključen pomen je povezovanje vasi (kmečkih
gospodarstev) z njihovim obdelovalnim zaledjem. Kar najbolje morajo povezovati vas s
parcelami več lastnikov. Ker je za to območje značilna velika razdrobljenost parcel, je tudi
mreža teh poljskih poti gosta. Mreža se prilagaja lastniški strukturi in poljski razdelitvi
območja.
Ker je obravnavano območje v zaledju večjega mesta, predstavlja zeleni pas in prostor za
rekreacijo, šport in oddih mestnega prebivalstva. Na območju so številne poti (predvsem
poljske in lokalne) namenjene kolesarjenju in pohodništvu, ki je zadnje leta organizirano v
sklope različnih tematskih poti (Loška kolesarska pot). Za poti so izdelani propagandni
materiali, zemljevidi, zgledno so označene s tablami, kar je prineslo povečan obisk turistov in
izletnikov. Celotno proučevano območje obkroži kolesarska pot poimenovana V zavetju
Lubnika. Za mnoge je Škofja Loka izhodiščna točka za pohode na okoliške hribe: Križno
goro, Lubnik, Sv. Ožbolt …
Ob zgoščevanju gradnje ob prometnicah, vpadnicah v mesto in povečevanju tranzitnega
prometa postaja promet s hrupom, onesnaževanjem zraka in vibracijami vse bolj moteč za
okolico. V interesu je umirjati promet v gosteje naseljenih stanovanjskih predelih in gradnja
obvoznic za tranzit. Na ta način rešimo več problemov: gost promet preusmerimo iz naselij in
skrajšamo potovalni čas med večjimi centri (obvoznice so običajno hitre ceste). Večji
primanjkljaj na tem področju je že planirana obvozna cesta za Poljansko in Selško dolino (t. i.
obvoznica jug in obvoznica sever; s prekinjeno rdečo črto sta narisani na spodnji sliki). Večji
poseg predstavlja še cesta, ki naj bi napajala industrijsko cono Trata z vzhodne strani. Ideje so
tudi o obvozni cesti za naselja na Sorškem polju (Sv. Duh, Virmaše, Forme …), ki naj bi
potekala ob železnici in povezovala Škofjo Loko s Kranjem.
Pri planiranju pa ne smemo pozabiti, da prinašajo obvozne ceste v okolje nove probleme,
zlasti za kmetijsko dejavnost. Predstavlja nov rez v pokrajino (preseka pokrajino, habitate),
običajno predstavlja oviro za dostop do obdelovalnih površin in trajno vzame površine iz
obdelave zaradi pozidave, kar je najpomembnejše. Severna in južna obvoznica naj bi zasedli
kar 23,5 ha (18,9 ha za severno in 4,6 ha za južno obvoznico), kar predstavlja skoraj 1 % vseh
površin primestnih in mestnih naselij. Delež se še poveča, če temu prištejemo še površine med
severno obvoznico in strnjeno zgradbo mesta, ki se bo namenila poselitvi. Pri tem gre
večinoma za spremembo v namenski rabi iz kmetijske v območje infrastrukture (območje
državnih cest) in območje stanovanj. Vsi predvideni posegi so za območje nujno potrebni.
Tega se zaveda večina kmetov, s katerimi sem govorila na terenu, tudi tisti prizadeti.
Zavedajo se namreč problemov, ki se bodo ob tem pojavili. Predvsem si želijo dialoga z
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načrtovalci, da bi skupaj poiskali najboljšo rešitev. Zaradi prehoda čez cesto le na urejenih
prehodih in podvozih se bo pot do sedaj bližnje njive podaljšala.

Karta 2: Zasnova prometnega omrežja
Vir: Zasnova prometnega omrežja. Prostorski plan …, 2004
Vse pogosteje imajo tudi planirani deli naselja težave s prometno ureditvijo in javnimi
parkirnimi mesti. Gradnja je v nekaterih naseljih tako gosta, da imajo lastniki hiš ob povečani
motorizaciji premalo prostora, včasih celo za svoje lastne avtomobile. Pogosto je problem tudi
s peš prometom, saj ozke ulice nimajo pločnikov. Tu je potrebno promet umirjati (z ležečimi
policaji). V stanovanjskih predelih bi bilo potrebno planirati zbirne ceste in šele to priključiti
na cesto višjega reda.
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Rezultati te analize bodo v načrtovanju upoštevani predvsem pri:
- določanju nove prometne mreže in parkirnih površin,
- urejanju prometnih površin in tudi prostora ob njih (zagotavljanje varnosti, oprema,
ohranjanje značilnih elementov),
- lokaciji in opremljanju avtobusnih postajališč.

6.2.6 Oblika in funkcioniranje naselij, lega in stanje kmetijskih gospodarstev
znotraj naselij
Analiza naselja obravnava predvsem: tip tlorisa vasi oz. posameznih delov vasi, značilno
medsebojno razporeditev stavb glede na prometne poti znotraj naselja (značilne gradbene
linije) in glede na medsebojno lego stavb ter izoblikovanost središča. Poudarek je na
kmetijskih gospodarstvih glede na:
- primernost za sodobno kmetovanje (dostop do njih),
- opremljenost z moderno mehanizacijo,
- potrebe po obnovitvi in širitvi,
- njihove značilne lege (v katerem delu vasi).
V. Drozg v svojem delu Morfologija vaških naselij v Sloveniji kot konstitutivne elemente
agrarnega naselja opredeljuje: stanovanjsko (kmečko) hišo, gospodarsko poslopje,
prometnice, središče in njihovo lego ter položaj. Med elementi nato prihaja do različnih
povezav. Med stavbami prihaja do razporeditve: posamič, v gruči ali nizu oziroma združeni v
gruči ali nizu. Prometnice so glavne ali osnovne, stranske in poljske poti. Lahko so razvejane,
nerazvejane in razcepljene. Naselje ima lahko izoblikovano, neizoblikovano središče, ali pa je
teh središč celo več. Naselja so locirana v ravnini, na pobočju ali na slemenu.

Fotografija 4, 5: Izoblikovano središče – naselji Suha in Virmaše
Vir: T. Frakelj, 2006
Največ primestnih naselij označuje strnjena zazidava večjih gostot. Najpogosteje gre za
gručasta naselja, ki so bila nekdaj (razpotegnjena) obcestna ali obratno. Danes so gručasta:
naselja SZ primestnega območja (Binkelj, Stara Loka, Trnje, Vešter, Virlog). Nekdaj gručasta
in danes obcestna naselja, ki jih označujejo vzdolž ceste razporejeni domovi in gručasto
starejše jedro, so nekatera naselja na Sorškem polju: Grenc, Virmaše, Sv. Duh, Trata. Forme
so tipično obcestno naselje. Suha in Bodovlje sta gručasti naselji, Zminec in Puštal pa
gručasta z zaselkoma (Onufrija, 2001).
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Običajno je starejši del naselja razpoznaven po pojavljanju kmetijskih gospodarstev in
nepravilni tlorisni obliki (organska rast). Včasih je bil dobro povezan z obdelovalnimi
površinami. Tloris novejših stanovanjskih predelov običajno prikazuje pravilna, planska,
tlorisna oblika razporeditve stavb in poti, če seveda relief in ostali naravni pokrajinski
elementi to dopuščajo. Že od nekdaj je bila zasnova naselja odvisna od naravnih danosti (ob
reki, v dolini, na robu najboljših kmetijskih zemljišč). Stičišče vasi je bilo običajno stičišče
poti, srečanj in družabnega življenja. Označevalo ga je drevo, znamenje. Danes, še posebej v
naseljih tako blizu centralnega, občinskega naselja, kot je Škofja Loka. Zaradi različnih
interesov prebivalcev, le-ti nimajo več potreb po združevanju na vasi. V Bodovljah stoji
cerkev, ki pripada tudi naselju Zminec, v njej je maša le dvakrat letno. V Zmincu se mladi
zbirajo na športnem igrišču in na klopci v samem naselju, na Suhi ob kapelici in treh lipah
sredi vasi. Mladina se v poletnih mesecih rada zadržuje ob Sori. Na kopališču v Puštalu se
tako zbira mladina iz različnih predelov Škofje Loke. Škoda je le, da kopališče ni bolje
vzdrževano in urejeno. Pomembnejši kraj zbiranja je še v Virmašah pri gasilskem domu, v
Gorajtah, kjer sta športni igrišči. Pri Sv. Duhu potekajo razna srečanja pri nunah v
Ajmanovem gradu, v župnišču in razne gledališke predstave v kulturnem domu. Tu je tudi
krajevni urad.
SZ naselja označuje zasnova gradnje v smeri sever-jug vzporedno s smerjo manjših dolin
(odtekanje voda proti Selški Sori in cestnih povezav z državno cesto Škofja Loka-Železniki).
Proti Selški dolini naselja (podobno kot proti Poljanski dolini) dobijo smer V-Z, kar pogojuje
smer doline oz. tok Sore in teras ob njej. Tipična poselitev je v gruči ob razcepljeni
prometnici ali v nizu ob razvejani (Stara Loka). Prva poplavna terasa je bila zaradi poplav
neprimerna za poselitev, zato se je poselitev umaknila na višjo teraso, na rob najboljših
kmetijskih zemljišč.

Fotografija 6: Severozahodno območje je že v preteklosti izgubilo precej površin na račun
stanovanjskega naselja Podlubnik, ki je zgrajeno na najboljšem kmetijskem zemljišču.
Vir: Frakelj, 2006
Skoraj v vseh teh naseljih se kmetije pojavljajo znotraj goste pozidave, kot je v naseljih Stara
Loka, Binkelj, Vešter in Virlog ter jim je najpogosteje onemogočena širitev. V Binklju se ne
more širiti nobena izmed štirih kmetij, v Stari Loki le dve. V naseljih Trnje in Virlog se
kmetije pojavljajo tudi ob cesti proti severu, to je izven strnjenega naselja. Zlasti pri postavitvi
stavb v nizu je problematičen dostop do gospodarskega poslopja, saj je ta običajno le iz ene
strani. Na območju gre za večje število manjših in slabše opremljenih kmetij. V vsakem
naselju pa kakšna izstopa. Največjo kmetijo ima mlada družina v Virlogu, kjer se oba starša
ukvarjata izključno s kmetijsko dejavnostjo. V obdelavi imajo čez 25 ha obdelovalnih površin
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in v hlevu imajo okoli 100 GVŽ. Čez 20 ha ima še kmet iz Veštra in čez 10 ha po 2 kmeta iz
Stare Loke. Slednja sta pri širjenju svoje dejavnosti imela srečo, da ležita na robu naselja,
izven najgostejše glavne ulice. Največji kmet v Trnju ima nekaj čez 8 ha. Večji kmetje so
usmerjeni predvsem v mlečno živinorejo, manjši pa v mesno. Na tem območju je več
spomenikov kulturne dediščine, nad čimer lastniki velikokrat niso preveč navdušeni. Za
obnovo objektov običajno porabijo več denarja, kot če bi zgradili novo. Bistveno je, da
objekta ne morejo prilagoditi potrebam. V naselju se s pomočjo sredstev iz evropskega sklada
EKUJS obnavlja stara domačija za namen kmečkega turizma. Njivske in travniške površine
imajo na Veštrskem polju in severno od poselitve, gozd pa večinoma okrog Lubnika, pod
Vrhom Soteske in Križne gore. Zaenkrat z dostopi do parcel nimajo težav, skrbi pa jih, kje bo
potekala severna obvoznica in kakšni bodo prehodi čeznjo.
V JZ naseljih elementi v pokrajini prevladujejo v smeri SV-JZ, v glavni smeri reke Poljanske
Sore in ceste Škofja Loka-Gorenja vas in povezave pravokotno nanjo. Poselitev je umaknjena
na prisojno stran in dvignjena nad poplavno ravnico. Na območju se pojavlja malo kmetij.
Zminec je razpotegnjeno naselje z več manjšimi jedri novejše poselitve in starejšim jedrom,
kjer je edino zgostitveno območje kmetij. Ležijo pravokotno na staro cesto, novejša jih
obvozi. Poselitev tako obkrožata obe cesti. Gre za stare domačije, ki imajo pogosto tudi
kulturno-varstveno vrednost. Izstopata zlasti dve izmed njih, ki imata površine nad 20 ha, ki
sta sodobno opremljeni z velikimi novimi gospodarskimi poslopji. Ena od njiju se ukvarja s
perutninarstvom in ima celo zaposlene delavce. Vsak kmet je lastnik ozke dolge parcele, kar
jih je prisililo, da so se širili od stare proti novi cesti, tako da so nastali iztegnjeni kmečki
domovi. Nad 4 ha velika kmetija se nahaja po cesti zahodno od tod. Hiša z gospodarskim
poslopjem predstavlja eno stavbo in je zaščitena kot kulturni spomenik ter potrebna obnove.
Kmetija je slabše opremljena. V od tod se nahajata še dve manjši, slabše opremljeni kmetiji,
ki nimata možnosti širitve. Prva ima lepo obnovljeno gospodarsko poslopje in hišo v starem
slogu, druga pa si je poleg kulturnega spomenika postavila novo hišo in gospodarsko
poslopje. V tem delu vasi stoji tudi stavba KS Zminec. Vzhodno od tod je stanovanjsko
območje, ki se še širi. Od ceste je ločeno s pasom gozda. Ob stari cesti je drevored lip in
klopca. Drugi starejši in zgoščen predel je ob glavni cesti proti Škofji Loki, kjer se nahaja
stara gostilna Pr' Kajbet. Gostilna še spominja na stare čase, ko je tu čez vodila pomembno
trgovska pot proti Italiji. Nanjo spominjajo številne nekdaj t. i. furmanske gostilne. Na tem
območju ni kmetij.
Naslednja vas so Bodovlje, kjer se nahaja le ena večja kmetija znotraj gručastega naselja.
Kmet iz Škofje Loke jo je podedoval in združil obe kmetiji. Skupaj sta veliki nekaj več kot 16
ha. Zgradil je novo gospodarsko poslopje in lopo za stroje. Poleg leži stara hiša vredna
obnove. Kmetija je dobro opremljena. Blizu se nahaja še ena manjša kmetija, ki se ukvarja z
rejo jezersko-solčavske pasme. Naselje se širi še v Bodoveljsko grapo, kjer sta bili nekdaj še
dve manjši kmetiji.
V smeri proti Škofji Loki, v Podpulfrci in Puštalu, ni večje kmetije. Ravninske predele
obdelajo že prej omenjeni večji kmetje. Večje območje posejano z žiti je v državni lasti in jo
obdeluje Mercator – KŽK Kranj d. o. o. (od leta 1990 naslednik organizacije Kmetijstvo
Kranj). Zemljišča v strmini se vse pogosteje zaraščajo, nekatera pa namenjajo pašnikom. Na
območju so kar štiri kmetije, ki se resneje ukvarjajo z rejo drobnice. Gojijo jezerskosolčavske ovce. Gre za manjše kmetije, ki imajo površine v bližini gospodarskega poslopja,
kar je bistveno za pašo. Neki kmet celo vozi ovce na bolj oddaljene površine. Take manjše
kmetije, ki se ukvarjajo z ovčerejo, so na tem območju proti Poljanski dolini pogoste (tri
znotraj naselja Škofja Loka). Rejci poudarjajo velik pomen Društva rejcev drobnice, ki je bilo
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ustanovljeno leta 2002. Organizirajo razne strokovne ekskurzije in delavnice. Aktivno
delovanje društva ime velik pomen za zagon te dejavnosti na tem območju. Eden od rejcev je
dejal, da ta usmeritev ni donosna in da se bo najverjetneje preusmeril v rejo škotskih govedi.
Prav tako je pri vzhodnih naseljih poselitev dvignjena na rečno teraso in poteka vzporedno s
tokom Sore V-Z, kot je to v primeru vasi Suha in Trata. Lipica je manjša gručasta vas.
Kmetijska zemljišča potekajo pravokotno na to smer in le redko vzporedno z vodotokom.
Suha in Lipica sta izrazito kmetijski vasi. Kar 2/3 kmetij (6 KMG) je velikih nad 10 ha (ena
celo nad 26) in nato še dve nad 7 ha. Večina od njih ima gospodarja, ki živi od kmetijstva, in
sodobno opremljeno in prenovljeno gospodarsko poslopje. Pri kmetijah na Suhi večinoma
želene širitve niso problem, saj je njihova lega obcestnega tipa in so se večinoma že širile
navzven, to je na rob vaškega zemljišča. Poselitev leži ob razcepljeni osnovni prometnici.
Kmetije ležijo ob poti, ki nadaljuje Suško cesto. Ob cesti, ki se od nje odcepi proti Trati, se
pojavi novejši predel z bivalno in storitveno funkcijo. Edini problem širitve KMG nastaja ob
razcepu poti, kjer objekti ležijo v gruči. Kot je že bilo zapisano, gre za že modernizirane in
obnovljene objekte. Večina hiš je pod kulturno-zgodovinsko zaščito in so ustrezno
obnovljene. Ena kmetija na Suhi ima v lasti le še njivo, gospodarsko poslopje pa je
namenjeno skladišču. V vasi leži še stara zapuščena stavba, ki je nekdaj služila spravilu
skupnih (vaških) kmetijskih strojev. Stavbo čaka rušitev, saj bo čeznjo peljala južna
obvoznica. Vaščane Suhe bo obvoznica še najbolj prizadela. Pozitivno je, da je večina
obdelovalnih zemljišč V od vasi in so lažje dostopna. Vendar pa imajo kmetije kar veliko
najetih površin še drugje in jim bo obvoznica oteževala dostop. V strukturi rabe tal, se v teh
naseljih kazalec že prevesi v prid njiv. V naselju se nahaja župnijski urad Suha s cerkvijo, ki
leži na zgornji ježi in predstavlja dominanto naselja. Lipica je majhna vasica z dvema
velikimi kmetijama. Staro gospodarsko poslopje in hiša ene od njih propadata. Ena od hiš je
brez stalne naselitve.

Fotografija 7: Lepo obnovljena, utesnjena kmečka gospodarstva na Suhi
Vir: Frakelj, 2006
Ločena od ostale poselitve, severno od železniške proge, leži vas Trata. Vas ima dobre pogoje
za kmetijsko dejavnost. Sem sodijo dobri dostopi do obdelovalnih površin: do Traškega polja
in Dobrav. V vasi so le še tri srednje velike kmetije (od nekaj čez 5 do 8 ha). Večja izmed treh
izstopa po velikem novem hlevu in moderni opremljenosti. Ena od manjših kmetij, je precej
utesnjena in v slabšem stanju. Druga ima na čelo ulice postavljeno staro hišo, zadaj hlev v
obliki črke L in poleg novo hišo, tako da skupaj tvorijo zaprto dvorišče. Vse skupaj je precej
utesnjeno. V vasi poteka osnovna prometnica, od nje pa se odcepi proti severu pot nižjega
reda. Ob njej se je širila novejša poselitev, ortogonalno zasnovana novejša, strnjena soseska.
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Ob stiku prometnic, kjer je postavljeno versko znamenje, rasteta dve stari lipi, je nekakšno
središče vasi. Presenetljivo je, da je v naselju precej zapuščenih starih hiš, kar si lahko
razlagamo z neprivlačnimi lokacijskimi dejavniki za poselitev, kot sta bližina železnice in
industrije ter načrtovana napajalna cesta med železnico in vasjo. V enem od zapuščenih
gospodarskih poslopij je skladišče.
Naselje Grenc ima vse značilnosti ostalih severovzhodnih naselij, zato jih bom v nadaljevanju
obravnavala skupaj. Že nekajkrat omenjena prst in zaščita najboljših kmetijskih zemljišč ter
bližina vode je na tem območju narekovala poselitev S-J. Značilna razporeditev stavb so
neurejene gruče posamič stoječih objektov ob razvejanih prometnicah. Zaradi razpredenosti
cest je težko določiti kakršnekoli zakonitosti. Od glavne prometne ceste Škofja Loka-Kranj se
odcepi več stranskih cest proti vzhodu, kjer je območje poselitve največje. Poti potekajo do
železniške proge, kjer pridejo skupaj z vzporedno cesto glavni prometnici, ki v notranjosti
povezuje te strnjene vasi. Zahodno od državne ceste je poselitev mlajša in bolj urejena,
predvsem pa gre tu za manjše območje, to je le pas ob cesti. Tu so načrtovana nova
poselitvena območja. Predvideva se območje enostanovanjskih hiš. S komasacijo so del
območja razparcelirali na enake dele in urejene soseske že rastejo. Območje naselja ima
pravokotno obliko razpotegnjeno v smeri V-Z in tako zajema vse pridelovalne enote.
Zemljišča imajo kmetije vzhodno od poselitve. Zahodno od tu imajo le še ozek pas travnikov
in gozd v nadaljevanju: pod Križno Goro, v okolici Crngroba in Planice. Gozdu v ravnini
pravijo dobrave. Zaznati je velik upad proizvajalcev mleka (proizvodnja se koncentrira) in
krompirja. Nekoč je v vaško zbiralnico v Virmašah mleko oddajalo 23 kmetij, danes le še 5.
Krompir je močno upadel, ker ga ni možno prodati. Lahko bi ga prodali le za nizko ceno. Pri
tem naj bi veliko vlogo igrala ponudba iz tujine in propad jugoslovanskega trga (nekoč so
krompir vozili v Dalmacijo). Sedaj večinoma pridelujejo krompir le za lastne potrebe in
sorodnike. Danes se s proizvodnjo mleka ukvarjajo večinoma le še večji kmetje. Za prodajo v
mlekarno je potrebna visoka kakovost in posebna opremljenost kmetije. Nekoč so na tem
območju živeli tudi od izkopa peska v gramoznicah. Uporabili so ga za izgradnjo svojih hiš in
gospodarskih poslopij, nekaj pa so ga tudi prodali. Danes so te gramoznice večinoma zasute.
Ob zasutju so vanje odvrgli veliko smeti, ki predstavljajo veliko nevarnost za podtalnico.
Skoraj vsaka od teh kmetij je nekdaj imela svoj vodnjak. Večinoma so ti vodnjaki zapuščeni.
Pod največjimi pritiski je Grenc. Že v preteklosti se je na to območje širila industrija s Trate.
V zahodnem delu so velike površine namenili betonarni, ki se namerava od tu odstraniti. Tu je
načrtovan stanovanjski predel, za katerega bi bilo obratovanje betonarne moteče. Tu naj bi bil
v prihodnosti začetek oz. konec severne obvoznice in nakupovalno središče. V vasi so še tri
kmetije, dve manjši in ena velika (čez 10 ha). Velika je dobro opremljena in ima novo
gospodarsko poslopje. Ostali dve sta v slabšem stanju. Tu se že pojavljajo tople grede, v
katerih kmetje pridelujejo zelenjavo.
Na območju Virmaš je evidentiranih (po podatkih Kmetijsko svetovalne službe) še 11 kmetij.
Večina, razen treh, jih ima obnovljeno oz. novo gospodarsko poslopje in hišo. Večino širitev
so v preteklosti že izvedli, tako da večjih potreb po tem ni. V kar polovici primerov, pa bi bila
nadaljnja širitev nemogoča. Večina kmetij leži na vzhodnem robu naselja in je za širitev
izkoristila proste površine proti obdelovalnim površinam. Redke kmetije to izkoristijo tudi za
izpust živali na prosto. Kmetije tvorijo polkrožno (pahljačasto) obliko in ležijo v
jugovzhodnem delu naselja. Poti, ki jih povezujejo, se proti državni cesti združijo v križišču,
ki predstavlja nekakšno središče naselja. Ob njem je manjše igrišče in gasilski dom. Na
območju že od leta 1919 deluje PGD Virmaše-Sv. Duh. V naselju je kar nekaj zapuščenih
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manjših kmetij, ob katerih so zrasle nove stanovanjske hiše, gospodarska poslopja pa so
prepuščena propadu. V severnem delu naselja deluje le še ena kmetija, ki se ukvarja s
konjerejo in ima okoli hiše urejen tudi izpust. Tu je prišlo do večjega spora, saj so za pašo
najprimernejše površine v neposredni okolici hiše, ki je planirano kot stanovanjsko območje.
Kmet bo moral površine prodati ali pa zanje plačevati nadomestilo za uporabo nezazidanih
stavbnih zemljišč. S podobnim problemom se soočajo še nekateri kmetje na tem območju, ki
so od kmetijske dejavnosti odvisni. Ta del naselja je nastal v zadnjih 30-ih letih, je pretežno
stanovanjski in gosteje pozidan. Naselje se v tem delu širi tudi zahodno od državne ceste.

Fotografija 8: Nekateri vidijo dodaten vir zaslužka ali možnost preusmeritve v pridelavi
zelenjave
Vir: Frakelj, 2006
Naslednje naselje je Sv. Duh, ki je nekako središčno naselje tega nepretrganega območja
poselitve od Grenca do Form. Tu prihaja do še večjega nereda v prostoru in še večjih gostot.
Kmečka gospodarstva so raztresena ob poti skozi naselje, ki je vzporedna državni cesti. Nekaj
kmetij je tudi ob glavni cesti okoli cerkve. V evidenci Kmetijske svetovalne službe je bilo leta
2001 17 KMG. Letos trije od njih niso oddali subvencijske vloge. Od ostalih 14-ih, bi bilo kar
pri štirih potrebno obnoviti gospodarsko poslopje. V največ primerih gre za manjše in slabše
opremljena kmetijska gospodarstva. Ponekod je problematična tudi ostarelost prebivalstva.
Pri treh od njih je tudi stanovanjska hiša v slabem stanju. Le v enem primeru je širitev
mogoča. Polovica od teh 14 KMG ima novo oz. obnovljeno hišo in gospodarsko poslopje ter
so zelo dobro opremljene. Vmes so še zelo majhne neevidentirane kmetije, ki se s to
dejavnostjo ukvarjajo izključno za lastno oskrbo. Podobno kot v Virmašah se gospodarstva ne
morejo več širiti. Vendar je večina perspektivnih (pet kmetij, ki merijo 16 ha in več) bolje
opremljenih kmetij naredila to že v preteklosti. V enem primeru je (največji kmet z več kot 33
ha obdelovalnih površin) je kmet širitev izvedel na drugi strani gosto prometne državne ceste.
V nadaljevanju sta v Formah le še dve majhni kmetiji z manj kot 3 ha. Pri eni dajejo zaradi
ostarelosti del zemlje v najem. Pri obeh sta gospodarski poslopji potrebni obnove, poleg novo
zgrajenih stanovanjskih hiš.
Rezultati te analize bodo v načrtovanju upoštevani predvsem pri:
- smeri širitve vasi (ohranjanje povezav kmečkih domov z obdelovalnimi površinami določanju nove prometne mreže),
- orientaciji stavb in njihovi medsebojni razporeditvi,
- določanju regulacijskih in gradbenih črt,
- lokaciji nadomestnih kmetij,
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lokaciji oskrbnih in storitvenih dejavnosti.

Nekatere tipizacije naselij
S. Žontar je v svojem diplomskem delu tipizirala suburbana naselja in stanovanjske soseske
Škofje Loke na pet skupin glede na vrednosti štirih ključnih kazalcev:
- rast prebivalstva,
- % kmečkega prebivalstva,
- % priseljenega prebivalstva,
- razvitost dejavnosti.
V prvo skupino so se uvrstila naselja: Stara Loka, Grenc, Bodovlje, Puštal, Forme, Hosta,
Vincarje in Binkelj. Gre za naselja, kjer kmetijska dejavnost izginja, razvijajo pa se nove
dejavnosti. Kmetijstvo tudi sicer v preteklosti v teh naseljih ni imelo velikega pomena. Ta
naselja so zelo privlačna za priseljevanje. V zadnjih 20-ih letih je bilo v njih zgrajenih mnogo
novih hiš in prav v tem istem obdobju je potekal največji val priseljevanja.
V drugo skupino spadajo naselja: Trata, Virmaše, Sv. Duh, Virlog, Vešter, Zminec, Brode,
Godešič, Gorenja vas-Reteče, Reteče. Z izjemo Veštra in Zminca so bila za razliko od prve
skupine nekoč podeželska kmečka naselja. Čeprav v vsakem izmed teh naselij danes še
najdemo kakšno čisto kmetijo in je delež kmečkega prebivalstva nekoliko višji, se tudi ta
naselja v zadnjem času močno spreminjajo. Zlasti velika je pestrost raznovrstnih dejavnosti.
Podobno je s tretjo skupino, kjer je le nekoliko višji delež kmečkega prebivalstva. Sem
spadata naselji Suha in Dorfarje. V četrto skupino spadajo načrtni suburbani stanovanjski
predeli Škofje Loke (Podlubnik, Demšarjevo, Hafnerjevo, Groharjevo in Frankovo naselje).
Zgrajena so bila v zadnjih nekaj desetletjih na nekdanjih (večinoma nacionaliziranih)
kmetijskih površinah. Večinama gre za priseljeno, nekmečko prebivalstvo. Peti skupini
pripada industrijska cona Trata, kjer zaposlitvena funkcija prevladuje nad stanovanjsko
(Žontar, 1999).
Tabela 26: Tipizacija obravnavanih naselij
Naselje
Binkelj
Bodovlje
Forme
Grenc
Lipica
Podpulfrca
Puštal
Stara Loka
Sv. Duh
Suha
Škofja Loka
Trata
Trnje
Vešter
Virmaše
Vincarje
Virlog
Zminec

Tip naselja
Združen s Škofjo Loko
B
Združene s Sv. Duhom
Združen s Sv. Duhom
A2
Združena s Škofjo Loko
Združen s Škofjo Loko
Združena s Škofjo Loko
C
B
D
Združena s Škofjo Loko
A2
B
Združene s Sv. Duhom
Združene s Škofjo Loko
B
C

Vir: Strokovne podlage za poselitev v občini Škofja Loka, 2006
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Za namen strokovnih podlag za krajinske in urbanistične zasnove so na Občini Škofja Loka
izdelali tipizacijo naselij. Mesto Škofja Loka predstavlja regionalno središče (D). Z njo so
združena naselja: Binkelj, Puštal, Stara Loka, Trata in Vincarje. Sv. Duh predstavlja lokalno
središče (C) območja, v katerega so povezana naselja: Grenc, Virmaše, Sv. Duh in Forme.
Lokalno središče za JZ območja je Zminec. Vaška naselja se delijo na A1 in A2. Za vaška
naselja, označena kot A1, je značilno manjše število prebivalcev (do 100), praznjenje naselij
in staranje prebivalstva. Naselij s takimi lastnostmi na območju ni. Pojavljajo se le naselja A2,
ki imajo še vedno velik delež kmečkih gospodinjstev. Gre prav tako za tip vaškega naselja, le
da tu indeks rasti prebivalstva stagnira ali raste. Označuje jih še odsotnost centralnih funkcij,
kanalizacije, slabša dostopnost. Takšna naselja so: Lipica, Podpulfrca in Trnje. Naslednji tip
naselij so prehodna naselja (B): Bodovlje, Suha, Vešter, Virlog. Indeks rasti je pozitiven.
Kmetijska dejavnost je še pomembna, a se poleg nje pojavlja še pomembno število drugih
delovnih mest. Naselje ima vodovod in planirano kanalizacijo (Strokovne podlage za
poselitev v občini Škofja Loka, 2006).

6.2.7 Stavbe
Analiza stavb obravnava predvsem:
- orientacija (smer slemena),
- dimenzije in razmerja (tloris in višina).

Fotografiji 9, 10: Primer alpske (Zminec, JZ območje) in osrednjeslovenske hiše (Trata, V
območje)
Vir: Frakelj, 2006
Na loškem je tudi z vidika stavbarstva opazna geografska prehodnost. Tu se meša alpski
(alpska hiša), primorski oz. kraški vpliv (idrijsko-cerkljanska hiša) in ljubljanski vpliv
(osrednja slovenska hiša). Tlorisi stavb in razporeditev prostorov so izrazito alpski. V
zunanjem videzu se od alpske hiše precej razlikuje: ni več gankov, strehe so pogosteje brez
čopov, strešni napušči so krajši. Tudi od tipične idrijsko-cerkljanske hiše se razlikuje po tem,
da so fasade precej manj stroge, omiljene s slikami šivanih robov, freskami ter oblikovanimi
arhitektonskimi detajli – portali, okenskimi okvirji. Zaradi postopnega dograjevanja in
prezidav, razen redkih izjem, gradbeno in stilno enotno oblikovanih objektov skoraj ni. V njih
se zrcalijo različni slogi: gotski, baročni in renesančni ter redkeje klasicistični. Na tem
območju se je pojavljala tako pritlična kot nadstropna kmečka hiša. Ohranilo se je kar nekaj
primerov bogato oblikovanih kmečkih dvorcev, ki sodijo v sam vrh ljudskega stavbarstva pri
nas. Najbolj znana je Španova domačija na Suški cesti (Nekoč je pripadala naselju Suha,
danes pa je že del naselja Škofja Loka.).
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Fotografija 11: Španova domačija na Suški cesti. Pred njo stoji trikotno poznobaročno
znamenje iz leta 1794
Vir: Kulturni turizem, 2006

Fotografija 12: Uniformirani stanovanjski objekti, ki se pojavljajo po vsej Sloveniji.
Vir: Frakelj, 2006
Še posebej je treba opozoriti na izganjajočo tipično stavbno dediščino ljudskega stavbarstva,
to je kozolec. Na slovenskem etničnem ozemlju se je razvil v več oblikah, inačicah in
konstrukcijskih posebnostih. Za Sorško polje so značilni enojni (stegnjeni) kozolci, imenovani
stogi. V Škofjeloškem hribovju prevladujejo dvojni (vezani) kozolci. Med njimi so
najštevilnejši toplarji. Pojavljajo se tudi nizki kozolci in kozolci ˝na kozla˝. V gradnji se
močno izraža družbeni položaj imetnikov (velikost, zasnova, okrasje, material) in tesarska
ekipa, ki jih je izdelala (vsaka je v svojem času ohranjala značilno prepoznavno izvedbo).
Vsem pa je skupno, da gre za unikatne sušilne naprave, ki kažejo iznajdljivo prilagoditev
človeka na naravno okolje in so bili kot taki že stoletja del naše kulturne krajine (Hazler,
2004). Vse več je kozolcev, ki zaradi spremenjenega načina kmetovanja (baliranje), ne služijo
več svojemu namenu. Med kmeti ni več interesa, da bi jih vzdrževali, in so tako prepuščeni
zobu časa. Tega problema bi se morali resno lotiti, jih na nek način zaščititi in jim poskušati
poiskati kako novo funkcijo.
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Fotografija 13, 14: Kozolca, ki tako kot mnogi drugi, ne služita več svojemu namenu.
Vir: Frakelj, 2006
Prostorski ureditveni pogoji za območja, kjer ležijo kmetijska gospodarstva, določajo pogoje
za zazidavo, ki jo poimenujemo kot vaško in enodružinsko (zazidava manjšega merila).
Za vaški tip zazidave na tem območju narekuje urbanistične pogoje: nizko gostoto pozidave
(Indeks zazidave, ki izraža razmerje med stavbiščem in stavbnim zemljiščem oz. kolikšen del
površine je pozidane, mora biti manjši od 0,3.), ozelenitev (najmanj 10 % gradbene parcele),
stanovanjske stavbe z največ štirimi stanovanji, odmik od parcelne meje štiri metre (Izjema so
na območjih ohranjanja značilne vaške zazidave, kjer so objekti lahko z eno ali več stranicami
postavljeni na parcelno mejo.). Pri usmeritvah glede arhitekturnega oblikovanja so podana
razmerja med stranicami stavb (najmanj 1 : 1,4 za stanovanjske objekte in 1 : 1,5 za ostale
objekte), višina (za stanovanjske in objekte terciarnih in kvartarnih dejavnosti: K+P+1+M ter
za gospodarska poslopja in delavnice K+P+M oz. višina kape maksimalno 10 metrov) in
naklon strehe (38°-45° le en naklon strešin). Pod oblikovanje stavbnih elementov/členov in
gradbenih elementov so opredeljena merila za: strehe, vetrolove, zatrepe, napušče, čope,
balkone oz. ganke, ograje balkonov oz. gankov in teksturo kritine.
Tudi za enodružinski tip zazidave pogoji narekujejo nizko gostoto pozidave (do 0,3) in
ozelenitev (najmanj 20 % zemljišča). Podobno je z odmiki od parcelne meje (najmanj štiri
metre oz. izjemoma manj) in številom stanovanj v posamezni stanovanjski stavbi (največ
štiri). Nov pogoj je, da je na gradbeni parceli dopustna postavitev enega samostojnega
pomožnega objekta do površine 30 m2. Za arhitekturno oblikovanje so usmeritve: višina
največ K+VP+1+M (Prostorski ureditveni pogoji za občino Škofja Loka za obdobje do leta
2020).
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Fotografija 15, 16: Velike potrebe kmetijskih gospodarstev po prostoru. Kmetije se širijo in
dobivajo podobo industrijskih obratov
Vir: Frakelj, 2006
Že leta 1983 so v Urbanističnem načrtu Škofje Loke za vsa naselja v okolici mesta predvideli
varstveni režim II. stopnje, ki je narekoval:
- varovanje značilnih pogledov na historično silhueto in dominanto (če obstaja),
- varovanje talne sheme naselja in zazidalnih uličnih linij,
- varovanje značilnih talnih gmot in strešnih naklonov,
- varovanje posamičnih objektov v naselju,
- varovanje strukture in barv strešne kritine, kjer je potrebno pa tudi strukture
fasadnega ometa.
Kar je v realnosti precej težko izvedljivo in v velikih primerih tudi pretirano. Nekatera nova
naselja zaradi nove nekontrolirane zazidave nimajo več nobenih posebnih kvalitet, ki bi jih
lahko varovali. Težave nastopajo pri ohranjanju nekaterih nezazidljivih površin, ki omogočajo
neokrnjene vedute. Ta problem smo omenjali že pri ohranjanju prostih površin znotraj naselij,
ki bi omogočil širitve gospodarskih poslopij ali izpuste živali v prihodnosti. Pri novogradnjah
se pogosto ne upošteva gradbenih linij. Nove stavbe se največkrat umikajo stran iz obstoječih
uličnih linij in tako načenjajo naselbinsko zasnovo (primer Stara Loka, Zminec). Stare
zazidalne linije so sledile naravni konfiguraciji terena in tako oblikovale slikovite vaške ulice
in vaške prostore. Nove soseske se največkrat togo zarežejo v prostor z zasnovo ulic v
pravilni tlorisni obliki. Po vsej Sloveniji se pojavljajo uniformirani objekti. Ne ohranjajo se
razmerja stavbnih gmot med višino in širino. Značilne so podolgovate stavbe, danes pa vse
pogosteje rastejo v višino. Fasadni materiali in strešne kritine po obliki in barvi pogosto ne
ustrezajo tipičnim za to okolje. Gradnja industrijskih in vse pogosteje (celo) kmetijskih
objektov zaradi neustreznega oblikovanja in fasadnih oblog moteče posega v okolje
(Urbanistični načrt mesta Škofja Loka, 1983).
Morali bomo proučiti naselja, v njih določiti območja posebnih vrednosti, kot so npr. deli
Stare Loke, Suhe, Virmaš, Zminca, Bodovelj …in jih ustrezno zavarovati.
Že s projekti CRPOV se je v planiranje podeželja vnesla miselnost, da je obnova vasi
vsebinsko povezana z razvojem podeželja. Tudi obnovo vasi je treba pojmovati celostno.
Torej ne gre le za obnavljanje fasad, urejanje vaških trgov, asfaltiranje vaških ulic, polaganje
novih električnih in telefonskih kablov ipd. Obnove so potrebni tudi odnosi med ljudmi, ki
živijo v vasi. Marsikje je treba ponovno vzpostavljati družbene stike, na novo vpeljevati razne
družabne in kulturne dejavnosti itn. Obnova vasi je torej fizična in družbena. V naselju so
pomembne stavbe, prostori z javno funkcijo, ki dajejo možnost ljudem po vzpostavljanju
socialnih stikov, krepijo njihovo lokalno identiteto in povezanost. Pri tem bi bilo v vsakem
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naselju potrebno opredeliti javne površine in zgradbe z javno funkcijo. Javne površine bi bilo
potrebno primerno opremiti z igrali, klopcami, zasaditi z drevjem … in tako ustvariti prijetno
okolje za druženje. V vsakem središčnem naselju bi potrebovali tudi javne prostore za
delovanje različnih društev in varstvo otrok, ostarelih.
Rezultati analize stavb bodo v načrtovanju upoštevani predvsem pri:
- orientaciji stavb in njihovi medsebojni razporeditvi,
- določanju velikosti in razmerij (tloris, višina) stavb,
- izboru gradbenih materialov,
- določanju oblike streh,
- določanju maksimalne višine stavb,
- orientaciji stavb in odmiku od parcelne meje, ograjevanju … (Ogorelec, 1989)

6.2.8 Ostale (nekmetijske) funkcije naselij in društva
Za naselja primestnih območij je značilna predvsem bivalna funkcija. Primarna, kmetijska
funkcija ima majhen pomen. Glede dejavnosti se pojavlja predvsem sekundarni in terciarni
sektor. Pojavlja se vedno več specifičnih trgovin, obrti in ostalih storitev. V terciarnem in
kvartarnem sektorju je opazen vpliv dobro opremljenega mesta Škofja Loka - centralnega
naselja 3. stopnje. Naselja spadajo v njegovo ožje gravitacijsko območje. V nobenem od
primestnih naselij ni osnovne šole. V naselju Sv. Duh je organizirano varstvo predšolskih
otrok. Vsi otroci se vozijo v osnovne šole v Škofjo Loko, ki ima poleg tega še: zdravstveni
dom, srednje šole, policijsko postajo, kinodvorano, športno dvorano, gledališče ... Glede
nekaterih dejavnosti je čutiti vpliv Ljubljane in Kranja (bolnice, univerza …).
Glede na podatke SURS-a je bilo ob popisu leta 2002 opazno (a še vedno zanemarljivo)
število prebivalcev zaposlenih v kmetijski dejavnosti v naseljih: Sv. Duh (12 oseb), Virmaše
(6 oseb), Stara Loka (6 oseb), Suha (6 oseb). Večinski delež v nekmetijskih dejavnostih
imajo: Binkelj, Trnje, Vešter, Bodovlje, Trata in v storitvenih dejavnostih: Stara Loka, Virlog,
Puštal, Zminec, Suha, Grenc, Virmaše, Sv. Duh, Škofja Loka in Vincarje.
Gospodarske dejavnosti po naseljih (Rumene strani, 2006).
Binkelj (5) – površinska obdelava in prekrivanje kovin, mizarstvo, frizerske storitve, kopenski
promet – prevoz tovora, založniška dejavnost, poslovno in podjetniško svetovanje,
zdravstvena dejavnost.
Stara Loka (22) – mizarstvo, galvanizacija, lesna galanterija – proizvodnja – kolarstvo,
proizvodnja orodja in kovinska galanterija, 2 x predelava in proizvodnja izdelkov iz plastičnih
mas, proizvodnja in trgovina na drobno – hidravlične in pnevmatske naprave, mehanska
obdelava kovin, zidarstvo, fasaderstvo, Župnijski urad Stara Loka, kopenski promet – prevoz
tovora, 2 x bar, Center slepih in slabovidnih: srednješolsko izobraževanje, zdravstvena
rehabilitacija, zdravstveno, socialno varstvo, družba za usposabljanje in zaposlovanje
invalidov, društvo invalidov, frizerske storitve, gostilna, trgovina na drobno – mešano blago
(KGZ Škofja Loka), lov in gojitev divjadi (Lovska družina Križna Gora, Škofja Loka in
Sorško polje), pleskarstvo, soboslikarstvo, zavod za varstvo telesno, duševno prizadetih
odraslih (VDC Kranj), trgovina na drobno – pijača.
Trnje (1) – proizvodnja in trgovina na drobno – meso in mesni izdelki.

77

Vešter (3) – avtokleparstvo in ličarstvo, trgovina na drobno – barvi, laki, premazna sredstva,
tapetništvo, zobotehnična dejavnost.
Virlog (3) – montaža in popravilo anten, frizerske storitve, proizvodnja pletenih in kvačkanih
materialov, šiviljstvo, trgovina na drobno – tekstilna.
Bodovlje (4) – žaganje in skobljanje lesa, proizvodnja lesenih zabojev in obojev,
vulkanizerstvo in optična nastavitev podvozij, proizvodnja in trgovina na drobno tesnilnih in
izolacijskih materialov, kopenski promet – prevoz tovora, trgovina na drobno z
avtomobilskimi rezervnimi deli in dodatno opremo.
Podpulfrca (1) – mizarstvo.
Puštal (19) – ključavničarstvo, knjigoveštvo, kovinska obdelava – vrtanje, struženje, montaža
in popravilo – vodovodne, ogrevalne, plinske naprave, predelava in proizvodnja izdelkov iz
plastičnih mas, sitotisk, steklarstvo, trgovina na drobno – mešano blago, računalniškoinformacijski inženiring, elektroinštalacije, 2 x mizarstvo, frizerske storitve, glasbena šola,
lesni inženiring, trgovina na drobno – računalniki in računalniška programska oprema, razvoj
in proizvodnja računalniške programske opreme, trgovina na drobno – avdio video tehnika,
ure, fotografska oprema, popravilo in montaža – anten, avdio video tehnike, avtoakustike,
montaža in popravilo hidravličnih in pnevmatskih naprav, trgovina na drobno – športna
oprema, kolesa in kolesarska oprema, vzdrževanje in popravilo – športne in kolesarske
opreme, športni klub, društvo.
Zminec (11) – litje lahkih kovin, površinska obdelava, prekrivanje in mehanska obdelava
kovin, proizvodnja orodja, trgovina na drobno – neživilsko blago, strojni inženiring,
uokvirjanje slik, špediterske storitve, kopenski promet – prevoz blaga, tapetništvo in izdelava
ter salon oblazinjenega pohištva, gostilna, trgovina na drobno – mešano blago, trgovina na
drobno in dajanje v najem – avtodomi, finančno in davčno svetovanje, računovodske storitve,
proizvodnja kovinskega repromateriala, gradbeništvo, izolacijska dela, stavbno kleparstvo.
Suha (2) – trgovina na drobno – avtomobili, barve, laki, premazna sredstva, popravilo,
kleparstvo in ličarstvo vozil, Župnijski urad Suha.
Trata (12) – proizvodnja in trgovina na drobno – tesnilnih in izolacijskih materialov,
prevajanje in sodno overjanje besedil, delo z gradbeno mehanizacijo, proizvodnja papirne
embalaže in tiskarstvo, proizvodnja krmil za domače živali, proizvodnja in konzerviranje
mesa (Mesnine dežele Kranjske, d. d., Kočevje), mizarstvo, proizvodnja orodja, trgovina na
debelo – grafični material, sitotisk, zaposlovanje in poklicno usposabljanje invalidov,
krovstvo, postavljanje ostrešij, stavbno kleparstvo, montaža in vgrajevanje stavbnega
pohištva.
Grenc (7) – trgovina na drobno – avtomobili, rabljeni avtomobili, odkup in 2 x popravilo
vozil, finančni zakup vozil, kopenski promet – prevoz tovora, trgovina na drobno – z
avtomobilskimi rezervnimi deli in dodatno opremo, mizarstvo, izdelava zastav in praporov,
steklarstvo, trgovina na drobno – mešano blago.
Virmaše (16) – zastopstvo tujih podjetij, kopenski promet – prevoz potnikov, kleparstvo in
ličarstvo avtomobilov, avtovleka, popravilo avtomobilov, avtotapetništvo, frizerske storitve,
proizvodnja avtodelov in avtomobilske opreme, popravilo avtomobilov, šiviljstvo, trgovina na
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drobno – tekstilna, proizvodnja in trgovina na drobno - športne opreme, nahrbtnikov,
proizvodnja orodja, predelav in proizvodnja plastičnih mas, PGD Virmaše – Sv. Duh,
oblikovanje in izdelava reklamnih napisov, gradbeništvo, kopenski promet – prevoz tovora,
trgovina na drobno – kmetijski in vrtnarski reprodukcijski material, orodje in kmetijski stroji,
kovinoplastika.
Sv. Duh (17) – 2 x popravilo, ličarstvo in kleparstvo avtomobilov, proizvodnja športnih
oblačil, drevesnica, popravilo, montaža in trgovina na drobno hladilnih naprav, gostilna,
obdelava naravnega kamna - kamnoseštvo, trgovina na drobno računalniki, računalniško in
programsko opremo, računalniško-informacijski inženiring, svetovalne storitve, proizvodnja
in trgovina na drobno z vulkanizersko opremo, picerija, predelava in proizvodnja izdelkov iz
plastičnih mas, proizvodnja orodja, montaža in popravilo hladilnih naprav, pleskarstvo in
soboslikarstvo, steklarstvo, popravilo in trgovina na drobno – pisarniški stroji, grafično
oblikovanje, tiskarstvo in fotokopiranje, trgovina na drobno in debelo – hrana in oprema za
male živali.
Forme (4) – trgovina na drobno – otroška oprema in oblačila, montaža in popravilo
vodovodne napeljave, vrtnarstvo, inženiring (Rumene strani Slovenije, 2006).
Na območju se pogosto pojavljata lesna in kovinska obrt, številne trgovine na drobno z
oblačili in avtodeli, opravljanje prevozov, razne storitve (frizerske, soboslikarstvo, vodovodne
in ogrevalne naprave, podjetniško in davčno svetovanje). Zanimivo je, da je bilo včasih na
območju več trgovin na drobno z živili, ki so bile zaradi nekonkurenčnosti ob pojavu trgovin
večjih trgovskih mrež v bližini prisiljene prenehati z delovanjem. Presenetljivo je, da je na
območju malo gostinske ponudbe, ki bi bila lahko dopolnilna dejavnost kmetom. Uslug pa bi
se posluževali predvsem izletniški turisti.
Primarne dejavnosti povezane s kmetijstvom so na območju: trgovine z živilskimi izdelki in
repromaterialom (Stara Loka, Virmaše, Trata …), proizvodnja krmil (Trata), proizvodnja in
konzerviranje mesa (Trata), vrtnarije (Forme), pridelovalcev zelenjave in drevesnih sadik (Sv.
Duh).
Na območju delujejo tudi razna društva in klubi: športna (Binkelj, Stara Loka, Puštal, Zminec,
Sv. Duh), kulturna (Stara Loka, Binkelj), kulturno-umetniška (Puštal, Sv. Duh), glasbena
(Stara Loka, Forme), pevska (Puštal, Sv. Duh), gasilska (Stara Loka, Virmaše-Sv. Duh),
radioklub (Stara Loka), rodoslovno (Lipica), orientacijski klub (Trata), Društvo bratovščine
odraslih katoliških skavtinj in skavtov (Stara Loka), kinološko (Vešter, Forme), Medobčinsko
društvo invalidov in športno društvo slepih in slabovidnih (Stara Loka), Društvo za pomoč pri
demenci (Stara Loka), Lovske družine (Križna Gora, Sorško polje, Škofja Loka), klub
ljubiteljev motorjev (Puštal), klub malega nogometa (Puštal, Sv. Duh), za raziskovanje
podzemlja (Sv. Duh) (UE Škofja Loka, 2006).
Zlasti so dejavna športna društva, ki organizirajo številne vadbe, tekmovanja in skrbijo za
urejenost športnih igrišč in gasilska društva. Tak primer so športno društvo Polet v Sv. Duhu,
ki skrbi za igrišče in balinišče v Gorajtah in Športno društvo Utrip v Zmincu, ki predstavljata
dve bolj dejavni društvi na območju.
Rezultati te analize bodo v načrtovanju upoštevani predvsem pri:
- lokaciji oskrbnih in storitvenih dejavnosti ter turističnih objektov,
- dopuščanju sprememb namembnosti obstoječih poslopij.
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7

USTANOVE IN NJIHOVE PRISTOJNOSTI NA PODROČJU
UREJANJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI ŠKOFJA
LOKA

7.1 Kmetijsko gozdarski zavod Kranj, Oddelek za kmetijsko svetovanje,
Enota Škofja Loka
Tej službi sem namenila nekoliko več pozornosti, saj ima pri svojem delu največ stika z
lastniki oz. upravljavci kmetijskih gospodarstev, in ima tako najboljši pregled nad trendi,
problemi in spremembami na področju kmetijstva.
Javna kmetijska svetovalna služba Slovenije je nastala z reorganizacijo pospeševalne službe v
začetku leta 1991 in deluje po enotnih republiških usmeritvah v okviru Kmetijsko gozdarske
zbornice Slovenije (KGZS). Financirana je iz proračunskih sredstev, delno se zadnja leta
financira služba tudi z zaračunavanjem storitev kmetovalcem. Z julijem 2001 je pričel
delovati Kmetijsko gozdarski zavod Kranj. Za Upravno enoto Škofja Loka pa Oddelek za
kmetijsko svetovanje Škofja Loka. V okviru zavoda deluje oddelek za kmetijsko svetovanje
in oddelek za živinorejo, ki skrbita za izvajanje kmetijskega svetovanja in vodenja selekcijske
službe za območje Gorenjske.
Na enoti za kmetijsko svetovanje v Škofji Loki delajo štirje svetovalci za splošno kmetijstvo
in en svetovalec za kmečko družino. Vsak svetovalec je zadolžen za določeno območje. M.
Luznar je vodja enote in pokriva območje Škofja Loka z okolico in mi je posredovala številne
informacije.
Med glavne naloge kmetijsko svetovalne službe sodijo prenos znanja na kmetovalce,
izvajanje republiških in občinskih programov, intervencij v kmetijstvu, strokovno delo in
tehnološko svetovanje na področju investicij v kmetijstvu kakor tudi splošnega kmetijstva ali
posamezne specializirane proizvodnje v poljedelstvu, živinoreji in dopolnilnih dejavnostih na
kmetiji. Pomembna je tudi pomoč pri delovanju strokovnih društev ter sodelovanje pri
izvajanju programov celovitega razvoja podeželja. Kmetijsko svetovalna služba sodeluje tudi
pri pripravi in izvajanju raznih občinskih programov razvoja podeželja in kmetijstva.
Vključuje se v izdelavo projektov na raznih področjih dopolnilnih dejavnosti, turizma in
okoljevarstva.
V poročilu o delu 2005 so navedli glavna področja dejavnosti, ki so potekale v preteklem letu:
- Odkup glavnih tržnih viškov (mleko, meso, hlodovina, celulozni les, krompir, ostala
zelenjava).
- Izobraževanje.
- Izvajanje nalog v okviru republiških in občinskih subvencij za: investicije,
agromelioracije, pašo na kmetijah in planinskih pašnikih, analizo zemlje in obnovo travne
ruše, pomoč pri uveljavljanju državnih subvencij.
- Delo z društvi in združenji (Društva podeželskih žena, Društvo podeželske mladine,
Govedorejsko društvo, Strojni krožek, Društvo rejcev drobnice, Združenje malih
pridelovalcev sadja Slovenije, Dopolnilne dejavnosti).
- Druge naloge: spodbujanje ekološkega kmetovanja, ohranjanje travniških sadovnjakov,
spremljanje statistike za SURS, pomoč pri vodenju knjigovodstva na kmetijah po
metodologija FADN, sodelovanje pri pripravi prostorske dokumentacije, občinskih
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programov, sodelovanje z drugimi občinskimi službami na področju kmetijstva in
podeželja …) (Luznar, 2006).
V stanju, kakršno je danes, si najbrž niti kmetje niti država ne morejo predstavljati pozitivnih
premikov brez ustreznih strokovnih služb, kamor sodi tudi kmetijsko svetovanje.
Ustanovljena Kmetijsko gozdarska zadruga Slovenije in regionalni kmetijski zavodi so dobra
osnova za oblikovanje služb, ki jih kmetje v regiji konkretno potrebujejo. Država lahko z
njihovim sofinanciranjem zagotovi pospešen, usmerjen razvoj na podeželju, sama pa si na ta
način zagotovi pomoč in informacije, ki jih potrebuje za pravilno izvajanje kmetijske,
regionalne in prostorske politike (Luznar, 2006).
Na območju je za obveščanje kmetov pomembna tedenska kmetijska oddaja na Radiu Sora
(Kmetijsko gozdarski zavod Kranj) in bilten KGZS Zelena dežela. Na ta način kmetovalce
opozarjajo na aktualna dogajanja, spremembe v kmetijski politiki, kot so: možnosti
uveljavljanja olajšav o suši, reforme neposrednih plačil, spremembe uredb, možnosti za
črpanje sredstev, objavljeni razpisi, predlogi ob pripravi novega Zakona o kmetijstvu,
obveščanje ob raznih prireditvah (kmetijsko-živilski sejem), novosti v načinu kmetovanja
(urejanje hlevov, prehrana živali) in prostorski ter okoljski politiki (okoljevarstvene zahteve,
spremembe namembnosti, plačevanje nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega
zemljišča).

7.2 Občina Škofja Loka
Prostorske ureditve se določajo in načrtujejo s prostorskimi akti, ki so državni, občinski in
skupni prostorski akti. Državni prostorski akti so strategija prostorskega razvoja Slovenije,
prostorski red Slovenije in državni lokacijski načrti. Občinski prostorski akti so strategija
prostorskega razvoja občine z urbanističnimi in krajinskimi zasnovami, prostorski red občine
ter občinski lokacijski načrti. Prostorske ureditve, ki so skupnega pomena za državo in
občine, država in občine načrtujejo skupno. Skupni prostorski akt države in občin je
regionalna zasnova prostorskega razvoja.
Z urejanjem prostora v občinski pristojnosti se v skladu s temeljnimi določbami Zakona o
urejanju prostora ter z usmeritvami strateških prostorskih aktov države določa raba prostora in
prostorske ureditve lokalnega pomena. Z urejanjem prostora v občinski pristojnosti se
določijo tudi pogoji prostorskega načrtovanja in umeščanja objektov v prostor, ki jih
predpisujejo režimi varovanja okolja, ohranjanja narave in trajnostne rabe naravnih dobrin,
ohranjanja kulturnih spomenikov lokalnega pomena in druge kulturne dediščine ter varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami na lokalni ravni.
Urejanje prostora v občinski pristojnosti obsega:
- usmerjanje prostorskega razvoja občine z določanjem ciljev in usmeritev za urejanje
prostora v občini ob upoštevanju državnih usmeritev za urejanje prostora na lokalni ravni;
- predpisovanje podrobnejših meril in pogojev za urejanje prostora na območju občine;
- načrtovanje prostorskih ureditev na območju občine;
- izvajanje prostorskih ukrepov za uresničevanje občinskih prostorskih aktov;
- vodenje in izvajanje ukrepov aktivne zemljiške politike in opremljanja zemljišč;
- vodenje zbirk prostorskih podatkov iz njene pristojnosti;
- spremljanje stanja na področju urejanja prostora in skrb za zakonitost in red v prostoru;
pripravo in sprejem poročil o stanju na področju urejanja prostora (Spletna stran občine
Škofja Loka, 2006).
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Pri pripravi in sprejemu prostorskih aktov je že v programu priprave poleg ostalih vsebin
potrebno navesti tudi nosilce urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter druge
udeležence, ki bodo sodelovali pri pripravi prostorskega akta ter seznam potrebnih strokovnih
podlag za načrtovanje predvidene prostorske ureditve. Pripravljavec po sprejemu programa
priprave pozove pristojne nosilce urejanja prostora, da dajo smernice za načrtovanje
predvidene prostorske ureditve. V primeru molka nosilca urejanja prostora se šteje, da nimajo
smernic, pri čemer pa mora izdelovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje
predvidene prostorske ureditve določajo veljavni prepisi in drugi pravni akti.
Po javni razgrnitvi pripravljavec dopolni prostorski akt v skladu s stališči do pripomb in
predlogov, danih v času javne razgrnitve prostorskega akta in pozove pristojne nosilce
urejanja prostora iz prvega odstavka 27. člena tega zakona, da dajo mnenja k dopolnjenemu
predlogu prostorskega akta (ZUreP, 2002).
Ob pripravi občinskega prostorskega plana in reda so na Občini Škofja Loka ugotovili, da se
problematika kmetijstva v prostoru odraža predvsem z opuščanjem in zaraščanjem kmetijskih
površin, prestrukturiranju kmečkega prebivalstva in s tem spreminjanjem kulturne pokrajine
ter vnašanjem danemu prostoru tujih kulturnih vzorcev. Ukrepi za izboljšanje stanja so
predvsem ekonomski, socialni in lastniško posestni, kot so povečanje in posestno
zaokroževanje kmetij, povečanje proizvodnje, gospodarsko povezovanje. Ukrepi za
ohranjanje kulturne pokrajine in tipoloških značilnosti ruralnih naselij so navedeni v
prostorskih izvedbenih aktih. S prostorskim planom lahko omogočijo (utemeljene) širitve ali
preselitve kmetij z namenom izboljšanja in povečanja proizvodnje ali za potrebe uvajanja
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. Zavedajo se tudi pomembnosti zagotavljanja dostopnosti
in preskrbe.
V prostoru je večkrat problematično tudi uvajanje novih kmetijskih in dopolnilnih dejavnosti
(vrtnarstvo, cvetličarstvo), ki predstavljajo s postavitvami potrebne infrastrukture in objektov
nedopustne posege v prostor. Objekti so pogosto z okoljem in pokrajino oblikovno in
izvedbeno neusklajeni (tople grede, pomožni objekti, parkirne površine). Površine za te
dejavnosti, še posebej za infrastrukturo, se morajo opredeliti v prostorskem planu s predhodno
presojo vplivov na okolje (Drašak, 2001).
Prostorski plan Občine Škofja Loka za obdobje do leta 2020 določa namensko rabo površin.
Na poselitvenih območjih je za potrebe stanovanj in kmetij opredeljeno območje:
stanovanjska območja s kmetijskimi gospodarstvi (SK) in stanovanjska območja s
kmetijskimi gospodarstvi – izključno za kmetije (SKk). Na območjih krajine so območja
namenjena kmetijski pridelavi opredeljena kot območja kmetijskih zemljišč, območja gozdov
ter območja, ki so namenjena nadzemnem pridobivanju mineralnih surovin in so v načrtu, da
se po končanem izkoriščanju sanirajo v kmetijska (LNk) oz. gozdna zemljišča (LNg).
Območja so večkrat deležna posebnih varovanj in omejitev, ki so prav tako opredeljena v
planu: območja varstva najboljših kmetijskih zemljišč (vsa kmetijska zemljišča I. kategorije),
območja varstva gozdov posebnega pomena. Predvsem v bližini naselij se območja
namenjena kmetijskemu delovanju pogosto pokrivajo z območji za rekreacijo, ohranjanju
zelenega pasu in varstvu kulturne dediščine (npr.: Selška in Poljanska Sora).
Za območje Občine Škofje Loke so opredeljeni prostorski ureditveni pogoji za podeželje in
mesto. Primestna območje ležijo v obeh enotah. Gre za prostorsko izvedbena akta, ki določata
merila in pogoje za graditev objektov in druge posege v prostor. Naselja na območju
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podeželja so razdeljena na ureditvene enote: vaške zazidave, enodružinske zazidave,
počitniških hiš, delavnic in dvoran, območja svojstvenega oblikovanja, prometnih površin,
infrastrukturnih objektov in naprav, zelenih površin, igrišč in parkovnih površin. Glede na
ureditvene enote se podeželska območja ločijo od mestnih po tem, da vsebujejo kategorijo
počitniških hiš, ne vsebujejo pa kategorije: dvojčki, vrstne hiše, velike stavbe, bloki, stolpiči
in stolpnice. Za posamezno ureditveno enoto so natančno določena merila za urbanistično
oblikovanje, arhitekturno oblikovanje stavb in oblikovanje stavbnih elementov/členov ter
uporabo gradbenih materialov.
Na območjih za stanovanja in kmetije – izključno za kmetije (SKk), ki se pojavlja le na dveh
območjih v naselju Grenc, se dovoli le vaška zazidava Na stanovanjskih območjih s
kmetijskimi gospodarstvi (SK) je dovoljena tudi enodružinska zazidava in so predvidena
območja za park, toda le na območju Sv. Duha. Še posebej natančno so določena merila in
pogoji za vaško zazidavo, kjer so opredelitve tudi za gospodarska poslopja in delavnice
(Prostorski ureditveni pogoji za občino Škofja Loka za obdobje do leta 2020, 2006).
Občina v proračunu namenja posebna sredstva tudi razvoju kmetijstva in podeželja. Za
letošnje leto so sredstva prednostno namenjena sofinanciranju vseh oblik strokovnega
izobraževanja in podpori določenim investicijam, uvajanju novih tehnologij, izvajanju
ukrepov za ohranjanje kmetijske proizvodnje v območjih s težjimi pridelovalnimi pogoji,
izvajanju ukrepov za preprečevanje zaraščanja in izvajanju nekaterih preventivnih programov
v živinoreji. Z namenom boljšega izkoriščanje gozda je posebna postavka namenjena tudi
izgradnji gozdnih traktorskih vlak. Občina investitorjem namenja 30 % (izjemoma 50 %)
sofinanciranje. Sredstva namenjena razvoju podeželju se nanašajo na aktivnosti začrtane v
Programu razvoja podeželja: spodbujanju razvoja lokalnih potencialov, zmanjševanju
brezposelnosti in podzaposlenosti ter izboljšanju kvalitete življenja na podeželju, promociji
škofjeloškega podeželja … Predvidevajo se dodatne investicije v urejanje kmetijskih zemljišč
(male agromelioracije, izdelava poljskih poti in krčitve zaraščenih površin) (Medmrežje 22,
2006).
Občine so zadolžene tudi za zbiranje vlog o škodi v kmetijski proizvodnji ob naravnih
nesrečah, za zemljišča, ki ležijo v njihovi občini. Odločbo o dodelitvi državne pomoči
posameznim upravičencem izda Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj
podeželja.

7.3 UE Škofja Loka
S področjem kmetijskega prostora se na UE Škofja Loka ukvarjajo na Oddelku za kmetijstvo
gozdarstvo in regionalni razvoj. Njihove upravne naloge so:
- spremljanje ponudb o prodaji kmetijskega zemljišča ali gozda;
- izdaja potrdil in odločb v prometu s kmetijskimi zemljišči;
- izdaja odločb o statusu kmeta;
- izdaja odločb o statusu zaščitene kmetije;
- izdaja odločb o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dopolnilne dejavnosti na
kmetiji;
- vodenje postopkov denacionalizacije kmetijskih in gozdnih zemljišč;
- določitev območij skupnega pašnika in vodenje registra skupnih pašnikov in agrarnih
skupnosti;
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-

izdajo odločb za plemenjake.

Ukvarjajo se tudi s sledečimi strokovnimi nalogami:
- priprave predlogov za skladen regionalni razvoj podeželja;
- koordiniranja razvojnih projektov in razvojnih spodbud na podeželju;
- pomoči pri pripravi prijav za pridobivanje različnih sredstev vezanih na
razvoj podeželja;
- sodelovanja v razvojnih projektih;
- s področja turizma.
Poleg tega oddelka se posredno z obravnavano problematiko, predvsem z upravnimi postopki,
ukvarja tudi Oddelek za okolje in prostor, in sicer na področju gradbeništva (izdajanje
gradbenih in uporabnih dovoljenja, določanje gradbenih parcel), stanovanj (najemne
stanovanjske pogodbe) in premoženjsko pravnih razmer (vodenje postopka in odločanje na I.
stopnji denacionalizaciji stanovanjskih hiš, stanovanj, poslovnih stavb in stavbnih zemljišč).
Na oddelku za okolje in prostor se skladno s prehodnimi določbami novega Zakona o graditvi
objektov (Ur. l. RS, št. 110/02) končujejo postopki oz. opravljajo še naloge po prejšnjih
predpisih – Zakonu o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter Zakonu o graditvi
objektov: izdajanje lokacijskih dovoljenj, enotnih dovoljenj za gradnjo, gradbenih dovoljenj,
odločb o dovolitvi priglašenih del, določanje funkcionalnih zemljišč k objektom, izdajanje
uporabnih dovoljenj ter morebitnih vodnogospodarskih soglasij in dovoljenj za rabo voda (UE
Škofja Loka, 2006).
Na UE Škofja Loka ugotavljajo, da se je promet s kmetijskimi zemljišči povečal. Poudarjajo
velik pomen že dolgoletnega sodelovanja med različnimi institucijami na območju UE ter si
veliko obetajo od novonastalega oz. dopolnjenega Razvojnega programa podeželje 2007-13 in
oblikovanja lokalne akcijske skupine, kar jim bo omogočilo kandidiranje za sredstva
LEDAER+ (Rant, 2006).

7.4 Regionalna razvojna agencija Sora
Razvojna agencija Sora d. o. o., ki ima sedež v Škofji Loki, je s poslovanjem pričela leta
2000. Kot poslovno podporni center za območje škofjeloške regije ga je ustanovila občina
Škofja Loka, Gorenja vas-Poljane, Železniki, Žiri ter Območna obrtna zbornica Škofja Loka
in Gospodarska zbornica Slovenije. RAS je mrežno povezana v Regionalno razvojno agencijo
Gorenjske.
Agencija pospešuje podjetništvo, razvoj podeželja in razvoj drugih lokalnih potencialov v
škofjeloški regiji. Ima povezovalno vlogo med podjetji, zbornicami, lokalnimi skupnostmi,
institucijami in drugimi dejavniki, ki vplivajo na razvoj gospodarstva in podeželja regije
(Medmrežje 21, 2006).
S sprejemom Razvojnega programa za gorsko-višinsko območje v letu 1991 je bil narejen
prvi korak k načrtnemu razvoju podeželja na Škofjeloškem. Po prvih uspešnih vzorčnih
projektih so v letu 2001 občine Gorenja vas-Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri sprejele
skupni Razvojni program podeželja, ki je začrtal skupne smernice razvoja do leta 2006 in
letos nadaljevanje do leta 2013.
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Poleg programa za razvoj podeželja je RAS v letu 2002 sodelovala tudi pri pripravi
Območnega razvojnega program 2002-2006. Območje programa UE Škofja Loka je podlaga
pripravi regionalnega razvojnega programa Gorenjske. V območnem razvojnem programu so
upoštevane specifike območja. Na tak način so planiran razvoj približali problemom in
potrebam lokalnih skupnosti, organizacij, združenj in posameznikov, hkrati pa se upošteva
osnovne razvojne usmeritve regije.
Razpisuje tudi kratkoročne in dolgoročne kredite za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva, turizma in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v teh štirih občinah. Za kredit
lahko zaprosijo občani – kmetovalci s stalnim bivališčem na tem območju, za opravljanje
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. Kredit se namenja: nakupu stavbnega zemljišča in njegovi
komunalni opremljenosti, nakupu, graditvi ali adaptaciji poslovnih prostorov
ter nakupu opreme in kmetijske mehanizacije.
Pomemben korak je bila vzpostavitev skupne infrastrukture za trženje produktov s podeželja blagovna znamka Babica Jerca in Dedek Jaka – naravni izdelki iz škofjeloških hribov.
Označujeta kontrolirano poreklo izdelkov iz območja škofjeloške regije oziroma UE Škofja
Loka. Namen združevanja izdelkov pod blagovnima znamkama je zagotoviti razpoznavnost
visoko kvalitetnih, naravnih izdelkov iz škofjeloške regije na trgu in s tem posredno tudi
promocijo območja. Uporabniki skupnih blagovnih znamk so lahko kmetje, kmetijske in
razvojne zadruge, društva, obrtniki in samostojni podjetniki ter nosilci domače in umetnostne
obrti. Povezujeta jih predvsem kvaliteta in škofjeloško poreklo surovine. Izdelke prodajajo
tudi na tržnicah kmetijskih pridelkov in izdelkov. Kot pomemben dosežek štejejo povečanje
uporabnikov blagovnih znamk od 29 (leta 2002) na 39 (leta 2005) in število izdelkov ter živil
pod skupnima blagovnima znamkama od 223 (2002) na kar 344 (2005).
Na primestnem območju ni drugega proizvajalca, ki svoje izdelke prodaja pod to blagovno
znamko, razen pridelovalca medu in njegovih čebelarskih izdelkov (medeno žganje, medica)
iz Sv. Duha.
Agencija na območju organizira tudi številne izobraževalne delavnice in ekskurzije s področij:
blagovnih znamk, dopolnilnih dejavnosti, razvoja na škofjeloškem.

7.5 Živilsko predelovalna industrija
Kmetijsko gozdarska zadruga z. o. o. Škofja Loka na tem območju deluje že od leta 1899. V
lasti ima mlekarno in nekaj trgovin na območju Škofje Loke, je delni lastnik klavnice. Za
okoliške kmete ima pomembno vlogo, saj odkupuje (po nekaterih podatkih okoli 70 %
proizvodnje) in prodaja mleko, klavno živino (okoli 90 %), jajca, krompir in druge kmetijske
pridelke. V svojem obratu proizvaja konzumno mleko, skuto, smetano, topljene sire (sire za
rezanje in mazanje), kajmak, maskarpone. V svojih (na Trati, Stari Loki) in drugih trgovinah
(Mercator) prodaja svoje in druge živilske izdelke, kmete in druge potrošnike oskrbuje z
reprodukcijskim materialom za kmetijstvo, s kmetijskimi stroji in opremo ter rezervnimi deli,
gradbenim materialom itd.
Mlekarna ima registracijo obrtniške mlekarne z dovoljeno letno predelavo 2 milijona litrov
mleka. Proizvodnja in odkup mleka zaenkrat še narašča, vendar pa se bo v prihodnjih letih
zaradi mlečnih kvot trend ustavil. Zavedajo se pomembnosti preusmeritve v ekološko
proizvodnjo, vendar pa to zaradi premajhnega števila ekoloških kmetij in s tem premajhne
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količine ekoloških surovin to še ni mogoče. V kolikor se bodo preusmerili v to, bodo morali
razmišljati o ločenem zbiranju tako pridelanega mleka in iskanju ustreznih tržišč oz.
potrošniških skupin. Možno bi se bilo tudi povezati s Srednjo šolo v Strahinju, ki že izdeluje
ekološke proizvode. Kljub izjemnemu tehnološkemu napredku, ki omogoča zahtevne in
včasih že kar sofisticirane tehnološke operacije, še vedno velja, da lahko dobre mlečne izdelke
naredimo samo iz kakovostnega mleka (Frelih, 2006).
Klavnica je bila zgrajena leta 1905. Leta 1999 so klavnico ekološko sanirali. V tehnološkem
in ekološkem smisli je ena boljših klavnic v Sloveniji. Pred vstopom v EU je imela klavnica
velike težave, ker ji ni uspelo pridobiti izvozne registracije (t. i. ovalni žig). Takrat so lastniki
Mesnine dežele zmanjšali obseg dela. Problem je tudi v njeni lokaciji. Klavnica se zaradi
drugačne namembnosti tega območja v Družbenem planu Občine Škofja Loka mora preseliti
iz te lokacije do 2018. Klavnica ima velik pomen za pretežno živinorejsko usmerjeno
kmetijstvo na tem območju.
Zadruga se bori s procesi globalizacije. Rešitev zanje je racionalizacija poslovanja, okrepitev
tržnega položaja, se kapitalsko povezati z drugimi zadrugami in s predelovalno industrijo.
Prav tako se bo s povezovanjem morala ukvarjati zadružna trgovina (Rupnik, 2001).
Dogovarjali so se s Krismitom d. o. o., ki se ukvarja s proizvodnjo in prodajo mesa in mesnih
izdelkov, da bo začel posebej pakirati manjše kose mesa ekološko pridelanih živali.
Proizvajalci imajo namreč probleme s prodajo cele živali naenkrat. Ustrezno (vakumsko)
zapakiranemu izdelku se podaljša rok trajanja. Nimrod d. o. o., podjetje iz Nove Gorice, s
katerim sodelujejo, pa se ukvarja s proizvodnjo in konzerviranjem mesa divjačine (Frelih,
2006).

7.6 Družbeno kmetijstvo (KŽK, kmetijstvo, d. o. o., Šenčur)
KŽK, kmetijstvo, d. o. o., je podjetje, ki na območju obdeluje velike površine kmetijskih
zemljišč. Vse površine imajo v najemu od Sklada kmetijskih zemljišč RS (večletna zakupna
pogodba) in denacionalizacijskih upravičencev, ki ne kmetujejo in nimajo interesa za
obdelavo te zemlje. Sedanje podjetje KŽK svojo dejavnost (pridelava mleka in mešano
poljedelstvo) opravlja na treh lokacijah (Cerklje, Hrastje in Sorško polje).
Kmetijsko podjetje na območju Škofje Loke obdeluje še 131,7 ha kmetijskih zemljišč. Pred
postopkom denacionalizacije je bilo teh zemljišč 192,2 ha. Zaradi različnih gradenj bodo v
letošnjem letu samo na območju Škofje Loke izgubili dodatnih 10 ha kmetijskih zemljišč.
Zemljišča ležijo v naslednjih katastrskih občinah: Dorfarje, Pevno, Stari Dvor, Suha, Godešič,
Reteče, Draga, Puštal, Škofja Loka.
Pridelujejo predvsem sledeče poljščine: žita, oljno ogrščico, sladkorno peso, koruzo ter jedilni
krompir. Žita so večinoma semenska ter jih oddajajo v Semenarno Ljubljana, ki je njihov
pogodbeni partner za semensko pridelavo žit. Krušna žita (pšenico) trenutno prodajajo v Žito
Ljubljana. Zaradi nizkih odkupnih cen so kar nekaj tega žita tako v lanskem kot v letošnjem
letu uporabili za krmo krav molznic. Oljno ogrščico prodajajo za pridelavo bio dizla,
sladkorno peso pa za sladkor v Tovarno sladkorja Ormož. Za Semenarno Ljubljana
pridelujejo semenski krompir, jedilnega pa prodajo v KGZ Sloga, z. o. o., Kranj. Koruza se
uporablja za prehrano lastnih živali. Večjih sprememb v pridelavi trenutno ne načrtujejo razen
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pri pridelavi sladkorne pese, ki so jo letos skoraj zagotovo sadili zadnjič. Obeta se namreč
zaprtje sladkorne tovarne v Ormožu.
Podjetje občuti pritisk po povpraševanju po kmetijskih zemljiščih na širšem območju
Gorenjske in na Sklad kmetijskih zemljišč. Velik interes je tako v smislu zakupa kot odkupa.
Dogaja se, da kmetje prodajajo svojo zemljo za razne nakupovalne centre, nato pa z
izkupičkom kupujejo zemljo po nenormalnih cenah. Dogaja se celo, da denacionalizacijskim
upravičencem kmetje ponujajo do trikrat višjo zakupnino, kot pa jo dejansko kmetijska
pridelava prenese. Podjetje tako stalno zmanjšuje svoja zemljišča v obdelavi.

7.7 Društva
Na terenu sem ugotovila velik pomen raznih društev in interesnih skupin.
Tabela 27: Seznam društev in interesnih skupin na proučevanem območju, ki se ukvarjajo s
kmetijsko dejavnostjo in/ali podeželjem
ČEBELARSKO DRUŠTVO ŠKOFJA LOKA
DRUŠTVO PODEŽELSKE MLADINE ŠKOFJA LOKA
DRUŠTVO PODEŽELSKIH ŽENA LUBNIK
DRUŠTVO REJCEV DROBNICE ŠKOFJA LOKA
DRUŠTVO ZA RAZVOJ PODEŽELJA RESJE
DRUŠTVO ZA RAZVOJ SLOVENSKEGA PODEŽELJA
GOVEDOREJSKO DRUŠTVO ŠKOFJA LOKA
KLUB GRIVA-ISLANDSKI KONJI ŠKOFJA LOKA
MEDOBČINSKA ZVEZA ČEBELARSKIH DRUŠTEV ŠKOF
Vir: UE Škofja Loka, 2006

7.8 Sodelovanje med njimi
7.8.1 Območni razvojni program 2002-2006
Občine iz škofjeloškega območja so v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja in v skladu z usmeritvami Evropske unije, katerih cilj je uravnotežen,
skladen regionalni razvoj, zmanjšanje razvojnih razlik znotraj regije in med občinami,
pristopile k izdelavi Območnega razvojnega programa 2002-2006. Skupni razvojni program
oziroma skupni projekti tega programa tako preraščajo občinske meje. S tem je dosežen širši
regionalni koncept, izpolnjeni pa so tudi potrebni pogoji za učinkovito črpanje sredstev
evropskih skladov.
Program je sestavljen iz dveh delov: strateškega in izvedbenega. Prvi del je razdeljen na
poglavja: analiza razvojnih trendov, analiza prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti
(SWOT analiza), opredelitev problemov z obrazložitvijo in vizija razvoja območja.
Posamezno poglavje je razdeljeno še na podpoglavja: splošno-škofjeloško območje,
gospodarstvo, človeški viri ter podporne institucije in instrumenti.
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Drugi, izvedbeni del, je sestavljen iz prioritet in njim pripadajočih glavnih programov,
podprogramov in aktivnosti. Določeni so odgovorni koordinatorji, časovni in finančni okviri
ter možni viri financiranja posameznih aktivnosti.
Zanimali so me predvsem področja gospodarstva – kmetijstvo in razvoj podeželja ter turizem
in infrastruktura, varstvo okolja, urejanje prostora. Kot glavni problemi na teh področjih, ki se
mi zdijo ključni pri obravnavanju teme mojega diplomskega dela (razvoj kmetijstva in
podeželskega prostora), so naslednji:
- Zamiranje starih mestnih jeder in druge kulturne dediščine
Stara mestna jedra in številni manjši zanimivi etnološki objekti na podeželju propadajo in
so potrebni revitalizacije, saj predstavljajo (poleg ohranjanja kulturne dediščine) pomemben
segment turistične ponudbe.
- Neusklajeno podporno okolje za razvoj podeželja
Problem je zlasti nezadostna povezanost institucij na državnem nivoju in s tem razdrobljene,
neusklajeno posredovane informacije ter premalo in preveč razdrobljena ugodna finančna
sredstva za zagon novih dejavnosti in razširitev obstoječih dejavnosti v podeželskem prostoru.
- Ustrezne zakonodaje ni, ali pa je nestimulativna
Predpisi za dopolnilne dejavnosti še niso dokončno dorečeni, previsoke so tudi zahteve za
podjetnike začetnike. Problem je tudi toga zakonodaja s področja prostorskega planiranja, ker
je potrebno vsak poseg vnesti v družbeni plan.
- Nerazvita skupna infrastruktura za produkte s kmetij
Ljudje, ki so si pridobili znanja iz dejavnosti, nimajo dovolj znanja in ne časa, da bi
ustvarjene produkte tudi tržili. Poleg tega je obseg produktov iz določenih dejavnosti tako
majhen, da sam ne prenese tudi stroškov logistike, promocije in uveljavljanja na trgu.
- Nezadostne razvojne spodbude za ohranjanje obdelanosti kmetijskih površin v
težjih proizvodnih pogojih
Pogoj za ohranjanje kulturne pokrajine je ohranjanje živih kmetij. To bo možno le, če
bodo kmetije v veliki meri že z osnovno dejavnostjo dajale lastniku oz. družinskim članom
primeren dohodek, ki bo stimulativen tudi za naslednike.
- Premalo stavbnih zemljišč za potrebe poselitve in razvoj gospodarstva
- Počasna prenova starih mestnih jeder
Oba problema predstavljata dodatne pritiske na primestno okolje. Prvi problem se
najpogosteje rešuje s širitvijo na obrobje mest. Rešitev drugega problema, to je prenova starih
mestnih jeder in s tem izboljšanje razmer v njih za razne dejavnosti in bivanje, bi zmanjšalo
pritiske na obrobje. Tudi z načrtnim reševanjem teh dveh problemov, bi vplivali na stanje v
primestnem okolju (ORP, 2002.).
Avtorji programa so poudarili:
»Dokument ima ambicijo postati živ dokument, ki bo na dolgi rok prispeval k višji kvaliteti
življenja, socialni koheziji in k ohranjanju naravne in kulturne dediščine našega območja, zato
se bo tudi letno preverjal in po potrebi tudi dopolnjeval in dograjeval (ORP, 2002, str. 6). «
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Kot posebno prednost programa bi poudarila horizontalno in vertikalno (medobčinsko in
medsektorsko) povezovanje pripravljavcev in izvajalcev programa, prioritete konkretizirane z
aktivnostmi, postavljene v časovni in finančni okvir, navedbo odgovorne osebe in kazalcev za
merjenje uresničevanja glavnih ciljev programa.

7.8.2 Razvojni program podeželja za območje občin Gorenja vas-Poljane, Škofja
Loka, Železniki in Žiri za obdobje 2007-2013
Partnerji lokalne akcijske skupine so vsi pomembni akterji na področju urejanja podeželja,
kmetijstva in prostora na tem območju, ki se zavedajo pomena sodelovanja in povezovanja.
To so: vse štiri občine na škofjeloškem, Upravna enota Škofja Loka, Čebelarsko društvo
Škofja Loka, Društvo za razvoj podeželja Resje, Kmetijsko gozdarska zadruga Škofja Loka,
Kmetijsko gozdarski zavod Kranj, Krismit d. o. o., LTO Blegoš, Razvojna agencija Sora. Tak
pristop uresničuje potrebno interdisciplinarnost pri načrtovanju in s tem različne pristope,
poglede, potrebe. Eden od uspešnih skupnih projektov je skupni Razvojni program podeželja
2007-2013 (Spletna stran Razvojne agencije Sora d. o. o., 2006).
Izkušnje pri uresničevanju prvega RPP so pokazale, da so bile usmeritve pravilne in rezultati
uspešni. Zato RPP za novo programsko obdobje povzema vse ukrepe, ki so se uspešno
izvajali že v obstoječem RPP. Uspešnost so merili na podlagi predhodno določenih
indikatorjev (Priloga 1). Dodani so nekateri novi glede na potrebe, ki so se pokazale pri
izvajanju obstoječega RPP ali v okviru delavnic in sestankov, ki so bili opravljeni v času
izdelave novega RPP.
RPP je bil izdelan v skladu s smernicami EU, Nacionalnim programom razvoja podeželja za
obdobje 2007-2013 in predstavlja skupno strategijo razvoja podeželja na območju občin
Gorenja vas-Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri in ukrepe za njeno uresničevanje.
»Izdelani RPP je podlaga za nadaljevanje usklajenega dela pri razvoju podeželja na
škofjeloškem območju ter podlaga za iskanje sredstev na različnih razpisih. Z letom 2007
bodo tudi v Sloveniji na razpolago sredstva iz programa EU LEADER+, ki so namenjena
izvajanju lokalnih razvojnih strategij na področju podeželja. S sprejetim RPP bomo partnerji
vključeni v Lokalno akcijsko skupino, skušali pridobiti tudi status območja LEADER+ za
naše razvojno območje (Rant, 2006) .«
Nov razvojni program podeželja s svojim sloganom »Gradimo prihodnost na vrednotah
podeželja« hoče poudariti kvalitete in potenciale podeželske kulturne pokrajine in na njih
graditi nadaljnji razvoj.
Strateški cilj programa je:
»Spodbuditi inovativnost in podjetništvo ter povezovanje med prebivalci podeželja za razvoj
novih, stabilnih, delovnih mest na podlagi lokalnih potencialov, hkrati pa ohraniti kulturno
krajino, ravnovesje v okolju ter ravnovesje med tradicionalnimi in novimi dejavnostmi«.
Cilj s svojo širino dobro povezuje vse tri vidike: gospodarski, socialni in okoljski vidik, ki so
temeljna načela trajnostnega razvoja.
Za uresničevanje zastavljenih ciljev so predvideni naslednji programi:
- Krepitev podpornega okolja za razvoj novih delovnih mest in dejavnosti na podlagi
razvoja lokalnih potencialov.
- Spodbujanje naravi prijaznega kmetovanja.
- Nadgradnja skupne infrastrukture za razvoj in trženje produktov višje kakovosti.
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-

Širjenje turistične ponudbe.
Izboljšanje infrastrukturnih pogojev za delo in bivanje na podeželju.
Ohranitev naravnega okolja.
Spodbujanje obnove in oživitve vaških jeder ter dediščine podeželja.

Zanimiva novost je ponudba naravoslovnih dni in taborov. Na ta način se tradicionalna znanja
in odnos do narave prenašajo tudi na mlade. Obiščejo lahko 22 različnih programov oz.
delavnic za naravoslovne dni, ki jih lahko uvrstimo v naslednje sklope: ogledi kmetij,
ekološka pridelava, peka kruha in peciva, ustvarjalne delavnice, sadjarstvo in predelava sadja,
Rapalska meja in Rupnikova linija, kulturna dediščina, čebelarstvo, predelava lanu (Spletna
stran Razvojne agencije Sora d. o. o., 2006).

8

PREDVIDENE SPREMEMBE V PROSTORSKEM PLANU OBČINE
ŠKOFJA LOKA

Na proučevanem primestnem območju Občine Škofja Loka so v veljavi naslednji prostorski
akti:
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Škofja
Loka za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana občine Škofja Loka za
obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list RS, št. 70/05, popr. 103/05, 121/05 in 17/06).
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Škofja Loka (Uradni list RS, št. 70/05,
103/05).
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje občine Škofja Loka (Uradni list RS, št.
70/05, 103/05, 121/05, 17/06).
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora (Uradni list RS,
št. 61/94, 67/03).
Odlok o zazidalnem načrtu prenove starega mestnega jedra Škofje Loke (UVG 10/84, UL RS
92/03).
Odlok o zazidalnem načrtu za ureditveno območje SO Hrastnica (UL RS 71/01).
Odlok o lokacijskem načrtu za izgradnjo Poljanske obvoznice Škofje Loke (R1-210, odsek
1078, R1-210, odsek 1110) (UL RS 48/02).
Odlok o ureditvenem načrtu za širitev centralnega pokopališča Lipica v Škofji Loki (UL RS
83/02).
Odlok o zazidalnem načrtu za stanovanjsko-obrtno cono Virmaše (SO1) (Uradni list RS, št.
41/04).
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za zamenjavo obstoječih azbestnih cevi na primarnem
vodovodu Visoko-Škofja Loka (Uradni list RS, št. 124/04).
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Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za ureditev regionalne ceste R2-403/1076 Češnjica –
Škofja Loka, na pododseku Klančar-Podlubnik, od km 12+430 m do km 14+660 m (Uradni
list RS, št. 50/05).
Odlok o lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Kamnitnik I (Uradni list RS, št. 65/01,
7/06).
Odlok lokacijskem načrtu za občinsko cesto za potrebe industrijske cone Trata (Uradni list
RS, št. 57/05, 74/06).
V pripravi je še:
Program priprave občinskega lokacijskega načrta "Za Kamnitnikom" (SKL-SE 01) v Škofji
Loki (Uradni list RS, št. 88/05).

8.1.

Predvideni večji posegi na kmetijska zemljišča na proučevanem
območju občine Škofja Loka

- Izgradnja Poljanske obvoznice
Trenutno je eden večjih in že dalj časa aktualen poseg južna ali Poljanska obvoznica. Trasa
zanjo se pri Frankovem naselju odcepi od Ljubljanske ceste, poteka skozi vas Suha, severno
od centralne čistilne naprave prečka Soro, preide v predoru vzpetino Sten, izstopi iz predora v
naselju na Dobravi, se nadaljuje ob desnem bregu Sore do vasi Bodovlje, ki jo obide severno,
ponovno prečka Soro in se pred vasjo Zminec vključi v obstoječo cesto Škofja Loka-Poljane.
Dolžina trase navedene obvozne ceste znaša 3932 m.
- Izgradnja Selške obvoznice
Trasa severne obvoznice še ni dokončno določena. Povezovala naj bi državni cesti Škofja
Loka-Kranj in Škofja Loka-Železniki. V naselju Grenc naj bi se odcepila proti zahodu,
potekala naj bi severno od Kamnitnika in Stare Loke ter južno od Virloga, nato pa naj bi se v
naselju Vešter priključila regionalni cesti proti Selški dolini. Del območja ob trasi obvoznice
opredeljuje lokacijski načrt ˝za Kamnitnikom˝ in Kamnitnik I.
- Širitev poselitvenih območij severno od mesta
Predmet lokacijskega načrta ˝za Kamnitnikom˝ je umestitev novih individualnih
stanovanjskih hiš s pripadajočo komunalno infrastrukturo. Območje leži zahodno od
Kamnitnika in na severnem delu meji na območje, ki se namenja gradnji kmetij in kmetijskim
zemljiščem. Prav tako na vzhodnem robu. Na zahodu so locirani trije stanovanjski objekti.
Mejo na jugu opredeljuje obstoječa lokalna cesta oziroma koridor predvidene Selške
obvoznice.
Območje, ki ga ureja lokacijski načrt Kamnitnik 1 opredeljuje strnjena pozidava na zahodni in
južni strani, hrib Kamnitnik na severni strani in potok Sušica na vzhodni strani.
Območje omejuje Kidričeva cesta na jugu in Potočnikova ulica na severu. Območje
Lokacijskega načrta je namenjeno stanovanjski gradnji prosto stoječih družinskih hiš,
stanovanjskih dvojčkov, večstanovanjskih objektov srednje gostote stanovanjsko poslovnih
objektov in objektov s poslovno-storitvenimi programi.
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Med tema dvema stanovanjskima območjema se predvideva še poselitveno območje
Kamnitnik.
- Širitev poselitvenih območij južno od mesta
Na južnem območju se predvideva širitev Puštala na jug (na območje Žovšče).
- Občinska cesta za potrebe industrijske cone Trata I. v Škofji Loki
Občina Škofja Loka je v okviru obstoječe industrijske cone Trata zagotovila dodatne površine
za razvoj podjetništva in industrije. Površine novo opredeljene proizvodne cone TRA-PD 02
in TRA-PD 03 so relativno velike, zato je za nemoteno funkcioniranje območja tako
navznoter kot tudi navzven, potrebno hkrati predvideti tudi nov sistem cestnega omrežja.
Predviden lokacijski načrt obsega območje ceste vključno s krožnim križiščem na Ljubljanski
cesti, podvozom pod železniško progo, krožnim križiščem v centru načrtovane industrijske
cone, mostom čez Traški graben in priključkom na obstoječe cestno omrežje v vasi Trata ter
ureditev komunalne infrastrukture za potrebe bodoče industrijske cone Trata. Skupna dolžina
cest je 1780 metrov.
- Širitev industrijske cone Trata na vzhod
Občina Škofja Loka je na območju industrijske cone Trata v veljavnem prostorskem planu,
namenila dodatne površine za potrebe podjetništva in industrije, ki se raztezajo severno od
železniške proge, vzhodno od Traškega grabna proti vasi Godešič. Območje bo namenjeno
širitvi industrijske dejavnosti in je v neposredni bližini železnice, kar predstavlja prednost pri
urejanju prometnih povezav. Oskrba območja z infrastrukturo se bo navezovala na
infrastrukturo v že obstoječi industrijski coni.
- Lokacijskega načrta za del območja Grenc (GRE-MB 03, GRE-MB 04, SOB-ID 06)
Območje med regionalno cesto Kranj-Škofja Loka in SGP Tehnik obsega pretežno
nezazidana stavbna zemljišča, ki so po prostorskem planu namenjena za posebna območja
(MB) in severno obvoznico. Predmet lokacijskega načrta je gradnja več trgovskih objektov s
pripadajočimi manipulativnimi in parkirnimi površinami, komunalne in energetske ureditve
ter celovita prometna ureditev (gradnja severne obvoznice in rekonstrukcija državne ceste)
(Katalog informacij javnega značaja Občine Škofja Loka, 2006).
V odloku o lokacijskem načrtu za izgradnjo Poljanske obvoznice Škofje Loke so v 23. členu
navedeni ukrepi za varovanje kmetijskih zemljišč v času gradnje in po izgradnji ceste:
1. Varovanje kmetijskih zemljišč je dolžan zagotoviti investitor s primerno organizirano
gradnjo, zaščito zemljišč pred onesnaževanjem v času gradnje in obratovanja ceste,
nadomestitvijo prekinjenih poti, sanacijo prekinjenih sistemov za odvodnjavanje in s
pridobitvijo (usposobitvijo) nadomestnih kmetijskih zemljišč.
2. Investitor je dolžan vzpostaviti prekinjene dostope na kmetijska zemljišča v času
izgradnje in po izgradnji ceste.
3. Pri gradnji ceste se omeji gibanje strojev na območje same trase (izključne rabe) in na
opuščene dele lokalnih poti. Za transporte mora čim manj uporabljati poljske poti.
4. Začasne ureditve in objekti za potrebe gradbišča se ne smejo urejati na kakovostnih
kmetijskih zemljiščih, razen, če ni drugih primernejših rešitev.
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5. V sklopu izdelave projektne dokumentacije je treba izdelati projekt o uporabi
rodovitnega dela prsti. Prst se mora odstraniti in deponirati tako, da se ohrani njena
plodnost in količina.
6. Prst se uporabi za humuziranje brežin, protihrupnih nasipov ter sanacijo devastiranih
in degradiranih tal (Katalog informacij javnega značaja Občine Škofja Loka, 2006).
Zlasti problematična je pridobitev in vračilo nadomestnih zemljišč kmetom, katerih zemljišča
se namenijo pozidavi. Po Zakonu o Urejanju prostora se lastninska pravica na nepremičnini
lahko odvzame proti odškodnini ali nadomestilu v naravi. Razlastitev (odvzem lastninske
pravice) je dopustna le v javno korist in pod pogojem, da je za dosego javne koristi nujno
potrebna in da je javna korist razlastitvenega namena v sorazmerju s posegom v zasebno
lastnino. Ni dopustna v primeru, če država oziroma občina razpolaga z drugo ustrezno
nepremičnino za dosego istega namena.
Pri nakupu potrebnih zemljišč se morajo posvetiti vsakemu primeru posebej in ga rešiti na
čim boljši način za obe strani. Pomembno je, koliko je kmetijsko gospodarstvo perspektivno
in za kako velike površine gre. Kmetje, katerim kmetijstvo pomeni preživetje in se jim
vzamejo večje površine, običajno želijo nadomestno zemljišče. V teoriji naj bi se
oškodovancem vrnila nadomestna zemljišča v naravi, in sicer zemljišča v lasti države s
katerimi upravlja Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, kar pa je bilo v
primeru Poljanske obvoznice nemogoče. Sklad ima v lasti predvsem nekdaj podržavljena
zemljišča, ki so v postopku denacionalizacije. Sklad je zavezanec za vračilo kmetijskih
zemljišč, kmetij in gozdov prejšnjim lastnikom v skladu s predpisi o denacionalizaciji in
zavezanec za vračilo nadomestnih zemljišč kot eni od možnih oblik vračanja podržavljenega
premoženja v postopku denacionalizacije. Sklad je podal mnenje, da na območju ni zemljišč,
ki bi bili na voljo za vračilo. Rešitve tako iščejo drugje. Kmetijska zemljišča poskušajo kupiti
od kmeta, ki je prenehal s kmetovanjem in zemljišča oddaja v najem drugim kmetom, ali pa
oškodovancu ponuditi odškodnino. Včasih kmetu odkupijo zemljišče, ki ga jemlje v najem
(vendar se na ta način kmetija še vedno zmanjša). Nekateri menijo, da bi nadomestna
zemljišča morali iskati tudi v gozdnih površinah, če bi to kmetu omogočilo preživetje.
Z namenom pospešiti promet z zazidljivimi zemljišči so na območju občine leta 2004 uvedli
plačevanje nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča.
Za nezazidana stavbna zemljišča se po Zakonu o graditvi objektov štejejo tista zemljišča, za
katera je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja
stanovanjskih in poslovnih stavb (ZGO-1, 2002).
Z odlokom so določene obveznost plačevanja nadomestila, zavezanci, merila za določitev
višine nadomestila, način določitve višine, oprostitve in kazni za prekrške. V odloku so
navedeni tudi oprostitve plačila nadomestila, med drugim:
- Nadomestilo se ne plačuje za uporabo stavbnih zemljišč, kjer so urejene zelene površine in
parki za javni namen.
- Nadomestilo se ne plačuje za objekte, ki se uporabljajo za kmetijsko proizvodnjo
(gospodarske zgradbe, rastlinjaki in podobni objekti).
Doba oprostitve plačevanja nadomestila začne teči z dnem, ko gradbeno dovoljenje za objekt
postane dokončno (Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, 2003).
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8.2.

Spremembe v prostorskih aktih Občine Škofja Loka z namenom
spodbujanja kmetijske dejavnosti

Leta 2001 je podjetje Regijska razvojna družba d. o. o. družba za sonaravno urejenost
prostora iz Domžal v sodelovanju s Kmetijskim zavodom Kranj opravilo raziskavo o
kmetijskih gospodarstvih na območju Občine Škofja Loka, o njihovi perspektivnosti in
predvsem potrebah po prostorskih širitvah. Pogosto gre za potrebe po širjenju zaradi
povečanja zemljišč kmetije, ki so jih dobili v procesu denacionalizacije ali najema. Na KMG
so po pošti poslali vprašalnike. Na proučevanem mestnem in primestnem območju so kmetje
izpolnili in vrnili ankete, v katerih jih 10 ni imelo želje po širitvi, štirje so širitev zavrnili
zaradi različnih razlogov. Največkrat so ocenili, da širitve niso potrebne (premajhna kmetija)
in da želijo stavbna zemljišča uporabiti za nekmetijski namen. Dva kmeta, iz Veštra in Stare
Loke, sta predlagala tudi preselitev celotne kmetije na novo lokacijo, južno od stanovanjskega
predela Podlubnik, kjer imata v lasti zemljišča. Terenski ogled je pokazal, da zaradi
obzidanosti res nimata možnosti širitve. V obeh primerih so preselitev zavrnili z razlogom, da
bi zazidava s prostorskega vidika predstavljala konfliktno situacijo v prostoru. Šlo naj bi za
poseganje na območje, kjer je jasno začrtana meja med naseljem in kmetijskimi površinami,
hkrati pa gre tudi za poseg na strnjeno območje kmetijskih površin rezerviranih za
poljedelstvo. Med njimi se je pojavil tudi kmet, ki je želel gospodarsko poslopje obnoviti,
zaradi nasprotovanja sosedov in pomanjkanja prostora, se je preselil iz mesta v vas Bodovlje,
kjer je razpolagal z zazidljivimi zemljišči.
Na podlagi želenih in utemeljenih širitev je Občina Škofja Loka za potrebe kmetijstva leta
2002 z odlokom dopolnila Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1886 do leta 1990 ter prostorskih sestavin
srednjeročnega družbenega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 1990.
Poleg tega je dopolnila tudi prostorske ureditvene pogoje za območje Škofje Loke in za
območje mikrocelot Dorfarje, Forme, Sv. Duh, Virmaše in Grenc, ki so se v največji meri
nanašale na širitve obstoječih ureditvenih območij naselij oziroma razpršene gradnje v
primeru, da gre za slabša zemljišča. Širitve so omogočili 22 kmetijam (gradnja gnojiščne jame
10 x, hleva in silosa 9 x, povečanje funkcionalnega zemljišča 6 x, gradnja hleva za prosto rejo
3 x). Osem od vseh zahtev po širitvah je bilo na območju mestnih in primestnih območij.
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9

NEKATERI POGLEDI
PODEŽELJA

NA

PLANIRANJE

SLOVENSKEGA

Po mnenju V. Klemenčiča je bistven problem slovenskega kmetijstva opuščanje kmetijskih
zemljišč kot posledica neustrezne zemljiške strukture, zemlje v lasti nekmetov, starostne in
izobrazbene strukture kmetov. Do tega naj bi pripeljala zlasti neustrezna štiridesetletna
socialistična kmetijska politika (omejevanje velikosti kmetij na največ 10 ha, dedni zakon, ki
je dovoljeval drobljenje kmetij) in divja urbanizacija podeželja. Avtor navaja veliko kritiko na
račun planiranja podeželja. Tema o opuščanju obdelovanja je slabo zastopana v razvojnih
dokumentih, kot so navodila za izvedbo programa uvajanja CRPOV in izdelavo razvojnega
projekta CRPOV. V nadaljevanju bi bilo potrebno ugotoviti obseg že opuščenih površin in
pričakovani nadaljnji trend opuščanja, opredeliti kje in na kakšnih površinah bomo opustili
kmetijsko proizvodnjo in način vzdrževanja opuščenih kmetijskih zemljišč, določiti do kakšne
mere dopustiti opuščanje in že opuščenim zemljiščem dodeliti nove funkcije in izbrati nosilce
ter izvajalce programov. Kot drug pomemben problem avtor navaja neustrezno zemljiško
posestno strukturo (razdrobljeno), katero bi morali opredeliti kot prednostni nacionalni
problem Slovenije, saj bi ta sprememba pomembno pripomogla k večji konkurenčnosti
slovenskega kmetijstva.
Pri reševanju teh problemov bi bil bistven interdisciplinaren pristop in tesno sodelovanje med
načrtovalci prostorskega razvoja in odgovornimi organi državne uprave na eni ter kmeti,
njihovimi organizacijami in ostalimi uporabniki prostora na drugi strani. Če hoče Slovenija
uspešno slediti načelom tržnega gospodarstva EU, se mora vključiti v mednarodne
raziskovalne tokove in slediti delu zahodnoevropskih strokovnjakov, ki sodelujejo pri
programih preoblikovanja evropskega kmetijskega reda in urejanja podeželja (V. Klemenčič,
2002, str. 204).
B. Žun Koderman v svojem članku opozarja, da je pri slovenskem planiranju potrebno
spremeniti odnos do podeželja, ki je sedaj zapostavljen. »Možnost za to je uvedba nove vrste
strokovnih gradiv za projektno obravnavo podeželskih teritorijev v regionalnem zaledju mest
z delovnim naslovom Regulacijski načrti kulturnih krajin (RNkk). Imajo lastnost planskega in
urejevalskega dokumenta, ki v strokovnem krogu zapolnjuje vrzel med že doktrinarno
uveljavljenimi pristopi za regulacijo mest (regulacijskimi načrti mest) in sonaravnimi pristopi
za gospodarjenje v gozdnem prostoru (Žun Koderman, 2002).«
Z novim zakonom o urejanju prostora se je pri nas odpravil sistem družbenega planiranja, ki
ga sedaj nadomešča projektni pristop skozi prostor (od republike do občin). Problem je v tem,
da se je pri nas razvilo planiranje urbanih območij, ne pa projektno urejanje podeželja (kot ga
poznajo v EU), kar zavira njegov razvoj (revitalizacijo njegovih specifičnih deželotvornih
funkcij). Podeželje zaradi svojih značilnosti zahteva individualen pristop. Predvsem se
pojavlja vprašanje, kako podeželje legitimno prestrukturirati tako, da bi se urbanizacija razvila
tudi na podeželje Slovenije, vendar prilagojeno novim razmeram. Slovenija se tako neskladno
razvija (le mesta), se polarizira. Drugače je v nekaterih članicah EU, kjer projektno urejanje
podeželja poteka na dveh nivojih, in sicer z ruralnim oz. agrarno-strukturnim planiranjem na
stopnji predplanov (za potrebe usklajevanja s prostorskimi plani naseljevanja) in z
izvedbenim urejanjem (že stoletno upravljanje z drobno lastniško strukturo polja in vasi) (Žun
Koderman, 2002).
Po mnenju Prosena gre v Sloveniji še za zelo neuveljavljeno vrsto dela na področju
prostorskega načrtovanja in razvoja podeželja in bo na tem področju potrebno še veliko
postoriti. Do sedaj je bilo že veliko zamujenega pri črpanju iz različnih skladov (npr.
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SAPARD) predvsem na račun slabe metodologije dela. Na področju planiranja imamo slabe
zasnove iz obdobja socializma, ko je bilo planiranje sicer razvito, a instrumentov za
realizacijo planov premalo. Na vprašanje, ali naj bo pristop pri urejanju podeželja sektorski ali
integralen, je avtor prišel do zaključka, da morata biti prisotna oba. Metode za načrtovanje
podeželskega prostora morajo izhajati iz kakovostnih sektorskih planov, ki naj vključujejo
tudi prostorsko komponento. Ob razvoju podeželja je potrebno prioritetno upoštevati zahteve
in potrebe kmetijstva, hkrati pa ne zanemariti drugih pomembnih funkcij (naselitev,
rekreacija, ekologija, kakovostna krajina). Poudarja pomembnost integralnega in trajnostnega
pristopa ter načrtovanje na lokalni ravni. V prostorski enoti, ki jo predstavlja naselje (vas) in
njen funkcionalni prostor (njej pripadajoča kmetijska zemljišča), kar je najbolj uveljavljena
metoda načrtovanja razvoja podeželja v prostoru Evrope. Povezano je potrebno upoštevati
tako sektorsko zakonodajo kot zakonodajo o urejanju zemljišč in potrebe po zemljiščih.
Večina držav izpelje našteto v sklopu tako imenovanih integralnih komasacij. Danes je
komasacija skupek prostorsko-planskih, pravnih, organizacijskih, ekonomskih in tehničnih
ukrepov. Izvaja jih država s ciljem izboljšanja naravnih, gospodarskih in ekoloških razmer za
življenje in delo na podeželju z vključitvijo urejanja in prenove vaških naselij (Prosen, 2003,
str. 38).
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10 SKLEP
Obravnavano primestno območje Škofje Loke ima dobre možnosti za razvoj kmetijstva z
vidika naravnogeografskih pogojev. Velika prednost Sorškega polja in dna Poljanske doline je
uravnanost in s tem možnost strojne obdelave kmetijskih zemljišč. Slabost nižjih predelov je
temperaturni obrat in možnost pozebe za bolj občutljive rastline. Na poroznih tleh se pojavlja
tudi sušnost. V večjem delu območja, to je na severovzhodu, je rodovitna evtrična rjava prst,
na zahodu se nahajajo rendzine in pokarbonatne prsti. Pojavljajo se tudi manj rodovitne slabo
razvite obrečne in oglejene prsti ob potokih in na nižjih rečnih terasah ter distrične rjave prsti
na nekarbonatni osnovi. Bistven naravnogeografski dejavnik je tudi relief. Opazna je razlika
med obdelanimi ravninami, kjer je kmetijstvo intenzivno, in zemljišči v zaraščanju na
obdelovalnih površinah z večjim naklonom. Po tem se ločijo tudi izbrana primestna območja
med seboj. Ob vstopu v Poljansko dolino je zaradi strmega obrobja prej prišlo do opuščanja
kmetovanja. Tu se pojavlja pašna živinoreja, le še dva kmeta se intenzivno ukvarjata s
kmetijstvom.
Povprečna velikost kmetije (7,6 ha) je večja od slovenskega povprečja (leta 2000 5,6 ha in
leta 2003 6,4 ha). Na primestnem (71 KMG) in mestnem (17 KMG) območju je bilo, po
podatkih Kmetijske svetovalne službe skupaj 88 kmetijskih gospodarstev. Število se je od leta
2001 zmanjšalo za 13 %. Kmetije so enakomerno razporejene po naseljih. Številčno imajo
nekaj več kmetij naselja: Stara Loka (7 KMG), Suha (8 KMG), Sv. Duh (13 KMG) in
Virmaše (11 KMG). Med njimi se pojavljajo tudi manjše, običajno slabše opremljene,
samooskrbne kmetije, ki niso evidentirane s strani Kmetijsko svetovalne službe. Na
primestnem območju je zaščitena polovica kmetij. Čistih kmetij je na območju zelo malo, le
po kakšna v vsakem predelu. Večinoma gre za dopolnilne in mešane kmetije.
V povprečju so gospodarji na območju starejši in nekoliko bolje splošno izobraženi, kot je
povprečje za občino in Slovenijo. Na vseh območjih imajo gospodarji zelo slabo kmetijsko
izobrazbo, saj običajno temelji le na praktičnih izkušnjah in kakšnem tečaju. Na kmetijah je
pogosto zaznati bojazen zaradi ne zagotovljenega nasledstva. Po statističnih podatkih naj bi le
1/3 kmetij imela zagotovljenega naslednika. Število družinskih kmetij se zmanjšuje, povečuje
se povprečna velikost kmetij. Kmetije se povečujejo z dokupovanjem in najemanjem površin
ter z vračanjem površin z denacionalizacijo. Na območju se skupne kmetijske obdelovalne
površine zmanjšujejo predvsem zaradi pozidave.
Po ogledu na terenu sem ugotovila, da so evidentirane kmetije večinoma obnovljene, lepo
urejene in dobro opremljene. Njihove nadaljnje širitve v večini primerov niso možne.
Problematične so zlasti v gosteje pozidanih naseljih oz. njihovih predelih, kot so: Stara Loka,
Binkelj, Vešter, Grenc, Trata, Suha, Sv. Duh. Kmetje se zavedajo tega problema in si želijo
selitve, vendar ne vedo, kam. Zanimivo je, da se poleg utesnjenosti pojavlja še en razlog, to je
hrup in smrad iz kmetijske proizvodnje, kar predstavlja moteč dejavnik v naselju.
Velik problem predstavlja razdrobljenost kmetijske posesti. Komasacija, to je ukrep, ki
zmanjšuje razdrobljenost, se v praksi zaradi zahtevnosti operacije, neurejenega začetnega
stanja in premajhnega interesa, premalokrat ali skoraj nikoli ne izvaja. Temu agrarnotehničnemu ukrepu bo potrebno v prihodnje posvetiti večjo pozornost in jo umestiti v
prostorske izvedbene akte. Na drobno posestnih strukturah je običajno donosna le
specializirana in intenzivna proizvodna usmeritev – vrtnarstvo, sadjarstvo. Ranljivi naravni
viri (podtalnica, prst) pa na območju zahtevajo manj intenzivno (ekološko ali vsaj integrirano)
pridelavo.
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V prihodnje načrtujejo številne posege na kmetijska zemljišča. Številna območja so v
Prostorskem planu Občine Škofja Loka namenjena gradnji infrastrukture, industriji, gradnji
stanovanj. Kmetijstvu bo na razpolago manj zemljišč, posegi pa bodo še dodatno prispevali k
drobljenju zemljiške strukture. Predvideva se nadaljnje večanje kmetij in s tem dodatne
potrebe po širitvah kmetijskih gospodarstev. Prav tako bo večanje kmetijskih poslopij in
obdelovalnih zemljišč zahtevala vedno bolj okoljska in sonaravna kmetijska politika.
Poudarek je na ekološki pridelavi, ki za enak donos zahteva večje površine, in na dobrem
počutju živali, ki predvideva večje hleve za prosto rejo in izpuste živali. Na drugi strani se
bodo pojavljali prazni gospodarski objekti, katerim bo potrebno zagotoviti novo funkcijo. Z
vidika urejanja prostora je bistveno kmetijstvu zagotavljati zemljišča za obdelavo in širitev
oz. preselitev kmetijskih gospodarstev, celovito obnovo vasi ter urejanje kmetijskih zemljišč
za lažjo in gospodarnejšo obdelavo. Posegi na kmetijska zemljišča morajo biti dobro
pretehtani in utemeljeni, saj ob pozidavi pride do trajne izgube tega naravnega vira.
Primarna funkcija kmetijstva je produkcijska. Danes poleg pridelovanja hrane mednje štejemo
tudi pridobivanje energije, surovin in zdravih živilskih izdelkov V Evropi se pridela preveč
hrane, zato so njene cene nizke in je njena kmetijska politika usmerjena v ekstenziviranje
proizvodnje. Priložnosti je možno iskati v visoko kvalitetnih proizvodih in proizvodnji
surovin za energetiko in industrijo (les, oljna repica, sladkorna pesa).
Kmetijske pridelke odkupuje Kmetijsko gozdarska zadruga. Zadruga lahko precej vpliva na
usmerjenost kmetijstva na območju, saj so kmetje precej odvisni od njenih odkupov. V
največjih obsegih odkupuje mleko, meso, les … Zaradi manjših odkupov, ki so bili posledica
nižjih cen, se je na območju opazno znižala proizvodnja krompirja. Možnost za trženje visoko
kakovostnih pridelkov je blagovna znamka Dedek Jaka in Babica Jerca. Število ponudnikov
teh izdelkov se iz leto v leto povečuje.
Družbena funkcija se kaže v zagotavljanju socialne kulture, ki se izraža v tradiciji in vaškem
življenju, varstvu regionalne identitete in krepitvi vaške skupnosti. V naseljih je opazen vpliv
bližine Škofje Loke, kjer prebivalci ob množici različnih organizacij in društev lahko
uveljavijo svoje interese in zanimanja. Naselja nimajo pomembnejših društev niti prostorov
(razen Sv. Duha, Virmaš in Zminca), kjer bi se ljudje množično povezovali. Na tem območju
ne moremo govoriti o tradicionalnih vaških skupnostih. Vendar so v prostoru zaznavne težnje
po javnih površinah: igriščih za otroke …, kar je v pristojnosti prostorskega planiranja.
Na območju primestnega podeželja vse bolj stopa v ospredje ekološka funkcija kmetijstva, ki
se kaže v podpori regionalnim proizvodom in negi kulturne krajine. Mestnemu in
primestnemu prebivalstvu pogosto predstavlja urejeno okolje za bivanje, oddih in rekreacijo.
Pomembno bi bilo razmišljati tudi v smeri razvoja turistične ponudbe za izletnike in turiste.
Na območju je že nekaj časa prisoten interdisciplinaren pristop v načrtovanju podeželja. Letos
so partnerji lokalne akcijske skupine (LAS) izdelali že drugi Program razvoja podeželja za
območje občin Gorenja vas-Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri za obdobje 2007-2013.
Razvoj naj bi temeljil na endogenih virih in na sodelovanju lokalnega prebivalstva. Območje
bo poskušalo pridobiti status območja LEADER+, kar bo omogočalo črpanje evropskih
sredstev.
Območje ima dobra izhodišča za načrtovanje in razvoj kmetijstva. V prihodnosti bi bilo
potrebno tipizirati celotno območje občine (tržno območje, območje z omejitvami, območje
spodbujanja kmetijske dejavnosti, druga območja – primestna), saj se glede na naravno in
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družbenogeografske lastnosti precej razlikujejo med seboj, in sicer glede na kakovost
naravnih virov in glede na omejitve, ki izhajajo iz ranljivosti prostora za kmetijsko dejavnosti
in interese drugih dejavnosti. Na podlagi te tipizacije bi načrtovali razvoj za vsak tip posebej.
Država je zastavila svojo politiko v eko-socialno kmetijstvo, čemur sledi tudi lokalna politika
območja. Le-ta poskuša izboljšati dohodkovni položaj kmetovalcem, pospešuje
prestrukturiranje živilsko-predelovalne industrije, želi vzpostaviti ustrezne organizacijske
oblike in na podeželju smiselno dopolnjevati kmetijstvo z drugimi gospodarskimi dejavnostmi
(turizem, obrt), seveda ob hkratnem varovanju narave oziroma okolja nasploh. Kmetovalca
postopoma v to preusmerja kmetijska politika s kvotami, spodbudami za uveljavljanje
tradicionalnih oblik kmetijstva in plačevanjem neposrednih sredstev za manjše obremenitve
zemljišč (program SKOP). Vendar ekološkega kmetijstva ne bo brez osveščenega potrošnika,
ki bo kupoval te izdelke in bo zanje pripravljen plačevati precej višje cene.
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11 SUMMARY
Suburban areas of Škofja Loka have good natural conditions for agricultural production.
Especially flat Sorško field and the bottom of Poljanska valley are suitable for machine
cultivation. Disadvantages of the lower parts are temperature inversion and possibility of frost
of more sensitive plants. There are many types of soils. The fertile eutrophic soils in the east
part of area and rendzina and post-carbonate soils in the west. There are also less fertile and
less developed: fluviosoils, gleisoils on the lower river terrace and district brown soils on the
non-carbonate base. The main physical condition is relief. That is also the most obvious
difference that divides suburban farming areas. It is an obvious difference between intensive
cultivated flat lands and more and more abandoned agricultural land with larger inclination.
Because of the steep slope on the west side of the area, there is more abandoned and
overgrown agricultural land and less intensive areas with pasturing stockbreeding. There are
only a few bigger farms left.
In this research area average farmland is size 7,6 ha and that is bigger than average farm in
Slovenia. Farmers in this area are a little bit older and generally better educated than farmers
in the whole municipality and Slovenia. Farmers in all areas have almost no official
agricultural education except practical experience. In spite of the older masters, only 1/3 of
the farms have granted successors. The number of family farms is decreasing and the average
size is increasing; mainly on account of buying and renting additional land and land returned
in denationalisation process.
There is implemented interdisciplinary thinking and method in rural planning. This year the
partners of local action partnership, have made the second Rural development programme for
the municipalities of Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka, Železniki and Žiri for the period
2007 – 2013. The attention is on development of local sources and active participation of the
local people. They would like to become a LEADER+ area, which is designed to help rural
actors to improve the long-term potential of the local region and is funded by EU.
The primary agricultural function is farming. Because there is larger production than
consumption in Europe, the prices of food are lower and the agricultural policy of extensive
farming. There are some opportunities to seek in producing high quality food and raw
materials for industry and energetics. Agricultural products from this area are bought by
Agricultural forestry cooperative. They influence the agricultural orientation because farmers
depend on their purchases of milk, meat, potatoes, wood…; For example, the potato
production has been decreased greatly by lower prices and lower purchase. The established
trade mark “Grandfather Jaka and Grandmother Jerca has been introduced to sell high quality
local products. The number of offerers and products has been rising all the time.
Social function of agriculture is presented in assuming social culture. An important part is
traditional village/countryside life, regional identity and enhancement village community. In
these settlements people do not live in a traditional village way of life. The majority of
inhabitants are working in non agricultural sector. In this suburban areas there are just a few
local associations and public places where people can spend time together (Sv. Duh, Virmaše,
Zminec…). The reason is a big gravitation influence of very well developed town Škofja
Loka with accessible services. There are some initiatives for playgrounds for kids and sport
activities, … which is in the competence of spatial planning.
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In the suburban area there is more and more important ecological function of agriculture,
which is shown in support to local products and what is even more important, a care of
keeping agrarian elements of the cultural landscape and preserving cultural countryside. The
suburban area is usually an important place for living, recreation and spending free time for
citizens. Tourism is another opportunity for supplementary activities.
An important orientation for the spatial planning is to try to protect fertile farmland and
enlargement of agricultural homesteads, integral village restoration and land management for
easier and more economical cultivation. Intervention on the farmland has to be well
considered and cautious, because when we build it up we lose it permanently. The further
increasing of the average farm size in the future is to be expected. That means that there will
be also more needs for enlargement of homesteads in the settlements where there are often
restricted. On the other side there will be more empty homesteads without function.
A serious problem is fragmentation of the land property. A possible solution is land
consolidation. Due to its complicated operation it is almost never in use. The problem is also
confusing initial condition and not enough interest for that agrotechnical operation. However
there is a need to pay more attention to this measure in the future and to place it into spatial
development programmes. On the small land structures only intensive production as
gardening, vegetable or fruit growing could be enough profitable. But it is necessary to
introduce less intensive production (ecological or at least integrated) because of sensitive
natural sources (water, soils…) on this area.
The basic objectives in state and local agricultural policy are eco-social farming. They try to
increase farmer’s income, to restructure food processing industry and marketing of
agricultural products, to established organisation and initiate supplementary activities
(tourism, craft…). It is also important to keep agrarian elements of the cultural landscape, to
preserve nature and the ecological balance. The farming policy tries to stimulate traditional
and extensive farming with investment support and subsidies (Slovenian farming
environmental programme). Promotion of ecological farming and its products is also of high
importance. However this type of agriculture will not survive without an “ecological
consumer” who will be willing to pay more for that kind of products.
The researched area has a good starting point for planning and development of agriculture. In
the future, they should evaluate the area considering natural and social features: quality and
vulnerability of natural sources (relief, soils…) and the needs of other activities (like industry,
traffics …) in the area. Based on this evaluation they should define typical farming areas: area
of market agriculture, agriculture with restraints/restrictions, area where agriculture needs
some special stimulation and other areas…. The last type includes suburban area Based on
this classification we should define aims and plan development for each type separately.
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-

Zakon o kmetijstvu (ZKme), Uradni List RS, št. 54/00. URL: http://www.uradnilist.si/1/ulonline.jsp?urlid=200054&dhid=11559, citirano: 27.06.06

-

Zakon o urejanju prostora (ZUreP), Uradni List RS, št. 110/02. URL: http://www.uradnilist.si/1/ulonline.jsp?urlid=2002110&dhid=56597 (citirano: 22.07.06)

Odloki Občine Škofja Loka. URL: http://ls.lex-localis.info/ (citirano: julij 2006):
-

Odlok lokacijskem načrtu za občinsko cesto za potrebe industrijske cone Trata (Uradni
list RS, št. 57/05, 74/06).

-

Odlok o lokacijskem načrtu za izgradnjo Poljanske obvoznice Škofje Loke (R1-210,
odsek 1078, R1-210, odsek 1110) (UL RS 48/02).

-

Odlok o lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Kamnitnik I (Uradni list RS, št.
65/01, 7/06).

-

Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za ureditev regionalne ceste R2-403/1076
Češnjica – Škofja Loka, na pododseku Klančar – Podlubnik, od km 12+430 m do km
14+660 m (Uradni list RS, št. 50/05).

-

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Škofja Loka (Uradni list RS, št. 70/05,
103/05).

-

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje občine Škofja Loka (Uradni list RS,
št. 70/05, 103/05, 121/05, 17/06).

-

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora (Uradni list
RS, št. 61/94, 67/03).

-

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine
Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana občine Škofja
Loka za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list RS, št. 70/05, popr. 103/05,
121/05 in 17/06).

-

Odlok o ureditvenem načrtu za širitev centralnega pokopališča Lipica v Škofji Loki (UL
RS 83/02).

-

Odlok o zazidalnem načrtu prenove starega mestnega jedra Škofje Loke (UVG 10/84, UL
RS 92/03).

-

Odlok o zazidalnem načrtu za stanovanjsko-obrtno cono Virmaše (SO1) (Uradni list RS,
št. 41/04).

-

Odlok o zazidalnem načrtu za ureditveno območje SO Hrastnica (UL RS 71/01).

-

Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za zamenjavo obstoječih azbestnih cevi na
primarnem vodovodu Visoko-Škofja Loka (Uradni list RS, št. 124/04).

-

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, 2003, UL RS, št. 112/03.
URL: http://www.uradni-list.si/_pdf/2003/Ur/u2003112.pdf (citirano: 18.08.2006)
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-

Program priprave občinskega lokacijskega načrta "Za Kamnitnikom" (SKL-SE 01) v
Škofji Loki (Uradni list RS, št. 88/05) – v pripravi.
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PRILOGA 1: POROČILO O IZVAJANJU PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA 2002 - 2006
INDIKATORJI PO PODPROGRAMIH ZA LETO 2002 IN 2003

Podprogram: Postavitev podpornega okolja za razvoj novih delovnih mest na podlagi razvoja lokalnih potencialov
leto/indikator
število svetovalnih ur na interesne skupine
število individualnih svetovalnih ur
število izvedenih izobraževalnih programov za
pridobitev certifikata
število pridobljenih certifikatov oziroma potrdil
o primerni usposobljenosti
število izdelanih investicijskih in poslovnih
načrtov
število izpolnjenih vlog za pridobitev državnih
sredstev za investicije (brez vlog za pridobitev
subvencij), po namenih s predračunsko
vrednostjo in višino zaprošenih sredstev

število in vrsta registriranih dejavnosti
(dop.dejavnosti, osebno dopol. delo, SP)*

2002
136
(na delavnicah in izobraževanjih je
bilo vsaj 10 interesentov)
352
(od tega vavčer 22 ur)
2
(za peko v kmečki peči in turizem
na kmetiji)
4

2003
150

2004
68

2005
60

1080

410
(od tega vavčer 53 ur)
2

832
(od tega vavčer 42 ur)
3

2

3

3
( za spravilo lesa 2 osebi, turizem na
kmetiji 2 osebi in peka v kmečki
peči 6 oseb)
10

6
2
2
4
2
181.400. 000 SIT za investicije v
turizem na kmetiji, pridobljena
S strani razpisa programa
za namen turizma na kmetiji in
sredstva 85.058.000 SIT (
SAPARD je bila odobrena
predelavo sadja
SAPARD)
vloga iz leta 2003 za
in 12.418.000 SIT za investicije za ( ena vloga ni bila odobrena, druga
investicijo v kmečki turizem.
na odobritev še čaka
predelavo sadja, pridobljena
sredstva 3.500.000 SIT
( nacionalni program - Ribnica)
138
133
112
Predelava osnovnih kmetijskih
Predelava osnovnih kmetijskih
Predelava osnovnih kmetijskih
pridelkov - 25
pridelkov - 23
pridelkov - 18
Turizem na kmetiji - 15
Turizem na kmetiji - 15
Turizem na kmetiji - 14
Dejavnosti povezane s
Dejavnosti povezane s
Dejavnosti povezane s
tradicionalnimi znanji na
tradicionalnimi znanji na kmetiji - 23
tradicionalnimi znanji - 16
kmetiji - 23
Pridobivanje in prodaja energije iz
Pridobivanje in prodaja energije iz
Pridobivanje in prodaja
vodnih virov- 2
vodnih virov -2
energije iz vodnih virov - 2
Storitve s kmetijsko in gozdarsko
Storitve s kmetijsko in gozdarsko
Storitve s kmetijsko in
mehanizacijo in opremo - 58
mehanizacijo - 57
gozdarsko mehanizacijo in
Druge dopolnilne dejavnosti - 12
Druge dopolnilne dejavnosti - 5
opremo - 61

1
2
za namen turizma na kmetiji

175
Predelava osnovnih kmetijskih
pridelkov - 31
Turizem na kmetiji - 20
Dejavnosti povezane s
tradicionalnimi znanji na
kmetiji - 24
Pridobivanje in prodaja
energije iz vodnih virov - 3
Storitve s kmetijsko in
gozdarsko mehanizacijo in
opremo - 78

Druge dopolnilne dejavnosti 12

Druge dopolnilne dejavnosti 19

Podprogram: Posodabljanje osnovne kmetijske proizvodnje, razvoj novih in oživljanje tradicionalnih oblik kmetovanja
leto/indikator
obseg
in
investicijska
vrednost izvedenih agrarnih
operacij
število in vrsta investicij v
osnovno
kmetijsko
proizvodnjo*

2002

2003
2004
2005
71 ha investicij, skupni prispevek Občin 51 investicij na 50 ha, prispevek Občin v 48 investicij - prispevek Občin 6.729.000
v višini 8.113.405 SIT
skupnem znesku 5.341.000 SIT
SIT

87 ha

Prispevki Občin v skupni vrednosti:
10.102.000 SIT:
3 investicije v mlekovode
12 investicij v sušilne naprave
4 investicije v hladilne naprave
3 investicije v mlekovode
4 investicije v silose
34 investicij v gnojišča in gnojne jame*
3 investicije v transporterje hlevskega
gnoja
3 investicije v aeratorje
2 investicije v avtomatske krmilnike
1 investicija v avtomatsko pehalo za gnoj
Pridobljeno na razpisih SAPARD: 6 investicij v gospodarska poslopja
35.052.000 SIT (9 kmetij za kmetijsko
mehanizacijo)
Narejenih je bilo 29 poslovnih načrtov Sredstev iz programa SAPARD in
za razpis SAPARD in nacionalni razpis. strukturnih skladov je bilo v lanskem letu
Pri nacionalnem razpisu nobena vloga občutno manj, narejene so bile tri vloge
ni bila odobrena, pri razpisu SAPARD za nakup traktorjev, s katerimi pa
vse vloge iz leta 2003 še niso bile investitorji na razpisu niso bili uspešni.
obdelane

5 investicij v mlekovode
6.552.000 SIT
5 investicij v hladilne naprave
za mleko 2.365.000 SIT
18 investicij v sušilne naprave
17.615.000 SIT
5
investicij
v
aeratorje
2.940.000 SIT
7 investicij v izgradnjo gnojišč
in gnojnih jam 1.597.000 SIT
4 investicije v silose 4.000.000
SIT
4 investicije v čredinske
pašnike (10,77 ha) 56.300 SIT

Prispevki Občin v skupni vrednosti
13.573.603 SIT:
4 investicije v mlekovode
15 investicij v sušilne naprave
4 investicije v transporterje hlevskega
gnoja
2 investiciji v hladilne naprave
4 investicije v aeratorje
24 investicij v izgradnjo gnojišč in
gnojnih jam
5 investicij v obnovo hleva
1 investicija v silos

24

31

število kmetij vključenih v
ekološko kmetovanje

32

Prispevki Občin v skupni vrednosti
10.600.000 SIT:
1 investicija v mlekovode
7 investicij v sušilne naprave
6 investicij v hladilne naprave
4 investicije v silose
24 investicij v gnojne jame in gnojišča
1 investicija v transporter hlev.gnoja
1 investicija v aeratorje
1 investicija v avtomatski krmilnik
1 investicija v avtomat. pehalo za gnoj
2 inv. v kosilnici za strme travnike
4 investicije v gospodarska poslopja

45

Podprogram: Vzpostavitev skupne infrastrukture za trženje produktov s podeželja
leto/indikator
število uporabnikov blagovnih
znamk Dedek Jaka, Babica Jerca
- Naravni izdelki iz škofjeloških
hribov

2002

2003

2004

2005

29

35

39

39

število izdelkov in živil pod
skupnima
blagovnima
znamkama
število
in
vrsta
skupnih
predelovalnih enot
Število in vrsta skupnih servisov

223

304

329

344

0

0

0

0

0

0

0

0

Podprogram: Širjenje turistične ponudbe, kot oblike trženja produktov s podeželja
leto/indikator

2002

2003

2004

število
in
vrste 3 - strokovne ekskurzije
Loška kolesarska pot
zaokroženih
turističnih produktov Rupnikova linija
Kartica ugodnosti - Potepin na
Loškem
Next Exit
Izleti in počitnice na Loškem
Carniola
16 pohodniških poti " S pohodniško
palico po škofjeloških hribih"

3 - strokovne ekskurzije
Loška kolesarska pot - 12 etap
Rupnikova linija - 3 etape
Kartica ugodnosti - Potepin na Loškem
Next Exit - vključitev v Zlatorogovo
pot
Izleti in počitnice na Loškem Izpeljanih preko 100 izletov za različne
ciljne skupine
Carniola -izleti
Pohodniške poti " S pohodniško palico
po škofjeloških hribih- 22 poti (7 novih
tik pred otvoritvijo)
LTIS - lokalni turistično informacijski
sistem - vključitev celotne ponudbe
POstavitev stalne zbirke na temo
Rupnikove linije v Gorenji vasi
Teden podeželja na Loškem
Dnevi turizma na Loškem
Po Loški kolesarski poti na Blegoš
Venerina pot

3- strokovne ekskurzije
Loška kolesarska pot – 12 etap
Rupnikova linija – 3 etape
Tematske poti na Loškem – 22 poti
Kartica ugodnosti – Ugodno po Carnioli
Next Exit – Na lepše – vključitev v
Zlatorogovo pot
Izleti in počitnice na Loškem za različne
ciljne skupine – izpeljanih preko 120
izletov za različne skupine
Carniola – izleti po osrednji Gorenjski
STIP – slovenski turistično informacijski
portal – vključitev celotne ponudbe
Zbirka na temo Rupnikove linije v
Gorenji vasi
Teden podeželja na Loškem
Dnevi turizma na Loškem
Po Loški kolesarski poti na Blegoš
Venerina pot

2005
3 strokovne ekskurzije
Loška kolesarska pot – 12 etap
Rupnikova linija – 3 etape
Tematske poti na Loškem – 22 poti
Kartica ugodnosti – Ugodno po Carnioli
Next Exit – Na lepše – vključitev v
Zlatorogovo pot
Izleti in počitnice na Loškem za različne
ciljne skupine – izpeljanih preko 120
izletov za različne skupine
Carniola – izleti po osrednji Gorenjski
STIP – slovenski turistično informacijski
portal – vključitev celotne ponudbe
Kolesarjenje v Sloveniji – vključitev
Pohodništvo v Sloveniji – vključitev
Kjer sadje cveti, človek živi
Zbirka na temo Rupnikove linije v
Gorenji vasi
Teden podeželja na Loškem
Dnevi turizma na Loškem
Po Loški kolesarski poti na Blegoš
Venerina pot

število prenočitvenih turistične kmetije: 160 postelj
kapacitet
na gostišča, penzioni: 82 postelj
apartmaji: 72 postelj
podeželju
koče: 216 postelj

turistične kmetije: 160 postelj
gostišča, penzioni: 149 postelj
apartmaji: 62 postelj
koče: 159 postelj

turistične kmetije: 164 postelj
gostišča, penzioni: 116 postelj *
apartmaji: 57 postelj
koče: 200 postelj*

turistične kmetije: 205 postelj
gostišča, penzioni: 64 postelj
apartmaji: 81 postelj
koče: 192 postelj

skupaj: 530 postelj

skupaj: 537 postelj

skupaj: 542 postelj

skupaj: 530 postelj

* narejena je bila prerazporeditev oz. preimenovanje gostišč v koče

Vir: Planiranje podeželja v UE Škofja Loka, 2006

PRILOGA 2: Prikaz proučevanih mestnih in primestnih območij
Škofje Loke s kmetijskimi gospodarstvi in planiranimi spremembami
(Vir: Neposredna plačila na površine in živali, 2006;
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin ..., 2004)
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LEGENDA:
Planirane spremembe rabe tal v
zazidljive površine
Predvidena poljanska obvoznica.
S Kmetijska gospodarstva.
#
Naselja - primestna.
Naselja - mesto.
Državne ceste
Merilo: 1:50000
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Avtor: Frakelj, 2006;

1.5

2

2.5 Kilometers

PRILOGA 3: Pedologija in hidrologija obravnavanega območja.
(Vir: Pedološka karta, 2005;
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin ..., 2004)
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LEGENDA:
Tipi prsti:
Distrična tla
Evtrična rjava tla
Hipoglej
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PRILOGA 4: Dejanska raba zemljišč s kmetijskimi gospodarstvi
in planirane spremembe.
(Vir: Dejanska raba kmetijskih zemljišč, 2002;
Neposredna plačila na površine in živali, 2006;
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin ..., 2004)
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PRILOGA 5: Kmetijska zemljišča kmetov iz Stare Loke
(Vir: Digitalni zemljiški kataster, 2006;
Neposredna plačila na površine in živali, 2006)
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PRILOGA 6: Kmetijska zemljišča kmetov iz Sv. Duha
(Vir: Digitalni zemljiški kataster, 2006;
Neposredna plačila na površine in živali, 2006)
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PRILOGA 7: Kmetijska zemljišča kmetov iz Suhe.
(Vir: Digitalni zemljiški kataster, 2006;
Neposredna plačila na površine in živali, 2006)
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PRILOGA 8: Kmetijska zemljišča kmetov iz Zminca
(Vir: Digitalni zemljiški kataster, 2006;
Neposredna plačila na površine in živali, 2006)

KD

NV

#
NV

NV

LEGENDA:
#
Kmetijska gospodarstva - Zminec
Kmetijska zemljišča kmetov iz Zminca
Državne ceste
Gozd
Začasni in trajni travniki
Njive in vrtovi
Sadovnjaki
Pozidana in sorodna zemljišča
Odprta zemljišča
Zemljišča v zaraščanju
Vode
Merilo: 1:30000
0.5

0

0.5 Kilometers

Avtor: Frakelj, 2006;

###

#

PRILOGA 9: Planirana namenska raba zemljišč.

Vir: Prostorski plan občine za obdobje do leta 2020, 2004

PRILOGA 10: Vzhodni in severni del primestnega območja Občine Škofja Loka (Vir: M. Naglič, 2006)

PRILOGA 11: Severovzhodno primestno območje, vasi proti Kranju. (Vir: M. Naglič, 2006)

PRILOGA 12: Pogled na Škofjeloški grad iz zahoda. Zadaj stanovanjski predel Pod Plevno, Suha in Puštal
(Vir: M. Naglič, 2006)

PRILOGA 13: Pogled na Staro Loko (Vir: M. Naglič, 2006)

PRILOGA 14: Pogled na industrijsko stanovanjski predel na Trati (Vir: M. Naglič, 2006)

PRILOGA 15: Pogled na Suho in Lipico, vasi proti vzhodu. V nadaljevanju vasi proti Ljubljani. (Vir: M. Naglič, 2006)

