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1. UVOD
Za obravnavo zaselkov pod južnim robom Ratitovca smo se odločili predvsem zaradi
dveh vzrokov.
Prvi je ta, da avtoričine družinske korenine izhajajo tudi iz teh krajev. V vasi Ravne je
bila namreč rojena njena praprababica. Že vrsto let so avtorica in njena družina redni
obiskovalci teh krajev. Vsa ta leta je avtorica opazovala praznjenje teh zaselkov in
spreminjanje kulturne pokrajine. Ljudje so odhajali v dolino. Cesta, ki bi povezovala te
kraje z dolino, je bila dograjena šele v začetku 80-ih let 20. stoletja.
Avtoričini starši so obnovili domačijo. V teh krajih je to prej izjema kot pravilo, saj
stare mogočne domačije propadajo in se dobesedno rušijo same vase.
Drugi vzrok je predvsem izredno slaba naseljenost zaselkov Podgore. V zadnjih
desetletjih se je število prebivalcev močno zmanjšalo, kljub možnostim novih
komunalnih in komunikacijskih zvez z dolino.
1.1. DELOVNI HIPOTEZI
Na začetku dela sta bili postavljeni dve delovni hipotezi.
Hipoteza 1: Območje katastrske občine Danje, imenovano Podgora je demografsko
ogroženo področje. Število prebivalstva je majhno. Prebivalstvo je staro.
Hipoteza 2:
Kmetijstvo je bilo tu nekoč osnovna gospodarska dejavnost. Kmečka so bila tudi
naselja. Danes so se naselja spremenila, njive, travniki in senožeti spreminjajo svojo
funkcijo in se zaraščajo.

1.2. METODOLOGIJA DELA
Diplomsko delo je razdeleljeno na dva dela.
V prvem delu je fizičnogeografski oris dela Selške doline, zlasti območja Podgore,
kakor se imenuje del, kjer ležijo obravnavani zaselki pod južnim robom Ratitovca.
Zaselki spadajo v katastrsko občino Danje.
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V drugem delu diplomskega dela je predstavljeno spreminjanje teh naselij v zadnjih
tridesetih letih. Skušali smo poiskati vzroke za ta proces. Uporabili smo podatke o
številu prebivalcev po popisih od leta 1869 dalje. Na terenu smo pregledali stanje hiš
v posameznih zaselkih, z metodo anketiranja smo pridobili podatke, s čim se stalno
živeči prebivalci teh zaselkov preživljajo.
Pred pričetkom nastajanja diplomskega dela so bile pregledane seminarske in
diplomske naloge s podobno tematiko v knjižnici Oddelka za geografijo ter literatura,
ki obravnava obravnavano območje, ali je vsebinsko pomembna za izdelavo te
naloge. V knjižnici smo prav tako dobili podatke iz popisov prebivalcev od leta 1869
dalje ter podatke o podnebnih parametrih (padavine, temperature).
V kartografski zbirki oddelka smo pregledali topografske karte, geološko in pedološko
karto.
Na občini Železniki smo pregledali prostorske načrte.
Avtorica je s terenskim delom ugotovila stanje naseljenosti hiš in trenutno število
prebivalcev v posameznih zaselkih.
1.3. ORIS OBMOČJA
Obravnavano območje je del občine Železniki. Nastala je leta 1995 kot
severozahodni del nekdanje večje občine Škofja Loka.
Občina Železniki leži v zgornjem delu Selške doline in meri 164 km2.
Že leta 973 se ti kraji omenjajo v posebni listini, s katero je nemški cesar 30. junija
tega leta podelili zemljo v Selški dolini v last freisinskim škofom. Zato si je občina za
občinski praznik izbrala prav ta datum, torej 30 junij.
Središče občine je mesto Železniki, ki se je že leta 1340 začelo razvijati kot
železarsko središče doline. Manufakturno-železarska industrija, ki so jo omogočile
velike zaloge železove rude po okoliških hribih, bogate zaloge lesa ter reka Sora kot
pogonska sila, je dajala utrip mestu vse do leta 1902, ko je predvsem zaradi
nekonkurenčnosti železarstvo propadlo. Danes nas na nekdanje železarsko življenje
v mestu spominjajo mogočne eno ali dvonadstropne hiše z zamreženimi okni in
kovanimi polkni. Najstarejši stavbi sta Plnada in Plavčeva hiša, kjer je tudi muzej s
krajevno muzejsko zbirko in maketnim prikazom nekdanjih železarskih obratov.
Največja značilnost Železnikov pa je vsekakor ohranjen plavž za taljenje železove
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rude, ki je kot edinstven v Evropi te vrste in je zavarovan kot tehniški spomenik.
Danes so Železniki več kot dva kilometra dolgo mesto z razvito elektro in
kovinskopredelovalno industrijo (Niko, Domel, Indramat, Tehtnica) ter lesno industrijo
(Alples), ki dajejo kruh tudi številnim prebivalcem okoliških vasi. Vse bolj se v občini
uveljavlja tudi obrt, ki prav tako daje pomemben pečat gospodarski razvitosti občine
in razmeroma majhni brezposelnosti.
S kmetijsko dejavnostjo se v občini ukvarja malo kmetov. Najboljše možnosti za
kmetovanje so v ravninskem delu Dolenje vasi, Selc in Studena, medtem ko se
kmetje po okoliških vaseh zaradi skope zemlje in težjega obdelovanja vedno bolj
zatekajo k dopolnilnim dejavnostim, kot so kmečki turizem, kmetije odprtih vrat, …
Nastanitvenih turističnih kapacitet je v občini sicer malo, z odpiranjem apartmajev pa
so že začeli v Sorici, kamor poleg smučarjev s Soriške planine radi prihajajo naravnih
lepot in kmečke idile željni turisti skozi celo leto.
V prenovljeni rojstni hiši Ivana Groharja pa sta poleg njegove spominske sobe,
galerije in etnografske zbirke še likovna in glasbena delavnica pod vodstvom Mira
Kačarja.
Tudi v največji slovenski vasi, Davči, prebivalci že razmišljajo o dopolnilni dejavnosti,
ki bi bila povezana s smučarskim centrom na Črnem vrhu.
Slika 1: Čipka iz Železnikov

.Avtor: T. Lunder
Vir: Gorenjski tisk, Kranj
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2. FIZIČNOGEOGRAFSKI DEJAVNIKI
2.1. LEGA IN POKRAJINSKA SLIKA
Proučevana naselja so glede na posamezne avtorje regionalizacije Slovenije
uvrščena vedno na mejo med alpskim gorovjem in predalpskim hribovjem.
Melik v knjigi Slovenski alpski svet iz leta 1954 piše, da Selška dolina pripada v vsem
obsegu predelu Škofjeloškega hribovja, a je v svojem zgornjem delu povsem
zarezana v svet Julijskih Alp.
Ilešič (1974) uvršča to območje v svoji regionalizaciji v svet ŠkofjeloškoPolhograjskega hribovja.
Po Gamsovi regionalizaciji (1983) je to območje na meji med Julijskimi Alpami in
Predalpskim svetom.
Po zadnji regionalizaciji, katere avtorji so Gabrovec, Orožen Adamič, Pavšek, Perko,
Topole in Kladnik, je obravnavano območje uvrščeno v Alpski svet. Spet je to mejni
svet med regijo Julijske Alpe in regijo Cerkljansko, Škofjeloško, Polhograjsko in
Rovtarsko hribovje (Slovenija: pokrajine in ljudje, 1999, str.21 - 27).
Na levi strani Selške doline kraljuje 1666 m visoki Ratitovec. Ratitovec je dostopen s
številnih strani. S tem privablja množice planincev, ki se z vrha naužijejo čudovitega
razgleda proti Škofjeloškemu hribovju ter vse do Julijskih in Kamniških Alp. Pod
južnim robom se nahajajo zaselki, imenovani Podgora. To so Torka, Zabrdo, Zgornje
in Spodnje Danje ter Ravne. Stisnjena so na ozke police ravnega sveta. Večinoma
so na višini 1100 m n.v. in gravitirajo zlasti k naseljem v Selški dolini.
Vasi Zgornje Danje, Zabrdo in Torka ležijo na ozki polici pod strmim južnim pobočjem
Ratitovca. Spodnje Danje ležijo na Danjarski planini. Ravne so nekoliko nižje. Vmes
med Torko in Ravnami je gozd, ki ima danes varovalno vlogo, zlasti pozimi, ko se
sneg rad splazi.
Do njih pridemo, če se nekaj kilometrov zahodneje od Zalega Loga pri »Šurku«,
usmerimo po stranski poti navkreber proti severu. Prvo naselje so Ravne. Vas se
razteza od 920 m n.v do 1060 m n.v.. Cesta nas od hišne številke dve, kjer se po
domače reče »Pr' N'keljc« vodi do vasi Torka. Cesta se tu razcepi. Proti vzhodu
pridemo do Povdna. Tu stoji tovorna žičnica za oskrbovanje koče na Ratitovcu. Proti
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zahodu se po cesti pripeljemo do Zabrda (1100 m n.v.), potem do domačije Trojar in
nato še do vasi Zgornje Danje (1100 m n.v.). Po tej poti se pride na opisan način do
naselij šele od leta 1983, ko je Gozdno gospodarstvo Kranj s pomočjo domačinov
zgradilo omenjeno cesto. Le-ta je prebivalcem omenjenih vasi omogočila lažji dostop
v dolino in obratno. Do takrat je bil dostop do vasi Ravne in Torka možen le peš po
dveh poteh. Prva pot je iz Podrošta, po dolini potoka Štajnpoh oz. po Štajnpoški grapi
najprej do vasi Ravne in nato do Torke. Peš pot nas vodi od 570 m n.v. pri Podroštu
do 920 m n.v., kjer stoji prva domačija v Ravnah. Levo pobočje Štajnpoške grape se
imenuje Štoment, desno je pobočje Lajtnika. Podrošt leži ob cesti Železniki –
Petrovo Brdo tik pred razcepom ceste. Del ceste gre naprej proti zahodu po dolini do
Petrovega Brda, drugi pa se začne vzpenjati, najprej še vedno v smeri zahod proti
vasi Sorica in naprej preko Soriške planine do Bohinjske Bistrice.
Druga pot do vasi Torka in Ravne je bila z avtom po cesti preko Sorice do Zabrda,
nato peš do Torke ali do Raven. Dostop z avtomobilom do Zabrda je bil možen le
poleti.
Do vasi Spodnje Danje je možno priti po cesti iz vasi Sorica.
Del pokrajine, ki je orisana v zgornjem besedilu je prikazana v profilIh v poglavju o
reliefnih enotah površja na obravnavanem območju.

2.2. GEOLOŠKE ZNAČILNOSTI
Škofjeloško hribovje, kamor sodi tudi obravnavano področje, ima zelo pestro
geološko sestavo. Dobro četrtino ozemlja prekrivajo dolomiti, slabo šestino apnenci
in ostalo različne vododržne plasti kamnin, predvsem so to skrilavci in peščenjaki.
Skrilavci so predvsem iz permokarbona in iz triasa.
Severozahodni del selške doline sestavljajo apnenci jurske in kredne starosti.
V katastrski občini Danje prevladuje na strmih pobočjih predvsem dolomit (slika 2) in
mestoma se pojavlja apnenec. Na policah so predvsem permokarbonski in triasni
skrilavci (slika 3).
Južna stena Ratitovca je drsela iz severa proti jugu. Pri teh tektonskih dogajanjih se
je prvotni dachsteinski apnenec najprej spremenil v zrnat dolomitizirani apnenec in
nato v zrnat dolomit. Pod južno steno Ratitovca se pojavijo nepropustne
srednjetriasne kamnine.
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Slika 2: Plasti dolomita med Zabrdom in Torko

Avtorica: Irena Zgonc, september 2006
Slika 3: Skrilavec na cesti proti Spodnjim Danjam

Avtorica: Irena Zgonc, september 2006
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Karta 1: Geološka karta obravnavanega področja

Vir: Osnovna geološka karta SFRJ, 1: 100000, L 33-65, VGI 1974
Legenda k geološki karti:
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2.3. RELIEFNE ENOTE
Osnovne reliefne enote so: doline, police, planote in pobočja. Pri razlagi teh reliefnih
enot si lahko pomagamo z različnimi kriteriji. To so kamninska osnova in naklon. Pri
dolinah in policah je osnovni kriterij naklon do 12°. Planote so kot uravnan svet
dvignjen nad dolinami, z naklonom do 20°. Pobočja lahko razdelimo v tri skupine in
sicer glede na nadmorsko višino. Tako poznamo: pobočja do 1200 m nadmorske
višine, pobočja med 1200 in 1700 m nadmorske višine in pobočja nad 1700 m
nadmorske višine. Ta višina pomeni tudi zgornjo gozdno mejo.
V katastrska občini Danje prevladujejo pobočja do 1200 m in planote z naklonom do
20°. Te vrednosti so v obsegu vrednosti, ki so značilne za Savske Julijske Alpe
(Petek, 2005, str. 46)
Razgibanost reliefa se kaže v povprečnem naklonu površja. V slovenskem alpskem
svetu je naklon površja 26°. Povprečje za Republiko Slovenijo je 13°. Povprečna
vrednost slovenskega alpskega sveta ustreza tudi naklonu površja obravnavanega
območja. Teoretično je tako nagnjeno pobočje za gospodarsko rabo malo primerno.
Vendar so v teh nadmorskih višinah zaselki na pobočnih policah in pomolih.
V slovenskem alpskem in predalpskem svetu prevladuje južna ekspozicija. To je
posledica slemenitosti slovenskih Alp in predalpskega sveta, ki poteka večinoma od
zahoda proti vzhodu. Območje pod južnim robom Ratitovca je prisojno in zato zelo
primerno za višinsko poselitev.
Na topografski karti 1 : 25000 (karta 2) sta označena poteka dveh profilov.
Prvi profil je od točke A – Gožel (978 m n.v.) do točke B – Bintek (1257 m n.v.).
Zračne razdalje od točke A do točke B je 2825 m. Profil je izbran predvsem zaradi
oblikovanosti površja na območju Podgore. Oblikovanost površja nam pove možnosti
dostopa do doline, predvsem možnosti za gradnjo boljše cestne povezave. Na profilu
se lepo vidi strmina pobočij, značilne oblike grap, ki so jih izoblikovali potoki (Zabrška
grapa, Štajnpoška grapa in Pometpoška grapa). Strmina in hribovitost območja
pomenita precejšnje težave pri gradnji cest na tem območju. Na profilu je označena
tudi cesta, ki se vzpenja iz doline proti zaselku Ravne, ki trenutno pomeni edino
cestno povezavo zaselka Ravne in zaselka Torka z dolino.
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Grafikon 1: Profil terena od točke A do točke B na topografski karti 1:25000

Avtorica: Irena Zgonc
Vir: Državna topografska karta 1:25000, list Zali log 92 012-3-1, GURS,
Ljubljana, 1995
Drugi profil poteka od točke C (1080 m n.v.) do točke D – vrh Altemaver (1679 m
n.v.). Linija profila poteka čez zaselka Ravne in Torka. Zračna razdalja med točko C
in D je 1750 m.
Na profilu se lepo vidi, da oba zaselka ležita na nekoliko bolj uravnanem svetu, ki je
bil primeren za postavitev stavb. Ravne ležijo na nadmorski višini od 970 m do 1020
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m. Torka leži na nadmorski višini 1175 m n.v. Nad Torko se teren močno dvigne do
višine 1679 m n.v. To je vrh Ratitovca imenovan Altemaver.

Državna topografska karta prikazuje območje Podgore.
Na karti so vrisani vodotoki. Z prekinjeno modro črto so vrisani vodotoki, ki občasno
presahnejo. Z neprekinjeno modro črto so vrisani stalni vodotoki.
Z zeleno barvo je vrisana cestna povezava zaselkov Podgore z dolino. Pri tem naj
omenimo, da je ta cestna povezava možna le z osebnim avtomobilom. Pri zaselku
Zabrdo je cesta zaradi neutrjenih bankin zelo ozka. S tovornjakom se tu ne da voziti.
Z rdečo barvo so vrisane pešpoti, po katerih so prebivalci zaselkov Ravne in Torka
hodili peš v dolino oziroma iz doline domov.
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Karta 2: Območje Podgore z vrisanimi vodotoki, cestno povezavo in peš potmi

Vir: Državna topografska karta 1:25000, list Zali log 92 012-3-1, GURS,
Ljubljana, 1995
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Grafikon 2: Profil od točke C do točke D na topografski karti 1:25000

Avtorica: Irena Zgonc
Vir: Državna topografska karta 1:25000, list Zali log 92 012-3-1, GURS,
Ljubljana, 1995
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2.4. HIDROGRAFSKE RAZMERE
Kamninska sestava tal in tektonske prelomnice so pomembne za prehodnost dolin in
rabo tal. Trdota kamnin vpliva na količino površinskih voda in na stopnjo učinka
erozije in s tem na razgibanost reliefa.
Na stiku apnenca ter dolomita in nepropustnih kamnin se pojavljajo številni izviri.
Škofjeloško hribovje in s tem tudi obravnavano območje sodi v porečje Selške Sore.
Območje zaselkov Podgore je povirno področje Selške Sore. Apnenčast masiv
Ratitovca so gorotvorne sile narinile s severa. Na stiku propustnih apnencev in
nepropustnih skrilavcev so mnogi izviri (glej karto 2).
V vasi Ravne ima najvišja domačija na posestvu nad hišo izvir pitne vode. Prav tako
je nekaj podobnih izvirov nad vasmi Torka, Zabrdo in Zgornje Danje.
Za Selško Soro je značilen dežno – snežni režim z glavnim pomladanskim viškom
marca ali aprila. Sekundarni višek Selške Sore je novembra. Avgusta je glavni nižek
in sekundarni nižek je januarja ali februarja. Na ozemlju Podgore je rečni režim
potokov enak režimu Selške Sore. Prav tako je primarni višek potoka Štajnpoh in
Danjarskega potoka aprila, ko se poveča količina dežnih padavin in taljenje snega v
višjih legah. Konec oktobra oziroma v začetku novembra se pojavi sekundarni višek.
Najizrazitejši nižek je v mesecu avgustu. Takrat presahne večina potokov. Struge
potokov so polne le nekaj metrov od izvira navzdol. Drugi nižek se pojavi v januarju in
februarju.
Za vse reke in potoke je značilen hudourniški značaj. Zato se v dolini vsakih nekaj
deset let pojavljajo hude poplave. Zadnje take poplave so bile 1. novembra 1990. V
višjih legah hudourniške vode nosijo s seboj veliko materiala (drobir, prst). Že tako
slabe cestne povezave na ozemlju Podgore so velikokrat tarča teh hudourniških
voda.
V dolini in na pobočjih Selške Sore so pogosti tudi zemeljski plazovi in usadi (slika 4).
Pobočja so zelo strma in kljub precejšni poraslosti z gozdom, se ob večjih nalivih,
zlasti v jeseni, rado splazi.
V višjih legah se jeseni se ob velikem deževju mestoma pojavljajo manjši zemeljski
usadi. Zlasti se to pojavi na senožetih, kjer ni gozda, ki bi imel varovalno vlogo.
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Slika 4: Manjši zemeljski usad v vasi Ravne

Avtorica: Irena Zgonc, september 2006
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2.5. PODNEBNE ZNAČILNOSTI
Čeprav je na območju Škofjeloškega, Cerkljanskega in Polhograjskega hribovja kar
23 padavinskih postaj, območje katastrske občine Danje nima nobene padavinske
postaje in ne meteorološke opazovalnice. Podatke o povprečni mesečni količini
padavin in povprečnih temperaturah smo pridobili glede na podatke za postajo Sorica
in upoštevajoč osnovne lastnosti podnebnih značilnosti tega območja. Znotraj hribovij
je količina padavin predvsem odvisna od lege kraja. Povedati je potrebno tudi, da
obravnavani kraji ležijo blizu Bohinjskega grebena, ki kot orografska pregrada
zračnim masam na poti z morja v notranjost povzroča večjo namočenost Podgore kot
je namočeno na primer območje vasi Davča.
Selška dolina je od morja oddaljena 60 do 70 km zračne linije. Vendar se na poti do
morja dvignejo orografske pregrade do višine 1500 m. V primerjavi s Poljansko
dolino je Selška dolina pozimi in poleti nekoliko hladnejša. Lahko bi rekli, da je
nekoliko bolj gorska. Zlasti jeseni in pozimi se pojavlja temperaturna inverzija. V
dolinah in grapah je gosta megla, medtem ko se pobočja v višjih legah kopljejo v
soncu.
2.5.1. PADAVINE
Za obravnavano območje so značilne zmerno mrzle zime, ne prevroča poletja in
zadostna količina padavin. Množina padavin raste z nadmorsko višino. To lahko
vidimo, če primerjamo povprečno letno količino padavin za postajo Škofja Loka in
Sorica. Škofja Loka leži na nadmorski višini 348 m, Sorica, kjer je postaja nižjega
reda, leži na 820 m nadmorske višine.
Škofja Loka prejme letno v povprečju 1718 mm padavin, medtem ko pade na Sorici
povprečno 2249 mm padavin letno.
Padavinski višek je v dolini junija, medtem ko se v višjih legah primarni padavinski
višek pojavi decembra, sekundarni padavinski višek pa nastopi junija.
Območje pod južnim robom Ratitovca ima obilne snežne padavine. Za postajo Sorica
velja, da ima 90 dni v letu vsaj 1 cm snežne odeje. Najdebelejša snežna odeja je v
mesecu februarju.
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2.5.2. TEMPERATURE
Z nadmorsko višino pada povprečna letna temperatura. Na obravnavanem območju
ni nobene postaje, ki bi merila temperature. Vzeli smo povprečne letne temperature
za postajo Škofja Loka in primerjali z izračunom povprečnih letnih temperatur za
1000 m nadmorske višine.
Preglednica 1: Povprečna letna temperatura za postajo Škofja Loka in izračun
povprečnih letnih temperatur za 1000 m n.v.
Škofja Loka

Na 1000 m n.v.

pozimi

- 1 °C

pod – 4 °C

pomladi in jeseni

7,3 - 8,5 °C

poleti

17 °C

3 °C
10 °C

Najhladnejša meseca sta januar in februar. To velja tako za Selško dolino, kot tudi za
območje Podgore. V teh mesecih se velikokrat pojavlja temperaturna inverzija.
Zaradi nadmorske višini okoli 1000 m so povprečne januarske temperature prav tako
pod 0 °C.
Najtoplejši mesec je julij. Takrat se posamične dnevne temperature dvignejo tudi do
28 °C. Tudi na nadmorski višini 1000 m se velikokrat temperature opoldne dvignejo
do 25 °C.
Slana se pojavi razmeroma zgodaj. Prva slana se v dolgoletnem povprečju pojavi že
sredi septembra. Zadnja slana pa se pojavi velikokrat šele ob koncu maja. Lahko pa
se zgodi, da se slana pojavi v jeseni prej v dolini kot na nadmorski višini 1000 m.
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2.6. PRSTI IN RASTLINSTVO
2.5.1. PRSTI
Pedološke značilnosti so predvsem odraz geološke sestave območja.
Na nepropustnih kamninah, med katerimi prevladujejo permokarbonske usedline, so
kisle rjave prsti. Na apnencu in dolomitu so rjave pokarbonatne prsti in rendzine.
Slednje prsti se pojavljajo predvsem na strmejših pobočjih ( Slovenija – pokrajina in
ljudje, 1999).
Za katastrsko občino Danje veljajo enake razmere. Na nekarbonatnih tleh se
predvsem distrične – slabo rodovitne rjave prsti. Na apnencu in dolomitu so
predvsem rendzine.
2.5.2. RASTLINSTVO
Na rastlinstvo, značilno za neko območje, imajo poleg podnebnih lastnosti zelo
pomemben vpliv lastnosti prsti. Poleg podnebja in prsti nastopajo pri rasti rastlin še
drugi dejavniki: njihova genetska zasnova, živinska paša, medsebojni vplivi rastlin,
okužbe z virusi itd. Vsak od teh dejavnikov lahko omeji rast rastlin. Pri razlagi
razširjenosti rastlin v pokrajini moramo upoštevati mnoge dejavnike in ne samo prst.
(Lovrenčak, 1994, str. 153)
Obravnavano ozemlje je slabih pet šestin prekrito z gozdom. V nižjih prisojnih legah
se pojavlja toploljubni gozd bukve in gabrovca. Na osojnih legah najdemo predalpski
gozd bukve in jelke. Na območjih s kislimi prstmi se pojavlja kisloljubni gozd bukve,
kostanja in hrasta.
Veliko je tudi smreke. Razmah smreke je pospešil predvsem človek. S smreko so
nadomestili les, ki so ga posekali zaradi potreb v plavžu v Železnikih.
Prevelika prisotnost smreke je lahko škodljiva. Smreka ima sicer obsežen, a plitek
koreninski sistem. Zakoreninjena je le v vrhnjih talnih horizontih, predvsem v humusu.
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V takih razmerah pa se tla kaj hitro osiromašijo in zakisajo. Življenjsko zahtevnejše
rastline začnejo odmirati, pojavijo se predvsem mahovi.
Gozdna meja se tu pojavlja nekoliko nižje kot drugje v alpskem svetu. To gre
predvsem na račun orografskih pregrad, ki povzročajo obilne padavine in s tem nižjo
gozdno mejo ter na račun razmer v ledeni dobi, ko je do teh krajev ( do Sorice) segal
t.i. bohinjski ledenik. Ločnica večnega snega je v času ledenih dob bila na višini 1300
m. Gozd se je v tistih časih iz teh krajev umaknil.
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3. PREBIVALSTVO IN NASELJA
Glavni družbeno geografski dejavniki prostora in pokrajine, ki jih opazimo že na
zunaj, so prebivalstvo in naselja. Razvoj prebivalstva in naselij je močno povezan z
naravnim okoljem. Vendar je odnos prebivalstva in naravnega okolja v tesni vzročnoposledični povezavi, ki se kaže v stalnem spreminjanju pokrajine in stalnem razvoju
prebivalstva in oblik naseljevanja.
V Sloveniji so območja, kjer število prebivalcev že nekaj desetletij narašča in
območja kjer število prebivalcev stalno upada. (Geografija Slovenije, 1998, str.283)
Območje Selške doline ima prav tako območja, kjer število prebivalcev narašča. To
so predvsem območja rečnih dolin, kjer ležijo večji kraji. Območja, kjer število
prebivalcev upada, se povečini pojavljajo v hribovitem svetu. To so območja, ki
spadajo v t.i. območja močnega redčenja prebivalstva oz. območja močne
depopulacije (Geografija Slovenije, 1998, str. 283).
S pomočjo literature, podatkov Statističnega urada Republike Slovenije in terenskim
zbiranjem podatkov bomo spoznali, da obravnavano območje zaselkov pod južnim
robom Ratitovca sodi v demografsko ogroženo območje.

3.1. ZGODOVINA NASELJEVANJA
3.1.1. NASELJEVANJA DOLINE SELŠKE SORE IN POBOČIJ NAD NJO
Na tem območju so se v zgodovini naseljevanja slovenskega prostora naseljevali
ljudje iz različnih krajev. Do prihoda Slovanov je bila ta pokrajina redko naseljena.
Poseljena so bila ponekod le dna rečnih dolin, zlasti tam, kjer je reka naredila širše
obrečne ravnice. Redko kdo se je v davnih časih naselil na bližnja prisojna pobočja.
Uvodoma je bilo že omenjeno leto 973. Tega leta je, nemški škof podelil te kraje v
last bavarski škofiji iz Freisinga. Korist od ozemlja je bila le v primeru, če je bilo na
posestvu dovolj kmečkega prebivalstva, ki je plačevalo dajatve. Zato so bavarski
škofje to ozemlje začeli naseljevati. Kolonizacija se je najprej začela po dolinah in
bližnjih prisojnih območjih. Nekako do konca 13. stoletja so zaključili naseljevanje
Selške doline z okoliškimi hribi od Ojstrega vrha, Smoleva in Podlonka. (Slovenija pokrajina in ljudje, 1999, str. 79).
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Do konca 13. stoletja so v času naseljevanja v teh krajih nastala predvsem gručasta
naselja. Tudi zemljiška razdelitev je bila značilna za ta tip naselij. V celoti prevladuje
zemljiška razdelitev na delce.
V Železnikih, kot gravitacijskem kraju obravnavanega območja, se kmetijska
kolonizacija ni obnesla. V dolini je namreč premalo prostora za obdelovanje zemlje,
saj je večinoma prostora le za reko in cesto. Sem so zemljiški gospodje poklicali
Furlane. Furlani so prišli sem predvsem z nalogo, da uvedejo naprednejši način
pridobivanja železa.
Z načrtno kolonizacijo tako kmečkega prebivalstva iz Tirolske in Furlanov v
Železnikih se je število prebivalstva močno povečalo in sicer za štirikrat glede na
število prebivalcem pred začetki načrtne agrarne kolonizacije v začetku 13. stoletja.
V 16. stoletju se tu prične druga faza agrarne kolonizacije. Imenujejo jo tudi
rovtarska. Bila je nenačrtna. Novi kolonisti so predvsem krčili gozd in začeli s
kultiviranjem zemlje. Iz tega časa predvsem izhajajo t.i. samotne kmetije, kar je v
nasprotju s prejšnjo t.i. srednjeveško kolonizacijo, ko so se ljudje naseljevali v
skupinah in zgradili manjša naselja. Poleg gruntov so se pojavila tudi drobna
posestva, kajže. Na tak način je bilo poseljeno območje Martinj vrha in Davče. Po tej
kolonizaciji se je število prebivalstva podvojilo, vendar le na račun kajžarjev in
nekmečkega prebivalstva v dolini. Kajžar je mali posestnik, ki ima kajžo in od 0,30 do
2,02 ha polja na srenjskem svetu. Nima zasebnega gozda in paše. (Blaznik, 1934,
str. 37).
Nekmečko prebivalstvo se je preživljajo s fužinarstvom in oglarjenjem. Leta 1628 so
fužine v Železnikih skupaj z oglarstvom in tovorništvom zaposlovale okoli 2000 ljudi
(Petek, 2005, str. 77).
Do sredine 19. stoletja število prebivalcev narašča.
Leta 1870 je na Jesenice prišla železnica. V tem času je bila železnica pomemben
dejavnik razvoja neagrarnih dejavnosti. Kraji, ki so bili oddaljeni od železnice so v
neagrarnih dejavnostih začeli nazadovati. Začne se propad gospodarskih panog kot
so fužinarstvo, steklarstvo in stare oblike prometa (tovorništvo, prevozništvo). Tudi
Železniki močno občutijo te gospodarske spremembe. Kljub začetkom izseljevanja,
se je razpoložljiva delovna sila na kmetih zelo povečala. To je pomenilo, da je bilo
slovensko podeželje nasploh in s tem tudi Selška dolina agrarno prenaseljeno. Ljudje
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so odhajali najprej v bližnje kraje, kjer se je začela razvijati industrija, kasneje so
odhajali »čez lužo« v Ameriko.
Prva svetovna vojna je za kraje v Selški dolina pomenila velik dogodek, seveda z
negativnim predznakom. Moške-vojaške obveznike so vpoklicali na fronto, ljudje, ki
so ostajali doma, so imeli komaj dovolj, da so preživeli. Primanjkovalo je hrane, zlasti
manjše kmetije so zašle v velike dolgove. Socialne razlike so bile vse večje. Po vojni
so skušali te socialne razlike zajeziti z agrarno reformo. Leta 1922 je takratna država
z zakonom razlastila vsa veleposestva, proti plačilu naj bi zemljo dobili tisti kmetje, ki
niso imeli dovolj zemlje in to v obsegu, kolikor je morejo obdelati s svojo družino.
Veleposestniki naj bi obdržali le 75 ha obdelovalne zemlje oz. 200 ha zemlje na
sploh. Pomemben podatek je tudi, da v alpskem svetu ni bilo dovoljeno pašnike deliti.
Pašniki so se delili le v celoti. Večina pašnikov je zato prišla v roke pašnim
skupnostim, kar pomeni, da se v tem primeru na planinah ni dosti spremenilo.
Večina posesti je ostala v rokah veleposestnikov.
Izseljevanje pomeni tudi upad števila prebivalcev po 2. svetovni vojni. Industrija je v
tem času postala ključna gospodarska panoga, kar so podpirali vsi povojni politični in
gospodarski programi. Število kmečkega prebivalstva se je hitro manjšalo.
Tokrat so se ljudje predvsem selili v večje kraje kot je Škofja Loka, Kranj in Ljubljana.
Vendar je z razvojem industrijskih obratov v Železnikih število prebivalstva stagniralo
tja do leta 1971.
V naslednjem desetletju sledimo, gledano celotno občino Železniki, rasti števila
prebivalcev, predvsem zaradi večje gospodarske rasti in dvojne zaposlitve (delo v
tovarni in delo doma na kmetiji). Nastal je nov pojav polkmetov. V Selški dolini je
polkmetov vedno več.
V dolini se je število prebivalcev še povečevalo. Mladi so vedno bolj ostajali v dolini,
kjer so imeli zaposlitev in boljše možnosti za šolanje.
V hribovskih območjih je začelo število prebivalstva nezadržno padati, predvsem
zaradi vedno slabše povezanosti z dolino (ni dobre cestne povezave, pozimi je skoraj
nemogoče priti v dolino drugače kot peš, telefonskih povezav ni).
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3.2. PODGORA
Zaselki Podgore sodijo v katastrsko občino Danje. Območje obravnavanih zaselkov
obsega 8,63 % površine občine Železniki, medtem ko število prebivalstva teh
zaselkov predstavlja le 0,96 % prebivalcev celotne občine Železniki.
(www.zelezniki.si/obcina/statisticnipodatki/htlm)

3.2.1. NASELJEVANJE PODGORE
Na področje današnje Spodnje Sorice so prvi kolonisti prišli konec 13. stoletja.
Močnejše naseljevanje Sorice in krajev pod Ratitovcem se je začelo v začetku 14.
stoletja.
Za ta svet je značilna prehodna oblika poselitve, kar pomeni, da so se tu pojavljale
tako samotne kmetije kot strnjena naselitev v obliki zaselkov.
V krajih pod Ratitovcem gre predvsem za skupinsko naseljevanje in nastajanje
zaselkov. To pomeni, da so nastale male vasice oz. strnjena naselja z manj kot
desetimi domačijami. Nastali so zaselki z značilno zemljiško razdelitev na delce.
Zemljiška gospoda je sem naselila ljudi iz Tirolske, predvsem iz kraja Innichen iz
doline Pustertal To je dolina na južnem Tirolskem. Dolina Pustertal je bila v lasti istih
zemljiških gospodov kot Seška dolina. Ljudje iz te doline so bili vajeni življenja v
alpskem svetu z vsemi njegovimi značilnostmi (veliki nakloni pobočij, ostrejše
podnebne značilnosti).
Na prve priseljence še danes spominjajo priimki ljudi in njihovih potomcev ter
ledinska imena posameznih grap in vrhov.
V vaseh Podgore se ljudje pišejo Gartner (nem. Gärtner), Gaser (nem. Gasser ),
Rant, Trojar, Koblar in podobno.
V Spodnjih Danjah se še danes lahko sliši kakšno »nemško« besedo. V 19. stoletju
in v začetku 20. stoletja so domačini še vedno med seboj govorili težko razumljivo
nemško narečje.
Na nemško kolonizacijo spominjajo tudi ledinska imena kot na primer Altemaver,
Štajnpoh (nem. Steinpoch), Roselpoharska grapa (nem. Roselpoch)ipd.
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3.2.2. ZASELKI PODGORE
Vas Ravne leži na podkvasto usločeni polici, na prisojnem območju, na bregu pod
Torko na 1020 metrih nadmorske višine. Pod vasjo se začne Štanjpoška grapa, po
kateri teče Štanjpoški potok, ki zbira vodo iz izvirov, ki pritečejo na dan ob stiku
apnenca ter dolomita z nepropustnimi kamninami.
Leta 1890 je v vasi živelo 76 ljudi. Mnogo ljudi se je zaradi agrarne prenaseljenosti
izselilo v Ameriko. Na domačiji »Pr' N'keljc« je bilo ob koncu 19. stoletja 9 otrok, od
tega tri dekleta. Ena se je poročila v Davčo, drugi dve sta ostali doma. Vseh šest
fantov se je eden za drugim odselilo v Severno Ameriko, kjer so delali v različnih
rudnikih v nemogočih razmerah. Zadnje vesti so prišle januarja 1940 iz Britanske
Kolumbije, iz mesta Vancouver. Kasneje se je sled za njimi izgubila.
Ivana (po domače Johana), ki se je poročila v Davčo, si je z možem začela ustvarjati
svoj dom. Rodila je dve deklici. Prišla je prva svetovna vojna. Na soški fronti je
izgubila moža. Lakota in pomanjkanje sta ji vzeli mlajšo hči, nato pa je umrla še ona.
Ostala je starejša hči Ivana, ki je odšla v dolino. Najprej v Zali Log in nato v Ljubljano,
kjer je dočakala 88 let.
Na domačiji P'r N'keljc je ostal gospodar in ena od hčera. Gospodar je vse do pozne
starosti skrbel za kmetijo. Umrl je leta 1938. Od takrat naprej je za domačijo skrbela
hči Frančiška, ki ni imela svojih otrok. Tudi ona je do pozne starosti je skrbela za
živino, njive, senožeti in pravočasno sekanje »zrelih« dreves v gozdu.
Dediči te domačije po svojih najboljših močeh skrbijo za obstoj družinske dediščine.
V tej družinski zgobni lahko vidimo kako so se družine oz. prebivalci odzivali na
razmere v kmetijstvu in gospodarski razvoj na sploh.
Posestna struktura vasi se je skozi stoletja spreminjala. Leta 1630 je bil v vasi poleg
osmih gruntarjev samo en kajžar, leta 1825 so bili trije kajžarji in leta 1934 že
štirje.(Blaznik, 1934, str. 36)
Večina občutljivih kulturnih rastlin (koruza, fižol, orehi, ajda) segajo v Julijskih Alpah
povečini tja do 800 m, izjemoma segajo višje; na prisojnih in zatišnih legah in prav v
Ravnah so nekoč gojili skoraj vse prej naštete kulturne rastline.
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Slika 4: Člani družine Gartner, po domače »P'r N'keljc«, okoli leta 1900

Avtor: neznan
Vir: avtoričin zasebni album
V vasi se v zadnjih letih pridelujeta le krompir in krma za živino. Mleko imajo le za
lastno uporabo. Čreda ovac,ki se pase na travnikih okoli vasi, je v lasti enega od
domačinov, ki že leta živi v dolini. Za čredo skrbi njegova mama.
Tu se lahko ustavimo še pri eni družini in pogledamo njihovo družinsko zgodbo. Po
drugi svetovni vojni sta si domačina ustvarila svoj dom. Gospodinja je ostala doma in
skrbela za dva sinova, rojena v začetku šestdesetih let 20. stoletja ter za
gospodinjstvo. Gospodar je poleg kmetovanja hodil še v dolino na delo v tovarno.
Starejši sin je še obiskoval osnovno šolo do četrtega razreda v Zabrdu in nato višje
razrede osnovne šole v Sorici. Mlajši je moral že v prvi razred v šolo v Sorico.
Poklicno izobrazbo sta si pridobila v šolah v Škofji Loki. Omenjeno je bilo že, da so
domačini z začetkom obnavljanja domačije »Pr' N'keljc« začeli tudi sami z
obnavljanjem svojih domov. Žal sta se v našem primeru obnove lotila predvsem
gospod in gospa, medtem, ko sta sinova odšla v dolino, kjer sta si ustvarila družine in
si sezidala nove hiše. Danes živi na tej domačiji le še gospa, ki skrbi, kot že rečeno,
za sinovo čredo ovac.
Skoraj vse njive v vasi so opuščene. Tiste njive, ki so v vasi še, so na majhnih
parcelah in so ograjene zaradi divjadi. Njive se postale travniki, nekoč obsežni
senožeti se zaraščajo. Nekateri predeli so že na prvi pogled postali pravi gozd.
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Ravne so bile vas, poleg Torke, ki je bila najdlje brez cestne povezave. Oskrba s
pitno vodo je bila v zajetjih studenčnice.
Že uvodoma je opisan način dostopa v oz. iz doline. Cesta je bila narejena predvsem
zaradi potreb gozdnega gospodarstva. Dokončali so jo leta 1983. Prej so v dolino oz.
iz doline tovorili stvari s konjsko vprego po poti, ki se je vila po Štajnpoški grapi od
Podrošta navzgor. Dediči domačije »Pr' N'keljc« se še dobro spominjajo, kako so
konec 70-ih let s konjsko vprego zvozili v vas opeko in ostali gradbeni material, da so
začeli z obnavljanjem domačije. S cesto in z neutrudnim delom »Pr' N'keljc« se je v
vas v teh letih vrnil optimizem. Tudi takratna občina Škofja Loka je imela posluh za
obnovo domačij in kozolcev in so v res kratkem času izdali vsa potrebna dovoljenja
za gradbena dela. Domačini so začeli z obnovo kopalnic, kuhinj, gospodarskih
poslopij. Večina domačinov si je v hišo napeljala vodovod. A žal je bil optimizem
prisoten le kratek čas. Ostareli prebivalci niso imeli dovolj moči, da bi svoje domove
obnovili do konca. Mladi so kljub temu raje ostajali v dolini, si tam poiskali službe,
sezidali hiše. V te kraje se dekleta niso več poročala, tako, da je še edini mlajši moški
v tistih časih, ostal sam.
Pozimi cesto pluži eden izmed vaščanov, da lažje pride na delo v dolino. V kolikor je
snega preveč, se na delo odpravi peš. Pluženje ceste je potrebno predvsem na delu
ceste, ki poteka po osojni strani pobočja Lajtnik. Tu se sneg in led zadržita pozno v
pomlad. Na prisojni strani pobočja Lajtnik je cesta kaj hitro kopna, saj pri samem
čiščenju snega pomaga tudi sonce, ki sije na prisojno lego pobočja. Samo
vzdrževanje ceste je prepuščeno domačinom. Le-ti skupaj z »vikendaši« občasno
popravijo najbolj uničene dele ceste. Cesto uničuje predvsem dež, kadar pada v
nalivih.
Torka leži na zaobljenem pomolu pod najvišjim vrhom Ratitovca, imenovanim
Altemaver, na nadmorski višini 1175 m. V vasi je šest stavb, vendar od teh sta le dve
kot stanovanjski objekt. Danes je v vasi le en prebivalec. Ostalo so le občasni
obiskovalci svojih počitniških hišic. Nekoč so v vasi gojili jaro žito, oves, ječmen in
tudi pšenico.
Leta 1630 sta bila v vasi dva grunta znatnega obsega. Gozd in pašo so imeli kmetje
Torke in Raven v skupni lasti. Leta 1825 sta tu že dva kajžarja, ki imata stavbe na
polju, ki je v skupni lasti vaščanov.
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Danes na skromnih njivah najdemo le krompir in krmo za živino. Ob prihodu v vas
opazimo veliko novogradnjo. Eden od lastnikov se je pred desetimi leti namenil
zgraditi precej velik objekt, ki bi služil njemu in njegovi družini za bivanje in obenem
kot objekt za kmečki turizem. Gradnja zadnjih nekaj let stoji in nihče še ne stanuje v
tej hiši.
Na Torki se srečata obe poti, ki povezujeta kraje Podgore z dolino, iz Raven navzgor
in iz Zabrda.
Poleg poljedelstva je bil v preteklosti gozd pomemben vir dohodka. Še danes imajo v
tej vasi 40 m3 etata.
Zabrdo je zaselek tik pod strmo južno steno Ratitovca. Leži skoraj na zgornji meji
poselitve v slovenskem alpskem svetu. To je gorska vasica s hišami v vrsti na ozki
terasi na prisojni legi.
V vasi so bili leta 1630 trije gruntarji, ki so imeli močno razdeljene parcele ter dva
kajžarja. Leta 1825 je tu še en kajžar. Kajžarji imajo stavbe na bivšem gruntarskem
polju.(Blaznik, 1934, str. 37)
S pitno vodo so se oskrbovali iz zajetij studenčnice.
Do osemdesetih let dvajsetega stoletja je bila tukaj zadnja točka, do kjer si se lahko
pripeljal z avtomobilom. V vasi so imeli do leta 1970 celo šolo. Po zaprtju te šole je
bila najbližja šola v Sorici. Do šole je bilo možno priti le peš. Zaprtje šole je pomenilo
zelo hitro izseljevanje v dolino. Danes je šolski objekt dan v najem za 99 let
skladatelju in tako je objekt rešen pred popolnim propadom. Ostale hiše so prazne.
Le eno je začel mladi lastnik obnavljati. Obnovil je tudi čredo ovac in koz. Žal se je
pri spravilu lesa s traktorjem smrtno ponesrečil. Za čredo drobnice sedaj redno
skrbijo njegovi domači, ki pa se vozijo dva- do tri-krat tedensko iz doline. Hiša sama
je lepo obnovljena v slogu, značilnem za te kraje.
Območje Zabrda je bilo nekoč znano po obsežnih in bogatih sadovnjakih. Gojili so
predvsem hruške, jabolka in rumene slive. Danes so vsi sadovnjaki in senožeti
zaraščeni. Nekdanje njive so namenjene predvsem travnikom in pašnikom.
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Slika 6: Zabrdo

Avtorica: Irena Zgonc, september 2006
Iz Zabrda se po cesti odpravimo proti zahodu in pridemo v vas Zgornje Danje (slika
7). Zaselek leži na 1170 do 1200 m nadmorske višine. To pomeni, da so Zgornje
Danje najvišje ležeči zaselek v Sloveniji.
Leta 1825 so bili v vasi štirje gruntarji in en kajžar. Leta 1934 so trije gruntarji in trije
kajžarji. Kajžarji imajo stavbe na bivšem gruntarskem polju.(Blaznik, 1934, str. 38)
V vasi danes živita le še dva prebivalca. Zaradi lege na skrajnem zahodnem delu
police pod južnim robom Ratitovca je tu ur sončnega obsevanja manj, kot v Zabrdu.
Sadovnjakov je bilo precej manj in pobočje je bilo namenjeno predvsem senožetom.
Večina njiv je danes spremenjena v travnike. Le-ti se danes močno zaraščajo.
K vasi Zgornje Danje sodi tudi zaselek Trojar. Tu sta bila ves čas le dva grunta, ki
sta imela polje razdeljeno na zaselški način. Skupen gozd in skupno pašo sta imela
deloma razdeljeno.(Blaznik, 1934, str. 37)
Danes tu ni stalnih prebivalcev
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Slika 7: Zgornje Danje

Avtorica: Irena Zgonc, september 2006

Iz Zgornjih Danj se lepo vidi v nekoliko nižje ležeče Spodnje Danje (slika 8). Spodnje
Danje ležijo na 870 m nadmorske višine. Bile so nekoliko kasneje kolonizirane kot
Zgornje Danje. Naselje stoji na polici podolgovate in zaobljene oblike. Hiše so
strnjene. Leta 1825 je bilo tu deset gruntov in leta 1934 osem gruntov in kajžar.
To je edini zaselek Podgore, ki je kazal v začetku 70-ih in 90-ih let znake oživljanja in
napredka. Že leta 1963 so v vasi zgradili vodovod. V začetku 70-ih let so dobili
telefon in novo asfaltno cesto iz Sorice. Nekateri gospodarji so postali polkmetje.
Delali so v dolini v tovarni, doma so gospodarili predvsem z lesom in imeli živino. Na
eni domačiji so oživili žago in tesarjenje, predvsem za potrebe okoliškega
prebivalstva. V dolino v Zali log so prodali veliko gozdnih sadežev (brusnice, arnika,
šentjanževka, gobe). Žal so mlajše generacije zopet raje ostale v dolini. Tako, da je v
zadnjem desetletju zopet opazen upad števila prebivalcev . Na njivah pridelujejo
krompir, rž, peso in repo. Senožeti se tudi tu počasi zaraščajo, predvsem s smreko in
macesnom.
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Slika 8: Spodnje Danje

Avtorica: Irena Zgonc, september 2006

4. PREBIVALCI ZASELKOV PODGORE
Prebivalstvo ni homogena sestavina. Demografska struktura ali sestava prebivalstva
nam pokaže notranjo zgradbo prebivalstva, ki je posledica naravnih in družbenih
razmer v pokrajini. Sestava prebivalstva in razmere v pokrajini so v vzročnoposledični povezavi.

4.1. GIBANJE ŠTEVILA PREBIVALCEV PODGORE
V spodnji preglednici so prikazani podatki o številu prebivalcev od leta 1869 dalje.
Podatki, ki so pridobljeni iz različnih virov, nam povedo, kako se je spreminjalo število
prebivalcev po posameznih zaselkih Podgore. Iz podatkov je razvidno, da se je
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število prebivalcev od leta 1953 dalje zniževalo v vseh zaselkih. Izjema je zaselek
Spodnje Danje. Tu opazimo manjši porast števila prebivalcev leta 1966 in nato še
leta 1981. To je predvsem posledica boljše cestne in telefonske povezave z dolino.
Kljub temu se mladi v zadnjih petnajstih letih raje odločajo za življenje v dolini.
Grafikon 1: Število prebivalcev Podgore od leta 1896 do leta 2006
ŠTEVILO PREBIVALCEV OD 1869 DO 2006
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Vir: od l. 1869 do l. 1966 Krajevni leksikon, DZS, Ljubljana, 1968
od l. 1971 do l. 1991 Krajevni leksikon, DZS, Ljubljana, 1995
od l. 2002 do l. 2004 SURS
l. 2006 terensko delo avtorice
X – zaupni podatki
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Preglednica 2: Gibanje števila prebivalcev zaselkov Podgore od l. 1869 do l. 2006
Leto/naselje

RAVNE

TORKA

ZABRDO

ZG. DANJE

SP. DANJE

1869

66

24

52

70

166

1880

71

32

47

73

145

1890

76

33

55

72

177

1900

60

32

42

72

190

1910

63

25

40

73

193

1931

48

28

27

60

167

1948

36

34

35

40

155

1953

37

29

38

34

149

1961

30

18

28

30

96

1966

27

15

23

29

98

1971

25

9

13

21

81

1981

16

6

12

7

60

1991

12

3

5

3

70

2002

X

2004

5

1

3

2

56

2006

3

1

2

1

56

Vir:

X

X

X

58

od l. 1869 do l. 1966 Krajevni leksikon, DZS, Ljubljana, 1968
od l. 1971 do l. 1991 Krajevni leksikon, DZS, Ljubljana, 1995
od l. 2002 do l. 2004 SURS
l. 2006 terensko delo avtorice
X – zaupni podatki

V preglednici 3 smo prikazali gibanje števila prebivalcev zaselkov Podgore v zadnjih
petnajstih letih, to je od leta 1990 do leta 2004. Podatke smo pridobili na spletni
strani občine Železniki. Za naselji Torka in Zgornje Danje podatkov za čas od 1990
do 1994 ni, ker so označeni kot zaupni podatki.
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Preglednica 3: Število prebivalcev v zaselkih Podgore od leta 1990 do leta 2004
RAVNE

TORKA

ZABRDO

ZG.DANJE

SP.DANJE

1990

16

10

72

1991

13

8

70

1992

13

6

67

1993

13

5

66

1994

13

3

64

1995

13

2

3

2

63

1996

11

2

4

2

61

1997

11

2

4

2

56

1998

11

2

3

2

57

1999

12

2

4

2

60

2000

10

2

4

2

54

2001

8

2

4

2

54

2002

6

2

4

2

58

2003

5

1

3

2

55

2004

4

2

3

2

55

Vir: www.zelezniki.si/obcina/index.htlm
Grafikon 2: Število prebivalcev Podgore od 1990 do 2004
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Vir: www.zelezniki.si/obcina/index.htlm
Število prebivalcev v zadnjih petnajstih letih v vseh zaselkih upada. V vasi Torka sta
uradno dva prebivalca, vendar dejansko živi v vasi le en sam prebivalec.
Spodnje Danje so edini zaselek, kjer se število prebivalcev sicer zmanjšuje, vendar
se je istočasno v tem obdobju, kakor je razvidno iz starostne strukture prebivalcev,
rodilo tudi nekaj otrok.

4.2. STRUKTURA PREBIVALCEV PO SPOLU
Spolna sestava prebivalcev nekega območja prikazuje številčni odnos med moškim
in ženskim prebivalstvom. S tem podatkom lahko sklepamo na nekatere značilnosti v
razvoju prebivalstva. Predvsem je pomembno koliko je ženskega prebivalstva v rodni
dobi, saj je s tem možnost za rast prebivalstva večja.
Preglednica 4: Sestava prebivalcev Podgore po spolu leta 2004
zaselek

Skup.štev.preb.

moški

Ženske

Ravne

5

3

2

Spodnje Danje

56

30

26

Torka

1

0

1

Zabrdo

3

3

0

Zgornje Danje

2

1

1

SKUPAJ

67

37

30

Vir: SURS, na dan 30.6.2004
V zaselkih Podgore je po podatkih Statističnega urada republike Slovenije število
moških nekoliko višje od števila žensk. Verjetno je to posledica tega, da se dekleta
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niso rada poročala na te hribovske kmetije in so nekateri moški ostajali sami doma.
To velja za vasi Torka in Zabrdo.
Grafikon 3: Sestava prebivalcev Podgore po spolu na dan 30.4.2004
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4.3. STRUKTURA PREBIVALCEV PO STAROSTI
Za jasnejšo sliko o razvoju prebivalstva so pomembni tudi podatki o starosti
prebivalstva. Starostna sestava prebivalstva je pomemben podatek, ki nam lahko
pokaže možnosti gibanja števila prebivalstva.
Podatki za Spodnje Danje so pridobljeni iz podatkov Statističnega urada Republike
Slovenije (SURS). Za ostale vasi so podatki SURS zaupne narave. V preglednico so
vpisani podatki, ki jih je avtorica pridobila s terenskim delom.
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Preglednica 5: Starostna sestava prebivalcev Podgore
RAVNE
M

Ž

TORKA
M

0-14

4

6

15-24

4

4

25-34

4

0

35-44

7

7

1

3

4

2

3

3

4

3

2

4

1

65-74

1

1

Ž

M

Ž

SP.DANJE
Ž

55-64 1

M

ZG.DANJE

M

45-54

Ž

ZABRDO

1

75+
Avtorica: Irena Zgonc
Vir: SURS, Popis 2002 – podatki v črni barvi
Terensko delo – podatki v rdeči barvi

V preglednici se vidi, da je večina prebivalcev v vaseh Podgore starejših od 45 let. V
vasi Spodnje Danje je 12 prebivalcev do 25 leta, število prebivalcev nad 65 letom
starosti je 13. Pri mladih je zanimivo predvsem to, da v starostni dobi od 25 do 34 let
ni ženskega prebivalstva. Mlade ženske so se odselile, bodisi zaradi nadaljnjega
šolanja, bodisi zaradi tega, ker so se omožile v druge vasi ali v dolino.
V drugih zaselkih Podgore je prebivalstvo povsod v starostni skupini nad 55 let.
Povečini so to samski ljudje, le v vasi Ravne sta v tej starostni skupini zakonca.
Njuna otroka sta se odselila v dolini in si tam ustvarili svoji družini.
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Grafikon 4: Starostna piramida v zaselku Spodnje Danje
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Grafikon 5: Starostna piramida v zaselku Ravne
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Vir: Preglednica 5

Podatke iz preglednice 5 smo upodobili v grafikonu 4 in 5. To sta starostni piramidi za
zaselek Spodnje Danje in Ravne.
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Starostna piramida za Spodnje Danje lepo prikaže, da so skoraj vsi starostni razredi
enakomerno zastopani pri moškem in ženskem prebivalstvu. Izjema je starostni
razred od 25 do 34 let. V tem razredu so zastopani le moški.
Starostna piramida za zaselek Ravne nima osnove. Tu se jasno pokaže, da tu živijo
le starejši prebivalci in da ni možnosti za razvoj večjega števila prebivalstva.
Glede na pridobljene podatke o gibanju prebivalstva, starostni in spolni strukturi
prebivalcev Podgore, lahko ugotovimo, da zaselki pod južnim robom Ratitovca
nimajo prav velikih možnosti, da bi se razvoj prebivalstva na grafikonu obrnil navzgor.
Prebivalcev je malo in so ostareli. Izjema so Spodnje Danje. Ta zaselek je
pravzaprav ves čas, od leta 1869 dalje, imel nekoliko drugačen razvoj prebivalstva
kot ostali zaselki. Tu je vedno bilo več prebivalcev. Omenili smo že, da so vodovod,
cesta in telefon v prejšnjem stoletju nekoliko zaustavili upad števila prebivalcev.
Razveseljivo je to, da je v tej vasi tudi nekaj otrok. Le-ti lahko pomenijo nov preobrat
v razvoju prebivalstva tega zaselka.
5. GOSPODARSTVO ZASELKOV PODGORE
Pri spreminjanju naselij določene regije je pomemben faktor tudi gospodarstvo.
Gospodarstvo samo oziroma razvoj gospodarstva je tesno povezan tako z fizično
geografskimi kot z družbeno geografskimi elementi neke pokrajine. Pri fizično
geografskih elementih lahko izpostavimo predvsem reliefno razgibanost površja,
zlasti je potrebno pogledati naklon površja in višino pobočij.
Območje Podgore je bilo predvsem kmetijsko območje. Prebivalci so se ukvarjali z
živinorejo in gozdarstvom. Reliefna oblikovanost površja obravnavanega območja ni
nudila dovolj pogojev za razvoj poljedelstva.
5.1. RABA TAL
Spremembe gospodarstva se kažejo tudi v rabi tal. V spodnji preglednici so prikazani
podatki deležev (v %) njiv, travnikov, pašnikov in gozda v katastrski občini Danje za
obdobje od leta 1827 do leta 1999.
Iz preglednice je razvidno, da se delež njiv, travnikov in gozda ni spreminjal do leta
1979. Po tem letu je viden upad deleža njiv in travnikov in porast deleža gozda.
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V letu 1999 lahko vidimo, da je delež njiv padel po 2 %, medtem, ko se je delež
gozda povečal na več kot 65 %.
Preglednica 6: Razredi deležev njiv, travnikov, pašnikov in gozda leta 1827, 1900,
1953, 1979 in 1999 za KO Danje
Leto

Kategorija

NJIVE

TRAVNIKI

PAŠNIKI

GOZD

1827

5,0-9,9

10-19,9

10-19,9

35-49,9

1900

5,0-9,9

10-19,9

20-34,9

35-49,9

1953

5,0-9,9

10-19,9

20-34,9

35-49,9

1979

2,0-4,9

5,0-9,9

20-34,9

50-64,9

1999

do 1,9

5,0-9,9

10-19,9

65 in več

Vir: Petek F., Spremembe rabe tal v slovenskem alpskem svetu, str. 122-129

Karta 3: Raba tal v zaselku Ravne okoli leta 1975

Vir: terensko delo, podlaga za karto je ortofoto posnetek 1 : 5000, GURS
Izdelal-a: avtorica, september 2006
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Karta 3 prikazuje rabo tal v zaselku Ravne okoli leta 1975. Avtorica je podatke
pridobila z razgovor z domačinko. Na karti so z rdečo barvo prikazane njive, z zeleno
barvo travniki ter pašniki in z rjavo barvo gozd. V tistem času so nekateri domačini še
kolobarili.
LEGENDA k karti 3 in karti 4:

Karta 4: Raba tal v zaselku Ravne v septembru 2006

Vir: terensko delo, podlaga za karto je ortofoto posnetek 1 : 5000, GURS
Izdelal-a: avtorica, september 2006
Karta 4 prikazuje rabo tal v zaselku Ravne septembra 2006. V primerjavi s karto 3
lahko vidimo, kako se je delež njiv zmanjšal. V vasi so le še tri manjše njive, ki jih
imajo domačini ob svojih hišah. Njive so ograjene zaradi divjadi. Gozd se je začel
širiti na območje nekdanjih travnikov ter pašnikov.
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5.2. ŽIVINOREJA
Na večini kmetij Podgore so v preteklosti gojili govejo živino in se ukvarjali z ovčerejo.
Število govedi in ovac se je v zadnjih stotih letih zmanjšalo. Vzroki za upad števila
govedi in ovac so različni. Eden izmed njih je splošen upad pomena kmetijstva po
drugi svetovni vojni. Prebivalci teh krajev so si poiskali zaposlitev v industrijskih
obratih v dolini. Postali so polkmetje.
Teren ni omogočal uporabo sodobnih kmetijskih strojev. Zaradi zaposlitve v dolini je
ljudem primanjkovalo časa za delo na kmetijah. Postorili so le najnujnejše.
Število govedi se je v času od leta 1900 do leta 2000 po statističnih podatkih
razpolovilo. Število ovac se je v enakem obdobju zmanjšalo za štiri petine.
Večino glav goveje živine imajo danes v Spodnjih Danjah. Ovce so v vasi Ravne in
Zabrdo.
5.3. GOZDARSTVO
Podatki iz preglednice nam pokažejo kako so se njive in travniki na območju Podgore
v zadnjih petdesetih letih močno zarasli z gozdno vegetacijo.
Gozdarstvo je bilo v teh zaselkih pomembna gospodarska panoga v prvi polovici 20.
stoletja. Kljub vedno večjemu deležu gozda je pomen te panoge upadel. Reliefna
izoblikovanost površja in naklon površja območja Podgore preprečujeta uporabo
sodobne gozdne mehanizacije.

6. SPREMEMBA NASELJIJ PODGORE
Pojem naselja je geografsko opredelil Melik kot stavbo ali skupino zgradb
namenjenih za bivanje ljudi (Geografija Slovenije, 1998, str. 310).
Državna uprava je za potrebe upravljanja in komunikacije s prebivalstvom opredelila
naselje kot skupino hiš, ki ima svoje ime in enotno hišno numeracijo.
Na območju zaselkov Podgore velja zgoraj omenjena definicija. Le zaselek Trojar,
kjer sta dve hiši, sodi v sklop zaselka Zgornje Danje, čeprav je od le-teh oddaljen več
kot 1 km.
44

Drugi zaselki Podgore so strjena naselja, katerih oblika je predvsem rezultat
geomorfoloških oblik pokrajine.
Zabrdo in Zgornje Danje sta zaselka, ki imata hiše postavljene v vrsto na ozki polici
pod strmo prisojno južno steno Ratitovca.
Spodnje Danje imajo podolgovato obliko naselja. Oblika sledi pomolu, ki nudi nekaj
uravnanega sveta.
Na Torki so prav tako izkoristili malce bolj uravnan svet za postavitev stanovanjskih
hiš in gospodarskih poslopij.
Ravne stojijo na začetku Ravenske oziroma Štanjpoške grape. Ime samo ne pomeni,
da je tu raven svet. Hiše oziroma stavbe so postavljene na ozko polico pod južnim
bregom torkarskega pomola.
Spremembe gibanja števila prebivalstva, spremembe v zaposlitveni strukturi, in
staranje prebivalstva v zaselkih Podgore prebivalstva so vzrok za spreminjanje
naselij in pokrajine, kjer se ta naselja nahajajo.
S terenskim delom (razgovori z domačini in kartiranje) in izdelavo kart s podatki
posameznih zaselkov Podgore smo skušali pokazati, kako se je spremenila funkcija
naselja in kako se je spremenil zunanji videz naselij.
Število prebivalcev v zaselkih Podgore v zadnjih tridesetih letih stalno pada.
V začetku 70-ih je bilo večina hiš v obravnavanih zaselkih stalno naseljenih. Večina
prebivalcev se je preživljala s kmetijstvom in gozdarstvom. Nekaj moških prebivalcev
je hodilo še na delo v dolino.
Z upadanjem števila prebivalcev se je število stalno naseljenih hiš v letu 2006
spremenilo. Nekaj hiš so nekdanji prebivalci oziroma dediči obnovili in jih uporabljajo
občasno.
Ob starih poslopjih je zraslo nekaj manjših počitniških hišic.
Nekatere hiše in gospodarska poslopja so prazna in prepuščena propadanju.
Na kartah 5,6,7,8 in 9 je prikazana namembnost posameznih stavb v zaselkih.
Podatki so bili pridobljeni s terenskim delom. Prikazano je število hiš s stalno
prijavljenimi prebivalci, število obnovljenih stanovanjskih hiš, kjer ni stalno prijavljenih
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prebivalcev, število praznih hiš, število počitniških hiš, število praznih hiš, bodisi, da
je to novogradnja ali da so to stare hiše, število ruševin, število gospodarskih poslopij
ter število kozolcev.
Večina stanovanjskih hiš, kjer so stalno prijavljeni prebivalci, je ali obnovljenih ali so
lepo in redno vzdrževane.

V Ravnah (karta št. 5) sta dve hiši s stalno naseljenimi prebivalci. Poleg ene od teh
hiš stoji tudi nova hiša, ki je še prazna. V vasi so tudi tri obnovljene stanovanjske
hiše. Dve od teh sta po videzu ostali stari hribovski hiši. Obnovili so ju znotraj in
prebarvali fasado. V eni od teh hiš je tudi slika na ometu iz leta 1768 kot etnološki
spomenik zapisan v register etnoloških spomenikov. Ena od stanovanjskih hiš je
popolnoma obnovljena. Taka obnova je bila potrebna, saj je hiša leta 1956 postala
neprimerna za bivanje zaradi plazenja snega v neposredni bližini hiše. Pri obnovi te
hiše se je istočasno obnovil tudi kozolec.
Ena hiša v Ravnah je porušena. Ruševine so še danes vidne, čeprav se je zrušila
sama vase že nekaj let nazaj.
Ob cesti na Torko sta zgrajeni dve počitniški hišici. Obe stojita na posestvu
domačinov, ki so le-to podedovali po starših. Lastniki sedaj živijo in delajo v
Železnikih.
Senožeti nad vasjo proti Grebel vrhu so se po smrti stalnega prebivalca vasi začeli
zaraščati. Dediči so posestvo prodali. Novi lastnik, ki živi v Dolenji vas, je pričel z
obnovo hiše, medtem, ko za košnjo senožeti nima interesa. Parcele je dal sicer v
najem, a jih najemniki (žal nismo uspeli pridobiti podatki od kod prihajajo) ne kosijo v
celoti.
Najbolj so se zarasli senožeti proti vrhu Bintek. Za domačine so to precej odmaknjeni
predeli, dostopni samo peš. Košnjo so opustili. Tudi lastniki nekaterih parcel, ki živijo
v Ljubljani, so opustili košnjo teh senožeti. V zadnjih tridesetih letih so se le-te skoraj
popolnoma zarasla.
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Karta 5: Namembnost stavb v zaselku Ravne

Vir: terensko delo, podlaga za izdelavo karte je ortofoto posnetek 1:5000, GURS
Izdelal-a; avtorica, september 2006
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Na Torki (karta št. 6) sta še vedno samo dve domačiji. V eni je stalno prijavljen
prebivalec. Hiša in gospodarsko poslopje sta vzdrževana. Pri drugi domačiji stalno
živečih prebivalcev ni. Stanovanjski del hiše je obnovljen. Na mestu nekdanjega
gospodarskega poslopja je zrasla nova hiša. Trenutno je prazna.
Na južnem robu torkarskega pomola sta dve počitniški hišici. Lastniki živijo in delajo v
Medvodah in v Ljubljani. Ob poslopju ene od domačij je novi lastnik nekdanje kajže
zgradil počitniško hišico. Zanimivo je to, da so kletni prostori, kljub obnovi, obdržali
prvotno obliko.
V vasi so lepo vzdrževani in obnovljeni tudi kozolci. Kosijo se predvsem parcele, ki so
na pobočju nad vasjo. Parcele v smeri proti Grebel vrhu, so se zarasle. Za domačina
so odmaknjene in nedostopne s traktorjem.

Slika 9: Torka, v ozadju Grebel vrh

Avtorica: Irena Zgonc, september 2006
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Karta 6: Namembnost stavb v zaselku Torka

Vir: terensko delo, podlaga za izdelavo karte je ortofoto posnetek 1:5000, GURS
Izdelal-a; avtorica, september 2006
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Karta 7: Namembnost stavb v zaselku Zabrdo

Vir: terensko delo, podlaga za izdelavo karte je ortofoto posnetek 1:5000, GURS
Izdelal-a; avtorica, september 2006
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Zabrdo (karta št. 7)– v vasi sta dve hiši s stalnimi prebivalci, ki jih dokaj redno
vzdržujejo. Od treh hiš, ki so sicer prazne, sta dve delno obnovljeni. Tretja je zelo
lepo obnovljena. Tej hiši pripada tudi precej veliko gospodarsko poslopje, ki je tudi v
fazi obnove. Obnovili so streho in začeli z obnavljanjem fasade.
V vasi je stavba osnovne šole, ki je delovala do leta 1970. Sedaj jo ima nekdo v
najemu za 99 let. Hiša se je s tem izognila propadanju.
Pod hišami so bili nekoč veliki sadovnjaki. Danes se ti sadovnjaki zaraščajo. Za
sadna drevesa ne skrbi nihče, tako, da jih je že precej »podivjalo«. Na pobočju nad
vasjo se danes pasejo črede ovac in koz. Kosijo zelo malo. Senožeti in travniki, ki so
jih domačini imeli na Štomentu in proti Kenku, se zaraščajo.

V zaselku Trojar, ki sicer sodi k Zgornjim Danjam, so štiri stavbe. Dve od teh sta
gospodarski poslopji. Eno ima lepo obnovljeno streho (slika 11). Začeli so tudi z
notranjo obnovo. Drugo gospodarsko poslopje ni obnovljeno (slika 10). Na strehi ima
še staro kritino, značilno za te kraje – »škrilj« plošče. Eno od stanovanjskih hiš so
začeli obnavljati. Obnovili so streho in nadaljujejo s fasado ter notranjo obnovo (slika
11). Na mestu druge stanovanjske hiše so lastniki postavili manjšo počitniško hišico.
Spodnji del prvotne hiše jim služi kot klet.
V Zgornjih Danjah (karta št. 8) prebiva le še ena ženska. Poleg hiše, kjer živi, je še
gospodarsko poslopje, ki ga uporablja domačinka. Ostale hiše so prazne. Lastniki se
sicer občasno vračajo. Za večjo obnovo se ni odločil še nihče. Pod cesto v vasi je
kozolec, ki je potreben temeljite obnove, saj je napol porušen. Nižje v grapi je še en
kozolec, ki je delno obnovljen. Nekdanji sadovnjaki se tudi tu zaraščajo. Gozd se širi
tudi s pobočja nad vasjo.
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Slika10: Staro gospodarsko poslopje pri Trojar

Avtorica: Irena Zgonc, september 2006

Slika 11: Gospodarsko poslopje pri Trojar z obnovljeno streho

Avtorica: Irena Zgonc, september 2006
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Karta 8: Namembnost stavb v zaselku Zgornje Danje

Vir: terensko delo, podlaga za izdelavo karte je ortofoto posnetek 1:5000, GURS
Izdelal-a; avtorica, september 2006
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Karta 9: Namembnost stavb v zaselku Spodnje Danje

Vir: terensko delo, podlaga za izdelavo karte je ortofoto posnetek 1:5000, GURS
Izdelal-a; avtorica, september 2006
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Spodnje Danje (karta št. 9) so vas, ki živi, kljub stalnemu upadu števila prebivalstva.
V vas je speljana asfaltirana cesta iz Zgornje Sorice.
V vasi je večina hiš obnovljenih. V teh hišah živijo stalno živeči prebivalci. Ena hiša je
namenjena počitniški hiši. Druga počitniška hišica je del nekdanjega gospodarskega
poslopja. Gospodarska poslopja so že obnovljena ali pa so v fazi obnavljanja. Tri
hiše v vasi so postavljene na novo. Le-te so še prazne. Ena hiša, na edinem križišču
v vasi, je stara, neobnovljena in prazna.
V vasi in na pobočju pod vasjo proti Roselpoharski grapi so obnovljeni oziroma lepo
vzdrževani kozolci. Pobočja oziroma senožeti so lepo pokošeni in ni videti, da bi se
zaraščala.
Od vseh zaselkov Podgore so edino Spodnje Danje naselje, ki je lepo urejeno. Tu se
sliši otroški smeh in jok. Tu se sliši goveja živina v hlevu in zaznajo temu primerne
vonjave. Pobočja okoli zaselka so pokošena, cesta do Sorice je urejena in lepo
vzdrževana.

55

7. ZAKLJUČEK
Naselja pod južnim robom Ratitovca so v zadnjih tridesetih letih doživela velike
spremembe.
Ves ta čas je viden upad števila prebivalcev. Vzrok za to so ostareli prebivalci, mladi
so odšli v dolino, kjer je življenje lažje. Izredno stara starostna sestava prebivalstva
predstavlja slab temelj nadaljnjega demografskega razvoja. Trenutna starostna
sestava prebivalstva v večini zaselkov Podgore ne omogoča lastne reprodukcije.
Naselja so začela spreminjati svojo podobo. Nekoč mogočni skoraj gorski videz
stanovanjskih hiš in gospodarskih poslopij je zamenjal videz zapuščenih ali deloma
spremenjenih stavb. Nekateri lastniki so začeli z obnovo svojih domačij, a ne živijo v
zaselku za stalno. Nekateri so svoje stare domačije popolnoma obnovili, a so tudi
samo t.i. »vikendaši«. Nekatere stanovanjske hiše in gospodarska poslopja so
zamenjale lastnike in ti skrbijo ali ne skrbijo za svojo lastnino. Pri vsem tem se
nekdanje njive spreminjajo v travnike. Le-ti se vedno bolj zaraščajo. Država sicer
subvencionira košnjo v teh krajih, ki pa je zaradi precejšnega naklona in
nedostopnosti precej onemogočena. Delež gozda je v zadnjih dvajsetih letih narasel
kar na 65 % in več glede na površino izrabe tal na območju Podgore. .
Večina teh zaselkov se bo izpraznila, izjema je le zaselek Spodnje Danje. Le-ta se bo
predvsem zaradi dnevne komunikacije z dolino verjetno ohranil.
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SPREMINJANJE NASELJIJ POD JUŽNIM ROBOM RATITOVCA
Izvleček
Diplomsko delo obravnava spreminjanje zaselkov Podgore. Podgora leži pod južnim
robom Ratitovca. Zaselki so v zadnjih tridesetih letih doživeli velike spremembe
namen diplomske dela je poiskati vzroke za te spremembe in njihov vpliv v pokrajini.
Najpomembnejši dejavnik sprememb je depopulacija. S proučitvijo in prikazom
kazalcev pojava depopulacije, kot je gibanje števila prebivalcev, starostna in spolna
sestava prebivalstva smo ugotovili, da so zaselki Podgore danes eno izmed
demografsko ogroženih območij v Sloveniji.
Ključne besede: Podgora, regionalna geografija, geografija naselij, demografija,
depopulacija

THE CHANGES OF HAMLETS UNDER THE SOUTH BROW OF THE HILL
RATITOVEC
Abstract
The diploma deals with the changes of hamlets Podgora. Podgora is under the south
brow of the hill Ratitovec. The hamlets of Podgora, during the last three decades,
have undergone prominent changes. The aim of the diploma is to define the causes
of these changes and show their influenc on the landscape. The most important
factor of the changes in landscape is depopulation. By definig the reasons of the
changes and showing the depopulation, e.g. populatin number changes, aged
structure and sex structure of population, we have found out that nowadays the
hamlets of Podgora are one of the most depopulation regions of Slovenia.
Key words: Podgora, regional geography, settlement geography, population
geography , depopulation
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