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RAZVOJ PODEŽELJA NA PRIMERU KRAJEVNE SKUPNOSTI MAVČIČE
Izvleček:
V diplomskem delu so prikazane sodobne spremembe, ki se odvijajo v Krajevni
skupnosti Mavčiče. Obravnavano območje spada v tisti del podeželja, ki je prvotno
tradicionalno kmetijsko funkcijo zamenjalo za bivalno funkcijo ljudi, ki se dnevno vozijo
na delo v večje kraje.
V diplomskem delu je podana fizičnogeografska oznaka Krajevne skupnosti Mavčiče,
analizirane so demografske spremembe in spremembe v kmetijstvu. Podana je analiza
rezultatov ankete, iz katere je razvidno kako prebivalci sami gledajo na svoj kraj in
njegov prihodnji razvoj.
Ključne besede: podeželje, razvoj podeželja, kmetijstvo, krajevna skupnost Mavčiče.

DEVELOPMENT OF COUNTRYSIDE IN LOCAL COMMUNITY OF MAVČIČE
Abstract:
The present paper discusses contemporary changes in the Local Community of Mavčiče.
The described area belongs to the part of the countryside which has replaced the primary
agricultural function with the residential function.
In the research are described physical-geographic characteristics of Mavčiče. The paper
also analyses the demographic changes and changes in agriculture. The results of the
opinion poll which show how residents feel about their locality are also added.
Key words: countryside, development of the countryside, agriculture, local community
of Mavčiče.

KAZALO:
1. UVOD.............................................................................................................................. 1
1.1. Namen dela............................................................................................................... 1
1.2. Metode dela .............................................................................................................. 2
2. FIZIČNOGEOGRAFSKA OZNAKA KS MAVČIČE................................................... 3
2.1. Lega in omejitev območja ........................................................................................ 3
2.2. Sorško polje v naravnogeografskih členitvah .......................................................... 5
2.3. Morfogenetski razvoj, geološke in reliefne značilnosti ........................................... 5
2.4. Podnebne značilnosti................................................................................................ 9
2.5. Hidrografske značilnosti ........................................................................................ 10
2.6. Pedogeografske značilnosti .................................................................................... 11
2.7. Rastlinstvo in živalstvo .......................................................................................... 15
2.8. Pokrajinsko - ekološke enote območja................................................................... 18
3. DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILOSTI KS MAVČIČE.................................... 21
3.1. Poselitev in naselja ................................................................................................. 21
3.2. Demografske značilnosti ........................................................................................ 24
3.2.1. Starostna in spolna struktura prebivalstva ..................................................... 25
3.2.2. Velikost in vitalnost gospodinjstev .................................................................. 26
3.2.3. Izobrazbena struktura prebivalstva................................................................. 27
3.2.4. Aktivnost prebivalstva ..................................................................................... 28
3.2.5. Migracije prebivalstva .................................................................................... 30
3.3. Infrastruktura.......................................................................................................... 32
3.3.1. Prometna infrastruktura.................................................................................. 32
3.3.2. Komunalna infrastruktura............................................................................... 32
3.4. Gospodarstvo.......................................................................................................... 32
3.4.1. Kmetijstvo........................................................................................................ 32
3.4.2. Gozdarstvo ...................................................................................................... 38
3.4.3. Turizem in rekreacija ...................................................................................... 39
3.4.4. Ostale dejavnosti ............................................................................................. 41
4. RAZVOJ PODEŽELJA NA OBMOČJU KS MAVČIČE........................................... 43
4.1. Ključni razvojni problemi ...................................................................................... 43
4.1.1. Kaj prebivalstvo v svojem bivalnem okolju najbolj pogreša?......................... 43
4.1.2. Identifikacija razvojnih problemov ................................................................. 45
4.2. Razvojna izhodišča oziroma priložnosti ................................................................ 47
4.2.1. Na kaj so prebivalci ponosni?......................................................................... 47
4.2.2. Kje vidi prebivalstvo glavne razvojne priložnosti? ......................................... 51
4.3. Okoljski vidiki razvoja podeželja........................................................................... 52
4.3.1. Zaznavanje okoljskih problemov med prebivalstvom...................................... 52
4.4. Odnos prebivalstva do turističnega razvoja območja krajevne skupnosti.............. 53
4.5. Turizem kot priložnost za trajnostni razvoj podeželja ........................................... 57
4.5.1. Krajinska zasnova in krajinska ureditev za območje jezera ........................... 57
4.5.2. Projekt »Doživetja narave ob jezeru«............................................................. 64

4.5.3. Čezmejna delavnica »Dobre prakse pri razvoju sonaravnih dejavnosti na
jezerih« ...................................................................................................................... 67
5. ZAKLJUČEK................................................................................................................ 71
6. SUMMARY................................................................................................................... 72
VIRI IN LITERATURA ............................................................................................... 73
SEZNAM PREGLEDNIC ............................................................................................ 76
SEZNAM GRAFIKONOV ........................................................................................... 77
SEZNAM KART........................................................................................................... 77
SEZNAM FOTOGRAFIJ ............................................................................................. 77
PRILOGE ...................................................................................................................... 80
Anketni vprašalnik za gospodinjstva......................................................................... 80
Anketni vprašalnik za gospodinjstva s kmečkim gospodarstvom .............................. 82
Anketni vprašalnik za nosilce dopolnilnih dejavnosti ............................................... 84

Diplomsko delo

1

1. UVOD
1.1. Namen dela
Krajevno skupnost Mavčiče sem izbrala kot predmet proučevanja v diplomskem delu, ker
sem tukaj domačinka, in me pojavi in procesi na tem območju še posebej zanimajo. Po
letu 1986 so se razmere na tem območju precej spremenile zaradi zajezitve Save pri
Mavčičah in novonastalega akumulacijskega jezera. Pri tem se je pojavila različna
okoljevarstvena problematika, ki je zelo široka in zapletena. Ne gre le za spremenjen
vodni režim in onesnaževanje podtalnice, temveč tudi za spreminjanje drugih
pokrajinskih potez.
Problematika slovenskega podeželja se v zadnjih letih vse pogosteje obravnava v
različnih kontekstih. Vse več je literature, kjer so predstavljene t.i. dobre prakse pri
reševanju tovrstne problematike. Na območju južne Gorenjske pa vlada nekakšno
mrtvilo. V primerjavi z sosednjimi območji je opaziti precej manj zainteresiranosti
lokalnega prebivalstva za novosti, vključevanje v gostinsko in turistično ponudbo,
razvijanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.
Obravnavanemu območju daje močan pečat akumulacijsko jezero hidroelektrarne
Mavčiče, ki je nastalo pred dvajsetimi leti. Zanimivo je, da vsem tem času ni bilo jezero
natančno poimenovano, ni bilo večjih vlaganj v turistični razvoj jezera, ki bi pomenil
dodatni vir zaslužka za domačine. Medtem je le nekaj kilometrov južneje Zbiljsko jezero,
ki je njegovo pravo nasprotje.
V diplomskem delu bom skušala najti vzroke za takšno stanje, kateri dejavniki vplivajo
na dosedanji razvoj. Velik del diplomskega dela je usmerjen v proučevaje možnosti
nadaljnjega razvoja podeželja na tem območju in njegovim posledicam. Spremembe
nekateri vidijo kot priložnost, drugi se jih bojijo.

Delovni hipotezi
Na začetku diplomskega dela izpostavljam delovni hipotezi, ki ju bom v nadaljevanju
skušala dokazati.
HIPOTEZA 1:
Območje KS Mavčiče je bivalno visoko kakovostno okolje z dobrim prometnim
položajem, v relativni bližini večjih zaposlitvenih, izobraževalnih in oskrbnih središč. To
je vzrok, da se nekdaj tradicionalno podeželsko okolje spreminja v bivanjska oziroma
spalna naselja in je privlačno tudi za priseljevanje mlajših družin iz mest.
HIPOTEZA 2:
Pomembno prelomnico v razvoju obravnavanega območja pomeni projekt »Doživetja
narave ob jezeru«, katerega cilj je razvoj predvsem sonaravnih oblik turizma, le-ta pa bo
pospešil razvoj tudi drugih dejavnosti na podeželju predvsem na področju kmetijstva in
obrti.

Diplomsko delo

2

1.2. Metode dela
Diplomsko delo je razdeljeno v tri glavna poglavja.
V prvem poglavju so opredeljene glavne fizičnogeografske značilnosti KS Mavčiče, ter
njihov vpliv na ostale pojave in procese, predvsem rabo tal. Na osnovi ugotovljenih
fizičnogeografskih značilnosti so oblikovane homogene enote obravnavanega območja,
pokrajinsko ekološke enote. Fizičnogeografska analiza območja predstavlja tudi osnovo
za načrtovanje razvoja podeželja v zaključnih poglavjih diplomskega dela.
Drugo poglavje zajema demografsko analizo, s katero so bile prepoznane demografske
spremembe v zadnjih desetletjih, stanje na področju infrastrukture in gospodarstva s
poudarkom na kmetijstvu.
Osrednji del diplomskega dela predstavlja tretji del, kjer so predstavljeni rezultati ankete,
ki je bila izvedena v vaseh Mavčiče in Praše. Predstavljeni so tudi projekti, ki potekajo na
tem območju za turistično oživitev jezera in okoliških vasi.
Na začetku izdelave diplomskega dela sem pregledala obstoječo literaturo, povezano z
obravnavanim območjem. Glavni vir podatkov za demografsko analizo in analizo
kmetijstva je bil Statistični urad Republike Slovenije. Pri analizi kmetijstva je bil del
podatkov za obravnavana naselja naročen pri Statističnem uradu RS. Številne aktualni
podatki so bili pridobljeni na terenu s pomočjo anketiranja kmečkih gospodarstev.
Najpomembnejši del diplomskega dela predstavlja najobsežnejše peto poglavje. V njem
so zbrani in analizirani rezultati terenskega dela. Velik del podatkov je bil pridobljen s
pomočjo dela na terenu. Izvedenih je bilo 130 anket, kjer so prebivalci izrazili prednosti,
pomanjkljivosti, nevarnosti, priložnosti krajevne skupnosti Mavčiče. Gospodinjstva s
kmečkim gospodarstvom in dopolnilno dejavnostjo so izpolnjevala dodatni vprašalnik.
V tem poglavju je predstavljen projekt »Doživetja narave ob jezeru«, katerega izvajatelj
je Center za trajnostni razvoj podeželja.
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2. FIZIČNOGEOGRAFSKA OZNAKA KS MAVČIČE
2.1. Lega in omejitev območja
Območje krajevne skupnosti Mavčiče1 ima zanimivo lego. Zavzema južni del Mestne
občine Kranj. Na vzhodu, jugu in zahodu meji na tri različne občine. Na vzhodu poteka
meja z občino Šenčur, meja poteka po sredini toka reke Save. Južno od vasi Podreča se
pričenja občina Medvode. Na zahodu poteka meja z občino Škofja Loka, meja poteka po
regionalni cesti Kranj – Ljubljana. Na severno od vasi Breg ob Savi se pričenja KS
Orehek, ki spada v MO Kranj.
Na jugu KS Mavčiče pa poteka tudi meja med dvema statističnima regijama in sicer med
Gorenjsko in Osrednjeslovensko statistično regijo.
Celotno območje KS Mavčiče leži na vzhodnem robu Sorškega polja, na desnem bregu
reke Save. Gre za ravninsko območje, saj večina obravnavanega območja leži v
nadmorski višini med 350 in 370 m. V KS Mavčiče je najnižja nadmorska višina v MO
Kranj in sicer savska reber med Trbojami in Podrečo z 330 metri nadmorske višine.
Najvišjo nadmorsko višino 370 m ima območje v SZ delu, na območju t.i. Savškega
polja. Prav tako 370 m nadmorske višine doseže na območju Žejskega hriba, ki leži na JZ
obravnavanega območja.
KS Mavčiče meri 13 km2 , v šestih vaseh prebiva 1751 prebivalcev2. Gostota poselitve
torej znaša 135 prebivalcev/km2. Med krajani obravnavanega območja se večkrat
pojavlja nezadovoljstvo z razmerami v MO Kranj, zato se pojavljajo ideje o odcepitvi od
le-te in ustanovitvi lastne občine ali vključitvi v katero od sosednjih občin.
V cerkvenem oziru večina območja spada v župnijo Mavčiče, vas Breg ob Savi spada v
župnijo Kranj-Drulovka-Breg.
KS Mavčiče ima ugodno prometno lego. Leži na območju slovenskega prometnega križa,
v relativni bližini drugih zaposlitvenih, izobraževalnih in oskrbovalnih središč (razdalja je
merjena iz vasi Mavčiče): Kranj – 8 km, Medvode – 5 km, Ljubljana – 20 km, Škofja
Loka – 15 km. V Bližini je tudi mednarodno letališče Brnik. Položaj KS Mavčiče na
prodni ravnini Sorškega polja, blizu pomembnih prometnih povezav (regionalna cesta
Kranj – Ljubljana, letališče Brnik) in blizu središča Gorenjske, Kranja, je zelo ugoden za
poselitev in gospodarski razvoj.

1
2

Zapis krajevna skupnost Mavčiče bo v prihodnje potekal v skrajšani obliki KS Mavčiče.
Podatki krajevnega urada KS Mavčiče, julij 2005.
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Karta 1: Lega in obseg krajevne skupnosti Mavčiče.
Vir: Atlas Slovenije, Založba Mladinska knjiga in geodetski zavod Slovenije, Ljubljana
1996, str. 106.
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2.2. Sorško polje v naravnogeografskih členitvah
Pri pregledu naravnogeografskih členitev je zanimivo, da so avtorji Sorško polje zelo
različno uvrščali v svoje klasifikacije.
Melik (1959) uvršča Sorško polje v mezoregijo Kranjska ravan s Sorškim poljem, to pa v
submakroregijo Posavska Slovenija. Kranjska ravan je osrednja in največja ravnica
Ljubljanske kotline. Za jugozahodni del polja, ki se naslanja na reko Soro, je med
prebivalci tamkajšnjih vasi razširjeno ime Sorško polje. V geografski literaturi je
Kranjska ravan označena tudi kot Kranjska ravnina, Kranjsko polje ali Kranjsko-Sorško
polje. (Slovenija: Pokrajine in ljudje, 1998).
Ilešič (1958) Sorško polje uvršča v mezoregijo Osrednje ravnine Ljubljanske kotline, to v
submakroregijo Zahodne predalpske pokrajine in nadalje v makroregijo Predalpske
pokrajine.
Gams (1993) uvršča Sorško polje v submezoregijo Kranjsko-Sorško polje, to v
mezoregijo Ljubljanska kotlina in makroregijo predalpsko hribovje.
Po regionalizaciji, katere avtorji so Gabrovec, Orožen Adamič, Pavšek, Topole, Kladnik
so opredelili mezoregijo Savska ravan. Sestavljajo jo predvsem ravnine z rečnimi nanosi
oblikovanimi v terase (Dežela, Kranjsko, Sorško, Ljubljansko polje, Kamniškobistriška
ravan). Ta mezoregija se skupaj z alpskim visokogorjem, alpskim hribovjem in ostalimi
alpskimi ravninami uvršča v makroregijo Alpski svet. V tej regionalizaciji sta združena
alpski in predalpski svet. (Slovenija: Pokrajine in ljudje, 1998).
V današnji geografski literaturi se najpogosteje pojavlja izraz Kranjsko-Sorško polje.

2.3. Morfogenetski razvoj, geološke in reliefne značilnosti
KS Mavčiče v celoti leži na območju Sorškega polja. Sorško polje leži v trikotniku med
reko Savo, vznožjem Škofjeloškega hribovja in vznožjem Polhograjskega hribovja, konča
se z Medenskimi vrati pri Grmadi. Obsega 58,8 km2, leži na višini med 400 m (Stražišče)
in 332 m (Preska) nadmorske višine. Tako se na razdalji približno 11 km spusti za 68
metrov. Kranjsko-Sorško polje deli pretežno v konglomerat vrezano rečno korito Save.
Polje je brez osamelcev, ki se pojavljajo šele na njegovem južnem delu (Šmarna gora).
Na obeh poljih absolutno prevladujejo pesek, prod in konglomerat (Gams, 1993)
Sorško polje je del Ljubljanske kotline. Zametki Ljubljanske kotline se uvrščajo v čas
pred terciar. Po nastanku je udorina, ki je nastala zaradi neotektonskih premikanj.
Ozemlje se je razlomilo v številne grude in se ob prelomih ugrezalo. V srednjem
oligocenu je bila pretrgana vez med Julijskimi Alpami in Kamniško-Savinjskimi Alpami.
Udorino je zalilo morje, ki je vdrlo iz panonske smeri.
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Karta 2: Kamninska zgradba Sorškega polja.
Vir: Osnovna geološka karta, list Kranj, 1968.
Legenda:
Holocen:
al - nanosi rek in potokov
Pleistocen:
fgl - prod, pesek, prodni zasip
fgl - konglomerat, slabo sprijet prod,
glina, konglomeratni zasip

1, 2, 3, 4 - tektonske prelomnice

V bližini obravnavanega območja potekajo kar štiri tektonske prelomnice. V glavnem
imajo smer severozahod – jugovzhod in se imenujejo tudi dinarske. Najdemo jih tudi
prečno na to smer. Najpomembnejši prelomi, ki potekajo po Sorškem polju, oziroma
vplivajo na njegovo aktivnost so (glej karto 2):
1. Ratitovški prelom: sledimo mu od Nomenja, preko Ratitovca, do Železnikov in
mimo Škofje Loke proti Medvodam.
2. Blejski prelom: povezuje območja termalnih izvirov Bled – Besnica – Pirniče.
Proti jugovzhodu se preko Ljubljane najbrž nadaljuje v Ortneški ali Želimeljski
prelom.
3. Kranjski prelom: poteka po dolini Save preko Kranja proti Šmarni Gori in Rašici.
Prelom se verjetno nadaljuje proti Dolenjski v Žužemberški prelom.
4. Smledniški prelom: vleče se od Smlednika proti Mostam, ter ima smer jugozahod
– severovzhod. Poteka prečno na vse ostale prelome. Ob njem se je na severni
strani ugreznilo Kranjsko-Sorško polje (Tolmač za list Kranj, 19868).
Ob tako številni prelomih ne preseneča dejstvo, da je območje Ljubljanske kotline
potresno dokaj nevarno.
Zaradi tektonskega grezanja v geološki preteklosti je postalo Sorško polje pomembno
sotočje rek. Le te so v pleistocenu nasule debele plasti proda. Sorško polje severno od
Medvod zapolnjujejo več kot 100 m debeli terciarni (oligocenski) in več kot 100 m debeli
kvartarni (pleistocenski) sedimenti. Terciarna podlaga leži v srednjem delu polja zelo
globoko. V vrtini pri Drulovki leži v globini 257 m, v vrtini na Meji na v globini 261 m
(Žlebnik, 1971).
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V srednjem delu Sorškega polja ležijo starejši, srednji in mlajši konglomeratni zasipi
drug na drugem. Ta konglomerat je pretežno apnenčast, je trdno sprijet in v njem ni
fosilnih ostankov. Na konglomeratnih zasipih je odložen prodni zasip. Pod zasipom je
bila ponekod z vrtinami ugotovljena nekaj metrov debela glina s prodniki, ki je nastala
zaradi preperevanja konglomerata. Sipki prod, s katerim je pokrito polje naj bi pripadal
würmski starosti, na kar nakazuje pelod, najden v profilu. (Tolmač za list Kranj).
Po končanem nasipavanju mlajšega konglomeratnega zasipa je začela Sava močno
erodirati. V tej dobi je vrezala 35 do 40 m globoko strugo v konglomerat. Tako je nastala
soteska Zarica. Vrezovaje pa je najbrž posledica tudi splošnega tektonskega dvigovanja v
tistem času, ki pa ni bilo enakomerno. Vrezovanju je sledilo zasipavanje in sicer z
mlajšim prodnim zasipom. Reke so najprej zapolnile stare struge, nato pa so se široko
razlile in odložile obsežne vršaje, tako je nastal Savski vršaj (Žlebnik, 1971).
Prodna odeja povečini ne presega 10 m, le v ozkem pasu med Drulovko, Jeprco in
Senico, kjer poteka po sredini Sorškega polja stara savska struga, je prodni zasip
debelejši. V vrtini pri Drulovki je bila debelina peska kar 116 metrov (Tolmač za list
Kranj, 1968).
Holocenske starosti so še zdaj nastajajoče sipke usedline proda, peska in melja ob reki
Savi in njenih pritokih. Holocensko ravnico od višje prodne terase loči ježa. Ravnica je
zaradi v konglomerat vrezane savske debri ponekod tako ozka, da tudi visoke vode
sorazmerno malo poplavljajo okolico. Večja aluvialna ravnica je samo pod Drulovko in
pri Zbiljah. Ostala območja aluvialnih ravnic so zaradi zajezitve ob zgraditvi HE Mavčiče
leta 1986 poplavljene.

Rečne terase
Na tem uravnanem reliefu nekaj razgibanosti prinašajo rečne terase, ki so posledica
izmeničnega rečnega zasipavanja in vrezovanja.
Ilešič (1935) Sorško polje deli v dva sklopa teras: visoka (prva) terasa, ki se deli na
zgornjo visoko teraso in spodnjo visoko teraso. Drugi sklop sestavljajo terase med robom
debri in današnjim savskim tokom.
Visoka (prva) terasa
Zgornja visoka terasa
Nad glavno prodnato ravnico se med Škofjo Loko, Medvodami in Mavčičami dvigujejo
osamljene konglomeratne terase: Velika Dobrava pri Godešiču, Smrekova Dobrava pri
Retečah, Žejski hrib pri Zbiljah. Te vzpetine so erozijski osamelci najstarejših prodnih
nanosov, ki so ponekod že zakraseli. (Tolmač za list Kranj).
Na JZ delu KS Mavčiče se nahaja Žejski hrib, ki je največji in najvišji (371 m) med
omenjenimi terasami. Območje je zgrajeno iz trdnega konglomerata in pokrito z debelo
plastjo ilovnate prepereline. Prodniki, ki jih najdemo v njej so deli razpadlega
konglomerata. Te najstarejše terase so deloma zakrasele, zato tu najdemo kraške vrtače in
suhe doline. Predvsem na Z in J se nad ravnino dviga z izrazito ježo. To kaže, da so tod
potekale v erozijski fazi dokaj globoke struge rek. Med najvišjo točko Žejskega hriba in
spodnjo visoko teraso je nekaj manj kot 20 metrov (Žlebnik, 1971).
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Fotografija 1: Ježa terase na območju Žejskega hriba.

Avtor: Lidija Stenovec
Spodnja visoka terasa
To je nižja starodiluvialna terasa, ki je okrog 20 m pod višjo starodiluvialno teraso. Tu
konglomeratna osnova še ni pokrita s prodom in peskom. To teraso srečamo v Starih
njivah na robu Žejskega hriba. Najširši pas pa se vleče ob Savi. Le ta se prične pri vasi
Breg ob Savi in konča pri Mavčičah, kjer je tudi najširši. Od ostale ravnine ga loči ježa,
ki pa zaradi konglomerata, ki sega do vrha ni obdelana (Seifried, 1961).
Fotografija 2: Mlinski kamen izdelan iz kompaktnega konglomeratnega proda, kakršne so
v preteklosti izdelovali v vasi Jama.

Avtor: Lidija Stenovec
Terase mlajšega prodnega zasipa
Velik del Sorškega polja pokriva prod, ki ga je nanesla Sava. Rakovec (1940) ga imenuje
Savski vršaj. Gre za prod mlajšega nanosa, naložen na starejši konglomerat. Na številnih
mestih ob Savi so se razvile posamezne terase, v večji meri pri Bregu, med Prašami in
Mavčičami, severno in zahodno od Podreče.

Diplomsko delo

9

Med robom savske debri in današnjim tokom reke Save so v splošnem zastopane tri etaže
teras.
Najvišja terasa (3) je najbolj razvita in sicer leži 10-15 metrov pod ravnino. Uvršča se
med terase nakelske (würmske) faze iz dobe mlajšega zasipa – prod mlajšega zasipa je
naložen na starejši konglomerat. Razvita je pod vasjo Breg, v višini okrog 355 m, a je
vrezana v konglomerat. Manjše ostanke te terase opazimo na obeh straneh ozke debri v
vasi Jama. Tu je razvita v obliki konglomeratne police sredi gozda v višini 350 m. Pod
Prašami imamo izrazito teraso v njivah z višino ca. 352 m. Pri Mavčičah ji odgovarja
prva široka terasa s travniki pod vasjo (okrog 345 m). Terasa tega nivoja (345 m in nižje)
se na široko nadaljuje v gozdu med Mavčičami in Podrečo, kjer v bližini Dragočajne
preneha.
V savski debri sta zastopani še dve nižji stopnji (4, 5) in najmlajša ravnica ob Savi (6).
Stopnja 5 se na desnem bregu Save nahaja pod Prašami in SV pod Mavčičami (340 – 335
m). Tudi pod južnim delom Podreče imamo ravnico v višini 335 m. Naslednja stopnja (6)
je povsod le nekaj metrov nad vodo, tako pod južnim delom Brega v višini okrog 342
metrov ter pri Mavčičah na višini okrog 330 m. (Ilešič, 1935, str. 156)
Zaradi nastanka akumulacijskega jezera pri HE Mavčiče, danes najmlajše terase (6, 7)
niso vidne. Gladina vode med Bregom in Mavčičami se je dvignila in preplavila velik del
območja ob reki. (Ilešič, 1935, str. 155, 156).

2.4. Podnebne značilnosti
Podnebne razmere so pomembne za razvoj kmetijstva in gozdarstva, poselitev in
izletniški turizem in rekreacijo. Za razvoj kmetijstva in gozdarstva so pomembni
predvsem sledeči klimatski elementi: temperatura zraka, padavine, sončno obsevanje,
slana, toča (preko leta in v vegetacijski dobi). Za rekreacijo v naravi pa so pomembni:
sončno obsevanje, padavine, višina snežne odeje in vetrovi. V tem poglavju bodo
obravnavani le nekateri klimatski parametri.
KS Mavčiče leži na območju Kranjsko-Sorškega polja. Za to območje beleži klimatske
značilnosti meteorološka postaja na letališču Brnik (362 m n. m. v).
Kranjsko-Sorško polje ima značilnosti celinskega podnebja z nekaterimi odstopanji. Zime
so razmeroma hladne, poletja razmeroma topla in vlažna. Pogoste temperaturne inverzije
povzročajo na Brniku nižje temperature v primerjavi z dvignjenim obrobjem. Povprečne
temperature zimskih mesecev se gibljejo od -2,5 ˚C do -0,7 ˚C, povprečne temperature
poletnih mesecev pa med 16,5 ˚C in 18 ˚C. Povprečna letna temperatura znaša 8 ˚C.
(Klimatografija Slovenije, Temperatura zraka: obdobje 1961-1990, 1995).
Odstopanja od izrazitega celinskega tipa podnebja se kažejo v primerjavi aprilskih in
oktobrskih temperatur. Za kraje v zmernih geografskih širinah z izrazitimi
kontinentalnimi klimatskimi potezami je značilno, da imajo srednjo aprilsko temperaturo
višjo od oktobrske. Ta kriterij za obravnavano območje ne drži. Srednja aprilska
temperatura znaša 8 ˚C, oktobrska pa 8,4 ˚C, zato ima Kranjsko-Sorško polje podnebje z
zmernimi kontinentalnimi potezami. (Gams, 1993)
Meteorološka postaja Brnik kaže poteze celinskega padavinskega režima. Prevladuje
jugozahodna zračna cirkulacija, povprečno pade 1400 mm padavin letno. Mesečni višek
padavin je v enem od poletnih mesecev (junij ali julij), sekundarni višek je v mesecu
novembru (posledica Genovskega ciklona) (Klimatografija Slovenije, 1995).
Glede na količino padavin je klima na Kranjsko-Sorškem polju perhumidna. Kljub
namočenosti glavnina vode zaradi prepustne podlage hitro odteče v nižje plasti. Zato se
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zlasti poleti pojavlja kmetijska suša. Za kmetijstvo je zelo pomemben tudi podatek o
vegetacijski dobi, predvsem temperaturni prag 5 ˚C, ki omejuje rast trave. To obdobje
traja na Kranjsko-Sorškem polju v povprečju 225 dni ali 7,5 mesecev (od aprila do
oktobra). V tem času pade 54 % letne količine padavin (761,4 mm), večinoma v
začetnem obdobju (junij, julij) in ob koncu (september). To je ugodno za rast rastlin,
manj pa je zaželena velika količina padavin v septembru, ko se na poljih pobirajo kmečki
pridelki (Potočnik, 1995).
Na Kranjsko-Sorškem polju se pogosto pojavlja megla. Največ meglenih dni je v okolici
Brnika, kjer je v povprečju 130 dni z meglo, predvsem v jesenskih mesecih. To
predstavlja zlasti veliko oviro za letalski promet.
V času gradnje HE Mavčiče v začetku 80. let so se pojavljale teorije, da se bo z
nastankom akumulacijskega jezera HE Mavčiče tovrstna problematika še povečala. V ta
namen je bil izveden elaborat s strani Hidrometeorološke zveze Slovenije. Izvedene so
bile obsežne meritve meteoroloških parametrov med Trbojami in brniškim letališčem,
predvsem merjenje vlage, temperaturnih gradientov, cirkulacije zraka in ocena števila
kondenzacijskih jezer. Sklepna ocena elaborata je bila približno takšna, kot predhodna
ocena Zbiljskega jezera. Po meritvah in obdelavah vseh razpoložljivih meteoroloških
podatkih je bilo ugotovljeno, da zajezitev Save v Mavčičah ne bo vplivala na spremembo
klimatskih razmer na brniškem letališču. Akumulacijsko jezero je premajhno in njegova
lega takšna, da bistveno ne vpliva na spremembo lokalne klime (Drnovšek, 1993).

2.5. Hidrografske značilnosti
Na obravnavanem območju je rečna mrežna razmeroma enostavna. Edini rečni tok
predstavlja reka Sava, ki teče na celotnem vzhodnem delu KS Mavčiče. Poleg reke Save
pomemben element pri opredeljevanju hidrografskih značilnosti predstavlja podtalnica, ki
se nahaja v osrednjem delu Sorškega polja.
Značilnosti reke Save na tem območju beleži hidrološka postaja Prebačevo. Sava ima v
srednjem toku snežno – dežni režim, za katerega je značilen izrazitejši pomladni višek
(april, maj) in znatno nižji drugi, jesenski višek (november), zimski nižek je manj izrazit
kot poletni (Plut, 2000).
Reka Sava južno od Kranja vstopi v kanjon Zarica, kjer teče 3 km, nato pa se južno od
vasi Jama razširi v akumulacijsko jezero, ki je nastalo leta 1986 za potrebe HE Mavčiče3.
Nastalo je sedem kilometrov dolgo jezero, ima površino 1,04 km2 ter prostornino 10,7
milijonov m3. Voda je poplavila okoli 48 ha površine, večinoma nerodovitna prodišča,
deloma pa tudi travnike, sadovnjake in gozd (Firbas, 2001).
Glavni posledici mavške zajezitve za okolje sta dvig gladine Save za 19 metrov in dvig
podtalnice. Podtalnica na Sorškem polju se nahaja v dveh poroznih, vodoprepustnih
plasteh, ki se stikata predvsem na zahodnem robu Sorškega polja. Ob zajezitvi Save pri
Mavčičah se je gladina podtalnice sredi Sorškega polja dvignila za 6 metrov, ob Savi pa
3

To jezero še ni natančno poimenovano. Uporabljajo se različna poimenovanja: akumulacijsko jezero HE
Mavčiče, Mavško ali Mavčiško jezero, Trbojsko jezero. V zadnjem desetletju se v strokovni literaturi
uveljavlja ime Trbojsko jezero. V pričujočem diplomskem delu bo uporabljeno uradno poimenovanje
akumulacijsko jezero HE Mavčiče.
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za 9 metrov, s čimer se je stanjšala tudi zaščitna krovna plast. Dvig podtalnice je viden
tudi v južnem delu sorškega polja, kjer je zalila dno gramoznice.
Fotografija 3: Gramoznica na JZ območju Sorškega polja (vas Jeprca), ki jo je leta 1986
zaradi dviga podtalnice zalila voda.

Avtor: Lidija Stenovec, avgust 2006.
Na osnovi bioloških analiz je Sava pri Prebačevem uvrščena v drugi kakovostni razred.
Po letu 1986 je to območje zaradi nastanka jezera in posledično zmanjšanih samočistilnih
sposobnosti občutno bolj občutljivo za onesnaževanje. Vir onesnaževanja prestavljajo
industrijske odplake okoliške (kranjske, škofjeloške) industrije4, intenzivno kmetovanje
na območju Sorškega polja, izcedne vode iz divjih odlagališč odpadkov. Ker sta rečna
voda in podtalnica medsebojno povezani, se onesnaženje prenaša tudi v podtalnico (Plut,
2000).
Glavni problem predstavljajo razne industrijske kemikalije (fenoli, mineralna olja, PCBji). Vsebnost pesticidov (predvsem atrazina) se je v podtalnici v zadnjih letih na splošno
znižala. Kvaliteta talne vode na splošno bolj niha v krajih bliže Savi. Na svoji podzemni
poti proti jugu do črpališč v Svetju in Senici se podtalnica deloma očisti. Zaščita in
kontrola kvalitete Save in talne vode sta v prihodnje še toliko pomembnejši (Drnovšek,
1993).

2.6. Pedogeografske značilnosti
»Pedosekvenca je naravni prostorski sistem, v katerem se pojavlja združba ali več združb
tal in ki jo opredeljuje ista ali podobna matična osnova (litološki substrat)« (Stritar, 1990,
str. 40).
Za Sorško polje sta značilni pedosekvenca na produ in pesku, pedosekvenca na glinah in
ilovicah. Spremlja ju pedosekvenca na trdih karbonatnih kamninah.

4

V istem obdobju je bila južno od Kranja v vasi Drulovka zgrajena centralna čistilna naprava (CČN) za
čiščenje kranjskih industrijskih in fekalnih odplak. To razbremenjuje Savo, ki je pod njo v drugem
kakovostnem razredu. Gradnja CČN je bila še posebno potrebna zaradi kopičenja sedimentov s strupenimi
snovmi pred jezom HE Mavčiče.
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Karta 3: Tipi prsti na območju KS Mavčiče.
Vir: Pedološke karte, Center za pedologijo in varstvo okolja, Oddelek za agronomijo,
Biotehniška fakulteta.

Avtorica karte: Lidija Stenovec
Legenda:
a) evtrična rjava prst na ledenodobnih, prodnatih in peščenih nasutinah rek in rečnih
vršajev 80%,
b) rendzina na ledenodobnih, prodnatih in peščenih nasutinah rek in rečnih vršajev,
rjava 20%.
nerazvita obrečna prst (fluvisol): evtrična, plitva, 100%
distrična rjava prst na ledenodobnih glinah in ilovicah, izprana 50%, psevdooglejena
50%.
a) -rendzina na apnencu in dolomitu, sprsteninasta, 80%.
b)- rjava pokarbonatna prst na apnencu in dolomitu, 20%.
distrična rjava prst na ledenodobnih glinah in ilovicah, tipična 70%, izprana 30%
Na območju KS Mavčiče je zaslediti pestro pedološko sestavo, saj se na razmeroma
majhnem območju (13 km2) nahaja kar pet različnih tipov prsti. Matična podlaga in relief
sta razmeroma enotna in dajeta osnovni pečat pokrajini. Odločilni pedogenetski dejavnik,
ki vpliva na pedološko pestrost je čas. Pomembno je torej, koliko časa je določeno
območje izpostavljeno delovanju pedogenetskih dejavnikov.
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Pomembna je tudi starost reliefnih oblik, na katerih nastaja prst. Če so posamezne prsti na
določenih reliefnih oblikah časovno točno opredeljene gre za posebno zaporedje prsti, ki
se imenuje kronosekvenca. Na fluvioglacialnih terasah v Ljubljanski kotlini je Stritar
(1991) ugotovil kronosekvenco, ki je značilna tudi za Sorško polje.
Preglednica 1: Kronosekvenca tal na fluvioglacialnih sedimentih na Sorškem polju.
Rjava ali rjava Sprana,
prst
Sirozem,
Rjava
rendzina,
Sprana prst
psevdooglejena
Obrečna prst
Koluvialna
ali kisla rjava
prst
prst
Holocen
Mlajši
würm
Mlajši
würm/
Srednji
in
Starost terase
starejši riss
starejši
pleistocen
Starost prsti
Matična
podlaga
relief

102 let
Prod, pesek

102 – 105 let
Prod, pesek

104 – 105 let
Prod, pesek

Rahlo valovit

raven

Rahlo valovit

Več kot 105 let
Apnenčasti
konglomerat
Valovit, kraški,
vrtačast

Vir: Stritar (1991)
Zelo mlada matična podlaga (pesek in prod na aluvialnih ravnicah ob Savi) je bila le
malo časa izpostavljena delovanju pedogenetskih dejavnikov. Zato jo prekriva še
nerazvita oziroma slabo razvita obrečna prst (fluvisol). V majhnem obsegu se pojavlja v
vasi Praše. Pred letom 1986 je bilo na obravnavanem območju veliko več tovrstne prsti,
prodišč in sipin. Ob nastanku akumulacijskega jezera HE Mavčiče so bila ta območja
poplavljena.
Na starejših kamninskih osnovah je zaradi dlje časa trajajoče pedogeneze in odlaganja
večje količine organske snovi prst že dodobra razvita.
Na mlajših terasah v Mavčičah se je razvila rendzina na apnencu in dolomitu. Čeprav ima
dobre fizikalne in kemične lastnosti jo zaradi plitvosti in ponekod tudi kamnitosti
poraščajo travniki. (Lovrenčak, 1981)
Kot posledica razvoja na kamninah bogatih s kalcijem (produ in pesku savskega vršaja),
ki preprečuje talno kislost, se je na večjem delu Sorškega polja razvila evtrična rjava prst.
Zaradi ugodnih kemičnih in fizikalnih lastnosti in zato dobre rodovitnosti je zelo
kvalitetna kmetijska prst, na kateri odlično uspevajo vsakovrstne kulturne rastline.
Vendar pa je v ornici še vedno velik del proda. Na zahodnem delu Sorškega polja na tej
prsti najdemo skoraj v celoti njive, na vzhodnem delu pa tudi gozd.
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Fotografija 4: Profil evtrične rjave prsti na ledenodobnih, prodnatih in peščenih nasutinah
rek v vasi Meja.

Avtor: Lidija Stenovec
Distrična rjava prst je nastala na starejših in najstarejših terasah. Starejše konglomeratne
terase so na debelo prekrite z ledenodobnimi glinami in ilovicami. Na tej nekarbonatni
osnovi se je razvila kisla rjava prst. Na Žejskem hribu se je na ilovnati podlagi ponekod
razvila tudi psevdooglejena distrična prst, v kateri se kažejo vplivi zaostajanja padavinske
vode. Ponekod se kažejo znaki izpranosti prsti, predvsem baz in glin. Večino distričnih
prsti poraščajo mešani ali iglasti gozdovi (bor, smreka, breza) ali pa travniki. Zaradi večje
kislosti te prsti za poljedelstvo niso najbolj primerne. Vendar je človek zaradi vse večjega
obdelovanja ter vnosa raznih umetnih in naravnih snovi tudi te prsti spremenil v dobre
poljedelske površine (Lovrenčak, 19).
Vpliv človeka na prst
Največje spremembe v prsti povzroča človek, ki na prst vpliva posredno in neposredno.
Neposredni vplivi se kažejo zlasti v obdelovanju, apnenju in gnojenju prsti. S tem se
spreminjajo fizikalne, kemične in biološke značilnosti prsti. Ker se z obdelovanjem
premešajo različni horizonti pride do razbitja strukturnih skupkov, prekinitve kapilar in
posledično do razbitosti prsti, kar povzroča slabo zračenje. Z gnojenjem in apnenjem se v
prst vnašajo nove snovi, ki povišajo rodovitnost, ter zmanjšujejo kislost.
Posredno pa človek vpliva preko sprememb ostalih pedogenetskih dejavnikov, kot je
prilagajanje reliefa, spreminjanje naravne vegetacije (krčenje gozda), spreminjanje
vodnega režima v prsti (hidromelioracije) in drugim. (Stritar, 1991).
Posreden vpliv na prst pa se kaže tudi v urbanizaciji, ki posega po najboljših kmetijskih
zemljiščih, ter v onesnaženosti zraka. Prst kaže znake onesnaženja predvsem zaradi
kislega dežja in izpušnih plinov. Kisel dež vpliva na kemične lastnosti prsti in jo še
dodatno zakisa. Vpliv izpušnih plinov pa se kaže v nalaganju težkih kovin (svinec,
kadmij, cink...) v prsti (Lovrenčak, 1994).
Ker je Sorško polje pomembno kmetijsko območje lahko rečemo, da je človekov vpliv tu
zelo velik. Človek v prst posega tako kemično, kot tudi mehanično. V prst vnaša različne
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umetne snovi za bogatenje prsti, večanje njene rodovitnosti in njeno pomlajevanje. Ker
rastline v rastni dobi ne porabijo vseh dodanih snovi, se jih del spira tudi v podtalnico. To
na Sorškem polju predstavlja velik problem. Mehanično pa vpliva z oranjem, saj s tem
premeša horizonte in prst že dobi umeten značaj.
Človek lahko z različnimi gradnjami (cestami, stanovanjskimi naselji, železnico...)
posega v prst, tako da lahko pride do popolnega uničenja ali odstranitve prsti na večjih ali
manjših površinah. Lahko pa na novo ustvarja prsti, ki se imenujejo umetne ali
antropogne prsti. Take prsti nastanejo zaradi večletnega obdelovanja. (str. 39) najbolj
tipičen primer so vrtne prsti ali hortisoli (Ilešič, 1960). Na Sorškem polju so vrtne prsti
najbolj razširjene v naseljih in njihovi okolici.

2.7. Rastlinstvo in živalstvo
Potencialna naravna vegetacija obravnavanega območja je gozd. Glede na to, da je
Sorško polje ravnina z zelo dobrimi pogoji za poljedelstvo, ga vseeno pokriva še dokaj
velik delež gozda, predvsem na vzhodnem delu, kjer porašča približno 1/3 površja. Vzrok
temu so slabše prsti v osrednjem delu polja (nekdanji tok reke Save) in na starejših
terasah, kjer zaradi slabih kemičnih in bioloških lastnosti prsti in ponekod neprimernega
reliefa človek v preteklosti takih območij ni izkoriščal za kmetijsko rabo. (Perdan, Zavod
za gozdove Slovenije, območna enota Kranj, 1986).
Na Sorškem polju se razraščajo naslednje gozdne združbe: združba hrasta gradna in
belega gabra; združba rdečega bora; združba predgorske bukve; združba hrasta doba,
belega gabra in ozkolistnatega jesena; združba črne in sive jelše; ter združba vrbe in
topola (Smole, 1988, Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kranj, 2000).
Najznačilnejša in najbolj razširjena združba je združba hrasta gradna in belega gabra. Je
klimatsko pogojena združba, saj uspeva na valovitih tleh, do višine 500 m. Vendar je
zahtevna glede zemlje, ki mora biti globoka, sveža, rahla, zračna, z nevtralno do zmerno
kislo reakcijo. Na območjih, kjer je ta združba najbolje uspevala so njivske površine in
umetni gozdovi, predvsem smrekovi (Seifried, 1961).
Združbam je močno primešana tudi smreka, ki je reliktni ostanek iz ledene dobe. Na
Sorško polje je bila vnesena umetno, saj je bila zaradi prilagodljivosti in visokega letnega
prirasta zelo cenjena. Na rast smreke pa je vplival tudi gospodarski moment, saj je med
letoma 1900 in 1914 les imel visoko ceno (Seifried, 1961).
Gozd na Sorškem polju je močno razdrobljen, kar kaže na postopno kolonizacijo in s tem
krčenje gozda na najbolj ugodnih območjih.
Na obravnavanem območju se je skozi stoletja izoblikovala značilna krajinska oblika:
gozdne zaplate zaokrožajo vasi in polja, praviloma znotraj katastrskih občin (npr. Breg,
Podreča) (Logar, 1998).
Grmovno rastlinstvo najpogosteje porašča prodne nanose na aluvialnih ravnicah, ter
obrežja ob Savi. Ima varovalni pomen, saj s preraščanjem naplavin preprečujejo njihovo
premeščanje. Sem spadajo zlasti vrbe, črne in sive jelše, ki se zaradi slabših naravnih
pogojev niso mogle razviti v drevesa.
Grmovno rastlinstvo najdemo tudi ob gozdnih robovih, kjer se pojavljata leska in beli
gaber. Predstavljata prehodni pas med obdelovalnimi površinami in gozdom.
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To rastlinstvo v gospodarstvu nima večjega pomena. Uporablja se kot kurivo, leska pa
tudi v nekaterih obrteh (pletenje košar in košev). Ponekod ob vodotokih so to rastlinstvo
kljub varovalnemu pomenu izsekali in preuredili v travnike in njive.
Večina travnikov na Sorškem polju spada v drugotno rastlinstvo, kajti prvotno je bil tu
gozd. Prevladujeta dva tipa gojenih travnikov in sicer suhi in mokri travniki, z vmesnimi
bolj ali manj vlažnimi prehodi (Geister, 1999; Geografija Slovenije, 1998).
Živalstvo
Po nastanku akumulacijskega jezera HE Mavčiče, so se na tem območju močno
spremenili življenjski pogoji za vodno in obvodni rastlinstvo in živalstvo.
V obdobju 1979/80 so bile izdelane obsežnejše raziskave, z namenom proučiti posledice
ojezeritve. Izvedena je bila inventarizacija rastlin in živali na območju soteske Zarice,
kjer je bilo zabeleženih 56 rastlinskih in 300 živalskih vrst. To območje naj bi bilo
najnižje stalno rastišče planike v Sloveniji. V zaključkih so raziskovalci ugotovili, da
ojezeritev na kopensko floro in favno ne bo negativno vplivala. Prizadete rastlinske vrste,
naj bi se z nižjih, poplavljenih rastišč umaknile na višje predele. Tudi za živalske vrste
niso pričakovali pomembnejših sprememb. Med sesalci naj bi iz Zarice izginili močvirska
rovka in travniška voluharica. Pretežno pozitivno naj bi zajezitev vplivala na ribjo in
ptičjo favno. (Breznik, 1988) 5
Akumulacijsko jezero HE Mavčiče poleg Zbiljskega jezera pomembno zatočišče, vir
hrane, prostor za gnezdišče in prezimovališče mnogim vrstam vodnih ptic. Za ptice je
ugodna tudi krajša zračna razdalja med obema jezeroma, ki ne presega 4,5 km. Štiri
desetletja staro Zbiljsko jezero je evtrofno in ima obsežne obrežne plitvine z bogatim
vodnim rastlinjem. To daje zavetje polžem, maloščetincem, rakom, žuželkam in
različnim ličinkam, ti pa so skupaj z rastlinami hrana ribam in pticam. Ribe,
najpogostejše so šarenka, ščuka, klen, rdečeoka in podust, so hrana ribojedim vrstam ptic.
Akumulacijsko jezero HE Mavčiče je globlje in nudi večini ptic manj hrane. Z večjo in
bolj odprto vodno površino privablja jate galebov in plovcev, ki jo izkoristijo za počitek
med preletom. Na obeh jezerih so opazili 41 vrst ptic. Na razmeroma ozkem Zbiljskem
jezeru prihaja pogosto do motenj s kopnega ali vode (lovci, ribiči, veslači) in takrat je za
ptice ugodno, da se lahko umaknejo na bližnje Trbojsko/Mavško jezero. Pomembnejša
gnezdilca sta čopasti ponirek in veliki žagar. Gnezditev slednjega je bila leta 1991 na
jezeru prva v Sloveniji (Trontelj, 1992).
Na jezeru je bila opažena tudi vrsta race imenovana kostanjevka (Aytya nyroca), ki spada
na seznam ogroženih živalskih vrst tako v Sloveniji kot Evropi.

5

Za potrebe projekta “Doživetja narave ob jezeru” ki bo predstavljen zaključnem poglavju v letu
2005/2006 zopet poteka inventarizacija rastlinskih in živalskih vrst na območju jezera in okolice. Zanimiva
bo primerjava stare in nove inventarizacije, iz katere bo razvidno kakšne spremembe flore in favne so
dejansko nastale po dvajsetih letih obstoja jezera.
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Fotografija 5: Vrsta race, kostanjevka, ki je zelo ogrožena. Opažena na območju
Trbojskega/Mavškega jezera.

Vir: http://www.kpss.si/gospodarjineba/359, 4.9.2006
Leta 1980 (Dokumentiranje..., 1980) so bile v Savi, med Kranjem in Mavčičami, vodilne
naslednje ribje vrste: potočna postrv, sulec, lipan in podust ter v manjši meri šarenka in
klen. Zaradi večjih količin vode po zajezitvi in zmanjšanju odpadnih voda v Savi so
negativni vplivi odpadnih voda kranjske industrije postali manj izraziti.
Že pred zajezitvijo so bila tu pomembna drstišča potočne postrvi, sulca, klena in podusti.
Zaradi odstranjevanja gramoza iz savske struge je bilo uničeno drstišče podusti in klena
pod vasjo Praše.
Ob zajezitvi so največ škode utrpele ribje vrste, ki jim stoječa oz. počasi tekoča voda ne
ustreza, kot so potočna postrv, sulec in lipan. Te ribje vrste žive v čistih tekočih vodah,
kjer se tok že nekoliko umirja in postane struga širša.
Elektrarniška pregraditev Save v Mavčičah je prekinila drstno pot podusti iz Zbiljskega
jezera na drstišča višje v Savi nad Mavčičami. Pod HE Mavčiče so zato zgradili umetno
drstišče in posebno ribjo »stezo« na desni strani elektrarniškega jezu. (Drnovšek, 120).
Na Savi so leta 1991 odprli beličarski revir, ki sega od brunarice v Prašah do viseče brvi
pred HE Mavčiče. Za celotno območje skrbi ribiška družina iz Kranja s 498 člani (leta
1991). Ta je v Prašah in na Bregu postavila ribiška domova, skrbi za širjenje ribolovnega
turizma, vzdržuje umetno drstišče in dodatno vlaga mladice in šarenke. (Ribiškogojitveni načrt 1991-95).
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2.8. Pokrajinsko - ekološke enote območja
Na podlagi fizičnogeografske in tudi družbenogeografske analize obravnavanih območij
in ugotavljanju zvez med pokrajinskimi dejavniki je mogoče oblikovati pokrajinsko –
ekološke enote območja. To so homogene enote, ki se oblikujejo v skladu z
součinkovanjem biotskih in abiotskih sestavin obravnavanega območja. (Vovk, 1995, str.
2,3). Pokrajinsko ekološki enoti določajo podobo predvsem prirodni dejavniki, z njimi pa
so v glavnem opredeljeni tudi družbeni dejavniki, ki se kažejo predvsem v rabi tal.
Kombinacija naravnih in družbenih dejavnikov daje vsaki pokrajinsko ekološki enoti
nekaj svojstvenega in omogoča njeno omejitev. Vendar raba tal ni vedno v skladu z
abiotskimi in biotskimi sestavinami pokrajine in je zato pokrajina že marsikje
degradirana, kar se kaže v lastnosti prsti (Vovk po Lovrenčak, 1989).
Na območju KS Mavčiče, oziroma JV dela Sorškega polja je določitev pokrajinsko
ekoloških enot nekoliko teže določljiva. To območje je na prvi pogled zelo homogeno,
saj prevladuje ravnina, ki jo je ustvarila reka Sava s svojimi nanosi.
Kot je že pokazala analiza naravnogeografskih značilnosti, so se na tem območju razvili
trije tipi litološke podlage, kjer so pogoji za nastanek prsti zelo različni, posledično pa
tudi vegetacija, raba tal, poselitev.
Na obravnavanem območju (vzhodni del Sorškega polja) lahko izločimo štiri pokrajinsko
ekološke enote (v nadaljevanju PEE):
1. PEE na območju starejših konglomeratnih teras,
2. PEE na območju Savskega vršaja,
3. PEE na območju mlajših teras na desnem bregu Save,
4. PEE jezero.
1. Pokrajinsko ekološka enota na starejših konglomeratnih terasah
Starejše konglomeratne terase na so prekrite z ledenodobnimi glinami in ilovicami. Poleg
tega je padavinska voda pri pronicanju skozi prst postopoma raztopila izprala kalcij in
magnezij. Oblikovala se je nekarbonatna podlaga, na kateri se je razvila kisla rjava in
izprana prst. Ponekod prihaja zaradi zastajanja padavinske vode do procesov
psevdooglejevanja (Žejski hrib). Večino te enote poraščajo mešani ali iglasti gozdovi
(bor, smreka, breza). Na Žejskem hribu je strnjen kompleks borovega gozda z
borovničevjem. Zaradi večje kislosti, te prsti za poljedelstvo niso najbolj primerne.
Vendar zaradi človeških posegov (vnos raznih umetnih in naravnih snovi) na tem
območju najdemo precej obdelovalnih površin, predvsem travnikov. Stabilnost tal je
velika, zato je na tem območju večji delež pozidanih površin (obcestni vasi Mavčiče in
Podreča).
2. Pokrajinsko ekološka enota na savskem vršaju
Ta PEE je najobsežnejša. Nahaja se na območju naplavin iz karbonatnega proda, ki so
močno prepustne za vodo. Na apnenčastem in dolomitnem produ ki preprečuje talno
kislost, se je na večjem delu obravnavanega območja razvila evtrična rjava prst. Zaradi
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ugodnih kemičnih in fizikalnih lastnosti in zato dobre rodovitnosti se je razvila zelo
kvalitetna kmetijska prst, na kateri dobro uspevajo različne kulturne rastline (v preteklosti
predvsem krompir, danes ga vse bolj nadomeščajo krmne rastline, predvsem koruza).
Razvila se je značilna poljska razdelitev na proge z osamljenimi drevesi, stegnjenimi
kozolci in sadovnjaki ob domačijah.
Prevladuje torej njivska raba, predvsem na območju prvotnega toka reke Save pa je še
vedno velik delež gozda. Pozidane površine (obcestni vasi Jama in Breg ob Savi) se
nahajajo blizu desnega brega Save. Ostale območja so zaradi nahajališč podtalnice in
kmetijskih zemljišč prve kmetijske kategorije zaščitena pred pozidavo.
3. Pokrajinsko ekološka enota na mlajših terasah na desnem bregu Save
Gre za ozek pas na desnem bregu Save, na območju mlajših rečnih teras na območju vasi
Praše in Mavčiče.
Na tem območju ima pomembno vlogo relief. Predvsem ježe teras so strmejše in vplivajo
na druge pojave in procese. Pod Mavčičami se je oblikoval poseben tip prsti, ki ga ni
najti nikjer drugje na Sorškem polju in sicer rendzina na apnencu in dolomitu. Čeprav
ima dobre fizikalne in kemične lastnosti jo zaradi plitvosti in ponekod tudi kamnitosti
poraščajo travniki.
Na območju vasi Praše je zaradi kratkotrajne pedogeneze nastala nerazvita oziroma slabo
razvita obrečna prst (fluvisol). Pogoji za kmetijsko rabo so slabi, prevladujejo travniki.
Stabilnejša območja (na prehodu med starejšo in mlajšo teraso) so pozidana.
4. Pokrajinsko ekološka enota jezero
Kot posebno PEE je potrebno izločiti območje jezera. Ta PEE je zelo mlada, saj je
nastala šele pred dvajsetimi leti za potrebe hidroelektrarne Mavčiče. To območje je
pomemben življenjski prostor za številne rastlinske in živalske vrste, ki so vezani na
vodni ekosistem.
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Karta 4: Pokrajinsko ekološke enote na območju KS Mavčiče.
Vir: Atlas Slovenije, Založba Mladinska knjiga in geodetski zavod Slovenije, Ljubljana
1996, str. 106.

Avtor: Lidija Stenovec
Legenda:
Pokrajinsko ekološka enota na starejših konglomeratnih terasah.
Pokrajinsko ekološka enota na savskem vršaju
Pokrajinsko ekološka enota na mlajših terasah na desnem bregu Save
Pokrajinsko ekološka enota jezero
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3. DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILOSTI KS MAVČIČE
3.1. Poselitev in naselja
Območje Krajevne skupnosti Mavčiče je bilo zgodaj poseljeno. V letih okrog 950 do
1000 so se na desnem bregu Save od Drulovke naprej proti jugu naseljevali Slovani. Ta
področja prej niso bila naseljena, zato so naši predniki začeli ustanavljati naselja Breg,
Praše, Jama, Mavčiče in Podreča. Na območju, kjer danes stoji vas Mavčiče, so se
naselili ljudje iz rodu Maličev ali Malčičev, tako je nastalo tudi ime vasi. Naselili so se
predvsem ob reki Savi, na spodnji polici, pod današnjo vasjo. Nekaj hiš je še vedno tam.
Priseljenci so si gradili lesena prebivališča, v katerih so živeli in imeli hleve za živino.
Tukaj so bili obsežni gozdovi. Obdelovalne površine so pridobili s krčenjem teh gozdov.
Ko je minila nevarnost turških vpadov, so si vaščani pričeli graditi bivališča nad zgornjim
robom strmine, ki se spušča proti reki Savi. Hiše in poslopja so gradili predvsem iz
konglomerata oziroma labore. Ta kamnina je na Sorškem polju osnovna sestavina tal in
ga je dokaj lahko obdelovati in ga pripraviti za zidavo. Za vezavo so uporabljali glino, ki
je tukaj tudi veliko, pozneje pa so vezali z apnom. Takih stavb je v Mavčičah še vedno
precej. Strehe so pokrivali z lesom, pozneje s slamo in s skrilom, ki so ga pripeljali iz
Selške doline (Hočevar, 2000, str. 6,7).
Krajevno skupnost Mavčiče sestavlja šest naselij: Breg ob Savi, Jama, Praše, Meja,
Mavčiče, Podreča.
Prevladujeta dva tipa naselij: obcestna vas in vas z gručastim jedrom. Glede na lego so
naselja ravninska (Krajevni leksikon Slovenije, 1971).
Povprečje prebivalcev na naselje po podatkih iz leta 2002 znaša 285 prebivalcev na
naselje.
Največje naselje je Podreča, ki ima 446 prebivalcev. Poleg Podreče imata več kot 400
prebivalcev še Mavčiče (413 prebivalcev) in Breg ob Savi (412 prebivalcev). Pod
povprečjem območja so vasi Praše, Jama in Meja. Vas Meja je bila do 2. svetovne vojne
zaselek, spadala je k vasi Jama. Leta 2002 je imela 13 prebivalcev. (Popis 2002)
Po elaboratu Urbanističnega inštituta SRS iz leta 1983 (Prostorsko pomembne politike in
tipologije ruralnih naselij v odprtem prostoru občin) so imela naselja na območju KS
Mavčiče močno izražen ruralni značaj in so bila razvrščena v naslednje tipe:
• Lokalno središče (centralna vas): vas Mavčiče je gravitacijsko območje KS
Mavčiče, kjer je sedež KS, podružnična osnovna šola, vrtec, trgovina z osnovno
preskrbo, pošta, bankomat, gasilski dom, trgovina oz. skladišče kmetijske
zadruge, župnijska cerkev, pokopališče.
• Mikrolokalno središče (centralna vas): Breg ob Savi je zaradi lege in prometnih
zvez bolj povezano z KS Orehek – Drulovka. Otroci iz Brega hodijo v osnovno
šolo in vrtec na Orehek, v trgovino na Drulovko, spadajo v drugo župnijo (Kranj –
Breg), imajo lasten gasilski dom in gasilsko društvo, tako da je povezanost s KS
Mavčiče majhna.
• Ostala naselja: ta naselja so brez oskrbnih in storitvenih uslug, zato gravitirajo k
lokalnemu središču Mavčiče. Vas Podreča deloma gravitira k sosednji občini
Medvode (nekateri otroci hodijo tja v osnovno šolo, najbližja trgovina).
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Storitvene funkcije so sicer pomembne za območje in določajo smer gravitacije
prebivalstva, vendar pa se prebivalstvo glede na lastno identiteto orientira na fare
oziroma župnije. Na obravnavanem območju sta dve župniji: Mavčiče in Kranj –
Drulovka - Breg. V župnijo Mavčiče spadajo vse vasi razen vasi Breg ob Savi, ki spada v
župnijo Kranj – Drulovka – Breg.
BREG OB SAVI
Obcestna vas na vzhodnem robu Sorškega polja leži tik nad desnim bregom Save. Večina
krajanov je zaposlena v bližnjem Kranju.
Prvotno gotska podružnična cerkev Device Marije, ki je bila kasneje barokizirana, hrani
»zlati oltar« iz leta 1687, prenovljen v letu 2005. Oltar je delo kranjske rezbarske
delavnice. Votivna sliko z upodobitvijo vasi Breg (l. 1717) ter križev pot iz 1839 je delo
podobarja Alojzija Goetzla iz Kranja. V glavnem oltarju je gotski kip Marije iz srede 15.
stoletja. O gotskem poreklu cerkve priča tudi freska sv. Krištofa na zunanjščini z začetka
16. stoletja, ki je delo Jerneja iz Loke. Cerkev je bila včasih pomembno romarsko
središče, njen pomen je zatonil po uveljavitvi cerkve na Brezjah. (Turistični vodnik po
Kranju in okolici, Kranj 1991)
JAMA
Obcestna vas med Prašami in Bregom ob Savi leži na vzhodnem robu Sorškega polja.
Razpotegnjena je nad desnim, konglomeratnim bregom Save. Zaradi zajezitve reke za HE
Mavčiče je tu nastalo jezero. Še vedno sta pomembna poljedelstvo in živinoreja.
(Krajevni leksikon 1995, str. 170)
Izredno stara naselbina, ki se omenja že leta 1290, je nekoč spadala pod škofjeloško
posest. Najstarejše omembe podružnične cerkve sv. Lenarta izvirajo iz leta 1433. Cerkev
je v osnovi še gotska. O tem pričajo gotske freske na severni ladijski steni in na
zunanjščini. Cerkev je bila pozneje večkrat prezidana, zadnja večja prezidava je datirana
z letnico 1858. (Turistični vodnik po Kranju in okolici, Kranj 1991)
PRAŠE
Obcestna vas leži na vzhodnem robu Sorškega polja, med Mavčičami in Jamo, nad
desnim bregom Save. Po zgraditvi elektrarne v Mavčičah se je del reke vse do kanjona
Zarice spremenil v veliko jezero in tako postal tudi turistično privlačen. Čolnarjenje in
drugi vodni športi se iz leta v leto bolj razvijajo. Do novega jezera je najlažji pristop v
Prašah. Tam je tudi ribiška brunarica »Pri krivi ščuki«, kjer pečejo ribe. Možna je tudi
izposoja čolna za izlet po jezeru. (Krajevni leksikon slo. 1995, str. 307)
Podobno kot Jama so tudi Praše nekdanja freisinška posest iz leta 973. Freisinški škofje
so kraj tudi kolonizirali. Kraj se prvič omenja že leta 1291. Tudi podružnična cerkev sv.
Marije je zelo stara, saj se je pri obnovitvenih delih pokazalo, da je njena ladja še iz
romanskega obdobja. Prezbiterij je mlajši, iz 15. stoletja. Na južni strani je bila odkrita in
prezentirana gotska freska sv. Krištofa. V 17. in 18. stoletju je bila cerkev prezidana. Leta
1858 so lesen slikan strop zamenjali z obokanim. Zlata oltarja izvirata iz leta 1683.
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Jenkova kašča v neposredni bližini cerkve je datirana z letnico 1640. Še zanimivejša je
kašča pri Juriju, ki je služila kot desetinska kašča loškega gospostva. Enonadstropna,
bogato oblikovana zidana stavba z lepim portalom z atiko in dvema poznogotskima
oknoma s paličastimi profili in na v veži ohranjen grebenast obok. (Turistični vodnik po
Kranju in okolici, Kranj 1991)
Fotografija 6: Kašča pri Juriju, desetinska kašča v času loškega gospostva.

Avtor: Lidija Stenovec, maj 2006.
MAVČIČE
Obcestno naselje z gručastim jedrom leži na vzhodnem robu Sorškega polja, med
Podrečo in Prašami, nad desnim bregom Save. V zadnjih letih je postala znana po
električni centrali, ki spada med najmlajše objekte te vrste v sklopu savskih elektrarn.
Reko so zajezili, ko so gradili pretočno HE, ki je začela obratovati leta 1986. Večina
krajanov je zaposlena v Kranju in Medvodah. Župnijska cerkev svetega Pavla se prvič
omenja v 15. stoletju. V 19. stoletju (med leti 1826 in 1829) je bila prezidana v
neobaročnem slogu (Krajevni leksikon slo. 1995, str. 251).
Fotografija 7: Župnijska cerkev svetega Pavla v Mavčičah, na desni strani slike je novo
župnišče, na levi strani slike je vidna butara velikanka, ki jo verniki spletejo v
velikonočnem času.

Avtor: Lidija Stenovec, maj 2006
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MEJA
Vasica sredi Sorškega polja leži ob glavni cesti Medvode-Kranj. Do 2. svetovne vojne je
bila zaselek, spadala je k vasi Jama, kamor skozi gozd vodi pot. Ime spominja na
nekdanje brižinsko loško gospostvo, ki je segalo do sem. Nekoč je bila tu opekarna.
(Krajevni leksikon slo. 1995, str. 252)
PODREČA
Gručasta vas na vzhodnem robu Sorškega polja leži ob cesti Zbilje-Mavčiče-Kranj.
Sredi vasi stoji spomenik pesniku Simonu Jenku (1835 – 1869). Postavili so ga na kraju,
kjer je nekdaj stala njegova rojstna hiša. Pesnikov kip je delo kiparja Alojza Repiča.
Cerkev sv. Kacijana in tovarišev mučencev in oprema v njej sta iz 19. stoletja.
V nišah nadstropnega znamenja ob cesti, ki vodi skozi vas, so freske iz kroga slikarja
Leopolda Layerja. (Krajevni leksikon slo. 1995, str. 296)
Fotografija 8: Spomenik Simonu Jenku na Podreči, na mestu kjer je stala njegova rojstna
hiša.

Avtor: Lidija Stenovec, maj 2006.

3.2. Demografske značilnosti
Preglednica 2:Gibanje števila prebivalstva v KS Mavčiče med leti 1981 in 2005.
Vir: Popisi prebivalstva 1981, 1991, 2001.
Leta
1981
1991
2001
Naselja
339
337
412
Breg ob Savi
194
201
202
Jama
368
393
413
Mavčiče
17
17
9
Meja
370
428
446
Podreča
235
232
224
Praše
Skupaj
1523
1608
1697
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V Krajevni skupnosti Mavčiče število prebivalstvo postopoma narašča in sicer v
povprečju za nekaj več kot 5 % v desetih letih.
Analiza podatkov po posameznih naseljih je pokazala, različno dinamiko gibanja
prebivalstva. V naselju Jama se število prebivalstva v zadnjih 20 letih skorajda ni
spremenilo, v naselju Praše je celo upadlo za 3,4 %. To je posledica nizke stopnje
rodnosti. Zaradi pomanjkanja zazidalnih površin za novogradnje na tem območju ni
priseljevanja prebivalstva, zaradi česar število prebivalstva stagnira.
Povsem drugačna je slika gibanja prebivalstva na robnih območjih KS, v naseljih Breg ob
Savi in Podreča. Na Bregu je število prebivalstva med leti 1981 in 1990 stagniralo,
občutno se je povečalo po letu 1990 in sicer za 22 %. To je posledica širjenja
suburbanizacije iz mesta Kranja, ki se je pred letom 1990 omejevala na območje severno
od naselja Breg (hitro naraščanje prebivalstva v naseljih Drulovka in Orehek).
Podobne značilnosti veljajo tudi za Podrečo, kamor segajo vplivi suburbanizacije mesta
Medvode. Na Podreči se je število prebivalstva povečalo že v 80. letih povečalo za skoraj
16 %, v 90. letih pa le za 4 %.
V Mavčičah prebivalstvo postopoma narašča, nekoliko nad povprečjem celotne KS.

3.2.1. Starostna in spolna struktura prebivalstva
Vsaka dejavnost, posebno še na podeželju, je strogo vezana na primerno delovno silo,
katere osnova je starostna struktura. Za razvijanje in vzdrževanje dejavnosti ni dovolj le
podatek o demografski strukturi družin in naselij. Uspešna gospodarska dejavnost se
namreč odvija v okviru (demografsko zdravih) družin in demografsko živih naselij. V
obeh primerih gre za primerno (zdravo, vzpodbudno) demografsko okolje (Strukturni
problemi..., 2005, str. 39).
Preglednica 3: Prebivalstvo po starostnih skupinah v KS Mavčiče leta 2002.
Vir: SURS, Popis prebivalstva 2002.

Breg ob
Savi
Jama
%
Mavčiče
%
Podreča
%
Praše
%
Skupaj
%
Slovenija
%
Slo–
nem.nas.

Starostne skupine (leta)
25 - 34
35-44
45-54
77
56
52
18,7%
13,6%
12,6%
34
25
30
16,8%
12,4%
14,9%
71
45
70
17,2%
10,9%
16,9%
69
66
59
15,5%
14,8%
13,2%
26
27
34
11,6%
12%
15,2%
219
245
277 16,3%
12,9%
14,4%

Skupaj
412
100%
202
100%
413
100%
446
100%
224
100%
1697
100%

0 - 14
84
20,4%
37
18,3%
61
14,8%
68
15%
36
16,1%
286
16,9%

15 - 24
41
10%
28
13,9%
62
15%
67
15%
37
16,5%
235
13,8%

100%

15,3 %

14,1%

14,5%

15,6%

100%

16,4%

14,4%

14,6%

15,2%

55-64
49
11,9%
27
13,4%
39
9,4%
57
12,8%
29
12,9%
201
11,8%

65-74
42
10,2%
8
4%
40
9,7%
35
7,8%
22
9,8%
147
8,7%

75 +
11
2,7%
13
6,4%
25
6%
25
5,6%
13
5,8%
87
5,1%

15,1%

10,6 %

9,1%

5,6%

14,3%

10,3%

9,2%

5,5%
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Graf 1: Prebivalci KS Mavčiče po starostnih skupinah.
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Delež mladega prebivalstva (mlajšega od 25 let) je v Sloveniji leta 2002 znašal 29,4 %. V
KS Mavčiče podatki kažejo nekoliko ugodnejšo sliko, saj delež mladega prebivalstva
znaša v povprečju 30,7 %. Pod 30 % mladega prebivalstva ima le vas Mavčiče in sicer
29,8 %. Največji delež mladega prebivalstva se nahaja v vasi Praše in znaša 32,6 % vseh
prebivalcev.
V Prašah je opazno nižji delež prebivalcev starih med 25 in 34 let, le 11,6 %, medtem ko
na Bregu v tej starostni skupini najdemo kar 18,7 % prebivalcev.
Pomembni so tudi podatki o deležu ostarelega prebivalstva, starega nad 75 let. Slovensko
povprečje znaša 5,6%. Na obravnavanem območju je ta delež nekoliko nižji in sicer
5,1%. Med vasmi se kažejo kar precejšnje razlike. Delež prebivalstva starejšega od 75 let
je najvišji v vasi Jama (6,4%). Predvsem izstopa vas Breg ob Savi, ki ima po statističnih
podatkih le 2,7% prebivalstva starejšega od 75 let.

3.2.2. Velikost in vitalnost gospodinjstev
Preglednica 4: Gospodinjstva po številu članov v KS Mavčiče.
Vir: SURS, Popis prebivalstva 2002.
Število članov
Skupaj
Naselje
1
2
3
4
131
20
26
29
33
Breg ob Savi
15,3% 19,8%
100%
22,1%
25,2%
%
67
13
18
7
19
Jama
100%
19,4% 26,9%
10,4%
28,4%
%
134
26
25
28
33
Mavčiče
100%
19,4% 18,7%
20,9%
24,6%
%
141
27
22
31
41
Podreča
100%
19,1% 15,6%
22%
29%
%
78
16
20
13
21
Praše
100%
20,5%
25,6%
16,7%
26,9%
%
551
102
111
108
147
Skupaj
100%
18,5% 20,1%
19,6%
26,7%
%

5+
23
17,6%
10
14,9%
22
16,4%
20
14,2%
8
10,2%
83
15%

Povpr.
velikost
3,15
3,01
3,08
3,16
2,87
3,05
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Podatki popisa 2002 kažejo dokaj neugodno demografsko sliko. V povprečju ima v KS
Mavčiče kar 38,6 % gospodinjstev le enega ali dva člana, kar je primerljivo s področji
kot so Haloze, Loški Potok, Zgornje Posočje. Le 15 % gospodinjstev ima pet ali več
članov.
Med obravnavanimi vasmi se kažejo precejšnje razlike. Ugodnejša demografska slika se
kaže v vaseh Podreča in Breg ob Savi. Na Bregu je občutno nižji delež enočlanskih
gospodinjstev in tudi najvišji delež gospodinjstev s petimi člani ali več (17,6 %). Na
Podreči je največji delež štiričlanskih gospodinjstev (29 %), v primerjavi z drugimi vasmi
pa je nizek delež dvočlanskih gospodinjstev (15,6 %). V vaseh Podreča in Breg ob Savi
je tudi najvišja povprečna velikost gospodinjstev in znaša 3,15 oziroma 3,16 družinskih
članov. Takšno stanje je posledica doseljevanja mladih družin v teh dveh vaseh.
Precej slabša demografska slika je v vaseh Praše in Jama. Podatki kažejo, da ima v teh
dveh vaseh več kot 45 % gospodinjstev le enega ali dva družinska člana. Eno in
dvočlanska gospodinjstva so na teh podeželskih območjih vezana skoraj izključno n
demografsko »opustošena« gospodinjstva, torej tista, ki odmirajo, ali so drugače socialno
prizadeta (neporočeni, pari brez otrok ali pari z odseljenimi otroki).
Preglednica 5: Družine po številu otrok v KS Mavčiče.
Vir: SURS, Popis prebivalstva 2002.
Število otrok v družini
Skupaj
brez
Naselje
1
2
3+
otrok
117
26
43
35
13
Breg ob Savi
100% 22,2% 36,8% 29,9% 11,1%
%
58
12
20
20
6
Jama
100% 20,7% 34,5% 34,5% 10,3%
%
110
15
41
47
7
Mavčiče
100% 13,6% 37,3% 42,7%
6,4%
%
122
21
41
52
8
Podreča
100% 17,2% 33,6% 42,6%
6,6%
%
64
18
19
22
5
Praše
100% 28,1% 29,7% 34,4%
7,8%
%
471
92
164
176
39
Skupaj
100% 19,5% 34,8% 37,4%
8,3%
%

3.2.3. Izobrazbena struktura prebivalstva
Pri izračunu strukturnih deležev glede na izobrazbo prebivalstva v KS Mavčiče se je
izkazalo, da se vsi izračunani strukturni deleži ujemajo s slovenskim povprečjem.
Obravnavano območje torej predstavlja neko povprečno stopnjo izobraženosti v
Sloveniji, kjer največji delež predstavlja prebivalstvo s srednješolsko izobrazbo (55 %).
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Preglednica 6: Prebivalstvo v KS Mavčiče po izobrazbi, staro 15 let ali več.
Vir: SURS, Popis prebivalstva 2002.
Izobrazba
Ime
nižja in
srednja
Skupaj nepopolna
višja in
naselja
osnovna srednja strokovna
osnovna
visoka
poklicna in splošna
328
15
75
96
86
56
Breg ob
100%
4,6%
22,9%
29,3%
26,2%
17,1%
Savi
165
7
55
47
38
18
100%
4,2%
33,3%
28,5%
23%
10,9%
Jama
352
28
72
111
101
40
100%
8%
20,5%
31,5%
28,7%
11,3%
Mavčiče
378
20
96
83
117
62
100%
5,3%
25,4%
22%
31%
16,4%
Podreča
188
18
63
45
53
9
100%
9,6%
33,5%
23,9%
28,2%
4,8%
Praše
1411
88
361
382
395
185
100%
6,2%
25,6%
27,1%
28%
13,1%
Skupaj

Med posameznimi naselji KS Mavčiče pa se kažejo precejšnje razlike glede izobrazbe
prebivalstva. Najbolj ugodna izobrazbena struktura se kaže v vaseh Breg ob Savi in
Podreča, kar je posledica priseljevanja mladih družin, kjer imajo starši najmanj
srednješolsko izobrazbo. V teh dveh vaseh znaša delež prebivalstva z visoko in višjo
izobrazbo 16% oziroma 17%.
Precej slabša je izobrazbena struktura v vaseh Praše in Jama. Predvsem v vasi Praše
izstopa visok delež prebivalstva z nedokončano osnovno šolo (9,6 %) in osnovnošolko
izobrazbo (33,5%) ter nizek delež prebivalstva z dokončano višjo ali visoko šolo (4,8%).
V prihodnje je pričakovati izboljšanje stanja iz popisa prebivalstva 2002, saj večina
mladih zaključi srednjo šolo in nadaljuje izobraževanje na univerzi.
Podobno kot drugje na slovenskem podeželju je trenutno stanje povezano z razvojem v
preteklih desetletjih. Policentričen razvoj in razporeditev delovnih mest pretežno v
industriji oz. panogah, ki so zahtevale nižje kvalificirano delovno silo, so uspavale ljudi.
Dohodek je prebivalstvo dopolnjevalo s kmetijstvom, potrebe po izobraževanju ni bilo.
Ta situacija je prebivalstvo tudi na obravnavanem območju postavilo v pasiven položaj,
kar je razvojno sila neugodno. (Strukturni problemi...,2005, str. 53).
3.2.4. Aktivnost prebivalstva
Skupaj je bilo po podatkih za leto 2002 v Sloveniji 41,7 % delovno aktivnega
prebivalstva od vsega prebivalstva in 49,1 % delovno aktivnega prebivalstva od vseh
Slovencev, ki so starejši od 15 let. V KS Mavčiče znaša delež aktivnega prebivalstva
nekoliko nad državnim povprečjem in sicer 46,8 %. Med neaktivnimi prebivalci največji
delež predstavljajo otroci in šolajoča mladina (27,2 %), skoraj četrtino prebivalcev
predstavljajo upokojenci.

Diplomsko delo
Preglednica 7: Prebivalstvo po statusu aktivnosti v KS Mavčiče.
Vir: SURS, Popis prebivalstva 2002.
Neaktivni
Aktivno
Ime
otroci, učenci,
Skupaj prebivalstvo
Upokojenci
naselja
dijaki, študenti
1
3
2
412
193
115
97
Breg ob
100%
46,8%
27,9%
23,5%
Savi
202
103
50
44
100%
51%
24,8%
21,8%
Jama
413
201
109
97
100%
48,7%
26,4%
23,5%
Mavčiče
446
200
127
112
100%
44,8%
28,5%
25%
Podreča
224
98
60
61
100%
43,8%
26,8%
27,2%
Praše
1697
795
461
411
100%
46,8%
27,2%
24,2%
Skupaj
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drugi
neaktivni
4
7
1,7%
z
6
1,5%
7
1,6%
z
20
1,6%

Analiza aktivnosti prebivalstva osvetljuje socioekonomski vidik oziroma potencial
nekega območja. Z vidika razvojnega potenciala nam več pove razmerje med
posameznimi segmenti aktivnega prebivalstva. Razmerje oziroma prevlada posameznih
razredov aktivnega prebivalstva nakazuje socioekonomsko vitalnost nekega območja.
Stanje je neugodno zlasti tedaj, kadar gre za prevlado starejšega prebivalstva in
nezaposlenih oziroma je delež mladih zelo nizek (Strukturni problemi...,2005, str. 53,
54).
Preglednica 8: Delovno aktivno prebivalstvo po dejavnosti v KS Mavčiče.
Vir: SURS, Popis prebivalstva 2002.
Skupine dejavnosti
Skupaj
Ime naselja
kmetijske
nekmetijske
storitvene
172
3
75
89
100%
1,7%
43,6%
51,7%
Breg ob Savi
99
13
49
34
100%
13,1%
49,5%
34,3%
Jama
10
73
91
177
100%
5,6%
41%
51,4%
Mavčiče
182
8
78
93
100%
4,4%
42,9%
51,1%
Podreča
8
51
26
92
100%
8,7%
55,4%
28,3%
Praše
722
42
326
333
Skupaj
100%
5,8%
45,2%
46%

neznano
5
2,9%
3
3%
3
1,7%
3
1,6%
7
7,6%
11
1,5%

Zaposleni v nekmetijskih in storitvenih dejavnostih so vezani večinoma na zaposlitvena
središča izven proučevanega območja, torej prevladuje dnevna delovna migracija v
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bližnja mestna središča (Kranj, Medvode, Ljubljana, Škofja Loka). Delež aktivnega
prebivalstva, zaposlenega v kmetijskih dejavnosti je nizek in znaša na obravnavanem
območju v povprečju 5,8%. Od povprečja odstopata vasi Jama (visok delež, 13,1%) in
Breg ob Savi, ki ima le 1,7% kmečkega prebivalstva. Med naselji se pojavljajo precejšnje
razlike glede zaposlovanja sekundarnem in terciarnem sektorju. V vaseh Jama in Praše
delež zaposlenih v sekundarnem sektorju močno presega zaposlene v storitvenih
dejavnostih. V ostalih treh naseljih delež zaposlenih v storitvenih dejavnostih presega
50% vsega aktivnega prebivalstva, kar kaže, da so storitvene dejavnosti na tem območju
dobro razvite.
3.2.5. Migracije prebivalstva
Za proučevanje značilnosti prebivalstva so zanimive tudi migracije prebivalstva,
predvsem dnevne migracije. Ločeno lahko spremljamo podatke za dnevne migrante –
otroke (predšolske in šolske), za šolajočo mladino (dijake in študente) ter zaposlene,
delovno aktivne prebivalce (Strukturni problemi...,2005, str. 58).
Na obravnavanem območju pri predšolskih in šolskih otrocih prevladujejo lokalne
(bližnje) migracije, ki so posledica več manjših šol (centralnih in podružničnih). Zaradi
ugodne prometne lege med dijaki in študenti prevladujejo tisti, ki se dnevno vozijo v
izobraževalna središča.
Preglednica 9: Delovno aktivno prebivalstvo in dnevni migranti po kraju prebivališča in
kraju dela v KS Mavčiče.
Vir: SURS, Popis prebivalstva 2002.
Delovno aktivno prebivalstvo po kraju dela v Sloveniji
druga
Ime naselja
drugo
druga
Skupaj
naselje
občina iste
prebivališča
naselje v
statistična
prebivališča
statistične
občini
regija
regije
Breg ob
172
33
74
33
32
100%
19,2%
43%
19,2%
18,6%
Savi
99
17
47
14
21
Jama
100%
17%
47,5%
14,1%
21,2%
177
30
75
29
43
Mavčiče
100%
16,9%
42,4%
16,4%
24,3%
182
18
70
16
78
Podreča
100%
9,9%
38,5%
8,8%
42,9%
14
42
12
24
92
Praše
100%
15,2%
45,7%
13%
26,1%
722
112
308
104
198
Skupaj
100%
15,5%
42,7%
14,4%
27,4%
Zanimiva je analiza dnevnih migracij delovno aktivnega prebivalstva. V naselju
prebivališča je v povprečju zaposlenih 15% prebivalcev, ostali se večinoma vozijo v
zaposlitvena središča v okviru Mestne občine Kranj (mesto Kranj z okolico). Prebivalci
KS Mavčiče se zaposlujejo tudi v drugih mestih Gorenjske statistične regije, predvsem v
zaposlitvenih središčih občine Škofja Loka in Šenčur. Zelo velik je delež tistih, ki se
vozijo na delo v drugo statistično regijo. To je posledica mejne lege KS Mavčiče, ki na
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jugu meji na Osrednjeslovensko statistično regijo. Iz preglednice je razvidno, da je
izrazito velik delež takih migrantov v vasi Podreča (43%), ki so zaposleni predvsem v
Medvodah in Ljubljani.
Na območju KS Mavčiče se kaže nekakšna dvojnost v poselitvi in demografskih
značilnostih. Na eni strani so vasi (Jama, Praše) kjer se kažejo dokaj negativni
demografski trendi (staranje prebivalstva, neugodna starostno-generacijska struktura
gospodinjstev, slabša izobrazbena struktura, večji delež kmečkega prebivalstva...) kar
vodi v stagnacijo in nazadovanje območja.
Na drugi strani sta vasi Breg ob Savi in Podreča, ki sta območji priseljevanja, predvsem
mladih družin. To ima številne pozitivne posledice in dobre potenciale za nadaljnji
razvoj.
Vas Mavčiče je glede na zbrane podatke nekje na sredini, določeni kazalci kažejo na
stagnacijo, drugi bolj pozitivne trende.
V okviru krajinske zasnove za območje jezera6je bila izvedena tudi analiza privlačnosti
obravnavanega območja za širjenje poselitve (Marušič, 2005) Primernost območja za
širjenje poselitve so proučevali na osnovi naslednjih kriterijev:
- bližina obstoječih naselij (bližina komunalne infrastrukture, ...);
- bližina gozdnega roba ter vodnih teles (privlačno okolje);
- relativna bližina obstoječih prometnic;
- oddaljenost od avtoceste (zaradi motečega hrupa in vizualne neprivlačnosti);
- ravnina (najprimernejša za gradnjo, za gradnjo so neustrezna le strma pobočja jezerska brežina)
Rezultati modela:
Območja, najbolj primerna za širjenje poselitve, se nahajajo predvsem okrog obstoječih
vasi lociranih vzdolžno bo Savi, pa tudi ob vasi Meja in sicer v vizualno privlačni okolici
v bližini reke oz. gozdnega roba.
Izdelana je bila tudi analiza privlačnost prostora za luksuzno stanovanjsko sosesko, kjer
so izvajalci skušali določiti območja, ki omogočajo visoko kvaliteto bivanja.
Zagotovljeno mora biti mirno, nehrupno okolje, oddaljenost od kmetijskih površin in
vaških jeder (zaradi morebitnih motenj, kot sta smrad in hrup) in dobra dostopnost.
Okolica naj bo doživljajsko pestra (bližina jezera in gozdov).
Rezultat modela:
Kot zelo privlačna se izkaže območje med Mavčičami in Podrečo ter gozdno območje ob
regionalni cesti Kranj – Ljubljana (Marušič, 2005).

6

Krajinska zasnova v okviru projekta »Doživetja narave ob jezeru« je predstavljen v 4. poglavju
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3.3. Infrastruktura
3.3.1. Prometna infrastruktura
Za KS Mavčiče je značilna ugodna prometna lega v bližini slovenskega avtocestnega
križa.
Na obravnavanem območju potekata dve glavni cestni povezavi:
• Regionalna cesta Kranj – Ljubljana, ki predstavlja zahodno mejo KS Mavčiče in
poteka po sredini Sorškega polja.
• Lokalna cesta na vzhodnem robu Sorškega polja ki poteka vzporedno s tokom
reke Save. Na regionalno cesto Kranj – Ljubljana se priključi na severu pri Kranju
(vas Labore), na jugu pri Medvodah. Na izbranih točkah nudi odlična razgledišča
na Zarico, zajezitveno jezero in na HE Mavčiče.
Obe prometnici sta povezani preko dveh krajših cest: Meja – Praše, in Breg – regionalna
cesta. Ti dve povezavi omogočata hiter dostop prebivalcev KS Mavčiče do regionalne
ceste in obratno.
Večina cest je asfaltiranih, vendar je predvsem stara lokalna cesta v slabem stanju. V
zadnjih letih je bila sicer urejena javna razsvetljava, vendar je cesta potrebna temeljite
prenove (razširitev cestišča, pločniki, kolesarska steza), ki je načrtovana hkrati z
izgradnjo kanalizacije.

3.3.2. Komunalna infrastruktura
Kanalizacija na območju KS Mavčiče še ni urejena. Večina gospodinjstev ima iztoke iz
kuhinj, kopalnic in WC-jev speljane v greznice. Iz njih pa se izcejajo vode v tla in od tam
v reko Savo ali celo podtalnico.
Z vodo se prebivalci večinoma oskrbujejo iz vodovoda, deloma pa za potrebe zalivanja
vrta in rož zbirajo deževnico v posebnih vodnjakih imenovanih »šterne«. Obravnavano
območje preko vodovoda dobiva vodo iz območja pod Krvavcem (vodno zajetje blizu
naselja Bašelj in Gorenja Sava). Vodovodno omrežje je bilo zgrajeno po drugi svetovni
vojni in je danes potrebno temeljite prenove. Velik problem predstavljajo predvsem
azbestne cevi, ki še vedno tvorijo večji del vodovodnega omrežja. Voda je večinoma
neoporečna, občasno se čuti povečana vsebnost klora. Predvsem v popoldanskem času je
zaradi povečane porabe (napajanje živine) občutno nižji pritisk vode.

3.4. Gospodarstvo
3.4.1. Kmetijstvo
Značilnosti kmetijstva so predstavljene na osnovi ankete, ki je bila izvedena v vaseh
Mavčiče in Praše, aprila 2006. V anketo so bila vključena vsa gospodinjstva s kmečkim
gospodarstvom v naseljih Praše in Mavčiče, to je 33 gospodinjstev. V anketi je bilo
pripravljeno sodelovati 21 oseb, predstavnikov gospodinjstev s kmečkim gospodarstvom.
Dve kmečki gospodarstvi v izbranih naseljih imata razvito dopolnilno dejavnost na
kmetiji, zato sta izpolni dodatni vprašalnik o dopolnilni dejavnosti. Na ta način so bili
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pridobljeni sveži podatki o glavni usmeritvi kmetij, zemljiških kategorijah, kmetijskih
kulturah, številu živine, načrtovanih spremembah, nasledstvu kmetije itd. Del podatkov
za celotno območje KS Mavčiče je bil naročen pri Statističnem uradu iz popisa
kmetijskih gospodarstev leta 2000. Po teh podatkih je bilo leta 2000 na območju KS 80
gospodinjstev s kmečkim gospodarstvom.
Zaradi prevladujoče rodovitne prsti in ravnega reliefa, ki omogoča strojno obdelavo, se je
na obravnavanem območju tako kot na celotnem Sorškem polju razvilo poljedelstvo.
Glede na kategorizacijo zemljišč je večina zemljišč uvrščena v prvo kategorijo.
Najintenzivneje so obdelane evtrične rjave prsti, saj vsebujejo veliko kalcija in
magnezija. Na prsteh slabše kvalitete se razraščajo travniki. Vendar pa se je na njivah na
takih prsteh zaradi obdelovanja (apnenje, gnojenje, kolobarjenje) zmanjšala kislost. Tako
so postale tudi te prsti pomembne kmetijske površine.
Glede na status kmečkega gospodarstva prevladujejo mešane kmetije (57 %), sledijo
jim čiste kmetije (19 %), dopolnilne kmetije (14 %) in t.i. ostarele kmetije (9 %).
Za mešano kmetijo na obravnavanem območju je značilno, da sta eden do dva člana
gospodinjstva zaposlena doma, ostali člani so zaposleni izven kmetijstva v bližnjih
zaposlitvenih središčih. Na kmetiji pomagajo v prostem času.
Med anketiranci so bili štirje predstavniki čistih kmetij. To pomeni, da je edini vir
dohodkov gospodinjstva kmetija. Gre za večja kmečka gospodarstva, ki dodaten vir
dohodka ustvarjajo z dopolnilno dejavnostjo (peka kruha, storitve s kmetijsko in gozdno
mehanizacijo).
V anketi so anketiranci opredelili glavno usmeritev kmetije. Večina je navedla podatek,
da kmetija nima glavne usmeritve, da gre za mešano kmetijo (60 %). Ena tretjina kmetij
na obravnavanem območju je specializiranih govedorejskih kmetij za prirejo mleka, 7 %
pa se je specializiralo v prirejo mesa.
Visok delež mešanih kmetij, ki nimajo glavne usmeritve, je posledica razvoja v zadnjih
dvajsetih letih. Do začetka devetdesetih let je bilo območje Sorškega polja znano po
pridelavi krompirja. Pomemben vir dohodka je predstavljal semenski krompir, ki je imel
visoko ceno. Vendar se je cena po letu 1991 zaradi razpada jugoslovanskega trga in
vstopa v Evropsko unijo zelo znižala in močno prizadela kmete na Sorškem polju. Pojavil
se je tudi virus Yn, ki povzroča gnilobo gomoljev. Zato so kmetje začeli saditi druge
kulturne rastline, predvsem krmne rastline za potrebe mlečne in mesne živinoreje. Danes
krompir sadijo le toliko, kolikor ga lahko prodajo na domu ali na tržnici.
V povprečju so kmetijska zemljišča v primerjavi z državnim povprečjem dokaj velika.
V zadnjih 15 letih je večina malih kmetov opustila kmetovanje, njihovo zemljo so vzeli v
najem veliki kmetje. Kmetijska zemljišča v lasti kmetij na obravnavanem območju
povprečno obsegajo 15 hektarjev, največji obseg ima kmetija s 26 hektarji v lasti in 3
hektarji v najemu, najmanjša kmetija ima v lasti 3,2 ha kmetijskih zemljišč.
Pomemben element agrarne pokrajine je tudi poljska razdelitev. Glavni naravni faktor,
ki vpliva na obliko polja je relief, družbeni pa zgodovinski faktor.
Na Sorškem polju se pojavljajo štirje različni sistemi poljske razdelitve: polja v grudah,
polja v nepravilnih delcih, polja v sklenjenih progah, polja v razlomljenih krčevinskih
progah.
Za vzhodni del Sorškega polja so značilna polja v razlomljenih krčevinskih progah. Večji
del polj je še vedno v sklenjenih progah, manjši del pa je razdeljen na velike bloke
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(pravilne delce). Zemljišče posameznega kmeta je deloma še sklenjeno, deloma pa že
razmetano po celem vaškem zemljišču. Ta del je bil razdeljen kasneje (Ilešič, 1950).
Karta 5: Primer kombinacije sklenjenih prog in pravilnih delcev v Mavčičah. Z rdečo in
rumeno barvo je prikazana posest dveh lastnikov.
Vir: Geografski atlas Slovenije, DZS 1998, str. 294.

Parcele so v povprečju velike 1 hektar. Kmetijske površine so oddaljene od
gospodarskega poslopja v povprečju dva kilometra, le eno kmečko gospodarstvo ima
kmetijske površine oddaljene več kot 10 kilometrov.
Med zemljiškimi kategorijami prevladujejo njive z vrtovi in gozdovi, delež
sadovnjakov in pašnikov je majhen.
Preglednica 10: Zemljiške kategorije v KS Mavčiče.
Vir: Terensko delo, april 2006.
Zemljiške kategorije
Delež (%)
Njive in vrtovi
41
Travniki
20
Pašniki
1
Sadovnjaki
1
Gozdovi
37
Skupaj
100
Na osnovi zbranih podatkov v vaseh Mavčiče in Praše so bili izračunani povprečni deleži
posameznih zemljiških kategorij. Z 41 % so na prvem mestu njive in vrtovi. Presenetljivo
velik delež predstavljajo gozdovi, kar 37 % vseh kmetijskih zemljišč. Travniki
predstavljajo med zemljiškimi kategorijami eno petino, delež pašnikov in sadovnjakov je
majhen.
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Med kmetijskimi kulturami prevladujejo krmne rastline, predvsem silažna koruza, kar
je posledica usmerjenosti v hlevsko govedorejo. Na njivskih površinah se pogosto
pojavljajo posevki različnih travnih mešanic, kot dopolnilo silažni koruzi in travi pri
prehrani goveda. V manjši meri se med krmnimi rastlinami pojavljata še krmna pesa in
detelja. Delež okopavin (krompir, vrtnine) znaša približno 16 %. Kot smo že omenili je
bil ta delež, predvsem zaradi večje pridelave krompirja v preteklosti občutno večji.
Nekateri posamezni kmetje tudi danes pridelujejo krompir v večjih količinah (40 %
obdelovalnih površin). Prodajajo ga na domu, v gostišča, na tržnici (Rudnik). V
primerjavi z zahodnim delom Sorškega polja je na obravnavanem območju malo
specializiranih pridelovalcev vrtnin. V anketi je bilo zajeto le eno kmetijsko
gospodarstvo, ki se ukvarja s pridelavo vrtnin (čebula, solata) za tržišče.
Preden se je na Sorškem polju uveljavil krompir so na njivskih površinah prevladovale
žitarice (pšenica, ječmen, koruza za zrnje, ajda, pira). Danes njihov delež med
kmetijskimi kulturami znaša okrog 13 %.
Fotografija 9: Glavni kmetijski kulturi na vzhodnem delu Sorškega polja: nekdaj
prevladujoči krompir in danes prevladujoča silažna koruza, ozadju so vidni gozdovi.

Avtor: Lidija Stenovec, avgust 2006.
Glede na predstavljene deleže kulturnih rastlin lahko opredelimo kmetijski sistem.
Na obravnavanem območju prevladuje podsistem okopavinskega sistema in sicer
okopavinsko - krmni kmetijski sistem. Uvršča se med intenzivnejše in donosnejše
kmetijske sisteme (Geografski atlas Slovenije, 1998).
Kmetje so bili povprašani o ekološkem kmetovanju. Velika večina (več kot 80 %) je
odgovorila, da ne razmišlja o ekološkem kmetovanju. Le 20 % vprašanih je na to
vprašanje odgovorilo pritrdilno. Med njimi so bila predvsem manjša kmečka
gospodarstva in tista, ki jim primanjkuje delovne sile. Ekološko kmetovanje bi uvedli, ker
bi bilo s tem načinom kmetovanja manj dela.
Glede nasledstva na kmetiji na obravnavanem območju ni čutiti večje problematike.
Večina lastnikov kmečkih gospodarstev (50 %) predstavlja srednjo generacijo, skoraj
petino kmetij vodi mlad lastnik, 30 % kmečkih gospodarstev vodi ostareli gospodar.
Pri vprašanju o glavnih problemih, ki pestijo kmete, so anketiranci izpostavili:
nizki dohodki zaradi nizkih cen kmetijskih pridelkov, pomanjkanje časa, delovne sile,
starost, bolezen, nasledstvo na kmetiji, visoki davki, zapletena zakonodaja, preveč strogi
predpisi, zastarela kmetijska mehanizacija, razdrobljenost in oddaljenost obdelovalnih
površin.
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Pri vprašanju o načrtovanih novostih, posodobitvah so prevladovali negativni odgovori
(67 %). Večina kmetov je posodobila kmetijsko mehanizacijo v drugi polovici 90. let, v
zadnjem času so uredili predvsem gnojne jame, saj so od njih deloma odvisne tudi
subvencije. Ena tretjina je na vprašanje odgovorila pozitivno in sicer nameravajo
investirati v nova skladišča in nove kmetijske stroje.
Intenzivno gnojenje je temeljna značilnost modernega kmetijstva. Kmetje uporabljajo
predvsem hlevski gnoj in umetna gnojila. Pomemben problem pa predstavlja
obremenjevanje okolja zaradi gnojenja, saj je prst prekomerno založena s hranili. Rastline
jih tudi v rastni dobi ne porabijo v celoti, zato se izpirajo v podtalnico. Nevarni so
predvsem nitrati. Večina kmetov poleg hlevskega in umetnega gnoja uporablja tudi
gnojnico, ki jo polivajo po travnikih, navadno tik pred napovedanimi padavinami.
Deževnica in gnojnica pronicata skozi prst in lahko onesnaži podtalnico (Urbanc, 1991).
Med anketiranci imata registrirano dopolnilno dejavnost dve kmečki gospodarstvi. To sta
čisti kmetiji, ki si na ta način povečata dohodke. Na kmetiji Gregorc se ukvarjajo s peko
kruha7, na kmetiji Gorjanc imajo registrirano dejavnost storitve kmetijske in gozdne
mehanizacije. Štirje anketiranci imajo registracijo dopolnilne dejavnosti v načrtu.
Obetajo se sledeče dopolnilne dejavnosti: čebelarstvo, kisanje zelja in repe, obdelava
lesa.
V Sloveniji je bila živinoreja že od nekdaj pomembna kmetijska panoga in je bila
osredotočena na malih in srednjih kmetijah. Zaradi mesa, mleka in gnoja se je vedno
gojilo vsaj nekaj glav živine.
Na obravnavanem območju se je usmeritev v hlevsko živinorejo pričela v 70. letih in je
zahtevala sodobnejše kmetovanje. Številni kmetje so zgradili nove hleve, drugi so
prestavili domačijo na novo lokacijo. Nove hleve so gradili predvsem med leti 1980 in
1990 z delno nepovratnimi sredstvi zadruge. 10 % sredstev je bilo potrebno vrniti čistim
kmetom, 43 % pa polkmetom.
Proizvodnja mleka se je večala sorazmerno z uporabo umetnih gnojil in s tem povečane
pridelave koruzne in travne silaže. Mlečnost krav se je večala s selekcijo. Po 2. svetovni
vojni so v Mavčičah zgradili zbiralnico mleka s hladilnim bazenom. Po l. 1990 so bila
uvedena strožja merila glede vsebnosti mlečnih bakterij, zato so manjši oddajalci mleka
to dejavnost opustili.
V povprečju imajo danes kmetje v vaseh Mavčiče in Praše od 10 do 60 glav govedi, v
povprečju 30 glav govedi. Od ostalih živali so anketiranci navedli še ovce, koze, prašiče,
perutnino.
KMETIJA Pr' GREGORC
Kot primer kmetije z razvito dopolnilo dejavnostjo je bila izbrana kmetija Pr' Gregorc8 v
Prašah, katere lastnik je Jože Zlate

7
8

Kmetija Gregorc in dopolnilna dejavnost bosta natančneje predstavljeni ob koncu poglavja o kmetijstvu.
Gregorc je t.i. domače ime kmetije, lastnik se piše Zlate.
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Preglednica 11: Glavne značilnosti gospodinjstva s kmečkim gospodarstvom Gregorc.
Vir: Intervju, september 2006.
Člani
starost
izobrazba
status
Kraj
gospodinjstva
zaposlitve/
šolanja
37
kmetijski tehnik
kmet
doma
Jože Zlate
30
inženir agronomije gospodinja
doma
žena
63
zaključena OŠ
upokojenka
mati
6
OŠ
Mavčiče
sin
3
predš. mladina
hči
1
Predš. mladina
sin
Iz preglednice je razvidno da gre (glede na starostno-generacijsko tipologijo) za
trigeneracijsko gospodinjstvo, kjer mlado generacijo predstavljajo trije otroci. Gospodar
in žena sta dobro izobražena, oba sta zaposlena doma. Gospodinjstvo spada med tista
gospodinjstva v KS Mavčiče ki so se sposobna vključiti v razvojne programe.
Kmetija ima status čiste kmetije, glavna usmeritev je govedorejska kmetija s pretežno
prirejo mleka.
Kmetija obsega 20 ha kmetijskih zemljišč. Prevladujejo njivske površine (9 ha), kjer
gojijo predvsem silažno koruzo (4 ha), sledijo žitarice (pšenica, ječmen, pira), okopavine
(krompir, čebula). Na drugem mestu med zemljiškimi kategorijami so travniki in pašniki
(6,8 ha), sledi gozd, ki obsega 6 ha.
Kmetija ima nekaj več kot 5 ha zemlje tudi v najemu, predvsem njivske površine.
Posest je kar precej razdrobljena, sestavlja jo 17 parcel v lasti in 6 parcel v najemu, ki so
od kmečkega gospodarstva oddaljene od 500 metrov do 3 kilometre.
V hlevu redijo 25 glav govedi, imajo tudi 20 kokoši.
Mleko in meso odkupuje v večji meri zadruga (Sloga). Krompir in ostale pridelke
večinoma prodajo na domu. Nekaj časa so pridelke vozili na tržnico na Rudnik, vendar so
to dejavnost zaradi pomanjkanja časa opustili.
Gospodar Jože skuša z uvajanjem različnih novosti na kmetiji izboljšati ekonomski
položaj:
• Med prvimi so pričeli s preusmeritvijo iz pretežne pridelave krompirja v
zelenjadarstvo: pridelava čebule, solate za tržišče;
• Odprtje dopolnilne dejavnosti v letu 2006.
Dopolnilna dejavnost – peka kruha
Pomembno prelomnico v razvoju kmetije pomeni odprtje dopolnilne dejavnosti (peka
kruha), s katero so pričeli v začetku leta 2006 in so jo v celoti financirali sami. Glavni
nosilec dopolnilne dejavnosti je žena Greta, ki se z njo ukvarja v povprečju 20 ur
tedensko, gospodar Jože 10 ur tedensko. Večina moke, potrebne za peko kruha je
proizvedena iz doma pridelanega žita. V ta namen so v letu 2006 povečali površine
zasejane s pšenico (1,2 ha). Imajo pa tudi 0,5 ha površin zasejane s piro9.
Kruh pečejo trikrat tedensko (torek, petek, sobota) in ga v celoti prodajo na domu. V
prihodnjem letu (2007) je v načrtu razširitev proizvodnje. V načrtu je peka peciva,

9

Pira je stara vrsta žita, ki so jo nekdaj pridelovali na Sorškem polju.
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izdelava domačih testenin, prodaja izdelkov na tržnici. Gospodar razmišlja tudi o
predelavi mesa in ponudbi suhomesnatih proizvodov.
Po mnenju lastnika so glavni problemi v kmetijstvu:
• neurejen kataster;
• prevelika davčna obremenjenost kmetov;
• prevelike zahteve s strani veterinarske inšpekcije;
• zapletena zakonodaja, predvsem na področju dopolnilnih dejavnosti: nekatera
določila so nejasna in celo nasprotujoča.
Fotografija 10: Kmetija Pr' Gregorc. Urejeno zunanjo podobo dopolnjuje lepo cvetje.

Avtor: Lidija Stenovec, avgust 2006.

3.4.2. Gozdarstvo
Potencialna naravna vegetacija Sorškega polja je gozd. Ta je začel zaraščati ravnico pred
12000 leti. Rdeči bor, smreka in breza so ledenodobni ostanki. Smreka je pozneje
izginila, a jo je človek konec 19. st. zopet namensko nasadil zaradi vzpona žagarstva. Bor
in breza sta se ohranila na sušnih terasah Žejskega hriba južno od Podreče. Na večini
Sorškega polja je naravna vegetacija združba hrasta gradna in belega gabra, nekaj otokov
pa prekrivajo kisloljubni borovi gozdovi.
Površina gozda oziroma gozdnatost se je na Sorškem polju skozi stoletja spreminjala.
Danes znaša površina gozda 1317,5 ha oziroma 13, 175 km2. Gozd torej pokriva 23 %
površine. Vendar pa se kažejo razlike v deležu gozda na zahodnem delu, kjer znaša samo
9% in vzhodnem delu polja, kjer delež gozda znaša kar 37%. Današnja razporeditev
gozda in njegova zgradba sta rezultat gospodarjenja v preteklosti (Perdan, 1986).
Glede na to, da je Sorško polje ravnina z zelo dobrimi pogoji za poljedelstvo, ga vseeno
pokriva še dokaj velik delež gozda. Vzrok temu so slabše prsti v osrednjem delu polja, na
katerih so kmetje pustili rasti gozd, pa tudi velika pogozdovanja med leti 1868 in 1914,
ter opuščanje njiv v bolj oddaljenih predelih.
Letni lesni prirastek je eden od pomembnejših kriterijev za odmero letne višine etata ali
sečnje. Letni lesni prirastek na Sorškem polju znaša 6925 m3, oziroma povprečno 5,2
m3/na ha. Letni lesni prirastek za iglavce znaša 4711,5 m3, oziroma povprečno 3,6 m3/ha,
za listavce pa 2213,5 m3, oziroma povprečno 1,7 m3/ha. Iglavci imajo skoraj še enkrat
večji letni priraste lesa kot listavci. Vzrok za to je tudi večji delež smreke v iglastih
združbah, saj le ta hitro raste. (Perdan, 1986).

Diplomsko delo

39

Gozd na Sorškem polju je močno razdrobljen, kar kaže na postopno kolonizacijo in s tem
krčenje gozda na najbolj ugodnih območjih. Analiza gozdnih zaplat na Sorškem polju
(Logar, 1998) je potrdila veliko razdrobljenost, saj naj bi jih bilo kar 97. Skoraj 50 %
vseh zaplat je majhnih in spada v velikostni razred med 0,05 in 1,20 ha. Med največje
zaplate spadajo Velika Dobrava, Gornje poline, Hrastičje, Na delih in Žejski hrib.
Povprečna zaplata je velika 11,4 ha (Logar, 1998).

3.4.3. Turizem in rekreacija
V KS Mavčiče so zelo dobri pogoji za razvoj turizma, predvsem na območju jezera. Kot
velik potencial tudi za sonaravni turizem, kot je čolnarjenje, opazovanje in preučevanje
ptic, izobraževalni programi, kolesarjenje, sprehodi in tek ob jezeru, je do sedaj ostalo
skorajda neizkoriščeno.
Dejavniki ki omogočajo razvoj turizma:
• ugodna lega v bližini večjih mest: Kranj, Ljubljana, Škofja Loka, Medvode;
• razmeroma dobro ohranjeno naravno okolje;
• dragoceno krajinsko območje, priznano kot naravna vrednota: jezero, obrežja,
soteska Zarica, kmečka pokrajina Sorškega polja;
• številne rastlinske in živalske združbe vezane na polja, gozdove, vodo, nihanje
gladine, sotesko (gnezdišče številnih ptic);
• bogata kulturna dediščina: rojstni kraj Simona Jenka, domače obrti, običaji,
kulinarika...
Vendar pa so te možnosti ostale skoraj v celoti neizkoriščene. Izjemi sta ribiški brunarici
v Prašah in na Bregu v lasti ribiške družine Kranj.
Ribiška brunarica »Pri krivi ščuki« v Prašah je dobro poznana brunarica daleč naokoli,
njeni gostje prihajajo iz okolice Kranja, Medvod, Ljubljane, Škofje Loke, Šenčurja...
Ponudba hrane je enostavna (pečene ribe ščuke, krompirjeva solata), a kvalitetna.
Fotografija 11: Ribiška brunarica »Pri krivi ščuki« v Prašah je dobro poznana tudi med
Ljubljančani.

Avtor: Lidija Stenovec
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Obstoječa gostinska ponudba:
Gostinska ponudba na območju KS Mavčiče je dokaj dobro razvita. Obstajata dve glavni
gostišči v Mavčičah in na Bregu, na Podreči je bar Promil, ribiški brunarici v Prašah in na
Bregu. V vasi Breg je bila septembra 2006 odprta slaščičarna.
Fotografija 12: Najnovejša gostinska pridobitev v KS Mavčiče, slaščičarna.

Avtor: Lidija Stenovec
Gostilna in picerija Vili v Mavčičah, sprva picerija Govc je znana kot ena prvih
picerij na območju Gorenjske. V zadnjih letih so lastniki ponudbo razširili.
Ponujajo tudi malice, kosila, jedi po naročilu. Na jedilniku je tudi t.i. Mavški
krožnik in pečene postrvi.
• Gostilna Aleš na Bregu je znana po dobri organizaciji poročnih slavij (ohceti).
V obeh lokalih ni zaslediti tipične domače kuhinje, po kateri turisti vedno bolj
povprašujejo. To tržno nišo bi lahko izkoristila katera od tukajšnjih kmetij z usmeritvijo v
dopolnilno dejavnost turizem na kmetiji ali kmetija odprtih vrat.
•

Fotografija 13: Prostor za piknike v vasi Breg.

Avtor: Lidija Stenovec
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3.4.4. Ostale dejavnosti
Hidroelektrarna Mavčiče
Zaradi vse večjih potreb po električni energiji je bila leta 1986 zgrajena tretja večja HE
na Savi. Pred njo sta že obratovali HE Moste od leta 1952 in HE Medvode od leta 1954.
Leta 1993 je pričela delovati HE Vrhovo, prva od načrtovanih šestih HE na spodnji Savi.
HE Mavčiče spada pod okrilje javnega podjetja Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.,
katerega lastnik in ustanovitelj je Republika Slovenija.(Breznik, 1988).
HE Mavčiče je pretočna rečna elektrarna, deluje po dnevnem vršnem režimu po načelu
pretočne akumulacije. Deluje povprečno 5 ur dnevno, oziroma toliko časa, da se gladina
jezera zniža za 1 meter, dovoljeno je še nihanje do 1,7 m, torej do nadmorske višine 344
metrov. Na leto proizvede v povprečju 78 GWh energije, v 20 letih delovanja je
proizvedla 1200 GWh visoko cenjene vršne energije.
Zaradi konglomeratnih in prodnih plasti, ki segajo okoli 30 metrov pod savsko strugo, so
bila opravljena obsežna injekcijska in tesnilna dela, zatesniti je bilo potrebno gradbeno
jamo s celotnim objektom vred (Breznik, 1988).
Osnovni tehnični podatki:
Položaj oz. oddaljenost od rečnega izliva: 828 km,
Padavinsko zaledje: 1480 km2;
Srednji letni pretok za 50-letno obdobje: 66,7 m3/sek,
Visoka voda (0,1 % verjetnosti): 1954 m3/sek;
Najpogostejši padec: 17 m;
Prostornina vodnega zbiralnika: 10.700.000 m3;
Instalirana moč elektrarne: 38 MW;
Povprečna letna proizvodnja: 78 GWh;
Dve Kaplanovi turbini z maksimalno močjo: 20.800 kw ( Drnovšek, 1993).
Fotografija 14: Hidroelektrarna Mavčiče, pogled z jezera.

Avtor: Lidija Stenovec
Celovite prenove 20 let stara HE ne potrebuje, imajo pa v Savskih elektrarnah Ljubljana
v načrtu obnovo sistema vodenja. Izpolnitev vloge HE Mavčiče, skupaj s HE Medvode,
kot čelne hidroelektrarne v verigi hidroelektrarn na reki Savi se bo uresničila z izgradnjo
še ostalih hidroelektrarn (STA).
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Solarna elektrarna Mavčiče
Junija 2006 je ob hidroelektrarni zrasla tudi solarna (fotonapetostna) elektrarna. Sestavlja
jo 210 modulov, ima 35,7 kW inštalirane moči, letno bo proizvedla 37 MWh in je
največja v Sloveniji. Skupaj imajo solarne elektrarne v Sloveniji v pogonu 200 kW
inštalirane moči, pri čemer v elektrarni v Mavčičah nastane približno 20 odstotkov vse
proizvedene solarne energije v Sloveniji (STA, http://novice.siol.net, 8.9.2006).
V prihodnjih letih pa naj bi zgradili tovrstni elektrarni še ob HE Vrhovo in Medvode.
Poleg tega nameravajo v kratkem solarno elektrarno Mavčiče z 210 modulov skupne
moči 35,7 kW povečati še za enkrat toliko.
Nova solarna elektrarna je popolnoma neodvisna od HE Mavčiče in je neposredno
vključena v elektrodistribucijsko mrežo. S HE je povezana le toliko, da so celice
nameščene na fasadi objekta. HE Mavčiče bo tako lahko še naprej delala nemoteno.
(STA, http://novice.siol.net, 8.9.2006).
Obrt
V KS Mavčiče so se razvile raznovrstne obrti in storitve: avtokleparstvo, različne lesne,
grafične, računalniške storitve, različni servisi, šiviljstvo, pekarna, slaščičarna, žično
pletilstvo, izdelovanje različnih drugih izdelkov. Obrtniki so združeni v občinski obrtni
zbornici v Kranju. Le ta opravlja predvsem svetovalno dejavnost, pravno pomoč in
preizkus znanja za pridobitno obrt.
Fotografija 15: Med večje obrtnike na obravnavanem območju spada lastnik pekarne v
vasi Podreča, ki ima dobro razvito tudi neposredno prodajo na domu.

Avtor: Lidija Stenovec
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4. RAZVOJ PODEŽELJA NA OBMOČJU KS MAVČIČE
4.1. Ključni razvojni problemi
V vaseh Mavčiče in Praše je bila v maju 2006 izvedena mnenjska anketa za potrebe
diplomskega dela – Razvoj podeželja na primeru KS Mavčiče. Razdeljenih je bilo 150
anketnih vprašalnikov, dejansko izvedenih anket 130, od tega v Mavčičah 75, v Prašah pa
55. Dvajset gospodinjstev je sodelovanje odklonilo, oziroma niso bili dosegljivi v času
izvajanja ankete. Sestavljali so jo trije anketni vprašalniki. Sestavljeni so bili iz različnih
vprašanj odprtega in zaprtega tipa.
Prvi vprašalnik so izpolnjevali vsi anketiranci. V njem so imeli možnost izraziti ključne
razvojne probleme ter razvojna izhodišča oziroma priložnosti. Velik del ankete je bil
namenjen aktualni temi načrtovanega turističnega razvoja obravnavanega območja.
Drugi vprašalnik je bil namenjen gospodinjstvom s kmečkim gospodarstvom.
Tretji vprašalnik so izpolnjevala tista gospodinjstva s kmečkim gospodarstvom, ki imajo
razvito dopolnilno dejavnost.
Ključni razvojni problemi po mnenju anketirancev so se odražali v odgovorih na
vprašanja: Kaj v krajevni skupnosti Mavčiče najbolj pogrešate? Izrazite probleme, ki
zavirajo razvoj v KS Mavčiče.

4.1.1. Kaj prebivalstvo v svojem bivalnem okolju najbolj pogreša?
Preglednica 12: Kaj ljudje pogrešajo v domačem kraju oz. bližnji okolici?
Vir: terensko delo april 2006.
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Zelo malo je bilo odgovorov, da prebivalci nič ne pogrešajo v domačem kraju. Takih
odgovorov je bilo 9 od 236 odgovorov, torej 4 %.
Veliko anketirancev (24 %) se je že pri tem vprašanju pritoževalo nad infrastrukturo v
krajevni skupnosti Mavčiče. Najbolj pogrešajo urejeno cesto, kanalizacijo, sodoben
vodovod, internetnega ponudnika, kabelskega ponudnika. Podrobneje bo problematika
infrastrukture predstavljena v okviru vprašanja o razvojnih in okoljskih problemih v KS
Mavčiče.
10

0 – nič, 1 - pomanjkljiva infrastruktura, 2 - urejenost kraja, 3 - družabnost, prostore za druženje, kulturo,
4 - javne športne površine, športne aktivnosti, 5 – drugo.
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Pogosto so anketiranci omenjali, da pogrešajo večjo urejenost kraja na splošno (14 %)
in posameznih objektov v vasi: pogrešajo večjo urejenost okolice nekaterih kmečkih
poslopij, gnojišč, jezera. Kar 15 od 130 anketirancev je navedlo, da se sramujejo okolice
pokopališča.
Fotografija 17: Ozka cesta brez pločnikov in neurejena okolica pokopališča sta med
najpogostejšimi vzroki za nezadovoljstvo med prebivalci KS Mavčiče.

Avtor: Lidija Stenovec, avgust 2006.
Veliko anketirancev je navedlo, da je izredno nezadovoljnih zaradi neurejene kulturne
dediščine pesnika Simona Jenka, zato prijateljem tudi ne omenjajo z veseljem, da je bil
rojen v teh krajih.
Fotografija 18: Hiša, v kateri je pesnik Simon Jenko stanoval od 7. leta dalje, danes
propada.

Avtor: Lidija Stenovec, maj 2006.
V to skupino so bili uvrščeni tudi anketiranci, ki pogrešajo več miru v vasi, takih je bilo
5%, torej nekaj manj kot tistih ki so na mirno vaško okolje ponosni (7%). Mir pogrešajo
predvsem tisti anketiranci ki živijo neposredno ob vaški cesti, ali ob športnih objektih
(nogometno igrišče). Glede na delež odgovorov lahko sklepamo, da gre za razmeroma
mirno vaško okolje, kjer je mir za enkrat še pričakovana dobrina, ki se je prebivalci
zavedajo le deloma.
Med odgovori so presenetljivo prevladovali tisti, ki so izpostavili, da najbolj pogrešajo
kulturne aktivnosti in druženje in sicer kar 66 od 236 odgovorov, kar znaša 28%.
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Anketiranci pogrešajo kulturo na splošno, kulturne prireditve, prostor za kulturne
prireditve, zabavo, ples, gledališke predstave, gasilske veselice, predavanja (zdrava
prehrana), kmečke igre, oratorij, prostor za piknike. Pogrešajo tudi razna društva:
kulturno društvo, turistično društvo, društvo kmečkih žena.
Velik delež anketirancev je navedel tudi premalo sodelovanja med domačini oz. premalo
družabnosti, dejavnosti, aktivnosti na vasi, predvsem aktivnost mladine.
Prav tako kot kulturne aktivnosti prebivalstvo pogreša tudi športne aktivnosti in
objekte. Ta problematika se je v odgovorih pojavila 59 krat, kar znaša 25%.
Anketiranci so predvsem nezadovoljni, ker se stanje na področju urejenosti javnih
športnih površin slabša. Zaradi denacionalizacije so nogometaši izgubili nogometno
igrišče. Krajani pogrešajo športne objekte v širšem smislu, rekreacijski center: športno
igrišče, telovadnico, otroško igrišče, športne površine za nogomet, košarko, rokomet,
hokej na rolerjih, bazen. Pogrešajo tudi otroško igrišče, kolesarsko stezo, sprehajalne
poti. Anketiranci pogrešajo tudi športne prireditve, večjo aktivnost športnega društva.
Petnajst krajanov je predlagalo večnamensko dvorano, ki bi bila namenjena tako
športnim, kot tudi kulturnim in družabnim prireditvam.
Če združimo odgovore pod točko 3 in 4, ugotovimo, da je ta problematika izredno
pereča, saj tovrstni odgovori predstavljajo 53% vseh odgovorov.
V rubriki drugo so zbrani odgovori, ki so se pojavljali redkeje, predvsem pri
anketirancih, ki veliko razmišljajo o tovrstni problematiki. Krajani pogrešajo:
• večjo obveščenost krajanov o namerah ter aktivnostih v KS Mavčiče oz. boljši
dialog med krajani in predstavniki krajevne skupnosti;
• boljše sodelovanje med predstavniki šole-cerkve-družine-mladi;
• most do Moš ali Trboj;
• starejši pogrešajo oskrbo in pomoč na domu, več uradnih ur na krajevnem uradu v
Mavčičah, večjo trgovino;
• boljše čiščenje cest pozimi;
• pozitivno klimo v vasi;
• delavnice: spoznavanje običajev, ustvarjanje;
• prostovoljno delo;
• kino projekcije;
• kolesarsko postaja;
• informativni pano;
• knjižnico;
• asfaltiranje stranskih ulic;
• zbirni center za odpadke;
• več obrtnikov.

4.1.2. Identifikacija razvojnih problemov
V okviru vprašalnika so anketiranci navajali tudi glavne razvojne probleme.
Pri oblikovanju nabora možnih odgovorov se je izkazalo, da za obravnavano območje
niso značilni tipični razvojni problemi, kot so odseljevanje in staranje prebivalstva,
neugodni naravni pogoji, oddaljenost do oskrbnih centrov, pomanjkanje delovnih mest...
Med možnimi odgovori so bili izpostavljeni sledeči razvojni problemi: pomanjkljiva
osnovna infrastruktura, obrobnost krajevne skupnosti v okviru občine Kranj, slaba
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povezanost levega in desnega brega reke Save, neizkoriščen turistični potencial,
neprepoznavnost območja navzven; pod rubriko drugo so anketiranci izražali svoje
poglede. Da bi dobili jasnejše podatke o težavnosti obravnavane problematike, so
anketiranci ocenjevali razvojne probleme z ocenami od 0 do 5, pri čemer 0 - ni problem,
1- manjši problem, 2 – problem,... 5 – velik problem.
Preglednica 13: Najbolj izraziti razvojni problemi v vaseh Mavčiče in Praše.
Vir: terensko delo, april 2005.
Razvojni problemi
Povprečna ocena
problema
4
Pomanjkljiva osnovna
infrastruktura: ceste,
vodovod, kanalizacija...
3
Obrobnost KS Mavčiče v
občini Kranj
2,5
Območje izven prometnega
koridorja Kranj-Ljubljana
3,5
Slaba povezanost obeh
bregov reke
3,6
Neizkoriščen turistični
potencial
3,3
Neprepoznavnost območja
navzven
Pri analizi rezultatov je bila izračunana povprečna ocena. Izračunane povprečne ocene so
pri tem vprašanju zelo visoke, gibljejo se med 2,5 in 4. To kaže na dejstvo, da se vaščani
zavedajo problematike v KS Mavčiče.
Kot je razvidno iz tabele, za anketirance predstavlja največji osnovni problem
pomanjkljiva osnovna infrastruktura, saj povprečna ocena znaša kar 4 točke od 5. Tak
rezultat je bilo pričakovati, saj so anketiranci že pri vprašanju, kaj pogrešajo v KS
Mavčiče navajali tovrstno problematiko. Z najvišjo oceno problematike (5) je ta problem
označilo kar 40 % vprašanih. Najbolj pogrešajo urejeno cesto (dovolj široka, pločniki,
javna razsvetljava, avtobusne postaje in pogostejše avtobusne povezave, kolesarska
steza). Med anketiranimi pa je bilo tudi nekaj takih, ki so s sedanjo cesto zadovoljni
(10%). To so predvsem starejši vaščani, ki stanujejo ob cesti. Zanje bi širša, preglednejša
cesta pomenila le nove težave: več prometa, večje hitrosti avtomobilov...
Glede na povprečno oceno vidijo anketiranci na drugem mestu kot razvojni problem
neizkoriščen turistični potencial (3,6). Iz odgovorov je razvidno, da se krajani zavedajo
kvalitet okolja v KS Mavčiče. Večina se strinja, da bi uvedba zanimive in pestre
turistične ponudbe pripomogla k večji turistično rekreativni privlačnosti območja.
Problematika povezanosti levega in desnega brega Save je dosegla visoko povprečno
oceno 3,5. Trenutno sta najbližja mostova v Kranju oziroma v Zbiljah. Za anketirance je
rešitev izgradnja novih povezav, predvsem mosta, povezanost pa se lahko poveča tudi s
pomočjo vodnega prometa.
Glede prepoznavnosti obravnavanega območja anketiranci ugotavljajo, da so elementi
prepoznavnosti območja KS Mavčiče redki in sicer: HE Mavčiče, jezero in ribiška
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brunarica Pri krivi ščuki, rojstni kraj Simona Jenka, Sorško polje (krompir), picerija
Govc.
Kot sorazmerno najmanjši problem zaznavajo prebivalci v zvezi z lego krajevne
skupnosti, predvsem kar zadeva lego izven prometnega koridorja Kranj – Ljubljana, ki
sta ključni gravitacijski jedri. Le-ta je problematična le za tiste, ki nimajo lastnega
prevoza in so vezani na javni (avtobusni) prevoz. Anketiranci so zadovoljni, da večina
prometa obide to območje, s čimer se ohranjanja kakovost bivalnega okolja (mir,
razmeroma neonesnaženo okolje).
V rubriki drugo so omenjeni sledeči razvojni problemi: pomanjkanje kapitala za
investicije, splošna nedejavnost krajanov, miselnost krajanov, neurejenost kraja.
Razvojni problemi v okviru Krajinske zasnove za območje Trbojskega/Mavškega
jezera (Marušič, 2005, str. 7)
V okviru Krajinske zasnove za območje Trbojskega/Mavškega jezera11, je bila izvedena
analiza razvojnih problemov. Pri tej analizi je bila navedenih večina zgoraj navedenih
razvojnih problemov (slaba povezanost obeh bregov reke, neizkoriščen turistični
potencial, območje izven prometnega koridorja med Kranjem in Ljubljano). Navedeni so
še sledeči razvojni problemi:
- Pomanjkanje identitete prostora: v prostoru Slovenije to območje ni prepoznavno.
Prostorska prvina, ki bi omogočila vzpostavitev te identitete je samo jezero.
- Križanje razvojnih in varstvenih interesov: Potrebno je usklajevanje razvojnih in
naravovarstvenih zahtev. Ena od rešitev je oblikovanje več alternativ prostorskega
razvoja, predstavitev le teh lokalni skupnosti in nosilcem ostalih interesov v prostoru,
razprava o teh alternativah ter izbor tiste alternative, ki najbolj uspešno zadovolji vse
interese v prostoru.
- Nekonkurenčnost kmetijstva, kar je splošen problem v Sloveniji. S spremembo načina
pridelave, ki jo zahteva povečanje konkurenčne sposobnosti se spreminja tudi kulturna
krajina. Možnosti nadaljnjega obstoje kmetij je njihovo vključevanje v organizirano
turistično dejavnost (kot dopolnilna dejavnost), ponudba novih kmetijskih proizvodov in
iskanje novih tržnih niš.
- Razmejenost funkcionalnega prostora jezera med več občin: Širše območje jezera je
razdeljeno med tri občine (Kranj, Šenčur, Medvode), ki morajo biti usklajene glede
bodočega prostorskega razvoja.

4.2. Razvojna izhodišča oziroma priložnosti
4.2.1. Na kaj so prebivalci ponosni?
V okviru anketnega vprašalnika smo z odprtim tipom vprašanja ugotavljali tudi, katerih
kvalitet se prebivalstvo v svojem domačem kraju/okolju zaveda, in bi bile zanimive tudi
za druge obiskovalce območja krajevne skupnosti Mavčiče. Anketiranci so navedli
številne pozitivne strani, ki jih lahko razdelimo v naslednje skupine:
11

Krajinska zasnova za območje Trbojskega/Mavškega jezera je bila narejena na oddelku za Krajinsko
arhitekturo na Biotehniški fakulteti v Ljubljani in bo podrobneje predstavljena v poglavju o turističnem
razvoju KS Mavčiče.
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0. Nič.
1. Narava na splošno, mir, urejeno naselje: jezero, Sorško polje, gozdovi, soteska
Zarica.
2. Znane osebnosti: Simon Jenko, predsednik krajevne skupnosti, župnik.
3. Arhitektura, kulturna dediščina: šola, gasilski dom, cerkev, kulturne znamenitosti.
4. Aktivnosti, društva, običaji, složnost ljudi.
5. Gostinska ponudba.
6. Drugo.
Preglednica 14: Na kaj so ljudje ponosni v domačem kraju oz. bližnji okolici.
Vir: terensko delo april 2006.
Ponosni na...
0
1
2
3
4
5
6
Skupaj
Naselje
5
34
20
37
12
14
5
128
Mavčiče
št.
4
27
16
29
9
11
4
100
%
9
31
16
37
9
18
17
136
Praše
št.
6
23
12
27
6
14
12
100
%
65
36
74
21
32
22
264
Skupaj
št. 14
5
25
14
28
8
12
8
100
%
Med odgovori je prevladoval delež anketirancev (57% ), ki so v domačem kraju ponosni
na arhitekturo, stavbe, dediščino, in so predstavljali 28% vseh odgovorov.
Največ anketirancev je ponosnih na obnovljeno osnovno šolo v Mavčičah (36 %), na
drugem mestu po priljubljenosti je nov gasilski dom, ki ga je navedlo 20 anketiranih od
100, če prištejemo še glasove za PGD Mavčiče (13 %) znaša rezultat 33% odgovorov.
Anketiranci so pri tem sklopu odgovorov navajali še kompleks (vrtec, telovadnica, sedež
krajevnega urada, pošta, trgovina), župnijska cerkev in podružnice, novo župnišče,
mrliške vežice, znamenja, stara kmečka poslopja, hidroelektrarno Mavčiče. Anketiranci
so ponosni tudi na elemente kulturne dediščine: ohranjena stara kmečka poslopja
(Jenkova hiša in kašča), Jurijeva kašča, znamenja, spomenik Simonu Jenku.
Fotografija 19: Gasilski dom v Mavčičah.

Avtor: Lidija Stenovec, avgust 2006.
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Fotografija 20: Obnovljena štirirazredna osnovna šola v Mavčičah.

Avtor: Lidija Stenovec, maj 2006.
Velik delež odgovorov (50 %) predstavljajo tisti anketiranci, ki navajajo kot ponos lepo
naravo, mir, urejeno in čisto naselje. Med njimi je 35 takih, ki so ponosni na naravo na
splošno, ostali pa na posamezne elemente pokrajine: akumulacijsko jezero HE Mavčiče,
soteska Zarica,Sorško polje, gozdovi, razgled na Karavanke in Kamniško-Savinjske
Alpe. Mirno okolje kot prednost je navedlo 7 anketirancev.
Fotografija 21: Primer kmečke arhitekture, z lepo urejeno okolico (spomeniško
zavarovana »Jenkova hiša«) v Prašah.

Avtor: Lidija Stenovec, maj 2006.
Fotografija 22: Prebivalci so ponosni na polja, gozdove s pogledom na gore.

Avtor: Lidija Stenovec, maj 2006.
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Prebivalci KS Mavčiče so ponosni tudi na nekatere znane osebnosti (28 % vprašanih), ki
izhajajo iz tega območja. Kar 23% vprašanih je navedlo, da je ponosno na pesnika
Simona Jenka, ki je bil rojen na Podreči, nato pa živel v Prašah. Krajani so ponosni tudi
na predsednika krajevne skupnosti in župnika zaradi njune aktivnosti pri delu za vaško
skupnost.
Kot odraz dejanskega stanja v krajevni skupnosti je razmeroma majhen delež krajanov
(22%) ki so kot pomembne izpostavili organiziranost in složnost ljudi, društva,
različne aktivnosti, prireditve in običaje. Med društvi so krajani najbolj ponosni na
aktivnost gasilcev (20 odgovorov), sledijo jim cerkveni pevski zbor, športno društvo
(nogomet), aktiv kmečkih žena, telovadba za starejše, prireditve v šoli, ohranjanje
običajev na cerkvenem področju (koledovanje, butara velikanka, križev pot, procesije).
Dobre odnose in druženje med vaščani navaja 10 % anketiranih.
V povprečju je 25 % anketirancev ponosnih na gostinsko ponudbo na območju KS
Mavčiče, po kateri je to območje dokaj dobro poznano tudi v širšem območju. Ponosni so
na ribiški brunarici v Prašah in na Bregu, gostilno Aleš na Bregu ter gostilno in picerijo
Vili.
Šesti sklop odgovorov predstavljajo ostali odgovori anketirancev, ki niso bili razvrščeni
v prejšnje skupine. Pri tej rubriki so bili bolj inovativni Prašani, ki so navedli kar 14
različnih predlogov, med drugim so navajali: konji (lipicanci), ugodna lokacija kraja med
Kranjem in Ljubljano, inovativnost nekaterih kmetov, ustvarjalnost mladine, bankomat...
11% vprašanih pa meni da v KS Mavčiče ni nič takega, na kar bi bili ponosni in bi bilo
zanimivo za druge obiskovalce tega območja.
Fotografija 23: V Prašah je manjši vzrejni center lipicancev, ki dosega dobre rezultate na
tekmovanjih.

Avtor: Lidija Stenovec, maj 2006
Razlike v odgovorih med vasmi Mavčiče in Praše:
Na splošno so anketiranci iz Praš bolj ponosni na svoj domači kraj, saj v skoraj vseh
rubrikah procentualno presegajo odgovore Mavčičanov.
Večje razlike se pojavljajo predvsem pri odgovorih v skupinah 3 in 5. Iz preglednice 11
je razvidno, da je precej večji delež Prašanov ponosnih na gostinsko ponudbo v KS
Mavčiče (33,3 %), pri tem pa navajajo predvsem ribiško brunarico v Prašah. Med
Mavčičani je 18 % takšnih, ki so ponosni na gostinsko ponudbo in sicer predvsem na
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Gostilno in picerijo Vili. Prašani so tudi občutno bolj ponosni na svojega rojaka Simona
Jenka (razlika 17,6 %).

4.2.2. Kje vidi prebivalstvo glavne razvojne priložnosti?
Anketiranci so izbirali med sedmimi glavnimi možnostmi za razvoj njihovega območja
oziroma so lahko izpostavili, da možnosti za razvoj ni. Anketiranci so imeli podobno kot
pri vprašanju o glavnih razvojnih problemih tudi pri tem vprašanju na voljo nabor
možnih odgovorov. Poleg tega so jih ocenjevali z ocenami od 0 do 5, glede na možnost
razvoja posamezne panoge: 0 – ni možnosti razvoja, 1 – majhna možnost razvoja, ... 5 –
velika možnost razvoja.
Odgovori v tej rubriki imajo veliko težo, saj nakazujejo angažiran pristop prebivalstva do
razvoja v lastnem okolju in tudi stopnjo »obupanosti« oziroma prizadetosti prebivalstva
tega območja.
Preglednica 15: Glavne možnosti za razvoj v KS Mavčiče.
Vir: Terensko delo, april 2006.
Možnost za razvoj
Povprečna Povprečna ocena
ocena
gospod. s kmeč.
gospodarstvom
3,5
2,7
Razvoj novih oblik
kmetovanja: ekološko kmet.,
zeliščarstvo, zelenjadarstvo
3,5
2,3
Razvoj turizma na splošno
3,2
3
Razvoj turizma na kmetiji
2,9
2
Razvoj dopolnilnih
dejavnosti na kmetiji
(katerih)
2,9
2,1
Razvoj podjetništva (kaj?)
2,3
0
Drugo (kaj?)

Povprečna ocena
gospod. z nekmeč.
gospodarstvom
3,6

3,7
3,2
3,1

3
2,3

Pri tem vprašanju so se pokazale precejšnje razlike pri odgovorih med gospodinjstvi s
kmečkim gospodarstvom12 in gospodinjstvi brez kmečkega gospodarstva. Pri izračunu
povprečnih ocen se je izkazalo, da so le-te precej višje pri gospodinjstvih brez kmečkega
gospodarstva, v povprečju za eno oceno. Rezultati kažejo, da je kmečko prebivalstvo
opazno bolj pesimistično glede možnosti razvoja na podeželju. Kot bo razvidno tudi iz
poglavja o značilnostih kmetijstva kmetje ne vidijo možnosti v novih oblikah
kmetovanja, prav tako tudi ne v dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (kar dokazuje
povprečna ocena 2). Odgovori gospodinjstev brez kmečkega gospodarstva so veliko bolj
optimistični. Velike možnosti vidijo v razvoju novih oblik kmetovanja, predvsem na
področju ekološkega kmetovanja. Številni anketiranci so izrazili nezadovoljstvo s
sedanjim intenzivnim načinom kmetovanja. Predlagajo preusmeritev v ekološko
pridelavo hrane, ki bi jo tudi sami z kupovali. Trenutno jo kupujejo na ekoloških tržnicah
v bližnji in daljni okolici. Veliko idej imajo glede razvoja dopolnilnih dejavnosti:
kulinarika značilna za to območje, suho sadje, pekarstvo, žganjekuha, suhomesnati
12

Delež gospodinjstev s kmečkim gospodarstvom v anketi predstavlja 22%.
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izdelki), šola v naravi, kisanje zelja in repe, sirarstvo, ribogojništvo, ovčereja, kozjereja,
konjereja, čebelarstvo, prepeličja jajca, domača obrt (izdelava brezovih metel, pletenje,
kvačkanje), sobe za turiste.
Glede možnosti za razvoj podjetništva se pojavljajo različne ocene. Tretjina anketiranih
meni, da je podjetnikov (predvsem obrtnikov) že dovolj in ni več možnosti za razvoj. Ena
tretjina vprašanih vidi še velike možnosti za razvoj podjetništva in navaja za primerjavo
število podjetnikov (obrtnikov) na območju Škofje Loke (Žabnica, Bitnje) in Šenčurja.
Predlogi za razvoj podjetništva: obrtna dejavnost, povezava s turizmom (izdelava čolnov,
cvetličarna, vrtnarija), storitvena dejavnosti (šiviljstvo, frizer, servisne dejavnosti), mala
tehnološka podjetja, gostinstvo...
Najmanjše razlike v ocenah med gospodinjstvi s kmečkim gospodarstvom in brez njega
so se pokazale v rubriki možnosti razvoja turizma na kmetiji. Anketiranci pogosto
navajajo dejstvo, da ravninska območja niso tako privlačna za tovrstni turizem v
primerjavi s hribovitejšimi območji. Na tem območju bi bila primernejša po njihovem
mnenju kmetija odprtih vrat ali kaj podobnega.
Rezultati odgovorov pri gospodinjstvih s kmečkim gospodarstvom kažejo, da še vedno
večina kmečkega prebivalstva vidi vir preživetja v intenzivnem kmetovanju, višek
delovne sile pa se zaposluje pri drugih delodajalcih, ne pa doma na kmetiji.
Ti rezultati niso najbolj vzpodbudni. Kažejo, da večji del kmečkega prebivalstvo ne
razmišlja o uvajanju novosti pri svojem gospodarjenju. Ne zavedajo se, da bi razvoj
turizma nasploh oplemenitil in omogočil razvoj tako kmetijstva kot drugih dopolnilnih
dejavnosti. Očitno jim trenutna situacija, kljub pogostemu pritoževanju, ustreza in še niso
prisiljeni razmišljati o novih usmeritvah na področju novih oblik kmetovanja in
dopolnilnih dejavnosti.

4.3. Okoljski vidiki razvoja podeželja
4.3.1. Zaznavanje okoljskih problemov med prebivalstvom
Poleg identifikacije glavnih razvojnih problemov smo skušali ugotoviti glavne prostorske
oziroma okoljske probleme, v kolikšni meri jih prebivalstvo zaznava in se jih zaveda, ter
kateri so tisti, ki vplivajo na slabšo kakovost bivanja.
Vprašanja na to temo je bilo v anketi zaprtega tipa, anketiranci so imeli na voljo pet
različnih odgovorov: neurejena kanalizacija, težave s pitno vodo (pomanjkanje, azbestne
cevi...), onesnaženost jezera, neurejena, divja odlagališča smeti, neurejena gnojišča,
drugo, kjer so prebivalci opredelili dodatne probleme. Anketiranci so lahko vsak problem
ocenili od ena do pet, glede na stopnjo problematike.
Izkazalo se je, da prebivalci okoljske probleme na območju krajevne skupnosti zaznavajo
zelo različno, v povprečju pa so se izkazale zelo visoke ocene. Prebivalci so glede na
povprečno oceno izpostavili predvsem neurejeno kanalizacijo, onesnaženost jezera in
neurejena, divja odlagališča smeti.
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Preglednica 16: Izraziti okoljski problemi v KS Mavčiče.
Vir:Terensko delo, april 2006.
Okoljski problemi
ocena
3,6
Neurejena kanalizacija
2,8
Težave s pitno vodo (pomanjkanje,
azbestne cevi...)
3,6
Onesnaženost jezera
3,6
Neurejena, divja odlagališča smeti
3,1
Neurejena gnojišča
Drugo (kaj?)
Zanimivi so odgovori v rubriki »težave s pitno vodo«, kjer je prisoten velik delež ocen 5
in 0 oziroma 1. Te ocene kažejo, da je mnenje prebivalcev o pitni vodi zelo različno,
nekateri so z njo zelo zadovoljni, nekateri pa izredno nezadovoljni, predvsem zaradi
zastarelega vodovodnega omrežja, ki ga še vedno sestavljajo azbestne cevi. Kategoriji
neurejena kanalizacija in težave s pitno vodo so prebivalci navajali že pri odprtem
vprašanju, kaj najbolj pogrešajo. To kaže na pomen ustrezne urejenosti osnovne
infrastrukture, ki tudi v Krajevni skupnosti Mavčiče predstavlja ključen problem.
Na splošno prebivalci ugotavljajo, da je oskrba s pitno vodo za enkrat še zadovoljiva,
vendar se kakovost vode slabša: vedno bolj je čutiti kloriranost vode, določene ure dneva
je slabši pritisk, občasna kalnost.
Pereč okoljski problem predstavlja onesnaženost jezera, ki se kaže tudi v odgovorih
anketirancev.
Izgradnja kanalizacije je prednostna naloga številnih lokalnih skupnosti v naslednjem
obdobju. Pritiski so veliki tudi s strani države, saj bo potrebno v skladu s sprejeto
zakonodajo do leta 2012 oz. 2015 urediti kanalizacijske sisteme vseh strnjenih naseljih,
za ostala poslopja pa urediti greznice.

4.4. Odnos prebivalstva do turističnega razvoja območja krajevne
skupnosti
V anketni vprašalnik so bila vključena tudi vprašanja o bodočem turističnem razvoju
jezera in okolice. Oblikovana so bila v sodelovanju s CTRP Kranj, ki je rezultate
odgovorov vključilo v projekt »Doživetja narave ob jezeru«.
Anketiranci so bili povprašani, o imenu jezera. Po dvajsetih letih njegovega obstoja
namreč ni dokončno poimenovano. Prebivalci na desnem bregu Save govorijo o
Mavškem/Mavčiškem jezeru, na levem bregu Save pa o Trbojskem jezeru, ki se vse
pogosteje pojavlja tudi na kartografskem gradivu. Zaradi večje prepoznavnosti območja
je pomembno, da se jezero dokončno poimenuje, da ne bi v prihodnje prihajalo do zmede
pri poimenovanju. Odgovori na vprašanje (Občini Kranj in Šenčur sodelujeta v projektu
Doživetja narave ob jezeru, katerega cilj je turistični razvoj Trbojskega/ Mavškega jezera.
Katero ime vam je bolj domače? Razlog? Ali bi sprejeli ime Trbojsko jezero?) so bili
zelo različni.
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Preglednica 17: Poimenovanje jezera.
Vir: Terensko delo, april 2006.
Ime jezera
Mavčiče
Mavško/Mavčiško 49 (65 %)
jezero
Praško jezero
Kranjsko jezero
Akumulacijsko j.
HE Mavčiče
Nevtralno ime13
Vseeno katero ime
Ni odgovora
Skupaj

Praše
25 (45 %),

Skupaj
74 (57 %)

5 (6 %)
0
2 (3 %)

9 (16 %);
4 (7 %),
0

14 (11 %)
4 (7 %)
2 (3 %)

9 (12 %)
8 (10 %)
2 (3 %)
75 (100 %)

10 (18 %),
6 (11 %),
1 (2 %)
55 (100 %)

19 (15 %)
14 (11 %)
3 (5 %)
130 (100 %)

Večina anketiranih prebivalcev vasi Mavčiče in Praše se zavzema za ime Mavško jezero.
Navedli so sledeče razloge:
• HE Mavčiče: jezero je nastalo zaradi HE Mavčiče katere večina objektov leži na
desnem bregu Save;
• na desnem bregu je bilo poplavljeno več zemljišč ob nastanku HE, predvsem v
Prašah;
• večja prepoznavnost Mavčič od Trboj;
• z desnega brega Save je lažji dostop do jezera;
• boljše možnosti za turizem;
• ker sem Mavčan/Mavčičan;
• ostalo: ker že od nekdaj tako govorimo, lepši prizvok, Trbojci nimajo nič
skupnega z jezerom.
Pri vprašanju ali bi sprejeli ime Trbojsko jezero, jih je pozitivno odgovorilo le 32%, 58%
tega imena ne bi sprejeli, 10% pa jih ni navedlo odgovora.
Na območju jezera večina anketiranih krajanov podpira razvoj turizma in sicer
sonaravnega turizma, (čolnarjenje, opazovanje in preučevanje ptic, izobraževalni
programi, kolesarjenje, sprehodi in tek ob jezeru...), ki ne bi preveč vznemirjal okoliških
prebivalcev in živali.

13

Predlog nevtralnega imena s strani anketirancev: Kranjska solzica
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Preglednica 18: Vrste turizma na jezeru in njegovi okolici.
Vir: Terensko delo, april 2006.
Turizem
Mavčiče
Praše
62 (83 %)
35 (63%)
Za sonaravni turizem
8 (11 %)
14 (25 %)
Za množični turizem14
15
11(15 %)
4 (7 %)
Proti množ. turizmu
2 (2%)
0
Proti turizmu na splošno
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Skupaj
97 (75 %)
22 (17 %)
15 (12 %)
2 (1,5 %)

Pri razvoju turizma na določenem območju je pomembno, da sodeluje tudi lokalno
prebivalstvo. O vključitvi v turistično dejavnost razmišlja kar precej domačinov. Od 130
jih je pritrdilno odgovorilo 22 (17%). Navedli so tudi zanimive predloge za razvoj
turistične dejavnosti:
• nastanitve za turiste, če bo povpraševanje;
• dopolnilna dejavnost na kmetiji – čebelarstvo, peka domačega kruha, peciva,
prikaz kmečkih običajev;
• gostinstvo;
• turistična ladjica od Kranja do HE Mavčiče;
• prevoz turistov s konji in kočijo;
• izdelava igral za otroke, doživljajska vas, labirint;
• sodelovanje v turističnem društvu;
• ureditev Jurijeve kašče v muzej;
• sodelovanje z ribiči, prodaja ribiških kart...;
• odvisno od potreb...
Pričakujejo tudi določene problematike, predvsem na področju financ, zakonodaje,
podpore lokalne skupnosti.
Večina anketirancev (101) je odgovorila, da ne razmišlja o odprtju turistične dejavnosti.
Vzroki: pomanjkanje časa, prostora, delovne sile, idej, denarja, ni v mojem interesu,
zaposlenost, starost, imamo obrt, usmerjenost v kmetijstvo, zapletena zakonodaja, slabe
izkušnje prijateljev ki se s tem že ukvarjajo (prim. čolnarna v Trbojah)
Pomembno je tudi vedeti, kaj si domačini mislijo o posledicah razvoja turizma v
njihovem domačem kraju, ali pričakujejo predvsem pozitivne ali negativne učinke
turizma. Pri vprašanju zaprtega tipa so anketiranci izbirali med navedenimi odgovori (več
možnih odgovorov), pod rubriko drugo so navajali lastne predloge.

14

Anketiranci navajajo, da je potrebno za razvoj množičnega turizma še veliko narediti: ureditev jezera in
okolice, ureditev vasi, primerjava z Zbiljami.
15
Navajanje negativnih posledic množičnega turizma v Zbiljah: hrup, zaparkiranost zasebnih zemljišč...
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Preglednica 19: Prednosti in slabosti razvoja turizma na območju jezera.
Vir: Terensko delo, april 2006.
Št. odgovorov (delež)
Prednosti
90 (70%)
Dodaten vir zaslužka za domačine
106 (82%)
Večja prepoznavnost kraja
74 (57%)
Učinkovitejše čiščenje jezera
84 (65%)
Hitrejša izgradnja in posodobitev
infrastrukture
80 (62%)
Nove možnosti rekreacije za domačine
61 (47%)
Več sodelovanja med domačini
2 (2%)
Drugo16
Slabosti
Večje obremenitve okolja (hrup, promet,
smeti...)17
Drugo 18

82 (63%)
8 (7%)

Iz odgovorov je razvidno, da večina pričakuje pozitivne posledice razvoja turizma,
predvsem zaradi večje prepoznavnosti kraja, dodatnega vira zaslužka za tiste domačine ki
se bodo ukvarjali s turizmom. Vidijo tudi nove možnosti za rekreacijo domačinov (več
sprehajalnih poti okoli jezera, kolesarske poti, igrala za otroke, igrišče).
Med slabostmi razvoja turistične dejavnosti se bojijo predvsem prevelike hrupnosti,
smeti, prometa. Pri tem pogosto navajajo sosednje Zbiljsko jezero, kjer se občasno kažejo
negativne posledice množičnega turizma.
Pri razvoju podeželja je pomembna tudi vizija, načrtovanje razvoja za krajše ali daljše
obdobje v prihodnosti. Zanimivo je, kako na prihodnost gledajo prebivalci KS Mavčiče.
Preglednica 20: KS Mavčiče čez 10 let.
Vir: Terensko delo, april 2006.
KS Mavčiče čez 10 let
1 Spalno naselje
2 Turistično-rekreacijsko območje
3 Območje neokrnjene narave
4 Območje prevladujoče kmetijske
dejavnosti
5 Brez večjih sprememb
Drugo19

Št. odgovorov (delež)
35 (27%)
46 (35%)
37 (28%)
63 (48%)
13 (10%)
4 (3%)

Glede pogleda v prihodnost KS za deset let so bila mnenja anketirancev zelo različna.
Morda bi morali biti na voljo dve rubriki: realnost čez 10 let in želje. 13 % vprašanih je
bilo mnenja, da bo stanje podobno kot danes, da ne bo večjega napredka. Večina je

16

Prednosti razvoja turizma, rubrika drugo: večja urejenost kraja.
Anketiranci so navajali to rubriko kot slabost razvoja turizma v primeru razvoja množičnega turizma.
18
Slabosti razvoja turizma, rubrika drugo: nevoščljivost, hrup, pomanjkanje parkirišč, psi.
19
Drugo: območje prevladujočih obrtnikov in malih podjetnikov.
17
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navajala kombinacijo 4-2 ali 4-3. Večina torej pričakuje, da bo obravnavano območje
ohranilo kmetijsko dejavnost in da se bo razvil turizem na območju jezera.

4.5. Turizem kot priložnost za trajnostni razvoj podeželja
Kot smo že omenili možnosti za razvoj turizma na obravnavanem območju so, vendar
niso izkoriščene. To so ugotovitve tudi številnih strokovnjakov. Regionalna razvojna
agencija Gorenjske oziroma BSC Poslovno podporni center d.o.o. iz Kranja kot
organizacija, ki koordinira delovanje Regionalne razvojne agencije Gorenjske, je bila
pobudnik projekta na območju jezera. V projekt se je vključil tudi Oddelek za krajinsko
arhitekturo iz Biotehniške fakultete, Univerze v Ljubljani.
Fotografija 24: »Praški rog« oziroma »Špica«, območje z najboljšimi možnostmi za
razvoj turizma.

Avtor: Lidija Stenovec, maj 2006.

4.5.1. Krajinska zasnova in krajinska ureditev za območje jezera
Študentje 4. letnika Oddelka za krajinsko arhitekturo Biotehniške fakultete, Univerze v
Ljubljani so v okviru študentskega seminarja pri predmetu Krajinsko planiranje in
oblikovanje krajine po pogodbi o sodelovanju v projektu MAREMA INTERREG III C
izdelali krajinsko zasnovo za območje Trbojskega/Kranjskega/Mavškega jezera.
Naročnika krajinske zasnove je bila Regionalna razvojna agencija Gorenjske, BSC
Poslovno podporni center d.o.o. Kranj.
Krajinska zasnova določa usmeritve za razvoj dejavnosti in njihovo prostorsko
organizacijo, zasnovo namenske rabe prostora ter usmeritve in pogoje za urejanje
prostora.
Po navedbah I. Marušiča20, v uvodu pričujoče raziskave je krajinsko zasnovo po zakonu
(Zakon o urejanju prostora) treba izdelati za območja protislovij med razvojnimi
potrebami in varstvenimi zahtevami. Kot tako je bilo prepoznavno tudi območje
akumulacijskega jezera HE Mavčiče. V zasnovi je obravnavano območje jezera z
dejavnostmi, ki se bodo v njem odvijale, kot sistem in podsistemi s svojo notranjo
20

Prof. dr. Ivan Marušič je odgovorna oseba za projekt krajinske zasnove za območje jezera.
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razvojno logiko in medsebojno funkcionalno povezanostjo. Zasnova temelji na
programskih izhodiščih, ki izhajajo iz analize prepoznanih interesov v prostoru, analize
problemov ter razvojnih možnosti in priložnosti, pa tudi na novih idejah (Marušič, 2005,
str. 4).
Gre torej za konceptualni, dolgoročno naravnan dokument, katerega namen je podajati
izhodišča, cilje in usmeritve, ki so nato operacionalizirane v prostorskem redu občine
kot temeljnem izvedbenem prostorskem aktu občine. Razmejitve med posameznimi
namenskimi rabami prostora na kartah je zato treba razumeti le kot informativne,
predvsem kot ilustracijo konceptualnih usmeritev.
Krajinska zasnova določa:
• usmeritev in razvoj dejavnosti in njihovo prostorsko organizacijo;
• zasnovo namenske rabe prostora;
• usmeritev in pogoje za urejanje prostora.
Pomembno strokovno podlago za izdelavo krajinske zasnove predstavlja analiza
razvojnih možnosti za posamezne dejavnosti v prostoru, ki sestoji iz analize privlačnosti,
ranljivosti in ustreznosti prostora.
Analiza privlačnosti
Z njo ugotavljamo, kam v prostoru naj se umesti določena dejavnost, na način, da se
zagotovi njeno optimalno delovanje. Analiza privlačnosti prostora pomeni soočanje
prostorskih danosti z merili za ugotavljanje privlačnosti prostora, po Prostorskem redu
Slovenije zlasti z vidika dostopnosti, opremljenosti in družbene strukture območja.
Analiza privlačnosti prostora je bila opravljena za vsebinske sklope kmetijstvo, prosti
čas, stanovanjsko območje, družbena infrastruktura, promet.
Primer rezultatov analize privlačnosti za območje KS Mavčiče za vsebinska sklopa
kmetijstvo in prosti čas.
Na področju kmetijstva je obravnavano območje najprimernejše za rastlinjake (na robu
naselij), vrtnarstvo (na robu naselij), poljedelstvo, gozdarstvo (lesnoproizvodni nasad).
Glede na rezultate analize je območje glede vsebinskega sklopa prosti čas primerno za:
jahalni center in jahalna pot (med Mavčičami in Podrečo, zahodno od naselja Breg ob
Savi), pohodniška družinska pot, tabor (J in JZ ob Brega, Z od ceste, Medvode-Kranj),
počitniško naselje (med naselji Jama in Breg, območja vzdolž glavne lokalne ceste),
pristan (obrežje jezera ter bližnji južni in severni tok Save), kopališče (bližina jezera v
Prašah), turistične kmetije (vasi Jama, Praše), adrenalinski park (obrežje Save med Jamo
in Prašami ter med Mavčičami in Podrečo), družabne dejavnosti na prostem (območja
neposredno ob jezeru), čolnarna (JV od naselja Breg).
Analiza ranljivosti
S to analizo so bili opredeljeni deli prostora, kjer je manj ustrezno ali neustrezno umestiti
določene dejavnosti ali posege. Analiza je potekala na osnovi združenih modelov:
določanje ranljivosti za geosfero, atmosfero, hidrosfero, biosfero, krajinsko sliko,
kulturno dediščino, skupne ranljivosti.
Primeri rezultatov skupne ranljivosti okolja.
Skupna ranljivost zaradi kmetijstva: kot najbolj ranljive se izkažejo površine ob vodi, kjer
ima največji vpliv na okoljske sestavine
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Skupna ranljivost zaradi gozdarstva: za najbolj ranljiva so se izkazala območja, ki se
nahajajo tik ob oz. v bližini Save, saj ima dejavnost tam najmočnejši vpliv, pa tudi med
Bregom in Jamo na desnem bregu Save.
Skupna ranljivost zaradi rekreacijskih poti: kot najbolj ranljive površine se izkažejo gozd
in gozdni rob, ter pasovi v neposredni bližini vode. Najmanj ranljiva so širša območja
naselij.
Skupna ranljivost zaradi objektov prostočasnih dejavnosti na obrežju: kot ranljiv se
izkaže manjši del prostora. Najbolj ranljivo je obrežje v kanjonu Zarica, ter obrežje pod
HE Mavčiče.

Analiza ustreznosti prostora
Soočenje rezultatov analize privlačnosti in analize ranljivosti je analiza ustreznosti
prostora, ki prikazuje možna območja za umestitev dejavnosti tako z vidika zagotavljanja
same dejavnosti kot tudi z vidika varstva okolja.
Karta 6: Model privlačnosti za kulturni center
Vir: Marušič, 2005.

Karta 7: Model ustreznosti za kulturni center
Vir: Marušič, 2005.
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Karta 8: Skupna ranljivost prostora zaradi grajenih objektov
Vir: Marušič, 2005.

Na osnovi analize je bilo pripravljenih pet različnih predlogov prostorskega razvoja
območja jezera. Priprava variantnih rešitev ni le posledica študijskega dela po skupinah,
temveč izhaja iz predpostavke, da je za uspešnost presoje sprejemljivosti prostorske
ureditve odločilnega pomena, da je predlog podan v variantah. Po mnenju Marušiča
sprejemljivosti določene prostorske ureditve ni moč opredeliti, če niso znane druge
možnosti uresničitve te ureditve. Odločanje na različnih ravneh, od strokovne, politične
do širše javne, je pomembno olajšano v primeru različnih ponujenih možnosti. V
nasprotnem primeru je iskanje konsenza, ki je lastno postopku priprave prostorskih aktov,
osiromašeno na soglasja oziroma nasprotovanja, prilagajanja različnim, pogosto celo
nasprotujočim interesom v prostoru. Nosilec prostorske ureditve ima praviloma na voljo
več alternativnih možnosti za dosego zastavljenih ciljev, vsaka od njih pa različno
ekonomsko in tehnično zahtevnost, vplive na okolje, družbeno sprejemljivost. V procesu
opredelitve in analize variant je možno ugotoviti, na kakšen način oziroma v kolikšni
meri so ti interesi upoštevani oziroma katera od variant v največji meri ustreza
opredeljenim ciljem. Uporaba variant se hkrati navezuje na eno temeljnih predpostavk
uspešnosti okoljevarstvenega delovanja v okviru prostorskega načrtovanja, namreč, da se
varstvene zahteve v presojah vplivov na okolje lahko uveljavljajo samo preko izbire
variante, ki je za okolje najmanj škodljiva. V okviru uvodnega proučevanja območja so
ugotovili, da je jezero tesno povezano z zaledjem. Zato je smiselno prepoznati razvojne
potenciale širšega območja jezera, ugotoviti možnosti za njihovo izrabo, prepoznati
kakovosti okolja, ki jih je treba ob posegih v prostor spoštovati ter predvsem presoditi
različne interese, ki se v zvezi z razvojem jezera kažejo v tem širšem območju. Zato so
predlog krajinske zasnove in posameznih krajinskih ureditev zasnovali zelo obsežno.
Izoblikovane so bile štiri variante krajinske zasnove, poimenovane po dejavnosti, ki naj
bi postala gonilna sila območja jezera:
• prostočasne dejavnosti,
• družbena infrastruktura,
• kmetijstvo z dopolnilnimi dejavnostmi,
• ohranjanje narave.
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Krajinska ureditev
Eden od rezultatov krajinske zasnove je opredelitev območij, ki bodo deležna obsežnejše
preureditve. Končni cilj krajinske zasnove je podrobnejše načrtovanje krajinskih ureditev
jezera in njegove obale, s poudarkom na možnostih njegove rekreacijsko turistične
izrabe. (Marušič, 2005, str. 4)
Krajinska ureditev določa:
• razmestitev in oblikovanje objektov in odprtega prostora na ožjih območjih,
• ureditev obrežij,
• potek in ureditev poti, povezav.
Posamezne krajinske ureditve so bile oblikovane na osnovi dela v skupinah. Vsaka
skupina si je izbrala osrednjo tematiko, na kateri naj bi temeljila ponudba jezera.
Osrednje tematike so bile: šola v naravi, etnološki muzej, kultura, kamp, tabor, turizem,
ekoturizem, ribištvo, šport in rekreacija. Osrednja tematika torej predstavlja nek temelj
turistične ponudbe obravnavanega območja, vedno pa jo dopolnjuje ponudba ostalih
dejavnosti ki predstavlja neko zaokroženo celoto.
Treba je poudariti, da je naloga nastala izven konteksta formalne priprave prostorskega
akta. Naloga je rezultat študentskega dela. Gre za sproščeno, s siceršnjimi omejitvami
(npr. lastniškimi razmerji) neobremenjeno obdelavo, hkrati pa je posledica takšnega
načina dela tudi vnos morda manj realnih razvojnih programov. Ne glede na študentski
značaj naloge in morebitne nedoslednosti snovalci upajo na sledeče rezultate:
• doprinos k temu, da bodo občine pristopile k izdelavi krajinske zasnove kot
formalnega prostorskega akta;
• prebivalci naselij ob jezeru naj bi se laže odločili o smeri prostorskega razvoja;
• naj bi bila naloga strokovna podlaga prostorskim načrtovalcem, ki se bodo
ukvarjali s prostorom jezera.
V nadaljevanju je predstavljenih nekaj zanimivejših predlogov krajinske ureditve za
območje jezera. Prikazani bodo predvsem predlogi, ki zajemajo desni breg jezera, ki
spada v KS Mavčiče. Seveda pa je v praksi pomembno povezovanje obeh bregov reke in
Jezera.
Karta 9: Predlog krajinske ureditve šola v naravi.
Vir: Marušič, 2005
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2. Predlog krajinske ureditve: kultura
V tej skupini so bili izvedeni načrti za jezero z okolico kot center kulturne dejavnosti.
Večina objektov in dogajanja je zgoščena na t.i. Praškem rogu, kjer naj bi bil kulturni
center s prostori namenjenimi za likovno ustvarjanje (delavnice, ateljeji, galerije),
prostori namenjenimi razstavljanju izdelkov (ob in na vodi) in umetniška vas. Tu naj bi
bil tudi prostor za kulturne prireditve (literarni večeri, gledališke predstave, vadbeni
prostor, muzej). Med drznejše predloge spadata oder na vodi in kino na vodi. V
kulturnem centru naj bi ponudbo dopolnjevali restavracija, športna igrišča, čolnarna...
Karta 10: Predlog krajinske ureditve s poudarkom na kulturnih programih.
Vir: Marušič, 2005

3. Predlog krajinske ureditve: kamp, tabor.
Načrtovalci tega dela projekta se zavedajo, da sodoben in atraktiven kamp zahteva pestro
in zanimivo ponudbo raznih aktivnosti, zato predlagajo poleg osnovnih funkcij in potreb
kampa še: ustrezno infrastrukturo za vodne športe (čolnarjenje, jadranje) opazovanje ptic,
ribolov, prostor namenjen adrenalinskemu sproščanju. pohodniške, kolesarske, jahalne
poti.
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Karta 11: Dva predloga preoblikovanja »špice« v Prašah. Izgradnja umetnega otoka ob
»špici« ali pa bi iz špice naredili otok in tako prispevali k pestrejši pokrajini.
Vir: Marušič, 2005.
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4. Predlog krajinske ureditve: turizem
Karta 12: Ureditev » Praške špice«.
Vir: Marušič, 2005

Izdelani predlog krajinske zasnove za območje jezera predstavlja študijsko strokovno
podlago za nadaljnje prostorsko načrtovanje.
Z nadgradnjo tega projekta so partnerji uspešno kandidirali za pridobitev sredstev iz
programa Interreg III A v letu 2005.

4.5.2. Projekt »Doživetja narave ob jezeru« 21
Na osnovi predlagane idejne krajinske zasnove za območje Trbojskega/Mavškega jezera
je bil oblikovan projekt »Doživetja narave ob jezeru«.
S tem imenom so pripravljavci poimenovali projekt, katerega dolgoročni cilj je razvoj
širšega območja jezera. Projekt predstavlja načrten in interdisciplinaren pristop k
trajnostnemu razvoju jezera. Usklajuje ga Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj. V
njem sodelujejo partnerji iz Slovenije (Mestna občina Kranj, Občina Šenčur, Zavod za
turizem Kranj, Ribiška družina Kranj, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic
Slovenije) in Avstrije (Razvojna agencija Carnica in Arge Naturschutz).
Priprava projekta:
• 1986: vse od nastanka jezera 1986 obstaja interes lokalnega okolja (občina,
domačini) za razvoj jezera;
• 2003 – 2005: idejne zasnove v projektu MAREMA;
21

Podatki o projektu “Doživetja narave ob jezeru” so povzeti iz predstavitve le-tega v prostorih KS
Mavčiče, maja 2006.
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2004 – 2005: oblikovanje čezmejne projektne skupine s široko strokovno podlago
za pripravo projekta »Doživetja narave ob jezeru«;
• 2005: uspešna prijava za sredstva programa Interreg IIIA Slovenija-Avstrija za
podporo čezmejnemu sodelovanju. S projektom, ki je ocenjen na 30,6 milijona
tolarjev so novembra 2005 uspeli na razpisu programa Interreg IIIA in tako od
Evropske unije pridobili 95 odstotkov vseh potrebnih sredstev;
2005 – 2007: izvedba projekta.

•

Izvedba projekta
Aktivnosti v letu 2006:
• Inventarizacija habitatov: v okviru projekta je najprej predviden podroben popis
stanja območja, življenjski ciklus rastlin, ptic in habitatov na jezeru, kar vse od
zajezitve leta 1986 še ni bilo storjeno. Zato v letu 2006 potekajo inventarizacije
habitatov, zlasti ptic, rastlin in vodnih živali ter oblikovanje gradiv za njihovo
predstavljanje.
• Priprava dokumentacije: conacija območja za sonaravne oblike rabe krajine ter
prostorsko in časovno usmerjanje izobraževalnih, turističnih in rekreacijskih
dejavnosti na in ob jezeru.
• Spodbuda in pomoč idejam lokalnega prebivalstva za razvoj »naravovarstvenega
podjetništva«.
• Razviti čezmejno sodelovanje med strokovnjaki, društvi in lokalnim
prebivalstvom ob Trbojskem jezeru in avstrijski Dravi: prenesti najboljše izkušnje
turizma na zajezitvah reke Drave in manjših vodnih površin na avstrijskem
Koroškem. Priprava skupnih programov in skupne tržne ponudbe jezerskega
turizma. Ekskurzije za naravovarstveni turizem, sonaravno ribištvo, opazovanje
ptic in »naravovarstveno podjetništvo«.
• Osveščanje prebivalstva o pomenu trajnostnega razvoja območja ob jezeru,
spodbuditi ljudi na obeh bregovih jezera za sodelovanju pri sonaravnem razvoju.
Aktivnosti v letu 2007
• Urediti opremo za opazovanje narave ter jo povezati z rezultati inventarizacij in
lokalnimi pobudami: urejeni odseki poti in dohodi s klopmi ter informativnimi
tablami ob jezeru, opazovalnice za ptice, ploščadi s privezi za čolne ter čolni,
daljnogledi/teleskopi.
• Organiziranje in povezava lokalnih ponudnikov opazovanja narave, izobraževanja
in rekreacije (hoja, kolesarjenje, veslanje) v smislu »lokalnega upravljanja z
območjem«.
• Priprava večjezičnega vodnika za opazovanje narave, slovarja ptic ter spletne
strani »Doživetja narave ob jezeru«.
• Oblikovanje turističnih programov: povezovanje obstoječe in nove ponudbe.
• Usposabljanje naravovarstvenih vodnikov.
• Izvedba pilotnih čezmejnih ekskurzij za skupine domačih šol in Dneva jezera.
• Razvoj sonaravnega ribolova: popis ribjih vrst in vodnih habitatov ter njihovega
stanja. Oblikovan načrt sonaravnega ribolova ter ribiških točk (nadgradnja
dolgoletnega dela Ribiške družine Kranj). Ogled avstrijskih izkušenj in izmenjava
idej. Nove ideje: predstavljanje življenjskih okolij in ribjih vrst, športni ribolov...
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Fotografija 25: Primer opazovalnice za ptice ob reki Dravi.

Avtor: Lidija Stenovec, julij 2006.
Fotografija 26: Primer informativne table o ekološkem čebelarstvu.

Avtor: Lidija Stenovec, julij 2006
Kaj projekt ponuja domačinom
• Priložnost z varovanjem narave in predstavljanjem izboljšati razvoj.
• Priložnost s promocijo jezera ohraniti in izboljšati naravo jezera (cvetenje).
• Priložnost za rekreacijo domačinov (kakovost življenja).
• Boljše poznavanje narave, ki nas obkroža.
• So-odločati o razvoju v svoji občini in kraju.
Glavna vodila za uspeh
• Vključiti in razviti ideje, za katere so zainteresirani domačini, ki jih bodo
razvijali.
• Razvijati dejavnosti, ki ne ogrožajo jezera in narave – glavnega kapitala.
• Izvajati in izkoristiti čezmejno sodelovanje pri razvoju, varovanju in trženju
jezera.
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Izkoristiti ideje, ki so bile pripravljene v projektu MAREMA.

Kako po projektu
• Lokalna akcijska skupina za Trbojsko jezero znotraj priprave regionalnega
programa razvoja podeželja 2007 – 2013.
• Oblikujejo se konkretne aktivnosti (s financami), ki se bodo povezale s
predstavljenim projektom.

4.5.3. Čezmejna delavnica »Dobre prakse pri razvoju sonaravnih dejavnosti na
jezerih«
Pred dvema mesecema je potekala predstavitev projekta Interreg IIIA »Doživetja narave
ob jezeru«. Eden od namenov projekta je, da se domačini ter obstoječi ponudniki na
čezmejnem območju aktivno vključijo v razvoj in izvajanje sonaravnih dejavnosti na
Trbojskem jezeru (naravovarstveni programi za šole in ljubitelje narave, sonaravni
turizem in rekreacija, ribištvo). To je priložnost za razvoj krajev ob jezeru ter povečanje
interesa za ohranitev njegove bogate narave!
Tekom delavnice smo si ogledali uspešne primere sonaravnih dejavnosti na manjših
jezerskih površinah in zajezitvah na avstrijskem Koroškem. Srečali smo se z domačini, ki
te dejavnosti pripravljajo in vodijo, predstavniki razvojne agencije Carnica Rosental ter
partnerjev Arge Naturschutz in Karntner Brillenschafzuchter AA. To je bila priložnost za
skupno oblikovanje ustreznih rešitev za »naše jezero« ter za dogovor z avstrijskimi
partnerji za sodelovanje pri varovanju in promociji narave ter sonaravnem razvoju.
Namen delavnice je bil ogled dobrih praks v razvoju sonaravnih dejavnosti na jezerih na
avstrijskem Koroškem ter dogovor s čezmejnimi partnerji o sodelovanju pri prihodnji
izvedbi.
Seznanili smo se z naravovarstvenimi programi za obiskovalce in šolske skupine ob
Dravi in zajezitvah. Srečanje s predstavniki lokalnih društev, BirdLife Koroška, Arge
Naturschutz in razvojna agencija Carnica z dogovorom za skupno pripravo čezmejnih
programov.
Druga lokacija je bilo Sablatniško jezero – ogled naravovarstvene poti, predstavitev
programa za naravovarstvene izlete ter turizma za opazovanje ptic
V okviru organizacije CTRP Kranj je bila v začetku julija 2006 organizirana t.i. čezmejna
delavnica z naslovom »Dobre prakse pri razvoju sonaravnih dejavnosti na jezerih«. To je
bila priložnost, kjer so si lahko domačini iz okolice Trbojskega jezera ogledali, kako
razvijajo turistično ponudbo na avstrijskem Koroškem. CTRP Kranj se je povezal s
predstavniki lokalnih društev, Bird Life Koroška, Arge Naturschutz in razvojno agencijo
Carnica Rosental.
Predstavljen je bil turistični kompleks v bližini Borovelj, ki je del regijskega parka in
nature 2000. Temelji na razvoju sonaravnih dejavnosti in na petih glavnih sklopih
turistične ponudbe:
1. Čoln (imenovan Noetova barka) za prevoz turistov po reki Dravi: to območje je
turistično privlačno zaradi lepih razgledov na okoliške hribe in gore (Karavanke), na levi
strani brega so visoke stene, ledeniški nanosi, kjer gnezdijo številne ptice.
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Fotografija 27: Čoln na reki Dravi za prevoz turistov.

Avtor: Lidija Stenovec, julij 2006.
2. Opazovalnice za ptice:
Na območju reke Drave gnezdijo številne ptice, v času sezonskih selitev ptic iz severa na
jug in obratno se tukaj za nekaj dni zadržijo ptice selivke. Na tem območju proučujejo
ptice sodelavci iz organizacije Bird Life Koroška.
Fotografija 28: Skupina turistov pri opazovanju ptic s teleskopom.

Avtor: Lidija Stenovec, julij 2006.
Fotografija 29: Primer informacijske table, ki prikazuje, katere ptice je mogoče videti na
tem območju.
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3. Območje sonaravnih človekovih dejavnosti: ekološko čebelarstvo (kranjska čebela),
sadjarstvo (stare drevesne vrste) kot življenjski prostor ptic, ovčereja (jezerska ovca). Tu
je urejena učna pot z informacijskimi tablami za obiskovalce.
Fotografija 30: Del sadovnjaka s starimi drevesnimi vrstami, v ozadju vidne pečine iz
ledeniške breče na levem bregu Drave.

Avtor: Lidija Stenovec, julij 2006.
Fotografija 31: Primer informacijske table v okviru učne poti, na levi viden del dravske
kolesarske poti.

Avtor: Lidija Stenovec, julij 2006.
4. Dravska kolesarska pot: njena trasa poteka v neposredni bližini celotnega turističnega
kompleksa. Številni kolesarji se seznanijo z lokalnimi naravnimi in kulturnimi
znamenitostmi ter se kasneje vračajo.
5. Indijanska doživljajska vas, kjer potekajo razne delavnice za otroke, animacija, igre...
V njenem sklopu je tudi gostinska dejavnost.
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Fotografija 32: Primer pogostitve obiskovalcev ob koncu vožnje s čolnom. V ozadju
indijanski šotor (tiki), v katerem potekajo delavnice za otroke.

Avtor: Lidija Stenovec, julij 2006.
Drugi del delavnice je potekal na območju Sablatniškega jezera v bližini Železne Kaple.
Gre za ostanke ledeniškega jezera, ki se spreminja v močvirje. Območje jezera je med
najstrože zaščitenimi območji v Avstriji: del Nature 2000, del regionalnega parka, del
ramsarske konvencije o varovanju mokrišč. Ta del delavnice je zajemal ogled
naravovarstvene poti, predstavitev programa za naravovarstvene izlete ter turizma za
opazovanje ptic.
Fotografija 33: Sablatniško jezero, v ozadju Peca.

Avtor: Lidija Stenovec, julij 2006.
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5. ZAKLJUČEK
Kot je razvidno iz diplomskega dela, so se v Krajevni skupnosti Mavčiče v zadnjih dveh
desetletjih odvijale precejšnje spremembe.
Če povežemo vsa dejstva, prikazana v diplomskem delu, lahko ugotovimo, da smo
odgovorili na vprašanji izpostavljeni v uvodu in sicer, da se je obravnavano območje
preusmerilo iz tradicionalnega kmečkega okolja v območje bivanja in da novi razvojni
projekti pomenijo pomembno prelomnico v razvoju podeželja na obravnavanem
območju.
Pri analizi prebivalstvene strukture smo ugotovili, da se je prebivalstvo v zadnjih 25 letih
povečalo za 10 % in sicer zaradi vplivov suburbanizacije iz Kranja in Medvod.
Demografsko najbolj aktivni naselji sta Breg in Podreča, kjer je starostna struktura
prebivalstva ugodna predvsem zaradi priseljevanja mladih družin. Ostala naselja
stagnirajo, kar je posledica nizke rodnosti, staranja prebivalstva in pomanjkanja
zazidalnih površin za novogradnje. Prvo hipotezo je potrdila tudi analiza odgovorov iz
anketnih vprašalnikov. Velik del anketirancev je v odgovorih izpostavil problematiko
pomanjkanja družabnih, kulturnih in športnih prireditev, pomanjkanje prostorov za
druženje mladine.
Prikazali smo tudi spremembe v kmetijstvu v zadnjih dveh desetletjih. Le-te so posledica
spremenjenih razmer na trgu. Kmetijstvo obravnavanega območja je bilo do 90. let
usmerjeno v poljedelstvo, predvsem v pridelavo krompirja za trg bivše Jugoslavije.
Danes se je večina kmetov preusmerila v hlevsko živinorejo, zaradi česar na njivah gojijo
predvsem krmne rastline. Rezultati ankete so pokazali, da v obdobju po letu 2000 kmetje
ne uvajajo bistvenih sprememb. Le nekaj kmetijskih gospodarstev uvaja novejše trende
gospodarjenja na kmetiji. Na primeru kmetije Gregorc smo prikazali primer uvajanja
dopolnilne dejavnosti na kmetiji, peka kruha.
Drugo hipotezo je bilo teže potrditi ali ovreči, saj se nanaša na projekte razvoja podeželja,
ki so se pričeli izvajati šele v letu 2005. Gre za projekt »Doživetja narave ob jezeru«,
katerega cilj je razvoj sonaravnega turizma na območju Trbojskega/Mavškega jezera. V
načrtu je ureditev turistične infrastrukture, oblikovanje celostne podobe jezera, kar bo
pripomoglo k večji prepoznavnosti obravnavanega območja. Rezultati ankete so pokazali,
da se večina domačinov strinja s takšnimi načrti, več kot 15 % vprašanih je pripravljenih
v okviru tega projekta tudi sodelovati.
Turistični razvoj okolice jezera torej pomeni nekakšno osnovo za nadaljnji razvoj
Krajevne skupnosti Mavčiče. Postopoma je potrebno turistično ponudbo dopolnjevati z
različnimi družabnimi, kulturnimi, športnimi prireditvami. Veliko možnosti imajo
kmečka gospodarstva z usmeritvijo v turizem in dopolnilne dejavnosti: ekološko
kmetovanje, kmetije odprtih vrat, turistične kmetije, čebelarstvo, proizvodnja
suhomesnatih izdelkov, sira, suhega sadja... Do uresničitve vsaj dela teh idej pa je še
dolga pot.

Diplomsko delo

72

6. SUMMARY
As is evident from my research paper, Local Community of Mavčiče witnessed many
changes in last 25 years. Taking all facts presented in this diploma thesis into
consideration, two major questions stated in the introduction were answered. The first
questions deals with the transformation of countryside from traditional agricultural area
to residential area and the second with the new project representing an important
milestone in the development of the mentioned area.
Demographics structure indicates 10 % population growth in the last 25 years due to
suburbanization from Kranj and Medvode. Most active areas in this aspect are Breg and
Podreča, where the age structure is favourable mostly because of immigration of young
families. Low fertility, ageing of people, lack of building areas all affect other
settlements, which consequently remain at a standstill. The analysis of survey questions
also confirms the first hypothesis. A vast majority of interviewees exposed the issue
concerning the lack of social, cultural and sports events, especially delicate is the lack of
appropriate premises for their youth.
Changes in agriculture due to new market situation in the last two decades were described
in great detail. Agriculture of the mentioned area dealt with land cultivation till the early
90s, especially with potatoe production for the ex-Yugoslav market. Nowadays a
majority of farmers take a different path – growing feeding plants. Survey analysis
revealed that in the period after 2000, the farmers have not introduced any major changes.
Some, however, represent an exception to this rule and introduce the new trends of
managing to their farms; the Gregorc farm, for example, illustrates secondary activities –
bread baking.
The second hypothesis was not as easily confirmed as it investigates rural development
projects which have only started in 2005. This is all about a project 'Perception of nature
by the lake', whose goal is to develop tourism in accordance with the nature restrictions
in the area of Trboje/Mavčiče lake. Plans have been made to develop the tourist
infrastructure, provide promotional material and thus raise the level of area's recognition.
Survey analysis has shown that the majority of natives support such plans and more than
15% of the interviewed are prepared to participate in the project.
Tourist development of the lake's surroundings basically forms the base for further
development Local Community of Mavčiče. It will be necessary to complement the
existing tourist attractions with a wider array of social, cultural and sports events.
The opportunities for farms oriented towards tourism and secondary activities are
numerous: eco farming, tourist farms, beekeeping, home-made meat products, cheese,
dried fruits, etc.
Still, much remains to be done.
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PRILOGE
Anketni vprašalnik za gospodinjstva
1. Na kaj ste ponosni v KS Mavčiče (narava, stavbe, aktivnosti, znane osebnosti...)?
2. Kaj pogrešate v KS Mavčiče?
3. Kateri so izstopajoči lokalni okoljski problemi (ocenite vsak problem od 0 do 5; 0 – ni
problem, 1- manjši poblem,... 5 – velik problem)?
Neurejena kanalizacija
Težave s pitno vodo (pomanjkanje,
azbestne cevi...)
Onesnaženost jezera
Neurejena, divja odlagališča smeti
Neurejena gnojišča
Drugo (kaj?)
4. Izrazite probleme ki zavirajo razvoj v KS Mavčiče (ocenite vsak problem posebej od 0
do 5; 0 – ni problem, 1- manjši problem... 5 – velik problem)?
Obrobnost KS Mavčiče v občini Kranj
Pomanjkljiva osnovna infrastruktura:
ceste, vodovod, kanalizacija...
Območje KS izven prometnega koridorja
Kranj - Ljubljana
Slaba povezanost obeh bregov reke
Neizkoriščen turistični potencial
Neprepoznavnost območja navzven
Drugo (kaj?)
5. Katere so po vašem mnenju možnosti razvoja v KS Mavčiče (ocenite vsako možnost
posebej od 0 do 5; 0 – ni možnosti razvoja, 1 – majhna možnost razvoja... 5 – velika
možnost razvoja)?
Razvoj novih oblik kmetovanja:
ekološko, zeliščarstvo, zelenjadarstvo...
Razvoj turizma na splošno
Razvoj turizma na kmetiji
Razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetiji
(katerih) ______________
Razvoj podjetništva (kaj?),
Drugo (kaj?)
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6. Občini Kranj in Šenčur sodelujeta v projektu Doživetja narave ob jezeru, katerega cilj
je turistični razvoj Trbojskega/ Mavškega jezera. Katero ime vam je bolj domače?
Razlog? Ali bi sprejeli ime Trbojsko jezero?
7. Kakšne vrste turizem naj bi se razvijal na območju jezera?
• Sonaravni turizem (čolnarjenje, opazovanje in preučevanje ptic, izobraževalni
programi, kolesarjenje, sprehodi in tek ob jezeru...).
• Množični turizem.
8. Ali bi bili vi pripravljeni razviti turistično dejavnost?
• DA ; Na kakšen način? Kakšno problematiko pričakujete (finance, zapletena
zakonodaja...)?
•

NE; Zakaj (pomanjkanje časa, prostora, delovne sile, idej, denarja...)?

9. Katere so po vašem mnenju posledice razvoja turizma (možnih je več odgovorov)?
Prednosti
Dodaten vir zaslužka
Večja prepoznavnost kraja
Učinkovitejše čiščenje jezera
Hitrejša izgradnja in posodob. infrastrukture
Nove možnosti rekreacije za domačine
Več sodelovanja med domačini
Drugo
Slabosti
Večje obremenitve okolja (promet, smeti...)
Drugo

10. Kako vidite KS Mavčiče čez 10 let (možnih je več odgovorov)?
Spalno naselje
Turistično-rekreacijsko območje
Območje neokrnjene narave
Območje prevladujoče kmetijske dejavnosti
Drugo
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Anketni vprašalnik za gospodinjstva s kmečkim gospodarstvom
1. Kakšen status ima vaše gospodinjstvo (čista kmetija, mešana kmetija, dopolnilna
kmetija, ostarela kmetija, kmetijsko neaktivno posestvo)?
Katera je glavna usmeritev vaše kmetije?
• Ni glavne usmeritve, mešana kmetija.
• Kmetija z rastlinsko pridelavo, mešano_________________
• Govedorejska kmetija, pretežno prireja mleka.
• Govedorejska kmetija, pretežno krave dojilje za prirejo mesa.
• Govedorejska kmetija, pretežno govedo za pitanje.
• kmetija z rejo prežvekovalcev, pretežno ovce in koze.
• izraba gozda, mešana kmetija
• drugo (zelenjadarstvo, perutninarstvo,...).
2. Velikost površine in število parcel, ki jih zajemajo naštete zemljiške kategorije:
Zemljiška kategorija
Površina (v ha)
Število parcel
Njiva in vrt
Travnik
Pašnik
Sadovnjak
Gozd
Nerodovitno
Skupaj
Koliko so vaše kmetijske površine v povprečju oddaljene od gospodarskega poslopja?
Ali dajete zemljo v najem ali jo imate v najemu? Vzroki?
Glede zemlje v najemu / ali dane v najem izpolnite tabelo:
Zemljiška
V najemu (ha)
Števili parcel
Dano v najem
kategorija
(ha)
Njiva in vrt
Travnik
Pašnik
Sadovnjak
gozd

Število parcel

Ali je najemnina gospodarsko upravičena?
Ali ste v zadnjih letih spremenili razmerje med zemljiškimi kategorijami (npr. več
travnikov in manj njiv,...)? Zakaj? Načrti za prihodnost?
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3. Navedite, na kolikšnih površinah gojite določeno kmetijsko kulturo in kakšen je njen
hektarski donos (povprečje zadnjih nekaj let).
Kmetijska kultura
površina
Donos/ha
Pšenica
Koruza: silažna
za zrnje
Krompir
Pesa
Repa
Ječmen
Drugo:
Število živine (govedo, konji, svinje, ovce, koze, perutnina):

Kako imate zagotovljen odkup vaših pridelkov?
• Zadruga zagotavlja odkup
• Sam sem si poiskal tržišče; kam:___________
Kako zbirate in uporabljate gnojevko?
Katera zaščitna sredstva uporabljate?
Ali razmišljate o ekološkem kmetovanju?

4. Kako je urejeno nasledstvo kmetije: mlad lastnik, srednja generacija, ostareli gospodar.
Ali so člani gospodinjstva zaposleni izven kmetijstva? Kje?
Ali ima kmetija v načrtu dopolnilno dejavnost? Katero?

Ali načrtujete v bližnji prihodnosti kakšne novosti, posodobitve, razširitve, ipd.?

Kateri problemi pestijo vašo kmetijo?
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Anketni vprašalnik za nosilce dopolnilnih dejavnosti
Registracija dopolnilne dejavnosti leta:
Problemi pri registraciji:
1. Vrsta dopolnilne dejavnosti na kmetiji:
2. Vzrok, da ste se pričeli ukvarjati z dopolnilno dejavnostjo:
• ekonomski razlogi (pridobitev dodatnega vira dohodka),
• razpoložljiva delovna sila,
• obilica kmetijskih proizvodov,
• družinska tradicija,
• izkušnje drugih,
• predlog kmetijsko-svetovalne službe, občine,
• ugodni krediti in subvencije,
• drugo:________________.
3. Nosilec dopolnilne dejavnosti in delovna sila:
Položaj

Status*

Nosilec
Družinski član
Družinski član

1
1
1

Starost

Izobrazba/kvalifikacija

Koliko ur se ukvarja z
DD

2
2
2

Status: 1 (zaposlen samo na kmetiji), 2 (zaposlen izven kmetije)
4. Članstvo v društvih/zadrugah:
• kmetijska zadruga (katera?) ____________,
• društvo kmečkih žena,
• združenje ekoloških kmetov (regionalna zveza)_____________,
• drugo:________________________,
• ne.
5. Obseg pridelave/predelave na kmetiji z dopolnilno dejavnostjo.
Količina pridelave
Količina predelave
Količina prodaje
6. Kaj je po vaših izkušnjah najpomembneje pri kupcu vašega proizvoda
Kakovost
Cena
Videz
Reklama
Zdravje
Navada
Priporočila
drugo
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7. Prodaja kmetijskih pridelkov/predelanih proizvodov/končnih proizvodov različnim
kupcem:
Kupec:
Označi z X
količina
Zadruga
Predelovalna industrija
Turistična kmetija
Mesar
Domača poraba
Prodaja na domu
Prodaja šolam
Prodaja gostilnam, menzam
Prodaja grosistom
Prodaja po internetu
Prodaja na ekološki tržnici
Prodaja na tržnici
Prodaja s kombijem
Prodaja v lokalni trgovini
Prodaja v spec. trgovini
Drugo:
8. Ali imate registrirano lastno blagovno znamko?
• Da
katero_________________
• Ne
9. Kakšno je vaše mnenje glede uredb in zakonov na tem področju (določila o
maksimalnem obsegu dohodka, pridobljenega z dopolnilno dejavnostjo, določil uredbe o
količinah pridelanih/predelanih idr. proizvodov/teden...)
10. Kdo vam je izdelal/pomagal pripraviti:
Poslovni načrt za DD
Raziskavo tržišča
Promocijo
Prodajni kanal
Embalažo
Voditi knjigovodstvo
drugo
11. Finančni vir investicij:
Vir financiranja
Lasten vir (denar in delo)
Sofinanciranje občine
SAPARD
Nacionalna sredstva
Drugo (več sofinancerjev,...

Do zdaj

V bodoče

12. Perspektiva dopolnilne dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu:
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povečevanje obstoječe dejavnosti (katere:_______________),
razširitev ponudbe (katere: ________________),
opustitev dejavnosti,
nejasna prihodnost,
drugo:_____________________________.

13. Kako bi ocenili konkurenco na trgu na primeru vaše dejavnosti? (dobra, povprečna,
slaba)
14. Ali ste povezani za nastop na trgu še z drugimi proizvajalci (katerimi, kje, kako?), ali
se predstavljate kot posameznik?
15. Kateri so največji problemi, s katerimi se soočate pri vašem delu?

16. Ali ste obiskovali posebna/dodatna izobraževanja/krožke/tečaje v zvezi s
prijavljeno/načrtovano dopolnilno dejavnostjo?
17. Ali za poslovanje uporabljate:
a. medmrežje,
b. lokalno televizijo,
c. lokalni/regionalni časopis,
d. radijske oglase,
e. »dober glas«
f. drugo?__________________
18. Ali ste preveč obremenjeni (pridelava, predelava, trženje, prodaja)?

