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VLOGA IN POMEN PLANIN NAD BOHINJEM ZA OHRANJEVANJE KULTURNE
POKRAJINE
Izvleček:
Diplomsko delo prikazuje razvoj in značilnosti planinskega pašništva v Bohinju po letu 1961.
Namen dela je ovrednotiti družbenogeografske in fizičnogeografske dejavnike, ki so vplivali
na razvoj planinskega pašništva, ugotoviti dejavnosti, ki danes potekajo na planinah in
ovrednotiti nove funkcije planin. Pri izdelavi dela je uporabljena obstoječa geografska in
etnološka literatura, obdelani so statistični podatki in podatki, zbrani na terenu ter v
intervjujih. Planinsko pašništvo v Bohinju je v zadnjih desetletjih v upadu, po letu 1990 pa je
opazno izboljšanje stanja in obnova dejavnosti na planinah – paša, prodaja izdelkov, sirjenje.
Družbenogeografski dejavniki so se v izbranem obdobju močno spremenili in ne vplivajo
pozitivno na razvoj planinskega pašništva. Demografski procesi se odražajo na zmanjšanju
pomena kmetijstva in planinskega pašništva Bohinju, slaba struktura kmečkega prebivalstva
pa ne prinaša potrebne modernizacije in oživitve te dejavnosti. Tudi živinoreja nazaduje, saj
se stalež živine v občini in v planinah vsako desetletje zmanjša. Kljub vsemu se v zadnjih
letih kaže tendenca obnavljanja dejavnosti v planinah, saj planine preko Kmetijsko-gozdarske
zadruge sodelujejo v (mednarodnih) projektih obnove in razvoja dejavnosti, sirarn in turizma.
Funkcija planin se je danes spremenila – povečala se je njihova turistična vloga in vloga
ohranjanja kulturne pokrajine, ki ji danes grozi degradacija s strani gradnje počitniških
objektov in opuščanja pašništva. V prihodnje bo potrebno ponovno ovrednotiti planinsko
pašništvo v Bohinju in ga vključiti v sonaravni in turistični razvoj regije.
KLJUČNE BESEDE: regionalna geografija, planinsko pašništvo, Bohinj, kmetijstvo
THE ROLE AND IMPORTANCE OF MOUNTAIN PASTURES IN BOHINJ FOR
PRESERVATION OF CULTURAL LANDSCAPE
Abstract:
The B.A. paper shows development and characteristics of mountain pasturing in Bohinj after
year 1961. The purpose of the paper is to evaluate social and natural factors which
consequented the mountain pasturing, to determin the activities on mountain pastures today
and to reevaluate their functions. When preparing this paper existing literature was used,
statistical and field data was gathered and analized. Mountain pasturing in Bohinj is in
decline, yet after 1990 a slight improvment hass been noticed. Social factors lessen the
meaning of agriculture and mountain pasturing in Bohinj while poor demographic structure of
rustic population cannot modernise and revive the activity. Stockbreeding is in decline as
well, as the number of livestock decreases gradually. Despite all, we can notice in the last
years a revival of certain activities in mountain pastures through projects of cheese dairies
restorations and turism. The function of mountian pastures has changed – their touristic value
and role of preserving cultural landscape has increased due to menacing degradation by
building and overgrowing. In the future it will be neccessary to reevaluate mountain pasturing
and coorporate it into the touristic and sustainable development of the region.
KEY WORDS: regional geography, mountain pasturing, Bohinj, agriculture
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II.

UVOD

1.1 Namen
Diplomsko delo predstavlja razvoj pašništva v Bohinju med leti 1961 in 2005. Namen
diplomskega dela je predstaviti fizično geografske značilnosti izbranega območja z vidika
ustreznosti za planinsko pašništvo, pregled družbenih značilnosti pa temelji na analizi
socialnodružbenih sprememb, ki so vplivale na planinsko pašništvo.
Cilj naloge je ovrednotiti vlogo in pomen planinskega pašništva danes in v preteklosti. Za
dosego cilja je bilo potrebno poiskati in analizirat dejavnike, ki danes vplivajo na razvoj
pašništva ter jih ovrednotiti.
1.2 Metode dela
Jedro diplomskega dela obravnava in analizira predvsem vzroke za zmanjševanje
pomena planinskega pašništva. S pomočjo literature, statističnih podatkov, metode
razgovora, pregleda arhivov in terenskega dela se ugotavljajo trendi v razvoju pašništva.
Nekaj problemov se je pojavilo pri pridobivanju aktualnih podatkov o staležu živine v
planinah in v dolini. Potrebna je bila uporaba sekundarnih virov. Nekatere ugotovitve
podpirajo hipotezo, medtem ko jo druge ovržejo.
Glavni vir podatkov so različna etnološka in geografska dela, številni statistični viri,
katerih obdelava je bila potrebna za analizo dejavnikov, ki so vplivali na razvoj pašništva
in njegovo današnje stanje. Pregledani so bili viri za obdobje 1960-2005, delo pa
podrobno analizira tudi stanje pašništva v zadnjem desetletju in ga primerja z izbranim 40letjem. Hkrati se je s pomočjo starejše literature opravila primerjava z obdobjem pred in
po drugi svetovni vojni, ko je imelo planinsko pašništvo še pomembnejšo vlogo v
Bohinju.
1.3 Dosedanja literatura o tematiki
Primanjkuje sodobne geografske literature na temo planinskega pašništva, nekaj več je
etnološke literature, saj so veliko več o planinskem pašništvu v Bohinju pisali etnologi kot
geografi.
Najbolj pomembno delo o planinah v Julijskih Alpah je leta 1950 objavil Anton Melik,
kjer je podrobno popisal zgodovino planinskega pašništva in njegovo stanje. Podrobno je
razčlenil fizičnogeografske dejavnike in opravil pregled posameznih planinskih območjih,
med katerimi je bilo tudi bohinjsko. To delo še danes predstavlja eno najbolj podrobnih na
temo planinskega pašništva v Bohinju.
Za bohinjsko planinsko pašništvo je najbolj pomembno raziskavo opravil Metod Vojvoda,
ki je opisal problem propadanja planinskega pašništva v Bohinju v svoji doktorski
disertaciji Razvojni dejavniki kulturne krajine v Bohinju (1965). Delo je ugotovilo glavne
dejavnike, ki so vplivali na razvoj pašništva in razloge za propadanje ter razvijanje
kulturne krajine do sredine šestdesetih let. Opravil je pregled pašništva v 60-letnem
obdobju s poudarkom na povojnih časih. Delo
6

je izredno primerno za primerjavo z ugotovitvami iz analize zadnjih 40 let. Vojvoda
objavlja posamezne članke o stanju planinskega pašništva v Bohinju še danes.
O bohinjskem pašništvu so pisali etnologi Anka Novak (članki) in Tone Cevc (»Bohinj in
njegove planine«, 1992) ter geograf Jurij Senegačnik (1989). Tone Cevc se je večinoma
ukvarjal z izvorom planšarskih stavb in pastirskega izročila v Bohinju, delo iz leta 1992 pa
prikazuje takratni pregled stanja na planinah in strnjeno opiše zgodovino planinskega
pašništva.
Anka Novak je objavljala članke (1989; 1995), ki so se nanašali predvsem na zgodovino
sirarstva v Bohinju, na življenje in delo planšarjev v Bohinju. Njena dela podajajo sliko
pašništva na vrhuncu razvoja in kasnejše odmiranje te dejavnosti, ki jo je najbolje
prikazala s spreminjanjem življenja in dela planšarjev ter analiziranjem dejavnikov, ki so
vplivali na odmiranje starega roda planšarjev v Bohinju.
Veliko podatkov je možno pridobiti s pregledom predvsem lokalnih časopisov (Gorenjski
glas), ki spremljajo aktualno dogajanje v Bohinju, kar nekaj člankov pa je posvečeno
planinskemu pašništvu in njegovem stanju.
Informacije o fizičnogeografskih značilnostih Bohinja sem pridobila iz geografske
literature (Geografija Slovenije, 1998; Slovenija – Pokrajina in ljudje), v največjo pomoč
pa je bilo že omenjeno Melikovo delo (1950).
Najpomembnejše je bilo pridobivanje literature in virov za analizo družbenogeografskih
dejavnikov: podatki iz Statističnega urada Republike Slovenije (popisi prebivalstva,
kmetijskih gospodarstev, popis kmetijstva), podatke o posegih v prostor iz arhivov Službe
za posege v prostor v Triglavskem narodnem parku (ga. Tea Lukan Klavžer), ki jih je bilo
potrebno selekcionirati za obdobje 1995-2005 in poiskati le podatke, ki se nanašajo na
posege v bohinjskih planinah, podatki o stanju kmetijskih zemljišč hrani Geodetska
uprava Radovljica, podatke o stanju planinskega pašništva v današnjem času Kmetijska
svetovalna služba Bohinj (g. Dušan Jović). Največji problem je predstavljalo pridobivanje
virov s Statističnega urada iz Popisa kmetijskih gospodarstev 2000 (2002), saj je
nemogoče dobiti podatke za posamezna naselja zaradi zaupne narave podatkov, kar je
nekoliko okrnilo analizo stanja po obeh bohinjskih dolinah in primerjavo med njima. Prav
tako ni bilo možno pridobiti aktulanih podatkov o staležu in strukturi živine v planinah v
Bohinju, saj jih Kmetijska svetovalna služba ni posredovala pravočasno.
1.4 Delovna hipoteza
Delovna hipoteza predvideva, da je planinsko pašništvo v nadaljnjem upadu in da je temu
krivo vplivanje raznih družbenosocialnih dejavnikov po letu 1960.
Diplomsko delo je prvo delno hipotezo o nadaljnjem upadu planinskega pašništva moralo
omiliti, če ne že ovreči, saj je analiziranje stanja in dejavnikov pokazalo, da planinsko
pašništvo ni več v takem upadu, da stagnira, in je doživelo nekakšen minimalen preporod
v devetdesetih letih glede na stanje v sedemdesetih ali osemdesetih letih. Sicer je stanje
daleč od idealnega oziroma daleč za stanjem v predvojnem obdobju.
Drugi del delovne hipoteze je potrjen, saj se trend slabšanja izbranih družbenosocialnih
dejavnikov nadaljuje še danes in da resno vplivajo na planinsko pašništvo, ki se upira le s
pomočjo projektov, ki oživljajo dejavnost na planinah, in s pomočjo posameznikov, ki
nadaljujejo pašo na teh območjih.
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V.

FIZIČNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI

2.1 Omejitev območja obravnave
Naloga obravnava širše območje Bohinja, obseg tega območja pa določa prvenstveno
razširjenost paše v tem predelu Julijskih Alp. Bohinj obsega Spodnjo in Zgornjo
Bohinjsko dolino, ki se nadaljujeta v jezersko kotlino, ta pa sega do skalnega praga
Komarče. Proti vzhodu se Bohinj konča v dolini Save Bohinjke med Sotesko in naseljem
Bohinjska Bela. Izven dolin k omenjeni pokrajini štejemo tudi višje ležeča naselja Nemški
Rovt, Lom, Ravne na jugu in Podjelje, Koprivnik in Gorjuše nad Zgornjo dolino (Melik,
1950).
Karta 1: Lega Bohinja v Julijskih Alpah

Vir: Zemljevid Slovenije, 1990
Zaradi potrebe nalog privzemam širšo oznako Bohinja, ki po Meliku (1950) obsega
celoten predel, ki spada v porečje Save Bohinjke in se torej razprostira preko njene doline
in jezerske kotline. Na severu Bohinj sega do grebena spodnjih Bohinjskih gora (Možic –
Kobla – Črna prst – Rodica – Vogel – Vrh nad Škrbino – Bogatin), od tam se nadaljuje na
zahod preko visoke planote Komne po razvodnih vrhovih (Veliko Špičje – Malo Špičje –
Kanjavec –Triglav – Vernar – Tosc – Veliki in Mali Draški vrh) do severa. Proti vzhodu
je omejitev območja težja, saj ni več ostrih naravnih meja, ki bi zaokrožale območje.
Pokljuško pogorje (Veliki in Mali Draški vrh itd.) se proti zahodu zniža v široko planoto
Pokljuka, kjer se že križajo pašniške srenje iz Bohinja in Bleda. Tudi Melik je pri svoji
omejitvi Bohinja na Pokljuki upošteval območje bohinjskega pašništva, zato je k Bohinju
prištel še njen jugozahodni del s planinama Javornik in Goreljek, medtem ko so severnjše
in zahodnejše planine (Lipanca, Kranjska dolina) že blejske. Podobno omejimo Bohinj na
vzhodu, kjer segajo bohinjske planine (planina Strmne, planina Vresje) še do Možica in
vznožja Ratitovca (Bitenjska planina) (Melik, 1950).
Pri omejitvi območja, ki ga obravnavam, sem se naslonila na bohinjsko gospodarstvo
oziroma na njihov sistem planinske paše. Ker se oznaka Bohinja v širšem pomenu besede
naslanja prav na bohinjsko pašništvo, ki ga obravnava naloga, sem tudi sama začrtala meje
območja, ki ga obravnavam, po mejah tako definiranega Bohinja.
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2.2 Geološki pregled območja
Obravnavano območje (Bohinj v širšem pomenu besede) obsega planotaste predele
Pokljuke, Komne, visokogorski svet Julijskih Alp (Spodnje Bohinjske gore, Triglavsko
pogorje) kot tudi kotlino Bohinjskega jezera, globoko dolino Voje in Spodnjo ter Zgornjo
dolino, zato je tudi geološka sestava območja zelo pestra in sega v različna geološka
obdobja. Večino območja grade kamnine triadnega obdobja, za geologe pa so po vsej
verjetnosti najbolj zanimive usedline oligocenskega obdobja, ki dokazujejo, da je tudi v
Bohinjsko kotlino takrat segal zatok oligocenskega morja.
2.2.1 Litologija
Debele sklade v Bohinju sestavljajo večinoma triasne kamnine, nekaj je tudi jurskih in
krednih, manj oligocenskih kamnin, iz mlajšega obdobja pa so pleistocenske in
holocenske usedline. Za oblikovanje reliefa so bile najbolj pomembne obsežne
skladovnice triasnih apnencev.
Najstarejše kamnine v Bohinju so iz obdobja triasa, zato lahko rečemo, da se je prava
geološka zgodovina območja pravzaprav začela z mezozoikom, to je 247 milijonov let
nazaj. V Bohinju veljajo za najstarejše spodnjetriasne kamnine (Triglavski narodni park,
1985).
V spodnjem triasu so nastali werfenski skladi, usedline zelo plitvega obrežnega morja, ki
jih sestavljajo rdečkasti peščenjaki in peščeni skrilavci, lapornati apnenec in skrilavci.
Prisotnost werfenskih skladov v pokrajini je vidna v reliefu, saj gre za izredno krhke in
hitro razpadajoče kamnine, ki dajejo dobre pogoje za njive, travnike in za rast različnih
kultur (Melik, 1935). Majhne zaplate Werfenskih skladov prihajajo na površje izpod
dachsteinskega apnenca v severnem delu območja, na njih pa so vezani izviri vode in
postavitev planin (Tosc, Trstje, Konjščica, Pod Mišelj vrhom, V Lazu, Krstenica,
Grintojca). Zaradi hitrega preperevanja manj odporne kamnine (laporji) je nad skladi
nastala obilna prst, bujnejša vegetacija (ugodna za planinske travnike) in obilica vodnih
izvirov, ki so skupaj prispevali k privlačnosti lokacije za postavitev planin.
Nekaj več kamnin najdemo iz obdobja srednjega triasa. V tem obdobju so nastajale zelo
čiste usedline plitvejšega morja - do 2 kilometra debeli skladi dokaj čistega apnenca in
dolomita - v katere pa so kasneje reke odložile sedimente v obliki tankih Wengenskih
skladov (skrilavec, peščenjak, lapornati apnenec) (Melik, 1935).
Skladnat dolomit in apnenec anizijske in ladinijske stopnje sestavljata okolico Vernerja
in Viševnika. Tu se menjavajo 400 – 1000 metrov debele plasti dolomita,
dolomitiziranega apnenca in apnenca (Tolmač listov Beljak in Ponteba, 1987, str.22).
Nekoliko mlajše kamnine zavzemajo manjše površine na Pokljuki (jugozahodno od
Mrzlega Studenca) - apnenec z rožencem, lapornat apnenec, lapor, skrilavec in tufi
(Osnovna geološka karta…, 1987).
V zgornjem triasu so se v globokem morju nalagale izredno čiste usedline, ki so dale
osnovo za nastanek dachsteinskega apnenca. Ta je v Julijskih Alpah dosegel veliko
debelino, odlikuje pa se po svoji čistosti in dobro vidnih skladih, ki jih sestavljajo korale
in kremenove alge. Dachsteinski apnenec je dal dobre pogoje za pospešujoče zakrasevanje
površja (Melik, 1935). Dachsteinski apnenec sega od Komne do Bohinjskega grebena in
preko Fužinarskih planin do Pokljuke. Posamezne plasti apnenca so lahko tudi
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dolomitizirane, na Pokljuki pa v apnencu najdemo korale, značilne za plitvo in čisto
morje. Debelino dachsteinskega apnenca v severnem predelu obravnavanega območja
ocenjujejo na 1700 metrov (Osnovna geološka karta…, 1987).
Karta 2: Geološka karta Bohinja

Vir: Melik, 1950
Slika 1: Legenda h geološki karti
Dachsteinski apnenec sestavlja ves Bohinjski greben,
ponekod sega do doline Bohinjske Bistrice, na vzhodu pa
preko Komne do Krna. Severno od Bohinja sestavlja ta
apnenec ostenja Komarče, Pršivca in Vogarja, Južno in
zahodno od Bohinja (Bohinjski greben in Komna) površje
gradi poleg apnenca še svetlo sivi skladovit in debelozrnat
dolomit (Lepa Komna). Za dachsteinski apnenec so značilni
skladi z debelino plasti 0,5 – 5 metrov, kjer pa se pojavljajo
dolomitizirane plasti, kamnina hitreje prepereva (Osnovna
geološka karta…, 1986).
Skozi celotno obdobje zgornjega triasa je nastajal masiven
in skladnat apnenec, ki poleg dachsteinskega tvori gorski
svet okoli Bohinjskega jezera in zahodni del Pokljuke.
Vir: Melik, 1950
Masiven in debeloskladnat apnenec tvori 450 metrov debelo skladovnico Slatenskega
nariva, gradi planoto Vogar, Uskovnico in Studor (v ta apnenec je Mostnica izdolbla svojo
ozko sotesko pod Hudičevim mostom) (Osnovna geološka karta…, 1987).
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Slika 2: Skladi apnenca različne starosti gradijo visoke planote in Triglavsko pogorje v
Bohinju

Vir: Medić, 2005
V osrednjem delu Pokljuke (severno od planine Praprotnica) na skladnat in masiven
apnenec meji grebenski apnenec s koralami, ki obsega Mesnovec (1538 m), Jerebikovec
(1375 m) in Lipanšči hrib (1375 m), te pa bočno prekrivajo obsežne morene. Planine niso
postavljene na tem apnencu, ki gradi le višje dvignjene predele nad planoto (Osnovna
geološka karta…, 1986; Osnovna geološka karta…, 1987).
Prelom na jugu loči grebenski apnenec s koralami od masivnega apnenca in ploščatega
apnenca z roženci. Največjo površino pokrivajo ti apnenci v zahodnem delu Pokljuke,
manjšo površino pa gradijo med planinama Vodični vrh in Hebed. Na Pokljuki te kamnine
obdajajo na jugu in vzhodu Planino na Šeh in planini Zajamniki ter Konjska dolina. Južno
od tega pasu so na robu Pokljuke že mlajše, jurske kamnine (Osnovna geološka karta…,
1986).
V juri, ki je nastopila pred 212 milijoni let in se končala pred 141 milijoni leti, so nastale
kamnine v vzhodnem delu Bohinja. Jurske plasti so v Julijskih Alpah redko zastopane,
gradijo pa večinoma nižje predele. Starejše plasti so nastajale v plitvem morju (Osnovna
geološka karta…, 1987).
Jurski skladi (debeloskladoviti beli ali rdečkasti krinoidni apnenci, laporni
sedimenti in apniško – dolomitski peščenci) so najširše razviti v Zgornji Bohinjski
dolini, na južnem robu Pokljuke in v hrbtu južno od Zgornje doline, kjer tvorijo Češnjiško
sinklinalo, ki leži na osnovi zgornjetriasnih apnencev in poteka v smeri vzhod – zahod
(Melik, 1927). Njeno južno krilo tvori hrbet med obema dolinama. Sinklinala je močno
stisnjena, med jurskimi plastmi pa so pogosti prelomi. Največje površine jurski skladi
gradijo vzhodno in severovzhodno od Bohinjskega jezera. (Melik, 1927).
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V zgornjem liasu in malmu so nastali nastali rdečkasti gomoljasti mikritni in krinoidni
apneneci, ki jih dobimo le v obliki manjših erozijskih krp na planini Viševnik (Osnovna
geološka karta…, 1986)
2.2.2 Tektonika
Obravnavano območje seka 13 večjih prelomov, večinoma v dinarski smeri (severozahod
– jugovzhod), zato potekajo vzporedno. Najbolj zahodni prelom, ki še seka Bohinj v
širšem pomenu besede, je Rodiški prelom, vzhodno poteka Stržiškarski prelom preko
Komne, kjer loči zgornjetriasni dolomit in dachsteinski apnenec. Od njega se na Komni
odcepi proti jugovzhodu Grantarski prelom, ki preči planino na Kraju in Bohinjski greben,
kjer odreže krnski pokrov (Osnovna geološka karta…, 1986). Ob prelomih so se skladi
apnenca nalomili, zaradi česar so korozijski procesi še bolj agresivno raztapljali kamnino
in oblikovali kraško površje, ki je modificiralo pomen za planinsko pašništvo, prav tako so
se ob prelomih pokazale nepropustne kamnine.
Od Slatenskega pokrova oziroma preko njega pa do Bohinjskega grebena potekajo trije
večji prelomi: Saviški prelom, ki južno od Bohinjskega jezera loči masivne triasne
apnence in dolomit; Viševniški prelom v Dolini triglavskih jezer odreže jurski in
dachsteinski apnenec, pri Planini Viševnik se ob prelomu pokažejo jurske in kredne plasti;
Bohinjski prelom, ki poteka preko Slatenskega nariva (planina Dedno polje) do Planine
pri jezeru (Tolmač Tolmin in Videm, 1986).
Največ prelomov poteka v dinarski smeri preko Pokljuškega pokrova in se nadaljuje preko
obeh dolin na Bohinjski greben. Ob teh prelomih se je ponekod premaknil narivni rob
pokrova, drugje prelomi ločujejo kamnine, ki so nastale v različnih geoloških obdobjih,
povsod pa na prisotnost prelomov kažejo zdrobljene cone v apnencih. Prelomi so dobili
imena po naseljih na Pokljuki in v Zgornji dolini (Osnovna geološka karta…, 1986).
2.2.3 Geološki razvoj območja
Zgodovina Julijskih Alp se je začela v poznem paleozoiku, saj je današnji predel Alp še v
karbonu pokrivalo morje. Šele z zgornjim permom so se začeli odlagati plitvomorski
sedimenti v lagunah, iz česar so nastale debele plasti apnenca, ki so kasneje gradili
obsežne karbonatne platforme (Osnovna geološka karta…, 1986).
Na prehodu iz zgornjega perma v spodnji trias so reke s kopnega med plitvomorske
sedimente prinašale tudi drobir s kopnega (ta gradi werfenske sklade). V srednjem triasu
se je morje spet poglobilo in postalo odprto, zato med globljemorksimi usedlinami ni bilo
primešanih snovi s kopnega. Razvili so se zelo čisti apnenci in dolomiti, v plitvejših delih
pa so nastajali wengenski skladi (Melik, 1935). Poglobitev je trajala kratek čas, saj se je v
začetku anizija zopet razvila karbonatna platforma, ki pa so jo proti koncu anizija že začeli
razkosati dolgi in ozki globljemorski jarki, v katere se je ponekod odlagal rdečkast
gomoljast apnenec (Osnovna geološka karta…, 1986). V ladiniju je celotna karbonatna
platforma razpadla na posamezne grude, ki so se pogreznile različno globoko. V Julijskih
Alpah so takrat v globokem morju stran od brežin nastali zelo čisti dachsteinski apnenci,
na plitvejših grudah pa so na grebenih uspevale korale, ki gradijo grebenski apnenec na
Pokljuki. V ladiniju je bilo močno vulkansko delovanje, ki je ustvarilo keratofir in tuf, ki
ležita južno od Bohinjskega jezera (Osnovna geološka karta…, 1986; Melik, 1935).
V zgornjem triasu v cordevolskem obdobju se je ponovno začelo mirno obdobje, v
katerem sta se razvili s Slovenskim jarkom ločeni karbonatni platformi – na jugu Dinarska
in na severu Julijska platforma. Na platformah se je nadaljevala karbonatna sedimentacija.
Na severnem robu Dinarske platforme so rasli občasni grebeni, ki so bili kasneje
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dolomitizirani – iz njih je verjetno nastal masivni debelozrnati dolomit južno od
Bohinjskega jezera. Na Julijski karbonatni platformi je takrat nastal manjši
interplatformski bazen, v katerem se je razvil ploščati apnenec z roženci, na njegovem
obrobju pa masivni apnenec (Osnovna geološka karta…, 1986). Ti kamnini gradita južni
in zahodni del Pokljuke, Uskovnico, Vogar in Slatenski masiv. V srednjem liasu je razpad
Julijske karbonatne platforme in hitro tonjenje grud povzročilo, da se je v globoko odprte
tektonske razpoke v dachsteinskem in oolitnem apnencu začel nalagati krinoidni apnenec.
V spodjem delu malma in v doggerju se je območje Slovenskega bazena in del Julijske
platforme močno poglobil in so nastali glineni skrilavci s polami roženca, ki danes
gradijo okolico Koprivnika in prihajajo na površje pod južnim narivnim robom Pokljuke.
Kreda je bila na območju Julijskih Alp zelo nemirna, sredi dobe se je del Julijske
platforme nagubal in pogledal iz morja, površje pa so kmalu začele oblikovati eksogene
sile. V zgornjem delu krede se je ves predel Alp spet ugreznil in prišlo je do transgresije
morja. V poplavljenih delih so se odlagali sedimenti, iz katerih je nastala labora, lapor,
peščenjak in apnenec (Melik, 1935).
V mezozoiku je v bohinjski fazi v Bohinju začel nastajati najstarejši mezozoiski fliš v
Sloveniji, ki ga najdemo med Češnjico, Srednjo vasjo in planino Blatce. Z začetkom
kenozoika je na območje Julijskih Alp vdrlo srednjeoligocensko morje iz severne Italije,
in le v Bohinju (vzhodno od jezera) so ostali dokazi (oligocenske kamnine) enega takih
oligocenskih zalivov (Osnovna geološka karta…, 1986).
V pliocenu in pleistocenu so se razvili dolgi prelomi dinarske smeri, ki so še danes
tektonsko aktivni, kar potrjujejo številni močni potresi v Julijskih Alpah (Osnovna
geološka karta…, 1986).
Najbolj pomembni mineralni surovini v Bohinju sta bili boksit in železo, ki sta v veliki
merili vplivali na krajevni razvoj gospodarstva. Zanimanje za rudo se je povečalo ob
izgradnji gorenjske železnice, pa spet zmanjšalo ob odkritju večjih nahajališč boksita v
Istri. Danes rudniki boksita na Rudnici nimajo več nobenega praktičnega pomena, saj so
zaloge že davno izčrpane (Razinger, 1998).
Železovo rudo so kopali v morenah, na skalni podlagi in v kraških jamah in breznih, ki jih
je na Pokljuki veliko. Največja nahajališča, ki so do leta 1890 dajala osnovo za 2500 let
staro železarstvo, so bila na Gorjušah, Rudnem polju, Uskovnici, Krstenici, Dednem
polju, Viševniku in na Komni (Osnovna geološka karta…, 1986).
Najdišča surovin so določila gospodarski razvoj Bohinja v 18. in 19. stoletju, saj se je
velik del prebivalstva preživljal s fužinarstvom. Po njegovem propadu so se delavci vrnili
nazaj k živinoreji in obnovili sistem planinskega pašništva (Melik, 1950).
2.2.4 Geološke značilnosti, ki vplivajo na lokacijo planin
Že sam pogled na geološko karto obravnavanega dela Julijskih Alp nam da vedeti, da
geološke značilnosti za planinsko pašništvo tu niso najbolj ugodne. Razlog je v debelih
skladovnicah čistega (dachsteinskega) apnenca, ki je podvržen močnemu zakrasevanju in
ne daje osnove za rast kvalitetne in bujne planinske trate. Dachsteinski apnenec obsega
celotno območje zahodno od Uskovnice, Komno in Bohinjski greben. Nekoliko bolj
pestro geološko sestavo ima Pokljuka, kjer so s prelomi med seboj ločene kamnine triasa,
jure in krede. Pri primerjavi geoloških kart območja in kart z lokacijami planin pa je lahko
ugotoviti, da je mnogo planin postavljeno na majhnih zaplatah manj propustnih ali
nepropustnih kamnin, ki ležijo sredi dachsteinskega in masivnega apnenca.
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Prisotnost nepropustnih ali slabo propustnih kamnin na površju sredi apnenca razkriva
bujnejša vegetacija, bolj umirjen relief in izdatni vodni izviri. To pa so eni od najbolj
pomembnih lokacijskih dejavnikov za planinsko pašništvo in planinska naselja (Melik,
1950).
Planine v Bohinjskem grebenu so večinoma nastale na suhem kraškem svetu, na čistem
dachsteinskem apnencu, izpod katerega ponekod izdanja debelozrnati dolomit. Planine se
nahajajo poleg teh majhnih zaplat skladnatega in debelozrnatega dolomita (Planina Suha,
Planina Poljana, Planina Osredki), vendar je bil pri njihovi postavitvi bolj pomemben
geomorfološki dejavnik - oblikovanost reliefa. Vzhodne planine v Spodnjih Bohinjskih
gorah so (sicer posredno) vezane na majhne zaplate jurskih in krednih lapornatih in
glinastih plasti, ki se pojavljajo v okolici Črne prsti, nadaljujejo pa se nekoliko nižje na
severu od Črne gore do Slatnika. Pod Črno prstjo leži planina Za Liscem, vzhodno od nje
je na stiku dachsteinskega apnenca z jurskimi plastmi vodni izvir in Planina Za Črno goro.
Planina za Malim vrhom in Planina za Šavnikom stojita na grebenskem apnencu s
koralami, ki ga obkroža dachsteinski apnenec (Osnovna geološka karta…, 1986).
Planini Prvi Vogel in Zadnji Vogel ter Govnjač in Planina za Migovcem stojijo na čistem
dachsteinskem apnencu, bolj pomemben lokacijski dejavnik je bil pri izbiri prostora za
planino relief. Planina Govnjač (ter ostale planine na Komni) leži na koncu široke suhe
doline, katero obkroža višji dolomitni svet.
Verjetno najmanj ugoden svet za postavitev planinskega naselja z geološkega vidika je
Komna, saj je to suh, razbrazdan kraški svets suhimi dolinami in brez vodnih virov.
Razlog je v dachsteinskem apnencu, ki je močno zakraseva. Planine na Komni si lahko
ogledamo ob poti od Koče pod Bogatinom, kjer je Planina na Kraju, do Koče pri
Triglavskih jezerih. Planina na Kraju in planina Razor sta postavljeni na 400 metrov
debeli skladovnici debelozrnatega dolomita, ki je s prelomi ločen od okoliškega apnenca.
Preostali dve planini, Na Kalu in Lopučnica, stojita na tem apnencu.
2.3 Geomorfologija območja
2.3.1 Vpliv litologije na relief
Območje, ki ga obravnavamo, v večini gradijo karbonatne kamnine, ki so imele vpliv na
oblikovanje reliefa v Julijskih Alpah. Kemična zgradba in trdota ter različna propustnost
kamnin vpliva na končni izgled pokrajine in na tipe reliefa. Geološki procesi in tektonske
spremembe so bile preoblikovalci debelih plasti kamnin, vendar so lastnosti teh kamnin
določale stopnjo delovanja zunanjih dejavnikov (Triglavski narodni park, 1985).
Vplive geološke zgradbe na oblikovanje reliefa najlažje opazimo, ko v pokrajini
opazujemo spremembo površja, kjer izpod apnenca gledajo nepropustne kamine. Teh je
največ na zahodnem delu Pokljuke, severno od Zgornje doline in v vmesnem hrbtu med
obema dolinama. Na splošno velja, da so iz bolj odpornih kamnin zgrajena višja območja,
medtem ko manj odporne kamnine hitreje preperevajo in so bolj izpostavljene eroziji, ki
znatno zniža površje.
Karbonatne kamnine so nastale v različnih geoloških dobah in okoljih, zato se med seboj
razlikujejo po mehaničnih in kemičnih lastnostih. Najbolj čist apnenec je dachsteinski, na
katerega zaradi malo netopnimi snovi deževnica deluje agresivno. Odpornost čistega
apnenca se zmanjšuje z višino in klimo, zaradi česar je nad 2100 m nadmorske višine
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apnenec bolj podvržen mehaničnem preperevanju kot koroziji. Posledice tega so obsežna
območja, prekrita z gruščem. Dolomitizirani apnenec (Lepa Komna, Mirnjak) hitreje
razpada in se kruši tudi v nižjih višinah (Triglavski narodni park, 1985).
Ker so apnenci trde kamnine, ki se ne gubajo zlahka, je v tem delu Julijskih Alp
prevladujoča narivna zgradba. Velike razlike med različnimi apnenci pokažejo jurski
rdečkasti gomoljasti apnenci v dolini Triglavskih jezer in pri planini Viševnik (Triglavski
narodni park, 1985).
Apnenci se razlikujejo po debelini skladov, od katere je odvisna intenzivnost in hitrost
preperevanja. Najdebelejše sklade ima dachsteinski apnenec (1,5 m). Ob stiku skladov
včasih zgornji skladi zdrsijo navzdol, še posebno, če so prek njih šli ledeniki. Stopnico
lahko sestavlja eden ali več skladov. Zelo lepo so vidni skladi oziroma stopničasti relief
ob poti z Vogla na južno, primorsko stran proti planini Razor. Nasprotno pa je videz
površja iz tanjših skladov (kot pri jurskem rdečkastem apnencu) drugačen, saj skladi lažje
mehansko preperevajo, zato nastaja grušč.
Naj omenimo še razlike v izgledu površja glede na karbonatne ali nekarbonatne kamnine.
Nekarbonatne kamnine so redke v prevladujoči apnenčasti pokrajini, a njihovo prisotnost
razkrivajo bujna vegetacija in površinski vodni tokovi, ki so erodirali del površja.
Nekarbonatne kamine so manj odporne na erozijo, zato jih voda hitreje in intenzivneje
erodira. Najbolj očitno se nam ta proces pokaže v pobočjih nad Zgornjo dolino, kjer je
površje iz laporja in peščenjaka ter jurskih skrilavcev. Nekoliko vzhodno od Srednje vasi
se pobočja Pokljuke umaknejo močno proti severu, kar je verjetno vzrok močnega
erodiranja potokov in rečic v jurskih kamninah (Melik, 1950). V manjšem obsegu so
jurske kamine na Pokljuki pri Goreljku, kjer so na stiku teh kamnin z apnencem številni
kratki potoki, ki kmalu poniknejo, pa tudi na Fužinarski planoti so razkrite nepropustne
plasti, ki so omogočile izvire (planina Viševnik, Vodični vrh in Hebed) (Triglavski
narodni park, 1985).
Prisotnost nekarbonatnih kamnin opazimo v številnih škrbinah in prevalih (Bohinjska
vratca nad Krmo, 1975 m). Nastanek prevala in močnega kraškega izvira pod njim
povezujejo z lapornatimi kamninami, ki leže pod dachsteinskim apnencem (Melik, 1950).
Nepropustne kamnine so ohranjene še v Spodnji dolini in v pobočjih južno od nje, njihovo
lego pa odkrivajo površinsko tekoči tokovi in izviri na stiku oligocenskih kamnin z
apnencem.
2.3.2 Vpliv tektonike na relief
Tektonska dogajanja v terciaru so v mnogo čem vplivala na oblikovanje reliefa. Tektonski
procesi so se pričeli v juri s podmorskim gubanjem debelih plasti sedimentov, v obdobju
med srednjo in zgornjo kredo pa se je z gubanjem oblikovalo osnovno ogrodje Julijskih
Alp. Glavno gubanje je bilo v spodnjem eocenu, ko so se Alpe dvignile iz morja. Plasti
apnenca so bile tako trde, da so se težko gubale, zato so velikokrat gube počile in
tektonske sile so jih narinile drugo na drugo (Rakovec, 1937). Ti narivi še danes dajejo
značilen videz pokrajini v Bohinju. Tektonski prelomi in narivi so povzročili razpokanost
apnencev ob prelomnicah, ob katerih so tekle vode in polzeli ledeniki, drobne razpoke v
apnencu pa so omogočile nastanek kraškega površja. Razpoke in prelomi so verjetno tudi
vzrok za nastanek kotličev, škrapelj in vrtač.
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Tektonski procesi so ustvarili zamotano narivno zgradbo, med katero je najbolj znan
Slatenski nariv zahodno od Fužinarske planote. Nariv se na zahodu konča s strmo
odsekano steno nad Dolino Triglavskih jezer, stik stene iz cordevolskega apnenca z dolino
pa prekrivajo obsežna melišča, ki kažejo na močno razpokanje apnenca med narivanjem.
Zaradi razpokanega apnenca so se razvili kraški pojavi (na Hribaricah).
Prav tako je tektonsko zasnovan Bohinjski greben, kjer so se starejše kamnine narinile na
mlajše. Skladi so nagnjeni na severno stran, zato so na bohinjski strani pobočja položnejša
od južnih, ki dajejo prepadni videz (Triglavski narodni park, 1985).
Tektonika je pomembna pri nastanku rečnih dolin, saj so tektonski prelomi omogočili tok
vode po vnaprej začrtani liniji bolj razpokanih kamini. Smeri prelomov se kažejo v suhi
dolini od Lopučnice do Črnega jezera in v Velski dolini (Melik, 1927).
2.3.3 Razvoj reliefa
Površje Bohinja so oblikovali pestri geomorfološki procesi, kar se odraža v raznolikosti
geomorfoloških oblik – rečni, kraški in ledeniški relief. K večji raznolikosti v površju
prispeva menjavanje nepropustnih in propustnih kamnin, velike razlike v nadmorski višini
in sledovi pestrega tektonskega dogajanja.
Za planinsko gospodarstvo je zelo pomembno območje planot, kjer so nastale številne
planine (Pokljuka, Fužinarska planota). Na planotah se prepletajo kraške oblike, sledovi
ledenikov (morene), opazni pa so tudi sledovi fosilnega reliefa – suhe doline in ostanki
nekdanjih ravnikov.
Ostanke ravnikov najdemo na Pokljuki, Komni in pod najvišjimi vrhovi (Tosc, 2275 m).
Ravnikom pripisujemo miocensko in plicoensko starost. Glavno gubanje v Julijskih Alpah
se je vršilo v spodnjem eocenu in je trajalo do srednjega oligocena, eksogene sile so
znižale gorovje v nizke, ploščate hrbte ali ravnike. Prvotne ravnike so reke razrezale in
razčlenile, razvodni hrbti med dolinami pa so dobili obliko priostrenih vrhov in strmih
pobočij (Melik, 1935).
Na planotah pod grebeni leži več zaporednih ravnikov v različnih višinah, zato lahko
sklepamo, da je glavnemu oligocenskemu gubanju sledilo več krajših, ki so bila
prekinjena s fazami mirovanja Najbolj obširni ravniki so nastali v oligocenskem obdobju
mirovanja. V kasnejših fazah mirovanja so nastale samo še terase ob rekah (Melik, 1935).
V Bohinju so nekateri geografi našteli 2-3 nivoje ravnikov, Melik sedem. Najvišji nivo naj
bi bil zastopan okrog Triglava (kjer leži ledenik) in v vršni planoti Tosca. Nižje nivoje
Melik ne prišteva enotno k nivoju Pokljuke, ampak jih še nadalje razčleni v nivoje
različne starosti.
Med najmlajše nivoje spadajo terase Vogar-Koprivnik-Gorjuše na 900-1050 m višine.
Terase se pojavljajo na obeh straneh Save Bohinjke, nižje ležijo terase v okolici Bitenj,
Jereke, Bohinjske Bistrice in na Ravnah. Terase neposredno nad savsko dolino so že
postglacialnega nastanka. Terase v višini 900-1050 m višine so izredno pomembne za
planinsko pašništvo, saj so odlična lokacija za postavitev planinskih naselij z vidika
oblikovanosti reliefa, nadmorske višine in prisojne lege (Melik, 1927).
Ravniki so dobro ohranjeni na planoti Pokljuka. To je največja planota v Julijskih Alpah
in se razprostira med dolino Radovne, Zgornjo Bohinjsko dolin in dolino Save Bohinjke.
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Na severozahodnem delu planota s strmimi pobočji in stenami prehaja v Pokljuški greben,
ki se znižuje v smeri proti severovzhodu.
Slika 3: Terasa Vogar in Uskovnica nad Bohinjskim jezerom, v ozadju Tosc in Triglav

Vir: Medić, 2005
Prvi in zadnji člen v stopenjskem sistemu planinske paše v Bohinju predstavljajo dolinski
oziroma vaški pašniki v osrednjem delu Bohinja, ki obsega jezersko kotlino z Zgornjo
Bohinjsko in Spodnjo Bohinjsko dolino do Soteske. Melik k Bohinju prišteva tudi terase z
naselji Koprivnik in Gorjuše. Kotlina Bohinjskega jezera je majhna gorska kotlina, ki jo je
v oligocenu zalivalo morje, kasneje pa razširil in poglobil ledenik (Rakovec, 1937).
Ledenik je celotno okolico jezera zasul z morenskim materialom, ki sega dlje proti
Spodnji dolini. Tam so tudi boljši in obsežnejši vaški pašniki. Na vzhodnem koncu jezera
se torej odcepita dve vzporedni dolini, ki ju loči vmesni hrbet Rudnica (946 m) - Ščavnica
(863 m) s sedlom Senožeta.
Obe glavni dolini sta se razvili zaradi selektivne erozije, ki je v Spodnji Bohinjski dolini
odstranila stare terciarne kamnine, v Zgornji dolini pa mehke jurske kamnine. Zgornja
dolina se je od Spodnje razvila posebej in kasneje. V jurski sinklinali se je razvila položna
dolina, ki je nadomestila prečni pretok vode od severa proti jugu (v Savo Bohinjko), na
kar kažejo ostanki starega reliefa v pregradi med obema vzporednima dolinama, le potok
Jereka je edini ohranil prečno smer toka. Ti potoki so skupaj razširili Zgornjo dolino,
učinke pa je okrepilo še delovanje ledenika (Melik, 1927).
Spodnji del Zgornje doline prekrivajo morenski nasipi v polkrogu, morena pa je najbolj
ohranjena v severnem delu ob Mostnici – imenuje se Fužinska morena, saj je na njej
zgrajen del naselja Stara Fužina. Ribnica je moreno predrla na njenem južnem robu in jo
porušila (Melik, 1927). Dno Zgornje doline ne členijo griči ali manjše vzpetine kot v
Spodnji dolini, saj je bilo v buhlskem stadiju ledenika prekrito z jezerom, ki je segalo do
Jereke (Melik, 1954). Po umiku ledenikov se je začelo močna akomulacija potokov in
rečic, ki so s severa in vzhoda prinašali velike količine peska (morenski material v
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njihovih višje ležečih strugah na Pokljuki). Na stiku z dolino so nastali obsežni vršaji, ki
prekrivajo večino ravnine, potoki pa so v te vršaje vrezali terase (Melik, 1927).
Spodnja dolina je širša od Zgornje, vendar nima toliko ravnega sveta zaradi teras in
valovitih terciarnih gričev ter morenskih nasipov. Dno doline je vrezala Sava Bohinjska,
ki teče po severnem robu doline, brez pomoči tektonike. To dolino je v buhlskem stadiju
preoblikoval bohinjski ledenik v treh stopnjah, v svoji najstarejši fazi je segal do
Bohinjske Bistrice in Jereke, v srednji fazi do Stare Fužine in Ribčevga Laza in v zadnji
fazi do Ukanca. Ledenik je dno prekril z debelo moreno, ki sega visoko nad dolino do
1250 m nadmorske višine (Melik, 1954).
2.3.4 Relief z vidika postavitve planin oziroma ustreznosti za planinsko pašništvo
Geomorfološke značilnosti površja Bohinja predstavljajo osnovo za razvoj planinskega
gospodarstva v tem delu Julijskih Alp, kjer obsežne planote zavzemajo več površja kot
visokogorski grebeni. Že Melik (1950) je opozoril na prednost večjega jugovzhodnega
dela Julijskih Alp za planinsko gospodarstvo pred manjšim severozahodnim delom.
Bohinjsko kotlino obdajajo za planinsko gospodarstvo tri primerne planote, na katere se je
naslonilo bohinjsko gospodarstvo. Obsežne planote nudijo dovolj prostora za gospodarsko
izrabo in postavitev planinskih naselij. Planote ležijo v višinah 1500-1800 metrov, v njih
pa so vrezane globlje kotanje in suhe doline, po katerih se svet spušča še nižje. Planote
niso enolična pokrajina, ampak je njihovo površje razčlenjeno in raznoliko zaradi
poledenitve in korozijskih procesov.
Pokljuka se od ostalih visokih planot razlikuje po geološki sestavi. Medtem ko je Komna
zgrajena iz dachsteinskega apnenca in dolomita, Fužinarska planota iz dachsteinskega
apnenca in masivnega apnenca, Pokljuko gradi triasni apnenec, jurske in kredne kamnine,
ki so vplivale na izgled planote, omogočile pa so tudi površinski tok številnih potokov v
južnem delu planote (Osnovna geološka karta…, 1987).
Pokljuka je zelo razgibana planota, ki ima pravi ravnik le v svojem osrednjem delu na
višinah. 1200-1270 m, pa še ta je močno razgiban po majhnih gričih (Mesnovec itd.), med
katerimi so lepo vidne suhe doline. Nad in pod osrednjim ravnikom se nahaja še pet
nivojev (Melik, 1954).
V številnih nivojih so nastale planine – planina Lipanca (1633 m) in Blejska planina.
Posamezni nivoji prehajajo drug v drugega preko suhih dolin, ki se zajedajo globoko
navzgor v višje nivoje. Suhe doline so najbolj pogoste v nivoju 1360-1370 m in nižje
(1280 m) (Rakovec, 1937).
Mlajšega nastanka na Pokljuki so številne terase v strmih pobočjih. Z vidika gospodarstva
so pomembne, saj so nudile ustrezno plano površino za postavitev planin in za planinsko
pašništvo. Največ planin nad Zgornjo dolino stoji prav ob samem robu planote ali v njenih
pobočjih. Najvišje terase so v višini 1140 m (Javornica, Na Šeh, Uskovnica), nižje v višini
1060-1080 m (Gorjuše, Na Šeh, planota pod Uskovnico). Najbolj izrazita je Uskovniška
terasa, ki se znižuje proti jugu do 1000 m višine. Teraso tu prekinja globoko sedlo potoka
Vrčica, kjer je nastala planina Blatce.
Osrednji del Pokljuke je brez površinsko tekočih voda, ostanke nekdanje hidrografske
mreže, ki je razčlenila Pokljuko in ustvarila široka dolinska dna med okoliškimi griči,
predstavljajo suhe doline. Določanje njihovih smeri otežujejo morenski nasipi na planoti.
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Dobro vidna je suha dolina na Rudnem polju, ki poteka proti planini Praprotnica in
Javornik ter Konjska dolina. V reliefu je možno prepoznati glavne in stranske suhe doline,
ki se k njim stekajo, hkrati pa nam dajejo podobo nekdanjega toka voda na planoti (Melik,
1935).
Za razliko od Komne Pokljuka ne daje vtisa kraškega površja zaradi ledeniškega
preoblikovanja površja. Ledeniki so segali s severne strani iz Radovne in s Pokljuškega
pogorja. Pomembno vlogo je imel tudi Bohinjski ledenik, ki je segal vse do Mrzlega
studenca. (Melik, 1954). Smer in obseg ledenikov na planoti ugotavljamo s pomočjo
ledeniških nasipov in morenskih pokrovov. Ledeniki so se spuščali po suhih dolinah in jih
razširjali, ledeniki s Pokljuškega grebena pa so ustvarili številne krnice. Prav te razširjene
oblike površja so postale ugodne za namestitev planinskih naselij. Najbolj pomembne za
izgled pokrajine so morene, ki so prekrile kraško površje in omogočile nastanek
minimalne odeje preperline, rast gozda in tako izboljšali pogoje za gospodarsko izrabo
planote (Melik, 1954).
Fužinarsko planoto in Pokljuko loči globoka dolina Voje, ki jo obdajajo300 m visoka
pobočja Vogarja na zahodu in Uskovnice na vzhodu. Nad Vojami so številne planine
(Grintojca, TOsc, Vrtača, Uskovnica, Vogar (Melik, 1954). Zaradi strmega reliefa so si
domačini postavili planine le v redkih ledeniško razširjenih oblikah (planina Vrtača) ali na
terasah (planine Tosc, Trstje in Grintojca).
Nadaljevanje Pokljuške planote proti zahodu je planota med Bohinjskim jezerom in
Slatenskim narivom, od Pokljuke pa jo loči globoka dolina Voje. Med 1000 in 1400-1600
m visoka planota nima enotnega imena, vendar jo prebivalci Starih Fužin (Fužinarji)
imenujejo Fužinarska planota, kjer imajo kmetje svoje planine (Melik, 1954).
Nadaljevanje Uskovnice opazimo v planoti oziroma terasi Vogar, ki leži v istih
nadmorskih višinah (1000-1060 m). Med planotama se je vrezala dolina Mostnice,
dodatno pa je dolino Voje poglobil ledenik. Fužinarska planota se dviga s strmo steno nad
Bohinjskim jezerom in s strmo stopnjo pod Pršivcem (1688 m) prehaja v Lopučniško
dolimo nad Komarčo in na planoto Komno. Na severu se planota zaključi z manjšim
kraškim površjem in kraškima poljema med Toscem in Mišelj vrhom, na zahodu pa
prehaja s strmimi stenami v Slatenski nariv. Fužinarsko planoto gradi dachsteinski
apnenec, na vzhodu pa so narinjeni starejši masivni apnenci na planini Vogar in v
Slatenskem narivu. Za planinsko gospodarstvo so pomembne številne zaplate
nepropustnih kamnin.
Planota je zelo razčlenjena s kraškimi pojavi in z ledeniško razširjenimi suhimi dolinami,
osrednji del pa razčlenjuje globoko vrezana dolina Suhe, ki se vrezuje na tektonskem
prelomu med teraso Vogar in rahlo nagnjenim površjem med planino Krstenico in
Vojami. Fužinarska planota se nadaljuje v visokogorje (1900-2000 m) Slatne in Krede od
tam pa v široko planoto Hribarice. Planoto členi široka suha dolina od planine Ovčarija
preko planine Dedno polje in Pri Jezeru (Melik, 1954). Vodovje se je v notranjost
prestavilo zaradi intenzivnega zakrasevanja, suhe doline pa so razpadle v kraške kotanje
(Ovčarija). Suho podolje se konča v globoki kotanji planine Blato, kjer se dolina nekoliko
nižje združi z dolino Suhe. V to podolje se stekajo številne suhe doline s Fužinarske
planote – suha dolina s planine V Lazu, s planine Jezerce med Ogradi in Krstenico. Vse
suhe doline so se združile v dolini Suhe, ki je edina dosegla erozijsko bazo Bohinjske
kotline v tem območju (Melik, 1927).
V suhih dolinah so pogosti skalni skoki ali pragovi (proti planini v Lazu), doline sekajo
več višinskih nivojev, ki pa so slabše izraženi in v manjšem obsegu kot na Pokljuki.
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Številne planine se nahajajo na različnih nivojih: Viševnik in Ovčarija na 1720-1760
(nivoji ravnikov), Velo polje (1693 m) in Krstenica (1673 m), planina V Lazu (1558 m).
Vzhodno od Pršivca ležijo nizke terase v višini 1450-1480 m (Planina pri Jezeru), najnižja
in bolj izrazita terasa pa je pri planini Vogar (1054 m), kjer površje pokrivajo morene in je
razčlenjeno s suho dolin v smeri sever-jug (Rakovec, 1937).
Fužinarsko planoto so preoblikovali ledeniki in korozijski procesi. Opazne so številne
kraške oblike površja, ki so razčlenile suhe doline. Najbolj pogoste so kraške kotanje, v
katerih so locirane planine Ovčarija, Dedno polje, Blato in Pri Jezeru, kraške jame in
brezna, kraške vrtače, škraplje, žlebiči (Planin v Lazu), najbolj zanimivo pa je gorsko
kraško polje Malo polje, ki se je razvilo iz nekdanjega jezera in visokega barja. Polje je
zamočvirjeno, po njegov dnu pa teče meandrast potoček, ki ob stiku s propustnim
apnencem na zahodnem robu polja ponikne. Ob višji vodi polje zalije voda in nastane
jezerce (Lukan Klavžer et al., 2003). Najbolj kraško razčlenjeno površje je v okolici
planine Ovčarija in Dedno polje in na široki terasi južno od Malega polja.
Fužinarska planota spada med najbolj ugodna območja za planinsko pašništvo, kar so
vedeli že prebivalci Starih Fužin in Studorja, ki imajo tu svoje pašno območje in planinska
naselja. Planine so urejene na gosto (15 planin) v kraških kotanjah, na slemenih, sedlih,
terasah in kraških poljih.
Komna je še ena obsežna visokogorska planota, ki pa se po zunanjem izgledu močno
razlikuje od Pokljuke in Fužinarske planote. Razlog je v izraziti kraškosti površja in slabi
pokritosti z morenskim gradivom. Komna leži med visokogorskim sklepom Jezerskega in
Komenskega pogorja. (Melik, 1954). Planota je sestavljena iz severne in najvišje Zgornje
Komne, širše in južne Spodnje Komne ter osrednje Lepe Komne. Planoto obdajajo
grebeni, le proti Bohinjski kotlini je planota široko odprta, vanjo pa se spušča z visokim
pragom, nad katerim so obvisele številne suhe doline, ki so razčlenile enolični kraški svet.
Smeri dolin so dobro razvidne, saj so se ohranile zaradi kraškosti površja – potoki so tekli
proti Ukancu in so predstavljali povirje Savice. Najbolj izrazite suhe doline so v zgornjem
delu planote, pa tudi najbolj ohranjene so tam, saj so potoki tekli najdlje časa in
zakrasevanje je najmlajše. Najlepša in najširša je dolina s planino Lopučnica. V ozki, a
dolgi suhi dolini leži opuščena planina Na Kalu (1640 m). Planina Razor leži v suhi dolini,
ki se spušča izpod Kraj Kala. vse omenjene suhe doline potekajo v smeri severozahodjugovzhod. Na dnu suhih dolin leži še planina Na Kraju in planina Govnjač, ki leži v
globoki dolini s smerjo zahod-vzhod. V to suho dolino so se v pleistocenu spuščale
ogromne količine ledu z okoliških vrhov, zato v okolici planine najdemo več vzporednih
nizov morenskih nasipov (Melik, 1927).
Po ledeni dobi so planoto iz dachsteinskega apnenca preoblikovali kraški procesi.
Navkljub prisotnosti ledenikov na planoti so redki morenski nasipi, ki bi ublažili kraškost
površja (žlebiči, zglajeno površje zaradi polzenja ledenikov). Komna je kot planota
ustrezna za postavitev planin s stališča reliefa, vendar pa prevlada ostalih negativnih
dejavnikov (pomanjkanje vode, plitva preperlina, golo površje, nevaren svet za živino)
zmanjša pomen okolja za ljudi in živinorejo.
Na vzhodu se Komna brez večjih reliefnih meja nadaljujejo v ožjo, razčlenjeno planoto
pod Spodnjimi Bohinjskimi gorami. Bohinjski greben se prične s Tolminskim Kukom
(2085 m), ki je hkrati tudi najvišji vrh grebena, od tu pa se greben znižuje proti vzhodu,
prekinjajo ga le nižja sedla (Vratca 1725 m). Greben se na južno in primorsko stran spušča
zelo strmo, saj so skladi nagnjeni proti severu. Na severnih pobočjih grebena vzporedno z
vrhovi (od Mokrega vrha, Lisca (1653 m), Črne gore (1606 m), Malega vrha (1195 m) do
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(Šavnika 1574m) poteka niz nižjih vrhov v višini 1500-1700 m, ki so z glavnim grebenom
povezani po slemenih, vmesni svet pa predstavlja gozdnati pas. Med temi vrhovi so
globoko vrezane doline in kotanje s širokim dnom in strmimi pobočji (Melik, 1927).
Poleg kraških pojavov so za ta del Bohinja najbolj značilne krnice. Iz njih so drsele po
grapah proti Bohinju mase ledu, v buhlskem stadiju pa so ledeniki obtičali v krnicah in jih
poglabljali zaradi osojne lege (tudi danes se tu dalj časa zadržijo snežišča). V večjih
krnicah so ljudje uredili planine Suha, Poljana, Osredki, Za Liscem, Za Črno goro, Za
Malim vrhom in Za Šavnikom. V nekaterih krnicah so ostanki končne (Za Šavnikom,
Črno goro in Za Osredki) ali robne morene. Zaradi korozije so pogosto krnice razpadle v
kraške kotanje (Za Liscem), manjše krnice pa so enotnejše, vendar se končujejo s skalnim
pragom, pod katerim gre v dolino strmo pobočje. Najdaljše so krnice na vzhodu (Za
Šavnikom, Za Črno goro in Za Liscem) in so podobne manjšim glacialnim koritom.
Zahodne krnice so mnogo krajše in manjše in dajejo videz kraških kont. Vzrok za razliko
med zahodnimi in vzhodnimi krnicami je v predglacialni morfologiji, ko so na vzhodu že
pred poledenitvijo obstajale dolge erozijske doline, medtem ko so drugje prevladovali
kraški procesi in preprečili razvoj dolin (zato krajše krnice).
Najbolj je ohranjena manjša planota, kjer ležita planini Prvi in Zadnji Vogel, ki imata v
bližini številne krnice, vendar te služijo le kot pašno območje, medtem ko sta planinski
naselji postavljeni na planotastem svetu. Nižje leži planina Storeč Raven (1100 m) na
široki, z morenami prekriti terasi (Melik, 1927).
Tudi geološke značilnosti so vplivale na današnji izgled planot. Ob stiku nepropustnih in
propustnih kamnin in na zaplatah nepropustnega sveta so ljudje umestili svoje pašno
območje, a le ko je to dovoljevala oblika površja (ne v strmih grapah ali težko dostopnih
območjih). Izoblikovanost površja zelo vpliva na izbor lokacije planin.
Čeprav so planote na splošno ugodne za postavitev planin, pa so na njih ljudje iskali
najboljše lokacije in mikrooblike površja. Za postavitev so najbolj ugodne terase (Tosc,
Storeč raven, Uskovnica), gorske doline (Voje), kotanje (Govnjač, Dedno polje), konte in
suhe doline (Praprotnica, Pri Jezeru, Javornik), krnice (v Spodnjih Bohinjskih gorah),
morensko gradivo (Na Šeh, Uskovnica), dna nekdanjih jezer (Velo polje) (Melik, 1950).
Za izbiro postavitev planine so pomembne tudi druge značilnosti površja, vendar
postavitev nekaterih planin kaže na prednostno vlogo ugodnega zemljišča. Lep primer za
to so planine na Komni in nekatere planine na Pokljuki, kjer je pri iskanju mesta za
planino prevladal pogoj ustrezne reliefne oblike pred prisotnostjo vododržnih plasti in
vodnih izvirov. Te planine (na primer Ovčarija) nimajo lastnih vodnih virov, pa vendar so
ljudje videli prednosti in ugodnosti postavitve v kraških kotanjah (Melik, 1950).
V Bohinju sta ustreznost reliefa za planinsko pašništvo modificirala kraškost površja in
pleistocenska poledenitev.
2.3.4.1 Kraški pojavi
V Julijskih Alpah zavzema kras 67 % površja (Geografija Slovenije, 1998, str.80). Kraški
pojavi so ena najbolj značilnih oblik površja v Bohinju. Čeprav je apnenčasta zgradba
planot omogočila obstoj visokih kraških planot, pa gre za negativno značilnost površja, ki
zmanjšuje ustreznost za planinsko pašništvo.
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V času panonske izravnave so planote predstavljale enoten obsežen ravnik, ki so ga reke
razrezale v času njihovega dviganja, kasneje pa se je začelo zakrasevanje, ki je prestavilo
površinske vodne tokove v notranjost planot. To je razlog,da je površje planot danes tako
dobro ohranjeno in da so vidni ostanki fosilnega reliefa (ravniki, suhe doline) (Rakovec,
1937). Kraške planote so podoba ozemlja, kakršno je to bilo sredi pliocena, preden se je
začel neenakomerno dviganje in tektonsko razkosavanje (Geografija Slovenije, 1998).
Za razvoj planot in krasa je pomembna čistost in razpokanost dachsteinskega apnenca, v
katerem se najbolj razvijajo kraški pojavi (na Komni), za korozijo pa je zelo občutljiv tudi
triasni apnenec. Ker je v Bohinju zelo malo nepropustnih kamnin, je prišel kras toliko bolj
do veljave v pokrajini. Letno kemična erozija v porečju Save Bohinjke odstrani 80-90
m3/km2 površja, večjo vrednost (90-100 m3/km2) ima samo še porečje Soče nad
Kobaridom in porečje Tolminke. Na moč kemične erozije vpliva trdota odtekajočih voda,
ki se veča z debelino preperline, zmanjševanjem letnih padavin in z zniževanjem
temperature vode (Geografija Slovenije, 1998, str.60).
Najstarejši kraški relief najdemo na ostankih najvišjih ravnikov na Komni in Pokljuki, saj
je ta del najprej zakrasel po dvigu karbonatne platforme. Najmanjše kraške oblike so
kraški žlebiči, ki so pogosti na Komni, medtem ko je območje Gornje Komne znano po
številnih škrapljah, drugod pa so pogosti kotliči, tipična visokogorska kraška oblika
(Melik, 1935). Za planinsko pašništvo so pomembne predvsem konte in kraške kotanje,
saj obilne padavine in dolgo trajajoča snežišča poglabljajo vdolbine na planotah. Kraške
kotanje so nepravilne oblike in večjega obsega kot vrtače (Goreljek, Uskovnica). V eni
izmed takih kraških kotanj je postavljena planina Dedno polje. Posebnost Bohinja so večje
lokalne depresije, z globino več 10 m in obsegom nekaj 100 m – to so konte, ki so po
obliki in obsegu mnogo večje od kraških kotanj. Pri njihovem razvoju so prisotne tudi
velike gmote ledu, ki so prekrivale planote. Najbolj znana je Medvedova konta na
Pokljuki, v kontah pa stojita planini Govnjač in Ovčarija.
V Bohinju so pogosta brezna, na kraško hidrologijo opozarjajo tudi številni kraški izviri
ali »krope« (Kropa v Vojah, Savica) in neskladnosti med površinskimi in podzemskimi
razvodji (Triglavski narodni park, 1985).
Pogostost in značilnosti suhih dolin smo že omenili, posebnost Bohinja je tudi majhno
kraško polje Malo polje, ki je nadaljevanje suhe doline s severa, razvilo pa se je iz
visokega barja in je zato danes močno zamočvirjeno (Lukan Klavžer et al., 2003).
Medtem ko je to kraško polje naravna znamenitost, pa so suhe doline imele praktično
vlogo pri postavitvi planin. Suhe doline so močno preoblikovane zaradi korozije, kar je
njihovo dno razčlenilo tako kot so same razčlenile planote v več enot. Doline so izgubile
vode v času, ko je zakrasevanje planot napredovalo po glavnih dolinah, kjer je voda v
spodnjem toku že izginjala v notranjost, potem pa se je zakrasevanje širilo po toku
navzgor do povirja, dokler dolina ni ostala brez vode. V dnu številnih suhih dolin so
kasneje nastale planine (Melik, 1950).
Kraškost površja v Bohinju tudi negativno vpliva na razvoj pašništva, saj modificira
hidrologijo, pedološke značilnosti, vegetacijsko odejo, ki sicer pripomorejo k kakovosti
pašnega prostora. Verjetno najbolj problematična na krasu je vodna oskrba za človeka in
živino. Kljub obilnim padavinam v tem delu Julijskih Alp so vodni tokovi ali stoječi vodni
viri zelo redki na apnenčastem površju. Padavinska voda ponikne v kraško notranjost, na
dan pa pride v dolini (Kropa v dolini Voje, Savica, izvir Suhe pod Vogarjem, izvir Govica
pod Pršivcem itd.), kjer zaradi nizke nadmorske višine ali nedostopnih mest niso primerni
za uporabo pri pašništvu (Melik, 1950). Zato so toliko bolj pomembni studenci in izviri na
nepropustnih kamninah, ki se pojavljajo v le majhnem obsegu na planotah, vendar so te
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nepropustne zaplate na široko razporejene v pokrajini (Velo polje, Malo polje, Pod Mišelj
vrhom, nad planino Grintojca, Vrtača, Viševnik, Vodični vrh, Hebed, v Lazu, Ovčarija,
Dedno polje, Konjščica, Goreljek, Blatce, Blato, Voje, Za Črno goro). Kjer je možno,
ljudje urejajo kali (Dedno polje, Za Liscem, Krstenica) oziroma napeljujejo vodo z novo
zgrajenimi vodovodi z oddaljenega vira (Krstenica, Uskovnica, Vogar). Najbolj neugodne
pogoje imajo na Komni, kjer so vodni izviri izredno redki, pa še ti pogosto poleti
presahnejo in so pred desetletji, ko so tam še pasli, večkrat predčasno prisilili odhod
živine v dolino.
V povezavi s kraškimi tlemi moramo omeniti tudi vpliv na vegetacijsko in pedološko
odejo, saj je na nepropustnih kamninah planinska paša neprimerno boljša zaradi bujnejše
vegetacije in debelejše preperlinske odeje. Kraškost površja je neugodna predvsem v
višjih legah, kjer ni sklenjene travne ruše, ampak se ta pojavlja le v posameznih travnatih
šopih in je primerna kvečjemu za pašo drobnice. Zaradi prevlade apnenčastega površja
primanjkuje za planinsko pašo pomembna travnata vegetacijska cona, ki je značilna za
Centralne Alpe – tam na nekarbonatnih kamninah vegetacijska cona tvori še več 100 m
visoko nad naravno zgornjo mejo pas sklenjenih naravnih travnih površin, ki so primerne
za planinsko pašo. Zato so tam planine v višjih legah (2200-2400 m) kot pri nas (najvišje
planine na 1700-1800 m). V nižjih legah na planotastem svetu v ustreznih reliefnih
oblikah apnenčasta podlaga ni negativen dejavnik, saj se na položnem reliefu lahko obdrži
dovolj debela preperlinska odeja, kot je primer na Pokljuki ali Fužinarski planoti, kjer so
gozd na terasah in širokem dnu suhih dolin nadomestili pašniki (Melik, 1950).
Suhe doline so uspele nekoliko ublažiti negativne vidike kraškega reliefa z vidika
pašništva, saj nudijo s svojim širokim dnom prostor za pašo in planinsko naselje,. Na dnu
teh dolin so v pleistocenu ledeniki za seboj odložili morene, ki so ublažile propustnost
apnenčaste podlage (Pri Jezeru, Vogar, Blato, Velo polje, Šeh, V Lazu) (Melik, 1950).
Kraški relief je pozitivno prispeval k ugodnosti pokrajine za planinsko pašništvo, saj so
številne kraške kotanje, konte in suhe doline nudile ustrezen prostor v pokrajini za pašno
gospodarstvo, kljub temu, da so s kraškostjo površja neugodne hidrološke, pedološke in
vegetacijske osnove za planšarsko gospodarstvo.
2.3.4.2

Geomorfološki učinki pleistocenske poledenitve

Učinki pleistocenkse poledenitve na pokrajino so v veliki meri ublažili negativne poteze
kraškega reliefa. Julijske Alpe so imele le dolinske ledenike, saj le tretjina površja leži nad
1600 m nadmorske višine, sneg pa je zaradi strmih sten polzel v doline. Ogromna količina
ledu, ki je dotekal z okoliških planot in izpod Triglavskega pogorja, se je zbirala v
Bohinju. Ledene mase so se premikale po ozki dolini Save Bohinjke, a se je ledeni tok
zadrževal med vzhodnim robom Pokljuke in Jelovice, zato je ledenik v Bohinju naraščal v
višino do 1350 m nmv (debelina ledenika je znašala 800 m) (Melik, 1935). Najvišje
segajo morene proti Spodnjim Bohinjskim goram do Bohinjskega sedla (1277 m).
Severno od Bohinjske kotline je ledenik prekril Pokljuko in pustil morenske nasipe v
višini 1230-1250 m na Goreljku, na Jelju in pri Mrzlem studencu. Pokljuko pokrivajo še
morene, ki so jih pustili ledeniki s Pokljuškega pogorja (Melik, 1929).
Po ledeni dobi so se dolinski ledeniki hitro umaknili proti koncu dolin in v višje
nadmorske višine, za njimi so ostale morene umikalnih stadijev, v Bohinju je takih 5-6
zaporednih morenskih nasipov, ki kažejo kolebanje količine ledu v buhlskem stadiju
ledenika (Melik, 1935). Poleg Bohinjske kotline so ledene mase zapolnile dolino Voje, po
kateri je napredoval in se umikal Mostniški ledenik. Njihov buhelski stadij predstavljajo
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zaporedni morenski nasipi na spodnjem koncu Voj. Voje so čelna kotanja, ki jo je po
umiku ledenika zalilo jezero. Celotno dno Voj je prekrito z moreno, ki jo je prebila
Mostnica in se globoko zarezala v skalno podlago. Manjše lokalne baze ledenikov
najdemo tudi višje nad dolino Mostnice – v majhni kotanji s planino Vrtačo na 1350 m
višine, kjer še leži ostanek talne morene. Velike količine ledu so se zbirale pri Velem
polju, vendar se niso spustile iz kotanje navzdol po Mostniški dolini. Na Velem polju so
ostali trije prečni nasipi gschniškega stadija v višini 1700 m. Ledeniki so se spuščali še s
Hribaric v Velsko in Mišeljsko dolino, kjer so vidne talne in čelne morene (Melik, 1929).
Morene sklenjeno prekrivajo celotno Bohinjsko kotlino, dolino Mostnice vključno z
Vojami, vzhodna pobočja Rudnice, sedlo Senožeta, Koprivniško planoto, pobočja nad
Jereko, segajo pa do Spodnjega Goeljka. Najlepše morene so prekrile Pokljuko do
Rudnega polja, Goreljka in Pokljuških barij na vzhodu. Nad morenskim pokrovom se
dvigajo višji apnenčasti vrhovi (Mestnovec, Jerebikovec itd.)
Korozija je po diluviju toliko napredovala, da je zabrisala nekatere sledove poledenitve, a
glavne oblike so ostale. V Spodnjih Bohinjskih gorah so najbolj očitne krnice v višinah
1300-1450 m, saj so jih izdolbli pobočni ledeniki. Ledene mase so za seboj pustile robne
in grobe talne morene (Za Šavnikom, Za Črno goro, Za Osredki), ki so vsaj nekoliko
prekrile kraška tla. Razširjene kraške kotanje so dale planinskem pašništvu dovolj
primernega prostora za pašo. V planinah nad Zgornjo dolino je manj krnic, kjer so
postavljene planine, razvile so se le velike čelne kotanje (Konjščica, Voje, Jezerce (Melik,
1935).
Ledeniki so razširili suhe doline, po katerih so se spuščali, o čemer je bilo že govora. Naj
samo poudarimo pomen ledeniškega preoblikovanja, ki je prekril kraški svet z morenami
in poglobil ter razširili že obstoječe oblike. Najbolj ledeniško preoblikovana je Bohinjska
kotlina z značilno kotanjasto obliko, vendar pa so za pašništvo bolj pomembne ledeniško
preoblikovane oblike v visokogorju, kjer poteka paša. Številne planine stojijo v suhih
dolinah, v razširjenih kraških kotanjah, ki se zaključujejo z zatrepom (Blato, V Lazu,
Konjščica, Voje).
Kjer so ledeniki pustili morene, so te prekrile kraško površje z manjkajočo preperlino.
Najbolj primerne so talne morene, položni nasipi robnih in čelnih moren ter droben
material v moreni. Talne morene, ki ne vsebujejo velikih kosov ali balvanov, so primerne
za pašnike in tudi travnike, dobro pa uspeva na morenah tudi gozd, čeprav je slabo utrjen
in so zato veterolomi pogosti (na Pokljuki).
Morensko gradivo je povečalo privlačnost krnic, suhih dolin in kotanj za planinsko
pašništvo, saj je tu planinska trata uspevala bolje kot na okoliškem kraškem površju. Tudi
jezera, ki so ostala po umiku ledenikov in kasneje izginila, so za seboj pustila fine jezerske
usedline, ki so nudile nadomestilo za manjkajočo preperlino. Najbolj pomembne so take
usedline na Velem polju in na Pokljuki (Melik, 1954).
V današnjem času se nadaljujejo geomorfološki procesi, ki so se začeli s koncem
pleistocena. Zaradi močnega preperevanja v visokogorju nastajajo obsežna melišča
(Slatenski nariv, Krma), ki ponekod zasipljejo rodovitne uravnave. Najbolj neugodni za
planine pa so hudourniki, ki zasipljejo planinske pašnike in travnike in zmanjšujejo pašno
površino. Tak primer je Velo polje, kjer hudournik Velske doline v tej meri zasiplje dno
ravnice, da je človek v strugo postavil lesene pregrade, ki pa se vse prehitro zapolnijo z
zajetim drobirjem.
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Slika 4: Ledeniško poglobljena dolina Voje

Slika 5: Morensko gradivo na planini Blato

Vir: Medić, 2004
Čeprav so geomorfološke značilnosti izrednega pomena za uveljavljanje planinskega
pašništva, pa ne predstavljajo edini ali prvotni pogoj za planine, temveč se dopolnjujejo z
geološkim značajem površine, vodnimi značilnostmi, vegetacijsko odejo in pedološkimi
značilnostmi.
2.4 Klimatske značilnosti
Poznavanje klimatskih značilnosti obravnavanega območja je pomembno, saj določajo
časovni okvir za potek planinske paše. Daljše zadrževanje snega v dolini in v območju
planin bistveno skrajšuje planinsko pašo in spodbuja večjo uporabo krme (glej prilogo 3).
Trajanje paše v planinah je odvisno tudi od nadmorske višine in lokacije, na kateri se
nahajajo.
2.4.1 Klimatski dejavniki
Podnebje v Bohinju je odvisno od svoje lege na jugovzhodnem delu Alpskega masiva,
oddaljenosti od Sredozemskega morja s sredozemsko klimo in velikih razlik v nadmorski
višini, ki so posledica visoke energetske vrednosti reliefa (Geografija Slovenije, 1998).
Zaradi lege v pasu zahodne zračne cikrulacije v smeri najvišjih vrhov, v Julijskih Alpah
pihajajo zahodni vetrovi, zaradi česar je ta del Alp tudi najbolj namočen, hkrati pa
predstavlja vetrno prepreko ostalemu delu Slovenije. Relief vpliva s svojo masivnostjo in
višino na tvorbo orografskih padavin, ki so najbolj izrazite na privetrni strani gorovja
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(Spodnje Bohinjske gore), najbolj namočeni pa so deli gorovja, ob katere trčijo zračne
mase, ki prihajajo iznad Sredozemlje in tu odložijo največ padavin (Geografija Slovenije,
1998).
Na značilnosti klime vpliva oddaljenost od Sredozemskega morja, in kljub temu, da je
Bohinj z vseh strani ograjen z visokimi grebeni, na njegovo klimo vplivajo sredozemski
cikloni. V obdobju majhne energije sončnega sevanja nastaja ob anticiklonalnem vremenu
v Bohinjski kotlini izrazito jedro hladnega zraka od novembra do februarja. V topli
polovici leta zaradi večje energije sončnega obsevanja zadrževanje hladnega zraka v
kotlini ni tako izrazito (Pristov, 1998).
V času ciklonske cirkulacije (severni, severozahodni in severovzhodni vplivi) doteka nad
območje Triglavskega narodnega parka hladen zrak, padavine pa niso izdatne, več jih je le
ob severozahodniku iznad severnega Atlantika, saj se takrat na severni strani Alp izločijo
padavine, na južni pa piha fen (Pristov, 1998).
Najizrazitejše padavine so ob nastanku ciklona nad severnim Sredozemljem (Genovski,
Severnojadranski cikloni), ko pride do združevanja ciklonalnih in orografskih padavin.
Severnosredozemski cikloni so vezani na prehode hladnih front od zahoda ali
severozahoda, najpogostejši pa so jeseni in spomladi (Pristov, 1998).
2.4.2 Klima
2.4.2.1 Padavine in snežne razmere
Padavine
V julijskih Alpah ločimo konvektivne padavine, ki se pojavljajo od maja do julija,
frontalne padavine, ki se pojavljajo skozi celo leto, in orografske padavine, ki so
najpogostejše v jesenskem in deloma zimskem času, ko se ob gorskih pregradah dviga
vlažen zrak, ki priteka iznad Sredozemlja.
Karta povprečnih letnih količin padavin za obdobje 1961-90 (korigirane vrednosti) kaže,
da se količina padavin veča od vzhodnega dela Bohinja proti zahodu in jugu. Večina
bohinjskih planin na Pokljuki dobi letno 2400 mm padavin oziroma skoraj 1000 mm več
padavin na leto od slovenskega povprečja. Kraji zahodno od Uskovnice dobijo 2600 mm
padavin na leto, Fužinarska planota od 2800 mm do 3000 mm (Ovčarija, Pri Jezeru,
Viševnik, Dedno polje, Velo polje) oziroma 3200-3400 mm (V Lazu). 3600 mm padavin
na leto prejmejo planine na Komni, količina padavin se poveča proti jugu na 3800 mm
letno na južni strani Bohinjskega grebena. Planine pod Bohinjskim grebenom dobijo 3200
mm ali manj (Bareča dolina, Za Šavnikom) padavin letno.
V Bohinju količino padavin merijo padavinske postaje v Bohinjski Bistrici, Stari Fužini,
Nomenju, Goreljku, Ukancu, na Voglu, Komni in Kredarici, za katere imamo podatke za
obdobje 1961-1990 (Klimatogeografija Slovenije. Količina padavin…., 1995). Starejši,
20-letni nizi podatkov za obdobje 1919-1939 obstajajo še za Mrzli studenec in SavicaElektrarna (Melik, 1950).
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Karta 3: Letne povprečne padavine 1961-90 (korigirane vrednosti) v Triglavskem
narodnem parku

Vir: Pristov, 1998, str. 26
Pri pregledu mesečnih količin padavin ugotovimo podobno razporeditev padavin skozi
leto pri vseh postajah razen pri Kredarici. Spodnja (Bohinjska Bistrica, 507 m) in Zgornja
dolina dobita nad 2100 mm padavin letno. Dolini prejmeta največjo količino padavin
novembra, drugi, manj izrazit višek je maja. Najmanj padavin je februarja in marca, kar za
polovico manj kot novembra, drugi nižek pa je julija.
Gorjuše (940 m) na Pokljuki letno prejme manjšo količino padavin (2030 mm). Vsi
kraji sezonsko dobijo največ padavin jeseni, najmanj pa pozimi. Mrzli studenec leži 300
metrov višje na Pokljuki in dobi 2627 mm padavin letno, prvi višek pa je oktobra in ne
novembra. Na tem delu Pokljuke pade spomladi že več padavin kot poleti.
V območju visokih planin nad 1000 m nadmorske višine so padavinske razmere že
drugačne. Proti vzhodu se količina padavin zmanjšuje. Na 1545 m višine na Voglu letno
pade 3077 mm padavin (obdobje 1981-1990, zato ni primerljivo). Višek je novembra in
oktobra, najmanj padavin pa pade februarja in sredi poletja. Decembra pade več padavin
kot januarja.
Komna, ki dobi letno 2934 padavin, prejme največjo količino padavin novembra in
aprila. Mesečni razpored padavin je že drugačen kot v nižjih postajah. Komna ima poleti
več konvektivnih padavin kot druge postaje.
Najbolj namočeni meseci v Bohinju so november in ostali jesenski meseci, najmanj
padavin je v zimskih mesecih (Pristov, 1998, str.29).
Tabela 1: Število dni s padavinami 0,1 mm, 1 mm, 10 mm in 20 mm v obdobju 1961-90
Postaja
0,1 mm ali več
1 mm ali več
10 mm ali več 20 mm ali več
156
123
59
36
Stara Fužina
143
131
72
47
Dom na Komni
175
146
61
31
Kredarica
Vir: Pristov, 1998, str.27
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Snežne razmere
Meritve potekajo na Kredarici in Voglu. Na stanje snežne odeje vplivajo vetrovi, višina
padavin pozimi, temperatura zraka in nadmorska višina. Novembra na višini 1500 m
prevladujejo dnevi s tekočimi padavinami, decembra jih je le še četrtina, februarja 5 %,
marca 15 %, aprila pa že 40 %. Višje (Kredarica) se razmerja med tekočimi padavinami
spreminjajo (Pristov, 1998).
Kraji v Bohinju imajo na višini 500-1000 m (v pasu senožetnih planin) 50-100 dni s
snežno odejo. Višje, do 1500 m je 150-200 dni s snežno odejo (pas prvih in visokih
planin), še višje pa imajo planine okoli 200 dni snežne odeje (Velo polje, Mišelj vrh,
Ovčarija, Krstenica).
Medtem ko v Bohinjski Bistrici v povprečju snežna odeja leži 94,6 dni, na Pokljuki (Mrzli
studenec) leži dva meseca dlje. Največ dni s snežno odejo je marca, novembra je polovica
meseca s snežno odejo. Nad 1500 m se sneg obdrži 170 dni v letu. Na Komni leži sneg
190,4 dni, od tega 20 dni v maju, edini mesec brez snežne odeje pa je avgust. Na Voglu
snežna odeja izgine že julija (Klimatogeografija Slovenije, Število dni…., 2000).
Povprečno število dni s sneženjem do 1500 m je 40-60, nad 1500-2500 pa 60-80 dni. Z
naraščanjem nadmorske višine opazimo zamik po mesecih z najvišjim številom dni s
sneženjem, saj v dolini največkrat sneži januarja, na Pokljuki februarja, na Komni marca,
na Kredarici pa šele aprila. Tudi število dni s sneženjem se povečuje z naraščanjem višine
(Pristov, 1998).
Povprečna maksimalna višina odeje v TNP doseže na nadmorski višini 500-1000 m v
povprečju 50-100 cm, nad 1000 m 40-200 cm, na 1500 pa 250-300 m. Zanimivo je, da v
obdobju 1990-2000 maksimalne višine snežne odeje in število dni s snežno odejo v nižjih
predelih Triglavskega narodnega parka kažejo na minimalne vrednosti, snežna odeja pa se
pomika v višje ležeče kraje (Pristov, 1998).
2.4.2.2 Temperature in sončno obsevanje
Klimatske značilnosti Bohinja vplivajo na izbiro lokacije za postavitev planin in možnosti
za uspevanje poljedelstva. Upoštevati je treba, da so planine postavljene na skrbno
izbranih lokacijah (depresije, konte, dna suhih dolin, planote, prisoje in krnice), kjer
konfiguracija terena vpliva na mikroklimo in tako modificira primernost lokacije za
planinsko izrabo.
Temperaturne podatke v Bohinju imamo za Komno, Kredarico, Staro Fužino in Vogel. Za
vrhove gora so značilne temperaturne razmere na Kredarici, za kotline Stara Fužina, za
planote Komna in za osojne lege Vogel, kjer hladen zrak nemoteno odteka (Pristov,
1998). Podatke za Kredarico ne bomo analizirali, saj veljajo za površje nad območjem
planinskega pašništva.
Povprečne letne temperature zraka za obdobje 1961-1990
Povprečne letne temperature zraka v Stari Fužini znašajo 7,6○ C. V višjih nadmorskih
višinah na Komni so povprečne temperature zraka v povprečju za 2,9○ C nižje (3,7○ C) kot
v Zgornji dolini (Klimatogeografija Slovenije, Temperatura zraka…., 1995).
Temperaturne razmere se spreminjajo po planoti glede na mikrolokacijo, saj so
temperature nižje v kraških kontah in depresijah kot v gozdu ali na jasah (Pokljuka).
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Na Voglu merijo temperaturo šele od leta 1982 (do 1994), ugotavljamo pa, da ima Vogel
povprečno letno temperaturo 4,3○ C, kar je za 0,4○ C višja temperatura od tiste, ki je bila v
istem obdobju merjena na Komni (Trontelj, 1995).
Povprečne sezonske temperature so zanimiv prikaz razmer v času paše v planinah.
Pomembne so predvsem letne temperature in njihov padec v jeseni, ko se paša prekine. V
Stari Fužini so povprečne spomladanske temperature 7,3○ C, poletne 16,4○ C, jesenske pa
8,4○ C. Spomladanske temperature so za 1,1○ C nižje od jesenskih. Bohinj ima v
primerjavi z drugimi naselji (vas Krn na 910 m) nižje zimske temperature zaradi
temperaturne inverzije. Na Komni so spomladanske povprečne temperature 2,1○ C,
poletne 11,4○ C in jesenske 4,8○ C (Klimatogeografija Slovenije, Temperatura zraka….,
1995).
Povprečne maksimalne in povprečne letne minimalne temperature 1960-1991
Povprečne letne minimalne temperature dosežejo v obdobju 1961-90 najnižje vrednosti v
Stari Fužini 2,7○ C in na Komni 0,3○ C. Najnižje povprečne minimalne temperature so v
nižinah januarja, nad 1500 m (Komna, Kredarica) pa zaradi zakasnitve februarja. Zimske
povprečne minimalne temperature so pri pregledu povprečnih minimalnih sezonskih
temperatur na vseh treh postajah pod nič stopinj.
Povprečne letne maksimalne temperature so najbolj odvisne od sončnega sevanja,
nadmorske višine in le v manjši meri od mikrolokacijskih značilnosti (Pristov, 1998).
Porast maksimalnih temperatur na gorskih območjih preprečujejo oblaki, na planotah pa
senčne lege in gozdne površine. Izjemne so tudi razmere v zimskem času, ko so v
kotlinah, kraških kotanjah in kontah zaradi zadrževanja hladnega zraka najvišje dnevne
temperature nižje kot v višjih legah (Pristov, 1998).
Povprečne letne maksimalne temperature med leti 1961-1990 v Stari Fužini dosegajo
13,6○ C, na Komni 7,5○ C. Po mesecih sodeč so najnižje povprečne maksimalne
temperature do 1500 m nmv januarja, višje pa februarja. Najvišje so povprečne
maksimalne temperature julija v Stari Fužini 24,5○ C, na Komni 16,6○ C
(Klimatogeografija Slovenije, Temperatura zraka…., 1995).
Inverzija znižuje povprečne minimalne temperature in prispeva k absolutnim nizkim
temperaturam. Za visoke planote Komno in Pokljuko so značilna mrazišča nad 1000 m,
kjer se zrak ekstremno ohlaja, bolj kot na merilnih postajah (Trontelj, 1998).
Sončno obsevanje 1971-2000
V Bohinju meritve trajanja sončnega obsevanja (TSO) potekajo v Stari Fužini, Bohinjski
Češnjici in na Kredarici, ni pa meritev za območje planot, ki bi podale podatke, relavantne
za planinsko pašništvo. TSO je močno odvisna od okoliškega reliefa in mikrolokacije
heligrafa, zato so podatki preračunani na matematični horizont (ravna površina).
Kredarica predstavlja visokogorje nad inverznimi plastmi, Stara Fužina pa leži na dnu
kotline v hladnem zraku pod inverzno plastjo. Bohinjska Češnjica leži višje (620 m) v
Zgornji dolini, zato je že nad meglo (Pristov, 1998).
Najmanj ur sončnega obsevanja ima Stara Fužina - 1708,2 ur/leto v povprečju, Kredarica
ima v povprečju 1865,9 ur/leto, manj pa jih ima Češnjica, »le« 1645,1 ur/leto
(Klimatogeografija Slovenije, Trajanje..., 2004). Od vseh obravnavanih postaj ima
Kredarica največje število ur osončenja od oktobra do februarja zaradi lege nad
inverznimi plastmi, oblačnost pa se pojavlja le ob prehodu front ali zahodni cirkulaciji. Od
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marca naprej konvektivna oblačnost v visokogorju in razkrojena inverzija v kotlini
zmanjšajo število ur TSO v gorah v primerjavi z dolino.
Bistveno različen potek TSO od Kredarica ima Stara Fužina, ki leži na dnu kotline in ima
daleč najmanjše število ur TSO decembra (le 37,7 ur), največ pa julija (205,8 ur).
Največje število ur ima od maja do avgusta (Pristov, 1998).
V jesenskih mesecih v bohinjski kotlini z vsakim mesecem število ur jeseni pada, saj so
jasna jutra v kotlini redka. Kadar ni oblačnosti, je megla reden pojav. Od decembra se do
julija TSO zopet povečuje, najmanjše pa je naraščanje od marca do aprila zaradi prehoda
front, ki povzročajo oblačno vreme s padavinami. Od junija do avgusta ima kotlina
najmanj meglenih dni, saj ima Bohinj takratcelo več ur TSO kot Zgornja Savska dolina.
Bohinjska Češnjica ima od januarja do julija večje število ur TSO, le marca ima Stara
Fužina več ur. Trajanje sončnega obsevanja nad Zgornjo dolino je mnogo daljše, saj je
izven inverzne plasti, število trajanja obsevanja pa povečuje tudi prisojna lega. Zaradi
ugodne lokacije imajo nekatere pokljuške planine najdaljše trajanje paše v Julijskih Alpah
(Uskovnica, Praprotnica).
Dni z meglo v Stari Fužini je bilo v med leti 1951-1994 107, na Komni 89, na Voglu 107
dni in na Kredarici 206 dni. Največ jasnih dni je v sredogorju (Komna 69 dni, Vogel 71
dni), na Kredarici 52 dni, najmanj pa na dnu kotlin – Stara Fužina ima 35 jasnih dni
(Trontelj, 1995, str.48).
2.4.3 Klimatske značilnosti z vidika planinskega pašništva
Življenjske osnove za živino in človeka na planinah so s klimatskega vidika ugodne, saj
kljub gorskem podnebju temperature in padavine zagotavljajo pogoje za planinsko
pašništvo v visokogorju v topli polovici leta. Nekoliko neugodne so zimske razmere v
Bohinjski kotlini, saj je tu takrat najmanjše trajanje sončnega obsevanja, manjše kot nad
1000 m višine., pa tudi temperature so nižje zaradi temperaturne inverzije in zimske
megle, vendar pa vse to ne vpliva na pašništvo toliko, kot na možnosti za poljedelstvo
oziroma vzgajanje kulturnih rastlin. Možnosti za uspevanje poljskih kultur so majhne,
najbolj pomembna pa je lega njiv na prisojnih pobočjih (Uskovnica, Goreljek), do kamor
najvišje segajo njive v Bohinju. Nad to višino je možno kmetijsko gospodarjenje z
gnojenjem travnikov in pašnikov, za katere so pogoji nad 1200 m zagotovljeni z zadostno
količino padavin, ne prenizkimi povprečnimi poletnimi temperaturami (Komna 1520 m
ima 12,5○ C) in daljšimi sušnimi obdobji.
Klimatske razmere zgodaj spomladi, ko se prične paša na senožetnih planinah in na vaških
pašnikih, označujejo na podlagi podatkov za Staro Fužino, aprilska povprečna temperatura
7,3○ C in povprečno 6 dni s snežno odejo. Aprila v povprečju sneži še 4 dni, maksimalna
višina snežne odeje pa ne preseže 19 cm. V Spodnji Bohinjski dolini so aprila le trije
dnevi s snežno odejo. Tudi pojav temperaturne inverzije v kotlini postaja redkejši. Aprila
pade prvič po januarju več kot 150 mm padavin/mesec, z nastopom tople polovice leta pa
se zmanjša verjetnost nastopa sušnih obdobij, daljših od 10 dni (Klimatogeografija
Slovenije, Temperatura zraka…., 1995).
V spodnje ali senožetne planine se živina preseli v maju, od nadmorske višine prvih planin
pa je odvisno, ali se paša prične že v prvi polovici maja (Uskovnica), sredi maja
(Praprotnica) ali konec maja (na Pokljuki). S svojo lego na prisojnih pobočjih v območju
na 1130-1250 m višine imata Uskovnica in Praprotnica najdaljšo možno in dejansko
planinsko pašo v Julijskih Alpah. Na Pokljuki, sodeč po podatkih za Mrzli studenec (1224
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m), se sneg zadrži še 6 dni v maju, junija pa je le še 0,1 dni s snežno odejo.
Predpostavljamo lahko, da je takih dni s snežno odejo na prisojnih pobočjih nad južnim
robom Pokljuke manj kot 6 dni. Na Mrzlem studencu je povprečno število dni s snežno
odejo (1960/61-1989/90) v maju dva dneva, junija nič dni, na Goreljku, ki leži 250 m
nižje in južneje pa lahko maja sneži en dan, junija pa več ne. Maksimalna snežna odeja
maja je 4 cm na Goreljku in 29 cm na Mrzlem studencu (Klimatogeografija Slovenije,
Število dni…., 2000).
V začetku oziroma sredi julija se prične paša na zahodnih Fužinarskih visokih planinah in
na visokih planinah Pokljuke (Konjščica) nekoliko prej, konec junija pa na planinah na
Voglu, Komni in pod Mišeljskim pogorjem.
Na Komni je povprečna junijska temperatura 10○ C, julijska 12,5○ C. Julija in avgusta
pade poleti kot sekundarni nižek najmanj padavin, zato se pojavi problem vodne oskrbe.
Pred junijem na Komni paša ni mogoča zaradi povprečno 19 dni s snežno odejo maja
(junija sta le še dva dneva s snežno odejo, julija in avgusta pa takih dni ni več, kot tudi ne
dni s sneženjem, medtem ko ima junij en tak dan). Paša na Komni se konča v začetku
septembra, ko na Komni v povprečju že lahko en dan sneži, sneg pa se obdrži 0,5 dni in ne
presega pa 2 cm maksimalne snežne odeje. Ob istem času običajno zaključijo s pašo nad
1500 m tudi na drugih visokih planinah na Pokljuki in Fužinarski planoti. Na Voglu
prično s pašo že konec junija (29.6.), saj sta junija v povprečju le dva dneva s snežno
odejo, september pa ima 0,2 taka dneva. Julija in avgusta ni snežnih padavin
(Klimatogegrafija Slovenije, Število dni…, 2000).
V začetku septembra se živina preseli na nižje nadmorske višine, na spodnje ali prve
planine, saj na 1500 m povprečna temperatura pade pod 10○ C (Komna), pojavi pa se že
kakšen dan s sneženjem (Komna in Vogel 0,2 dneva). Živina na prvih planinah ostane do
začetka novembra, potem pa se preseli na senožetne planine pod 1000 m nmv. Na
nadmorski višini Mrzlega studenca oktobra že lahko sneži dva dneva, odeja pa se prav
toliko dolgo zadrži in maksimalno doseže 5 cm višine. Na višjih nadmorskih višinah
(1500 m, Komna in Vogel) oktobra v povprečju sneži 4 dni, toliko časa se obdrži snežna
odeja, ki prekrije pašnike. Povprečna dnevna temperatura pade na 5○ C, medtem ko
minimalne povprečne temperature na Komni padejo pod 1,8○ C, povprečne maksimalne
pa še dosežejo 9○ C.
Do konca jeseni oziroma pojava prvega snega se živina pase na vaških pašnikih v
dolini. V Stari Fužini novembra v povprečju sneži že štiri dni, odeja se obdrži 8 dni,
maksimalna višina pa doseže 20 cm. V Ukancu, kjer so senožetne planine, prav tako sneži
v povprečju štiri dni, višina odeje pa doseže 21 cm. V Bohinjski Bistrici je povprečno 6
dni s snežno odejo, v Stari Fužini povprečne temperature novembra padejo na 3○ C,
minimalna povprečna temperatura na -0,5○ C, pojavljati pa se začne prva temperaturna
inverzija. Jesensko pašo v dolini omejuje slana in pozeba (Klimatogeografija Slovenije,
Število dni…, 2000).
Zimski meseci nimajo večjega vpliva na pašništvo, vplivali pa so na gradnjo stanov na
ustreznih lokacijah, ki jih snežni plazovi ne dosežejo. Poleg tega je glavno delo pastirjev
oziroma kmetov pozimi odvoz sena, ki se suši v planinah, sneg pa odvoz olajša. Pašno
sezono skrajšujejo dolge zime. V dolini in kotlini sneg leži 94,6 -107,2 dneva, na Pokljuki
163 dni, na Komni in Voglu pa 177-190,4 dni. V kotlini snežna odeja leži šele maja manj
kot en dan, višje na Pokljuki šest dni, na 1500 m pa 15-20 dni. Začetek pomladi
postopoma nastopi po nadmorskih višinah navzgor. Regrat je leta 2001 cvetel v Bohinjski
Češnjici (620 m) 3. aprila, na Koprivniku (971 m) 29. aprila. Košnja se je začela v dolini
28. maja, na planoti pa 18. junija. Istega leta je bil v Stari Fužini zadnji spomladanski dan
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s snežno odejo 14. marec, na Voglu 12. maj, na Kredarici pa 11. avgust (Meteorološki
letopis 2001, 2003).
2.5 Hidrografske značilnosti
Hidrološke razmere v Bohinju so v veliki meri pogojene z geološko sestavo območja, ki
zmanjšuje vpliv velike količine letnih padavin in predstavlja problem pri oskrbi z vodo
predvsem v sredogorju, na območju planin.
Izdatne maksimalne padavine v Bohinju in veliki strmci dajejo vodam hudourniški značaj,
erozijski procesi pa so zelo intenzivni, zato hudourniki in potoki s seboj odnašajo velike
količine materiala in jih nasipavajo ob strugah in na stiku z dolinami. Večino površja v
Bohinju gradijo apnenci in dolomiti, padavinska voda pa odteka po številnih razpokah v
apnenčasto notranjost in se končno pojavi v izvirih ob stiku z nepropustnimi kamninami in
ob stiku z dolinami. Posledica tega je, da so kljub visokim in izdatnim padavinam na
celem območju Bohinja, površinsko tekoči vodotoki zelo redki. Kljub številnim suhim
dolinam na planotah, ki nakazujejo nekdanje površinsko tekoče tokove, se danes na teh
planotah niso ohranili daljši vodotoki (Geografija Slovenije, 1998).
Površinski vodotoki, ki so se globlje zarezali v planote in jih razrezali, so Suha, Mostnica
in Ribnica. Več manjših vodotokov je vrezanih v južna pobočja Pokljuke, ki so zgrajena iz
mehkih lapornatih in skrilavih kamnin (potočki Suha, Jereka, Mrzli potok, Vrčica,
Nomenjski potok). Podobno je nepropustna podlaga omogočila površinske tokove pod
vzhodnim delom Bohinjskega grebena (Suha, Ukanška Suha, Stržnica, Belikca), med
katerimi je največja Bistrica, ki izvira na stiku različnih kamnin.
Območje Bohinja pokriva povodje Save Bohinjke s površino 385,2 km2, večji pritoki s
povodji pa so Ribnica (33,6 km2), Mostnica (40,9 km2), Bistrica (13,6 km2), Belca (12,0
km2), Suha (11,7 km2), Jereka (6,7 km2) in Nomenjski potok (7,8 km2) (Kunaver, 1972,
str.10).
Zaradi kraškosti površja so razvodnice in ostale hidrografske značilnosti bohinjskih
vodotokov težko določljive in zato nejasne (Pristov, 1998).
Rečni režim
Rečni režim (obdobje 1961-1990) Save pri Radovljici je nivo-pluvialni z izrazitim
nivalnim viškom v maju in nižjim pluvialnem v novembru (Geografija Slovenije, 1998).
Rečni režim Save Bohinjke je prav tako snežno-dežni z viškom maja zaradi topljenja
snega. Karakteristični pretoki so merjeni za Savo Bohinjko pri Svetem Janezu, letno pa
povprečno srednji pretok znaša 8,34 m2/s. Prav tako je letni srednji pretok merjen v Stari
Fužini za Mostnico, ki ima mnogo manjši pretok (3,28 m3/s), višek pa je prav tako maja in
novembra. Nihanje vodnega stanja je podobno po mesecih kot na Savi Bohinjki (PRistov,
1998).
Najbolj problematični so nizki pretoki, ki so lahko posledica daljšega sušnega
obdobja, nadpovprečne temperature zraka, suhih zim in retencijskih sposobnosti površja.
Minimalni pretoki v Savi Bohinjki dosegajo le 4,6 % vrednosti srednjega letnega pretoka.
Mostnica ima podobno razmerje (4,2 %) (Pristov, 1998).
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Odtoki
Na odtočnost (odtočni količnik) vodotokov v Bohinju vpliva kraška notranjost, ki
zmanjšuje odtoke po strugah, vendar hkrati zmanjšuje izhlapevanje padavinske vode, ker
se ta manj časa zadrži na površju (Geografija Slovenije, 1998).
Zaradi nepravilno določenih razvodij in količin padavin v visokogorju pride do večjih
razhajanj med izračunanimi in izmerjenimi odtočnimi količniki za obdobje 1961-90 pri
Mostnici (izmerjen odtočni količnik dosega le 63,4 % izračunanega) in Bistrici (izmerjeni
količnik presega izračunanega za 314,4 %!), kar kaže, da po Mostnici odteče tretjina manj
vode kot bi moralo, po Bistrici pa kar trikrat več vode, kot je bilo padavin.
Podatki kažejo, da se tako kot količina padavin odtok zmanjšuje od zahoda proti vzhodu.
Tako je največji povprečni letni odtok v smeri Triglav-Komensko pogorje-KomnaBohinjski greben (300 cm) zaradi majhnega izhlapevanja v visokogorju, hitrega odtekanja
padavinske vode po strmih pobočjih in kraškosti. Proti vzhodu se odtok zmanjša pri
Mrzlem studencu na 140-160 cm (Pristov, 1998).
Za oskrbo planin
Kljub izdatnosti voda v Bohinjski kotlini, pa te niso primerne za oskrbo planin, saj ne
ležijo na nadmorski višini planin. Na območju najizdatnejših padavin v visokogorju
(predvsem na Komni, zahodnem delu Fužinarskih planin in v Bohinjskem grebenu) voda
izginja v kraško notranjost in prihaja na dan v kraških izvirih na planotah ali v dolini
(Voje), kjer pa zopet niso na voljo za planinsko izrabo zaradi nizke lege.
Kraški izviri (krope) v Bohinju so Savica, Kropa, Bistrica in manjši kraški izviri na
planini Zgornji Goreljek. Za planinsko pašništvo so primerni le slednji, medtem ko so
ostali kraški izviri neprimerni zaradi svoje lege ali težkega dostopa.
Na stiku propustnih in nepropustnih kamnin je nastalo več studencev in izvirov, ob katerih
so se naselile številne planine. Taki izviri in studenci kažejo na pomembnost nepropustnih
kamnin v apnenčasti pokrajini, ne samo zaradi blagega površja ampak tudi zaradi
ugodnejše vodne oskrbe. Na zaplatah nepropustnih kamnin so nastali studenci na Planini v
Lazu, Hebed, Vodični vrh, Viševnik, Grintojca, na Malem polju pri planini Velo polje,
Konjščica, Tosc, Blatce, pri planini Za Črno goro, Blato, Voje, številni izviri pa se
nahajajo v manj ugodnih legah - v strmih pobočjih, kjer ni možnosti za postavitev planin zato ostajajo neizrabljeni oziroma so jih kasneje začeli izrabljati s pomočjo napeljave
vodovoda od izvira do planine (izvir v pobočju nad Dednim poljem, izvir v grapi nad
Grintojco, ki ga izkorišča 350 m višja Krstenica, zajeti izvir v pobočju nad planino
Govnjač itd.).
Namestitev planin na območju z oteženo vodno oskrbo kaže na prednost ustreznih
značilnostih reliefa pri postavitvi planin pred prisotnostjo vodnih virov v pokrajini.
Planine so prvenstveno namestili na vododržnih zaplatah in ob močnih studencih, vendar
le, če je bila na tej lokaciji ali v neposredni bližini na voljo plana ploskev oziroma
ustrezna reliefna oblika, ki je dopuščala pašo in postavitev planinskega naselja (Melik,
1950). Čeprav je pri namestitvi planin odločalo več faktorjev, pa sta bila eden ali dva
odločilna – ustrezna ploskev pred vodno oskrbo. Pri taki izbiri lokacije brez bližnjega
vodnega vira so ljudje hodili po vodo k oddaljenim virom, na bližnje planine z izviri (z
Dednega polja in Ovčarije na planino Pri Jezeru), lovili so deževnico, naredili so lokve
(Krstenica, Dedno polje, Poljana) ali topili snežico iz brezen in snežišč, ki so se v osojnih
legah zadržali pozno v poletje (Bohinjski greben ) (Melik, 1954).
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Najbolj neugodno vodno oskrbo ima Komna, ki je skoraj popolnoma brez izvirov,
obstoječi izviri pa so v visokih legah in ob suši presahnejo, zaradi česar so morali z
Govnjača pogosto odgnati živino nazaj v dolino sredi pašne sezone (Melik, 1950).
Pičle vodne vire imajo tudi na nekaterih Spodnjih Bohinjskih planinah (od Za Migovcem
do planine Suha in Za Malim vrhom), saj so tam zaradi apnenca izviri redki, nepropustne
kamnine pa se pojavijo šele pri Črni prsti, kjer so izviri številni, vendar je večina teh
izvirov v previsokih legah (1650 m, 1786 m, 1362 m itd.) najbolj ugodno lego ima planina
Za Črno goro, mimo katere tečeta dva potoka, velike urejene lokve ima tudi planina Za
Liscem. Ostale planine imajo ali urejene lokve (Osredki, Poljana) ali pa so brez virov.
Slika 6: Vodno zajetje na planini Dedno polje

Vir: Medić, 2004
Najbolj ugodno vodno oskrbo imajo planine na Pokljuki in Fužinarske planine, kjer so
nastale na nepropustnih kamninah z izviri, studenci in krajšimi potoki (Velo polje, V
Lazu, Hebed, Viševnik), ali pa je voda zaradi lege na kraškem površju (Dedno polje,
Ovčarija, Pri Jezeru, Vogar) zajeta na oddaljenih izvirih in preko cevi napeljana do planin
(Uskovnica s Konjščice, Praprotnica iz Ribnice). Tako planine niso več odvisne od lokev
in pičlih studencev, ki radi presahnejo. Na planina Pri Jezeru se živina napaja iz jezera,
urejeno pa imajo tudi vodno zajetje.
Najboljšo lokacijo, na kateri so združena svojstva reliefa, pašne površine in vodni viri,
imajo planine Velo polje, V Lazu, Voje, Konjščica, Blato, Uskovnica in Blatca.
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2.6 Prst in rastje
2.6.1 Prst
2.6.1.1 Dejavniki nastanka prsti
Na razvoj prsti v obravnavanem delu Julijskih Alp je vplival predvsem relief z lego,
naklonom in nadmorsko višino, vplivali pa so tudi podnebni dejavniki in rastlinstvo.
Večina obravnavanega dela Julijskih Alp predstavljajo v pleistocenu preoblikovana gorska
pobočja in vrhovi, na katerih je ponekod prst odnešena (na to vpliva tudi velika količina
padavin v Bohinju), drugod pa se je razvila le plitva in skeletna prst.
V različnih nadmorskih višinah in na različno nagnjenih pobočjih se je do 2500 m višine
prst razvijala drugače zaradi spremenjenih podnebnih razmer (temperature, padavine), prst
pa je vplivala na lastnosti rastja.
Glavne lastnosti prstem so dale značilne kamnine, na katerih se prsti nastale. Relief in
kamnine sta glavna pedogenetska dejavnika v Bohinju. Trde karbonatne kamnine s
kemičnimi in fizikalnimi lastnosti so imele veliko vlogo pri nastanku prsti, ob njih pa se
ponekod pojavljajo manj čiste karbonatne kamnine (laporni apnenec, lapor), kjer so
drugačni pogoji za nastanek in razvoj prsti. Matična podlaga odloča o morfoloških,
kemičnih in fizikalnih lastnostih prsti, o hitrosti nastajanja in smeri razvoja prsti
(Lovrenčak, 1981).
2.6.1.2 Tipi prsti
Na apnencu in dolomitu v visokogorju se je razvil litosol in rendzine. V najvišjih
predelih, na strmih pobočjih, vrhovih in meliščih (Komensko pogorje, višji deli Komne,
Zahodni del Bohinjskega grebena) se je razvil litosol. Nastal je z mehaničnem
preperevanjem apnenca in dolomita, njegove fizikalne in kemične lastnosti pa niso ugodne
za rast rastlin, zato so kamnišča slabo porasla, prevladujejo pa pionirske rastline
(Geografija Slovenije, 1998).
Pod najbolj strmimi in najvišjimi predeli na obširnih planotah Bohinja se je na izraziti
karbonatni podlagi razvila rendzina. Na prisojnih in položnejših legah prevladuje
sprsteninasta rendzina, ki vsebuje dobro razkrojeno organsko snov, medtem ko se na
drobljivem dolomitu nahaja plitva in suha prhninasta rendzina. Sprsteninasta rendzina
ima za rast rastlin dobre kemične in fizikalne lastnosti, vendar njena plitvost zavira
uspešnejšo rast kulturnih rastlin, zato na tej prsti večinoma uspevajo pašniki in gozd (na
apnencu), ne pa njive in travniki (Geografija Slovenije, 1998), čeprav na dolomitni osnovi
ta prst daje boljše pogoje za uspevanje travniškega rastja. Na gozdnih prsteh se širijo
bukovi in smrekovi gozdovi, ob gozdni meja pa se razrašča alpsko rušje (Lovrenčak,
1981).
Tretjo večjo skupino prsti v Bohinju predstavljajo distrična rjava tla na silikatnih
kamninah, ki pokrivajo jugovzhodni del Pokljuke in pobočja nad Spodnjo dolino
(oligocenske kamnine) v Bohinju. Kadar se nahajajo na položnejšem površju omogočajo
urejanje njiv, vendar so te prsti v Bohinju na strmih pobočjih nad dolino, zaradi česar jih
poraščajo travniki in gozdovi (Geografija Slovenije, 1998).
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V dolini so se razvile prsti na produ in pesku. Na holocenskih terasah nad dolino so iz
proda in peska nastala obrečna tla, slabo razvita mlada tla, primerna za travnike, kjer pa
ni poplav, tudi za njive (Geografija Slovenije, 1998).
2.6.1.3 Vezanost planin na značilnosti prsti
Planine so vezane na reliefne in geološke značilnosti površja, ki so glavni pedogenetski
dejavniki. Planine so namreč z izbiro ugodne površine (na podlagi kamninske osnove in
reliefa) istočasno izbrale tudi boljšo prst, ki je nastajala na teh nepropustnih zaplatah in na
dnu kotanj, na terasah in morenah. Ugodne pedogenetske značilnosti lokacije planine so
prvi pastirji prepoznali po bujnejšem rastju, ki se je razlikovalo od tistega na okoliškem
apnenčastem svetu. Planine, postavljene na karbonatni kamninski osnovi (na Komni in v
Spodnjih Bohinjskih gorah), so izkoristile reliefne značilnosti apnenčastih planot na
ravnih ploskvah in na dnu kraških kotanj ali vrtač, kjer se je na položnejšem pobočju
rendzina ohranila in bolje razvila kot na strmih okoliških pobočjih (Melik, 1950).
Številne planine so izkoristile morensko gradivo, ki prekriva dna kraških kotanj, krnic
(Vrtača, Poljana), suhih dolin (Pri Jezeru) in teras (Vogar), saj so bile morene nekakšno
nadomestilo za manjkajočo preperlino na golih kraških tleh.
Dobre pedološke pogoje za nastanek prsti so dale tudi jezerske usedline (na Pokljuki in
Velem polju), ki so prav tako nadomestilo za preperlino, ki je potrebna za uspevanje
kvalitetne planinske trate.
Poudariti je potrebno, da so apnenčasta tla sicer ugodna za nastanek prsti ustrezne globine,
vendar le dokler se nahajajo na ravnih ploskvah ali na položnih pobočjih, kjer se prst
lahko obdrži in jo ne spira obilica padavinske vode. V visokogorju se na apnenčastem in
kraškem površju pojavlja prav ta problem pri razvoju prsti, saj padavinska voda odnaša
peperlino v notranjost ali pa jo spira s strmih pobočij. Ta proces vpliva tudi na vegetacijo,
kar se kaže v pomanjkanju sklenjenih površin planinskih trat nad zgornjo gozdno mejo,
zaradi česar je višji pas slabo izkoriščen in neugoden za planinsko pašništvo. Posledica
tega je iskanje ustreznih pašnih površin v gozdnem območju, kjer so izkrčili ploskve za
pašo prav v območju širokih teras in planot (Krstenica), kjer je preperlinska odeja dobro
ohranjena (Melik, 1950).
Rendzine v visokogorskih predelih in na planotah so predvsem omogočale rast gozda in
travnikov, zaradi česar je prevladujoča oblika izrabe tal živinorejsko – gozdarska. V
nizkih predelih Bohinja pa je na trdih karbonatnih kamninah plast prsti nekoliko debelejša
in omogoča poleg živinorejske tudi poljedelsko dejavnost (Geografija Slovenije, 1998).
2.6.2 Rastje
Klimatske in reliefne značilnosti Bohinja oz. Julijskih Alp najbolj vplivajo na rastiščne
pogoje, zaradi raznolikosti obeh dejavnikov pa so se razvile številne združbe, tvoreč
vegetacijske pasove. Prav tako pomemben in v današnji dobi najbolj vpliven dejavnik pa
je človek in njegova dejavnost. Ne samo, da so vegetacijske značilnosti Bohinja ( gozdovi
in planinska trata) nudile osnovo človeku za planinsko pašništvo (gozdarstvo, ogljarjenje,
železarstvo), temveč je človek vegetacijo v Bohinju spremenil in prilagodil svojim
potrebam. Velik del sprememb v vegetaciji je povzročilo tudi planinsko pašništvo, ki je
vezano predvsem v bližino zgornje gozdne meje, kar se pozna pri umetnem zniževanju lete v območju planin. V Bohinju se človekov vpliv kaže že od 14. oziroma 15. stoletja, s
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pričetkom fužinarstva in železarstva, medtem ko se je pašništvo okrepilo predvsem po
propadu fužinarstva, vse tri dejavnosti pa so izkoriščale gozd v velikem obsegu (Melik,
1950). Z zavarovanjem bohinjskega dela Julijskih Alp leta 1981 se je poseg človeka v
gozdna območja močno omejil, zmanjšanje pomena gozdarstva, stroge omejitve zaradi
varstvenega režima ter zaraščanje pokrajine pa so pripomogle k ohranjanju in povečanju
gozdnih površin.
Najboljši vpogled v posledice človekovega delovanja v območju gozdne vegetacije daje
slika potencialne vegetacije (take, kot bi bila brez človekovega vpliva), ko jo primerjamo
z današnjim rastjem Bohinja.
2.6.2.1 Tipi rastja, rastiščni pogoji in potencialna vegetacija
V Bohinju največ površja pokrivajo različne gozdne združbe, ki se v nižjih nadmorskih
višinah (Bohinjska kotlina) prepletajo s travniškim rastjem, v visokogorju pa se gozdna
vegetacija zaradi podnebnih in reliefnih dejavnikov umakne travniški in grmovni
vegetaciji.
V reliefno pestri pokrajini se zaradi naklona, lege in nadmorske višine spreminjajo
rastiščni pogoji, ki jih določajo temperature, osončenost in padavine. V visokogorju se že
uveljavljajo rastlinski pasovi, ki jih sestavljajo različne gozdne združbe. Te segajo do
zgornje gozdne meje, nad katero se zvrstijo še zgornja drevesna meja, grmovni pas in pas
zeliščnega rastlinstva (Geografija Slovenije, 1998).
Antropozoogeni dejavniki so spremenili gozdne združbe in potencialno vegetacijo, saj so
ljudje (Pokljuka) vnesli nove drevesne vrste (smreke) ali pa so obsežne površine v
gozdovih izsekali zaradi potreb planinskega pašništva (pašniki, travniki, planine) in
fužinarstva (Geografija Slovenije, 1998).
Karta 4: Potencialna naravna vegetacija v Bohinju
Legenda:
10gorski
bukovi
gozdovi
12-gozdovi bukve in
trilistne vetrnice
18-predalpski kisloljubni
gozd jelke, bukve in
bekice
20-subalpski smrekovi
gozdovi
21-ruševja
26 –jugovzhodnoalpska
visokogorska vegetacija
(macesen)

Vir: Geografija Slovenije, 1998, str.190
Karta potencialne naravne vegetacije Slovenije (Geografija Slovenije, 1998) kaže precej
drugačno vegetacijo od sedanje (realne), saj v nasprotju s potencialno prevladujejo iglavci
nad listavci. Listavce zastopa bukev, ki pa jo je marsikje na nižjih nadmorskih višinah
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zaradi človekovega vpliva zamenjal gozd gabra. Nizki gozd črnega gabra in malega
jesena (Orno – Ostryetum) raste na strmejših toplih in suhih pobočjih iz apnenca in
dolomita nad alpskimi dolinami. Višje, nad 500 m se že uveljavlja gorski bukov gozd
(Ranunculo platanifolii – Fagetum s. lat.), vendar je človek spremenili njegovo floristično
sestavo. Na 600 – 900 m višine prevladuje bukev, ki so ji ostale drevesne vrste le
primešane. Nad pasom sredogorskih bukovih gozdov v višinah nad 900 m so razmere za
rast bukve še vedno zelo dobre. Gorski bukov gozd v Bohinju porašča višinski pas od 800
– 1400 m, širi pa se od Matajurja na Črno prst. V gorskih bukovih gozdovih prevladuje
bukev, posamič pa rastejo z njo beli javor, goli brest, smreka in jelka. V Bohinju je gorski
bukov gozd kot naravna vegetacija prekrival osrednji del Spodnje doline in pobočja nad
njo. Alpski bukov gozd s črnim telohom (Anemone Fagetum) sega do 1500 m ali 1600 m
visoko in je prevladujoča oblika gozda. V višinah nad 1200m se bukvi že pridruži
macesen, kar je značilno za pas nad zgornjo gozdno mejo.
Mešani gozd uspeva le na Pokljuki v obliki alpskega jelovo-bukovega gozda (Homogyno
Sylvestris- Fagetum), ki se je sem razširil iz osojnih leg v predalpskem svetu. Jelovobukovi gozdovi spadajo med pomembne gospodarske gozdove zaradi velikih lesnih zalog.
V višjih nadmorskih višinah nad 1400-1500 m listavce zamenjajo iglasti gozdovi, saj so
podnebne razmere preostre za listnati gozd. Iglasti gozdovi se spuščajo tudi nižje, kjer
zaradi reliefa ali prsti listavci težje uspevajo. V višinah od 1300 – 1600 metrov v Julijskih
Alpah raste gozd smreke in golega lepena (Adenostylo glabrae-piceetum). Smreka
prevladuje na vlažnejših in strmejših pobočjih z rendzino, primešana je tudi bukev, ki jo v
višjih legah zamenja macesen. Gozd ima gospodarski pomen, ki pa ga zmanjšuje gozdna
paša v območju planinskega pašništva (Geografija Slovenije, 1998).
Smreka tvori še subalpinski smrekov gozd v alpskem svetu, pojavlja pa se v kraških
kontah in kotanjah, kjer nastopata toplotni in vegetacijski obrat.
Nad zgornjo gozdno mejo se razrašča grmovno rastlinstvo, ki pokriva večje površine v
visokogorju. Naravno gorsko grmovno rastlinstvo je iglasto grmičevje oziroma ruševje.
Po številu in videzu prevladuje grmovni bor v združbi navadnega slečnika in rušja z
macesnov (Rhodothamno-Pinetum mugo laricetosum). Ruševje nad zgornjo gozdno mejo
s svojimi gostimi in prepletenimi vejami ter močnimi koreninami varuje prst pred
odnašanjem, saj je preperlinska odeja v visokogorju na apnenčastem površju zelo tanka,
na strmih pobočjih pa jo spira velika količina padavin v tem delu Alp.
Z rušjem nad zgornjo gozdno mejo raste macesen, ki prehaja od drevesne oblike do
viharne, dokler dokončno ne izgine. Macesen pogosto v pasu rušja tvori zgornjo drevesno
mejo, nad njo pa se širijo čisti grmovni sestoji navadnega slečnika in rušja
(Rhodothamno-Pinetum mugo) (Geografija Slovenije, 1998).
Nad zgornjo mejo gorskih grmišč (ruševje) se širijo naravna rastišča visokogorskega
travniškega raslinstva. Najbogatejša z vrstami je združba vednozelenega šaša in modrike
(Seslerio-Caricetum sempervirentis). Kjer je gozd posekan, segajo ti travniki tudi pod
gozdno mejo. Na takih traviščih rastejo visokogorske rastline (Geografija Slovenije,
1998). Kjer so pobočja bolj izpostavljena in prsti plitve ter rahlo bazične, uspeva travišče
čvrstega šaša (Caricetum firmae), ki raste med ruševjem, ki ni več sklenjeno zaradi težkih
rastnih razmer. Travišče tla samo delno porašča o 1800-2600m višine. (Geografija
Slovenije, 1998).
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2.6.2.2 Fitocenoze
Rastlinske združbe na območju s tako veliko reliefno energijo tvorijo višinsko
pasovitost. Rastlinske združbe se ne spreminjajo samo glede na značilnosti kamnine in
lego (prisoja/osoja), ampak tudi z naraščanjem nadmorske višine. Z višino se umikajo bolj
občutljive in toploljubne združbe, višje pa se uveljavljajo do gozdne meje in preko nje v
pas ruševja in pas travišč združbe, prilagojene na ostrejše razmere v visokogorju. V
gozdnem pasu so v Bohinju zelo dobro razviti bukovi gozdovi, ki segajo ponekod tudi do
zgornje gozdne meje oziroma prehajajo v gozd smreke in macesna, poraščajo pa tudi
nižje predele. Smrekov gozd kot višinski pas je slabo razvit, bolj pogosto ga najdemo v
mraziščnih legah sredi bukove vegetacije, obsežneje pa poraščajo Pokljuko in Lopučniško
dolino. Verjetno so se ti omenjeni smrekovi gozdovi razvili iz gozdov drugačne sestave,
saj v takih gozdovih izrazito prevladuje kot drevesna vrsta smreka. Poleg smreke iglaste
gozdove tvorijo macesni na zgornji gozdni meji.
V nižjih nadmorskih višinah raste sestoj črnega gabra in malega jesena, vendar ga že
izpodriva bukev (Triglavski narodni park, 1985).
Med gozdnimi združbami prevladuje bukovje, velikokrat v združbi bukov gozd s
trilistno vetrnico (Anemone-Fagetum)). Zaradi bujnih krošenj je zeliščna plast dokaj
revna. Višje se bukovi združbi primeša smreka in macesen, medtem ko se na Komarči
združbi pridruži še snežno bela bekica, ki ima sicer južnoalpsko razširjenost (Posočje).
Kjer so tla debelejša in z več humusa, skupaj z bukvijo raste gorski javor (javorovo
bukovje (Aceri-Fagetum). Smreka se primeša bukovim gozdovom v višjih legah,
zanimiva pa je njena višinskopasovna združba, ki jo lahko opazujemo na poti z Rudnega
polja na planino Konjščica, tvori pa jo smrečje z golim lepenom (Adenostylo glabraePiceetum), kjer v podrasti uspevajo bukovske vrste, kar potrjuje domnevo, da se je
smrečje razvilo iz bukovja, ki so ga uničili z oglarjenjem ali s pašo (Triglavski…, 1985).
Čistejše in floristično bolj tipično smrečje je subalpinski smrekov gozd (Piceetum
subalpinum). Ta smrekov gozd uspeva obširneje na Pokljuki, v dolini med planino
Lopučnico in Črnim jezerom ter na južni strani Bohinjskega jezera (osojna lega), verjetno
pa se je ta združba razvila kot drugotna (Triglavski…, 1985).
Blizu zgornje gozdne meje se začne pojavljati macesenovje, ki je pravzaprav združba
ruševja, v katerem uspeva tudi macesen, ki se na zgornji gozdni meji ustavi, višje pa se
širi ruševje. Ruševje se razrašča nad zgornjo gozdno mejo, sestavlja pa ga grm rušje
(Pinus mugo) in drugi grmi. Ruševje sestavljajo tudi nizki grmi – dlakavi sleč, borovnica,
brusnica in slečnik (Triglavski…, 1985).
Kljub izrazitim alpskim rastlinskim vrstam ( smrečje, macesnovje in ruševje) pa v Bohinju
opazimo tudi sestoje črnega gabra in malega jesena (Orno-Ostryetum). Sestoji so
večinoma grmovne rasti, sestavljajo pa jih črni gaber, mali jesen, in nižji grmi. Združba je
ostanek prodora toploljubne submediteranske vegetacije v središče Julijskih Alp v
toplejšem obdobju (toplejšem tudi od današnjega obdobja) po ledeni dobi (Triglavski…,
1985).
Negozdne združbe v Bohinju sestavljajo združbe visokogorskih resav, travišč, snežnih
tal, melišč in skalnih razpok. Visokogorske resave so v Julijcih slabo razvite, tudi v
Bohinju jih težko najdemo, saj uspevajo na akisanih humoznih tleh ali pa na
izpostavljenih vetrovnih krajih, kot je Mangart.
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2.6.2.3 Planinske trate in njihov pomen za planinsko gospodarstvo
Travišča so najbogatejša fitocenoza glede številnosti različnih rastlinskih vrst. Na
prisojnih pobočjih uspevajo obsežni sestoji modrike in vednozelenega šaša (SeslerioCaricetum sempervirentis). Sestoji rastejo naravno nad zgornjo gozdno mejo, lahko pa
segajo tudi globoko pod njo v pas bukovja, kjer so drugotna vegetacija, ki se je razširila
po izkrčenju prvotne, verjetno gozdne vegetacije. Floristično je sestoj izredno raznolik
zaradi velikega višinskega razpona in ga sestavlja več združb. Takoj nad gozdno mejo in
malo pod njo je tipična združba s pojavom trave modrike ali pisane vilovine in ostričevke
vednozelenega šaša.Vrsti dajeta združbi videz travnika, čeprav sta lahko pokriti z
ruševjem. Na takšnih rastiščih je tudi pravo domovanje planike, ki je sicer bolj pogosta v
skalovju. Prisotnost posameznih rastlinskih vrst nam lahko pove, da se je sestoj razvil iz
združbe rušja (prisotnost rese, dlakavega sleča in progastega vočina) ali pa iz zaraščujočih
melišč (Sternbergov klinček).
Na meliščih lahko opazujemo prehajanje vegetacije glede na stari del melišča in dotok
novega grušča, ki znova spodbudi rast pionirske vegetacije.Med travišča lahko štejemo
tudi združbo čvrstega šaša, ki sega najvišje v gorah (do 2600 m), zaradi trših razmer pa v
njem raste manj vrst kot v vednozelenem šašju (Wraber, 1998).
Planinske trate v Bohinju so tako kot v ostalih delih Julijskih Alp v skromnem obsegu
zaradi izrazite kraškosti površja, ki preprečuje sklenjen travniški pokrov nad zgornjo
gozdno mejo. Prav pomanjkanje tega sklenjenega pokrova trat nad gozdno mejo je
vplivalo na nizko lego planin, vsaj v primerjavi s Centralnimi Alpami v Franciji (Melik,
1950).
2.6.2.4 Gozdno rastje
2.6.2.4.1 Zgornja gozdna meja
V gorskem svetu gozdno rastje polagoma preneha z naraščanjem višine zaradi
spremenjenih klimatskih značilnosti na višjih nadmorskih višinah. V Julijskih Alpah
poteka klimatska, termična gozdna meja do višine, na kateri znaša srednja julijska
temperatura 10,2○ C, za primerjavo pa lahko povemo, da v Kamniško – Savinjskih Alpah
ta meja poteka do višine okoli 11○ C. Poleg nizkih temperatur preprečujejo rast drevja tudi
kratka rastna doba, močni in stalni vetrovi ter dolgotrajna snežna odeja (Geografija
Slovenije, 1998). Vzrok ni samo podnebje, ampak je prenehanje sklenjenega gozda
pogojeno tudi z lego, vrsto kamninske podlage in delovanjem človeka. Predvsem človek
je imel veliko vlogo pri spreminjanju potencialne vegetacije, prav tako je umetno znižal
zgornjo gozdno mejo (Plesnik, 1971).
Z naraščanjem višine se v gorah slabšajo življenjski pogoji za rast drevesne vegetacije, pri
čemer se višina dreves znižuje, krošnje postajajo širše in drevo dobiva značaj in podobo
grmičevja. Sklenjeni gozdni sestoji, ki tvorijo gozd, izginjajo, med drevesi je vedno večji
razmik, gozd se redči, razpada na skupine in posamezna drevesa, ki prehajajo v grmičevje.
Na kateri višini se bo začel ta prehod, je odvisno od bioloških značilnosti dreves, ki tvorijo
zgornjo gozdno mejo, in od splošnih značilnosti, ki pogojujejo zgornjo gozdno mejo
(Plesnik, 1971). Slabšanje rastnih razmer se odraža v krajšanju terminalnih prirastkov
dreves, saj v Julijskih Alpah na višini 1800 m zrastejo v povprečju do 16 cm in na 1900 m
10 cm (Geografija Slovenije, 1998).
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V Julijskih Alpah opazimo ne samo višinsko pasovitost, temveč tudi horizontalne
spremembe v razprostranjenosti vegetacijske odeje. Na južni strani Bohinjskega grebena
je vegetacija drugačna kot na njegovi osojni strani, prav tako drugačne drevesne vrste
tvorijo gozdno mejo v Spodnjih Bohinjskih gorah, na Komni ali v Triglavskem pogorju
(Plesnik, 1971).
Na zgornji gozdni meji rastlinstvo delimo na naravno ali primarno in antropogeno ali
sekundarno, ki jo je ustvaril človek s svojimi posegi v naravno vegetacijo na zgornji
gozdni meji. V Julijskih Alpah, tudi v Bohinju, znaša razlika med primarno in sekundarno
zgornjo gozdno mejo tudi do 200 m (Geografija Slovenije, 1998).
Poleg človekovih posegov v zgornjo gozdno mejo, na njeno višino vlivajo tudi snežni
plazovi, katerih moč in sledi v naravi (v gozdu) lahko opazimo na pobočjih nad Planino v
Lazu (Geografija Slovenije, 1998).
Zgornjo gozdno mejo ločimo na termično in vetrno gozdno mejo, od katerih ima vsaka
svoje značilnosti. Termična meja marsikje ni dosežena in je zaradi reliefa večinoma
abstraktna. Kjer človek ni mogel urediti planin ob zgornji gozdni meji, gozd dosega svojo
dejansko mejo, medtem ko je gozd na položnejšem površju in z vodnimi izviri v bližini
človek posekal za potrebe planin in uredil planinske pašnike ter s tem ustvaril antropogeno
gozdno mejo (Geografija Slovenije, 1998).
Zgornja gozdna meja v Spodnjih Bohinjskih gorah poteka višje na bohinjski strani
grebena kot na južnih pobočjih, ki dobijo večjo količino padavin in vlage ter so bolj
izpostavljeni vetrovom. Zaradi večje oblačnosti, krajše dobe sončnega obsevanja, večje
vlažnosti zraka in nižje temperature v vegetacijski dobi je značaj zgornje gozdne meje in
vegetacije, ki jo sestavlja, drugačen (Plesnik, 1971).
Količina padavin se proti severu zmanjšuje, masivnosti in višina Julijskih Alp pa se
povečuje, zato se dviga tudi višina zgornje gozdne meje, njena drevesna sestava pa se
spreminja. Površine bukovih gozdov se zmanjšujejo, bukev pa nadomešča smreka in
macesen, ki tvorita le redke sestoje ali drevesne skupine. Povsem verjetno je to posledica
močno razčlenjenega skalnega reliefa in močnega delovanja človeka v tem pasu. Delež
smreke je manjši od deleža macesna, bolj strnjeno pa porašča večje depresije oziroma
kraške kotanje in konte na Komni (Plesnik, 1971).
Macesen (in gozdni bor), ki sestavlja zgornjo gozdno mejo, je pionirska vrsta z lahkim
semenom, ki ga veter dobro prenaša, zato lahko te vrste tudi s posrednim delovanjem
človeka spremenijo vegetacijo prvotnih bioklimatskih razmer. Človek je z
odstranjevanjem konkurenčno močnejše bukve za pridobivanje pašnih površin posredno
omogočil tudi širjenje konkurenčno sicer slabših drevesnih vrst, kot je macesen. Na
mnogih planinah v visokogorju (na Komni na primer), kjer je paša opuščena in planine
prepuščene zaraščanju, se pionirske vrste lahko hitro razmnožijo, še posebno če okolici
na višjih skalnatih površinah rastejo trajni izvori semena. Opuščene pašnike najprej
prerastejo pionirske vrste, ki spremenijo sliko o vegetacijskih razmerah, dokler te slabše
vrste na nekdanjih pašnikih ne prerastejo prvotne gozdne vrste, kot je bukev. Bukev je
ekspanzivna in sencoljubna vrsta, ki je tudi konkurenčno najmočnejša, vendar je njeno
napredovanje na izkrčene površine zaradi težkih semen počasno. Nekdanje pašnike, kjer
so izkrčili bukev, pogosto preraste tudi smreka kot pionirska vrsta, vendar le, če je dovolj
vitalna in so prsti zakisane. Na počasno zaraščanje prvotnega bukovega gozda na
izkrčenih površinah vpliva še karbonatna kamninska sestava z razčlenjenim skalnatim
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reliefom, ki nudi ugodne pogoje za rast svetloljubnih pionirskih drevesnih vrst na oblikah,
kjer jih konkurenčno močnejše vrste, kot je bukev, ne morejo prerasti (Plesnik, 1971).
Lep primer sprememb drevesne sestave gozdnih sestojev povezane s klimatskimi
razmerami, ki so pod vplivom orografije, je greben Bogatin – Vogel. Greben predstavlja
visoko pregrado za zračne tokove, ki prinašajo vlago s Sredozemlja. Na jugozahodnih
pobočjih grebena prevladujejo bukovi gozdovi, ki segajo prav do zgornje gozdne meje,
smreka je redka in raste le posamezno, medtem ko je macesen še redkejši. Zgornja gozdna
meja sega čez 1550 m. Vpliv človeka je bil močan predvsem v preteklosti, na kar kaže
obširno bukovje slabe rasti in grmovnih oblik ter obširni sestoji ruševja globoko pod
zgornjo gozdno mejo, ki je pred posegi človeka segala čez 1600 metrov na najvišjih legah.
Na bohinjski strani grebena se nad pasom bukovja razraščajo smreke in macesni v obliki
posameznih dreves, drevesnih sestojev oziroma malih sestojev (Plesnik, 1971).
Na skalnatem pobočju Velikega Špičja – Brda z ekspozicijo jug – jugozahod so leta 1971
segali drevesni macesni v ruševje do višine 1960 m, 14-15 metrov visoki macesni pa so
uspevali še na 1900 m. Takratna gozdna meja (gozdni otoček) je segala največ do 1880 m,
medtem ko klimatska gozdna meja presega 1900 m. Mnogo nižje je segala zgornja gozdna
meja na Komni. Bukovje je uspevalo zelo različno, saj ponekod ni dosegalo niti 1500 m,
drugje so rasli lepi bukovi sestoji do 1540 m, osamljene bukove skupine primerne rasti pa
so uspevale še na 1590 m.
Zanimiv je prerez vegetacije od Doma na Komni do planine Govnjač, ki je pokazal
obširne sestoje ruševja s posameznimi in močno poškodovanimi manjšimi smrečicami in
macesni v višini od 1500 m navzgor. Vendar, na planini Govnjač je suhi ostanek debla z
debelino 80 cm v prsni višini dokazoval, da je človek imel močno vlogo na Komni,
presenetljivo pa je tudi pomanjkanje mladih dreves v ruševju. Na Komni je imel veliko
vlogo pri zniževanju zgornje gozdne meje in spreminjanju sestojev tudi planinsko
pašništvo (Plesnik, 1971).
Na drevesno rastje ni vplivalo samo planinsko pašništvo, ampak so svoj delež prispevali
tudi posegi v prvi svetovni vojni, ko so na širšem območju Komne potekali boji. Gosta
mreža vojaških cest, ostanki zgradb in utrdb kažejo na zadrževanje vojaških kontingentov,
ki so potrebovali les in pašnike za vojaške vprege in tovorno živino. Čeprav je od
intenzivnega delovanja človeka na tem območju minilo dovolj časa, pa se še vedno širijo
obširni in stari sestoji ruševja. V tem dolgem obdobju bi moral biti razrast smreke in
macesna dosti večji, če bi bili tu za rast teh dveh vrst normalni pogoji, vendar pa so
optimalni klimatski pogoji za smreko in macesen na tej nadmorski višini slabi, kar se
odraža na manjši vitalnosti, v slabi odpornosti proti snegu in vetru, v krajši življenjski
dobi posameznih dreves in tudi v slabši zmožnosti reprodukcije zdravega semena
(Plesnik, 1971).
Smreka se uveljavlja globoko pod zgornjo gozdno mejo v kraških depresijah, saj bolje
prenaša nizke zimske temperature in krajšo vegetacijsko dobo kot bukev. Velik del
sestojev macesnov je nastal zaradi delovanja človeka, vendar vseeno pridobe na pomenu
kot bioklimatski pojav, saj bolje uspeva na suhih območjih (Plesnik, 1971).
2.6.2.4.2 Lokacija planin glede na zgornjo gozdno mejo
Medtem, ko so si nekatere Fužinarske planine in planine na Pokljuki izsekale površine v
gozdu, pa je nekaj planin na Komni, v Spodnjih bohinjskih gorah in med Pokljuko in
Komno postavljenih ob zgornji gozdni meji. Najvišje planine so postavljene med
Pokljuko in Komno – Velo polje (1693 m), Planina pod Mišelj vrhom (1645 m). Obe
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planini sta postavljeni na dnu manjše gorske kotline (Velopoljska kotlina), na pobočjih
katere se je pred petdesetimi leti prenehal gozd na približno 1800 m na zahodnih stenah
Tosca. Planinski pašniki na Velem polju ležijo v območju zgornjega mejnega pasu, višje
pa pašniki segajo tam, kjer snežni plazovi potiskajo gozd navzdol pod klimatsko mejo
(Melik, 1950).
Na višini 1790 m na južnem pobočju Tosca leži opuščena planina Zgornji Tosc na travnati
terasi nad zgornjo gozdno mejo. Pašniki in planinsko naselje so razporejeni bližje zgornji
gozdni meji, medtem ko nižja planina Spodnji Tosc (1650 m) leži v celoti ob zgornji
gozdni meji. Živina se pase nad gozdom v pasu golic, v preteklosti je drobnica (ovce)
hodila na pašo na planotast vrha Tosca, kjer uspeva bujnejše travniško rastje (Melik,
1950). Po opustitvi planine Zgornji Tosc in zmanjšanju pomena ovčereje se je paša na
pobočjih in vrhu Tosca zmanjšala oziroma opustila, čeprav danes še lahko opazimo ovce
na paši na vrhu Tosca.
V Fužinarskih planinah so najvišje postavljene planine Krstenica (1673 m), Ovčarija
(1700 m) in Viševnik (1620 m), ki so v času Melika ležale ob zgornji gozdni meji. Planina
Ovčarija leži v izrazitem kraškem svetu, ki ga obdaja gozd, medtem ko planina Viševnik
stoji na slemenu, prav tako v gozdnem območju. Izstopa planina Krstenica, katere pašno
območje se razprostira na slemenu pod Malim Stogom. Gozd na planini je močno
potisnjen navzdol zaradi človekovega delovanja, tako da je sleme visoko pod Malim
Stogom golo in namenjeno pašnikom. Prav tako je sredi gozda izkrčeno manjše območje
južno od planine. Nekdaj so bili stanovi postavljeni višje pod slemenom, kjer je tudi
potekala zgornja gozdna meja, potem pa so s krčenjem gozda za pašnike in gradnjo stanov
izsekali gozd navzdol od slemena. Pri tem se je zgornja gozdna meja umaknila tako nizko,
da so morali stanove preseliti navzdol po pobočju do novega roba gozda. Seveda se je
krčenje gozda nadaljevalo, nadaljuje pa se tudi danes. Na ostanke nekdanjega gozda, ki je
rasel mnogo višje, opozarjajo ponekod visoki štori in zaraščanje grmovnih oblik rastja ob
robu gozda. Na izkrčene površine kažejo tudi južna pobočja slemena nad Krstenico, katere
porašča listnati gozd vse do roba slemena. Od roba naprej pa se po položnejših površinah
širijo pašniki z bujno travniško vegetacijo. Da na slemenu ni dosežena naravna klimatska
gozdna meja, kažejo tudi gozdne skupine, ki poraščajo mnogo strmejša in višja pobočja
Malega Stoga (glej prilogo 14, slika 18).
V Spodnjih Bohinjskih gorah so najvišje planine na nižjih nadmorskih višinah, pod 1500
m. Najvišje ležeča je planina Prvi Vogel na 1537 m, ki pa še leži pod zgornjo gozdno
mejo (Melik, 1950). Planine so večinoma v krnicah, ki jih je včasih le obdajal gozd, danes
pa poteka na teh planinah napredujoče zaraščanje, proti katerim se poskušajo boriti z
organiziranim čiščenjem planine. V bližini krnic so si številne planine (Za Liscem, Za
Črno goro, Osredki) izsekale manjše površine, kjer se nahajajo vodni izviri, studenci.
Planine na visoki planoti Komni se nahajajo v pasu zgornje gozdne meje, vpliv človeka pa
je tu še najbolj očiten, saj se je gozd sprva pomaknil zaradi pašništva, ogljarjenja in
izsekavanja v času prve svetovne vojne globoko pod klimatsko gozdno mejo. Pastirji z
živino so gozd vztrajno potiskali navzdol, zato se je gozd v preteklosti končal že na 1550
– 1600 m. Melik (1950) je na Komni ugotavljal višino zgornje gozdne meje, pri čemer ga
je zmotilo dejstvo, da v kontah in kraških kotanjah na planoti ni našel vegetacijskega
obrata, ki bi se sicer uveljavil, če bi bili blizu zgornje gozdne meje. Posamezna drevesa so
uspevala tudi na dnu takih kraških kotanj. Zaradi opustitve pašne dejavnosti in ogljarjenja
na tej planoti, se je pokrajina začela zaraščati, tako da je danes gozd prerasel že številne
opuščene planine na poti od Komne proti Dolini Triglavskih jezer. Številne opuščene
planine na Komni so nekoč segale mnogo višje – planina Pri Jezerih na 1680 m, Ute na
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1750 m, planine na Lepi Komni so segale nad 1600 m, v območju zgornje gozdne meje
(Melik, 1950).
Postavitev najvišjih planin v bližino zgornje gozdne meje ali le malo pod njo nakazuje na
močno povezanost planin, pašništva in gozda. Planinska naselja so nameščena v mejni pas
med golico (zemljišče nad gozdnim področjem) in gozdom, kjer uspevajo še posamezna
drevesa, katerih les planinskemu naselju služi za kurjavo in gradivo. V pasu med ruševjem
in skalovjem se živini omogoči tudi paša, drobnica pa odhaja na pašo tudi mnogo višje.
Zakraselost alpskega sveta nad zgornjo gozdno mejo je onemogočila postavitev planinskih
naselij nad zgornjo gozdno mejo v pasu planinskih trav, kot je to značilno za alpski svet v
Franciji. V našem kraškem visokogorju je nad zgornjo gozdno mejo premalo sklenjenih
travnih površin, ki bi omogočale pašo tudi mnogo višje nad gozdnimi površinami. Človek
je uredil planine in pašnike v gozdovih, kjer je izkrčil pašnike, v nižjih legah pa je uredil
planinske travnike (Melik, 1950). Ohranjanje planinskega pašništva onemogoča gozdu, da
bi se obnovil v nekdanjem obsegu, medtem ko zaraščanje na opuščenih planinah hitro
napreduje, tako da se gozd počasi le obnavlja in dosega naravno zgornjo gozdno mejo.
Ugotavljanje starosti izkrčenih površin lahko ugotavljamo s pomočjo imen naselij, ki so
nastala na teh krčevinah (Nemški Rovt, Laški Rovt, Planina v Lazu). Nad Planino v Lazu
je ob Debelem vrhu nastala prva planina na zgornji meji gozda oziroma nad njo, kasneje
pa so planino razširili v nižje nadmorske višine, pri čemer so izkrčili gozd in uredili laz.
Del planine, ki je nastal v nižjih višinah, je prevzel glavno vlogo pri delovanju planine,
kamor so se preselili tudi stanovi, čeprav je ta del planine nastal kasneje in z izkrčenjem
pod zgornjo gozdno mejo. Melik (1950) ugotavlja majhno število topografskih imen, po
katerih bi lahko sklepali na krčenje gozda, zato predvsem starejšim planinam pripiše
nastanek s pomočjo krčenja gozda.
Bližina gozda je bila za pastirje na planini pomembna tudi zaradi pridobivanja gradiva za
popravilo in gradnjo stanov, za kurjavo, predvsem pa jim je gozd nudil možnost gozdne
paše, ki je dopolnjevala pašo nad gozdno mejo. Kljub temu so pravico gozdne paše hoteli
ukiniti že fevdalci, čeprav je bila paša v gozdu tradicionalna. Odpravljena je bila paše te
vrste na Komni - na planini Pri Jezerih, ki danes več ne obstaja. Tudi danes je paša v
gozdu prepovedana, vendar se lastniki vseeno poslužujejo te možnosti, kljub temu, da so
gozdovi del Triglavskega narodnega parka, ki ima še posebne restrikcije.
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III.

DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI

V 20. in 21. stoletju je razvoj pašništva izrazito odvisen od sprememb družbeno
geografskih dejavnikov. Ti so se spreminjali v času obeh vojn, po nastopu novega
družbenega sistema, ki je posredno z zakonskimi določili posegel v pašništvo, kasneje pa
sta procesa industrializacije ter deagrarizacije in depopulacije povzročila zamiranje in
zmanjšanje obsega planinskega pašništva v Bohinju.
Čeprav med leti 1981-1991 ni bila opuščena nobena planina v Bohinju, jih je od prvotnih
50 do takrat že bila opuščenih polovica (Novak, 1995), medtem ko Melik do leta 1950 v
svojem delu Planine v Julijskih Alpah omenja le tri opuščene planine (Ute, Pri Jezerih, Zg.
Tosc).Danes je v Bohinju živih še 27 planin, če prištejemo tudi planine, ki so le pašna
območja, stanovi pa niso v uporabi (npr. Ovčarija, Pod Mišelj vrhom).
V nadaljevanju bomo spoznali in analizirali družbeno geografske dejavnike, ki vplivajo na
razvoj pašništva v tem delu Julijskih Alp.
3.1 Razvoj pašništva v Bohinju
Bohinj je zaradi svoje kotlinske lege v osrčju Julijskih Alp že zgodaj predstavljal veliko
poselitveno enoto, čeprav obsega le 304 km2 oziroma 1,5% slovenskega ozemlja
(Vojvoda, 1995).
Zgodovina planinskega pašništva (planšarstva) sovpada z zgodovino naselitve krajev v
Bohinju. Najstarejšo dobo planšarstva odkrivamo s pomočjo jezikoslovja, ki išče v
značilnih planšarskih izrazih vplive jezika in kulture staroselcev (»Komna« in planšarska
izraza cgan (leseno vratilo za obešanje kotla v stanu) in trnač (priprava za mešanje mleka
pri sirjenju)) (Novak, 1995).
Na dolgo živinorejsko tradicijo v Bohinju opozarja poleg arheoloških ostankov planšarska
kultura (materialna kultura, planšarsko besedišče) in dejstvo, da imajo najstarejše
bohinjske vasi v posesti tudi najvišje in najboljše planine v bližini naravne gozdne meje
(fužinarske planine), medtem ko imajo mlajše bukovske vasi slabše in nižje planine
(Cevc, 1992).
Pisni viri iz srednjega veka omenjajo izkoriščanje planinskih pašnikov, arheološki dokazi
pa pričajo o antiki. Imena posameznih planin (Velo polje ali Velle Pole) kažejo na zgodnje
planšarstvo, kljub temu, da so bila prvič omenjena šele po srednjem veku. Bohinjska
planina Pečana (»ad Bocsanam«) je prvič omenjena leta 973, druge planine pa šele proti
koncu srednjega veka (leta 1377 Lipanca in Javornik, leta 1498 Uskovnica), čeprav to ne
pomeni, da so nastale toliko kasneje. Pogosteje so omenjene planine v zgodovinskih
listinah od konca 15. stoletja naprej (Cevc, 1992; Novak, 1995).
Zapise o planinah v Bohinju najdemo tudi v času fevdalizma, ko so planine prešle v last
zemljiških gospodov, ti pa so jih dajali v zakup srenjam, ki so planine sicer že od nekdaj
uživale. Iz 13. stoletja so se ohranili številni zapisi o dajatvah v živini in siru, ki so jih
morali bohinjski podložniki dajati blejskemu gospostvu. Dajatve v siru so omenjene tudi v
zvezi z užitkom planin. Da je bilo planšarstvo oziroma živinoreja pomembna tudi v 18.
stoletju, ko so bile dobro razvite bohinjske fužine, priča rokopisna zapuščina Žige Zoisa.
Leta 1778 je bilo v Bohinju 700 gospodarstev, od katerih jih je 400 prodajalo v dolini
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surovo maslo, maslo, teleta in lesne izdelke. Že takrat se je število živine brez koz
ocenjevalo na 4200, od 1. polovice 19. stoletje do zadnjih desetletij našega stoletja pa je v
Bohinju močno prevladovalo mlečno govedo. Okrog leta 1830 so v Bohinju našteli 2635
krav, 473 glav mladega goveda, 30 volov, 1826 ovac in koz, 253 konj in 807 prašičev
(Novak, 1995).
Zemljiška odveza 1848. leta je omogočila Bohinjcem vključitev v delo komisij za urejanje
in odkup služnostnih pravic, vendar so se hkrati pojavili problemi v zvezi s starimi mejami
pašnih območij srenj, pravicami do uporabe poti, napajališč, lesa za planšarske zgradbe in
kurjavo, nadrobni popisi planin, pašnih terminov in organizacije pastirstva (Novak, 1995).
V razvoju in zgodovini planšarstva v Bohinju je pomembno leto 1873, ko so na
Kranjskem prvi ustanovili sirarsko družbo. Takratno Cesarsko kraljevo kmetijsko
ministrstvo je bilo naklonjeno izboljšanju razmer na planinah. Velika prelomnica za
bohinjsko gospodarstvo (živinorejo) je bila uvedba švicarskega načina sirarstva, ki so se
ga pred tem učili že kmetje na Tolminskem. Pred ustanovitvijo sirarske zadruge je vsak
planšar sam v svojem stanu na planini predeloval mleko svoje živine, kasneje pa so uspehi
zadruge spodbudili planšarje, da so mleko začeli zbirati v skupni planinski sirarni, kjer je
sir izdeloval izučen sirar s strani sirarske združbe. Sirarske združbe in zadruge so bile
samostojne organizacije v okviru posameznih pašnih srenj, z njihovo pomočjo pa se je
močno razvila trgovina s sirom. Sirarji iz kmetijske zadruge v Bohinju so zadnjič na
planinah sirili leta 1972, saj je bila leto pred tem v Srednji vasi v Zgornji dolini odprta
skupna Sirarna Srednja vas, kamor so kmetje pošiljali svoje mleko s planin (Novak,
1995).
Večje spremembe v razvoju pašništva so se pričele v 19. stoletju, ko se je spremenila
posestna in lastninska struktura, saj so razdelili skupne pašnike in gozd za odpravo
servitutnih pravic. Ta proces delitve je trajal 50 let - do 30. let 20. stoletja. Druge velike
spremembe, ki jih je doživelo pašništvo v Bohinju, pa so bile po 2. svetovni vojni z
uvedbo novega družbenega sistema, ki ni bil naklonjen zasebnemu kmetovanju. Hkrati je
planinsko pašništvo oslabila še sprememba lastništva in preslojevanje agrarnega
prebivalstva (Vojvoda, 1995).
3.1.1

Vpliv poteka poselitve v dolini na razvoj in izkoriščanje planin

Gospodarski motivi za poselitev odročne gorske kotline kot je Bohinj, so obsegali različne
dejavnosti, vendar je bil prvi motiv za naselitev kmetijstvo. Prebivalstvo se je ukvarjalo
predvsem z živinorejo, saj so bili naravni pogoji za poljedelstvo slabi, obdelovanje njiv,
vrtov in sadovnjakov pa je temeljilo na mnogo slabših pogojih in zemljiščih kot
živinoreja, ki je izkoriščala travnike in pašnike, ti pa so predstavljali dobro tretjino
površin. V živinorejo so vključili planinske pašnike in jih tako povezali v gospodarski
krog skupaj z dolino (Melik, 1950).
Prvotni živinorejci so se priselili v gorato in gozdnato pokrajino, v kateri so si šele morali
izkrčiti ustrezne ploskve za travnike in pašnike, saj so večje sklenjene travnate površine
nad gozdno mejo redke zaradi kraške, apnenčaste pokrajine. Da so krčili površine že zelo
zgodaj, opozarjajo imena nekaterih predelov med Zgornjo in Spodnjo dolino (na primer
Senožeti, gorski hrbet med Rodnico in Šavnico). Beseda »senožeti« je starejšega izvora,
saj Bohinjci dosledno in vedno uporabljajo namesto »senožeti« besedo rovt. Navkljub
različnim obdobjem, katerim pripadajo oznake za krčevino oziroma travnike (senožeti,
laz, rovt), pa obstaja domneva, da so prebivalci Julijskih Alp v vseh obdobjih krčili gozd
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in večali travnate površine za svojo živino, čeprav je bilo to krčenje najbolj sistematično
razširjeno in uporabljeno v fevdalni dobi oziroma od 14. stoletja dalje za potrebe oglarjev
in fužinarjev (Melik, 1950).
Potek poselitve Bohinjske kotline je vplival na prvotno izkoriščanje planin oziroma
njihovo ustanavljanje in razširjanje. Najprej je bila poseljena Zgornja dolina, vendar ne
istočasno (najstarejše naselje je Srednja vas). Nad Zgornjo dolino se dviguje Pokljuka, ki s
svojim planotastim površjem omogoča planinsko pašo in postopen prehod v visokogorje,
ki je bilo prav tako pomemben za pašništvo.
V Zgornji dolini sta mlajšega nastanka Stara Fužina, katere obstoj povezujemo z razvoj
fužinarstva, vas Jereka in Podjelje, najmlajša pa sta Koprivnik in Gorjuše, saj sta nastala iz
prvotnih starejših planin Češnjanov in Nomenjcev.
Mlajši nastanek nekaterih naselij je možno ugotoviti tudi po obliki naselitve, saj so
individualne kmetije izjemno redke, nekoliko pa na njih spominjajo oblike naselitve v
mlajših vaseh, kjer prevladuje razložena naselitev. To potrjujejo domnevo, da so se vasi
razvile iz planin, po katerih so podedovale prvotno razvrščenost planinskih hišic (Gorjuše,
Koprivnik). Starejše vasi v Bohinju ohranjajo trdno sklenjeno naselitev prve naselitvene
faze, medtem ko bukovske vasi Spodnje doline spadajo v srednjo fazo naselitve s
sklenjeno naselitvijo, a v posebni zemljiški razdelitvi (celki, zaselki) (Melik, 1950).
Poselitev Spodnje doline sega v nekoliko mlajše obdobje kot Zgornja dolina, čeprav je v
okolici Bohinjske Bistrice pri Ajdovskem Gradcu odkrito prazgodovinsko arheološko
nahajališče. Najstarejša naselja v Spodnji dolini so poleg Bohinjske Bistrice še vasi Bitnje,
Brod in Savica. Vas Savica je bila v času ustanovitve na robu poseljenega območja v
Spodnji dolini, med vasjo in jezerom je bil le gozd, ki so ga takrat imenovali Bukovo. Ko
so ta gozd izkrčili kasnejši priseljenci za naselja Kamnje, Polje, Žlan, Laški rovt in Ribčev
laz, so naselja imenovali s skupnim imenom »Bukovske vasi«. Te vasi zgodovinski viri
navajajo zelo pozno, šele v 15. stoletju ali kasneje (Melik, 1950).
Kakor je opazna razlika med poselitvijo Zgornje in Spodnje doline, tako je opazna razlika
med planinami, ki jih imajo v lasti posamezna naselja oziroma srenje. Starejše vasi imajo
boljše planine, ki so pogosto v prisojnih legah. Kljub temu so si v Bohinju mlajša naselja
uspela urediti dobre planine na ugodnih lokacijah. S planinami so bolj povezani prebivalci
starejših naselij, saj so zelo zgodaj posegli v visokogorje in si tam uredili najvišje ali
najbližje planine, medtem ko so najmlajša naselja imela sorazmerno slabši delež v
izkoriščanju planin. Mnogi dejavniki (poleg naravnih) so imeli vpliv na urejanje planin in
njihovo uvrstitev v gospodarski sistem Bohinja. Zgodilo se je tudi, da so planine prehajale
med naselji oziroma srenjami ter je pri tem prihajalo do sporov (planina Krstenica in V
Lazu, Jezerce). Pri tem je imelo veliko vlogo fevdalno gospostvo, ki je posamezne planine
proti boljšem plačilu oddajala drugim vasem in jih odvzemala tradicionalnim
uporabnikom (planine na Komni) (Melik, 1950).
Razen teh omenjenih sporov med različnimi srenjami pa so planine ostale skozi stoletja v
lasti prvotnih uživalcev in povezane z istimi vasmi, ter niso prehajale med posameznimi
srenjami. Nekoliko so v tak način razdelitve pašnih območij in tradicionalno zasnovanih
srenj posegle stare fevdalno-upravne enote in interesi briksenško-blejskega in
radovljiškega gospostva. Opuščanje planin zaradi sporov je bilo sicer zelo malo, Melik
(1950) je omenjal v zadnjih 500-ih letih opuščeno planino Jezerce, Debeli vrh in Ogradi.
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Na splošno lahko ugotovimo, da, podobno kot v vseh Julijskih Alpah, v Bohinju najvišje
planine pripadajo najstarejšim vasem in naseljem – Jezera in Debeli vrh (vas Studor),
Velo polje in Pod Mišelj vrhom (Češnjica), Konjščica (Srednja vas), Prvi in Zadnji Vogel
(Bohinjska Bistrica), omenjene pa so bile med prvimi, pred nižjimi planinami, pri
nekaterih planinah pa samo ime izkazuje starost (Velo polje). Melik je na podlagi tega
sklepal, da so planinski pašniki bili že od začetka del njihovega pašnega gospodarstva.
3.1.2

Povezanost planinskega gospodarstva z ostalimi panogami

Julijske Alpe so nudile gospodarsko osnovo kmetijstvu, vendar so tudi možnosti drugih
gospodarskih panog privlačile ljudi v Bohinj in druge gorske kotline. Med nekmetijskimi
gospodarskimi panogami sta prevladala rudarstvo in fužinarstvo.
Rudarstvo je imelo velik pomen za razvoj poselitve v Bohinju in posredno tudi za
izkoriščanje planin v Julijskih Alpah, saj je panoga v gorski svet privedla veliko število
ljudi. V Bohinju je bilo v času fevdalizma eno najmočnejših središč rudarstva v Julijskih
Alpah, posebno dobro je bila panoga razvita na Pokljuki, okrog Gorjuš (Rudno polje). V
naseljih so nastali številni primitivni plavži, kovačnice, žebljarne in fužine (Stara Fužina)
(Melik, 1950).
Stari viri so omenjali povezavo med fužinarstvom in rudarstvom ter planinskim
pašništvom. Mnogi priseljenci v Bohinju so se ukvarjali tako s kmetijskimi kot z
nekmetijskimi dejavnostmi, posebno pa je bilo to značilno za tradicionalne rudarske kraje
kot je bilo Gorjuše, kjer so kmetje v slabem vremenu kopali rudo, v lepem vremenu pa so
se ukvarjali s kmetijskim delom (Melik, 1950).
Rudarstvo, fužinarstvo in ogljarstvo so v Julijske Alpe pripeljali nove prebivalce in
pripomogli k zgostitvi prebivalstva. Ko so bile rudne zaloge izčrpane do leta 1890, se je
končalo tudi fužinarstvo. Melik (1950) je predvideval, da so omenjene nekmetijske
dejavnosti pripomogle k nastajanju novih vasi, hkrati pa je opustitev teh dejavnosti
privedla do povečane živinoreje in izkoriščanja novih planin ali novih gorskih travnikov,
planini Koprivnik in Gorjuše pa sta postali stalno naseljeni. Ljudje so se na obeh planinah
naselili za stalno zaradi rudarstva na Pokljuki in kasneje zase uredili nove planine
(Goreljek). O takšnem razvoju pričajo posestne razmere – številne zemljiške parcele
(travniki in planinske njive) Češnjanov so se mešale s posestnimi parcelami in domovi
prebivalcev Koprivnika. Na Goreljku tega ni bilo, kar je po Meliku znamenje, da je bila
planina izkrčena ali bistveno razširjena že po nastanku Koprivnika.
Ohranjena so poročila o vključevanju kmečkega prebivalstva Bohinja v spremljevalne
dejavnosti fužinarstva, ogljarstva in železarstva v zimskem času. Kmetje so prekinili
vsakršno delo v zvezi s fužinarstvom od 25. julija do 24. avgusta (na višjih planinah še za
mesec dlje), da bi ta čas opravljali delo na kmetijah in planinah (košnja, žetev). Odtok
delovnih moči iz kmetijstva in njihovo vračanje nazaj je bilo odvisno od uspevanja
fužinarstva. Čeprav so fužinarstvo in spremljajoče panoge pripomogle k zgostitvi
prebivalstva v gorskih področjih, pa so kasneje s svojim prenehanjem povzročile
poslabšanje gospodarske situacije, katero so ljudje poskušali izboljšati z vračanjem v
kmetijstvo in širjenjem planin (Melik, 1950).
3.2

Planine in planinska naselja

Pojem planina se v Julijskih Alpah uporablja predvsem v gospodarsko – topografskem
smislu. Prebivalcem alpskega sveta je pojem planina že od nekdaj predstavljal enoto
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gorskih pašnikov, kamor so čez poletje gnali živino na pašo, kjer je ostala nekaj tednov ali
mesecev, hkrati pa so na gorskih pašnikih na primernem mestu uredili hleve in stanove.
Melik (1950) je takšno označbo planine imenoval za bistveno značilnost planine. Povsem
verjetno iz besede planina izhaja stara beseda »planovati« (iz planinovati, po Pleteršniku),
kar naj bi pomenilo – opravljati posle pastirja na planini. Nekoliko bolj je danes razširjena
beseda planšar, planšarstvo itd.
Pomembno je razlikovati med planino – naseljem in planino – pašo. Domačini so v
pogovoru uporabljali pojem planina takrat, ko so prvenstveno mislili na planinsko naselje
– stanove, hleve, pašnike. Težišče označbe nekega dela pokrajine za planino prepoznamo
po tem, da ljudje planinskih pašnikov, kjer niso postavljene koče ali hlevi ne označujejo
za planino, ampak omenjajo tak planinski pašnik le kot kraj, kjer se pase živina, kot pašo.
Tak primer najdemo povsod v Bohinju – npr. pašno območje Kal, za Zadnjim Voglom v
Spodnjih Bohinjskih gorah, kjer se je pasla le jalovina, se ni nikoli imenovalo planina.
Planina se osredotoči na planinsko naselje z večjo ploskvijo planinske paše, kamor v
poletnih mesecih iz dolinskih trajno poseljenih vasi za nekaj tednov ali mesecev pastirji
priženejo živino, za katero so zgradili hleve (Melik, 1950).
V Bohinju tako kot drugod v Julijskih Alpah obstajajo planine, ki nekoliko odstopajo od
splošne podobe planine. Pogoste so ob glavnih planinah »podružniške« ali stranske
planine, v katerih se zadržuje živina posebne kategorije – samo voli ali konji ali jalovina.
Najpogosteje so te planine brez hlevov in stanov, medtem ko pastir le občasno obišče
živino na paši. Take planine domačini ne imenujejo planine, saj jih štejejo le kot del
glavne planine (Melik,1950). Danes je večina planin v Spodnjih Bohinjskih gorah te
narave, saj so zgradbe že davno razpadle, pase pa se jalovina brez pastirja. Gre za primer
prehoda iz glavne planine v stransko.
V Bohinju so v sorazmerno nizki legi značilne prve ali senožetne planine, kjer se trava
pokosi in pusti na planini, da se posuši. Živina se pase v takšnih planinah le jeseni po
košnji, v nekaterih tudi zgodaj spomladi. Glavna oblika travnega gospodarstva v teh
planinah je košnja, vendar je pomembna tudi jesenska paša. Na senožetnih planinah so
poleg hlevov in stanov postavljeni še seniki. Te planine imajo individualne posesti,
medtem ko so višje planine v celotni lasti srenje. Planinske senožeti obsegajo večja pašna
območja, zato traja košnja v njih zelo dolgo časa, tudi po več tednov. Prav zaradi tega so
za časa košnje na planini potrebni bivalni stanovi - hišice, ki se na zunaj precej razlikujejo
od stanov, ki so jih pastirji zgradili v višjih planinah. Hišica ima poleg bivalnega prostora
tudi strop za shrambo sena, pogosta je gradnja senika ali svisli. Senožetne planine
predstavljajo večja planinska naselja, saj ima vsak uporabnik planine svoja gospodarska
poslopja (Melik, 1950).
Posebno obliko senožetnega tipa planine predstavljajo planine z njivami v nižjih legah.
Poleg senožeti ali rovtov so si kmetje na planinah uredili še njive, na katerih so posejali
oves, rž, krompir in zelje, njive pa so obdelovali poleg drugih opravil na senožetni planini.
Hišice so bile na takih planinah, ki so imele urejene njive, še bolje opremljene in
planinska naselja so bila videti kot majhne vasi. Najvišje planinske njive in hišice v
Bohinju (do 1250 m) segajo na planini Uskovnica (Melik,1950).
Njive so imele še planina Blatce, Vogar, Javornica in Na Šeh, na Gorjušah in Koprivniku
tudi do višine 1100 m (Melik, 1927). Nekoliko višje ležeča (1200 – 1270 m) planina
Goreljek nima njiv, ne hišic, le obilo pašnikov. Razlog temu je pogosta poletna slana
zaradi mrzlega zraka, ki se kot nočni gorski zrak spušča s planote preko Raven in
Koprivnika v dolino (Melik, 1927).
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Planinske njive so si kmetje uredili poleg senožeti zaradi izkoristka časa na planini v času
košnje, prav tako so bile za poljedelsko obdelavo privlačne številne ravne ploskve na
planoti, ki so dopolnjevale redke ugodne ploskve za njive v dolini, pridelava na njivah pa
je imela predvsem praktični namen – kmetom ni bilo več potrebno vso hrano za nekaj
tednov ali mesecev nositi s seboj v planine (Melik, 1950).
Ta tip planin se je izoblikoval predvsem na Pokljuki, na njenem položnem južnem robu,
na terasah in položnih delih planote zaradi prisojne lege. Planine z njivami najdemo le na
nižjih senožetnih planinah. Zelo malo je njiv na planini na Strmnah in Vresje nad Spodnjo
Bohinjsko dolino, razlog je v osojni legi (Melik, 1950).
3.2.1 Topografija planin in planinskih naselij
Položaj planin v pokrajini v Bohinju smo pregledali že v sklopu geomorfoloških oblik in
lokacije planin glede na te oblike (njihovo topografsko lego). Omenim naj samo še
pogostost posameznih oblik, v katerih se nahajajo planine (glej prilogo 1).
Številne planine so se naselile v geomorfoloških oblikah, ki so jih preoblikovali ledeniki,
ki so se spuščali navzdol po dolinah, pri tem pa so tla pokrili z morenskimi nasipi. V
kočnah so postavljene tri planine, v ledeniško razširjenih suhih dolinah ali kotanjah 9
planin, medtem ko je 14 planin postavljenih na površju, kjer ležijo bolj ali manj obsežni
morenski nasipi. Takih planin je največ na Fužinarski planoti in Pokljuki, manj pa v
Spodnjih Bohinjskih gorah, kjer so planine postavljene v številnih krnicah (9) v
nadmorski višini 1300 – 1500 m (le krnica s planino Za Malim vrhom se nahaja nižje, na
1120 m).
Pogoste so planine na nizkih (pod 1000 m) terasah Jelovice (3), na terasah v južnem robu
Pokljuke in drugje (6 planin).
Zelo redke so planine v pobočjih (5), pa še ta morajo biti večinoma zelo položna, na
primer kot na Pokljuki, prav tako najdemo v Bohinju zelo malo (3) planin na sedlih, od
katerih je najbolj značilna planina Viševnik na sedlu pod Pršivcem. Med redke lokacije
planine spada dno nekdanjega jezera (Velo polje, Goreljek) in položaj planine na slemenu
(Krstenica).
Če povežemo še tip planine z njeno lokacijo, ugotovimo, da se visoke ali zgornje planine
najbolj pogosto nahajajo v razširjenih delih suhih dolin in v kraških kotanjah, v krnicah
ležijo same visoke planine Spodnjih Bohinjskih gora, razen spodnje planine Za Malim
vrhom, ki je na nižji nadmorski višini. Številne visoke planine so postavljene na površju,
prekritem z moreno.
Spodnje ali prve planine so večinoma so postavljene na ravnih delih planot ali ostankih
planot, na terasah in v položnih pobočij planot (Pokljuka).
Senožetne planine so velikokrat postavljene na površju, prekritem z morenami, zelo
pogoste so na terasah in ravnih delih planot ter prehodu planot v pobočja. Redko najdemo
senožetne planine v kraških kotanjah, suhih dolinah (planina Konjska dolina), nobena
senožetna planina pa ni postavljena v krnici. Krnice so bolj pogoste v Spodnjih Bohinjskih
gorah in imajo izrazito osojno lego, kar pa za senožeti ni ugodno.
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3.2.2

Značilnosti planin glede na nadmorsko višino

Največ planin (vštete so tudi planine brez planinskih naselij) v Julijskih Alpah leži v
nadmorskih višinah med 1200 in 1400 metrov (32,8%), v višinah med 1100 in 1400
metrov pa že 45,4% vseh planin. V višini med 900 in 1600 metrov se ta delež zviša na
81,7%. Ti deleži prikazujejo topografske značilnosti planin, saj nam nadmorske višine
povedo, da se večina planin nahaja v območju visokih planot in njihovih suhih dolinah,
kraških kotanj in teras (Melik, 1950).
V Bohinju leži od skupno 58 planin največ planin v višinskem pasu 1200 – 1399m
(25,8%), sledita pas 1000 – 1199 m in 1400 – 1599 m, vsak z 22,4% deležem. Očitno
prevladujejo planine v višjih pasovih z nadmorsko višino 1600 – 1799 m (17,2%) nad
planinami nižjega pasu 800 – 999 m, kjer je le 8,6% vseh planin v Bohinju (glej prilogo
2).
Pregled po stometrskih višinskih pasovih pokaže, da ima največji delež planin višinski
pas 1100 – 1199 m (22,4%), sledi mu pas 1300 – 1399 m, kjer je 15,5% vseh planin. Pod
1000 m nadmorske višine v Bohinju leži le 12% vseh planin v Bohinju, medtem ko v pasu
med 1100 – 1499 m leži kar 58,6% vseh planin. Nad 1500 m leži 27,5% vseh planin.
Pregled nadmorskih višin planin glede na tip planine pokaže, da se do 1200 m višine
enakovredno izmenjavajo senožetne in prve planine. Večina prvih planin do 1200 m se
nahaja v Spodnjih Bohinjskih gorah, ostale planine pa na stiku fužinarskih in pokljuških
planin (Blato, Hebed, Goreljek). V pasu od 1200 do 1299 m so zastopane same senožetne
planine na Pokljuki, izjema je le prva planina Grintojca. Zadnje senožetne planine se
nahajajo na 1340 m na Pokljuki (Konjska dolina, Jelje).
Prve planine se nehajo nekoliko višje, do 1350 m, visoko sta planini Trstje in Vrtača ter
najvišja planina Vodični vrh, ki leži kar 150 m višje od omenjenih planin. V višinskem
pasu 1300 – 1399 m so po deležih enakomerno razporejene senožetne (na Pokljuki), prve
ali spodnje (planini Trsje in Vrtača) in visoke planine. Zanimivo je, da se že na tej
nadmorski višini v Spodnjih Bohinjskih gorah pojavljajo visoke planine, medtem ko so
na približno isti nadmorski višini na Pokljuki šele senožetne planine (prisojna lega in
planotasti svet) in prve planine nad dolino Mostnice.
Nad 1400 m nadmorske višine se pojavljajo le še visoke planine, izjema je planina
Vodični vrh na 1500 m, ki je pravzaprav najvišja spodnja fužinarska planina. Najvišje
ležeče planine so vsekakor planine na Komni, visoke fužinarske planine in planine pod
Toscem (Tosc, Velo polje, Pod Mišelj vrhom). V Spodnjih Bohinjskih gorah je najvišja
planina Prvi Vogel na 1530 m višine, medtem ko so vse ostale planine pod 1500 m.
3.2.3

Splošne značilnosti poselitve planin

Večina planinskih naselij v Bohinju je postavljenih v kotlastih geomorfoloških oblikah
površja, v konkavnih oblikah, izjeme so planine, ki so postavljene na pobočjih ali terasah
v gorovju (Zgornji Tosc, Grintojca, Hebed). Konkavne oblike so nudile na planotah
zavetje pred zimskimi viharji, ki bi sicer rušili hleve in stanove na planini. Pri postavitvi
naselja na planini so bili kmetje pozorni tudi na možnost plazov (Melik, 1950).
Naselja so pogosto grajena na robu pašne površine, da je ohranjena planinska trata v
središču naselja. Razvrstitev stanov ob robu pašne ploskve so upoštevali tudi pri ureditvi
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planine v kotanjastih oblikah (Dedno polje) (glej prilogo 14, sl. 19). Pri postavitvi stanov
so pazili, da naselje ni blizu hudourniških grap oziroma strug (Velo polje, planine v
Spodnjih Bohinjskih gorah), po katerih zaradi značilno močnih nalivov drvijo velike
količine vode (Melik, 1950).
Stanovi v krnicah v Spodnjih Bohinjskih gorah so postavljeni v polkrogu ob spodnjem
robu kotanje, podobno razporeditev opazimo na Velem polju in na Govnjaču na Komni.
Taka razporeditev stanov je najosnovnejša poteza namestitve planinskih naselij, vendar
kljub podobnim geomorfološkim oblikam na nekaterih planinah opazimo drugačno,
nekoliko nenavadno razporeditev stanov po pašni ploskvi – v planini Blato so stanovi
postavljeni v krogu sredi planinskega pašnika, ki zavzema kotanjo (Melik, 1950).
Drug tip razporeditve stanov se nanaša na njihov položaj ob kolovozu ali poti, planinska
naselja s tako razporeditvijo pa najdemo samo na nižjih planinah (Uskovnica, Goreljek),
najlepši primer tega tipa pa je planina Zajamniki, ki kaže izrazito pravilno razporeditev
stanov ob kolovozu in enakomerno oddaljenost hiš in hlevov med seboj (Melik, 1950).
V tretji tip razporeditve stanov v planinskem naselju lahko uvrstimo naselja, katerih
zgradbe ne kažejo nikakršnega reda pri postavitvi. Nekatere planine imajo zgradbe
postavljene skupaj (na podlagi srenjske ureditve), druge vsake k sebi (Ovčarija), kot to
pogosto vidimo v senožetnih planinah (Uskovnica, Vogar, Voje, Na Šeh).
Planinska naselja sestavljajo štirje tipi planinskih zgradb – planinska pastirska koča ali
stan, planinski hlev, ogradi za živino in sirarna, ki izhaja iz novejšega časa. Večkrat sta
planinski hlev in stan združena v enotno zgradbo, pri čemer je hlev spodaj ali na enem
koncu zgradbe. Ogradi so v bohinjskih planinah redki (Konjščica), značilni so za planine v
Spodnjih Bohinjskih gorah. Sirarna se običajno na zunaj razlikuje od stanov v naselju, saj
je zgrajena večje in iz drugačnih materialov (Melik, 1950) (glej prilogo 4).
Na planini sta najbolj pomembna stan in hlev. V Bohinju opazimo razliko pri njuni gradnji
med posameznimi planinsko-pašnimi območji. Medtem ko so stanovi na Pokljuki in v
fužinarskih planin zgrajeni iz debelih brun, so v Spodnjih Bohinjskih gorah vse zgradbe
zgrajene iz kamna, lesene zgradbe so zelo redke. Hlevi s pastirskimi stanovi so zelo nizki
(nevarnost debelega snega) (Melik, 1950).
Opazne so razlike med planinami glede na vezano gradnjo hleva in stanu. Senožetne
planine (Goreljek, Zajamniki, Uskovnica) imajo stanove ločene od hleva, zaradi daljšega
časa bivanja na senožetnih planinah in skrbi za večje udobje v stanu. Samostojno zgrajeni
stanovi prevladujejo na manjših planinah, kjer za živino ni hlevov. V Spodnjih Bohinjskih
gorah prevladujejo zidane zgradbe (Melik, 1950).
3.2.3.1

Stanovi

Pastirski stan na planini ni posnemal arhitekture stavb v dolini. Po Meliku (1950) so
značilnosti gradnje in razlike med njimi izhajale iz naravnih dejavnikov in ne iz vplivov iz
doline. Njegovo mnenje je temeljilo na podlagi majhne različnosti med zgradbami v
planinah različnih območij. Primerjava hišic na senožetnih planinah in kmečkih hiš v
dolini pokaže, da so graditelji težili k oblikovanju osnovne kmečke sobe oziroma najbolj
primitivne gradbene oblike v preprostem naravnem okolju.
Nekoliko drugačna arhitektura prevladuje na spodnjih in zgornjih planinah. Planšarske
koče na planinah so last posameznika (člana pašne skupnosti), vendar pa obstaja zaradi
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pridobitve gradbenega materiala (les) iz skupnega srenjskega gozda velika racionalizacija
lesa. Lastnik je odločal le o legi koče in varianti tipa stanu, medtem ko je bil tip stanu že
vnaprej določen. Prav zaradi tega razloga na fužinarskih planinah srečujemo le en tip
pastirskega stanu – stan »na kobile«. Medtem, ko ima živina svoj prostor v pritličnem
ogradu, v nadstropju prebiva pastir. Koča stoji na lesenih stebrih ali na postavljenih
kamnitih zidovih, ki so za 1,5 m dvignjeni nad tlemi. Stanovi so leseni, zgrajeni iz
okroglih brun, ki se pri gradnji križajo v vogalih stanu. Ostrešje je prekrito s skodlami v
treh vrstah. Oprema notranjosti je skromna in obsega le najnujnejšo opremo. Stan je brez
stropa in okna, prav tako je brez dimnika, saj dim uhaja prosto skozi špranje v strehi.
Stanovi na kobile so zelo dobro ohranjeni na planini Blato, medtem ko so lesene kobile na
planini Dedno polje zamenjali kamniti stebri (tudi na planini Za Črnim vrhom) (Cevc,
1992).
Slika 7: Stan na kobilah na planini Blato

Vir: Medić, 2004
Slika 7b: Zidani stan na planini Zadnji Vogel
Opisani stavbni tip je
izrazito prilagodljiv, saj ga
je možno postaviti kjerkoli v
pokrajini. Povsem drugačni
so stanovi v Spodnjih
Bohinjskih
planinah.
Prevladuje pritlična, zidana
gradnja (Na kraju, Govnjač,
Suha, Poljana). Prostori za
živino so v ogradih, ki imajo
improvizirane
strehe.
Kombinacija raznih oblik
stanov in hlevov opozarja na
prepletanje stavbne tradicije
Bohinja s tisto iz Posočja
(ločen hlev, gradnja iz
kamna) (Cevc, 1992).

Vir: Medić, 2005
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3.2.4

Spremembe v zunanjem izgledu planinskih naselij
3.2.4.1

Spremembe v gradnji in obnovi stanov

Spremembo v zunanjem izgledu planinskih naselij je prineslo leto 1873, ko so na
Bitenjski planini in na Govnjaču uredili v sirarni dve pastirski koči, sledile so gradnje
sirarn na Prvem Voglu, Uskovnici, Velem polju, Pri Jezeru, na Uskovnici, Praprotnici,
Konjščici in Javorniku. Sirarne že na zunaj dajejo videz najmlajših stavb na planinah, saj
so mnogo večje kot stanovi, zidane (z leseno kritino) in postavljene na sredo planinskega
naselja. Sirarne na planinah so gradili po zunanji podobi domačega stavbnega izročila.
Kjer so bile sirarne manjše (na bukovskih planinah Suha in Poljana), se niso veliko ločile
od sicer tam značilnih zidanih stanov (Cevc, 1992; Novak, 1995).
Spremembe v izgledu naselij so se intenzivirale v času prve svetovne vojne, ko je v
zahodnem delu Julijskih Alp potekala bojna fronta. Številna planinska naselja ob fronti so
bila uničena in požgana, medtem ko je imela fronta vpliv na planinska naselja v zaledju
predvsem z gradnjo prometnic preko Komne in Spodnjih Bohinjskih gora. Za potrebe
vojske so v planinah med vojno znotraj naselij gradili barake za nastanitev vojske (planina
Na Kraju in Govnjač) Te so domačini izkoristili po vojni za planinske hleve in stanove. Po
koncu vojne so nekatere planine obnavljali tudi s pomočjo materiala, ki je ostal po vojni,
kar je vplivalo na zunanji izgled stanov in naselij v celoti (Melik, 1950).
V drugi svetovni vojni so bile uničene nekatere planine v osrčju Bohinja. Uničeni so bili
stanovi na Goreljeku, Vogarju in Uskovnici (požig planine). Pri povojni obnovi teh planin
so hišice in stanovi doživeli tudi nekaj modernizacije in sodobnejše opreme notranjosti
(npr. štedilnik je zamenjal odprto bohinjsko ognjišče).
V desetletjih po vojni se je začel povečan razvoj turizma, ki je narekoval nekatere
spremembe na turistično bolj zanimivih in lahko dostopnih planinah, kot je Uskovnica. V
planinskih naseljih ali ob njih so bile zgrajene planinske oziroma turistične koče ali celo
hoteli (Na Kraju, Uskovnica, dom na Komni), predvsem z namenom lažje oskrbe
planinske koče (prehrana, delovna sila, oskrba z mlekom), na primer na planini Za Liscem
(Orožnova koča), ob planini Za Črno goro (Malnarjeva koča) in ob Velem polju
(Vodnikova koča) (Melik, 1950).
Pred nekaj desetletji je bilo stavbno gradivo ohranjeno še v prvotni obliki, pozneje pa se je
stanje začelo hitro spreminjati. Planšarske stavbe na planinah so začeli preurejati novi
uporabniki in jih pri tem preuredili v počitniške hiške, po vzoru katerih so svoje zgradbe
predelali tudi gospodarji, ki so stanove ali hleve še vedno uporabljali za gospodarske
namene. Prav zaradi tega je še danes ponekod težko razlikovati med vikendi in zgradbami,
ki so sicer gospodarskega namena. Najbolj očitni posegi v izgled stanov so dodani zidani
dimniki, večja okna, verande, nadstrešnice, sončne celice in gladke fasade zidanih stanov.
3.2.4.2

Gradnja počitniških hiš

Že v petdesetih letih se je pričela gradnja poletnih prebivališč, namenjenih nekmečkem
prebivalstvu. Proces gradnje počitniških hišk je zavzel predvsem najlepše, nizko ležeče
planine, ki so lahko dostopne in kjer je omogočeno ne težavno oskrbovanje - na Goreljku,
Pokljuki, Uskovnici, v Ukancu. Stare stanove in hleve na teh planinah so novi uporabniki
preuredili v hišice za poletno bivanje, zaradi česar so prvotne zgradbe nehale služiti
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svojem gospodarskem namenu. V 1950 – ih letih Melik omenja le notranje preurejanje
hišk in manjše preurejanje zunanjosti.
Danes je opazna naraščajoča težnja po obnovi stanov v planinah – to kažejo podatki o
številu vlog po obnovi stanov (Služba za posege…, 2005), vendar tudi število prijav in
opozoril pri pregledu terena pokaže, da domačini (ali alohtono prebivalstvo) ne obnavljajo
v skladu s pogoji obnove, ki jih da TNP in Zavod za varstvo kulturne dediščine Kranj.
Izgubljajo se arhitekturne prvine izvornih bohinjskih stanov, gradijo pa se stanovi z okni,
verandami, nadstrešnicami, gladkimi fasadami in satelitskimi priključki.
Slika 8: Počitniška hiša na planini Krstenica

Vir: Medić, 2004
3.3 Sistem planinske paše
Pomen planin lahko pravilno ovrednotimo le skozi celoto živinorejskega gospodarstva v
Bohinju. Planine so živo povezane z življenjem in gospodarstvom v dolini, zato lahko le
skupaj tvorijo smiselno in gospodarsko funkcionalno enoto.
Zaradi gospodarskih in socialnih sprememb, ki so vplivale na deagrarizacijo pokrajine, je
pomen in delež planin v današnjem sistemu živinoreje v Bohinju mnogo manjši, kot je bil
v Melikovih časih (1950), ko je nastalo njegovo delo Planine v Julijskih Alpah.

3.3.1

Oblikovanje srenj

Bohinjske planine, tako kot večina planin v Julijskih Alpah, so bile v lasti pašnih
skupnosti, v katere so bili združeni gospodarji kmetij, ki so imele pravico pasti na
planinah. Tako oblikovana skupnost, ki je gospodarila s planinami, se je imenovala
planinska srenja. Srenje so se po vsej verjetnosti oblikovale že zelo zgodaj, tradicija pa se
je dedovala skozi stoletja in je šele po drugi svetovni vojni doživela korenitnejše
spremembe (Melik, 1950).
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V Bohinju ne poznamo individualnih planin. Planine so last srenj in zatorej vseh pašnih
upravičencev. Taka pašna ureditev se je ohranila do danes v nekoliko modificirani obliki.
V srenje (danes agrarne skupnosti) so združeni kmetje ene vasi, ponekod tudi več vasi.
Združevanje kmetov v srenje oziroma gospodarske skupnosti je pravzaprav odgovor na
težke razmere v gorski pokrajini, v kateri je posameznik zmogel manj kot skupnost (Cevc,
1992).
Kolektivno gospodarjenje v planinskem pašništvu temelji na naravnih pogojih in v
značilni strnjeni strukturi poselitve v gorski pokrajini. Delo v razgibanem reliefu, v
odmaknjenih in težko dostopnih planinah je zahtevalo delovno moč večje skupine, kot je
bila družinska celica ene same kmetije. Planinsko gospodarstvo zahteva skupne napore
(ograjevanje planine, vzdrževanje poti, vodna oskrba itd.) in zaradi te značilnosti so se
kmetje organizirali v srenje (Melik, 1950).
Veliko spremembo v do takratnem srenjskem načinu gospodarjenja je prinesla zemljiška
odveza leta 1848, ko so se na novo uredile zemljiško – posestne razmere v dolinah in na
planinah. Kljub takratnim spremembam so se kot lastnice planin vpisovale stare planinske
srenje, ki so bile pravni lastnik in posestnik planinskih in dolinskih pašnikov ter
pripadajočega gozda (Melik, 1950).
V Bohinju je v preteklosti veljalo staro pravilo, po katerem se planinska pravica nikakor ni
mogla ločiti od kmetije, kateri je pripadala, zato kmetje niso mogli svoje pašne pravice na
planinah prodati nekomu drugemu, ne da bi hkrati prodali svojo kmetijo (Melik, 1950).
3.3.1.1 Teritorialna organizacija pašnih planinskih enot
Srenje so lahko tvorile posamezne vasi ali pa je bilo v eno srenjo združenih več vasi.
Običajno so bile združene ena stara vas in ena ali več mlajših. Tako se je starejše naselje
Studor povezalo v srenjo z mlajšo Staro Fužino, Bohinjska Češnjica (starejša vas, kjer so
prebivali še kosezi) se je povezala s Podjeljami in Jereko (njun mlajši nastanek razkriva
razložena oblika poselitve in položaj višje nad Zgornjo dolino) ter Koprivnikom (naselje,
ki se je razvilo iz nekdanje češnjanske planine), stara vas Nomenj je v skupni srenji z
nekdanjo nomenjsko planino – Gorjuše, starejša vas Bitnje pa je v skupni srenji z
mlajšima vasicama Log in Lepence. Tudi mlade bukovske vasi v Spodnji Bohinjski dolini
so v skupni planinski srenji z Brodom in Savico (verjetno najstarejša vas v dolini). Pri
vseh teh primerih povezovanja več vasi v eno skupno srenjo se pokaže tendenca sprejetja
mlajšega naselja v skupno planinsko gospodarstvo, kar je dovoljevala matična vas, ki je
oblikovala prvotno srenjo (Melik, 1950).
Srenje
V Bohinju je danes devet pašnih skupnosti, ki posedujejo več deset planin. V teh pašnih
skupnostih lahko ugotovimo stare bohinjske srenje, zato govorimo o nekakšnem reliktu
srednjeveškega Bohinja (Cevc, 1992) (Glej Karto 5).
Studorska srenja – v njej sta združena Studor in Stara Fužina. Njima pripadajo skupni
srenjski pašniki okrog vasi in ob jezeru. Nad vasjo ležijo rovti (senožeti) Voje, Blatca,
Ukanc, Vogar in Rudnica (ležeče pisane planine so bile leta 1992 opuščene). Nad senožeti
nad 1000 m višine ležijo spodnje planine Blato, Hebed, Vodični vrh, Grintojca, Vrtača in
Trstje. Najvišje ležijo zgornje planine Pri Jezeru, Dedno polje, Viševnik, Ovčarija, Laz in
Tosc (Cevc, 1992).
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Stara Fužina in Studor imata najobsežnejše planinsko – pašno območje v celotnem Bohinju
in tudi v Julijskih Alpah. Zelo obsežni vaški pašniki segajo še daleč v pasu ob severni obali
Bohinjskega jezera (»Za Jezerom«). Na teh pašnikih se paša začne že zelo zgodaj
spomladi. Z vaških pašnikov se živina preseli na obsežne senožetne planine Voje, Blatca in
Vogar. V prvih planinah je paša kratka, saj se živina okrog kresa preseli v spodnje planine
Blato in Grintojca. Sredi julija sledi še zadnja selitev v visoke planine: Pri Jezeru, Dedno
polje, Viševnik, Ovčarija, Laz in Tosc. Najvišje je segala planina Zgornji Tosc, kjer pa so
se stanovi in hlevi že pred 1950. letom podrli. V visokih planinah živina ostane do 8.
septembra, v spodnjih planinah do 29. septembra, nakar se živina zopet preseli na
senožetne planine, kjer so pastirji medtem že pokosili individualne rovte. Razlog v tako
obsežnem planinsko – pašnem svetu Studorske srenje je v izredno ugodni topografski legi.
Srednja vas leži na stiku Spodnje doline z Mostniško dolino, po kateri se odpira svet v
notranjost Julijskih Alp, hkrati pa je gorsko območje prav po tej poti lahko dostopno in
omogoča prehod na Fužinarsko planoto, od tam pa proti Komni (Melik, 1950).
Srenjska srenja – v srenjo je vključena le Srednja vas iz Zgornje doline, obsega pa
senožeti Na Šeh (Na Ši), Četeže, Uskovnico, Praprotnico in visoko planino Konjščico.
Srednja vas ima svoje planine zelo blizu nad vasjo, okoli vasi pa ima številne dolinske
pašnike. Neposredno nad vasjo so že prve planine Na Šeh in Četeže, kjer prevladujejo rovti
in njive, zato sta ti planini namenjeni za jesensko pašo. Nekoliko višje so preostale
senožetne planine: Uskovnica, kjer se živina pase še v prvi polovici maja in je tam do
začetka julija, ko se preseli na visoko planino Konjščica. Tudi s planine Javornica se del
živine preseli v začetku julija na visoko Konjščico, čeprav so imeli nekoč dosti paše tudi v
gozdovih okoli Praprotnice. V začetku septembra se živina vrne na Uskovnico in
Praprotnico, kjer se pase do novembra oziroma do prvega snega.
Na splošno bi lahko rekli, da ima Srenjska srenja izredno lahko in hitro dosegljive planine,
zelo blizu matične vasi, prav tako pa omogočajo obilico paše in zbiranje sena za zimo na
obsežnih rovtih.
Češnjiška srenja – je ena največjih v Julijskih Alpah in obsega največ vasi v Zgornji
dolini (Češnjica, Jereka, Podjelje, Koprivnik), ki pasejo na planinah in senožetih
Zajamniki, Javornica, v Konjski dolini, na Jelju, Pokrovcu, Na Pečeh in Goreljku.
Češnjanske visoke planine so hkrati najvišje planine v Julijskih Alpah: Krstenica, Velo
polje, Pod Mišelj vrhom, Na Kraju, Govnjač (Cevc, 1992).
Paša najprej potekala na srenjskem pašniku pri vasi, konec maja pa se živina pase na prvih
planinah Zajamniki, Konjska dolina in Jelje, ter do neke mere tudi na Goreljku. Vse te
planine pripadajo skupaj vsem štirim vasem. Kljub temu pa je nekoč veljala ureditev, po
kateri so določene vasi pasle na določenih planinah znotraj srenje. Ob Sv. Petru se pastirji
in živina preselijo na visoke planine, kjer člani srenje pasejo skupno. Visoke planine
češnjanov so zelo oddaljene, saj morajo še danes do najbolj oddaljenih planin (Velo polja)
gnati živino tudi po 6 ur. Živina zapusti planine 8. septembra in se vrne na prve planine
(Melik, 1950).
Bukovska srenja – obsega mlade bukovske vasi v Spodnji dolini (Brod, Savica, Kamnje,
Polje, Žlan, Laški Rovt, Ribčev Laz), ki imajo prvo planino na Storeči ravni ter Barečo
dolino, medtem ko se visoke planine nahajajo pod Bohinjskih grebenom v značilnih
krnicah (Cevc, 1992). Planinska paša je bila še 50 let nazaj urejena tako, da so v nekaterih
planinah pasle vsaka vas zase ali pa po dve vasi skupaj, v nekaterih planinah pa so pasli
skupaj. Obe prvi planini sta bili namenjeni predvsem paši živine iz Broda in Savice, nekaj
tudi iz Kamnja. Na teh planinah je bilo urejenih tudi nekaj rovtov.
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Živina se je selila na visoke planine v Spodnje Bohinjske gore, kjer se je pasla prav do
vrha grebena. Zelo zgodaj je bila opuščena planina Za Migovcem (ali Ražnova Suha) na
Komni (zahodno od Vogla), čeprav Melik 1954. leta še omenja pašo na tej planini.
Bitenjska srenja – obsega vasi Bitnje, Log in Lepence v Spodnji dolini, srenja pa
poseduje le Bitenjsko planino in Ribčevo planino na Jelovici, ki so ju združili v eno samo
pašno območje v 1990. letih. Paša se v tej srenji začne zgodaj spomladi na okoliških
dolinskih pašnikih, kjer se jeseni tudi zaključi. Poleti se živina preseli na Bitenjsko
planino (Melik, 1950). Že v 1950. letih so se pašni upravičenci te srenje pritoževali nad
premajhno planino in majhnimi servitutnih pravicah, kar pa je šele 40 let kasneje bilo
rešeno s pripojitvijo Ribčeve planine.
Rotarska srenja – ustanovila jo je vas Nemški Rovt, ki ima prvo planino Na Vresju in
planini Za Šavnikom in Pečano (na Ratitovcu). Na Vresju se nahaja na prostrani planoti,
ki je nadaljevanje bistriških Na Strmeh, prav tako so se tu nahajali rovti in njive v 1950.
letih. Z Vresja se je živina, predvsem jalovina in konji, zgodaj preselila na planino Za
Šavnikom, medtem ko so molzne krave odšle na planino Pečano pod Ratitovcem. Čeprav
je bila planina zelo oddaljena, 1420 m visoko, so v njej proizvajali sir (Melik, 1950).
Ravenska srenja – obsega le vas Ravne nad Bohinjsko Bistrico, ima pa dve planini: prvo
planino Za Malim vrhom in visoko planino Za Črno goro. Pašniki okrog vasi so dokaj
obsežni (konglomeratna terasa), prva planina Za Malim vrhom pa se nahaja 1100 m
visoko. Pozno poleti se je živina pasla na planini Za Črno goro 1302 m, ki je kljub nizki
legi visoka planina. Planina je dokaj blizu, vendar se nahaja v osojni legi (Melik, 1950).
Danes sta obe planini opuščeni.
Bistriška (Bohinjska) srenja – obsega obširne vaške pašnike Bohinjske Bistrice, ki ji
pripadajo še senožetna planina Na Strmeh in visoki planini Prvi (Prednji) Vogel in Zadnji
Vogel (Cevc, 1992). Zelo pomemben in kasneje odločilen za nadaljnji razvoj pašništva v
Bohinjskih Bistrici je bil velik skupen pašnik v dolini okrog vasi. V njem so pasli najbolj
zgodaj spomladi in pozno jeseni, ko se je končala paša na visokih planinah. Zaradi večje
paše na dolinskih pašnikih tudi na višku sezone, se je zmanjšalo število živine v prvi
planini Na Strmeh. Tam je bilo pred 50. leti še nekaj rovtov in nekoliko njiv (krompir,
ječmen, oves, rž). Pašo Na Strmah so že takrat opuščali, kar je povzročilo veliko
zaraščenost planine. V glavnem so kasneje na tej planini pasli samo še jeseni, ko se je
živina lahko pasla na rovtih. Nekoč so Na Strmeh pasli tudi prebivalci Raven, ki pa so to
planino zamenjali za tisto za Malim Vrhom. Po Meliku to dokazuje, da so nekoč bile
Ravne v skupni srenji z Bohinjsko Bistrico (Melik, 1950).
Pravi planini Prvi ali Prednji Vogel (1537 m) in Zadnji Vogel (1424 m) začneta s pašo 29.
junija (Sv. Peter), Bistričani pa so gnali živino tudi na Kal za Zadnjim Voglom, kjer se je
pasla le jalovina. Zaradi kasnejšega zmanjšanja števila živine so pastirji v planino sprejeli
še živino bukovskih vasi, večinoma jalovino.
Živina ostaja na obeh planinah do 8. septembra, odhod v dolino pa je odvisen od
vsakoletnih vremenskih razmer (Melik, 1950). Melik predpostavlja, da so bbile sprva vasi
Nemški Rovt, Ravne in Bohinjska Bistrica povezane v skupno srenjo. Danes paša poteka
na obeh planinah, ki sta združeni, sirilo pa se bo v bodoče na planini Zadnji Vogel.
Nomenjska srenja – obsega Nomenj in njegovo nekdanjo planino Gorjuše, ki je danes
razloženo naselje na obširnem planotastem svetu Pokljuke. Obe naselji paseta na
senožetni planini Ravne na Pokljuki in na visoki planini Javornik, ki je sicer izrazito
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odmaknjena od ostalih bohinjskih planin, saj leži na severnem delu Pokljuke pod
Pokljuškim pogorjem (Cevc, 1992).
3.3.2

Postopne selitve po planinah

Bohinjsko planinsko pašništvo je razvilo natančen sistem postopnih selitev po planinah v
času paše. Srenje z najvišje segajočimi planinami (Zgornja dolina) opravijo tudi do tri
selitve v eni pašni sezoni oziroma zamenjajo štiri pašna območja od maja do oktobra.
Razlog v številnih pašnih selitvah je ležal v potrebi po zadostni količini paše za številno
čredo živine, hkrati pa so zemljišča, ki so bila namenjena za senožeti (rovti v Bohinju)
služila kot pomembna zaloga sena oziroma krme za dolgo zimo. Dobro razvit sistem
selitev po planinah v pašnem obdobju je omogočal obnavljanje planinskih pašnikov,
hkrati pa so visoke planine nudile svežo pašo v času najhujše vročine (julij, avgust)
(Melik, 1950).
Za začetek spomladanske planinske paše je običajno veljal dan Svetega Florjana, 4. maj,
točen datum prve spomladanske paše pa varira letno glede na specifične vremenske
značilnosti. Živino so tam pasejo skupni pastirji, vendar se ta paša razlikuje od tiste na
pravih planinskih pašnikih, saj se živina vsak večer vrača s paše domov. Domači pašniki
okoli vasi so običajno dokaj obsežni, seveda pa je to odvisno od posamezne vasi in
naravnih danosti. Zelo obsežne dolinske pašnike ima Bohinjska Bistrica, Nomenj, Stara
Fužina in Studor (Melik, 1950).
S pričetkom junija se živina preseli v planine. V prvi polovici meseca se živina seli le na
nižje, bukovske planine, šele v drugi polovici junija (20. do 24. junij) poteka selitev živine
iz Zgornje doline na spodnje fužinarske planine in na večino planin v Spodnjih Bohinjskih
gorah. Pastirji iz Studorske in Fužinarske srenje opravijo že drugo selitev na svoje tretje
pašno območje, saj so od druge polovice maja pasli že v senožetnih planinah. Ker v
Bohinju v juniju selitve potekajo šele na spodnje planine, tiste srenje, ki imajo v uporabi
še višje planine, čaka še zadnja selitev navzgor v začetku julija. Češnjani, Jerekarji,
Koprivnikarji in Podjeljci se s svojimi čredami selijo v visoke planine Velo polje, Pod
Mišelj vrhom, na Krstenico ter planine na Komni. Nekoliko kasneje se na svoje visoke
planine Jezero, Dedno polje, V Lazu, Viševnik, Ovčarija in Tosc selijo Studorci in
Fužinarji. Njihova selitev v visoke planine poteka šele sredi julija in je najkasnejša selitev
na zgornje planine v Bohinju ter v celotnih Julijskih Alpah. Hkrati je to že četrto pašno
območje in tretja selitev na planine za posamezno srenjo (Melik, 1950).
Po višku pašne sezone, jeseni, se živina zopet začne seliti po istem vrstnem redu navzdol
proti dolini. Glavna doba planinske paše sta mesec julij in avgust, ko se večina živine
zadržuje v visokih ali zgornjih planinah. Večinoma odhaja živina z visokih planin v
sredini septembra, med 8. in 15. septembrom, ko se že začno pojavljati neugodne
vremenske razmere (Melik, 1950).
3.3.2.1

Predplanine (prve), spodnje (nizke) in zgornje (visoke) planine

Paša na spodnjih pašnikih nima izrazito planinsko – gospodarskega značaja, saj se živina
pase na skupnih vaških ali servitutnih pašnikih, od koder se vsak večer sproti vrača
domov.
Druga stopnja planinske paše je bolj komplicirana kot predhodna in sledeče stopnje paše,
saj poteka na prvih ali senožetnih planinah (Voje, Ukanc, Vogar). Gospodarski značaj
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planini dajejo rovti/senožeti, paša tu traja malo časa, le zgodaj spomladi in pozno jeseni.
Danes paša na senožetnih planinah v spomladanskem času pogosto izpade iz sistema
planinske paše. Kljub tej izjemnosti senožetnih planin pa imajo izrazito planinsko –
gospodarski značaj, kar se tiče popolne selitve živine na planino za časa paše, brez
vračanja v dolino do zaključka pašnega obdobja. Nekoliko manj značajne za planinsko
gospodarstvo so posestne razmere na paši, ki niso tipične za planine. Kljub temu, da so
travniki na senožetnih planinah v zasebni lasti, se jeseni živina vseh upravičencev prosto
pase po teh individualnih posestih, kar je odraz dedovanja starih določil in običajev iz
dobe skupnega srenjskega gospodarstva na pašnikih in travnikih (Melik, 1954).
Tretja in četrta stopnja planinske paše sta izrazito planinski, obsega le pašo (brez skrbi za
seno, kot na nižjih planinah in pašnih območjih) in imata vse značilnosti planinskopašniškega gospodarstva (glej prilogo 4).
Visoke planine predstavljajo dejansko oziroma glavno planinsko pašo v celotnem sistemu
planinskega pašništva. Živina se julija in avgusta, ponekod še v začetek septembra,
zadržuje v visokih planinah, kjer torej traja paša osem tednov, v času največje poletne
vročine. Visoke planine živini ne nudijo le planinskih pašnikov in pašo na poljani, temveč
so nad gozdno mejo v skalnatem svetu še vedno možnosti paše visoko navzgor.
3.3.2.2

Trajanje planinske paše nekdaj in v današnjem času

Trajanje planinske paše v posameznih planinah je odvisno od lege planine oziroma vrste
planine in naravnih dejavnikov, ki dovoljujejo dolgo pašno sezono na eni sami planini
(glej prilogo 5).
Skupna dolžina paše v Bohinju, predvsem v Zgornji dolini, traja 130 do 140 dni Trajanje
paše se razlikuje po vrstah planine. V visokih planinah traja paša okrog 60 dni, medtem ko
na spodnjih planinah paša obsega 30 dni – dva tedna spomladi pred odhodom v visoke
planine in dva tedna jeseni. Skupna pašna doba na spodnjih in zgornjih planinah obsega
91 dni ali 130-140 dni skupaj še s pašo na prvih planinah oziroma 6 mesecev, če
upoštevamo tudi pašo po vaških pašnikih (Melik, 1950).
V kategorije planin po trajanju planinske paše, ki jih je zasnoval Melik (1950), lahko
uvrstimo sledeče bohinjske planine:
1. 110 – 130 dni oziroma 150 – 180 dni – paša traja od pozne spomladi (maj ali začetek
junija) do zgodnje jeseni (do konca septembra in v začetku oktobra). Kjer traja pašna
doba preko 150 dni, se paša zavleče tudi v november. V to kategorijo planin spadajo
planine na nižjih nadmorskih višinah, ponekod v to kategorijo spadajo tudi vasi, ki
pasejo na svoji edini planini celotno sezono. Izredno dolgo pašo v tej kategoriji imata
Uskovnica (183 dni) in Praprotnica (175 dni), ki končata pašo šele v začetku
novembra. Ti planini imata najdaljšo možno in dejansko pašno dobo v Julijskih Alpah,
razlog pa je v njuni izredni legi (prisojnost, lega na planoti ali terasi, nizka planina).
2. 80 – 110 dni – planine v tej kategoriji ležijo nekoliko višje, od tod krajša pašna doba,
ki pa še vedno traja dobre tri mesece, od srede junija do srede septembra. Mnoge
bohinjske planine ne dosegajo te kategorije, saj pošiljajo živino že kmalu v višje
planine. Bohinjske planine z nekaj mesecev trajajočo pašo so Goreljek (107 dni),
Konjska dolina (114 dni) in Bitenjska planina (111 dni). Na splošno so v tej kategoriji
planine tistih vasi, ki pošljejo z domačih vaških pašnikov živino, da ostane samo na tej
planini do jeseni.
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3. 50 – 80 dni – to je kategorija planin, ki imajo že mnogo krajšo pašno dobo. Značilno
je, da se živina zadržuje v njih le za viška poletne dobe, paši na spodnjih planinah. Gre
za visoke planine, dolžina paše v teh planinah pa je odvisna od števila selitev. Črede se
v visoke planine preselijo šele v prvi polovici julija, tam ostanejo le dva meseca,
ponekod tudi manj – na Krstenici 68 dni, Pod Mišelj vrhom 71 dni.
4. manj kot 50 dni –kratko pašo imajo nekatere spodnje planine, v katerih se pase živina
le na začetku poletja dva tedna in v začetku jeseni zopet dva tedna. Med take planine
spadajo vse spodnje planine Studorcev in Fužinarjev (30 – 35 dni). Sem lahko štejemo
tudi predplanine Voje, Vogar, Ukanc, Blatca, v katerih se po rovtih pase živina jeseni,
ponekod tudi spomladi le za nekaj dni.
3.3.3

Pošiljanje živine v planine v preteklosti in v današnjem času

Že od 1950. leta naprej je opazna tendenca znatno manjšega pošiljanja živine na planine,
tako visoke kot nizke. Več živine se je preko poletja zadrževalo na srenjskih dolinskih
pašnikih, manjši delež živine pa je odhajal na pašo v planine nad dolino. Poseben primer
je Bohinjska Bistrica, ki ima obsežne srenjske vaške pašnike in pošilja vse manj krav
molznic na svoje planine, saj več živine prepase na okoliških vaških pašnikih, kar
omogoči sprotno porabo mleka. Razlike opazimo pri pošiljanju živine v planine in pri
njenem postopnem vračanju, ko nekateri kmetje izpustijo senožetne planine (Voje, Vogar,
Blatce) in privedejo živino direktno v dolino, kjer se do zime pase na domačih pašnikih.
Kljub neugodnostim, ki spremljajo vsakokratne selitve živine in pastirjev v eni pašni
sezoni, kmetje vztrajajo pri teh selitvah, saj je živini treba skozi celo poletje nuditi še
nepopasene površine. Ker teh ni dovolj na pašnikih v nižjih legah in okoli vasi, se je
potrebno z živino seliti navzgor po stopnjah. Vendar, zagotoviti vedno znova nepopasene
površine je lažje pri manjšem številu živine, kar se odraža na okrnjenem številu selitev
navzgor ali zastajanju živine na paši na senožetih oziroma na dolinskih pašnikih.
Leta 1997 se je v bohinjskih planinah po podatkih kmetijske svetovalne službe paslo 289
krav molznic, 21 krav dojilj in 20 presušenih krav, 446 telic, 33 voličev (skupno tretjina
vse govedi v Bohinju), 16 konj, kobil in žrebet, čez tisoč ovac (večina z blejskega in
radovljiškega območja in iz Lipniške doline) in 180 koz. Žive so bile planine Blato,
Grintovica, Pri jezeru, Dedno polje, Viševnik, V Lazu, Tosc, Uskovnica, Praprotnica,
Konjščica, Zajamniki, Konjska dolina, Jelje, Goreljek, Krstenica, Velo polje, Pod Mišelj
vrhom, Storeč raven, Suha, Poljana, Za Osredki, Za Liscem, Bitenjska in Ribčeva planina,
Pečana, Prednji in Zadnji Vogel (Kmetijska svetovalna služba, 2005).
3.4 Posestne razmere in upravljanje planin
3.4.1

Lastništvo planin

V večini primerov so imele srenje planine v svoji lasti, nekatere pa so bile v rokah
fevdalnih lastnikov, ki so jih (na Komni) dajali v najem kmetom ali vasem. V preteklosti
se je ločevalo lastništvo planinskih pašnikov od lastništva servitutnih pašnikov. Planinski
pašniki so pravi pašniki in so last planinske srenje. Večji del zemljišča, kjer se je pasla
živina, niso predstavljali planinski pašniki temveč obsežni servitutni pašniki, ki pa niso
bili v lasti srenje (Melik, 1950).
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Servitutni pašniki so bili zelo pomembni za planinsko pašništvo. Čeprav jih imenujemo
pašniki, gre dejansko za gozd, v katerem so imele srenje starodavno pravico paše.
Gozdovi na Pokljuki in Jelovici so bili v lasti fevdalcev (večinoma briksenški škofje), ki
so srenjam priznavali stare servitutne pravice (Melik, 1950).
Medtem ko so bile planine last srenj, so stanovi na planinah pripadali posameznikom; ti so
za svoje stanove skrbeli, jih postavljali, preurejali in obnavljali. Isti način delitve lastnine
velja še danes na planinah. Najbolj izrazit je na senožetnih planinah, ki so razdeljene na
posamezne individualne posesti.
Do danes so se razmere v lastništvu planin dodobra spremenile, saj je lastništvo prešlo v
roke Sklada kmetijskih zemljišč Republike Slovenije (v nadaljevanju Sklad). Vračanje
planin agrarnim skupnostim je v sodnem postopku, prehajanje lastništva med različnimi
interesanti pa zapleta tudi dejstvo, da se večina planin nahaja na območju Triglavskega
narodnega parka, ki planine šteje za dediščino. Do sedaj je bilo agrarnim skupnostim v
Bohinju vrnjenega skupno 200 ha zemljišča izven parka, medtem ko je lastnik ostalega
zemljišč, na katerem so planine, še vedno Sklad kmetijskih zemljišč Republike Slovenije.
Predvideva se, da bodo morale agrarne skupnosti plačevati skladu nekakšno najemnino za
planine, čeprav je do sedaj niso (Jović, osebni vir, 2005).
V Bohinju okoli lastništva planin še vedno nastajajo različni spori med Skladom in
agrarnimi skupnostmi, ki bi rade delovale po svojih načeli in pravilih. Namreč, Sklad je
imel namen dajati planine v uporabo zasebnim uporabnikom, čemer so se agrarne
skupnosti odločno uprle, saj Sklad v zemljiški knjigi ni vpisan kot lastnik planin, temveč
je še vedno vpisana kmetijska zadruga v Srednji vasi. Kmetijska zemljišča v upravljanju
so se prenesla na občino, zadrugo in gozdno gospodarstvo (gozdovi na območju planin),
ki imajo pravico do uporabe teh zemljišč. Danes še vedno poteka prenos pravic
upravljanja zemljišč z Zadruge na Sklad (Jović, osebni vir, 2005).
Agrarne skupnosti v Bohinju sodelujejo v postopku denacionalizacije na podoben način
kot za časa ponovne vzpostavitve agrarnih skupnosti. So registrirane skupnosti z
narejenim popisom zemljišč, za katere so vložile na upravni enoti Radovljica zahtevo po
vračilu. Po trditvi predstavnika Kmetijske zadruge v Srednji vasi, je oblast agrarnim
skupnostim nenaklonjena, saj jih ne obravnava kot pravne, temveč kot fizične osebe –
posledično pa se njihova lastnina šteje kot privatna lastnina. Vendar pa imajo agrarne
skupnosti urejen statut, ki v primeru želje posameznika in člana agrarne skupnosti po
prodaji zemljišča določa soglasno potrditev vseh članov skupnosti. Prav tako agrarne
skupnosti v Bohinju kažejo tendenco po ponovnem odkupu objektov, ki so nekoč
pripadali kmetom, sedaj pa jih odkupujejo od zadruge. V Srednji vasi so tako odkupili že
mlekarno mlekarno s trgovino v Studorju. Objekte, ki jih agrarna skupnost odkupi, nameni
skupni rabi in to kaže veliko usmerjenost in iniciativo domačinov po povečevanju skupne
lastnine in odkupu nekdanjih objektov nazaj, vse pa ohranijo v skupni lasti. Člani agrarne
skupnosti ne želijo razprodati zemlje, posebno ne nekmetom (Zakon o agrarnih
skupnostih) (Jović, osebni vir, 2005).
Deleži pravic, ki jih imajo člani agrarnih skupnosti se vodijo v članskem imeniku, hkrati
so ti deleži vpisani v posestnih listinah. Kadar posameznik želi prodati svoj delež, se mora
s tem strinjati agrarna skupnost, ki ji mora posameznik dati možnost, da sama odkupi
ponujeni delež.
Kmetijska zadruga v Srednji vasi meni, da bi morali pri urejanju lastništva in upravljanja s
kmetijskimi zemljišči in planinami v Bohinju povečati vpliv lokalnih skupnosti, saj imajo
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domačini posluh do narave, kar je bilo že od samega začetka pomembno za nastanek
Triglavskega narodnega parka.
Neurejeno lastništvo negativno in zaviralno vpliva na delovanje agrarnih skupnosti in na
izkoriščanje planin, kar se kaže pri težjem pridobivanju sredstev za obnovo in projekte, ki
potekajo na planinah, prav tako pa na problem neurejenega lastništva opozarjajo nekateri
kmetje, ki zaradi tega ne pasejo v planinah. Pri obnovi planin so glavni finančni nosilci
agrarne skupnosti, z njimi sodeluje tudi občina, ki za obnovitvena dela izdvaja sredstva iz
proračuna za kmetijstvo. Sodeluje tudi Triglavski narodni park (v nadaljevanju TNP),
Gozdno gospodarska zbornica Slovenije (Zavod Kranj in Zadruga v Srednji vasi), ki
dajejo svoje nasvete in sredstva pri pripravi projektov, nekaj sredstev pa pridobijo agrarne
skupnosti tudi s strani posameznikov, sponzorjev.
3.4.2 Upravljanje in izkoriščanje planin
Srenja je svojim pašnim upravičencem dodeljevale pravico do paše po posebnem ključu.
Vsi pašni udeleženci niso imeli enakih pravic, saj so bile te odvisne od velikosti kmetije
(paša 12 krav za celo kmetijo). Na podlagi deležev v srenjskih skupnostih se je določalo
število živine, ki se je lahko prepasla na srenjskih pašnikih in udeležba pri izkoriščanju
srenjskega gozda (glej prilogo 6). Deleži niso prinesli samo pravice do izkoriščanja
pašnih površin, temveč so se na njihovi podlagi določale tudi obveznosti pašnih
upravičencev pri delu na planini (obnova planinskih poti, skupnih ograj in ostalega
skupnega dela na planini). Preračunavanje kvot za število govedi na paši so opravljali v
glavah normalne ali velike živine (GNŽ ali GVŽ), pri čemer je še danes osnovna enota
krava (Melik, 1950).
Pri pravici izkoriščanja planin je potrebno omeniti tiste kmete v Bohinju, ki niso imeli
pašnih pravic, ker niso bili pašni upravičenci srenje. V času, ko so se na novo formirale
srenje so imeli vsi vaščani pravico do planinske paše. Mlajše kmetije, ki so nastale po tem
času, te pravice niso imele. V Zgornji dolini je bil delež prebivalcev brez pašne pravice
manjši kot v Spodnji Bohinjski dolini (Melik, 1950).
Kljub določeni nepripravljenosti srenje na sprejemanje novih članov, pa so te v planine
sprejemale živino pašnih neupravičencev v planine v zameno za določeno odškodnino za
živino. Tak način dela se je ohranil v Zgornji dolini tudi do danes, ko je možno v Bohinju
pasti živino iz drugi delov Gorenjske.
Do sprememb v lastništvu in podeljevanju pravic za izkoriščanje planin je prišlo šele po
drugi svetovni vojni, kar kaže na trdno zakoreninjeno tradicijo v planinskem pašništvu.
Leta 1947 je bil v Sloveniji sprejet nov Zakon o agrarnih skupnostih, ki je odpravil
neenakost v izkoriščanju planin in je dal pravico paše v planinah in udeležbo v agrarnih
skupnostih vsem prebivalcem vasi, ne glede na dotedanje pravice. Tako so dobili pravico
do uporabe planin tudi prebivalci naselja, ki se primarno niso ukvarjali s kmetijstvom
oziroma niso imeli kmečkega gospodarstva. Zemljišča planinskih srenj so po novem
veljala za narodno imovino, uprava pa je bila prepuščena krajevnim ljudskim odborom, ki
so vodili gospodarstvo v planinskih srenjah in hkrati upravljali posest agrarnih skupnosti.
Srenje so se sicer ohranile zaradi tradicije in so se le preimenovale v agrarne skupnosti,
medtem ko so ohranile svoje dolžnosti in pravice (Melik, 1950).
Leta 1994 je bil sprejet Zakon o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi
njihovega premoženja in pravic. Zakon je urejal ponovno vzpostavitev in organiziranje
agrarnih skupnosti, ki naj bi jim bile hkrati vrnjene pravice in premoženje, ki so jim bile
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odvzete leta 1947 (Zakon o agrarnih skupnostih) in 1965 (Zakon o razpolaganju s
premoženjem bivših agrarnih skupnosti).
Agrarna skupnost je skupnost fizičnih in pravnih oseb, ki imajo skupne pravice, dolžnosti
in obveznosti. Zakon je določal možnost vzpostavitve ene same agrarne skupnosti na
območju prejšnje agrarne skupnosti (tiste,pred letom 1945). Pravico do vzpostavitve
agrarne skupnosti imajo vsi nekdanji člani ali dediči, hkrati pa lahko postanejo člani
agrarne skupnosti tudi druge osebe, ki živijo na območju te skupnosti. Register agrarnih
skupnosti in njihovih članov vodi pristojni organ za kmetijstvo in gozdarstvo.
Pod agrarne skupnosti spadajo podobčine, vasi, srenje, soseske, korporacije in ostale
podobne skupnosti. Pravice, ki so bile vrnjene agrarnim skupnostim so obsegale
lastninsko pravico (ta je bila vpisana v zemljiški knjigi na agrarno skupnosti in njene
člane, navedeni so bili lastninski deleži članov po imenih itd. kot solastnina članov
agrarne skupnosti) in tisto lastninsko pravico, ki je bila v zemljiški knjigi vpisana na
agrarno skupnost brez navedenih lastninskih deležev članov, najbolj pomembna pa je bila
povrnitev pravice do paše, do nabiranja stelje, dračja, sečnje lesa, pravica do napajanja
živine in druge služnostne pravice na tuji zemlji (Zakon o ponovni…, 1994).
Čeprav so do leta 1965 agrarne skupnosti dovolile pasti na svojih planinah le določenim
vasem in članom določene srenje, se je tudi do danes ohranil običaj, da skupnost vzame na
pašo živino iz drugih vasi in od drugih kmetov. Takim kmetom ni potrebno opravljati
prostovoljna dela, v zameno za pašo na planinah pa morajo plačati določeno »plačnino«,
ki jo da agrarna skupnost med skupna sredstva. Vzame se tudi živina iz druge doline (npr.
paša goveda iz Spodnje doline na planinah, ki pripadajo Zgornji dolini), medtem ko
agrarna skupnost za časa paše prevzame odgovornost za novo živino na paši.
Agrarne skupnosti so dobro organizirane. Imajo svoje statute in občne zbore, ki jih
izvolijo na novo vsake 4 – 5 let. Izvoljeni upravni odbori določajo gospodarjenje z
dolinskimi planinami. Vsaka planina je registrirana in ima svojo identifikacijsko številko
KMG – MID (Jović, osebni vir, 2005) (glej prilogo 5).
Pridobljena državna sredstva agrarna skupnost vlaga nazaj v planine in skupne objekte
(sirarnice, mlekarne). Stanovi so privatna lastnina, medtem ko je zemljišče, na katerem
stojijo, skupna lastnina. Nekoliko se razlikuje razdelitev lastništva na senožetnih planinah,
kjer imajo stanove in hleve kmetje na svojem privatnem zemljišču, medtem ko so pašne
površine skupne.
3.4.3

Urejanje planin

Bohinjske planine so v lasti skupnosti oziroma srenje, zato je že od nekdaj prevladovalo
kolektivno gospodarjenje, ki so ga narekovali naravni pogoji in struktura naseljenosti.
Tako kot je bila znotraj srenje razdeljena pravica posameznika do paše določenega števila
živine, tako so bili razporejene tudi obveznosti članov srenje do urejanja in čiščenja
planin. Njihovo delo se je večinoma navezovalo na popravljanje ograd, urejanje stez do
planin in oskrbo z vodo, zavarovanje živine pred zvermi in krčenje napredujočega gozda
za ohranjanje ali celo širjenje pašnih površin. Urejanje planin, njihovo čiščenje in krčenje
je bila stvar celotne srenje, ne samo ene družine, saj ta ne bi mogla opraviti tako veliko
delo. Posamezniki so bili prepuščeni sebi in svoji iniciativi le pri obnovi in ureditvi lastnih
stanov, ki so jih imeli na planinah (Melik, 1950).
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Danes je eden izmed glavnih pogojev, ki jih mora sprejeti agrarna skupnost za svoje
delovanje, pašni red. Te vsako leto na novo sprejemajo, saj se letno spreminjajo. Pašni
redi določajo način izrabe planin v času paše in deleže, pravice in dolžnosti pašnih
upravičencev (Glej Prilogo 6).
Pri oblikovanju pašnih redov deloma sodeluje tudi TNP. Pred drugo svetovno vojno so se
vse aktivnosti na planini zapisale, pravice pri paši pa so se delile po določenih ključih. V
agrarnih skupnostih in srenjah se je vedelo, kakšne dolžnosti je imel vsak posameznih in
kakšne pravice je lahko koristil pri paši na planinah. Pred ukinitvijo agrarnih skupnosti so
bili pašni redi točno določeni in srenje dobro organizirane, danes pa se zadeve počasi
vračajo v predvojno stanje (Jović, osebni vir, 2005).
Vsaka agrarna skupnost za vsako planino posebej sprejme svoj pašni red. Po zakonu o
gozdovih morajo biti nekateri členi enaki, medtem ko so drugi členi v pašnih redih dodani.
Na podlagi zakonskih osnov pašne rede v sodelovanju z agrarnimi skupnostmi pripravlja
Kmetijska svetovalna služba Bohinj, oddelek Kmetijsko gospodarske zbornice Kranj
(Jović, osebni vir, 2005).
Podobni gospodarski načrti so narejeni tudi za obnovitvena dela na planinah in pašnikih.
Vse mora biti zapisano v planih in pašnih redih. Lep primer je planina Konjščica, kjer se
sedaj ureja kanalizacija zaradi sirarne, ki ima tri-prekatno nepropustno greznico s filtrom
na principu rastlinske čistilne naprave. Podobno so narejeni gospodarski načrti za planino
Praprotnico, kjer so bile urejene sanitarije v sirarni in opremljen nadstropni del iste stavbe
(bivalni prostori za sirarja) (Jović, osebni vir, 2005).
Člani agrarne skupnosti na skupnih pašnikih sami gospodarijo v okviru skupnosti in sami
skrbijo za svojo živino (primer Uskovnice, kjer 3 planšarji skrbijo za živino, na
Praprotnici eden, na Goreljku prav tako vsak sam skrbi za svojo živino -9 posameznikov.
Večinoma na teh planinah lastniki živin sami pasejo na skupnih pašnikih in jih tudi sami
molzejo. Nekateri mleko predelujejo na planin, medtem ko ga drugi kmetje vozijo v
dolino v sirarno. Na drugih planinah poteka skupna paša, tam je tudi en sam pastir in pa
majer (Jović, osebni vir, 2005).
3.5 Raba tal
Podatki o rabi tal v Bohinju nam pokažejo, kako je kmetijstvo popolnoma vezano na
živinorejo in zakaj je poljedelstvo slabo razvito in še to le v samooskrbni obliki.
Sama oblikovanost površja ni ustrezna za poljedelstvo, saj v pokrajini izrazito prevladuje
razgiban relief s travnatimi in pašnimi ter gozdnimi površinami. Naravni pogoji v Bohinju
dajejo dobro osnovo za živinorejo, a ne za poljedelstvo. Le-to se zato pojavlja v močno
okrnjeni obliki.
3.5.1

Poljedelstvo

V obeh dolinah in na prostranih prisojnih terasah so kmetje uredili njive, ki jih na bolj
nagnjenem zemljišču zamenjajo senožeti. Njive se višje pojavljajo na planinah (Uskovnica
1250 m, Ravne nad Koprivnikom) v manjšem obsegu med senožeti. Na njih so kmetje
posejali oves, rž, lan, krompir in zelje. Urejanje njiv na višjih nadmorskih višinah (nad
1000 m) in v oddaljenih rovtih nam kaže vztrajnost bohinjskih kmetov, da kjerkoli je
možno izkoristijo ravne površine in tam uredijo njive, saj je takih površin primanjkovalo v
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dolini, potrebno pa je bilo zagotoviti dosti žita zaradi prehranjevanja velikih gospodinjstev
(Melik, 1950).
Slika 9: Raba tal v Zgornji Bohinjski dolini pod Senožeti

Vir: Medić, 2005
Zaradi majhnih obdelovalnih površin in težkih naravnih pogojev je že od nekdaj
prevladovalo polikulturno samooskrbno poljedelstvo, ki se je ohranilo tudi po drugi
svetovni vojni. Skupnih obdelovalnih površin je bilo le 15,8% (Vojvoda, 1965).
Več njiv je bilo urejenih v Zgornji dolin, saj ima Spodnja Bohinjska dolina manj ravnega
sveta. Njive so bile posejane z ozimnim in jarim žitom, krompirjem in koruzo, ki še sedaj
prevladujeta. Pridelke so menjavali na štiri leta s kolobarjenjem v obeh dolinah in višje
(Koprivnik). Danes se je kolobarjenje ohranilo v nepopolni obliki le ponekod v Bohinju,
kjer zadnjo fazo v kolobarjenju ne zaključijo, temveč nekaj let zapored na njivah
pridelujejo krompir. Vendar tudi krompir več ne uspeva dobro (zadnjih deset let), zato
doma pridelani krompir uporabijo za krmo (manjkajoče količine za krmo pa še dokupijo v
Kranju zaradi ugodnih cen), za lastno prehrano pa ga kupujejo. Koruzo za zrnje in silažno
koruzo pridelujejo predvsem kmetje, ki imajo v lasti več glav živine (nad 10 krav)
(Smukavec, 2002).
Obseg njiv in raznolikost kultur sta se začeli krčiti po drugi svetovni vojni zaradi
zmanjšanja delovne sile, tradicionalni polikulturni sistem pa je ostal v Zgornji dolini.
Zmanjšal se je delež žit, na opuščenih njivah so kmetje zasejali lucerno ali travne
mešanice, zaradi česar je nekdanjo njivo prerasel travnik. To je povzročilo prekinitev
kolobarjenja in povečanje pridelave koruze (naravni pogoji v Bohinju jo omejujejo –
preveliko padavin) in krompirja (dani naravni pogoji). Vzrok za opuščanje njiv je močna
deagrarizacija, ki je vplivala tudi na opuščanje rovtov in s tem povzročila ekstenzifikacijo
kmetijskih površin (Vojvoda, 1965).
Leta 2000 so nekatera naselja Zgornje doline imela v obdelavi veliko manj njiv kot pred
štiridesetimi leti: Češnjica je imela največ njiv z 9 ha (včasih 34 -39 ha), Srednja vas 7 ha
(včasih 34 -39 ha), Stara Fužina 5 ha (včasih 34 -39 ha), Studor 3 ha (včasih 20,8 ha) in
Jereka 2 ha (včasih 17,3 ha) (Smukavec, 2002).
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Tabela 2: Zemljiške kategorije po naseljih Zgornje Bohinjske doline leta 2000 (v ha)
Naselje
Kmetijska
Njive
Kmečki
Travniki in
zemljišča
sadovnjaki
pašniki
Jereka
85
2
1
82
100%
2%
1%
96%
Bohinjska
179
9
3
167
Češnjica
100%
5%
2%
93%
Srednja vas
183
7
3
174
100%
3%
2%
95%
Studor
98
3
3
93
100%
3%
3%
94%
Stara fužina
184
5
6
173
100%
3%
3%
94%
SKUPAJ
729
26
16
689
100%
4%
2%
94%
Vir: Smukavec, 2002
Danes v Zgornji dolini prevladuje krmni kmetijski sistem, ki je izrazito usmerjen v
živinorejo, saj so tu dobri naravni pogoji za uspevanje krmnih rastlin in travinje. Ostale
poljščine oziroma pridelki niso tako pomembni, kar kaže ohranitev samooskrbnega
poljedelstva.
Tabela 3: Število kmetij po naseljih v Zgornji dolini po izbranih zemljiških kategorijah
leta 2000
Št. kmetij s
Št. kmetij s
Št. kmetij, ki
Število
sadovnjaki
travniki in
obdelujejo
Naselje
kmetijskih
pašniki
njive
gospodarstev
Jereka
22
21
22
22
Bohinjska
53
53
52
53
Češnjica
Srednja vas
48
46
35
48
Studor
18
17
16
18
Stara fužina
62
57
47
61
SKUPAJ
203
194
172
202
100%
94%
84%
100%
Vir: Smukavec, 2002
Zgornja dolina, ki je ohranila polikulturno samoskrbno kmetijstvo, obsega 203 kmetijska
gospodarstva, od katerih imajo vsa v lasti travnike in pašnike, visok je tudi delež kmetij,
ki obdelujejo njive (94 %). Na podlagi teh podatkov se lepo pokaže usmerjenost Zgornje
doline v živinorejo, medtem ko je obdelovanje njiv le samoskrbnega značaja.
Tabela 4: Družinske kmetije (DK) po rabi kmetijskih zemljišč v uporabi (KZU) leta 2000
vsa zemljišča
v uporabi

vsa

KZU

DK

površina

DK

površina

DK

površina

DK

površina

436

5721,74

436

2127,11

402

56,7

353

35,54

njive in vrtovi

Vir: Banka statističnih podatkov, 2005
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sadovnjaki

travniki/pašniki
površina
DK
(v ha)
434

2034,82

Po popisu kmetijstva iz leta 2000 je v Bohinju 436 kmetij, ki imajo vsa kmetijska
zemljišča v uporabi (2.127,11 ha), od tega imajo 402 kmetije v uporabi njive in vrtove s
skupno površino 56,70 ha. Na njivah se večinoma pridela koruza za zrnje, krompir,
silažna koruza in ječmen. Največ kmetij (379 od 402) prideluje krompir.
Kmetijskih zemljišč v uporabi je le dobra tretjina (2127,11 ha), od tega se za njive
namenja 56,7 ha (2,6%) kmetijskih zemljišč (92,2% kmetij), za travnike in pašnike pa
2034,82 ha (95,6%) na 434-ih kmetijah (99,5%). Podatki kažejo, da je največ kmetijskih
zemljišč v uporabi namenjeno travnikom in pašnikom oziroma živinoreji, s katero se
ukvarjajo skoraj vse kmetije.
Tabela 5: Družinske kmetije po rabi njiv (v ha) leta 2000 (x – zaščiten podatek)
njive, vrtovi
SKUPAJ

žita za zrnje

krmne
rastline

krompir

zelenjava

DK

površina

DK

površina

DK

površina

DK

površina

DK

površina

402

56,7

39

4,12

379

26,35

x

x

306

6,48

Vir: Banka statističnih podatkov, 2005
Večina družinskih kmetij v Bohinju na njivah posadi krompir na skoraj polovici vseh
njivskih površin v Bohinju. Le 39 družinskih kmetij (9,7% vseh kmetij) goji žita za zrnje
na skupno 4,12 ha površine, medtem ko 306 kmetij (76%) goji zelenjavo na 6,48 ha
površine, torej na večji skupni površini kot je površina njiv z žitom.
Tabela 6: Družinske kmetije po površinah poljščin (v ha) leta 2000
pšenica

ječmen

koruza za zrnje

DK

DK

DK

površina

-

-

35

3,6

sladkorna
pesa

Silažna
koruza

krompir

buče

DK

površina

DK

površina

DK

DK

površina

379

26,35

-

-

-

12

14,97

Vir: Banka statističnih podatkov, 2005
Nekateri podatki v tabeli so zaščiteni, zato ne moremo dobiti prave slike o površinah s
poljščinami. Od 402 kmetij krompir goji kar 379 kmetij na skupno 26,35 ha površine,
manjše površine pa so namenjene koruzi za zrnje, ki jo uspešno nadomešča silažna koruza
za krmo - ta obsega štirikrat večje površine, čeprav jo seje trikrat manj kmetij.
Čeprav je obdelovalnih površin malo, te ostajajo neobdelane zaradi opuščanja
poljedelstva, pojavlja se pomanjkanje delovne sile, saj kmetje iščejo večji zaslužek izven
poljedelstva oziroma kmetijstva. Kmetje, ki se še ukvarjajo s poljedelstvom, so žita in
kolobarjenje zamenjali za krompir in pridelavo krme za živino – silažna koruza (Hladnik,
1993) Danes se kažejo težnje po uvedbi ekoloških oblik kmetijstva, veliki kmetje (12 v
letu 2005), ki se ukvarjajo z živinorejo, pa hkrati pridelujejo silažno koruzo za krmo in
koruzo za zrnje. Nepopolno kolobarjenje se je ohranilo le ponekod v Bohinju. Največ
površin je namenjenih gojenju žit, krompirju in silažni koruzi, največ kmetij pa prideluje
krompir.
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Tabela 7: Poljščine po vrstah, površini in številu kmetij v Bohinju, 2000
Vrsta poljščine
Površina v ha
ŽITA
skupaj
56,68
oves
0,43
koruza, zrnje
3,57
mešanica žit in ječmen
x
KROMPIR
zgodnji
0,09
pozni
26,23
IND. RASTLINE
KRMNE RASTLINE trave in travne mešanice
1,50
detelja in lucerna
1,09
travno deteljne mešanice
1,41
silažna koruza
14,97
krmna pesa in koleraba
x
krmno korenje
x
krmna žita, mešanica stročnic in
x
žit

SEMENA, SADIKE,
DRUGO,
VRTNE RASTLINE
TRAJNI NASADI

zelenjava
ostalo
neobdelane njive, praha
kmečki nasadi
intenzivni sadovnjaki
intenzivni sad. z jablanami

6,53
x
X
36,01
x
x

Število kmetij
5
34
x
4
376
4
10
4
12
x
x
x
311
x
x
355
x
x

X – zaščiten podatek
Vir: Banka statističnih podatkov, 2005
Senožeti ali rovti
Pri večjih naklonih površja in na terasah njive in travnike zamenjajo senožeti. Senožeti se
od ostalih travnikov razlikujejo po tem, da imajo gorski značaj in da z njih posušenega
sena kmetje ne spravljajo takoj v dolino, temveč ga pustijo na senožetih in ga v rjuhah
znosijo v senik, kjer ostane do zime. Šele pozimi so kmetje seno s senožeti prepeljali
(ponavadi s konjsko, volovsko vprego ali samotežnimi sankami) za krmo živini v dolini
(Cevc, 1992).
Prve posledice deagrarizacije so se odrazile na zaraščanju travnikov, rovtov in senožeti.
Dolinskih travnikov ni veliko, njihove površine so povečevale še ozelenele njive (okoli
140 ha). Veliko obsežnejši so rovti na pobočjih in planotah. Kljub oddaljenosti teh površin
od matičnih vasi so rovti izredno pomembni za pridobivanje krme. Prav v senožetih so se
začele kazati prve posledice upadanja kmetijske dejavnosti. Kmetje rovtov niso več kosili,
zato so se ti zaraščali in ogozdovali. Do sredine devetdesetih let 20. stoletja se je zaraslo
že preko 150 ha senožeti. Dodatno so k degradaciji tega dela kulturne pokrajine
pripomogli še nedomačini, ki so ugotovili potencial senožeti in si tam postavili počitniške
hiške na manjših parcelah (Ukanc, Goreljek, Uskovnica, Pokrovec) (Vojvoda, 1995).
Agrarna skupnost ima svoje senožeti v dolini, kjer se v sedanjem času pridela več krme,
kot se je včasih, saj se orno obdelovanje zemljišč opušča. Strme senožeti so v zaraščanju,
kjer je še možno pa delo opravijo stroji, sicer pa so najbolj zaraščeni grbinasti travniki, ki
jih je prepovedano ravnati (so naravna dediščina v nacionalnem parku), le redko pa jih
kmetje še kosijo sami. Najbolj očitni so opuščeni grbinasti travniki na planini Vogar,
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veliko izravnanih površin pa je na Uskovnici, kljub temu, da so te površine zavarovane
kot naravna dediščina. Na senožetnih planinah so zemljišča zelo razdrobljena, spodnja so
namenjena njivam, zgornja za krmo (senožeti). Tako je stanje na Uskovnici, na planina Na
Šeh in na Praprotnici (Jović, osebni vir, 2005).
3.5.2 Pašniki
Najpomembnejše in obsežnejše so pašne površine, ki vključujejo 8000 ha planinskih
pašnikov, od tega je 34,4 % pravih pašnikov, ki se po kvaliteti in legi močno razlikujejo
od planinskih. Največ planinskih pašnikov je v visokogorskem svetu, kjer je njihova
kakovost nižja, le manjši del pašnikov pa ima sklenjeno travno rušo. Leta 1966 je bilo od
pravih pašnikov 90 % izrabljenih površin, 1973 79 %, danes pa se delež še niža. Pašništvo
je zelo prizadelo ukinjanje gozdne paše, saj je bilo iz paše izločenih kar 45,8 % vseh
gozdov (Vojvoda, 1995).
Ločimo pašnike v dolini in planinske pašnike. Vaški pašniki so v skupni lasti srenje, na
njih pa se živina pase le zgodaj spomladi in pozno jeseni, danes tudi celo pašno sezono
(Bohinjska Bistrica). Srenje so se razlikovale po tem, kolikšne površine vaških pašnikov
so imele, saj so nekatere (Studorska, Bohinjsko Bistirška) imele obsežne pašnike v dolini,
kar je izredno vplivalo na kasnejši razvoj planinskega pašništva – s kasnejšim
zmanjševanjem staleža živine so vasi z obsežnimi vaškimi pašniki raje puščale živino v
dolini, kjer se je lahko celo poletje pasla, medtem ko se je v planine odpravila večinoma
jalovina (Melik, 1950).
Vpliv deagrarizacije in družbenih sprememb se odraža na pašnih površinah. Od časa
franciscejskega katastra so se pašniki skrčili za petino, vendar je na nižje izračune vplivalo
tudi natančnejše merjenje teh površin, velik del površin pa je bil opredeljen kot
nerodoviten. Te površine so do po drugi svetovni vojni pašni upravičenci in srenje skupno
uporabljali in vzdrževali. Po vojni so pašniki prešli v skupno ljudsko premoženje, s
katerim je gospodarila kmečka zadruga, izkoriščali pa so jo nekdanji uporabniki. Sredi
devetdesetih let so bili pašniki v denacionalizacijskem postopku (Vojvoda, 1995). Danes
opažamo izrazito zaraščanje pašnih površin in napredovanje gozda na pašnike v planinah.
Pašniki v planinah so v lasti Sklada, vendar z njimi gospodarijo in upravljajo agrarne
skupnosti, ki si prizadevajo za ohranjanje pašnikov na planinah. Pogosta so čiščenja
planinskih pašnikov, da se zagotovi dovolj krme na planinah in da ni potrebno posegati s
pašo v gozdove.
3.5.3 Pašniki na planinah
Zelo kvalitetni so pašniki v planinah, ki pa se razlikujejo med posameznimi planinami.
Najboljšo trato imajo planine, postavljene na nepropustnih kamninah (Viševnik, Velo
polje) in Fužinarske planine (Planina v Lazu, Blato). Nekoliko slabši in manjši pašniki so
v Spodnjih Bohinjskih gorah, saj se tam planine večinoma nahajajo v visokogorskih
krnicah, ter na planinah na Komni. Veliko problemov s pašo imajo še danes nekatere
planine na Pokljuki (Goreljek), ki so pašo na pašnikih v večini dopolnjevale s pašo v
servitutnih gozdovih (Melik, 1950) (glej prilogo 4).
Pred štiridesetimi leti so nekatere senožetne in visoke planine zagotavljale dosti paše za
prekrmljanje več kot tretjino takratne črede posameznih srenj, manj živine je na svojih
planinah lahko prekrmila Studorska srenja (planina Javornik le 11 % črede). Količina
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krme, pridobljene na planinskih pašnikih je bila mnogo manjša v planinah Spodnje
Bohinjske doline, saj so te slabše kakovosti in že od nekdaj navezane na gozdno pašo.
Največ paše za živino premore Bitenjska planina (13,8 %) (Vojvoda, 1965).
Paše na planinah je danes povsem zadosti, vendar je to razmerje treba vzdrževati z
urejanjem in čiščenjem planin – žaganjem grmovja, sekanjem drevja itd. Nekoliko
drugačna so razmere na Goreljku, kjer ni pašnih površin in kjer se je v preteklosti pred
gozdnim zakonom živina večinoma pasla v gozdu. Veliko pašne površine je bilo
zgubljeno s tem zakonom, pa tudi gradnja počitniških hišk je odvzela nekaj pašnih
površin. Kljub temu se na tej planini trudijo posamezniki ponujati mlečne izdelke na
planini turistom in vikendašem, predvsem gre v promet sveže mleko. Res pa je, da med
domačini, lastniki živine, in med lastniki počitniških hišk ni vzajemnega sodelovanja, vse
manj ga je. Za razprodajo zemlje je bilo krivo obdobje, nezanimivo za kmetijstvo, v času
močne industrializacije v okolici Bohinja. Način dela na kmetijah se je spremenil, to pa je
vplivalo na uporabo planin. Objekti na planinah so zgubljali svojo funkcijo in niso bili več
zanimivi za kmete, ki so jim predstavljali predvsem dodatni strošek, zato so se odločili za
prodajo zemlje ali stanov. Na Goreljku je bila razprodaja zemljišča izrazito prevladujoča,
medtem ko se stanovi niso prodajali. Danes takih odločitev ni več, saj so ljudje še ostali
navezani na zemljo in poskušajo delati na kmetijah. Težijo k temu, da se stanovi izrabijo,
da ne propadajo (Jović, osebni vir, 2005).
Aerofoto posnetki za kataster kažejo obsežne površine, ki jih je prerasel gozd in ki po
katastru sodijo med zaraščene in neuporabljene površine, medtem ko gre pravzaprav za
površine, ki so še vedno uporabne za pašo in jih živina tudi popase. Zato je treba v
številke o zaraščenih površinah ali opuščenih pašnih površinah ponekod tudi podvomiti.
Na nekaterih planinah je lahko ločiti pašne površine od gozdnih, kot je to primer na
planini Javornik, kjer se živina paše na čredinskem pašniku, gozd pa je ostro ločen od
pašnih površin. Na visokogorskih pašnikih so razmere drugačne, saj se pašnih površin ne
da izrazito ločiti od ostalih površin, ki jih živina prav tako popase in je zato pomemben vir
krme. Kmetijska zadruga Srednja vas meni, da bi bilo potrebno v kataster ali vsaj v
vodenje zemljiških površin vpisati kategorijo »pašni gozd«, kjer se ne da ločiti omenjenih
površin, so pa uporabne za pašo in je v njih prisotno prepletanje različnih dejavnosti
(Jović, osebni vir, 2005).
3.5.4

Živinoreja

Naravne razmere v Bohinju dovoljujejo kot glavno usmeritev živinorejo s poudarkom na
pridobivanju mleka in mesa. Tržno poljedelstvo se v gorski pokrajini ni razvilo, obstaja le
v samooskrbni obliki. Podatki kažejo, da je v Bohinju 320 kmetij, ki pridobivajo sredstva
iz subvencij. Stalež živine na posameznih kmetijah se v povprečju giblje od 1 GNŽ (glava
normalne živine) do 56 GNŽ, medtem ko ima kmetija v povprečju 4 GNŽ in 4 ha zemlje,
prav tako velika so gozdna zemljišča na eno posest (torej 4 ha). Gozda ni veliko v privatni
lasti, večinoma je delež gozda velik zaradi zaraščanja kmetijskih površin, ki se nadaljuje
še danes (Jović, osebni vir, 2005).
Razmere so drugačne kot v preteklosti, ko je bilo več delovne sile na kmetijah, ki so se
izključno ukvarjale s kmetijstvom. Danes je večina ljudi na kmetiji zaposlena v neagrarni
dejavnosti in hodi v službo, popoldne pa dodatno dela na kmetiji. Zaradi tega je večina
kmetij mešanega tipa, čistih je manj (v Srednji vasi je 17 takih kmetij), ni pa neagrarnih
kmetij, saj se vsaka kmetija ukvarja vsaj z obdelovanjem njiv, kjer gojijo krompir, silažno
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koruzo. Pregled kmetijskih zemljišč v Bohinju da vedeti, da tržnega poljedelstva tu ni, saj
so pridelki nizki in za samooskrbo (Jović, osebni vir, 2005).
V regiji je velik problem razdrobljenost kmetijskih zemljišč in upadanja števila kmetij ter
zmanjševanje njihove velikosti. Prisoten je način dela z zemljo, kjer se dovoljuje njena
prodaja oziroma oddaja v najem, medtem ko novi najemnik ne nadaljuje s kmetovanjem,
temveč povsem preneha z obdelovanjem kmetijskih zemljišč, zaradi česar pride do
zaraščanja, povečevanja deleža gozda, opuščanja kulturne pokrajine in drobljenja posesti.
Največjo kmetijo v Zgornji dolini ima gospod Zupan iz Bohinjske Češnjice, ki ima kar 72
GVŽ, od tega 50 molznic in 40 telic. Za svoje potrebe je leta 1996 z melioracijo uredil
polje pri Zadrugi. Gospod Zupan določen del živine pošlje v planine, saj ima na senožetih
urejenih 10 ha pašnikov, hkrati pa ima v najemu še druge pašne površine, kjer se lahko
njegova živina pase. Vse molznice ostanejo v dolini, saj kmet njihovo mleko dnevno
oddaja v mlekarno v Vipavi (Jović, osebni vir, 2005).
V Bohinju večji kmetje najemajo zemljo od kmetov, ki so ostareli in brez naslednikov
oziroma od tistih kmetov, ki so prenehali z obdelovanjem svojih zemljišč. Ponavadi
vzamejo zemljo v najem kmetje z večjo čredo govedi, saj na njej pridelajo prepotrebno
krmo. Vendar tudi v teh primerih zemlja v najemu ni obdelana v celoti, saj se obdela le 60
% (v povprečju 2,8 ha), ostalih 40 % (1,8 ha) pa ostane neobdelano in se zato zarašča.
Razlog temu je, da kmetje obdelujejo samo tisti del posesti v najemu, ki je možen za
obdelavo z mehanizacijo (Smukavec, 2002).
Tudi po vstopu v Evropsko unijo se razmere v kmetijstvu v Bohinju niso spremenile, saj
ljudje ne puščajo svojih služb za delo na kmetiji. S samim kmetijstvom brez zaposlitve v
dopolnilnih dejavnostih ni možno preživeti. Normativi za majhne kmete v Bohinju so
previsoki, hkrati pa ti kmetje ne morejo dobiti investicijskih sredstev za razširjanje svoje
dejavnosti, ker ne dosegajo teh normativov. Pomagajo si z vlaganjem lastnega denarja,
tega pa ni zadosti za izboljšanje situacije in doseganje normativov (Jović, osebni vir,
2005).
Kmetijska zadruga v Srednji vasi ocenjuje premajhno vlogo države pri razvoju kmetijstva
v Bohinju, medtem ko ima veliko posluha občina Bohinj, ki pomaga kmetijstvu z
vlaganjem v razne projekte (obnova sirarn). Navkljub vsemu pa se vasi v občini
spreminjajo, nimajo več čistih kmetij, kmetom ta dejavnost ne prinaša dovolj sredstev, da
bi se preživljali le z delom na kmetijah. Ena od možnosti oživitve kmetijstva je ekološko
kmetovanje, ki pa zahteva prosto rejo (pri kateri živali v hlevu niso privezane), za kar so
zopet potrebna sredstva (Osebni vir, Jović, 6.6.2005). Mlado prebivalstvo ni več
pripravljeno vlagati v kmetijstvo, podpore za male kmete pa so zelo majhne (160 -300.000
sit na hektar) in niso izplačane v skupnem znesku temveč v obrokih skozi celo leto.
Kmetijstvo je v Bohinju težje povezati s turizmom, saj sama struktura vasi ne omogoča
klasičnega kmečkega turizma. Edini kmečki turizem je na kmetiji v Podjelju, kjer
domačini nudijo hrano in prenočevanje (Jović, osebni vir, 2005).
3.5.5

Paša v gozdovih in gozdni zakon leta 1960

Gozdni zakon je leta 1960 prepovedal pašo v gozdovih, kar je izredno prizadelo planinsko
pašo v večini planin v Bohinju, nekatere planine so zaradi tega propadle, saj se je večji
delež njihovih pašnih območij naslanjal na servitutne gozdove. Gozdni zakon je danes še
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vedno v veljavi, vendar pa se paša v gozdovih lahko izvaja tam, kjer se s tem strinja
lastnik gozdov in kadar je takšna paša določena in dovoljena v gospodarskih načrtih za
planino (Jović, osebni vir, 2005) (glej prilogo 7).
Gozdno pašo na planinah poskušajo omejevati, vendar ponekod to ni možno, saj imajo
planine prevelike potrebe po gozdnih površinah. Tak primer je Goreljek, ki je bil najbolj
prizadet, saj ima malo pašnih površin, večino krme pa živina pridobi z gozdno pašo. Tudi
danes je pašnih površin na tej planini zelo malo, določene površine so pozidane s
počitniškimi hišicami in zato je pašno območje še zmanjšano. Servitutne pravice so na tej
planini od nekdaj zelo pomembne, vendar gozdarji teh pravic ne priznavajo in pogoste so
prijave kmetov zaradi paše v gozdu. Kmetje menijo, da število govedi na Pokljuki ne
predstavlja grožnje gozdovom, tudi če bi bilagozdna paša dovoljena. Za krave molznice je
potrebna boljša paša kot za ostalo živino, sicer dajejo manj mleka (Jović, osebni vir,
2005).
Planina pod Mišelj vrhom in Velo polje sta danes združeni v eno samo planino in se
smatrata kot taki za živi planini, saj se na obeh pase živina, čeprav so stanovi obnovljeni
le na Velem polju, kjer je tudi moderna molznica in sirarna. Na obeh planinah pastir skrbi,
da se pašne površine ne zaraščajo, da se šavje sproti čisti in seka, medtem ko za posek
gozda skrbita TNP in Zavod za gozdove. Kmetijska zadruga Srednja vas drugače definira
zaraščanje planine, kot to delajo drugi strokovni organi, posebno tisti, ki se zanašajo le na
satelitske posnetke zemljišč. Paša poteka tudi med drevesi, saj so tudi to pašne površine,
kljub temu, da se iz satelitskega posnetka zdi, da gre za zaraščanje pašnikov in torej
njihovo neuporabnost. Zaradi tega strokovni organi take pašnike uvrščajo med opuščene,
medtem ko paša na njih dejansko še vedno poteka, pa čeprav na pašnik počasi napredujejo
posamezna drevesa. Čiščenje zaraščujočih planin je oteženo zaradi statusa naravne
dediščine oziroma zaradi dejstva, da se planine nahajajo na zavarovanem, osrednjem
območju nacionalnega parka, ki ne dopušča samovoljnih posekov in čiščenja planin. Na
planini V Lazu in Pri Jezeru je sekanje drevja nedopustno, kljub temu, da je les
pravzaprav sestavni del planine, kot je bila navada v preteklosti. V okviru srenj so pred
vojno vsi člani določene agrarne skupnosti, ki so pasli na neki planini, dobili za obnovo
stanov in drugih objektov določeno količino lesa, ki so ga posekali na planini – danes tega
več ni (Osebni vir, Jović, 6.6.2005). Zaskrbljujoč je primer na planini Krstenica, kjer
sekanje drevja, sicer ilegalno, še vedno poteka in zaradi česar je gozdna meja že močno
potisnjena navzdol po pobočju (glej prilogo 14, slika 19). Pod stanovi, ki so bili sicer že v
preteklosti enkrat preseljeni nižje s slemena in bližje gozdu, se danes nahaja gozd še
nekoliko nižje, številni posušeni ostanki štorov pa dokazujejo na nekdanje sklenjeno
gozdno rastje. Za njim so ostala le posamezna mlada macesnova drevesa(Jović, osebni vir,
2005).
3.5.6

Spremembe zemljiških kategorij med leti 1826 in 2005

Eden izmed pokazateljev sprememb v kmetijstvu je spreminjanje deležev kmetijskih
zemljišč v občini Bohinj. Spremembe lahko spremljamo vse od leta 1826, ko so bile
zemljiške kategorije popisane glede na lastnike po katastrskih občinah, do leta 2005 na
podlagi podatkov, ki jih ureja Geodetska uprava Radovljica, pristojna za občino.
V občini Bohinj je 8 katastrskih občin (v oklepaju so deleži od celotne občine): Nomenj
(7,4%), Nemški Rovt (8,7%), Bohinjska Bistrica (6,1%), Savica (12,5%), Studor (42,6%),
Srednja vas (9,1%), Bohinjska Češnjica (8,9%) in Gorjuše (4,5%) (Vojvoda, 1965).
Največja je katastrska občina Studor. Velikost katastrskih občin se je od 1826. leta
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nekoliko spremenila, saj se je po nastanku občine Bohinj (ki je bila nekoč del občine
Radovljica) katastrskim občinam priključil tudi del ozemlja katarstkih občin Lancovo in
Selo pri Bledu.
Tabela 8: Zemljiške kategorije (v ha) v Bohinju po katastrskih občinah med letom 1826 in
1961
K.O.
Spodnja
dolina
Nomenj
Nemški
Rovt
Boh. Bistrica
Savica

njive
1826

travniki

sadovnjaki

pašniki

nerodovitno

gozd

stavbišče

skupaj

272,1
2,6

1130,9
10,7

11,7
0,1

2970,1
28,1

375,5
3,6

5777,2
54,7

13,9
0,1

10552,3
100,0

1961
201,7
1,9

1134,9
10,7

14,3
0,1

2544,1
24,1

919,3
8,7

5727,7
54,2

21,8
0,2

10569,1
100,0

431,3
2,2

1992,3
10,0

20,5
0,1

7295,6
36,5

3533,5
17,7

6691,0
33,5

12,8
0,1

19977,9
100,0

1961
365,7
1,8

1828,5
9,2

19,4
0,1

5451,9
27,4

5448,7
27,4

6724,1
33,8

21,7
0,1

19865,0
100,0

1826
Zgornja
dolina
Studor
Srednja vas
Boh.Češnjica
Gorjuše

Vir: Vojvoda, 1965
Do leta 1961 se je v Bohinju spremenila struktura zemljišč. Obseg njivskih površin je
upadel za četrtino in je obsegal 1,9 % vseh površin. Večje je bilo opuščanje njiv v Spodnji
dolini. Travniške površine so se ohranile skoraj nespremenjene (upad za 5 % zaradi
upadanja travnih površin v Zgornji dolini). Pašne površine so se izredno skrčile (za 22 %),
nekoliko manj v Spodnji Bohinjski dolini, kjer so pokrivale četrtino vsega ozemlja.
Gozdne površine so se ohranile v istem obsegu. Za več kot 50 % so se povečale površine s
stavbišči, nerodovitne površine in vrtovi. Opuščanje njiv in zaraščanje pašnikov kaže na
močno deagrarizacijo prebivalstva in manjšanje pomena kmetijstva.
Tabela 9: Indeksi spreminjanje površin v Bohinju po katastrskih občinah za obdobje 1826
in 1961
indeksi
1961/1826
Nomenj
Nemški Rovt
Boh. Bistrica
Savica
Studor
Srednja vas
Boh. Češnjica
Gorjuše
BOHINJ

njive
78,6
58,6
62,8
88,8
94,9
89,3
82,6
78,4
80,6

travniki
103,1
88,3
103,3
104,4
99,1
80,5
86,7
102,0
94,9

pašniki
228,5
89,5
89,0
79,3
73,4
91,9
65,9
88,6
78,3

gozd
91,6
109,4
102,4
95,9
95,5
94,5
115,3
106,5
99,9

Vir: Vojvoda, 1965
Največji upad njivskih površin do leta 1961 sta imeli K.O. Nemški Rovt in Bohinjska
Bistrica, najmanj njiv pa so opustili v K.O. Studor. Travniške površine so se najbolj
zmanjšale v K.O. Srednja vas, več travnatih površin pa so imele tri katastrske občine v
Spodnji dolini in ena v Zgornji dolini. Pašne površine so se najbolj zmanjšale v K.O.
Bohinjska Češnjica in Studor, povečale pa so se le v K.O. Nomenj.
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Do leta 1961 so se pašne površine zmanjšale za 2225 ha in so obsegale le četrtino površin
v Bohinju, medtem ko so leta 1826 pašniki obsegali tretjino vseh površin. Površine
travnikov so se zmanjšale v istem obdobju le za 160 ha.
Pregled spreminjanja zemljiških kategorij od Franciscejskega katastra 1826 do 2005
Tabela 10: Vrsta rabe zemljišč (v ha) v Spodnji in Zgornji dolini leta 2005
Katastrske
občine

raba tal

2005

%

Spodnja dolina
Nomenj
Nemški Rovt
Boh. Bistrica
Savica

Kmetijsko zemljišče
Gradbeni objekti
Zelene površine
Nerodovitno
Skupaj

9388,3
191,8
8,1
966,1
10554,5

88,95
1,81
0,07
9,15
100,0

Zgornja dolina
Studor
Srednja vas
Boh. Češnjica
Gorjuše

Kmetijsko zemljišče
Gradbeni objekti
Zelene površine
Nerodovitno
Skupaj

14437,6
162,2
8,2
5240,1
19865,9

72,67
0,81
0,04
26,37
100,0

Vir: Geodetska uprava Radovljica, 2005
Danes so opazne razlike med obema dolinama pri deležu kmetijskih površin, saj je teh
manj v Zgornji dolini (71,8 %), a ima ta več nerodovitnega sveta (27 %). Razlog je njena
lega na višji nadmorski višini in lega katastrskih občin na območju visokih kraških planot
in golih visokogorskih tleh. Najmanj kmetijskih zemljišč ima K.O. Studor (61 %), kjer je
preko tretjine zemljišča nerodovitnega (glej prilogo 8).
Indeksi površin kmetijskih površin za obdobje 1826 – 2005 (179 –letno obdobje) kažejo
zmanjšanje kmetijskih zemljišč v izbranem obdobju v vseh katastrskih občinah, ponekod
pa so te spremembe izrazitejše.
Zmanjšanje kmetijskih zemljišč z indeksom med 95,1 do 100,0 imajo katastrske občine
Nomenj, Nemški Rovt, Bohinjska Češnjica, in Gorjuše. Katastrska občina Gorjuše je v
tem obdržala skoraj vsa kmetijska zemljišča, saj ima indeks 99,6. Indekse pod 90,1 imata
K.O. Savica in Studor (82,5).
Tabela 11: Spreminjanje zemljiških površin med leti 1826 in 2005 v K.O. Nomenj
1826
1826
1961
1961
2005
2005
ha*
%*
ha*
%*
ha**
%**
Njiva
57,05
2,5
44,81
1,99
36,57
1,82
Travnik
139,74
6,2
144,09
6,42
140,47
7,0
Sadovnjak
0,80
0
1,79
0,08
1,48
0,07
Vrt
0
0
0,76
0,03
0
0,0
Pašnik
74,34
3,4
169,85
7,57
147,12
7,33
Gozd
1799,92
80,5
164,94
10,30
1679,25 83,75
Nerodovitno
163,85
7,3
231,24
73,46
198,43
8,8
stavbišča
1,78
0,1
3,21
0,15
41,89
1,9
* vir (za vse tabele): Vojvoda, 1965
**vir (za vse tabele): Geodetski urad Radovljica, 2005
i1: indeks 1961/1826
i2: indeks 2005/1826
i3: indeks 2005/1961
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i1
78,5
103,1
223,9

i2
64,1
100,5
185,4

228,5
91,6
141,1
180,0

197,9
93,3
121,1
2344,6

i3
81,6
97,5
82,8
0,0
86,6
101,8
85,8
1302,8

Tabela 12: Spreminjanje zemljiških površin med leti 1826 in 2005 v K.O. Nemški Rovt
1826
1826
1961*
1961
2005
2005
ha*
%*
ha
%*
ha***
%***
i1
Njiva
25,17
1,0
14,78
0,56
11,57
0,45
58,7
Travnik
240,84
9,1
212,70
8,06
206,01
8,10
88,3
Sadovnjak
2,81
0,1
2,50
0,10
2,22
0,08
88,7
Vrt
0,14
0
0,21
0,01
0
0,0
153,8
Pašnik
751,47
28,5
627,25
23,79
190,50
7,49
83,5
Gozd
1608,02
61,1
1758,41
66,7
2130,97
83,85
109,4
Nerodovitno
2,54
0,1
19,65
0,74
66,73
2,5
772,8
stavbišča
1,28
0,1
1,06
0,04
25,52
0,97
83,4

i2
46,0
85,5
79,0
0,0
25,4
132,5
2624,3
1993,1

i3
78,3
96,9
89,1
0,0
30,4
121,2
339,6
2390,9

Tabela 13: Spreminjanje zemljiških površin med leti 1826 in 2005 v K.O. Bohinjska Bistrica
1826
1826
1961*
1961
2005
2005
i1
i2
ha*
%*
ha
%*
ha***
%***
Njiva
102,40
5,5
64,34
3,41
34,45
2,02
62,8
33,7

53,6

Travnik

i3

470,50

25,1

486,06

25,99

452,19

26,57

103,3

96,1

93,0

8,09

0,4

8,44

0,45

8,43

0,49

104,4

104,2

Vrt
Pašnik

0,42
471,79

0
25,1

3,37
419,87

0,18
22,46

0
416,27

0,0
24,46

790,7
89,0

0,0
88,2

99,8
0,0

Gozd

748,70

39,9

766,51

40,98

790,01

46,43

102,4

105,5

103,1

Nerodovitno

70,38

3,7

108,61

5,81

81,84

4,4

154,3

116,3

stavbišča

4,73

0,3

12,83

0,69

81,76

4,4

271,2

1727,6

75,4
637,1

Sadovnjak

Tabela 14: Spreminjanje zemljiških površin med leti 1826 in 2005 v K.O. Savica
1826
1826
1961*
1961
2005
2005
ha*
%*
ha
%*
ha***
%***
i1
Njiva
87,54
2,3
77,76
2,04
65,51
2,08
88,8
Travnik
279,84
7,4
292,12
7,67
278,75
8,87
104,4
Sadovnjak
0
0
1,58
0,04
3,31
0,10
Vrt
0,05
0
0,67
0,03
0
0,0
1296,9
Pašnik
1672,56
43,9
1327,13
34,86
1125,89
35,93
79,3
Gozd
Nerodovitno
stavbišča

1620,56
138,76
6,13

42,6
3,6
0,2

1553,32
559,84
4,74

40,80
14,44
0,12

1664,56
619,16
42,68

52,99
16,26
1,12

95,9
403,4
77,3

Tabela 15: Spreminjanje zemljiških površin med leti 1826 in 2005 v K.O. Studor
1826
1826
1961*
1961
2005
2005
ha*
%*
ha
%*
ha***
%***
i1
Njiva
89,43
0,7
84,85
0,6
61,95
0,77
94,9
Travnik
480,62
3,7
476,29
3,6
413,60
5,19
99,1
Sadovnjak
8,49
0,1
6,30
0
12,83
0,16
74,2
Vrt
0,01
0
2,22
0
0
0,0
11450,5
Pašnik
6076,60
46,3
4460,8
34,3
4089,19
51,39
73,4
Gozd
2982,23
22,7
2848,2
21,9
3378,69
42,46
95,5
Nerodovitno
3484,14
26,5
5121,2
39,5
4958,51
38,11
147,0
stavbišča
3,36
0
8,38
0,1
68,52
0,52
249,2
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i2
74,8
99,6
0,0
67,3

99,1

i3
84,2
95,4
209,4
0,0

102,7
446,2
695,9

84,8
107,2
110,6
899,9

i2
69,3
86,1
151,1
0,0
67,3
113,3
142,3
2036,0

i3
73,0
86,8
203,7
0,0
91,7
118,6
96,8
817,1

Tabela 16: Spreminjanje zemljiških površin med leti 1826 in 2005 v K.O. Srednja vas
1826
1826
1961*
1961
2005
2005
ha*
%*
ha
%*
ha***
%***
i1
Njiva
66,12
2,4
59,09
2,13
48,54
1,92
89,4
Travnik
423,89
15,3
341,25
12,3
326,33
12,94
80,5
Sadovnjak
1,52
0,1
3,62
0,13
3,92
0,15
238,0
Vrt
0,07
0,85
0,03
0
0,0
1185,4
Pašnik
598,55
21,6
549,99
19,83
534,21
21,18
91,9
Gozd
1668,67
60,0
1577,68
56,89
1608,41
63,78
94,5
Nerodovitno
15,56
0,5
236,81
8,54
231,95
8,36
1521,3
stavbišča
2,96
0,1
3,99
0,15
19,94
0,71
134,7

i2
73,4
77,0
257,6
0,0
89,3
96,4
1490,1
673,6

i3
82,2
95,6
108,3
0,0
97,1
101,9
97,9
499,9

Tabela 17: Spreminjanje zemljiških površin med leti 1826 in 2005 v K.O. Bohinjska Češnjica
1826
1826
1961*
1961
2005
2005
ha*
%*
ha
%*
ha***
%***
i1
i2
Njiva
125,63
4,7
103,72
3,83
98,39
3,77
82,6
78,3
Travnik
645,46
23,9
559,89
20,71
546,71
20,59
86,7
84,7
Sadovnjak
8,09
0,4
9,26
0,35
9,06
0,34
114,5
112,0
Vrt
0
0
1,75
0,06
0
0,0
Pašnik
478,07
17,7
314,99
11,65
317,83
12,18
65,9
66,5
Gozd
1422,40
52,7
1640,37
60,68
1637,37
62,74
115,3
115,1
Nerodovitno
14,96
0,5
67,90
2,51
42,10
1,55
453,7
281,4
stavbišča
3,88
0,1
5,51
0,21
51,96
1,92
142,1
1339,4

i3
94,9
97,6
97,8
0,0
100,9
99,8
62,0
942,6

Tabela 18: Spreminjanje zemljiških površin med leti 1826 in 2005 v K.O. Gorjuše
1826
1826
1961*
1961
2005
2005
ha*
%*
ha
%*
ha***
%***
i1
Njiva
Travnik
Sadovnjak
Vrt
Pašnik
Gozd
Nerodovitno
stavbišča

150,63
442,40
2,45
0,05
142,39
617,73
18,88
2,59

10,9
32,1
0,2
0
10,3
44,9
1,4
0,2

118,06
451,10
0,27
0
126,10
657,78
22,70
3,84

8,55
32,69
0,02
0
9,14
47,67
1,65
0,28

98,66
448,35
0,27
0
139,27
663,99
7,61
21,76

7,30
33,19
0,02
0,0
10,31
49,16
0,55
1,57

78,4
102,0
11,2
0,0
88,6
106,5
120,2
148,2

i2

i3

65,5
101,3
11,2
0,0
97,8
107,5
40,3
839,5

83,6
99,4
100,0
110,4
100,9
33,5
566,4

Pregled zadnjih 180 let pokaže velike spremembe v sestavi kmetijskih zemljišč v vseh
katastrskih občinah. Največ njiv je bilo opuščenih v K.O. Nomenj in Gorjuše (za tretjino),
Studor (za dve tretjini), Nemški Rovt (za več kot polovico) in v Bohinjski Bistrici (za dve
tretjini). Po letu 1961 sta največ njiv opustila K.O. Studor in Bohinjska Bistrica.
Zaraščanje travnikov je najbolj napredovalo v K.O. Srednja vas (-23 %) in Bohinjska
Češnjica (-15 %), medtem ko so bile drugje spremembe v površinah travnikov manjše ali
pa jih ni bilo (Gorjuše, Savica, Nomenj). Največ travnikov se je zaraslo po letu 1961 v
K.O. Studor.
Pašne površine so se najbolj zarasle v K.O. Nemški Rovt, kjer je ohranjenih le še četrtina
nekdanjih pašnikov. Tretjina pašnikov se je zarasla tudi v K.O. Bohinjska Češnjica,
Studor in Savica, medtem ko K.O. Gorjuše ni izgubila toliko pašnih površin (-2 %). Po
letu 1961 je največ pašnikov izgubila K.O. Nemški Rovt, v K.O. Gorjuše pa se je njihov
delež v zadnjih štiridesetih letih celo povečal za desetino.
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Tabela 19: Spreminjanje zemljiških kategorij v obeh dolinah med leti 1826 in 2005 (v ha)
K.O.
Sp. dolina
ha
%
verižni
indeks

Nomenj
Nemški
Rovt
Boh.
Bistrica
Savica

indeks
2005/1826
Zg. dolina

Studor
Srednja
vas
Češnjica
Gorjuše

indeks
2005/1826

BOHINJ

njive
1826
272,17
2,6

travniki

sadovnj.

pašniki

Nerodov.

gozd

stavbišče

skupaj

1130,93
10,7

11,71
0,1

2970,17
28,1

375,55
3,6

5777,23
54,7

13,93
0,1

10552,35
100

1961
201,71
1,9

1134,98
10,7

14,32
0,1

2544,11
24,1

919,36
8,7

5727,73
54,2

21,86
0,2

10569,13
100

74,1

100,4

122,3

85,7

244,8

99,1

156,9

2005
148,12
1,4
73,4

1077,44
10,2
94,9

15,45
0,1
107,9

1879,80
17,8
73,9

966,18
9,2
105,1

6264,82
59,4
109,4

191,87
1,8
877,7

54,4
1826
431,83
2,2

95,3

132,0

63,3

257,3

108,4

1377,0

1992,38
10

20,55
0,1

7295,64
36,5

3533,56
17,7

6691,04
33,5

12,80
0,1

19977,98
100

1961
365,74
1,8

1828,55
9,2

19,46
0,1

5451,93
27,4

5448,70
27,4

6724,10
33,8

21,73
0,1

19865,78
100

84,7
2005
307,56
1,6
84,1

91,8

94,7

74,7

154,2

100,5

169,8

1735,00
8,7
94,9

26,08
0,1
134,0

5080,51
25,6
93,2

5240,18
26,4
96,2

7288,48
36,7
108,4

162,20
0,8
746,3

71,2

87,1

126,9

69,6

148,3

108,9

1267,2

njive
1826
704,01
2,3

travniki

sadovnjaki

pašniki

nerodovitno

gozd

stavbišče

sk

3123,32
10,2

32,26
0,1

10265,81
33,6

3909,12
12,8

12468,27
40,8

26,73
0,1

30530,34
100,0

2963,54
9,7
94,9

33,79
0,1
104,7

7996,04
26,3
77,9

6368,06
20,9
162,9

12451,83
40,9
99,9

43,59
0,1
163,1

30434,20
100,0

2812,44
9,3
94,9

41,54
0,1
123,0

6960,32
22,9
87,0

6206,37
20,4
97,5

13553,31
44,6
108,8

354,07
1,2
812,2

30383,77
100,0

90,0

128,8

67,8

158,8

108,7

1324,4

1961
567,46
1,9
80,6
2005
455,69
1,5
80,3
indeks
2005/1826

10543,70
100,0

64,7

19840,06
100,0

Vir (za leto 1826,1961): Vojvoda, 1965; (za leto 2005): Geodetska uprava Radovljica, 2005
V občini Bohinj se je med letom 1826 in 2005 površina njiv zmanjšala na 64,7 %
nekdanjih površin in danes obsega le 1,5 % vseh zemljišč. Več njiv je bilo opuščenih v
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Spodnji dolini in sicer slaba polovica. Danes njive v Spodnji dolini obsegajo 1,4 % vsega
ozemlja. V zadnjih 40-ih letih je opuščanje njiv hitrejše kot do leta 1961. V Zgornji dolini
je delež njivskih površin upadel z začetnih 2,2 % na današnjih 1,6 %.
Nekoliko počasneje so se zmanjšale površine travnikov v Bohinju (-10 %), ki danes
obsegajo 9,3 % vsega ozemlja. Bolj so se zmanjšale travniške površine v Zgornji dolini.
Zaraščanje travnikov je bilo večje do leta 1961. V Spodnji dolini travniki še vedno
obsegajo 10 % vseh kmetijskih površin in 95 % travnikov iz leta 1826, zaraščanje
travnikov pa je manjše kot v Zgornji dolini.
Obseg sadovnjakov v se je znatno povečal po letu 1826 in sicer za 29 %, naraščanje
nasadov sadnih dreves pa je bilo večje po letu 1961. V Zgornji dolini je sadovnjakov več
zaradi ugodnejše lege na prisojnih pobočjih, od leta 1826 pa se je njihova površina
povečala za 27 %. Nasprotno se je površina sadovnjakov v sosednji dolini bolj povečevala
do leta 1961.
Pašne površine so doživele skupaj z njivskimi največje spremembe v Bohinju, saj je danes
ostalo le slabih 68 % pašnih površin iz leta 1826, pri čemer se je zaraslo 3305 ha
pašnikov. Za območje, kjer prevladuje pašna živinoreja in planinsko pašništvo, je to
zaskrbljujoč podatek. Že leta 1961 so pašniki dosegali le 78 % površin iz leta 1826. Leta
1826 so pašniki obsegali 33,6 % površin v Bohinju, danes pa se je ta odstotek znižal na 23
%. Večji delež pašnikov v Bohinju pripada Zgornji dolini, a tudi tam se je ohranilo le 70
% prvotnih pašnikov, ki so leta 1826 pokrivali 36,5 % površine, danes pa le še dobro
četrtino. V celotnem obdobju se je zaraslo 2215 ha pašnikov. Še več pašnih površin se je
zaraslo v Spodnji dolini, kjer so pašniki nekoč pokrivali 28 % ozemlja, danes pa le slabih
18 %. Večje pa je zaraščanje pašnikov po letu 1961. Pri primerjavi leta 1826 in 2005
ugotavljamo, da se je do danes ohranilo 63,3 % pašnih površin glede na leto 1826.
Gozdne površine so se v 180-ih letih povečale za 8,7 %. Danes gozd porašča 44,6 %
površja v Bohinju, največji porast gozdnih površin pa beležimo po letu 1961. Nekoliko
več gozda je v Zgornji dolini, kjer je 1826. leta gozd pokrival 33,5 % ozemlja, danes pa
36,7 %. Spodnja dolina prav tako beleži porast gozdih površin, vendar gozdovi zajemajo
večji delež površin kot v Zgornji dolini. Leta 1826 so gozdovi pokrivali 54,7 % površin,
danes pa skoraj 60 %.
Površine s stavbišči v Bohinju so se v celotnem obdobju močno povečale in danes
obsegajo 1,2 % ozemlja, kar je le 0,3 % manj od ozemlja z njivskimi površinami. 1826.
leta je bilo stavbnih površin občutno manj, le 0,1 % vsega ozemlja oziroma 26 ha.
Povečano pozidavo v Bohinju beležimo šele po letu 1961, saj se je v teh 40-ih letih
stavbna površina povečala za sedemkrat. Podatki kažejo na visoko urbanizacijo Spodnje
doline, čeprav tudi 180-letni indeks za Zgornjo dolino kaže veliko naraščanje stavbnih
površin.
Po pregledu vseh podatkov za 180-letno obdobje lahko ugotovimo, da se proces opuščanja
njivskih površin še vedno nadaljuje in da je prisoten v obeh dolinah, bolj v Spodnji dolini,
kar kaže na močno deagrarizacijo zaradi bližine večjih naselij in zaposlovanja prebivalstva
izven primarnega sektorja, saj so v Spodnji dolini hitreje upadle površine z njivami in
pašniki kot v Zgornji dolini, povečale pa so se stavbne površine in ekstenzivni sadovnjaki.
Čeprav so v izbranem obdobju njivske površine v Zgornji dolini upadle za manj kot v
Spodnji dolini, pa je alarmantno njihovo zmanjševanje v zadnjih 40-ih letih, saj gre za
hitrejše zmanjševanje teh površin kot v obdobju 1826-1961. Medtem ko se je v prvem
obdobju zaraslo 66 ha njiv (v 140-ih letih) pa se je samo v zadnjih 40-ih letih zaraslo
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novih 58 ha. V Spodnji dolini, ki ima danes približno pol manj njivskih površin kot
Zgornja dolina, se je v prvem obdobju zaraslo 71 ha njiv, v zadnjih 40-ih letih pa 53 ha.
Podobno je s pašnimi površinami, ki so se v obeh dolinah močno zmanjšale. V Spodnji
dolini se je v prvih 140-ih letih zaraslo 426 ha pašnikov, samo v zadnjih štiridesetih letih
pa še dodatnih 656 ha. Podobne so razmere v Zgornji dolini, kjer je bilo leta 1961 za 1844
ha manj pašnikov kot 1826, v zadnjih štiridesetih letih pa se je zaraslo še 371 ha pašnikov.
V Zgornji dolini zaraščanje pašnikov ni tako intenzivno kot v Spodnji dolini, ki je imela
leta 1826 59 % pašnikov manj kot Zgornja dolina, leta 2005 pa 63 % pašnikov manj.
Manjše so bile izgube travniških površin. V Spodnji dolini so se travnate površine v
prvem obdobju rahlo povečale, v zadnjih štiridesetih letih pa so se manjšale za 5,1 %. V
Zgornji dolini je zmanjšanje travnatih površin večje, saj je v 140-ih letih zaraslo 164 ha
(8,2 %), po letu 1961 pa še 93 ha (5,1 %). Leta 1826 so travniki Spodnje doline obsegali
56,7 % vseh travnatih površin v Zgornji dolini, 2005 pa 62 % vseh travnatih površin v
Zgornji dolini (glej karto 6).
Kmečke posesti v Bohinju so zelo majhne in so kot take podedovane iz preteklosti, čeprav
so bile takrat družine na družinskih kmetijah številčnejše kot danes. Take družine je bilo
težko prehraniti na skromnih njivskih površinah, zato so si pomagali z živinorejo, čeprav
so se pašne površine zaradi opuščanja živinoreje začele zmanjševati. Številno prebivalstvo
se je moralo zaposliti v industriji v Bohinju (lesna industrija), na Jesenicah (železarstvo)
in v gozdarstvu. Večinoma si je delo v teh panogah iskalo mlajše prebivalstvo, medtem ko
je starejše prebivalstvo ostajalo na kmetijah. Zaradi ostarelosti prebivalstva je prišlo do
pomanjkanja delovne sile, saj starejši niso bili sposobni sami skrbeti za obdelovalne
površine, zato so se te začele zaraščati. Najprej so opuščali senožeti na strmih pobočjih,
niso več kosili grbinastih travnikov (ročna košnja), opuščale so se njive na rovtih, tudi na
planinah. To je vodilo k pospešenem ozelenjevanju njivskih površin in zaraščanju
travnikov oziroma senožeti. Povprečna velikost travnatih površin se je zmanjšala zaradi
zaraščanja z gozdom (Senegačnik, 1989).
Dodatno je mehansko obdelovanje površin oteževala velika razdrobljenost posesti, ki se
nadaljuje še danes. Domačini oziroma kmetje težko kupijo sosednje parcele, saj je cena
zemljišč za njih še vedno previsoka, medtem ko so številni kmetje v preteklosti dele svojih
parcel razprodali, pokupilo pa jih je ali neavtohtono prebivalstvo (iz drugih občin in regij)
ali nekmečko prebivalstvo iz Bohinja (Smukavec, 2002). K dodatni parcelaciji zemlje je
prispeval tudi način dedovanja. Ker so bile družine še vedno velike, so starši potomcem
zapuščali dele svoje posesti, razdeljene na več delov. Posledica takega dedovanja je velika
parcelacija in prehajanje kmetijske zemlje v roke nekmečkega prebivalstva, saj se nekateri
potomci niso več ukvarjali s kmetijstvom oziroma so ostali zaposleni v ostalih panogah,
zemljo pa so kljub temu obdržali in jo uporabljajo za druge namene kot obdelovalne
(Lukan Klavžer, osebni vir, 2005).
Potrebno je omeniti, da so podatki o velikosti njivskih površin lahko nekoliko previsoki,
vsaj po mnenju Geodetske uprave Radovljica. Razlog je v neaktualnosti podatkov, saj
lastniki zemljišč ne javijo redno spremembe namembnosti zemljišča, npr. iz njive v
travnik itd. Geodetska uprava med gozdne površine ne upošteva površine v zaraščanju,
sicer bi bil delež gozda še višji. Zaradi opuščanja kmetijskih zemljišč in njihovega
zaraščanja prihaja do zanemarjanja kulturne krajine, kar negativno vpliva na kmetijstvo in
turizem. Agrarna kulturna pokrajina počasi izginja, nadomešča pa jo rekreacijski prostor
za nekmečko prebivalstvo.
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Razlogi za spremembe v obdobju 1961-2005
Razlogi za zaraščanje kmetijskih površin so lahko naravne ali družbene narave. Po Cundru
(1999, str.168) ločimo štiri glavne skupine vzrokov zaraščanja:
•

•

•

•

Naravno pridelovalni – v Bohinju je reliefna energija visoka, zato so nagibi reliefa
veliki (eden od glavnih razlogov za opuščanje košnje senožetov ali rovtov), značilne
so visoke nadmorske višine, kjer je človek vseeno skušal urediti obdelovalne površine
zaradi njihovega splošnega pomanjkanja v dolinah, in ekspozicija, ki vpliva na
opuščanje njiv v osojnih legah Spodnje doline,
Strukturni – lastniška in posestna struktura v Bohinju ni najbolj ugodna, saj
prevladuje velika parcelacija in majhne posesti, medtem ko je velik delež kmetijskih
zemljišč v rokah Sklada kmetijskih zemljišč Slovenije, prav tako pa je dober del
zemljišč še vedno v denacionalizacijskem postopku, vključno s planinami in gozdovi.
V to skupino vzrokov spada tudi pomanjkljiva raba sodobne mehanizacije, kar pa za
Bohinj ne bi mogli trditi, saj podatki kažejo, da pravzaprav obstaja hipermehanizacija,
do katere je prišlo v mešanih kmetijstvih zaradi dohodkov iz nekmetijstva.
Gospodinjstva so postala preveč mehanizirana (Hladnik, 1993). Veliko vlogo pri
zaraščanju kmetijskih površin v Bohinju ima dostopnost do zemljišč, predvsem do
visoko ležečih pašnikov in rovtov ali senožeti, saj se le-ti zaraščajo zaradi oteženih
dostopov in vedno večje navade ljudi, da do vseh svojih zemljišč lahko dostopijo z
mehanizacijo, terenskimi vozili, traktorji. Predvsem planinski pašniki in planine so
utrpeli škodo zaradi slabe dostopnosti in velike oddaljenosti od matičnih vasi,
Socioekonomski – koncentracija prebivalstva (v večjih naseljih Spodnje doline, v
Zgornji dolini pa je značilna dnevna migracija prebivalstva), koncentracija
gospodarskih in negospodarskih dejavnosti v urbanih in suburbanih središčih (vpliva
kopičenje neprimarnih dejavnosti v Bohinjski Bistrici in v sosednjih občinah ter
bližnjih večjih središč kot so Jesenice in Radovljica, kamor ljudje dnevno migrirajo na
delo), odseljevanje (podatki o migraciji prebivalstva za občino Bohinj v letu 2003
kažejo negativni skupni selitveni prirast (-16) , 40 ljudi pa se je v tem letu odselilo v
drugo občino, medtem ko se je leta 1998 v občino priselilo 28 ljudi več, kot se jih je
odselilo), slabšanje starostne strukture prebivalstva (medtem ko je bilo leta 1961 v
Bohinju 8,3 % prebivalstva starejšega od 65 let, je znašal ta delež 1991. leta 15,8 %,
leta 2002 pa že 17,5 %, kar kaže na močno poslabšanje starostne strukture oziroma
staranje prebivalstva),
Agro politični – agrarni maksimum, davčna in dedovalna politika, cena zemljišč
(nizka cena zemljišč, zaradi česar prihaja do velike razprodaje zemlje, predvsem v
območju planot, kjer ležijo številne planine - Zajamniki, Goreljek, Uskovnica) (glej
prilogo 16).

V Bohinju poteka intenzivno opuščanje in ozelenjevanje njiv, povečalo pa se je intenzivno
izrabljanje travnika, saj so povečali pridelavo sena zaradi povečane živinoreje. Delno so v
travnike preuredili tudi nekatere pašnike, kar se je odražalo v zmanjšanju pašnih površin
in naraščanju pomena krmnih rastlin (silažna koruza).
Drobljenje parcel med leti 1998 in 2005
V preteklosti so prevladovale večje enote kmetijskih posesti, do leta 1902 pa je nastalo
zelo malo novih kmetij. Takrat je bilo v Bohinju 41 celih kmetij, ostale so bile razdeljene
na polovične. Prevladovale so cele kmetije, ki so z večjimi površinami nadomeščale slabo
donosnost (slabi naravni pogoji, poplavljanje Savice in Bistrice, pogosti nalivi). Nekoliko
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drugačne so bile razmere v Bohinjski Češnjici, kjer so kmetje imeli po stari navadi kmetije
tako razdeljene, da je uživalo posamezno njivo ali travnik tudi več uživalcev. Zemljišča,
ki so pripadla posamezni kmetiji so bila zelo razparcelirana in raztresena po pokrajini
(Žontar, 1987).
Oceno o parcelaciji zemljišča v Bohinju nam dajo zapisi števila parcel, ki jih hrani
Geodetska uprava Radovljica. Ta ugotavlja, da se je v vseh katastrskih občinah v obdobju
1998 – 2005 število parcel povečalo, vendar ne povsod enako opazno. Povečala se je tudi
pestrost rabe zemljišč, kar pomeni, da lahko obstaja na eni parceli več kot ena raba tal.
Tabela 21: Parcelacija posesti v katastrskih občinah Bohinja med leti 1998 in 2005
Katastrska občina

Število
vrst
rabe

Število parcel
1998

indeks
2005/1998
2249
101,2
(+27
parcel)

Površina
m2

2005

2222
Gorjuše
2382
1998
2440
2005
102,4
indeks 2005/1998
4367 4419
Boh. Češnjica
4718
1998
4827
2005
102,3
indeks 2005/1998
2443 2456
Srednja vas
2693
1998
2742
2005
101,8
indeks 2005/1998
4405 4494
Studor
5804
1998
5943
2005
102,3
indeks 2005/1998
3142 3305
Savica
3657
1998
3902
2005
106,7
indeks 2005/1998
3288 3450
Boh. Bistrica
4084
1998
4280
2005
104,8
indeks 2005/1998
1503 1512
Nomenj
1660
1998
1679
2005
101,1
indeks 2005/1998
677
714
Nemški Rovt
759
1998
802
2005
105,6
indeks 2005/1998
Vir: Geodetska uprava Radovljica, 2005
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13.798.892
13.799.816

101,2
(+52
parcel)

27.035.661
27.035.977

100,5
(+13
parcel)

27.733.532
27.733.389

102,0
(+89
parcel)

130.090.209
130.090.457

105,2
(+163
parcel)

38.065.848
38.065.797

104,9
(+162
parcel)

18.697.532
18.698.585

100,6
(+9
parcel)

22.452.409
22.452.453

105,4
(+37
parcel)

26.335.811
26.335.658

V zadnjih sedmih letih se je največ povečala pestrost rabe tal v K.O. Savica (indeks
106,7), Nemški Rovt (105,6) in Bohinjska Bistrica (104,8), najmanj pa v K.O. Nomenj
(101,1).
Število parcel se je po katastrskih občinah povečalo od 9 (Nomenj) do 163 parcel
(Savica). Najmanj novih parcel je v K.O. Nomenj in Srednja vas, največ parcel pa v K.O.
Savica, K.O. Nemški Rovt in K.O. Bohinjska Bistrica. Manjše je bilo povečanje števila
parcel v katastrskih občinah Zgornje doline (skupno +181 parcel) kot v Spodnji dolini
(skupno +371 parcel).
Če si pogledamo še povprečno velikost parcel, ugotovimo, da so v povprečju parcele
izredno majhne. Povprečna velikost parcel v K.O. Nemški Rovt je 3,688 ha, v K.O.
Bohinjska Bistrica pa le 0,542 ha. Povprečna velikost parcele v Zgornji dolini je 1,458 ha,
v Spodnji dolini pa 1,175 ha.
Tabela 20: Povprečna velikost parcel po posameznih katastrskih občinah (K.O.)
K.O.
Gorjuše
BohinjskaČešnjica
Srednja vas
Studor
Savica
Bohinjska Bistrica
Nomenj
Nemški Rovt

parcele na površino
(v ha)
2005
1998
0,613
0,621
0,612
0,619
1,129
1,135
2,895
2,953
1,152
1,211
0,542
0,568
1,485
1,494
3,688
3,889

Vir: Geodetska uprava Radovljica, 2005
Na podlagi sedemletnih podatkov ugotavljamo, da se drobitev parcel v današnjem času še
vedno nadaljuje in sicer intenzivneje v katastrskih občinah Spodnje doline, čeprav so prav
tam parcele nekoliko večje po posameznih K.O. kot v Zgornji dolini.
Podatki za leto 2000 (po Popisu kmetijskih gospodarstev 2000,2002) kažejo, da ima
največ družinskih kmetij v rabi kmetijska zemljišča v velikosti 2-5 ha (188 kmetij oz. 43
% ), medtem ko ima le 7,8 % kmetij kmetijska zemljišča večja od 10 ha.
Tabela 22: Družinske kmetije po velikostnih razredih kmetijskih zemljišč v uporabi 2000
Bohinj

Skupaj
436

0 do 2ha
95

2-5ha
188

5-10ha
119

nad 10ha
34

100%

21,8 %

43 %

27,3 %

7,8 %

Vir: Popis kmetijski gospodarstev, 2002
3.6

Živinoreja

Gospodarstvo Bohinja se je že od nekdaj naslanjalo na tradicionalno kmetijstvo s prevlado
živinoreje nad samooskrbnim poljedelstvom. Razlog temu je zgodovina in naravni pogoji,
ki v alpskem svetu (relief, klima) ustrezajo predvsem živinoreji. Široke planote v Bohinju
so ustrezne za rejo goveda in ostale velike (težke) živine. Zato je tu manj razvita ovčereja,
ki prevladuje v nekaterih drugih delih Julijskih Alp (redke planote, strma pobočja, velika
reliefna energija) (Melik, 1950).
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Živinoreja se je razvila v tesni povezavi s planinskim gospodarjenjem. Bohinjski kmet je
že zgodaj izkoristil naravno okolje in povezal majhna dolinska območja s prostranimi
gorskimi planotami, pašniki in gozdovi ter pašnimi območji nad gozdno mejo. Na ta način
je nastala povezava med dolinskimi in višinskimi območji v enoten gospodarski obrat,
katerega vez se je spričo številnih sprememb začela rahljati v 20. stoletju. Posledica tako
oblikovanega gospodarskega obrata je tipična gorska kulturna pokrajina v Bohinju
(Vojvoda, 1995).
Zaradi številnih gospodarskih, socialnih in posestnih sprememb v 20. stoletju se je
tradicionalna oblika planinskega gospodarstva obdržala le do konca druge svetovne vojne.
Po vojni sta se izoblikovali dve obliki živinoreje – intenzivna hlevska živinoreja in
hlevsko-pašna živinoreja s pašno-košnim sistemom krmljenja. Še vedno je
najpomembnejša govedoreja. Govedo redijo zasebni kmetje, kmetije pa se ukvarjajo s
pridelavo mleka in mesa (Smukavec, 2002).
Majhno število kmečkih gospodarstev v Bohinju, ki se ukvarjajo z intenzivno hlevsko
živinorejo, kaže na močno zakoreninjenost tradicionalnega planinskega pašništva v
gospodarstvu občine. V zgornji Bohinjski dolini obstaja le ena sama čista kmetija
(Bohinjska Češnjica), ki se preživlja izključno s pridelavo mleka in njegovo prodajo
sirarni (Smukavec, 2002).
Čeprav je po drugi svetovni vojni gospodarstvo klicalo po moderniziranju in prilagoditvi
tradicionalnega pašništva, so težnje uporabnikov planin izkazovale njegovo ohranitev v
stari obliki, nesmotrnosti in neperspektivnosti navkljub. Zato se je do danes ohranil ta
način živinoreje v obliki hlevsko-pašne živinoreje s pašno-košnim načinom krmljenja, ki
se poskuša prilagajati sedanjim družbenim zahtevam. Ta oblika živinoreje obstaja v treh
različicah, odvisno od deleža živine in krav mlekaric, ki se pošiljajo v planine (Smukavec,
2002):
•
•
•

Kmet spomladi odda v planine vso jalovo živino, medtem ko krave molznice pusti
doma zaradi oddaje mleka sirarni poleti, pri čemer obdrži dohodek od mleka,
Kmet poleg vse jalove živine odda v planine nekaj krav molznic, medtem ko doma
obdrži eno kravo, ki daje mleko za domače potrebe (preostanek mleka lahko proda ali
predela v skuto),
Kmet odda celotno čredo v planino, medtem ko sam lahko pomaga na planini majerju
ali pa ostane v dolini.
3.6.1 Stalež živine

Struktura in število živine v Bohinju se je do danes dokaj spremenila. Še vedno prevladuje
govedoreja, a z močno zmanjšanim številom živine.
Živinoreja je bila vedno pomembnejši del kmetijstva v Bohinju. V začetku 19. stoletja se
je število živine povečalo zaradi napredka kmetijstva. Večje kmetije so takrat imele že do
15 krav molznic in 15 ovac. Do druge svetovne vojne je bila močno razvita tudi kozjereja,
saj so kmetje običajno redili vsaj dve kozi, ki sta v času paše govedi kmetijo oskrbovali z
mlekom. S kozjerejo so se ukvarjali predvsem revnejši prebivalci, nekateri so imeli tudi
večje črede, ki so jih poleti gnali na planine (Žontar, 1987; Novak, 1987).
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Bohinjski kmetje so redili veliko živine, ne glede na količino krme, ki so jo imeli na voljo.
Preko zime so pogosto krmili le toliko živine, da je ta preživela, saj so zaslužili s prodajo
mleka in sira. Svoje črede so kmetje zmanjšali šele v sedemdesetih letih 19. stoletja, ko so
začeli dajati prednost boljši rejenosti živine na račun manjšega števila (Žontar, 1987;
Novak, 1987).
Največ živine v Bohinju je bilo leta 1921, pri tem je imela večji delež (61,6 %) glav
normalne živine bolj agrarna Zgornja Bohinjska dolina. Do leta 1960 se je celotno število
GNŽ (glav normalne živine) zmanjšalo za 5,2 %, v deagrarizirani Spodnji Bohinjski
dolini pa za 9,3 % (Vojvoda, 1965).
Govedo
Do druge svetovne vojne je število govedi nazadovalo za 8,7 %, črede so obsegale 3092
glav, od tega 64,5 % krav. Po vojni je število govedi upadlo, vendar se je do leta 1955
dvignilo na predvojno število. Število in delež krav se je zmanjšalo v tem obdobju, saj so
Slika 10: Govedo na paši na planini Blato

Vir: Medić, 2004
predstavljale le 49,8 % vsega goveda. Do leta 1960 je število govedi upadlo za 2,5 %,
vendar se je povečal stalež krav (za 11,9 %), ki so predstavljale 57,2 % govedi (Vojvoda,
1965).
Leta 1921, ob največjem številu živine je v Zgornji Bohinjski dolini govedo predstavljalo
80,6 % GNŽ vse živine, v Spodnji dolini pa 76,2 %. Opazen je velik padec števila telet (v
Zgornji dolini za 45,1 %, v Spodnji dolini za 26,8%), čemu je botrovala boljša cena mesa
in povečana mesna proizvodnja (Vojvoda, 1965).
Konji
V nasprotju z govedom se je število druge živine močno zmanjšalo. Število konjev je
upadlo za dobro tretjino, tudi njihov delež v vsej živini se je zmanjšal za 4 % in je leta
1961 znašal 8,4 %. Potrebe po konjih so se do 1960. leta zmanjšale, saj so ga za prevoze
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in transportno delo nadomestili kamioni in pospešena gradnja gozdnih poti. Tako so konji
ostali samo še kot pomoč na polju in pri odvozu privatnega lesa (Vojvoda, 1965).
Drobnica
Število drobnice se je v obdobju 1910-1960 ohranilo na isti ravni, predstavljale so 2,6 %
normalne živine. Znotraj tega razreda pa je prišlo do velikih nihanj v strukturi, saj se je
število ovac močno povečalo (+97,5 %), medtem ko se je število koz zmanjšalo za 89 %
(Vojvoda, 1965).
Prašiči
Število prašičev je do 1960. leta močno nihalo, a se je v celotnem obdobju je povečalo za
petino. Več prašičev so redili predvsem v mešanih gospodinjstvih za kritje domačih potreb
po mesu, in v neagrarnih gospodinjstvih (Vojvoda, 1965).
V Zgornji Bohinjski dolini je število prašičev naraslo kar za 77 %, v Spodnji pa le za 4 %.
Prav prašiči so dali glavno povečanje števila GNŽ v Bohinju, saj so se močno namnožili v
vseh vaseh.
Število živine med leti 1961 in 2000
Primerjava zadnjih štirideset let pokaže precejšnje spremembe v staležu in strukturi živine
v Bohinju, zmanjševanje števila živine pa je različno potekal v Spodnji Bohinjski in
Zgornji Bohinjski dolini.
Do leta 1960 se je število glav normalne živine (GNŽ naprej v besedilu) zmanjšalo za 5,2
% glede na leto 1921, ko je bilo največ živine v Bohinju.
Spremembe staleža in strukture živine do leta 1961 pripišemo pospešeni deagrarizaciji in
spreminjanju poklicne usmeritve družin. Delež goveda je stagniral, drobnica je nazadovala
zaradi majhnega zanimanja kmetov in nesmotrnosti, medtem ko se je prašičereja
povečevala. Star način prehranjevanja se je spremenil in povečala se je potreba
migracijske industrijske delovne sile po mesu, od tod tudi izrazit porast prašičev v bolj
deagrarizirani Spodnji dolini (Vojvoda, 1965).
Slika 10b: Govedo na paši na planini Zadnji Vogel
V obdobju 20-ih let med letom
1961 in 1981 se je vpliv
deagrarizacije
in
ostalih
dejavnikov na živinorejo tako
povečal, da so vse glavne
skupine živine doživele velik
upad glede na leto 1961. Obe
dolini sta se med seboj
razlikovali po intenzivnosti
padca
ali
naraščanja
posameznih skupin živine,
opaziti je tudi spremembe pri
eni sami skupini živine.
Vir: Medić, 2005
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Tabela 23: Število in struktura živine v Bohinju od leta 1961 - 2000
Vrsta
živine v
Bohinju
Konji
konji
osli
Govedo
Teleta
Junice,
junci
Krave
Voli, biki
Drobnica
Ovce
Koze
Prašiči
Perutnina
Čebelje
družine
SKUPAJ

1961

1981

210
194
16
2792
1045

126

Indeks
1981/
1961
60,0

2134
768

76,4
73,5

1176
190

73,7
133,8

1595
142
712
643
69
1414
3418
0

913

142,0

651
4652
559

46,0
136,1

8546

9035

105,7

1991
88
86
2
1912
742

1033

Indeks
1981/
1961
69,8

89,6
96,6

indeks
1991/
1961
41,9
44,3
12,5
68,5
71,0

87,8

64,8

477
371
106
235
3042
265

36,1
65,4
47,4

6019

66,6

40,6

2000

Indeks
2000/
1981

Indeks
2000/
1991

Indeks
2000/
1961

2012

94,3

105,2

72,1

800

68,0

77,4

50,2

114

17,5

48,5

8,1

67,0
57,7
153,6
16,6
89,0

70,4

Viri: Popis stanovništva 1961, 1965; Popis stanovništva, domačinstava…, 1984
Popis prebivalstva, gospodinjstev in…, 1994; Popis kmetijskih…, 2002
Tabela 24: Število in struktura živine v Zgornji Bohinjski dolini med leti 1961-1991
Vrsta
živine

1961

1981

Konji
konji
osli
Govedo
Teleta
Junice,
junci

140
125
15
1781
615

93

indeks
1981/1961
66,4

1360
472

76,4
76,7

Krave
Voli, biki
Drobnica
Ovce
Koze
Prašiči
Perutnina
- kokoši

1074
92
601
559
47
894
1901

793
95

73,8
103,3
76,6

345
2516

38,6

68
66
2
1133
385

668
312
239
73
157
1717

132,4

Čebelje
družine
SKUPAJ

428

1991

97
5317

4839

indeks
1991/1981
73,1

83,3
81,6

84,2
0,0

indeks
1991/1961
48,6
52,8
13,3
63,6
62,6

62,2

45,5

51,9
42,8
155,3
17,6

68,2

90,3

134,0
72,7

66,1

55,8

130
91,0

3517

Viri: Popis stanovništva 1961, 1965
Popis stanovništva, domačinstava,… 1981, 1984
Popis prebivalstva, gospodinjstev in … 1991, 1994
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Število konj je v Zgornji Bohinjski dolini v obdobju 1961-1991 upadlo za 51,4 %,
medtem ko je bil upad v Spodnji dolini mnogo večji. Število govedi je v istem obdobju
bolj upadlo v Zgornji dolini (za 36,4 %), v Spodnji dolini pa za 22,9 %. Razlike so tudi
med posameznimi vrstami govedi. V Zgornji dolini je število telet in mladega goveda
upadlo za 37,4 %, v Spodnji dolini pa le za 17 %. Upad števila krav je bil v obeh dolinah
za tretjino. Zelo velika razlika je med obema dolinama glede nihanja števila drobnice.
Medtem ko je število drobnice v Zgornji dolini upadlo za 48,1 %, se je njihovo število
povečalo v drugi dolini za 48,6 %. Število koz se je povečalo v obeh dolinah, vendar
mnogo izraziteje v Spodnji dolini (za 266,7 %). Pregled števila prašičev kaže propad
svinjereje, saj sta obe dolini utrpeli upad za več kot 80 %. Upadlo je tudi število perutnine
v obeh dolinah. Na koncu naj omenimo še število čebeljih družin, ki so se v obdobju
1981-1991 v Zgornji Bohinjski dolini povečale za dobro tretjino, v Spodnji dolini pa je
prišlo do upada za 70,8 %.
Tabela 25: Število in struktura živine v Spodnji Bohinjski dolini med leti 1961-1991
Vrsta
živine

1961

1981

Konji
konji
osli
Govedo
Teleta
Junice,
junci

70
69
1
1011
430

33

indeks
1981/1961
47,1

774
296

76,6
68,8

Krave
Voli, biki
Drobnica
Ovce
Koze
Prašiči
Perutnina
- kokoši

521
50
111
102
9
534
1517

383
95

73,5
190,0
475,5

303
2136

56,7

20
20
0
779
357

365
165
132
33
78
1325

140,8

Čebelje
družine
SKUPAJ

485

1991

3243

462

135

4193

2502

129,3

indeks
1991/1981
60,6

indeks
1991/1961
28,6
29,0

100,6
120,6

77,1
83,0

95,3
0,0

70,1

25,7

148,6
129,4
366,7
14,6

62,0

87,3

29,2
59,7

77,2

27,2

Viri: Popis stanovništva 1961, 1965; Popis stanovništva, domačinstava…, 1984
Popis prebivalstva, gospodinjstev in …, 1994
Popis kmetijskih gospodarstev…, 2002
Pregled spreminjanja deleža posameznih vrst živine med obema Bohinjskima dolinama
kaže, da je leta 1961 Zgornja Bohinjska dolina prevladovala v vseh vrstah živine,
predvsem v številu drobnice, saj je imela kar 84,4 % vse drobnice v Bohinju. 63,8 %
vsega goveda v občini je pripadalo Zgornji Bohinjski dolini, medtem ko sta bili obe dolini
najbolj izenačeni pri številu perutnine. Do leta 1981 se je prevlada živine v Zgornji dolini
zmanjšala, saj je Spodnja dolina imela 53,1 % vse drobnice v Bohinju in 82,6 % vseh
čebeljih družin. Delež prašičev v Zgornji dolini se je zmanjšal na 53 %, redili pa so več
konjev v primerjavi s Spodnjo dolino (73,8 %). Leta 1991 je Spodnja dolina imela že 40,7
% vsega goveda v Bohinju, 35,3 % vseh krav, pri ostalih vrstah živine pa se je njen delež
v Bohinju zmanjšal. V Spodnji dolini je bilo 22,7 % konjev, zmanjšal se je delež drobnice
na 34,6 %, prašičev za 14 % in čebeljih družin na 50,9 %.
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Tabela 26: Delež in struktura živine v Spodnji in Zgornji Bohinjski dolini med leti 19611991
Leto

Živina

1961

Konji
Govedo
krave
Drobnica
Prašiči
Perutnina

1981

1991

Bohinj
210
2792
1595
712
1414
3418

Zgornja
dolina
140
1781
1074
601
894
1901

%
66,7
63,8
67,3
84,4
63,2
55,6

Spodnja
dolina %
33,3
36,2
32,7
15,6
36,8
44,4

Konji
Govedo
krave
Drobnica
Prašiči
Perutnina
Čebelje
družine

126
2134
1176
913
651
4652

93
1360
793
428
345
2516

73,8
63,7
67,4
46,9
53,0
54,1

26,2
36,3
32,6
53,1
47,0
45,9

559

97

17,4

82,6

Konji
Govedo
krave
Drobnica
Prašiči
Perutnina
Čebelje
družine

88
1912
1033
477
235
3042

68
1133
668
312
157
1717

77,3
59,3
64,7
65,4
66,8
56,4

22,7
40,7
35,3
34,6
33,2
43,6

265

130

49,1

50,9

Viri: Popis stanovništva 1961, 1965
Popis stanovništva, domačinstava…, 1984
Popis prebivalstva, gospodinjstev in …, 1994
Konji
Število konj se je med leti 1961 in 1981 zmanjšalo za 40 %. Do leta 1991 je število konj
upadlo še za 30,2 %, v primerjavi z letom 1961 pa je bilo konj le še za 41,9 % nekdanje
črede. Osli danes predstavljajo le 12,5 % svojega nekdanjega števila. Podatkov za leto
2000 ni na voljo, predpostavljamo pa lahko, da se je stalež konjev še nekoliko zmanjšal v
zadnjih desetih letih. Razlog tako velikem upadu staleža od leta 1961 je verjetno podobne
narave kot pred 1961. letom, saj so se zaradi dobre opremljenosti kmetij z moderno
mehanizacijo potrebe po konju kot delovnem orodju v poljedelstvu zelo zmanjšale,
njihovo število pa se ohranja zaradi potrebe vleke lesa iz privatnih gozdov ter zaradi
potreb turizma.
Govedo
Govedo je najbolj pomembna in najštevilčnejša živina v Bohinju, zato je govedoreja
zadržala svoj pomen iz preteklosti, kljub temu pa so jo prizadele številne spremembe v
gospodarstvu, socialno–posestni strukturi in tradicionalnem pašništvu. Leta 1960 je delež
govedi v GNŽ predstavljal 76,5 % vse GNŽ v Bohinju, 57,2 % goveje črede pa so
predstavljale krave. Največ živine se je v Bohinju paslo leta 1921, ko je v Zgornji dolini
govedo predstavljalo 80,6 % GNŽ vse živine, teh deležev in števila govedi pa v Bohinju
nikoli več niso dosegli (Vojvoda, 1965).
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Skupno število govedi se je od leta 1961 (2792 glav) zmanjšalo za 27,9 %. Do leta 1981
se je število goveda zmanjšalo za 23,6 %, v naslednjih desetih letih pa še za 10,4 %, ko je
bilo število govedi najnižje v tem štiridesetletnem obdobju in je doseglo le 68,5 %
nekdanje črede. Po letu 1991 se je število govedi znova povečalo in je leta 2000 znašalo
2012 glav govedi. Število govedi se počasi veča in je že preseglo stalež iz leta 1991, ne pa
še tistega iz leta 1981.
Večje spremembe so v tem obdobju opazne pri strukturi goveda, saj se je povečalo število
jalove govedi in močno zmanjšalo število krav mlekaric. Leta 1961 je bilo v Bohinju 1595
krav, dvajset let kasneje 1176 krav (padec za 26,3 %), leta 1991 1033 krav (upad za 12,2
%), ki so predstavljale le še 68,5 % nekdanjega staleža krav. Do leta 2000 se je v Bohinju
število krav zmanjšalo še za četrtino na 800 glav. Celotni upad števila krav v 40-ih letih je
povzročil, da je danes v Bohinju le še polovica nekdanje črede krav.
Tabela 27: Družinske kmetije v Bohinju po številu govedi, krav molznic in prašičev leta
2000
GVŽ
DK
415

GVŽ
1732,22

govedo
DK
377

živali
2012

krave molznice
DK
živali
237
800

prašiči
DK
68

živali
114

Vir: Popis kmetijskih gospodarstev 2000, 2002
Leta 2000 je v Bohinju 415 družinskih kmetij (95,1 % vseh kmetij) imelo skupaj 1732,22
GNŽ. Od tega je 377 kmetij (90,8 %) redilo govedo, 237 kmetij ali 62,8 % kmetij z
govedom je imelo doma 800 krav, ki so predstavljale le 39,7 % celotne črede govedi.
Tabela 28: Družinske kmetije z govedom po velikosti črede leta 2000
Skupaj
Bohinj
377
100 %

velikostni razredi vseh govedi
1-2 glave
3-9
10-19
107
230
32
28,3 %

61 %

8,4 %

nad 20
8
2,1 %

Vir: Popis kmetijskih gospodarstev 2000, 2002
Leta 2000 je največ domačih kmetij v Bohinju redilo 3-9 glav govedi, sledile so kmetije z
1-2 glavi govedi, izredno malo pa je bilo kmetij, ki so imele nad 20 glav govedi. Struktura
velikosti čred po kmetijah je slaba, saj kaže na veliko število majhnih kmetov, medtem ko
je velikih živinorejcev premalo.
Podatki kažejo na hitro manjšanje deleža krav v primerjavi z ostalim govedom v zadnjem
desetletju. Delež telet med govedi se je od leta 1961 do 1991 rahlo povečal na 38,8 %,
nekoliko se je povečal tudi delež bikov in volov po letu 1961. Še v šestdesetih letih so
krave predstavljale 57,1 % vsega goveda, 1991. leta še 54,0 %, leta 2000 pa le še 39,8 %.
Številke so zaskrbljujoče, saj kažejo na splošen upad števila krav mlekaric v Bohinju, te
pa so najbolj pomembne za ohranjanje planinskega pašništva in obstoj planinskih sirarn.
Za ostale vrste govedi imamo le podatke do leta 1991. Ti kažejo, da je upadalo tudi število
teleta in mladega goveda, vendar izraziteje šele po 1981. letu. Do leta 1991 je število
mladega goveda upadlo za 71 %, največji upad pa je bil do leta 1981. Število volov in
bikov se je med letoma 1961 in 1981 povečalo za tretjino, do leta 1991 pa je njihovo
število upadlo za dobro petino.
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Drobnica
Do leta 1960 se je število ovac povečalo za skoraj za še enkrat, zmanjšalo pa se je število
koz za 89 %. Med leti 1961 in 1991 se je število ovac in koz zmanjšalo na 67 %
nekdanjega tropa. Do leta 1981 je število ovac naraslo za 42 %, v naslednjem desetletju pa
je izrazito upadlo za 60 %. V celotnem obdobju se je število ovac zmanjšalo za 42,3 %. V
istem obdobju se je število koz povečalo za 53,6 %.
Prašiči
Pred letom 1960 so prašiče redili predvsem v mešanih in neagrarnih gospodinjstvih za
kritje domačih potreb po mesu, njihovo število pa se je do leta 1960 povečevalo (Vojvoda,
1965). Do leta 2000 pa je število prašičev izrazito upadlo in je predstavljalo le 8,1 %
števila iz leta 1961. Gre za najmočnejši upad vrste živine v Bohinju. Medtem ko so leta
1961 v Bohinju redili 1414 prašičev, je do danes na kmetijah ostalo le še 114 prašičev. Že
do leta 1981 se je njihovo število zmanjšalo za polovico, do leta 1991 še za nadaljnjih
63,9 %, v zadnjih desetih letih pa se je njihovo število še prepolovilo. Močno znižanje
števila prašičev kaže na zmanjšanje števila kmečkih gospodarstev v istem obdobju, kar je
posledica deagrarizacije. Hkratni upad govedi in prašičev nakazuje, da si kmet oziroma
delavec v Bohinju danes lahko s prihodki kupuje meso drugod in se ne ukvarja z
govedorejo ali prašičerejo, ker zahteva več naporov. Leta 2000 je še 16,3 % vseh kmetij z
GNŽ redilo 114 prašičev.
Število živine v GNŽ
Tabela 29: Število in struktura glav normalne živine (GNŽ) v Bohinju med leti 1961 –
2000
Vrsta
živine v
Bohinju
Konji
konji
osli
Govedo
Teleta
Junice,
junci

1961
v GNŽ
260,2
252,2
8
2264,08
498,68

163,8

Indeks
1981/
1961
63,0

1981

1991
130,00
129,00
1,00

Indeks
1981/
1961
79,4

indeks
1991/
1961
50,0
51,15
12,50

Krave
Voli, biki
Drobnica
Ovce
Koze
Prašiči
Perutnina
- kokoši

1595
170,4
69,82
64,3
5,52
202,73
51,27

1176,00
228,00
91,30
91,30

73,73
133,80
130,76
141,99

1033,00

87,84

64,76

45,58
37,10
8,48

49,92
40,64

65,28
57,70
153,62

69,78

136,10

45,63

65,39

89,00

SKUPAJ

2848,1

1728,88

1254,21

2000

Indeks
2000/
1981

Indeks
2000/
1991

Indeks
2000/
1961

800,00

77,44

68,03

50,16

1732,22

Viri: Popis stanovništva 1961, 1965
Popis stanovništva, domačinstava…, 1984
Popis prebivalstva, gospodinjstev in …, 1994
Popis kmetijskih gospodarstev…, 2002
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60,82

Število konjev v GNŽ je do leta 1981 upadlo na 63 % GNŽ, v celotnem obdobju 19611991 pa za 50 %. Delež konjev leta 1961 v celotni živini je znašal 9,1 %. Govedo je leta
1961 izrazito prevladovalo v strukturi živine, saj je obsegalo 79,4 % vse GNŽ. Drobnica
je predstavljala 2,4 % vse GNŽ, prašiči 7,11 % in perutnina 1,8 % GNŽ. Skupne živine je
bilo 2848,1 GNŽ, 40 let kasneje pa 1732,22 GNŽ, kar je pomenilo le 60,82 % nekdanjega
števila GNŽ.
Tabela 30: Spreminjanje staleža živine v Bohinju med leti 1961-1991 glede na tip
gospodinjstva
BOHINJ
Vrsta
živine

kmečka
gospodarstva
1961 1981 1991

Konji
konji
osli
Govedo
Teleta
Junice,
junci

204
188
16
2634
994

Krave
Voli, biki
Drobnica
Ovce
Koze
Prašiči
Perutnina

1422
127
645
594
51
1265

1172
189

638

434
337
97
233

3043

4124

2571

Čebelje
družine

481

225

SKUPAJ

8385

5454

7791

120

2118
760

904

88
86
2
1903
738

1029

Indeks
1991/61
43,1
45,7
12,5
72,2
74,2

Indeks
1991/81
73,3

72,4
0,0
67,3
56,7
190,2
18,4

87,8
0,0

36,5

84,5

62,3

89,8
97,1

37,3

nekmečko
gospodarstvo
1961 1981
1991
6
6
0
158
51

173
15
67
49
18
149
375

46,8
755

Indeks
1991/61
0,0
0,0

indeks
1991/81
0,0

5,7
7,8

56,3
36,4

100,0
0,0

13

43
34
9
2

2,3
0,0
64,2
69,4
50,0
1,3

528

371

98,9

78

40

650

465

6

16
11

4
1
9

0
0
0
9
4

4

Viri: Popis stanovništva 1961, 1965
Popis stanovništva, domačinstava…, 1984
Popis prebivalstva, gospodinjstev in…, 1994
Primerjava nekmečkih gospodarstev s čistimi kmečkimi glede števila živine nam pokaže,
da je število živine hitreje upadalo v nekmečkih gospodarstvih, predvsem v obdobju 19611981, medtem ko je bil upad do 1991. leta manjši. V nekmečkih gospodinjstvih je opazen
velik upad števila telet in govedi (preko 90 %) do 1981. leta, upadanje se nadaljuje še
danes. Prav tako je upadlo število drobnice – število koz je upadlo za polovico, število
ovac pa je upadlo za tretjino do 1981. leta, vendar se je v naslednjih desetih letih povečalo
za trikrat. Deagrarizacijo prebivalstva jasno pokaže velik upad števila prašičev med 1961
in 1981. letom (za 98,7 %).
V čistih kmečkih gospodinjstvih lahko opazimo podobne procese, vendar z mnogo
manjšimi upadi, razlike se pokažejo med obema tipoma gospodinjstva le pri spreminjanju
števila govedi in koz, saj se je v izbranem obdobju število koz povečalo za skoraj še
enkrat, število goveda pa je upadlo za manj kot tretjino, medtem ko je v nekmečkih
gospodarstvih od 168 glav goveda iz leta 1961 ostalo le še 9 glav govedi.
Zmanjševanje števila govedi in predvsem krav mlekaric, prašičev ter povečevanje črede
oziroma tropa drobnice v Bohinju kaže na zmanjševanje pomena živinoreje za prebivalce
Bohinja. Tudi v Zgornji dolini, ki ima prevladujoč delež pri vseh vrstah živine v Bohinju,
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377,8
15,4
70,3
51,3

večina prebivalcev migrira dnevno na delo izven kmetijskih dejavnosti. Kmetje v Bohinju
danes ne morejo preživeti samo od kmetijstva, zato jim to lahko predstavlja le dodatno
oziroma dopolnilno dejavnost. Kmetijstvo oziroma živinoreja pridobiva na pomenu le
zaradi ohranjanja kulturne pokrajine, saj ekonomski donosi niso veliki. Pomembno je, da
kmetijstvo ohranja agrarno pokrajino in zemljo v rokah domačinom za primerno izrabo.
3.6.2

Živina v planinah in spreminjanje planinskega pašništva

Živinoreja v Bohinju se je že zelo zgodaj navezala na planinska pašna območja in tako
povezala doline z visokogorskim svetom. Vzroki za zmanjšanje pomena planinskega
pašništva ter rahljanja vezi med dolino in planinami so številni in so imeli vpliv že pred
1960. letom, do danes pa so vzroki za počasno propadanje planin ostali enaki, posledice
pa so izrazitejše.
V 19. stoletju so Bohinjski kmetje izkoriščali 46 planin. Do po drugi svetovni vojni so bile
opuščene Ribčeva planina, Pri Jezerih in Ute v dolini Triglavskih jezer in planina Zgornji
Tosc, najvišja planina v Bohinju (Melik, 1950). Leta 1966 je delovalo le še 29 planin (63
%), 1973 27 (58,6 %), 1983 26 in 1994 le še 23 (50 %) planin (Vojvoda, 1995). Danes je
živih 27 planin, vključno s tistimi pašnimi območji, kjer se živina le pase, stanovi pa niso
obljudeni.
Po drugi svetovni vojni je na ukinjanje planin in zmanjšanje planinske paše vplivalo
uvajanje novega gospodarskega sistema, ki je preslojil prebivalstvo, spremenil lastništvo
in upravljanje planin, ukinil tradicionalne srenje, gozdno pašo in servitutne pašne
pravice. Stalež živine se je zmanjševal, kar je vplivalo na manjšo porabo krme, to pa na
manjši odhod živine v planine, vse dokler niso nekatere planine leto za letom ostajale
prazne. Hkrati se je zmanjševalo število oziroma delež kmečkega prebivalstva v Bohinju.
Kmetje so si kljub vsemu želeli ohraniti stari način planovanja, kar pa ni šlo v korak s
potrebami po modernizaciji in prilagoditvi planinskega pašnega sistema, da bi le-ta
preživel v novejši dobi (Vojvoda, 1995).
Zmanjšanje števila govedi v planinah je pravi odraz razmer v dolini, ki so vodile do
preusmeritve živinoreje. Vzroki so ležali v prepovedi paše v letu 1960 in poklicnem
prestrukturiranjem, ki je povzročila pomanjkanje ustreznega osebja na planinah. Ti
dogodki so manj prizadeli trdno zakoreninjen pašni sistem v Zgornji Bohinjski dolini,
kljub padcu števila živine. Drugače je bilo v Spodnji Bohinjski dolini, kjer je število
živine ostalo na približno enaki ravni, vendar pa so jo kmetje vedno manj pošiljali v
planine, popolnoma pa je v planinah prevladala jalova živina, ki ne potrebuje prisotnega
veliko osebja na planinah za oskrbo. V Spodnji dolini so se kmetje preslojitvi prebivalstva
in ukinitvi gozdne paše prilagodili tako, da so vedno več živine prepasli na obširnih vaških
pašnikih v dolini, poudarek je bil na intenzivni hlevski reji, zaradi povečanja neagrarnega
prebivalstva pa se je povečala potreba po mleku in siru v dolini, kar je privedlo do tega, da
se je sirarjenje na planinah Spodnjih Bohinjskih gora kmalu ukinilo in se preselilo v
dolino, bližje porabnikom (Vojvoda, 1965).
V zadnjih štiridesetih letih sta dva procesa vplivala na spreminjanje planinskega pašništva
– zmanjšanje števila agrarnega prebivalstva in planinskega osebja ter znižanje staleža
živine in s tem števila živine, ki odhaja v planino.
V Bohinju je pred drugo svetovno vojno v planine odhajalo 90 % živine, leta 1992 le še
42,6 % živine in leta 1997 le tretjina. Delež govedi, ki je leta 1960 odhajalo na planine je
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znašal 47,2 % vse govedi oz. 1123 GNŽ, tri leta kasneje pa se je ta delež nekoliko povečal
na 50,3 %. Podatek o številu GNŽ na planinah kaže velik padec (-40 %) med letoma 1966
in 1994. Leta 1966 se je na planinah prepaslo še 1220 GNŽ, trideset let kasneje pa le še
731 GNŽ (Vojvoda, 1995).
Delež živine in govedi v planinah in njihov upad se je razlikoval med obema dolinama.
Leta 1958 je bilo v planinah Spodnje Bohinjske doline 56,8 % (422 GNŽ) vse govedi, leta
1963 le še tretjina. V Zgornji Bohinjski dolini je na planine odhajalo 90,5 % vse govedi
(1467 GNŽ), 1963. leta le 62,3 % govedi (Vojvoda, 1965). Sredi šestdesetih let je malo
manj kot polovica mladega goveda odhajala na planine. Zmanjšal se je delež in število
volov v planinah - iz Spodnje doline je odhajalo le 14 % volov v planine, iz Zgornje
doline 40,3 %. V planinah Bohinja so se po 60. letu že začeli kazati trendi povečevanja
števila jalove živine v čredah v planinah in zmanjševanja števila krav (Vojvoda, 1965).
Do devetdesetih let se je spremenila struktura živine na planinah, saj je odražala stanje
živinoreje v dolinah. Ker se je zelo zmanjšal delež in absolutno število krav pri govedi, je
na planine odhajalo 64 % krav manj, na planinah pa je bila v celotni čredi le tretjina krav.
Povečal se je delež mladega goveda s 25 % na 45 % (Vojvoda, 1995).
Tabela 31: Število govedi v Bohinju med leti 1900-1991
Zg. dolina

Sp. Dolina

Bohinj

Zg. dolina
Sp. Dolina
Bohinj

število
indeks
indeks
število
indeks
indeks
število
indeks
indeks
odstotek
odstotek
odstotek

1900
2291
100

1910
1977
86,3

1921
2158
94,2

1318
100

1089
82,6

1229
93,2

3609
100

3066
84,9

5387
93,8

63,4
37,6
100

64,4
35,6
100

63,7
36,3
100

1960
1813
79,1
100
1129
85,6
100
2942
81,5
100

1981
1358
60,4
76,3
790
59,9
69,9
2175
60,2
73,9

1991
1133
49,4
62,4
660
50
58,4
1793
49,6
60,9

61,6
38,4
100

63,6
36,4
100

63,1
36,9
100

Vir: Vojvoda, 1995
V 91-letnem obdobju se je število govedi v Zgornji Bohinjski dolini zmanjšalo za
polovico, največji upad beležimo po letu 1960, kar kaže na vpliv gozdnega zakona. Kljub
upadu števila govedi Zgornja dolina še vedno po deležu govedi v Bohinju prevladuje.
Tudi Spodnjo Bohinjsko dolino je gozdni zakon prizadel, zato je število govedi upadalo
podobno kot v Zgornji dolini.
Po številu GNŽ v planinah ugotavljamo v skoraj tridesetletnem obdobju (1966-1994) upad
živine za 40 %. Najbolj je upadel delež volov, telet in krav (slednje -64 %). Močno se je
povečalo število ovac in konjev. V planinah se danes veliko več prepase mladega goveda
in jalovine. Delež junic v planinah se je povečal s četrtine na dobro polovico, delež telet in
volov v GNŽ pa se je zmanjšal. Nekoliko se je povečal delež konjev v GNŽ in ovac.
Tabela v prilogi 9 prikazuje gibanje števila GNŽ v planinah Bohinja med leti 1958, 1966
(obdobje, ko je začel veljat gozdni zakon) in 1994. Podatki za GNŽ v planinah za leto
2000 niso na voljo. V planinah Spodnje Bohinjske doline je v šestih srenjah povsod
upadlo število GNŽ po letu 1960. Nekatere planine so v tem času prenehale delovati. V
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srenji Nemški Rovt je v planini Pečana število živine upadlo za polovico. V celotni srenji
je število GNŽ v planinah upadlo za 57,3 % po letu 1966.
Tabela 32: Število živine v planinah v Bohinju med leti 1966-1994
Bohinj
1966

1973

1983

1994

število
GNŽ
%
število
GNŽ
%
število
GNŽ
%
število
GNŽ
%

indeksi
1966/1994

krave
713
713
58,4
464
463
51,9
343
343
46,7
257
257
35,2

junice
425
297,5
24,4
324
226,8
25,4
494
345,8
47,1
469
328,3
44,9

teleta
167
25,05
2
170
25,5
2,8
0
0
0
14
2,1
0,3

voli
139
166,8
12,7
136
163,2
18,3
12
14,4
2
10
12
1,6

konji
14
18,2
1,5
9
11,7
1,3
23
19,9
4,1
23
19,9
4,1

ovce
0
0
0
29
2,9
0,3
3
0,3
0,1
930
93
12,7

koze
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85
8,5
1,2

skupaj

krave

junice

teleta

voli

konji

ovce

koze

skupaj

36
-64%

110
10%

8
-92%

7
-93%

164
64%

3206
3106%

100%

60
-40%

1220,5

894,1

734,2

730,8

Vir: Vojvoda, 1995
Srenja Ravne je na planini za Črno goro leta 1966 pasla 77,8 % manj GNŽ v planini kot
pred gozdnim zakonom. Bukovske vasi so do leta 1966 opustile 5 od šestih planin, potem
pa so do 1994. leta oživeli planino Poljano, Suho, Barečo dolino in Storeč raven, vendar s
precej manj GNŽ. Leta 1966 je srenja prepasla 89,9 % GNŽ manj kot leta 1958. Bistriška
srenja je leta 1994 na planinah prepasla 54 % GNŽ manj kot leta 1966, čeprav je gozdni
zakon ni prizadel. Bitenjska srenja je morala zaradi pomanjkanja živine v planinah
združiti obe svoji planini in je leta 1994 pasla 47,7 % manj GNŽ kot leta 1966. Majhna
Nomenjska srenja na planini Javorniki pase še danes, kljub temu, da je med leti 19661994 izgubila 35,2 % GNŽ.
Velika Češnjiška srenja je do leta 1994 opustila planine na Komni zaradi upadanja števila
GNŽ (na Govnjaču so celo beležili porast števila GNŽ za četrtino leta 1994) in združila
pašo na nekaterih Pokljuških planinah. V Krstenici je število GNŽ upadlo za dobro
tretjino prva leta gozdnega zakona, na Zajamnikih za polovico, skupno pa sta obe planini
leta 1994 sprejeli za 36 % manj GNŽ. Največ GNŽ je do 1994 izgubila planina Konjska
dolina (80,3%), Goreljek je izgubil le tretjino števila GNŽ v tem obdobju, planini Pod
Mišelj vrhom in Velo polje pa sta danes tako kot sredi 60. let združeni v eno pašno
območje, in sta leta 1994 sprejeli le tretjino GNŽ iz leta 1966. Češnjiška srenja je v 28-ih
letih na planinah izgubila kar 66 % GNŽ.
Srenjska srenja je leta 1994 še pasla na vseh treh planinah, skupno število GNŽ na
Uskovnici in Praprotnici pa je po letu 1966 upadlo le za 7,7 %, kar pripisujemo dobri legi
in kakovostni paši ter njuni bližini in lahki dostopnosti iz matične vasi. Velik je bil upad
na planini Konjščica (-85,9 %). Skupno je od leta 1966 srenja prepasla 37,9 % GNŽ manj.
Studorska srenja je do leta 1994 opustila pašo na Ovčariji in Hebedu ter Ukancu. Planina
Hebed je še danes opuščena, medtem ko so Ovčarijo vključili v skupno pašno območje
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Dednega polja in Planine pri Jezeru, od kod živina odhaja na pašo v Ovčarijo, kjer noben
planšarski objekt ni v uporabi. Do leta 1994 so vse planine izgubile število GNŽ,
najmočnejši je bil upad na planinah Dedno polje, Viševnik in Vodični vrh (za 68,3 %), v
Spodnjem Toscu in v planini Laz pa manj kot 6 %. Planina Blato je kljub nedelovanju
1994. leta danes ponovno oživljena planina, ki jo pospešeno obnavljajo in celo gradijo
nove planinske stanove (in vikende). Med letoma 1966 in 1994 je srenja v planine poslala
53,8 % manj GNŽ.
Slika 11: Planina v Lazu

Vir: Medić, 2004
Tabela 33: Število glav normalne živine v planinah Zgornje in Spodnje Bohinjske
doline
med leti 1958-1994
1958 (v GNŽ) 1966
1994
1994/1958 1994/1966
483,15
256,4
133,1
27,5
51,9
Sp. dolina
2266,35
1507
680
30,00
45,12
Zg. dolina
Vir: Vojvoda, 1995
Primerjava med planinami Zgornje in Spodnje Bohinjske doline pokaže podoben upad
števila GNŽ v izbranem obdobju, vendar pa je padec nekoliko izrazitejši v planinah
Spodnje Bohinjske doline, kjer se je leta 1994 prepaslo le še 27,5 % GNŽ glede na leto
1958. Po letu 1966 sta obe dolini v planine pošiljali za polovico GNŽ manj (glej prilogo
3).
Pet Fužinarskih planin iz Studorske srenje je imelo leta 1958 na paši 468 govedi. Leta
2000 se je na teh petih planinah pasla samo še četrtina nekdanje črede. V Lazu in
Grintovci se je število govedi dramatično zmanjšalo – največ od vseh izbranih planin.
Leta 1958 se je paslo na obeh planinah 307 glav govedi, kar je enakovredno 2/3 obsega
črede, ki se je pasla na sosednjih planinah (Blat, Viševnik itd.). Leta 2000 se je na obeh
planinah paslo le 29 glav govedi (-90,3 %). Upad števila govedi lahko razložimo z večjo
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oddaljenostjo od matičnih vasi in težjo dostopnostjo, saj do planine v Lazu živina od
planine Blato potrebuje preko 3 ure hoda.
Izbrane planine Srenjske srenje so do 2000. leta obdržale 21,5 % črede govedi iz leta
1958. Leta 1994 je bilo na omenjenih planinah le še 91 glav govedi (včasih 423). Med
letom 1963 in 2000 se je na paši ohranilo samo 27,2 % govedi.
Tabela 34: Število govedi v planinah Zgornje Bohinjske doline in verižni indeksi v
obdobju 1958- 2000
PLANINE
Blato, Pri Jezeru,
Viševnik,Dedno
polje, Ovčarija
Grintovica, Laz
Uskovnica,
Praprotnica,
Konjščica
Zajamniki, Krstenica
Konjska dolina
Jelje
Velo polje
Tosc
SKUPAJ

1958

1960

1963

2000

1960/58

1963/60

2000/1963

2000/1958

468
307

364,0
307

298
300

72
29

77,8
100,0

81,9
97,7

24,2
9,7

15,4
9,4

423
248
126
152
98
27
1849

337
218
0
142
148
0
1516

334
179
0
134
135
0
1380

91
45
15
25
35
0
312

79,7
87,9
0,0
93,4
151,0
0,0
82,0

99,1
82,1

27,2
25,1

94,4
91,2

18,7
25,9

91,0

22,6

21,5
18,1
11,9
16,4
35,7
0,0
16,9

Vir: Vojvoda, 1965; Smukavec, 2002
Planini Zajamniki in Krstenica sta do leta 2000 pasli le še dobro četrtino govedi iz leta
1963 (18,1 % iz leta 1958). V Konjski dolini se je na začetku paslo 126 glav govedi, leta
2000 pa se je paslo le 15 glav govedi (upad za 88,1 %). Podobno velik upad do leta 2000
opazimo v planini Jelje. Na planini Velo polje se je za razliko od drugih planin do leta
1963 število govedi na paši povečevalo, vendar je potem upadlo in leta 2000 so na Velem
polju pasli četrtino govedi iz leta 1963. Izstopa tudi planina Tosc, ki je imela 1958. leta na
paši 25 glav govedi, dve leti za tem pa se je govedo prenehalo pasti na tej planini, povsem
pa so ga zamenjale ovce, katerih je bilo leta 2000 89.
Tabela 35: Struktura in število živine na planinah Zgornje Bohinjske doline v letu 2000
Planina
govedo
konji
ovce
Blato, Pri Jezeru,
366
72
Viševnik,
Dedno
polje,
Ovčarija
Grintovca, Laz
29
Uskovnica,
91
12
Praprotnica,
Konjščica
Zajamniki, Krstenica
45
Konjska dolina
15
Jelje
25
Velo polje
35
9
30
Tosc
89
SKUPAJ
312
21
485
Vir: Smukavec, 2002
Podatki iz leta 2000 za Zgornje Bohinjske planine kažejo, da se v Pokljuških planinah
izključno pase govedo, v Srenjskih tudi tradicionalno konji. Srenjska srenja ima na paši
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največje število govedi med planinami Zgornje planine. Večina ovac nad Zgornjo dolino
se pase v Fužinarskih planinah, ostale ovce pa na visokih planinah nad Fužinarsko
planoto.
3.6.3

Razvoj in spremembe planinskega pašnega gospodarstva po drugi
svetovni vojni

Med obema vojnama so agrarne operacije močno podpirale planinske srenje pri graditvi
sirarn in hlevov po planinah, v podporo načinu sirarjenja, ki so ga uvedli leta 1870. Na
večjih planinah so uredili dobre sirarne, medtem ko se skupni hlevi niso tako dobro
obdržali. V času vojne je planinsko pašništvo nekoliko zamrlo, po vojni pa so se začele
obnove planin, hkrati pa so nastopile spremembe – ukinitev srenj, uvedba kmetijskih
zadrug kot upraviteljev planin in gozdnih gospodarstev za gozdove. Ukinitev pašnih srenj
leta 1947 ni imelo neposrednih posledic, saj so uporabniki planin še vedno delovali po
tradicionalnih pravilih.
Po letu 1960 pa so se začele kazati posledice gospodarskih in demografskih sprememb,
močan udarec je pašništvu zadal gozdni zakon iz leta 1960. Zakon je povzročil škodo
planinskem pašništvu, saj je veliko planin z omejitvijo pašnih območij izgubilo večji delež
paše, ki jo je čreda dobila v gozdovih. V planine je odšlo manj živine – v Zgornji dolini
leta 1963 62,3 % (pred tem 95 %), v Spodnji dolini pa le tretjina (prej 56 %) (Novak,
1987). Propadle so manjše planine sredi gozda (Bareča dolina, Hebed). Okrnjene so bile
planine Javornik, Storeč raven in Bitenjska planina. V ostalih planinah je veljala stroga
prepoved gozdne paše, ki je kasneje nekoliko popustila. Planine, ki so ostale žive, pa so se
morale spoprijeti z nezadostno pašo na planinah in povečano potrebo po krmi (Vojvoda,
1965).
V zadnjih 40-ih letih se je v Spodnji Bohinjski dolini vse bolj začel kazati vpliv
deagrarizacije in poklicnega prestrukturiranja prebivalstva. Oba procesa sta nastopila prej
in bolj intenzivno v Spodnji Bohinjski dolini. Podrobno bomo oba dejavnika in njune
vplive na planinsko pašništvo analizirali v nadaljevanju. Poleg omenjenih procesov so
vplivali tudi: gradnja sirarne leta 1966, nerentabilnost pašništva (zahteva veliko časa, malo
prihodkov), neurejene lastniške razmere in zmanjšanje pomena kmetijstva.
3.7

Sirarstvo v planinah

Po zgraditvi skupne sirarne v Srednji vasi leta 1971 je vse več krav mlekaric ostajalo v
dolini, da so kmetje lahko dnevno oddajali mleko skupni sirarni, medtem ko se je krma za
živino v večjem obsegu pridelala v planinah. Sirarne so zaradi teh dogodkov v planinah
sčasoma odmrle in šele v zadnjem desetletju so doživele obnovo, s čimer so določene
planine zopet oživele. V času, ko je v stečaju tudi edina sirarna v dolini v Bohinju
(Ogledna sirarna v Srednji vasi), je pomen planinskih sirarn tem večji (Jović, osebni vir,
2005).
3.7.1

Značilnosti sirarstva pred in po drugi svetovni vojni

V Bohinju je bila od nekdaj glavna mlekarska dejavnost v planinah, saj so na paši v
planinah krave dajale največ mleka. Razlike so bile tem večje v času, ko so imeli kmetje
velike črede, ki so jih preko zime krmili le toliko, da so preživele, takrat so tudi dajale
zelo malo mleka. Temelj bohinjskega mlekarstva je bila seveda govedoreja, čeprav sta v
19. stoletju svoj delež imeli tudi kozjereja in ovčjereja.
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Do druge polovice 20. stoletja se je ohranila stara oblika individualnega pastirstva v
Bohinju. Ta je zahtevala od vsakega gospodarja, da je imel na sicer skupni planini svoj
lastni stan in lastnega majerja. Več stoletij so majerji v planini mleko svojih čred sami v
svojem stanu predelovali v mlečne izdelke. Zgodaj so prodajali maslo, tudi v Trst, za
domače potrebe so izdelovali ovčji sir. Do danes so se ohranile stare vrste sira, ki so jih
takrat izdelovali – mohant, skuta, sir iz kislega mleka. Najbolj znan bohinjski sir je
mohant, ki ga ohranjajo v pašni srenji Češnjica. Majerji so ga pripravljali za domače
potrebe na Zajamnikih, Jelju in na Pokrovcu. Še v osemdesetih letih so ga izdelovali v
Konjski dolini in Jelju, večinoma pa njegova proizvodnja ostaja na domačih kmetijah
(Novak, 1987).
Takšen individualen način sirjenja v planinah se je močno spremenil z letom 1873, ko je
nastala prva sirarska družba v Bohinju in na Kranjskem. Njenem nastanku je botrovalo
krčenje pašnih površin v korist gozda, kar so poskušali Bohinjci nadomestiti s
smotrnejšim gospodarjenjem na planinah. Sirarska družba je začela že istega leta s
skupnim sirarstvom na Bitenjski planini in planini Govnjač. Že prvo leto obratovanja teh
dveh sirarn so sir prodali. Pridelava sira je začela nadomeščati tradicionalno pridelavo in
prodajo masla. Individualno predelavo mleka je zamenjalo zbiranje mleka v skupni
planinski sirarni, kjer je sir izdeloval izučen sirar, najet s strani sirarske družbe. Uspehi
sirarske družbe so prepričale bohinjske kmete, ki so leto zatem ustanovili še tri nove
družbe v Spodnji Bohinjski dolini. Družbi na Ravnah in na Nemškem rovtu sta uredili tudi
prve skupne sirarne v dolini. Sirarji v prvih sirarnah na planinah so bili Goričani, vajeni
skupnega sirarstva na svojih ovčjih planinah. 1874. leta je prve Bohinjce učil izdelovati sir
na švicarski način švicarski sirar Tomaž Hitz. Leta 1876 je v Bohinjskih gorah sirilo pet
sirarjev, od tega sta bila dva Bohinjca, ostali pa Goričani (Novak, 1987).
Leta 1876 so v Bohinjski Bistrici uredili največjo sirarno, kjer je potekal tudi praktični
tečaj sirarstva. Sedem let kasneje so zgradili sirarno v Stari Fužini. Uspehi prvih sirarskih
družb so vzpodbudili ostale srenje, da so ustanavljali podobna društva. Brez društva so bili
v Srednji vasi, na Gorjušah in na Koprivniku, kjer so mleko predelovali še na star način
(Novak, 1987).
Sirarska društva so kasneje dobila pravno obliko zadrug, ki so v okviru srenj delovale kot
samostojne institucije in so imeli velik vpliv na planinsko pašništvo v Bohinju. Po drugi
svetovni vojni so tudi mlekarske ali sirarske zadruge skupaj s srenjam prešle v upravljanje
kmetijskih zadrug. Tri kmetijske zadruge, v Bohinjski Bistrici, Srednji vasi in Stari Fužini
so se združile v eno samo Kmetijsko – gozdarsko zadrugo v Srednji vasi, kjer je ta še
danes. Zadruge so bile do sredine 20. stoletja deležne velike podpore kmetijskih oblasti in
so prispevale k napredovanju sirarstva v Bohinju s financiranjem gradnje sirarn (Novak,
1987).
Prve sirarne so v planinah nastajale v preurejenih stanovih (V Lazu leta 1900, Suha 1899,
Za Šavnikom), kasneje pa so domačini gradili nove sirarne z ohranitvijo zunanje podobe
domačega stavbnega izročila. To je posebno opazno na bukovskih planinah (Suha,
Poljana), kjer se majhne sirarne komaj ločijo od značilnih zidanih stanov. V tridesetih
letih 20. stoletja so začeli v planinah Zgornje doline graditi sirarne na podlagi novih
načrtov, ena takih sirarn je tista v Zajamnikih iz leta 1935. Leta 1940 so zgradili sirarno na
Velem polju, kasneje na planini Pri Jezeru, kjer se je sirarna razlikovala od ostalih po tem,
da je bila pri gradnji upoštevana trojna funkcija stavbe: sirarna, bivalni objekt za sirarja in
planinski dom. Danes je ta stavba v funkciji planinskega doma, čeprav so pred 60. leti
obstajali načrti za tamkajšnji 1000-litrski kotel, kamor bi se stekalo mleko s sosednjih
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planin Viševnik, Dedno polje in Ovčarija. Po drugi svetovni vojni so v Bohinju pospešeno
obnavljali sirarne in pri tem opravljali ostala dela (graditev vodovodov) na Uskovnici,
Praprotnici, Konjščici in Javorniki. Dela na sirarnah so hkrati spodbudila kmetijsko
zadrugo k urejanju vodovodov (Dedno polje, Planina pri Jezeru, Višebnik in Vodični vrh,
Ukanc) in napajališč (Laz, Ovčarija). V tem obdobju je bilo sirarstvo glede na stanje pred
vojno le v rahlem upadanju (Novak, 1987).
Tabela 36: Količine zbranega mleka v planinah
Leto
Za zadrugo zbrano mleko v bohinjskih planinah (v kg)
1935
96.557,5*
1957
91.281*
1961
318.000**
1971
52.000***
(* planine Ukanc, Blato, Grintojca, Vodični vrh, Jezero, Dedno polje, Laz,
Viševnik, Ovčarija
** vse bohinjske planine, kjer se je sirilo
*** planine Praprotnica, Uskovnica, Konjščica, Grintojci, Blatu, Viševniku in
Lazu)
Vir: Novak, 1987
Tabela 37: Prodaja mleka na planinah v letu 1957 v litrih
Ukanc Blato Grintojca Vodični Jezero Dedno Laz Viševnik Ovčarija
V kg
vrh
polje
1957 564
Vir: Novak, 1987

-

-

146

79

214

115

834

Nova oblika gospodarjenja v planinah se je odražala na delitvi dela med osebjem v
planini. Delo je bilo porazdeljeno med majerje, ki so skrbeli za svojo živino, in sirarje, ki
so vodili planinski sirarski obrat. Kljub delitvi dela so majerji »tretinili« oziroma pomagali
sirarju pri sirjenju. Sirarji so vodili evidenco o količini mleka, ki so ga sprejeli na planini
od vsakega gospodarja. V sirarnah so izdelovali velike hlebe (40-50 kg) ementalca,
polmastni sir trapist in maslo, ki so bili namenjeni izključno prodaji. Za domače potrebe
so kmetje zadržali le skuto. Na vsakih 100 litrov oddanega mleka je gospodarju pripadlo 4
kg skute, ki so jo sproti odnašali domov. Majerjem na planini je pripadala sirotka po
vsakem sirjenju(Novak, 1987).
Pred prvo svetovno vojno so v Stari Fužini in Bohinjski Bistrici prirejali sirarske tečaji,
prav tako pa so se bohinjski sirarji hodili šolati na mlekarsko šolo v Kranju. Medtem ko so
sirarske obrate v dolini vodili izučeni sirarji, so v planinah sirili priučeni sirarji, ki so prej
delali kot pomožni delavci v vaških sirarnah. Sirarji so za svoje delo v planinah dobivali
dnevna plačila, hkrati pa jim je pripadala skuta od zadnjega sirjenja na planini. Ta navada
se je ohranila do sredine osemdesetih let. Zadružni sirarji so zadnjič sirili v planinah leta
1971 – na planini Praprotnica, Uskovnica, Konjščica, Grintojci, Blatu, Viševniku in Lazu.
Tega leta so v Srednji vasi zgradili sodoben mlekarski obrat, kamor so začeli voziti mleko
z Goreljka (48.488 kg mleka) in Javornikov (64.439 kg). Zadruga je prenehala z
zadružnim sirjenjem v bohinjskih planinah, vendar so si domačini Zgornje doline želeli
ohraniti sirarne v planinah, zato so skupnosti gospodarjev še naprej uravnavale svoje delo
kot dotlej in najemale sirarje. Ti so zaradi stiske s pastirji v planinah pazili na svojo živino
in tudi živino drugih gospodarjev, pomagali pa so jim majerji. Do devetdesetih let (ko je
stekel postopek za obnovitev agrarnih skupnosti) se je ohranila taka skupnost gospodarjev
in planinskega sirarstva le še na Krstenici in v Lazu, kjer sta sirili dolgoletni majerici iz
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Stare Fužine (r. 1916) in Studorja (r. 1919). Na Krstenici sta majarila in sirarila
posameznika iz Bohinjske Češnjice (r. 1916 in 1935), ki sta pred tem majarila na
Zajamnikih. V teh planinskih sirarnah se je še ohranilo vodenje evidence o količini mleka
živine posameznih gospodarjev, spremenil pa se je način trženja izdelkov, saj so večino
sira majerji prodali kar planincem v sami planini, zato niso imeli problemov z njihovim
prenašanjem v dolino. Tudi ementalca niso več izdelovali na planinah, le trapist in maslo.
Izven te planinske sirarske skupnosti, ki je sirila v Lazu in na Krstenici, so sirili leta 1986
na Velem polju, Ovčariji, v Blatu, na Uskovnici, Praprotnici, Zajamnikih, v Konjski dolini
in na Jelju. Zanimiv je primer sirjenja na Ovčariji, kamor se je še v osemdesetih letih
vračala ostarela majerica iz Stare Fužine (že 50 let) in pasla svoje trope, mleko pa je
prodajala Koči pri Triglavskih jezerih (Novak, 1987). Danes je planina opuščena, živina
pa se pase na njenem pašnem območju in prihaja z Dednega polja in Viševnika ter planine
Pri Jezeru.
Le planina Goreljek je ohranila individualno obliko pašništva, zato je odkup mleka
drugačen. Vsak planšar skrbi za svoj trop, mleko se oddaja posebej v zadrugo. Na drugih
planinah, kjer mleka niso oddajali zadrugi (tako kot so to delale planine Konjščica,
Zajavornik in Dedno polje) pa so ga majarji sami predelovali ali v lastnih stajah ali v
skupni sirarni (Novak, 1987).
Nekoliko drugačne so bile razmere v Spodnjih Bohinjskih gorah. Čeprav so tam ustanovili
ene izmed prvih planinskih sirarn (Za Šavnikom in Suha 1899. leta), so povojne
spremembe zavrle pašništvo v planinah in ga nadomestile s hlevsko in dolinsko pašo. Na
planinah so se pasle le še male črede jalovine brez pastirja, ta je čuval živino le na
Bitenjski planini in Pečani. Tudi na teh dveh planinah so si kmetje po ukinjanju
zadružnega sirarstva prizadevali za nadaljevanje proizvodnje. Uveljavili so nov način
nagrajevanja sirarskega dela. Ti so bili za sirarjenje plačani od 1 kg predelanega mleka, v
osemdesetih letih pa so zase zahtevali mleko, s katerim so sami gospodarili – predelovali
v sir, skuto in maslo. Ker so bili zadovoljni z zaslužkom, so ostajali na planinah in sirili
ter tako vzdrževali planine pri življenju (Novak, 1987).
Pri pregledu razvoja sirarstva vzbudi pozornost nezaupanje in odklon, ki so ga kmetje
čutili do prizadevanj kmetijske zadruge po moderniziranju in večji smotrnosti sirarstva in
pašništva, ki sta od kmetov zahtevala opustitev paše na visokih in težko dostopnih
planinah, kjer sta bila sicer paša in sir najboljša. Kmetijska zadruga je potencirala razvoj
planinske paše na nižjih senožetnih planinah, dostopnih z motornimi vozili (Uskovnica,
Zajamniki, Konjska dolina, Praprotnica, Jelje itd.), kar je omogočalo neoviran prevoz
mleka v dolinsko sirarno. Odvoz mleka z višjih planin je zaradi dostopa otežen. Zaradi
raznih nesporazumov med kmeti in zadrugo, je imela kmetijska zadruga težave s
pridobivanjem majerjev in sirarjev med domačini (Novak, 1987). Tudi v devetdesetih letih
se je tak način dela s planinami s strani Kmetijske zadruge nadaljeval, saj so številne
sirarne na planinah ostale neizkoriščene in niso obratovale, zaradi česar jih je zadruga
dajala v najem, tudi podjetjem iz Ljubljane. Znan je primer sirarne na planini Na Kraju na
Komni, ki je bila prodana, sirarna na planini Viševnik je oddana v najem za 99 let, v njej
pa najemnik opravlja gostinsko dejavnost in otežuje preskrbo z vodo na planini. Na
planini Jelje je sirarna v neurejenem stanju, saj najemnik ni plačeval najemnine
(Smukavec, 2002). Kaže se tendenca oddajanja neizkoriščenih sirarn v roke neavtohtonem
oziroma nekmečkem prebivalstvu, ki sirarno uporablja za druge funkcije, sama planina pa
ne oživi zaradi prisotnosti novih najemnikov, ki celo pripomorejo k njenem
razvrednotenju.
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Kljub vsemu pa ne smemo zanemariti delo, ki ga je Kmetijsko-gozdarska zadruga opravila
v planinah in pri razvoju sirarstva. Vzdrževanje in obnova sirarn v planinah, kjer je bilo
planšarjenje še močno, je pomagalo zatreti opuščanje planin, saj so obnovitvena dela
zajela celotno planino, ne samo sirarno. Izboljšala se je dostopnost in preskrba z vodo
(vodovodi, napajališča). Ker je zadruga težko dobila kvalificirane sirarje za številne
planine (26 planin), je bilo sirjenje na manjših planinah problematično in ukinjeno. Večje
planine so prednostno dobile sirarje, medtem ko je na manjših siraril majar ali pa so
sirjenje povsem opustili. V šestdesetih letih je sirjenje prenehalo na planinah Spodnje
doline (razen na Pečani), obdržalo se je izdelovanje masla na Voglu, Storeč ravni in Za
Črno goro, medtem ko so mleko z Bitenjske planine vozili v dolino. Ostale planine so
sprejemale samo jalovo živino, zato sirarne niso mogle (več) obratovati. Razmere so na
skoraj vseh Spodnje Bohinjskih planinah enake – nekdaj so na teh planinah sirili, potem
pa so gospodarske spremembe v dolini povzročile prenehanje odhoda krav mlekaric v
planine, tam je ostala le jalovina. Sirjenje se je opustilo, kasneje pa v planine ni hodila niti
jalovina več, ker so jo gnali na druge planine (s planine Za Šavnikom na Pečano)
(Vojvoda, 1965).
3.7.2

Značilnosti in problemi sirarstva po letu 1990
3.7.2.1

A&C Ogledna sirarna

V devetdesetih letih so se začele kazati težave pri odkupu mleka za sirarno v Srednji vasi.
Sirarna je bila potrebna prenove in velikih finančnih vlaganj, ki pa si jih Gozdarsko
kmetijska zadruga Srednja vas (GKZ Srednja vas) ni mogla privoščiti, saj je takrat
obnavljala zadružno klavnico, ki ji je pretilo zaprtje s strani veterinarske službe.
Sirarna je pod okriljem zadruge delovala od leta 1966 in vanjo se je stekalo mleko z
bohinjskih planin, predvsem iz Zgornje Bohinjske doline. Sirarna je že v začetku imela
težave, saj je poslovala z izgubo, zato so kmetom zniževali odkupno ceno mleka. Kljub
temu se je odkup mleka povečeval, saj je leta 1966 sirarna odkupila 1.200.000 litrov, leta
1972 1.379.372 litrov, leta 1975 1.564.000 litrov in 1980. leta 1.574.000 litrov mleka
(Smukavec, 2002). Kmečka zadruga je med svojimi proizvodnimi obrati dajala prednost
žagi, gozdarstvu in klavnici pred sirarno, saj je videla več pomena v črpanju lesa s
planinskih območij kot v pospeševanju pašništva (Vojvoda, 1995). To tudi razloži
odločitve takratne uprave, da se leta 1994 odda in 2 leti kasneje proda domača sirarna.
Sirarna ni izpolnjevala sanitarno tehničnih pogojev, finančnih sredstev za obnovo pa
zadruga od države ali občine ni uspela pridobiti. Stroški pri proizvodnji sira (na vsak
kilogram prodanega sira 200 tolarjev izgube v proizvodnji) so zadrugo prisilili k iskanju
poslovnega partnerja. Podjetje A&C Marketing iz Žalca se je obvezalo odkupovati mleko
s celotnega področja zadruge in kmetom redno plačevati mleko. Najemna pogodba je
zahtevala posodobitev sirarne, vendar so opravili le najnujnejša dela, zato je bila zadruga
primorana prodati ta obrat in je raje ohranila klavnico, ki jo je deloma posodobila s
kupnino od sirarne. Nadaljnja obnova obrata je bila prepuščena novemu lastniku, ki se je s
pogodbo zavezal, da bo do leta 2009 predeloval mleko z območja bohinjske zadruge. Za
zadrugo je bil tak ukrep potreben, navkljub njihovi poslovni politiki, ki je želela kmete
ohraniti odgovorne za vsa področja – od pridelave in predelave do prodaje (Zaplotnik,
1997).
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Sirarno sta odkupila podjetnika iz Žalca, ki sta sirarno preimenovala v A & C Ogledno
sirarno d.o.o. Sirarna je bila majhna, s 13 delavci, in je leta 2001 dnevno odkupila in
predelala okrog 10.000 litrov mleka (cv: Smukavec, 2002).
Ogledna sirarna je v prvem letu obratovanja dnevno naredila iz 4.200 litrov odkupljenega
mleka 350 kg sira. Njihov cilj je bil popoln izkoristek sirnega kotla, ki omogoča dnevno
predelavo 8 do 9 tisoč litrov mleka, tega naj bi v celoti pridobili od bohinjskih kmetov, saj
je bohinjsko mleko zelo kakovostno zaradi omejenega krmljenja s silažno koruzo ( ¾
mleka je nesilažnega). Da bi dosegli čim boljšo kakovost sira, so se odločili siriti le
nesilažno mleko, medtem ko bi silažno mleko predelali v skuto. Zaradi uvedbe bal za
siliranje po letu 1995 se je delež silažnega mleka močno povečal. Sirarna si je prizadevala
za večji odkup mleka iz Bohinja, vendar je morala poseči po oddajalcih mleka z Bleda, da
je optimalno zapolnila proizvodne kapacitete. Večjo oddajo mleka so dosegli z
dvakratnim odkupom mleka na dan, za kar je poskrbela GKZ Srednja vas, ki je v 15-ih
zbiralnicah mleka uredila dvakratni odkup na dan (Zaplotnik, 1994).
A&C Ogledna sirarna je veliko obetala, saj je bilo povpraševanja po bohinjskih izdelkih
mnogo več, kot pa so ga mogli zadovoljiti v sirarni, ki je dobivala premajhne količine
mleka z bohinjskih planin, drugje pa mleka ni hotela kupovati, saj potem ne bi bilo moč
izdelovati pristne bohinjske izdelke.
Sirarna je leta 1999 odkupila več kot 2,7 milijona litrov mleka z bohinjskih planin in iz
blejske občine. Večina mleka je bila oddana v Bohinju, samo na planini Goreljek in
Zajavornik več kot 90.000 litrov, medtem ko so blejski kmetje prispevali 150.000 litrov
mleka. Od leta 1994 do 2000 se je skupna količina odkupljenega mleka povečala na 2,7
milijonov litrov, vendar se je zmanjšalo število kmetij, ki so oddajale mleko. Razlika med
povečanjem odkupa in zmanjšanjem števila odjemalcev pove, da se je v tem obdobju
začelo povečevati število kmetov z letno oddano količino nad 20.000 litrov mleka,
medtem ko se je zmanjšalo število kmetij, ki so na leto oddale manj kot 5.000 litrov
mleka. Razlog zmanjševanja manjših odjemalcev leži v starosti kmetov in premajhnih
kmetijah. Večino odkupljenega mleka je sirarna letno predelala v 145 ton sira (Zaplotnik,
2000).
Tabela 38: Oddaja mleka (v litrih) in število kmetov oddajalcev v A&C Ogledna sirarna
po izbranih letih
Leto
Oddano mleko
Verižni
Število kmetov
Verižni
(litri)
oddajalcev
indeksi
indeksi
(%)
1994
1.788.000
276
1995
1.986.000
111,0
1997
2.170.000
109,2
246
89,1
1999
2.700.000
124,4
239
97,1
1999/1994
indeks
151,0
indeks
86,5
2002
1.800.000
66,6
26
10,8
Vir: Felc, 2000
Težave pri poslovanju A&C Ogledne sirarne so se pokazale leta 2002, ko je zadruga
prekinila dobavo mleka sirarni, saj je bila ta dolžna zadrugi že nad 60 milijonov tolarjev,
kar je ogrozilo poslovanje zadruge, hkrati pa so bili prizadeti kmetje, katerim je zadruga
dolgovala nekaj mesečno plačilo za oddano mleko. Zaradi zamud s plačilom se je število
govedi in količina oddanega mleka (običajno 2 milijona litrov letno) zmanjšala za 20
odstotkov, prav tako se je zmanjšalo število kmetov, ki so oddajali sirarni svoje mleko. V
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letu 2002 je le še 20 % kmetov oddajalo mleko sirarni, večinoma pa so ti kmetje imeli
direktno pogodbo s sirarno in ne z zadrugo. Bohinjski kmetje so spor rešili tako, da so
večino bohinjskega mleka oddali v Vipavo (mlekarna Agroind Vipava) – 4500 litrov
bohinjskega mleka dnevno (Košnjek, 2002). Kmetje so dobili za liter mleka enako plačilo
kot v bohinjski sirarni (70 sit/liter), vendar so se povečali prevozni stroški (9 sit/liter), kar
so poskušali omiliti z odvozom mleka vsak drugi dan. Najbolj skrb zbujajoče je, da v
vipavski mlekarni iz bohinjskega mleka ne proizvajajo bohinjskega sira, temveč izdelke
svojih blagovnih znamk, kar pomeni, da se izgublja kakovostno, večinoma nesilažno
mleko, ki ga pridelajo kmetje v bohinjskih planinah. Vipavski mlekarni sta konec leta
2002 oddajala mleko 102 bohinjska kmeta, dnevno je to pomenilo 4.500 do 4.800 litrov
mleka, medtem ko je 26 kmetov dnevno oddajalo 700 litrov mleka sirarni v Srednji vasi
(Zaplotnik, 2002).
Odhod kmetov k vipavski mlekarni je povzročil padec predelave mleka v A&C Ogledni
sirarni na 6 tisoč litrov mleka dnevno, od tega so tisoč litrov mleka dobili v Bohinju,
ostalo pa so kupili v drugih slovenskih mlekarnah. Razlog za zamudo plačil mleka so bile
po mnenju sirarne spremenjene razmere na trgu in zaostrovanje veterinarsko sanitarnih
pogojev za obratovanje sirarne. Pred desetimi leti, ko je A&C Ogledna sirarna pričela
delovati, so trgovine plačevale sir v 30 dneh, danes pa se je ta rok dvakrat podaljšal, zaradi
česar se denar pri siru obrne šele v pol leta (Zaplotnik, 2002).
Plačila za mleko so kmetje leta 1994 prejemali redno do 15. dneva v mesecu, kar je
mnoge kmete takrat spodbudilo, da so se odločili povečati svojo čredo in prirejo mleka.
Redna plačila mleka so bila pomemben motivacijski dejavnik v devetdesetih letih, da so
kmetje ohranjali ali celo povečevali svoje črede oziroma število govedi, zato se je v sirarni
povečevala oddaja mleka.
V letu 2003 je zadruga vsak drugi dan od stotih bohinjskih kmetov odkupila okoli 10 tisoč
litrov mleka in ga odpeljala v Vipavo, medtem ko ga dva tisoč litrov še vedno od njih
odkupuje A&C Ogledna sirarna.
Sirarna Ogledna je danes v stečajnem postopku, zadnji oddajalci mleka tej sirarni so
prenehali s sodelovanjem oktobra 2004. Prodaja mleka je bila še pred dobrim desetletjem
pa do sedaj urejena preko A&C Ogledne sirarne, sodelovanje s kmeti v Bohinju pa se je
nehalo v letošnjem letu, saj so se pojavile številne težave, ki na svoj način zavirajo razvoj
in obstoj živinoreje. Neredno plačevanje mleka kmetom je povzročilo izrazit upad števila
oddajalcev, saj je v letu 1994 mleko tej sirarni v Zgornji dolini mleko oddajalo 214
kmetov, desetletje kasneje pa le še 60 kmetov. Takšen upad je povzročila odločitev
številnih kmetov, da zmanjšajo število krav mlekaric in ohranijo doma le kravo dojiljo.
Ker gre za verižno reakcijo, se je zmanjšalo število govedi v planinah, krave dojilje so
ostajale doma na kmetiji, le nekaj jalove govedi je bilo poslano na planine. V letu 2005 so
se že začele kazati težnje s strani kmetov, da bi preko zadruge svoje mleko prodajali v
Italijo (Jović, osebni vir, 2005).
3.7.3

Sirarstvo v luči razvoja turizma – trženje sirarstva in planin

Sirjenje na planinah se je obdržalo do danes in se po zaslugi Projekta za trženje planin še
razvija, sirarne se obnavljajo in vključujejo v Sirarsko turistično pot – prvo te vrste v
Sloveniji. Ves proizveden sir ostaja na planinah in se tam proda, tako da je proces
zaključen, majerji pa so odvisni od obiska planincev in turistov na svojih planinah, saj
njim sproti prodajajo svoje izdelke.
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Ena najbolj turistično obiskanih planin sta Uskovnica in Praprotnica, kljub temu, da je tam
turizem še v povojih in se je v preteklosti razvilo vikendaštvo. Uskovnica in Praprotnica
ležita na križišču planinskih poti in sta lahko dostopni z avtomobili, zaradi česar v
poletnih mesecih doživljata velik obisk, deloma je zaslužen tudi planinski dom na
Uskovnici. Leta 1999 se je na Uskovnici in Praprotnici paslo zelo malo krav, zato so
mleko, sir in skuto prodajali le trije majarji, ki niso mogli zadovoljiti povpraševanja zaradi
premajhne količine namolzenega mleka. Z ostalih pokljuških planin je mleko odhajalo v
skupno sirarno v Srednji vasi, kar je uvedla GKZ Srednja vas. Na odkup mleka na
planinah po mnenju majarjev vplivajo tudi spremenjene navade planincev in turistov, ki so
se navadili kupovati mlečne izdelke v planinah. Kljub povpraševanju in obilici obiska pa
je v pokljuških planinah premalo ponudbe. V letu 1999 je na Praprotnici sirarka dnevno
predelala v sir in kislo mleko 70 litrov mleka, imela pa je tudi redne odjemalce. Težava
nedohajanja povpraševanja je predvsem v pomanjkanju delovne sile v planinah, ki bi
lahko izdelala dovolj mlečnih izdelkov, da bi zadovoljila potrebe obiskovalcev (Manfreda,
1999).
2.7.3.1 Sirarsko društvo
Domačini na razne načine izkazujejo svojo odločenost po ohranitvi bohinjskega sirarstva
in pašništva – preko programov Trženja planin in sirarstva v planinah do ustanavljanja
sirarskega društva. Omenjeno društvo je nastalo leta 2000, ko so se rejci goveje živine in
drobnice, predstavniki agrarnih skupnosti, kmetijske zadruge in mlekarne odločili za
ohranitev več stoletne sirarske tradicije, sirarskih spretnosti in znanj. Predvsem naj bi si
prizadevali za zaščito tradicionalnih postopkov predelave mleka v bohinjski sir ter porekla
bohinjskega sira (Zaplotnik, 2000), zato so že pričeli istega leta s postopkom za zaščito
imen treh vrst bohinjskega sira: sir, ki ga delajo v Ogledni sirarni, za mohant, ki ga
proizvajajo na kmetijah, ter za planinski sir z bohinjskih planin. Tipičen bohinjski sir je
ementalec, ki ga delajo v velikih hlebcih (40-50 kg) (Felc, 2000).
2.7.3.2 Sirarska pot in obnova sirarn
Trženje sirarstva se je v bohinjskih planinah pričelo po obnavljanju planin. Številna
sredstva niso bila porabljena le za obnovo planin, temveč tudi za izobraževanje v povezavi
s projektom Turistične sirarske poti. Projekt še danes vključuje pridelovalce sira na
domovih in na planinah, hkrati pa se razvija naprej in poskuša vključevati vse več planin
(Jović, osebni vir, 2005).
Projekt prevideva tudi vedno potekajočo nadgradnjo že urejenih sirarn (glej prilogo 10 –
primer obnove na planini Javornik. Tako sirar sedaj dela pod določenimi pogoji dela,
sirarski prostori so zelo dobro urejeni, dodane so urejene sanitarije in bivalni prostori za
sirarja, sir pa se še vedno izdeluje na klasičen način in pod strožjimi higienskimi
zahtevami. Klasičen način izdelave sira zahteva odmikajoči ogenj in peč na drva, saj so
kljub modernizaciji sirarne poskušale ohraniti tradicijo pri izdelovanju tradicionalnega sira
(Jović, osebni vir, 2005).
Sirarne so do sedaj zgrajene in obnovljene na planini Praprotnica, Konjščica, Velo polje,
Krstenica (sirarski del dokončan, sanitarni del še v izgradnji) in v planini v Lazu. Prav
tako je v pripravi projekt za sirarno na Zajamnikih, v teku pa je obnova sirarne na planini
Prvi Vogel (Jović, osebni vir, 2005).
Kmetijska zadruga opravlja obnovitvena dela na že obstoječih objektih in sicer v taki
vsebini, kot so objekti nekoč že bili urejeni, preden so planine propadle. Poteka klasična
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obnova, kjer je poudarek na izboljšavi pogojev dela in na izboljšanih higieničnih pogojih.
Sirarne so le obnovljene stavbe, ki so nekdaj služile za isti namen, torej ne gre za
spreminjanje objektov od zunaj in s tem se ohranja tudi kulturna dediščina. Nekaj
sprememb je napravljenih v notranjosti objekta, da bi ta ustrezal novejšim zahtevam in
določenim modernizacijam (Jović, osebni vir, 2005).
Pri obnovi sirarn in pri projektu Trženja planin so velik interes pokazale agrarne
skupnosti, ki so aktivno vključene v omenjene projekte. Skupnosti od Kmetijske zadruge
v Srednji vasi dobijo tekstovni material o sirarstvu, bodočim sirarjem na tečaju sirarstva
praktično prikažejo klasično sirjenje v kotlu, dajanje sira v prešo, negovanje izdelkov,
izgled svežih in kakovostnih sirov. Sir naj se ne bi prodal turistom premlad – ti naj raje
namesto tega poskusijo skuto, kislo mleko, mladi sir. Znani bohinjski sir trapist namreč
potrebuje za zorenje en mesec, po tem pa doseže stopnjo kakovosti, ki omogoča njegovo
prodajo obiskovalcem planin (Jović, osebni vir, 2005).
Sir, ki ga izdelujejo na planinah, obiskovalci lahko kupijo le na planini, saj se le tako
spodbuja ohranjanje planin in sirarn, kjer naj bi vsa ponudba tudi ostajala na planini in se
ne prenašala v dolino. V dolini so namreč v projekt vključene posamezne turistične
kmetije, kjer je možno kupiti sir mohant in skuto ter razne mlečne izdelke, ki jih na
planinah ne ponujajo (Jović, osebni vir, 2005).
Postopek zaščite bohinjskih sirov je v teku, vendar še ni dokončan. Težje je proizvajati sir
na bohinjskih planinah zaradi dolge dobe zorenja, obstaja pa interes, da se sir, izdelan na
planini, tudi proda na planini. V sirarnah se trudijo ohranjati določeno raven higiene in
kvalitete, zato potekajo poskusi za zaščito sira, vendar še ni postavljenih meril, na katere
bi se lahko proizvajalci zanašali. Ko bo prišlo do zaščite sira, se bodo morali proizvajalci
na planinah in na turističnih kmetijah držati pravil. Za sedaj so dovolj minimalne zahteve
pri izdelavi sira (Jović, osebni vir, 2005).
Kmetijska zadruga pričakuje vključitev 8-9 sirarn v pot, ki bi povezovala primorske
planine in turistične kmetije s tistimi na bohinjski strani. To je tudi prva sirarska pot v
Sloveniji. Predstavnik kmetijske zadruge, g. Dušan Jović, poudarja pomen »poti« v
poimenovanju projekta, saj meni, da naj obiskovalci raje peš obiščejo v krožno pot
vključene sirarne.
Tečaj sirarstva
V letu 2003 je kmetijska svetovalna služba v Bohinju v sodelovanju s Phare CBC
programom (program Evropske unije) izpeljala projekt z naslovom »Turistična sirarska
pot po Bohinjskih planinah«, pri tem pa je na višku pašne sezone v planini Praprotnica,
kjer je bila sirarna zaprta 22 let, organizirala tečaj predelave mleka na tradicionalni način.
14 udeležencev tečaja se je teoretično in praktično izobraževalo za predelavo mleka v sir,
kasneje pa so začeli s sirjenjem na bohinjskih planinah, ki so vključene v sirarsko
turistično pot. Projekt je bil nadgradnja projekta iz leta 2001 »Organiziranje, predelava in
trženje kmetijskih pridelkov na alpskem območju«, ki sta ga financirala Ministrstvo za
kmetijstvo in Evropska unija. Tokratni tečaj je financirala Evropska unija, lokalne
skupnosti, občina in Kmetijsko gozdarski zavod Kranj (Kumer, 2003).
Tečaj sirarstva ni potekal v letu 2004, ker so se zavlekla obnovitvena dela na planini v
Praprotnici. V jeseni 2005 je načrtovan naslednji tečaj.
Projektu trženja planin se je leta 2000 pridružila ideja kmetijskega svetovalca v Bohinju,
g. Dušana Jovića, da bi obnovljene sirarne in žive planine povezali s sirarsko potjo,
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podobno kot jo imajo po Ziljski dolini in v Italiji. Projekt je dobil na teži, ko so kmetijski
delavci ugotovili močan porast obiskovalcev na tistih planinah, kjer so oživili sirarne.
Obiskovalci so sproti v planinah Praprotnica, Krstenica in v Lazu pokupili 4 tone sira.
Uspeh sirarn je spodbudil nastanek sirarske poti, ki jo je financiral Pharov program trženja
na planinah. Sirarska pot je leta 2002 povezovala planino Pečano, kmetijo na Nemškem
Rovtu v Spodnji Bohinjski dolini, manjšo kmetijo, ki predeluje mleko v naselju Studor, od
tu pa se pot vzpne na senožetne planine Zajamniki, Praprotnica, Uskovnica in na visoke
planine Konjščica, Krstenica, Laz in Velo polje. Načrtuje se vključitev Dednega polja v
sirarsko pot. Do konca leta 2003 se je sirarski poti pridružilo še 10 kmetij v Bohinjski
Bistrici, Srednji vasi, Zgornjih Gorjah pri Bledu in v Gozdu-Martuljku. Sir so delali na
sedmih planinah, z dveh planin pa so mleko vozili v dolino (Manfreda, 2000).
Projekt sirarske poti je odvisen od iniciative domačinov in kmetijskih delavcev, saj pot
lahko obstaja le z delovanjem sirarn. Pomembno je, da imajo na planinah in kmetijah, kjer
izdelujejo mlečne izdelke, sirarji opravljen osnovni in nadaljevalni tečaj ter znanje iz
klasičnega sirarstva. Praktičnem znanju se pridružuje teoretično.
Projekt, ki so ga podprle agrarne skupnosti, Kmetijsko-gozdarski zavod Kranj in Phare
program, je stal 53.310 evrov, od česar je 61 % sredstev prispevala Evropska unija.
Sirarska pot podobno kot druge »tematske« poti v Sloveniji (vinska cesta) združuje
gospodarsko funkcijo s turistično.
Kmetijska zadruga v Srednji vasi želi še drugače tržiti planine, kar bi razširilo in celovito
dopolnilo ponudbo planin. Poleg obnovljenih sirarn na planinah naj bi se v trženje
vključili tudi stanovi, kjer bi se nudila možnost prenočevanja, možni bi bili ogledi sirarne
in molže. Izražena je želja po aktivnem ogledu planin in dogajanju na planinah, ki lahko
zaživijo tudi zaradi obiska in zanimanja pohodnikov in turistov(Jović, osebni vir, 2005).
Nekateri projekti v preteklosti vseeno niso potekali po načrtih. Lep primer tega je
planinski dom na Planini pri Jezeru, ki je bil pravzaprav mišljen kot Centralna sirarna za
Fužinarske planine v sedemdesetih letih 20. stoletja, vendar se ta ideja nikoli ni udejanjila.
Izmed obnov objektov izstopa obnova sirarne na planini v Lazu, kjer je objekt močno
poškodoval plaz leta 1992, sirarna pa ni delovala od leta 1990. Nosilec tega projekta je bil
TNP, ki je omogočil nabavo sončnih celic za omenjeno planino, hkrati pa so bile po
njihovi zaslugi nameščene sončne celice tudi na planini Krstenica, Velo polje in
Konjščica. Poleg TNP-ja so sofinancirale take projekte tudi agrarne skupnosti. Sončne
celice so potrebne predvsem za omogočanje strojne molže in so kot obnovljiv vir energije,
ki je hkrati tudi bolj sprejemljiv v osrednjem delu nacionalnega parka, nadomestile
uporabo plina in agregatov za strojno molžo. Modernizacija molže na planinah obsega
Velo polje, Laz, Krstenico, ureja pa se tudi na planini Konjščica. Skupna strojna molža je
še na planini Javornik na Pokljuki, tam je sicer tudi obnovljena sirarna iz leta 1995, a se
kljub temu tam ne siri, temveč se mleko še od leta 1983 vozi v sirarno v dolini. Na
Goreljku je bila sirarna obnovljena leta 1995, služi pa le kot oddajalnica mleka in ne za
sirjenje, podobne so razmere v sirarni na planini Pečana (Jović, osebni vir, 2005).
Projekte obnove sirarn in urejanja turistične sirarske poti financira več virov, ki si delijo
stroške. Večinski delež sredstev dajejo same agrarne skupnosti, ki so za urejanje sirarske
poti dale sredstva za celotno opremo. Sončne celice priskrbi Uprava TNP-ja, nekaj
sredstev za opremo planin prispeva Občina Bohinj, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano (v obliki subvencij, ki jih prejmejo agrarne skupnosti), sponzorji

111

(posamezniki) in prostovoljci z delom na planini (lastna iniciativa) (Jović, osebni vir,
2005).
Slika 12: Obnovljena sirarna na planini Konjščica

Vir: Medić, 2004
Cilj projekta Trženje planin je predvsem oživitev že zamrle dejavnosti, oživitev predelave
mleka neposredno na planinah, kjer že 20 let niso potekale nobene dejavnosti, kjer so se
pasli le konji in jalova živina, medtem ko krav molznic na planinah ni bilo. Pomembno je,
da se na planine sedaj vračajo krave molznice, da se mleko oddaja v planinske sirarne in
se tam tudi predeluje v sir, ki ne zapušča planin, ampak se tam prodaja, torej se izdelki s
planin ponujajo turistom na samim planinam, s čimer zaslužek ostaja na planinah in ne
odteka v dolino. Hkrati se s sirjenjem v planinah omogoča obstoj malih kmetov, saj veliki
kmeti ostajajo z živino v dolini, kjer oddajajo mleko. Pomembna je intenzifikacija in
dobra organizacija opisanega procesa trženja, saj ima le-to izrazito sezonski značaj,
trženje traja le od junija do septembra, dokler traja paša na planinah v Bohinju (Jović,
osebni vir, 2005). V eni sezoni (junij – september) planine povprečno oddajo 30.000 litrov
mleka/planino. V sezoni 2000 so na planini naredili okoli štiri tone sira in ga vsega na
planinah obiskovalcem tudi prodali.
Na Krstenici sirar hkrati opravlja delo pastirja in je plačan preko pašnine, obdrži tudi
določeno količino sira, ki ga proizvede na planini. Na Velem polju sirarju plačujejo mleko
ali sam zasluži s sirom, ki ga proizvede in proda na planini. Večinoma na planinah
oddajajo mleko mali kmetje. Druga tendenca se kaže pri velikih pridelovalcih mleka, ti
imajo namreč večje kmetije in več glav črede, usmerjeni pa so v tržno pridelovanje mleka
v sami dolini, zato tudi svojih krav mlekaric ne vodijo v planine, temveč jih pustijo v
dolini zaradi oddaje mleka. Izstopa planina Javornik, najbolj severna planina Bohinja na
Pokljuki, kjer je kljub zgrajeni sirarni običaj, da lastniki krav mleko oddajajo in prodajajo
v dolino in tamkajšnjo sirarno (Jović, osebni vir, 2005).
Turistično sirarsko pot v pokrajini označujejo stebrički in tablice, ki jih sproti dodajajo.
Dodane so bile oznake na Rudnem polju in Velem polju na poti z Doliča.
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V Spodnjih Bohinjskih gorah z izjemo pravkar obnovljene sirarne v Zadnjem Voglu – ta
bo začela z obratovanjem v naslednjem letu – ni ohranjena ali delujoča več nobena od
sirarn, ki so nekoč delovale na planini Za Liscem, Poljana, Storeča Raven, Bareča dolina
in Suha. Za te planine tudi danes po njihovem propadu po gozdnem zakonu iz leta 1960 ni
več interesa domačinov, ohranja se samo še paša na planini Vogel (Jović, osebni vir,
2005).
Danes v Spodnjih Bohinjskih planinah živine na paši ne čuva pastir, zadostuje le občasen
obhod lastnikov ali določene izbrane osebe, ki opravlja nadzor nad živino. Na planinah
Zgornje doline so razmere drugačne, saj ima vsaka planina svojega pastirja. Prav tako je
opazen večji interes domačinov in Kmetijske zadruge za Fužinarske in Pokljuške planine
(Osebni vir, Jović, 6.6.2005).
Kmetijska zadruga si prizadeva za obnovo Oražnove koče na planini Za Liscem pod Črno
prstjo, ki naj bi bila kombinacija planinskega doma in sirarne. V slabem položaju so
planine na Jelovici in Komni, za katere ni interesa ljudi, in kjer pasejo le posamezniki.
Kmetijska zadruga si prizadeva za obnovitvena dela na planini Pečana, medtem ko za
Bitenjsko in Ribčevo planino ni interesa (Jović, osebni vir, 2005).
Slika 13: Stebriček z oznakami Sirarske poti

Vir: Medić, 2004
3.8

Prebivalstvo

Na demografski razvoj v Bohinju je že zelo zgodaj vplivalo gospodarstvo in razmerje med
agrarnimi in neagrarnimi dejavnostmi. Do razlik v demografskem razvoju je zato prišlo
med bolj agrarno Zgornjo Bohinjsko dolino in Spodnjo Bohinjsko dolino, kjer se je
razvilo nekaj industrijskih obratov, to pa je po drugi svetovni vojni v dolino pripeljalo
novo delovno silo. Spodnja dolina se je hitreje razvijala, uspeval je turizem, gospodarstvo,
medtem ko je prometno bolj odmaknjena Zgornja dolina ostala brez industrije in možnosti
za razvoj. To je vplivalo na zmanjšano rast prebivalstva in celo njen upad.
Do leta 1953 je v Zgornji dolini živelo več prebivalcev kot v sosednji dolini, to razmerje
se je kasneje spremenilo v korist Spodnje doline, ki je hitro pridobivala na številu
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prebivalcev. Zgornja dolina je ostala bolj agrarna in je v nekaterih svojih hribovskih
naseljih pospešeno izgubljala prebivalstvo.
Medtem ko so procesi deagrarizacije in industrializacije že dobro vplivali na demografski
razvoj Spodnje doline, je deagrarizacija in z njo depopulacija začela vplivati v Zgornji
dolini šele v šestdesetih letih 20. stoletja. Naselja z izjemo Jereke so beležila upad
prebivalstva do 90. let. Zadnji popis kaže na rahlo izboljšanje stanja in ustavljanja
depopulacije v večini naselij.
3.8.1

Gibanje števila prebivalcev v Bohinju

Do začetka 20. stoletja je več prebivalcev živelo v starejših naseljih Zgornje Bohinjske
doline. Leta 1869 je v Zgornji dolini živelo 2479 prebivalcev, v Spodnji dolini pa 2021.
Največ prebivalcev sta imeli Stara Fužina (512) in Srednja vas (402) ter Bohinjska
Bistrica (781) in Nemški Rovt (197) (glej prilogo 15 ).
Do leta 1900 se je število prebivalcev v Zgornji dolini le rahlo povečevalo oziroma
ohranjalo število prebivalcev iz leta 1869, medtem ko je bil v Spodnji dolini opazen izrazit
padec števila prebivalcev. Velik preobrat v demografskem razvoju se je zgodil leta 1906,
ko so z gradnjo bohinjske železnice Bohinj odprli turizmu, industriji in delovni sili.
Najhitreje je prebivalstvo Spodnje doline naraščalo med leti 1910 in 1931 v Ravnah,
Bohinjski Bistrici in Ribčevem Lazu, upadalo pa je v manjših naseljih (Brod, Ravne,
Nomenj, Savica). V Zgornji dolini so vsa naselja beležila rast razen Studorja, Podjelj in
Gorjuš.
Po drugi svetovni vojni je industrializacija povzročila velik priliv prebivalstva v
Bohinjsko Bistrico. Med letoma 1948 in 1953 se je število prebivalcev v Bohinju
povečalo za 5,8 % na 5096. Večja je bila rast v Spodnji dolini (8,9 %). Tega leta zadnjič
beležimo rast prebivalstva v naselju Studor, ki ob vsakem štetju prebivalstva do danes
beleži upad. Največja rast je bila v naselju Ukanc, kamor se je preselilo veliko nove
delovne sile.
Po letu 1953 se je razmerje med obema dolinama po številu prebivalcev obrnilo in od
takrat naprej ima Spodnja dolina več prebivalcev. V Spodnji dolini je prebivalstvo
naraščalo hitreje, upadanje v posameznih naseljih Spodnje doline ugotovimo v naselju
Nemški Rovt, kjer se je prebivalstvo v primerjavi z letom 1961 zmanjšalo skoraj za
polovico. Največjo rast sta imeli naselje Polje in Ribčev Laz zaradi povečane turistične
dejavnosti. V Zgornji dolini beležimo v istem obdobju upad prebivalstva ob vsakem
popisu prebivalstva, majhno rast je imela le Stara Fužina. Depopulacija in staranje
prebivalstva je bilo izrazito v hribovskih naseljih, mlajših bukovskih naseljih in naseljih,
odmaknjenih od prometnic (Nemški Rovt, Ravne). Podoben proces se je odvijal v tem
obdobju v Spodnje doline in v naseljih, ki so bila oddaljena od glavnih prometnic Upad
prebivalstva v Zgornji dolini v obdobju 1961-1991 lahko pripišemo majhnem naravnem
prirastku in odseljevanju mladega prebivalstva v kraj stalne zaposlitve, saj neagrarnih
delovnih mest v svoji dolini ne najdejo.
Med letoma 1991 in 2002 se je število prebivalcev v Bohinju zmanjšalo za 0,3 % na 5186
prebivalcev (kot leta 1961). Večji upad beležimo v Spodnji dolini (1,6 %), kjer je v
zadnjem desetletju (1991-2002) število prebivalcev najbolj upadlo v Lepencah, na Polju in
v Bohinjski Bistrici. Opazna je revitalizacija bukovskih vasi.
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V Zgornji dolini je število prebivalcev med 1991 in 2002 naraslo za 1,5 % . Upad so imela
naselja Studor (-6,9 %), Srednja vas, Podjelje in Gorjuše. Za porast prebivalstva v
zadnjem desetletju je verjetno kriva družbeno-gospodarska preusmeritev, ki mladim
dovoljuje samostojno podjetništvo, zaposlitev v obrti, nekaj mladih pa ostaja na domačih
kmetijah, kjer so v pomoč ostarelim staršem. Tudi na novo nastala občina Bohinj lahko
sedaj denar za razvoj uporablja bolj racionalno (Smukavec, 2002).
Rast prebivalstva v obdobju 1869 in 2002 kaže na veliko porast v Spodnji dolini, kar za
48,5 % (Bohinj +15,2 %), medtem ko je prebivalstvo v Zgornji dolini v upadu (-11,9 %).
Razlogi so v zaposlovanju v neagrarnih dejavnostih in odseljevanju v naselja Spodnje
doline. Največ prebivalcev so v 133-ih letih izgubila naselja Bohinjska Češnjica, Studor
(-53,4 %), Podjelje, Gorjuše (-53 %) in Koprivnik. Naselje Studor je primer
najmočnejšega upada prebivalstva v Zgornji dolini. Največ prebivalcev je bilo ob prvem
popisu (232), nato pa vedno manj. Veliko ljudi se je izselilo iz naselja v obdobju 19811991. Razlog za to naj bi bila po mnenju domačinov spomeniška zaščita naselja, ki ni
dovoljevala gradnje novih hiš, zato so se mladi ljudje izselili, tudi v Spodnjo dolino na
Polje in Kamnje, kjer je bilo gradbenih parcel dovolj. Največjo rast prebivalstva je imela
Jereka (40,9 %). Razlog za takšno rast lahko najdemo v možnosti graditve hiš na
gradbenih parcelah po letu 1981, kar je bilo nekaterim ostalim vasi zaradi varstva
prepovedano. Mlade družine iz Češnjice in Srednje vasi so se preselile v Staro Fužino in
Jereko, kjer je bilo dosti prostora za gradnjo (Smukavec, 2002).
V Spodnji dolini največjo rast v 133-ih letih beležijo naselja Bohinjska Bistrica, Kamnje
in Ribčev Laz. Ostala naselja so izgubila prebivalstvo, največ Ravne in Žlan.
V zadnjih 54 letih je Bohinj povečal svoje prebivalstvo za 7,7 %, kar ni veliko, v zadnjih
133 letih pa le za 15,2 %. Po drugi svetovni vojni torej opazimo skromno rast
prebivalstva.
Grafikon 1: Gibanje števila prebivalcev v Zgornji dolini, Spodnji dolini in Bohinju od leta
1869-2002
Gibanje števila prebivalcev Zgornje, Spodnje Bohinjske doline
in Bohinja med leti 1869-2002
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(Vir: Šifrer, 1969, str.190-91; Popis stanovništva 1961, 1965; Popis prebivalstva…, 1975;
Popis prebivalstva, gospodinjstev…, 1983; Popis prebivalstva, gospodinjstev..., 1994;
Banka statističnih podatkov, 2005).
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3.8.2

Gibanje števila gospodinjstev

V agrarnem Bohinju so včasih prevladovale velike družine z 8 do 10 družinskim člani.
Zaradi dela na kmetiji in manjših možnosti zaposlovanja izven kmetijstva so mladi ostajali
doma ali pa so šli za pomoč na druge kmetije. Ko se je začela deagrarizacija po drugi
svetovni vojni, se je to občutilo na zmanjševanju števila članov družin. Mladi so odhajali
na delo v Spodnjo Bohinjsko dolino in v večja mesta izven Bohinja.
Tabela 39: Struktura gospodinjstev v Bohinju po viru dohodka med leti 1961 in 1991
% gospodinjstev nekmečka mešana kmečka
Leto popisa
1961
56,5
27,9
15,5
1971
73,8
18,5
7,6
1991
56,8
38,1
5,1
Viri: Popis stanovništva 1961, 1965; Popis prebivalstva…, 1975; Popis prebivalstva,
gospodinjstev…, 1994)
Kmečka gospodinjstva so izgubljala člane družine, ki so se zaposlovali izven kmetijstva.
Leta 1961 je bilo v Bohinju 15,5 % kmečkih in kar 56,5 % nekmečkih gospodinjstev.
Deset let kasneje se je število kmečkih gospodinjstev še zmanjšalo, zmanjšal se je tudi
delež mešanih gospodinjstev. Ves ta čas je naraščalo število in delež nekmečkih
gospodarstev, ki je leta 1971 znašal že 73,8 %. Med letom 1971 in 1991 je število
nekmečkih in kmečkih gospodinjstev upadlo, povečalo se je število mešanih. Leta 1991 je
bilo v Bohinju 5,1 % kmečkih gospodinjstev. Manjši upad kmečkih in povečanje mešanih
gospodinjstev lahko pripišemo izboljšanju življenjskega standarda in navezanosti na
zemljo. Podatkov za leto 2002 ni.
Število članov v gospodinjstvu se stalno zmanjšuje od leta 1961, kljub povečevanju števila
gospodinjstev. Danes se oblikujejo gospodinjstva z manj člani, velike družine so redke. Že
leta 1961 so bila gospodinjstva majhna, v povprečju so imela 3,4 člane, več članov so
imele družine v hribovskih naseljih in agrarnih vaseh. Leta 1991 je bilo povprečno število
članov v gospodinjstvu 3,0. Leta 1961 je bilo v Zgornji in Spodnji dolini po 11
gospodinjstev z osmimi člani, leta 1991 pa le še štiri (vsa v Zgornji dolini).
Tabela 40: Število članov gospodinjstva v Bohinju leta 1961 in 1991
1991
ZGORNJA
DOLINA
%
% 1961
SPODNJA
DOLINA
%
% 1961
BOHINJ
%
% 1961

SK

povpr.
število
članov

688

3,1

722

3,4

1049

2,9

787

3,5

1737

3,0

1509

3,4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
in
več

179
26,0
17,3

112
16,3
17,6

111
16,1
18,6

131
19,0
20,6

82
11,9
13,6

47
6,8
7,1

17
2,5
2,9

4
0,6
1,5

3
0,4
0,6

2
0,4
0,3

216
20,6
16,8

240
22,9
15,2

217
20,7
18,0

241
23,0
24,1

96
9,2
14,7

29
2,8
6,7

6
0,6
2,3

0
0,0
1,4

2
0,2
0,3

2
0,2
0,4

395
22,7
17,0

352
20,3
16,4

328
18,9
18,3

372
21,4
22,5

178
10,2
14,2

76
4,4
6,9

23
1,3
2,6

4
0,2
1,5

5
0,3
0,4

4
0,2
0,3

Vir: Popis stanovništva 1961, 1965; Popis prebivalstva, gospodinjstev…, 1994)
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Leta 2002 se je število gospodinjstev povečalo na 1856, več novih gospodinjstev je
nastalo v Spodnji dolini v primerjavi z letom 1991. Število gospodinjstev se stalno
povečuje, medtem ko se je v zadnjem desetletju število prebivalcev v Bohinju zmanjšalo
za 1,8 %. Zmanjšalo se je tudi povprečno število članov, ki danes v obeh dolinah znaša
2,9 člana na gospodinjstvo.
Grafikon 2: Gospodinjstva v Bohinju po tipu in številu članov leta 1991
Gospodinjstva po številu članov in tipu gospodinjstva v Bohinju
leta 1991
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Grafikon 3: Gospodinjstva v Zgornji Bohinjski dolini po tipu in številu članov leta 1991
Gospodinjstva po številu članov in glede tipa gospodinjstva v
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Vir: Popis prebivalstva, gospodinjstev,…, 1994
Leta 1991 je bilo v Zgornji dolini 57,6 % kmečkih gospodinjstev, v Spodnji dolini pa le
19,8 %. Med obema dolinama je razlika pri številu članov na gospodinjstvo, saj je v bolj
agrarni Zgornji dolini sestava gospodinjstev drugačna. Zgornja dolina je imela leta 1991
polovico kmečkih gospodinjstvih z največ tremi člani, v nekmečkih gospodinjstvih pa je
bil delež nekoliko višji – 68,2 % (prav tako v Spodnji dolini). Medtem ko so imela
kmečka gospodinjstva 10,1 % gospodinjstev s 6 člani, pa je bilo takih družin v nekmečkih
gospodinjstvih le 2,4 %.
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V Spodnji dolini je bilo kar 80 % gospodinjstev nekmečkega izvora. Med gospodinjstvi
kmečkega izvora je bilo le 4,8 % gospodinjstev s 6 člani, kar je mnogo manj kot pri istem
tipu gospodinjstva v Zgornji dolini. Opažamo razliko med kmečkimi gospodinjstvi obeh
dolin, saj saj se v Spodnji Bohinjski dolini povečuje delež manjših gospodinjstev s po
tremi člani, izginjajo pa gospodinjstva z nad 5 člani.
3.8.3

Starostna in spolna struktura
3.8.3.1

Spolna struktura prebivalstva

Med leti 1961 in 2002 je prišlo v Bohinju do sprememb v spolni strukturi prebivalstva.
Leta 1961 je v Bohinju živelo 2694 moških (51,1 %) in 2583 žensk (48,9 %). Trideset let
kasneje se je razmerje spremenilo v prid žensk (52,1 %). Do leta 2002 pa se je delež
moških rahlo povečal, a ni presegel 50 %.
Podobno se je spolna sestava spreminjala po naseljih obeh dolin. V Zgornji Bohinjski
dolini je bilo leta 1961 50,3 % moških, število katerih je do danes upadlo na 49 %. V
Spodnji Bohinjski dolini je bil delež moških nekoliko večji (51,7 %), danes pa je ta delež
manjši (48,1 %).
Tabela 41: Spolna sestava prebivalstva Zgornje Bohinjske doline, Spodnje Bohinjske
doline in Bohinja med leti 1961-2002
ZGORNJA
DOLINA

SPODNJA
DOLINA

BOHINJ

1961

%

1991

%

2002

%

SK
M
Ž

2555
1286
1269

50,3
49,7

2119
1030
1089

48,6
51,4

2181
1069
1112

49,0
51,0

SK
M
Ž
SK
M
Ž

2722
1408
1314
5277
2694
2583

51,7
48,3
51,1
48,9

3001
1423
1578
5120
2453
2667

47,4
52,6
47,9
52,1

2956
1421
1535
5137
2490
2647

48,1
51,9
48,5
51,5

(Vir: Popis stanovništva 1961, 1965; Popis prebivalstva, gospodinjstev,…, 1994; Banka
statističnih podatkov, 2005).
Spolna struktura po naseljih v letu 2002 v Zgornji dolini kaže na večji delež moških za
naselja Studor, Podjelje (54,1 %) in Gorjuše. V Ukancu, kjer je bilo leta 1961 kar 67,2 %
moških, danes prevladujejo ženske. V Spodnji dolini le v petih naseljih po deležu
prevladujejo moški, najbolj izstopata Brod (61,2 %) in Ravne (60,8 %). Največji delež
žensk med prebivalstvom ima naselje Lepence (kar 69,4 %), sledita Kamnje in Bitnje. Od
leta 1961 do danes se je razmerje v prid moških obrnilo na Poljah in v Savici, največ
moških v zadnjih štiridesetih letih pa je izgubil Ribčev Laz.
3.8.3.2

Starostna struktura prebivalstva

Starostna struktura prebivalstva vpliva na rast prebivalstva, ekonomsko produktivnost,
socialne probleme, šolstvo in potrošnjo. V Bohinju se je starostna struktura v štiridesetih
letih močno spremenila in kaže na staranje prebivalstva po letu 1961.
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V Bohinju je bila 1961. leta četrtina prebivalcev mlajša od 15 let. Starejših od 65 let je
bilo 8,4 % prebivalstva. Večji delež prebivalstva je predstavljala starostna skupina 25-29
let (8,3 %). Trideset let kasneje se je število mlajših od 15 let zmanjšalo na 18,8 %,
starejših pa se je povečalo na 15,8 %. Danes (popis 2002) je starostna struktura še
nekoliko slabša, saj se je v zadnjem desetletju delež mlajših od 15 let še zmanjšal na 15,3
%, delež starejših od 65 let pa se je povečal na 17,5 %. Število starejših ljudi je tako že
preseglo število mlajših od 15 let, kar kaže na hitro staranje prebivalstva v Bohinju in
problem obnavljanja prebivalstva.
Obe dolini se soočata s staranjem prebivalstva. V Zgornji dolini so se deleži mlajšega
prebivalstva v štiridesetih letih zmanjšali od 22,2 % na 18,4 %. Delež starejših od 65 let se
je povečeval hitreje – leta 1961 je znašal 9,7 %, danes 17,7 %, vendar število starejših še
ni preseglo števila mlajšega prebivalstva. V Spodnji dolini je proces staranja izrazitejši in
bolj podoben strukturi staranja za cel Bohinj. Število mlajših od 15 let se je znižalo (leta
1961 27,5 %) na 13,1 %. Prav zaradi tega padca števila mlajšega prebivalstva in
povečanja deleža starejšega prebivalstva (s 7,2 % na 17,4 %) v Spodnji dolini ima Bohinj
slabšo starostno strukturo.
Eden od razlogov za takšne razlike med obema dolinama verjetno leži v večjem
priseljevanju starejših ljudi v Spodnjo dolino, medtem ko se avtohtono prebivalstvo ni
naravno obnavljalo. Kljub porasti števila prebivalcev Spodnje doline v 40-letnem obdobju
za 11,1 % ugotavljamo padec v skoraj vseh starostnih razredih do 40. leta, starejši od 40.
leta pa so se močno povečali v vsakem razredu. Povsem nasprotno se je število
prebivalcev v Zgornji dolini zmanjšalo za 14,6 % v obdobju 1961-1991, zmanjšalo se je
tudi število mlajših od 15 let, ni pa naraslo število starejših od 45 let, kljub večanju
njihovih deležev v primerjavi s celotnim prebivalstvom Zgornje doline v obdobju 19612002 (so se pa deleži teh starostnih razredov zmanjšali v zadnjem desetletju).
Grafikon 4: Starostna piramida za Bohinj leta 2002
Starostna piramida Bohinj 2002
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Grafikon 5: Prebivalstvo Bohinja po starostnih razredih med leti 1961 in 2002
Prebivalstvo po starostnih razredih v Bohinju med leti 1961-2002
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(Vir: Popis stanovništva 1961, 1965; Popis prebivalstva, gospodinjstev,…,1994; Banka
statističnih podatkov, 2005).
Indeks staranja prebivalstva v Bohinju se je do leta 2002 izredno poslabšal. Še leta 1961
je znašal v mejah normale (33,6). Normalni indeks staranja znaša 30-40, indeks 72 pa
predstavlja »demografski prag«. Ko je ta prag dosežen, lahko pričakujemo le še
zmanjšanje števila prebivalcev, tudi če bi vsi mladi ostali v naselju. Starostno sliko lahko
popravi v tem primeru le močno doseljevanje (cv: Smukavec, 2002). Leta 1991 je indeks
staranja v Bohinju znašal 84,2, ob zadnjem popisu 2002 pa že 114. V Spodnji Bohinjski
dolini, ki je sicer imela odlično strukturo leta 1961 z indeksom staranja le 26, se je do
danes starostna struktura tako spremenila, da indeks staranja znaša 133. Zgornja
Bohinjska dolina je imela v istem obdobju sprva slabšo strukturo, saj je njen indeks
staranja (43,6) že prešel meje normale, tudi leta 1991 je bil večji (92,7) od indeksa v
Spodnji dolini, vendar se v zadnjem desetletju starostna struktura ni več tako poslabšala,
prebivalstvo se obnavlja, zato je indeks staranja zastal na 96 in je mnogo manjši kot v
Spodnji Bohinjski dolini. Današnja starostna struktura v Bohinju kaže upadanje števila
mladih in zviševanje števila starejših od 65 let, zelo slabo starostno strukturo pa ima
Spodnja dolina.
Povprečna starost prebivalca v Bohinju je 40,3 let. Pregled po posameznih naselij Zgornje
doline pokaže, da imajo najvišjo povprečno starost Gorjuše (43,9 let), Studor (42,1 let),
Srednja vas in Ukanc. Najnižja povprečna starost je v hribovskem naselju Jereka. V
Spodnji Bohinjski dolini imajo le tri naselja povprečno starost prebivalca pod 40 let
(bukovske vasi Brod, Kamnje in Bitnje), najvišjo povprečno starost pa ima naselje
Nemški Rovt.
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Tabela 42: Indeks staranja prebivalstva v Bohinju med leti 1961-2002
Leto
popisa
1961

ZGORNJA DOLINA
%

1991
2002
SPODNJA DOLINA
%

1961
1991
2002

BOHINJ
%

1961
1991
2002

Mlajši
od 15 let
567
22,2
385
17,9
402
18,4
749
27,5
594
19,5
396
13,1
1316
24,9
979
18,8
798
15,3

Nad 65
let
247
9,7
357
16,6
386
17,7
195
7,2
467
15,3
527
17,4
442
8,4
824
15,8
913
17,5

Indeks
staranja
43,6
92,7
96
26
78,6
133
33,6
84,2
114

(Vir: Popis stanovništva 1961, 1965; Popis prebivalstva, gospodinjstev…, 1994;
Banka statističnih podatkov, 2005).
Tabela 43: Starostna in spolna sestava prebivalstva Bohinja po izbranih starostnih razredih
leta 2002
2002
ZGORNJA
DOLINA
SPODNJA
DOLINA
*brez Žlana
BOHINJ

spol

SK

0-14

1524

2534

3544

4554

5564

6574

nad
75

Ženske
15-49

Povprečna
starost

SK
M%

2181
49,0

410
50,2

249
49,4

276
52,2

305
50,2

267
53,6

227
51,1

249
43,4

146
30,8

479

39,75

SK
*M
%
SK
M%

3025

423

399

406

417

433

280

331

213

718

40,78

47,8
5206
48,3

50,1
833
50,2

48,1
648
48,6

48,8
682
50,1

50,8
722
50,6

49,4
700
51,0

50,0
507
50,5

39,9
580
41,4

32,9
359
32,0

1197

40,3

(Vir: Banka statističnih podatkov, 2005)
Najbolj neugodno starostno strukturo v Bohinju imajo naselja Nemški Rovt (nizek delež
mladega prebivalstva, visok indeks staranja in povprečna starost), Polje (nizek delež
mladega prebivalstva, četrtina starega prebivalstva,visok indeks staranja), Ravne (visok
delež prebivalstva nad 65 let in najnižji delež žensk v fertilni dobi, z najvišjo povprečno
starostjo 48,2 let), Savica, Gorjuše, Koprivnik in Studor.
Trend staranja prebivalstva je opazen v obeh dolinah, nekoliko izrazitejši pa je v zadnjem
desetletju v Spodnji Bohinjski dolini.
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Tabela 44: Izbrani demografski kazalci prebivalstva Bohinja po naseljih leta 2002
ZGORNJA
DOLINA
Bohinjska
Češnjica
Jereka
Srednja vas
Stara
Fužina
Studor
Podjelje
Goreljek
Gorjuše
Koprivnik
Ukanc
SPODNJA
DOLINA
Ravne
Bohinjska
Bistrica
Brod
Kamnje
Žlan
Polje
Ribčev Laz
Savica
Nomenj
Bitnje
Lepence
Nemški
Rovt
Log
Laški Rovt

0-14
let

%

Nad 65
let

%

Ženske
15-49

%

SK

Indeks
staranja

Povprečna
starost

377
212
416

82
53
69

21,8
25
16,6

68
27
79

18
12,7
19

81
59
92

21,5
27,8
22,1

82,9
50,9
115

37,9
34,6
40,8

576
109
85
151
214
41

104
17
19

18,1
15,6
22,4

17,2
20,2

15,2
20,1
21,8

141
20
19
28
39
-

24,5
18,3
22,4

23
43
-

99
22
41
50
-

95,2
129
178
116

39
42,1
38,8
43,9
40,9

0-14
let
6

%

Nad 65
let
19

%

Ženske
15-49
7

%

SK
51

13,7

Indeks
staranja
317

Povprečna
starost
48,2

1774
98
232
182
155
76
182
65
36

244
22
45
29
27
8
20
12
-

13,8
22,4
19,4

25,4
19,4
30,6

139
59,1
71,1

40,8
36,5
35,8

18,7
20
23,7
24,2
26,2

135
119
125
155
-

41,1
41,5
40,4
41,3
39,9
-

105
20
49

10
-

9,52

25,7

190,0
-

42,3
-

11,8

15,9
17,4
10,5
11
18,5

27,2
23,4
18

37,3

340
13
32
39
32
10
31
-

19,2
13,3
13,8

19
-

18,1

21,4
20,6
13,2
17

450
19
71
34
31
18
44
17
27
-

18,5
18,2
21,5

Vir: Banka statističnih podatkov, 2005
3.8.4

Izobrazbena struktura

Izobrazbena struktura Bohinja se je v štiridesetih letih popravila, kar lahko razberemo iz
zmanjšanega števila neizobraženih in povečanega deleža prebivalcev z dokončano srednjo
šolo in gimnazijo. Leta 1961 je imeao v Bohinju dve tretjini prebivalcev dokončano ali
nedokončano osnovno šolo, sem so se šteli tudi prebivalci, ki so se dokvalificirali za
opravljanje poklica, niso pa končali osnovnega izobraževanja. Le 2,6 % prebivalcev je
imelo srednješolsko izobrazbo, 0,6 % prebivalcev pa je končalo visoko ali višje
izobraževanje. Leta 1991 se je delež prebivalcev, ki so imeli le dokončano ali nepopolno
osnovno šolo zmanjšal na 26,7 %, močno pa se je povečalo število prebivalcev s
srednješolsko izobrazbo (46,3 %), vendar je gimnazijo obiskovalo le 3,4 % mladih. Visoki
so deleži tehničnih, poklicnih in strokovnih srednjih šol, saj se je število prebivalcev z
negimnazijsko srednješolsko izobrazbo do 1991. leta močno povečalo. Več je bilo
prebivalcev s končano visoko ali višje univerzitetno izobrazbo (5,5 %). Kljub temu je
izobrazbena struktura neugodna, saj je premalo izobraženih na univerzitetni ali visoki
ravni, kar je posledica odpiranja delovnih mest v 60. in 70. letih, ko so prebivalci dobili
službo v sekundarnih sektorjih brez izobrazbe oziroma so se dokvalificirali po potrebi na
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samem delovnem mestu. Dodatni vir zaslužka je prinašalo kmetijstvo, temelječe na
praktičnih izkušnjah in ne izobraževanju.
Grafikon 6: Izobrazbena sestava prebivalstva Bohinja leta 1961
Izobrazbena sestava prebivalstva v Bohinju leta 1961
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Vir: Popis stanovništva 1961, 1965
Leta 2002 je imela slaba tretjina prebivalstva obvezno izobrazbo ali sedem razredov
osnovne šole, povečal se je delež prebivalstva z dokončano srednjo šolo na 59,7 %. Višjo
izobrazbo ima danes 9,2 % prebivalstva. Izobrazbena struktura se je nekoliko izboljšala,
največji problem v občini pa ostaja zagotavljanje dovolj velikega števila delovnih mest v
kvartarnih ali terciarnih sektorjih, kar bi dalo motivacijo za izobraževanje po srednji šoli.
Tako bi lahko povečali deleže v višjih izobrazbenih kategorijah.
Grafikon 7: Izobrazbena sestava prebivalstva Bohinja v letu 2002
Izobrazbena struktura prebivalstva v Bohinju 2002
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Vir: Banka statističnih podatkov, 2005
3.8.5 Zaposlitvena struktura
Bohinj je že od nekdaj veljal za kmetijsko pokrajino, kljub težkim pogojem in
omejitvenim dejavnikom, saj drugih možnosti zaposlitve oziroma drugih dejavnosti v
regiji ni bilo. Šele z začetkom 20. stoletja, ko je bohinjska železnica prinesla vplive
industrializacije, so se pojavile možnosti zaposlitve izven primarnega sektorja. V regijo je
prodiral turizem, širila se je obrt in razne panoge, to pa je vplivalo na zaposlitveno sestavo
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prebivalstvo. Kmečka dejavnost je hitreje nazadovala v Spodnji dolini, leta 1931 je bilo v
Zgornji dolini 82,4 % aktivnega kmečkega prebivalstva, katerega delež in število se je po
drugi svetovni vojni razpolovilo (Hladnik, 1993).
Visoki podatki o ostarelih kmečkih ženskah potrjujejo, da so se v neagrarne poklice
najprej začeli preusmerjati moški, ki so si iskali delo izven kmetijstva. Delovna sila na
kmetijah se je zmanjšala, ostajale so le kmečke ženske. V Spodnji dolini je bil delež
ostarelih kmečkih žensk velik (do 24,5 %), manjši je bil v Zgornji dolin, a ne po
absolutnih vrednostih. Delež nekmečkih žensk je bil zelo majhen (1-6 %), saj se je
poklicno preslojevanje žensk začelo kasneje kot pri moški populaciji. Proces
industrializacije in deagrarizacije je spremenil ekonomsko strukturo prebivalstva po letu
1961 (Voga, 2003).
Grafikon 8: Aktivno prebivalstvo v Bohinju po dejavnostih med leti 1961-1991
Prebivalstvo po dejavnosti v Bohinju med leti 1961 in 1991
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Vir: Popis stanovništva 1961, 1965; Popis prebivalstva, gospodinjstev…, 1994
Legenda:
A – industrija in rudarstvo; B – kmetijstvo in ribištvo; C – gozdarstvo; D – gradbeništvo;
E – promet in zveze; F – trgovina, gostinstvo in turizem; G – obrt in osebne storitve; H –
komunalne dejavnosti; I – javne storitve; J – kultura in izobraževanje; K – zdravstvo; L –
ostale dejavnosti
Leta 1961 je bilo največ prebivalstva v Zgornji dolini aktivnega v primarnem sektorju 54,1 % prebivalstva aktivnega v kmetijstvu in ribištvu. Le 11,3 % aktivnega prebivalstva
je delalo v industriji in rudarstvu, sledila je trgovina, gostinstvo in turizem. Do leta 1991
se je zmanjšal delež aktivnih v kmetijstvu na 19,3 %, kar kaže na velik upad kmečkega
prebivalstva in spreminjanje prej pretežno agrarne doline. Industrializacija je zajela
prebivalstvo v tolikšni meri, da je bilo 32,7 % aktivnih v sekundarnem sektorju, večina
prebivalstva Zgornje doline je dnevno migrirala, številni so se priselili v bližino mesta
zaposlitve (Bohinjska Bistrica). V terciarnem sektorju se je povečal delež aktivnih v
trgovini, turizmu in gostinstvu na 16,6 % vseh aktivnih, prav tako v kvartarnem sektorju
(kultura, izobraževanje in zdravstvo).
Čeprav se zdi, da je porast turizma, gostinstva in trgovine kazalec turističnega razvoja
Bohinja, pa moramo pripomniti, da je bilo leta 1991 v teh dejavnostih skupaj aktivnih le
pet prebivalcev več kot 30 let pred tem. Razlog temu leži v ponudbi privatnih apartmajev
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v številnih naseljih kot dodatni vir zaslužka in množica počitniških hišk. Najboljši kazalec
zakasnele industrializacije je povečanje deleža prebivalstva v sekundarnih dejavnostih (na
eno tretjino, leta 1961 pa le dobra desetina) in zmanjšanje deleža v kmetijstvu.
V Spodnji dolini se je delež aktivnih v industriji in rudarstvu močno povečal in je leta
1991 znašal 40,4 % (prej 29,8 %). Leta 1961 je bilo aktivnega kmečkega prebivalstva še
22,8 %, trideset let kasneje pa le 7,9 %. Podatka kažeta na močno industrializacijo in
deagrarizacijo, ki sta povečali razlike med obema dolinama, čeprav Spodnja dolina ni
toliko prevladovala po deležu aktivnih v sekundarnih dejavnostih v primerjavi z Zgornjo
dolino, večja je bila razlika v primarnem sektorju. Tudi ostali podatki kažejo, da se
prebivalstvo bolj zaposluje v terciarnem in kvartarnem sektor.
Zmanjšal se je delež aktivnih v gozdarstvu zaradi mehanizacije, na naraščajoči turistični
pomen regije kaže povečano število in delež aktivnih v turizmu in gostinstvu (s 7,1 %na
18,8 %) V kvartarnem sektorju se je v izbranem obdobju povečal delež aktivnih v kulturi
in izobraževanju, vendar še vedno znaša le 4,7 %.
Grafikon 9: Aktivno prebivalstvo po dejavnosti v Bohinju leta 1991
Aktivno prebivalstvo po dejavnosti v Bohinju leta 1991
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Vir: Popis prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj…, 1994
Legenda:
A – industrija in rudarstvo; B – kmetijstvo in ribištvo; C – gozdarstvo; D – gradbeništvo;
E – promet in zveze; F – trgovina, gostinstvo in turizem; G – obrt in osebne storitve; H –
komunalne dejavnosti; I – javne storitve; J – kultura in izobraževanje; K – zdravstvo; L –
ostale dejavnosti
(Vir: Popis prebivalstva 1991)
Podatki iz leta 2002 kažejo na velik upad aktivnih v kmetijskih dejavnostih, saj se danes
ukvarja s to dejavnostjo le 4,1 % aktivnih (leta 1961 46,0 %). Nekmetijske dejavnosti
pritegnejo 42,3 % prebivalstva (včasih 23,1 %), storitvene dejavnosti so se močno
povečale na 53,3 % aktivnih. V Zgornji dolini je v tem obdobju izrazito upadel delež
aktivnih v kmetijskih dejavnostih na 6,1 % (prej 59,7 %). Več kot polovica aktivnega
prebivalstva je danes zaposlenega v storitvenih dejavnostih, kar kaže na približevanje
strukturi, značilni za Spodnjo dolino. Slednja ima danes še manj aktivnih v kmetijstvu (2,8
%, včasih tretjino) ter polovico aktivnih v storitvenih dejavnostih.
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Grafikon 10: Aktivno prebivalstvo po dejavnosti v Bohinju med leti 1961-2002
Aktivno prebivalstvo po dejavnosti v Bohinju med leti 1961-2002
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Vir: Popis stanovništva 1961, 1965; Popis prebivalstva, gospodinjstev…, 1994; Banka
statističnih podatkov, 2005
Po pregledu vseh podatkov ugotovimo, da je šla Zgornja dolina skozi večje gospodarske
spremembe in da se je prava preslojitev prebivalstva pričela šele po letu 1961, medtem ko
je šla Spodnja dolina skozi ta proces že dosti prej, kmalu po drugi svetovni vojni.
Posledice takšnega razvoja se kažejo v naraščajočem številu mešanih gospodinjstev, ki so
opuščali nerentabilne kmetijske površine, primanjkovalo je tudi kmečke delovne sile. To
je vplivalo na živinorejo, ki je morala postati bolj smotrna, bližje domu, kar pomeni, da se
je intenzivirala hlevska živinoreja, povečala se je prireja mesa zaradi večanja števila
(nekmečkih) prebivalcev. Kmečko prebivalstvo je najhitreje izginjalo v Spodnji dolini
(bukovske vasi) in v naseljih, ki so ležala blizu glavnih prometnic in zaposlitvenih centrov
(Jereka, Nomenj). Leta 1981 je bilo največ aktivnih v kmetijstvu v hribovskih naseljih
Zgornje doline – v Podjelju (53,1 %), Gorjušah (51,2 %), Studorju, Koprivniku; v
Nemškem Rovtu (28,8 %) in na Ravnah. Podobno visoke deleže so imele bukovske vasi
(Voga, 2003). V letu 2002 so imela največ aktivnih v kmetijstvu naselja Gorjuše (16,7 %),
Koprivnik (18,1 %), Podjelje (13,2 %), presenetljivo majhen delež je imela Srednja vas
(1,7 %), medtem ko je imela Bohinjska Bistrica 3,5 % aktivnih kmetov. Za ostala naselja
podatki niso popolni. V storitveni dejavnosti je danes aktivnih največ prebivalcev v
turističnem Ribčevem Lazu (71,7 %), najmanj pa v vasi Savica. Večina naselij v Bohinju
ima danes med 35-45 % prebivalstva aktivnega v sekundarnem sektorju, vendar je opazno
naraščanje aktivnih v terciarnem sektorju, primarni sektor pa je v močnem upadu in tudi
nekdaj izrazito agrarna naselja so doživela preslojitev prebivalstva.
3.8.5.1

Prebivalstvo po aktivnosti

Delež aktivnega prebivalstva v Bohinju se je v tridesetletnem obdobju (1961-1991) le
rahlo povečal na 47,3 %. Razmerje med aktivnimi po spolu je ostalo isto, saj so še vedno
bolj aktivni moški. Zelo je upadlo število in delež vzdrževanega prebivalstva (s 42 % na
26,5 %), kar bi lahko pripisali upadu števila mladih in majhen oziroma negativen naravni
prirastek, zaradi česar se prebivalstvo ne obnavlja. Zaradi priseljevanja delovne sile v
sedemdesetih in osemdesetih letih se je delež vzdrževanih dodatno zmanjšal. V Zgornji
dolini se je absolutno število aktivnih zmanjšalo, medtem ko je bila rast v Spodnji dolini
večja tako po deležu (44,4 %) kot v absolutnih številkah. Predpostavljamo lahko, da se je
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velik delež aktivnih iz Zgornje doline v tem obdobju zaradi bližine delovnih mest preselil
v Spodnjo dolino in tako povečal število aktivnih tam.
Če bi leta 1991 število aktivnih primerjali s številom zaposlenih prebivalcev, bi ugotovili
nesorazmerje, ki izhaja iz premajhnega števila delovnih mest v Bohinju, zato si morajo
delavci iskati zaposlitev izven Bohinja. Pomanjkanje delovnih mest je najti v vseh
dejavnostih, tudi v kmetijstvu (tam je 27 % več aktivnih kot zaposlenih). 70 % delovnih
mest je bilo tega leta v Bohinjski Bistrici, ki ima edina industrijske obrate v Bohinju
(lesna industrija, gradbeništvo) (Voga, 2003).
Tabela 45: Delež aktivnih v Bohinju med letom 1961 in 1991
aktivni

1961
1991
1961
1991
1961
1991

19611991
ZGORNJA
DOLINA
SPODNJA
DOLINA
BOHINJ

SK2

ženske

(%)

delež
aktivnih
od SK1

2297
2119

1053
993

438
424

41,6
42,7

45,8
46,9

317
566

13,8
26,7

927
560

40,4
26,4

2623
3001
4920
5120

1123
1427
2176
2420

490
633
928
1057

43,6
44,4
42,6
43,7

42,8
47,6
44,2
47,3

372
767
689
1333

14,2
25,6
14,0
26,0

1128
797
2055
1357

43,0
26,6
41,8
26,5

SK1

osebe z
lastnimi
dohodki

delež
(%)

vzdrževani
skupaj

delež
(%)

Vir: Popis stanovništva 1961, 1965; Popis prebivalstva, gospodinjstev…, 1994
Po naseljih je bilo leta 1961 največ aktivnega prebivalstva v Ukancu (77,4 %), na
Goreljku (85,7 %), v Studorju (60,0 %), ostala naselja so imela okoli polovico aktivnih
(Bohinjska Češnjica, Ribčev Laz, Savica, Ravne). Najmanj aktivnih so imela naselja Žlan
(35 %), Kamnje (38,7 %), Stara Fužina in Koprivnik. Na splošno je bila aktivnost
prebivalstva višja v Zgornji dolini. V dveh naseljih (Goreljek, Ukanc) je bilo med
aktivnimi več žensk (nad 70 %) kot moških, v Spodnji dolini pa je bilo več žensk med
aktivnimi (nad polovico) le v Lepencah in Ribčevem Lazu.
Grafikon 11: Aktivno prebivalstvo v Bohinju med leti 1961-2002
Prebivalstvo po aktivnosti med leti 1961-2002
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Vir: Popis stanovništva 1961, 1965; Popis prebivalstva, gospodinjstev…, 1995; Banka
statističnih podatkov, 2005
Leta 1991 je bilo v Zgornji dolini 50 % aktivnega prebivalstva le v Jereki, drugje so bili
deleži nižji, najmanj aktivnih je bilo v Studorju. V sosednji dolini so bili deleži podobni,
le Polje, Bitnje in Nemški Rovt so imeli nad polovico aktivnih. Za leto 1991 imamo
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podatek o deležu aktivnih žena glede na celotno žensko populacijo. V Zgornji dolini je
bilo v povprečju le 38,9 % žena aktivnih, v Spodnji dolini prav tako. Najmanj aktivnih
žena je bilo v Studorju, le četrtina celotne ženske populacije, slabo stanje je tudi na
Gorjušah in v Srednji vasi (tretjina). Nad polovico aktivnih med ženskami sta imela
Podjelje in Ukanc. Tudi v Spodnji dolini so bili v nekaterih naseljih deleži zaskrbljujoče
nizki. Najmanj aktivnih žensk je bilo na Ravnah (19 %), v Žlanu (20 %) in v Lepencah
(25 %). Večji delež sta imela le Polje (49 %) in Bitnje (43,3 %).
Danes (podatki za leto 2002) ugotavljamo alarmantno zmanjšanje deleža in absolutnega
števila aktivnih prebivalcev v Bohinju – manj kot polovica (41,1 %) vsega prebivalstva je
aktivna. Več aktivnega prebivalstva je bilo celo pred 40. leti. Razlog temu je staranje
prebivalstva z visokimi indeksi prebivalstva in povprečno starostjo, opazno pa je večanje
vzdrževanega prebivalstva (od leta 1991 porast za več kot 100 %). Ekonomska struktura
prebivalstva se slabša.
3.8.6 Dnevne migracije prebivalstva
Migracije delovnega prebivalstva so se pričele pred drugo svetovno vojno, ko so se
zaposleni z železnico vozili na delo v jeseniško železarno. Po drugi svetovni vojni se je
vpliv Jesenic še okrepil, hkrati pa se je v Bohinju razvila lastna industrija (lesna). Leta
1951 je 19 % ljudi dnevno migriralo iz Zgornje doline (Jereka in Stara Fužina), po letu
1961 pa se je število migracij povečalo in v druga naselja je hodilo na delo 60,5 %
zaposlenega prebivalstva. V Spodnji dolini je bil ta delež manjši (42,7 %) zaradi
Bohinjske Bistrice, ki je lokalnem prebivalstvu nudila delovna mesta v sekundarnem
sektorju. Podatkov o deležu dnevnih migrantov za leto 1961 nimamo.
Štirideset let kasneje se je delež zaposlenih izven naselja prebivališča povečal z 48,8 %
na 74,9 %. Ta visok odstotek kaže na pomanjkanje delovnih mest v naseljih Bohinja
predvsem v zadnjem obdobju, ko narašča število aktivnih v terciarnem in kvartarnem
sektorju. Glavna industrija in večina terciarnih dejavnosti je skoncentrirana v Bohinjski
Bistrici, nekaj neagrarnih dejavnosti opravljajo samo še v Srednji vasi, Stari Fužini in
deloma v Bohinjski Češnjici. Zaradi take močne centralizacije dejavnosti je prebivalstvo
primorano migrirati in si iskati zaposlitev izven majhnih naselij stalnega prebivališča.
Do danes je delež zaposlenih izven naselja stalnega prebivališča v Zgornji dolini porasel s
60 % na 84,3 % (kar je majhen upad od leta 1991, ko je bilo skoraj 90 % prebivalstva
zaposlenega izven svojega naselja). Med leti 1991-2002 v Spodnji dolini opažamo
naraščanje tega deleža, saj je leta 2002 bilo izven naselja zaposlenih 68,1 % delavcev
(deset let poprej 62,3 % oz. 42,7 % l. 1961). Čeprav se delež v Zgornji dolini zmanjšuje,
je še vedno mnogo višji od Spodnje doline, ki ima več delovnih mest izven kmetijstva.
V letu 2002 je na delo v drugo občino migriralo kar 55,8 % vsega zaposlenega
prebivalstva v Bohinju; v Spodnji dolini 69,3 % zaposlenih in 40,6 % zaposlenih v
Zgornji dolini. Deleži ne morejo biti primerljivi s tistimi iz leta 1991, ker so bila bohinjska
naselja del občine Radovljica. Zato nam pravzaprav deleži iz tistega leta kažejo delež
zaposlenih, ki se je zaposlil izven Bohinja, Bleda in današnje radovljiške občine. To
pomeni, da je leta 1991 petina zaposlenih iz Bohinja hodila na delo v Kranj in Jesenice.
Migracije znotraj radovljiške občine so potekale predvsem proti Bledu. Danes (2002) na
delo v druga naselja Bohinja hodi 59,4 % prebivalcev Zgornje doline in tretjina iz Spodnje
doline (skupaj dobra polovica v občini) (Banka statističnih podatkov, 2005).
Zaposlenih dnevnih migrantov je bilo leta 2002 70,5 %, zaposlenih zunaj naselja stalnega
prebivališča pa 74,9 % prebivalcev. Delež zaposlenih v naselju prebivališča je danes 26,9
130

131

% - to so večinoma kmetje in samostojni podjetniki. Glede na leto 1991 se je delež
zaposlenih zunaj naselja nekoliko povečal, skoraj isti pa je ostal delež dnevnih migrantov.
Še vedno prevladujejo dnevne migracije proti Jesenicam in Bledu, saj polovica naselij v
Bohinju nima delovnih mest. Podobno je v šolstvu, saj veliko dijakov in študentov migrira
proti Kranju, Radovljici, Bledu in Jesenicam. Trend migriranja bo potrebno omejiti, saj se
tako izgublja bolj izobražena delovna sila in se slabša izobrazbena struktura občine.
Po letu 1961 se je po posameznih naseljih močno povečal delež zaposlenih izven naselja
stalnega prebivališča. Dnevne migracije so bile izrazito značilne za Zgornjo dolino in so
se povečale z naraščanjem neagrarnega prebivalstva. Velik porast do leta 1991 je opaziti
pri naseljih Zgornje doline in v manjših naseljih Spodnje doline (Savica, Ribčev Laz,
Nemški Rovt). Pet naselij je leta 1961 še imela manj kot 50 % zaposlenih, ki so migrirali
iz naselja na delovno mesto, trideset let kasneje pa je bilo manj kot 90 % zaposlenih
zaposlenih izven lastnega naselja le še v Ukancu (25 %), Ribčevem Lazu (70,5 %) in
Bohinjski Bistrici (44,7 %). Ti visoki deleži zaposlenih izven naselja stalnega prebivališča
kažejo slabo ekonomsko strukturo naselij v Bohinju in majhno ponudbo delovnih mest.
Manjši delež takšnih zaposlenih imajo naselja z možnostjo turizma (Ribčev Laz, Ukanc)
in delovnih mest v neprimarnih dejavnostih (Bohinjska Bistrica, Stara Fužina).
Ustavljanje zaposlovanja izven naselja stalnega prebivališča opazimo šele v novejšem
času, saj so deleži zaposlenih izven naselij nižji kot pred desetletjem (v večini naselij so
padli pod 90 %), povečal so se le v Stari Fužini in v Bohinjski Bistrici. Razlog bi znal biti
v naraščajočem zaposlovanju prebivalstva v terciarnih in kvartarnih dejavnostih,
Bohinjska Bistrica pa nima dovolj takih delovnih mest, pa tudi sekundarne dejavnosti
(lesna industrija) so v upadu. Ostala naselja so pridobila nazaj nekaj zaposlenih, izstopa pa
Savica, kjer so bili leta 1991 vsi prebivalci zaposleni izven naselja, do 2002 pa je delež
upadel na 76,9 %. Poleg Savice so pred desetimi leti 100 % migriranje imeli še Bohinjska
Češnjica, Lepence, Žlan in Brod. Vsem se je delež zmanjšal, gre pa, z izjemo Češnjice, za
mlada (bukovska) naselja brez dejavnosti, le z možnostjo oddajanja turističnih sob.
V obeh dolinah v Bohinju so opisani trendi podobni, le da so v Zgornji dolini nekoliko
izrazitejši in so deleži zaposlenih izven naselij stalnega prebivališča za 20 % višji.
Porušeno je ravnotežje med bivalno in proizvodno funkcijo naselij, predvsem v Zgornji
dolini, saj vasi postajajo spalna naselja, delež zaposlenih v kmetijstvu je upadel, zato je
delo na kmetijah le dodatno in ne zadrži prebivalstva v svojih naseljih.
3.8.7

Kmečko prebivalstvo

Za razumevanje procesov, ki so se v zadnjih štiridesetih letih odvijali v bohinjskih
planinah, je potrebno pregledati spremembe v populaciji kmečkega prebivalstva. Že pri
pregledu dejavnosti v Bohinju je bilo opaziti, da se je delež prebivalstva, zaposlenega v
kmetijskih dejavnostih, močno zmanjšal po letu 1961 (s 46 % na 4,6 %). Velik upad
kmetijskih dejavnosti je doživela Zgornja dolina. Spreminjanje kmečkega prebivalstva
pojasni pomanjkanje osebja v planinah.
Za leto 1961 in 1991 imamo podatke o kmečkem prebivalstvu iz popisa kmečkih
gospodarstev, ki je bil reden del popisa prebivalstva. V letu 1960 so v Sloveniji opravili
prvi popis kmetijstva, katerih podatke bomo tu pregledali, popis prebivalstva 2002 pa ni
več popisoval kmečkega prebivalstva. Namesto tega bomo uporabljali podatke iz Popisa
kmetijskih gospodarstev iz leta 2000 (šele drug tak popis). Podatki iz leta 2002 so
dostopni le za občino Bohinj, medtem ko je večina podatkov po naseljih zakritega in
zaupnega značaja, zato jih nismo mogli dobiti v vpogled.
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Ker bomo primerjali podatke treh različnih popisov, je potrebno komentirati njihovo
primerljivost, saj so popisi izvedeni po različnih kriterijih, zato so težko primerljivi,
vseeno pa pokažejo določeno sliko kmečkega prebivalstva v popisanem obdobju.
Leta 1961 so pri opredelitvi kmečkega prebivalstva upoštevali dejavnost. Vključene so
bile tiste osebe, ki so opravljale poklic v kmetijskih dejavnostih, ribištvu in gozdnem
gospodarstvu, in vse osebe, ki so jih ti prebivalci vzdrževali. Zaradi tako postavljenega
kriterija so bile vključene tudi osebe, ki so opravljale nekmetijske poklice (kovači,
mehaniki), a so bile zaposlene v organizacijah s kmetijsko dejavnostjo. Niso pa se med
kmečko prebivalstvo štele osebe, ki so sicer opravljale kmetijski poklic, a izven kmetijske
dejavnosti.
Leta 1991 je bila opredelitev kmečkega prebivalstva na podlagi poklica in ne dejavnosti.
Tako so veljale za kmečko prebivalstvo osebe, ki so opravljale poklic kmetovalca, ribiča
in lovca ter vzdrževane osebe s strani imenovanih, pri tem pa ni bilo pomembno v kateri
dejavnosti je oseba opravljala poklic kmetovalca, ribiča ali lovca (cv: Smukavec, 2002).
2.8.7.1

Aktivno zaposleno kmečko prebivalstvo

Pri pregledu splošnih značilnosti prebivalstva smo ugotovili velik upad prebivalstva,
zaposlenega v kmetijskih dejavnostih. Od leta 2000 naprej se kmečko prebivalstvo ne
popisuje več v okviru popisa prebivalstva, temveč kot del popisa kmetijskih gospodarstev
po novih evropskih merilih, ki zahtevajo tudi podatke o izobrazbi, polni delovni moči,
značilnosti družinskih kmetij. Podatki niso primerljivi s starimi popisi, ustrezno pa
predstavijo značilnosti kmečkega prebivalstva Bohinja v 21. stoletju.
Leta 1961 je bilo v Bohinju v kmetijstvu aktivno zaposlenih 1037 prebivalcev, trideset let
kasneje pa le še 283 prebivalcev. Število zaposlenih v kmetijstvu se je zmanjšalo za 72,7
%. Veliko zaposlenih v kmetijstvu je v zadnjih štiridesetih letih izgubila Srednja vas, saj
je še leta 1961 imela 111 zaposlenih v kmetijstvu, danes pa le 3 osebe (2,6 % glede na
1961). Kar za 93 % se je znižalo število aktivno zaposlenih v kmetijstvu v vasi Polje v
Spodnji dolini. V skoraj vseh naseljih Zgornje doline se je do leta 2002 znižalo število
aktivno zaposlenih v kmetijstvu za najmanj 90 %, izjemi sta bili naselji Koprivnik in
Jereka. V Spodnji dolini se je znižalo število aktivno zaposlenih v kmetijstvu v Bohinjski
Bistrici »le« za 38,1 %, v Savici za 83,3 %, medtem ko v Lepencah ni več zaposlenih v
kmetijstvu (leta 1961 še 37). Podatkov za ostala naselja nimamo.
Če primerjamo leto 1961 in 1991, kjer imamo popolne podatke za vsa naselja, lahko
ugotovimo, da je število zaposlenih v kmetijstvu v Zgornji dolini padlo za 3/4, v Spodnji
dolini pa je ostala le še slaba tretjina od nekdaj zaposlenih v kmetijstvu. Glede na leto
1961 je leta 1991 več zaposlenih v kmetijstvu obdržala Bohinjska Bistrica (64 %), Rivčev
Laz (50 %) in Bitnje (40 %), ostala naselja so obdržala manj kot tretjino nekdaj zaposlenih
v kmetijstvu. Najbolj izstopa naselje Savica, ki je izgubilo 94 % zaposlenih v kmetijstvu.
V Zgornji dolini je v tem obdobju večina naselij izgubila več kot dve tretjini zaposlenih v
kmetijstvu, nekaj manj Koprivnik (upad za 61 %) in Jereka (upad za 65 %), 93 % je
izgubil Studor. Največ zaposlenih v kmetijstvu so imeli leta 1991 Bohinjska Češnjica,
Koprivnik in Stara Fužina.
Šele zadnji podatki iz leta 2002 pokažejo velik upad zaposlenih v kmetijstvu v zadnjih
desetih letih (od 1991). V samo desetih letih se je v večini naselij v Zgornji dolini število
zaposlenih v kmetijstvu zmanjšalo za vsaj dve tretjini (najmanj v Podjelju in na
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Koprivniku), v Spodnji dolini je Bohinjska Bistrica večinoma obdržala zaposlene v tem
sektorju, Polje pa je naknadno izgubilo 81 % zaposlenih v kmetijstvu.
Iz teh podatkov lahko sklepamo, da se zanimanje za zaposlitev v kmetijskih dejavnostih v
Zgornji dolini in Spodnji zmanjšuje še hitreje kot v posameznih desetletjih v obdobju
1961-1991. Podatki kažejo močno deagrarizacijo, ki se v Bohinju, predvsem pa v Zgornji
dolini, nadaljuje še danes. Ti podatki nam razložijo, zakaj imajo že od osemdesetih let
prejšnjega stoletja v Bohinju težave pri iskanju osebja za planinsko pašo. Ljudje se vse
manj odločajo za kmetijsko dejavnost, ta postaja občasna ali dodatna dejavnost, malo ljudi
se ukvarja s kmetijstvom za preživetje, pa še ti morajo v takih primerih rediti večje črede
živine, ki pa večinoma zaradi smotrnosti (oddaja mleka, dostop) ostaja v dolini. Kdor se
vseeno odloči živino dajati v planine ima velike težave pri iskanju pastirjev in majarjev,
saj ti zaradi zmanjšanja članov v kmečkih in nekmečkih gospodinjstvih ter zaposlovanja v
neprimarnih dejavnostih ne izhajajo več z družinske kmetije.
Tabela 46: Število aktivno zaposlenega prebivalstva v kmetijstvu v Bohinju med leti 1961
in 2002 (z indeksi 2002/1961 in 1991/1961)
Zgornja
dolina
Boh. Češ.
Gorjuše
Jereka
Koprivnik
Podjelje
Sr. Vas
St. Fužina
Studor

1961
121
104
48
85
57
115
111
54

1991
35
27
17
33
9
24
29
4

i
1991
/1961
27
26
35
39
16
21
26
7

SKUPAJ

695

178

25,6

9
9
6
13
5
3
-

i
2002/
1961
7,4
8,7
12,5
15,3
8,8
2,6
-

-

-

2002

Sp. dolina
Brod
N. Rovt
Nomenj
Bitnje
Boh. B.
Kamnje
Lepence
Polje
Ravne
R. Laz
Savica
Žlan
SKUPAJ
BOHINJ

1961
28
36
37
15
42
37
37
57
25
6
18
4
342
1037

1991
8
8
10
6
27
12
5
21
5
1
1
1
105
283

i
1991/
1961
29
22
27
40
64
32
23
37
20
50
6
25
30,7
27,3

2002
26
0
4
3
-

(- : podatki so zaupne narave)
Vir: Odar, 1993; Banka statističnih podatkov, 2005
Leta 1961 je bila 18,5 % kmečkega prebivalstva (Zgornja dolina 29,9 %) v Bohinju vseh
aktivnih prebivalcev v je bila aktivna četrtina. V Spodnji dolini je bil ta delež mnogo nižji
(12,4 %) kot v Zgornji (41,6 %). Pri primerjavi aktivnega kmečkega prebivalstva (glede
na celotno kmečko populacijo) z aktivnim skupnim prebivalstvom (glede na skupno
populacijo) ugotovimo, da so bili deleži aktivnih mnogo višji pri kmečkem prebivalstvu
kot pri celotni populaciji. Medtem ko je imel Bohinj le 44,2 % prebivalstva aktivnega, je
bilo skoraj 2/3 kmečkega prebivalstva aktivnega. Deleži so povsod nekoliko višji v
Zgornji dolini.
Podatki o aktivnih po spolu kažejo, da je bilo pred štiridesetimi leti aktivnih žensk med
vsemi aktivnimi v Bohinju 42,6 % (več v Spodnji dolini), aktivnih kmečkih žensk med
vsem kmečkim aktivnim prebivalstvom pa je bilo 63,4 % (več v Zgornji dolini). Boljšo
strukturo je imela kmečka populacija, kjer so skoraj 2/3 vseh aktivnih predstavljale
ženske. Ženske so sicer opravljala druga kmečka dela kot moški, vendar je bilo na
kmetijah vedno veliko dela, za katerega so poprijele gospodinje in dekle, saj je kmetija v
preteklosti potrebovala veliko delovnih rok.
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indeks
2002
/1961
61,9
0,0
7,0
16,7
-

Tabela 47: Delež kmečkega (aktivnega) prebivalstva v Bohinju leta 1961

1961
zgornja
dolina
%
od
skupnega
spodnja
dolina
%
bohinj
%

Število prebivalcev
aktivni
ostali
Skupaj
skupaj ženske
2297

2623
4920

Kmečko prebivalstvo
Aktivni
Skupaj
Ostali
Skupaj ženske

1053

438

1244

687

438

235

249

45,8

41,6

54,2%

29,9%

63,8%

53,7 %

36,2

1123
42,8
2176
44,2

490
43,6
928
42,6

1500
57,2%
2744
55,8%

223
8,5%
910
18,5%

139
62,3%
577
63,4%

78
56,1%
313
54,2%

84
37,7
333
36,6

Delež akt.
kmečkega
od SK akt.

41,6

12,4
26,5

Vir: Popis stanovništva 1961, 1965
Za leto 1991 obstajajo podatki o viru dohodka posameznih tipov gospodinjstev v
Bohinju. Največ članov gospodinjstev je bilo v nekmečkih (55,7 %), 5,2 % članov pa v
čistih kmečkih gospodinjstvih. Število članov gospodinjstev je bilo v obeh dolinah
najnižje v kmečkih čistih gospodinjstvih. Podatki kažejo na prevladovanje nekmečkih
gospodinjstev in izrazito majhnem številu čistih kmečkih gospodinjstev. Na podlagi
trendov lahko predpostavljamo, da se je do danes število čistih gospodinjstev še nekoliko
zmanjšalo, povečalo pa se je število članov v mešanih gospodinjstvih (Popis
prebivalstva,… 1994).
Med leti 1961-1991 se je delež kmečkega prebivalstva zmanjšal z 18,5 % na 8 % in sicer
izraziteje v Zgornji dolini (z 29,9 % na 11,4 %), manj pa v Spodnji dolini, ki ima danes
5,7 % kmečkega prebivalstva. Spolna struktura kmečkega prebivalstva je kazala v letu
1991 0,9 % več žensk kot moških (v Zgornji dolini 3,1 % več žensk).
Tabela 48: Skupno prebivalstvo po aktivnosti in spolu v Bohinju leta 1961 in 1991
zgornja
dolina
spodnja
dolina
bohinj

Leto
popisa

Skupaj
prebivalstvo

SK akt

SK akt od
SK preb.%

SK akt.
ženske

Ženske
%

1961
1991

2297
2119

1053
993

45,8
46,9

438
424

41,6
42,7

1961
1991
1961
1991

2623
3001
4920
5120

1123
1427
2176
2420

42,8
47,6
44,2
47,3

490
633
928
1057

43,6
44,4
42,6
43,7

Vir: Popis stanovništva 1961, 1965; Popis prebivalstva, gospodinjstev…, 1994
Število aktivnega skupnega prebivalstva v Bohinju se je med leti 1961-1991 povečalo na
47,3 %, povečanje je bilo izrazitejše v Spodnji dolini. V kmečki populaciji so bili deleži
aktivnih mnogo višji in so se v Bohinju v tem obdobju povečali na 69,1 %. Rast aktivnih
je hitrejša v kmečki populaciji kot v celotni. Delež aktivnih se je večal v kmečki
populaciji v obeh dolinah na enak način kot v celotni populaciji, vendar so razlike pri
kmečkem prebivalstvu danes mnogo večje. Tako je bilo v Zgornji dolini leta 1961 63,8 %
aktivnega kmečkega prebivalstva, trideset let kasneje pa že 73 %. Pri tem je treba omeniti,
da se je v obeh dolinah število kmečkega in aktivnega kmečkega prebivalstva izrazito
znižalo, v Zgornji dolini za več kot polovico, vendar pa se je delež aktivnih med kmečkim
prebivalstvom povečal. Iz tega lahko vidimo, da se kot nasproten proces upadanja števila
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in deleža kmečkega prebivalstva pojavlja proces naraščanja deleža aktivnih – to pomeni,
da je sicer danes mnogo manj kmečkega prebivalstva, vendar tisti, ki se še ukvarjajo s to
dejavnostjo, so bolj aktivni kot včasih. Posledica tega bi znalo biti pomanjkanje delovne
sile na kmetijah, zaradi česar mora tudi ostarelo prebivalstvo ostati aktivno dalj časa, da
ohranijo kmetijo, posebno tisto, ki je brez dediča.
Tabela 49: Kmečko prebivalstvo po aktivnosti in spolu v Bohinju leta 1961 in 1991

Zg.dolina1961
1991
Sp. dolina1961
1991
Bohinj 1961
1991

SKUPNO KMEČKO
PREBIVALSTVO (KP)
%
SK KP Ženske
%
od
SK
687 29,9
241 11,4
128
53,1
223 8,5
170 5,7
81
47,6
910 18,5
411
8
209
50,9

SK

438
176
139
108
577
284

AKTIVNO KMEČKO
PREBIVALSTVO
%
%
Ženske
od
od
SK
skup.
KP
akt.
63,8
235
53,7
73
72
40,9
62,3
78
56,1
63,5
36
33,3
63,4
313
54,2
69,1
108
38

Ostali

249
65
84
62
333
127

Aktivno
kmečko
od SK
Akt

Akt.
kmečke
ženske
od SK
akt.
žensk

41,6
17,7
12,4
7,6
26,5
11,7

53,7
17
15,9
5,7
33,7
10,2

Vir: Popis stanovništva 1961, 1965; Popis prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj…., 1994
Spolna struktura aktivnih kaže, da je bilo leta 1961 med aktivnim kmečkim prebivalstvom
več žensk kot moških (+4,2 %), štirideset let kasneje pa je prišlo do velikega upada števila
aktivnih kmečkih žena na 38 % žensk. Upad je bil izrazit v Spodnji dolini, kjer je med
aktivnimi le še tretjina žensk. Zakaj je prišlo do takega upada, je težko razložiti, še
posebno, ko vidimo, da se je v istem obdobju delež vseh aktivnih žensk v Bohinju obdržal
(43,7 %). Delež žensk med aktivnim kmečkim prebivalstvom je nižji od enakega deleža
pri vseh aktivnih v Bohinju.
Če strnemo: delež aktivnega kmečkega prebivalstva glede na vse aktivne se je v Bohinju v
letih 1961-1991 močno zmanjšal z nekdanjih 26,5 % na 11,7 %. Upad je izrazit v Zgornji
dolini. Močno se je znižal delež aktivnih kmečkih žensk v celotni aktivni ženski
populaciji. Medtem, ko je bilo leta 1961 od vseh aktivnih žensk v Bohinju tretjina
kmečkih žensk, danes med vsemi aktivnimi ženskami le 10 % žensk predstavlja kmečko
populacijo. Največji upad beležimo v Zgornji dolini, kjer je bilo med aktivnimi ženskami
več kot polovica kmečkih žensk, trideset let kasneje pa je bilo le še 17 % takih žensk. Ti
podatki kažejo na vse manjšo delovno produkcijo žensk v kmečki populaciji, kar pomeni,
da večino delovne sile v kmetijstvu predstavljajo moški.
3.8.7.1.1

Popis kmetijskih gospodarstev 2000

Zadnje stanje v kmetijstvu in pri kmečkem prebivalstvu lahko ugotavljamo na podlagi
popisa družinskih kmetij in njihovih gospodarjev z družinami (Popis kmetijskih
gospodarstev 2000, 2002).
Leta 2000 je bilo v Bohinju 436 družinskih kmetij, s skupno površino zemljišč v uporabi
5.721,74 ha. 415 kmetij je redilo živino, od tega največ govedo. Skupaj je na teh kmetijah
živelo ali delalo 1519 oseb.
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Starostna in izobrazbena struktura gospodarjev
Izobrazbena struktura gospodarjev na kmetijah je neugodna, saj ima 46,8 % gospodarjev
le nepopolno ali popolno osnovnošolsko izobrazbo ali pa je brez izobrazbe. Brez
dokončane osnovnošolske izobrazbe oziroma brez izobrazbe je 11,2 % gospodarjev.
Poklicno izobrazbo ima 34,8 % gospodarjev. Delež je mnogo manjši pri tistih z
srednješolsko izobrazbo (14,2 %), saj je takih le 13 gospodarjev več kot tistih, ki so brez
izobrazbe (ali nepopolne osnovne šole). Šesto ali višjo stopnjo izobrazbe ima 4,1 %
gospodarjev. Izobrazbena struktura gospodarjev je slabša v primerjavi s splošno
izobrazbeno strukturo cele populacije Bohinja. Neugodno je dejstvo, da je skoraj polovica
gospodarjev brez vsaj srednješolske izobrazbe. Za izboljšanje stanja v kmetijstvu oziroma
za boljšo strukturo gospodarjev na kmetijah bi bilo potrebno poskrbeti tudi za višjo
splošno izobrazbo in za izboljšanje ugleda opravljanja dela na kmetijah. Majhen delež
gospodarjev z visoko izobrazbo kaže na uhajanje višje izobražene potencialne delovne sile
na kmetijah in majhno odločanje visoko izobraženih za vodenje in ohranjanje kmetije.
Raje se odločijo za terciarne ali kvartarne dejavnosti, v katerih pa v večini naselij v
Bohinju ni dovolj delovnih mest.
Tabela 50: Družinske kmetije po šolski izobrazbi gospodarjev
SKUPAJ

brez IZO,
nepopolna
OŠ

OŠ IZO

Poklicna
IZO

Srednješolska
IZO

višja, visoka, UNI,
podiplomska

gospodarji
436
100,0 %

gospodarji
49
11,2 %

gospodarji
155
35,6 %

gospodarji
152
34,8 %

gospodarji
62
14,2 %

gospodarji
18
4,1 %

Vir: Popis kmetijskih…, 2002
Tabela 51: Družinske kmetije po kmetijski izobrazbi gospodarjev
skupaj
gospodarji
436
100,0 %

samo praktične
izkušnje
gospodarji
398
91,3 %

tečaji
iz kmetijstva
gospodarji
19
4,4 %

poklicna
kmetijska IZO
gospodarji
7
1,6 %

srednja, višja, visoka strok,
UNI ali podiplom. kmet. IZO
gospodarji
10
2,3 %

Vir: Popis kmetijskih…, 2002
Izredno slaba in zaskrbljujoča je kmetijska izobrazbena struktura gospodarjev. Od 436
gospodarjev ima 91,3 % vseh gospodarjev le praktične izkušnje v kmetijstvu. To je
izredno visoka številka, ki prekaša delež takih gospodarjev v slovenskem povprečju.
Narejene tečaje iz kmetijstva ima le 4,4 % gospodarjev, poklicno kmetijsko izobrazbo pa
le 1,6 % gospodarjev. Nekoliko višji delež od tega je delež gospodarjev, ki imajo
zaključeno srednjo, višjo, visoko strokovno, univerzitetno ali podiplomsko kmetijsko
izobrazbo – takih je 2,3 % (10) gospodarjev. Gospodarjem na kmetijah povsem
primanjkuje teoretično in strokovno znanje iz kmetijstva, kmetijo pa upravljajo na podlagi
dolgoletnih praktičnih izkušenj. To pomeni, da težko uvajajo novosti ali nova spoznanja s
področja kmetijstva, reje živine itd., saj nimajo ustrezne izobrazbe, ki bi jih o tem poučila.
Tudi tečajev iz kmetijstva se udeležuje manj kot 5 % vseh gospodarjev, kar kaže na
majhno zanimanje za nadgradnjo svojega praktičnega znanja. Gospodarji upravljajo
kmetije v skladu s svojim z delom pridobljenim znanjem.
Starostna struktura gospodarjev je v enakem sorazmerju kot izobrazbena struktura, kar
pomeni, da je izredno slaba in nam hkrati tudi razlaga slabo izobrazbeno strukturo. Od
436 gospodarjev jih na svoji kmetiji ne dela 11 (2,5 %). Mlajši ko so gospodarji kmetij v
Bohinju, manjši delež le-teh predstavljajo. Pod 35 let je starih le 4,4 % vseh gospodarjev,
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med 35-44 let je delež le nekoliko večji (8,9 %). Manj kot petino gospodarjev je starih
med 45 in 54 let, kar 68,6 % gospodarjev pa je starejših od 55 let. Medtem ko je četrtina
vseh gospodarjev starih med 55 in 64 let pa je tistih z nad 64 let 42,7 %. Podatkov za
prejšnja leta ni, tudi za leto 1960 ne, zato ne moremo opraviti primerjave, lahko pa
sklepamo, da se je starostna struktura gospodarjev poslabšala, saj so v preteklosti kmetije
imele večjo možnost, da bodo dediči ostali na kmetijah, danes pa temu ni tako, še posebno
ko upoštevamo da je le 19 gospodarjev od 436 mlajših od 35 let in so verjetno dediči.
Vprašanje pa je, koliko teh mladih gospodarjev dejansko dela na kmetiji ali pa jim je le-to
stranska dejavnost.
Tabela 52: Gospodarji na družinskih kmetijah po starostnih skupinah gospodarjev
Skupaj
gospodarji
436
100,0 %

ne dela na kmetiji
gospodarji
11
2,5%

pod 35 let
gospodarji
19
4,4 %

35-44 let
gospodarji
39
8,9 %

45-54 let
gospodarji
79
18,1 %

55-64 let
gospodarji
113
25,9 %

nad 64 let
gospodarji
186
42,7 %

Vir: Popis kmetijskih…, 2002
Če povežemo starostno strukturo z izobrazbeno, nam je nekoliko bolj jasno, od kod tako
velik delež gospodarjev z le praktičnimi izkušnjami in s slabo osnovno izobrazbo. V
preteklosti, v času, ko so – danes ostareli – gospodarji prevzeli kmetijo, je bila splošna
izobrazba celotnega prebivalstva Bohinja zelo slaba in je večina ljudi imela le
osnovnošolsko izobrazbo. Danes se je izobrazbena struktura prebivalstva izboljšala,
vendar pa se »populacija« gospodarjev na kmetijah ni obnovila v tolikšni meri z ljudmi iz
mlajše, bolj izobražene generacije, ampak so na kmetijah ostajali ostareli gospodarji, iz
generacije, ki je imela na splošno slabo izobrazbeno strukturo. Od tod torej slaba
izobrazba in kmetijsko znanje na podlagi le praktičnih izkušenj, saj se je pred desetletji
prebivalstvo izobraževalo predvsem v srednjih šolah za sekundarni sektor, ki je dajal
največ delovnih mest, v kmetijstvu, ki je izgubljalo na pomenu, pa se je izobraževalo malo
ljudi.
Vrednotenje dela na družinskih kmetijah
Tabela 53: Družinski člani in redno zaposleni na družinskih kmetijah po opisnem
vrednotenju dela na kmetijah
Skupaj
osebe
1519
100 %

ne dela na
kmetiji
osebe
270
17,8 %

delajo na kmetiji
osebe
1249
82,2 %
100,0 %

edina
dejavnost
osebe
137
9,0 %
11,0 %

glavna
dejavnost
osebe
107
7,0 %
8,6 %

občasna
pomoč
osebe
332
21,9 %
26,6 %

stranska
dejavnost
osebe
673
44,3 %
53,9 %

Vir: Popis kmetijskih…, 2002
Družinskih članov in redno zaposlenih na družinskih kmetijah je bile leta 2000 1519. 17,8
% oseb ni opravljalo nikakršnega dela na kmetiji. Od ostalih 82,2 % družinskih članov in
redno zaposlenih je 11,0 % oseb opravljalo delo na kmetiji kot edino dejavnost. Kot
glavno dejavnost je delo na kmetiji opravljalo 8,6 % oseb. Občasno pomoč na kmetiji je
nudila dobra petina vseh oseb, ki so delale na kmetiji, delež tistih, ki so delali na kmetiji le
zaradi stranske dejavnosti, pa je visok in znaša 53,9 %. Podatki pokažejo realno današnje
stanje na kmetijah v Bohinju. Družinski člani in plačana delovna sila na kmetijah v
Bohinju v večini opravljajo delo na kmetiji kot stransko dejavnost, torej glavni prihodek
dobijo iz opravljanja dela v drugih, nekmetijskih dejavnosti. Iz tega sklepamo, da tudi če
družinski člani ostanejo na domači kmetiji, se le redko odločijo za izbiro kmetijske
dejavnosti kot edinega vira zaslužka. Kmetijstvo tudi ni več glavna dejavnost v večini
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primerov, saj je le 8,6 % oseb na kmetiji tako vrednotilo svoje delo na kmetiji. Manj kot
ena desetina oseb, ki so na družinskih kmetijah poleg gospodarja, opravlja delo na kmetiji
kot edino dejavnost za preživetje. Vprašanje je, koliko obravnavanih oseb pošilja živino v
planine v današnjem času. Namreč, sklepamo lahko, da morajo tisti, ki jim je delo na
kmetiji edina dejavnost, za zadosten zaslužek za preživetje imeti večjo čredo živine, ki jim
daje dovolj mleka za prodajo v Vipavo, to pa pomeni, da obdržijo zaradi smotrnosti čredo
v dolini in je ne pošiljajo v planine. Danes gospodinjstva niso velika, tudi v Bohinju imajo
gospodinjstva v povprečju manj kot 3 člane. Zato ni zadostne delovne sile, ki je potrebna
za oskrbo živine v planinah, kjer živina ni preko dneva privezana v hlevih in se je ne
molze strojno. Včasih je vsaka družina imela svojega majarja ali pastirja, ki je čuval
gospodarjevo živino v planinah. Danes ni več tako, zaradi česar delo na kmetiji skoraj
polovica oseb poleg gospodarja opravlja le ob svoji glavni dejavnosti, ki je izven
kmetijstva.
Tabela 54: Značilnosti kmečkega prebivalstva po popisu kmetijstva iz leta 1960 in 2002
Zg.dolina
1961
1991
i1991/61
Sp. dolina
1961
1991
i1991/61
Bohinj
1961
1991
2000
i1991/61
i2000/61

Skupno
število
gospodarjev
491
-

Število
prebivalcev v
gospodinjstvu
1928
1405,0
72,9

Stalno
zaposleni
izven gospod.
347
473
136,3

Št. kmetov
v
gospodinjstvu
942
-

Skupna
izraba
površin v ha
4978
3814,0
76,6

287
-

1188
699,0
58,8

316
226
71,5

442
-

2558
1986,0
77,6

778

3116
2104
1955*
67,5
62,7*

663

1384

7536

699*
105,4

-

5800,0*
77,0

436*
56,0*

-

*podatki za leto 2000 (Popis kmetijskih…, 2002)
Vir: Popis poljoprivrede 1960, 1965
Podatki iz leta 1960 (Popis poljoprivrede…, 1965) so primerljivi le pri številu gospodarjev
in številu prebivalcev v gospodinjstvu. Medtem ko je bilo leta 1961 v Bohinju 778
gospodarjev, se je njihovo število zmanjšalo za skoraj polovico (-44 %) do leta 2000.
Vseh prebivalcev v gospodinjstvu je bilo leta 2000 za tretjino manj kot 40 let pred tem,
število članov gospodinjstva pa se je v zadnjem desetletju zmanjšalo za 5 %, kar ni veliko.
Do večjih sprememb v številu članov gospodinjstva je prišlo zaradi deagrarizacije in
industrializacije po šestdesetih letih 20. stoletja, saj družine z več otroci niso bile tako
pogoste. Ta upad števila članov je bil v tridesetih letih večji v Spodnji kot Zgornji dolini.
V obdobju 1961-1991 se je delež stalno zaposlenih izven gospodinjstva močno povečal v
Zgornji dolini (+36,3 %), zmanjšal pa v Spodnji dolini za 28,5 %. Ti podatki nam zopet
pokažejo, kako se je Zgornja dolina močno deagrarizirala v zadnjih desetletjih in kako
prebivalci opuščajo delo na kmetijah.
Zaskrbljujoče je vrednotenje dela s strani gospodarjev. Sicer je res, da na kmetiji ne dela
le 2,5 % ali 11 gospodarjev in je delež mnogo manjši kot pri njegovih družinskih članih ali
plačani delovni sili. Od tistih gospodarjev, ki opravljajo neko delo na kmetiji, jih skoraj
četrtina opravlja delo na kmetiji kot edino dejavnost, torej pridobivajo zaslužek izključno
iz svojega dela na kmetiji, v kmetijski dejavnosti. Ta delež je mnogo večji kot pri ostalih
osebah na kmetiji. Kot glavno dejavnost svoje delo na kmetiji vrednoti le 12,5 %
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gospodarjev, medtem ko le 2,1 % gospodarjev dela na kmetiji v okviru občasne pomoči.
Skoraj dve tretjini gospodarjev v svojem delu na kmetiji vidi le stransko dejavnost, torej le
dodaten zaslužek ali nujno delo za ohranjanje kmetije. Ta delež je mnogo višji kot pri
ostalih osebah na kmetijah. Na žalost ne izboljša slike, ki smo jo dobili o kmetijski
dejavnosti na domačih kmetijah, saj le 35,8 % gospodarjev vidi v svojem delu na kmetiji
edino ali vsaj glavno dejavnost. Slaba četrtina vseh gospodarjev, ki delajo v Bohinju na
družinski kmetiji se preživlja le s tem delom na kmetiji. Predpostavljamo lahko, da se bo
tudi v prihodnje vse več gospodarjev odločalo za delo na kmetiji kot le za stransko
dejavnost, še posebno, ko bodo odšli tudi starejši gospodarji, nasledili pa jih bodo dediči,
zaposleni v neprimarnih dejavnostih. Ta napoved se ujema z večanjem števila mešanih
gospodinjstev in upadanjem števila čistih kmečkih. Problematični so visoki normativi, ki
jih številni gospodarji ne dosežejo s svojo kmetijo, zato niso upravičeni do državne
pomoči, ki bi jim pomagala pri večanju svoje črede ali kmetijskih dejavnosti, s tem pa se
tudi kmetijstvo ne more razvijati in okrepiti, temveč predstavlja le vir preživetja
posameznikom, za regijo pa nima večjega ekonomskega pomena.
Tabela 55: Družinske kmetije po vrednotenju dela gospodarjev
osebe
gospodarji
436
100,0 %

ne
dela
na kmetiji
gospodarji
11
2,5 %

delajo na
kmetiji
gospodarji
425
97,4 %
100,0 %

edina
dejavnost
gospodarji
99
22,7 %
23,3 %

glavna
dejavnost
gospodarji
53
12,2 %
12,5 %

občasna
pomoč
gospodarji
9
2,1 %
2,1 %

stranska
dejavnost
gospodarji
264
60,6 %
62,1 %

Vir: Popis kmetijskih…, 2002
Kakšen vpliv ima to na tradicionalno planinsko pašništvo? Šele naslednje desetletje bo
pokazalo, ali se bodo majhni kmetje v Bohinju obdržali in imeli dovolj iniciative in
delovne sile, da bodo sezonsko pošiljali svoje majhne črede v planine. Že podatek, da se je
v zadnjem desetletju močno zmanjšalo število majhnih kmetov, ki so osrednji sirarni v
Srednji vasi oddajali mleko, nam pove, da njihovo vlogo prevzemajo veliki kmetje, ki pa
intenzivirajo govedorejo v dolini, v planine pa pošiljajo le jalovino. Kaj se bo zgodilo, ko
bo zaradi ostarelosti moralo delo na svojih kmetijah dokončno opustiti tudi tistih 42,7 %
gospodarjev, starejših od 64 let, lahko le predpostavljamo. Že danes je delež gospodarjev,
mlajših od 35 let, zelo nizek, vprašanje je tudi, koliko od njih se ukvarja s svojo kmetijo
kot glavno oziroma edino dejavnostjo.
3.8.8

Osebje v planinah

O problematiki osebja v bohinjskih planinah in v vseh slovenskih planinah je bilo veliko
napisanega, predvsem pa so ta problem raziskovali slovenski etnologi, med njimi Anka
Novak (1989) in Jurij Senegačnik (1989).
Velike spremembe v zadnjih štiridesetih smo ugotovili pri kmečkem prebivalstvu v
Bohinju in v kmetijskih dejavnostih. Procesi, ki so preoblikovali strukturo prebivalstva, so
posredno vplivali tudi na posamezne elemente planinskega pašništva, najizrazitejše
posledice pa se kažejo na področju osebja v planinah.
V preteklosti problema osebja na planini ni bilo, saj je pred vojno prevladovala agrarna
struktura, za katero so bila značilna velika gospodinjstva, večje število otrok, neporočeni
potomci pa so ostajali doma. Možnosti zaposlitve v neagrarnih dejavnostih so bile zelo
majhne, zato je bilo delovne sile na kmetijah in v planinah zadosti. Skrb za živino je
zbujala spoštovanje (Novak, 1989).
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Majar
V Bohinju so funkcije posameznega osebja v planinah dobro zaznamovali z besedami.
Planšarja so imenovali »majer« in »majerica«, sam izraz pa je imel prizvok spoštovanja.
Delo majerja so ločili od ostalih funkcij na planini. Majar je skrbel za živino na planini
(zganjal jo je na pašo, molzel, krmil prašiče) in pomagal sirarju pri delu v planinski
sirarni. Delo majerja so močno razlikovali od dela pastirja. Majerji so opravljali večino
dela v planinah – opravljali so molžo, krmili prašiče, pasli živino, skrbeli za strogo
organizacijo paše po dninah, nudili pomoč v sirarni, zbirali vodo in drva. V sedemdesetih
letih so se njihove dolžnosti povečale, saj so hkrati opravljali svoje delo in delo sirarja. Po
paši v visokih planinah so majerji pomagali pri delu na senožetnih planinah, kjer so imeli
planinske njive.
Majerja je moral vedno poiskati sam gospodar, medtem ko so ostalo osebje v planini
poiskali zadruga (sirar) ali srenja (pastir oz. črednik). Največ so hodili »majarit« člani
domače družine. Ko so bile družine še pretežno kmečke in gospodinjstva velika, je bilo
delovne sile zadosti. Kadar majerja ni bilo z domače kmetije, so si gospodarji poiskali
majerico v domači ali sosednji pašni srenji. Majerica je s seboj v planino smela vzeti tudi
živino drugih gospodarjev, saj je tako več zaslužila. Najemanje majerjev je bilo bolj
pogosto v Spodnji dolini kot Zgornji. V Zgornji dolini so šli za majerje predvsem člani
domače družine. Otroci so že po končani osnovni šoli pomagali v planini svojim staršem
ali stricem.
Medtem ko so v Zgornji dolini mladi radi in bolj pogosto odhajali v planine, pa so v
Spodnji dolini večinoma planšarili starejši in moški, saj so bile ženske majerice redke,
nekoliko več jih je bilo le v mladih bukovskih planinah (Poljana, Suha) (Novak, 1989).
V zadnjih desetletjih so v planinah planšarili še ostareli majerji, ki so bili sposobni skrbeti
le za svojo živino, redko so s seboj v planine vzeli trope drugih gospodarjev. Starejši
majerji ne morejo imeti v planini toliko živine kot nekoč, zato so se tropi zmanjšali. Kljub
temu se je v prvih letih pomanjkanja planšarjev povečal pritisk s strani gospodarjev, da so
majerji morali imeti v oskrbi tudi po 30 glav živine, od tega polovico molznih krav
(Novak, 1989, Življenje in delo planšarjev v bohinjskih gorah). Čeprav v Bohinju danes še
obstajajo ostarele majerice in majerji, planšarji, se zelo redko novi planšarji odločajo za
tako delo. Največ je na to vplivala sprememba načina življenja (Jović, osebni vir, 2005).
Pastir
Paša v planinah je bila urejena tako, da je kljub skupni srenjski lasti planin obveljala izbira
gospodarjev glede pastirjev. Vsaka kmetija je imela svoj stan in hlev ter svojega pastirja.
Nekoliko drugače je bilo v Spodnjih Bohinjskih planinah, kjer se je na nekaterih planinah v
glavnem pasla jalovina, ki je potrebovala manjšo oskrbo in je zato pastir oziroma
»črednik« lahko pasel črede več gospodarjev, ostalega dela pa ni imel. Razlog za tako
nadrobno delitev dela v Spodnjih Bohinjskih planina leži v servitutnih pravicah, saj je
črednik moral paziti le, da živina ni delala škode v gozdu (Melik, 1950).
V današnjem času, ko se je zmanjšalo število pastirjev v Bohinju, so si morale agrarne
skupnosti poiskati pastirje izven Bohinja, saj so domačini zelo redki in nepripravljeni
izvajati težko delo za nizko plačo. Nekaj časa so pastirje najemali preko pogodbe pri
Zavodu za zaposlovanje, vendar so bili profili takšnih zaposlenih pastirjev dokaj
neugodni. Zavod za zaposlovanje je pošiljal na delo določene ciljne skupine (ozdravljeni
alkoholiki, invalidi), ki niso bile primerne za delo pastirja, ki zahteva trdo delo, občutek za
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naravo, ustrezen način dela z živalmi, ljubezen do narave in do samega dela (Jović, osebni
vir, 2005).
Sirar
Sirar je bil močno spoštovan poklic v preteklosti in je veljal za najuglednejšo osebnost v
planini. Vodil je skupni sirarski obrat na planini, izdeloval je sir in vodil evidenco o
količini mleka od živine posameznih gospodarjev. Bil je hkrati tudi vezni člen med
kmetijsko gozdarsko zadrugo in skupnostjo majerjev na planini.
Večinoma so to delo opravljali moški, le med obema svetovnima vojnama, ko je
primanjkovalo moške delovne sile, so sirile tudi ženske. Sirarji so bili plačani na dan, po
vojni pa so od zadruge dobili mesečno plačo in dodatek za delo v planini. Po letu 1965 se
je način plačevanja sirarjev spremenil. Bili so plačani na liter predelanega mleka, kasneje,
ko se je zadružno sirarstvo v planinah nehalo, pa so zopet sirili majerji v svojih stanovih.
Ko se je končalo zadružno sirarstvo, se je pritisk na majerje, ki so bili že tako ostareli,
povečal, saj so sedaj opravljali dvojno delo, planšarjev pa je bilo iz leta v leto manj v
planini (Novak, 1989).
V devetdesetih letih se je znova obudil poklic sirarja na planinah po letu 1971, ko so
zadružni sirarji izginili iz planin. Gozdarsko kmetijska zadruga v Srednji vasi je izpeljala
že omenjeni projekt trženja planin in sirarske poti po bohinjskih planinah, s katerim so
dosegli ponovno oživitev nekaterih planin. Obnovili so sirarne in poiskali sirarje, ki so se
izučili v tradicionalnem izdelovanje bohinjskih sirov. Znan je sirar g. Smukavec iz Stare
Fužine na planini Velo polje, ki hkrati opravlja delo majerja in prodaja izdelke turistom in
pohodnikom že od sredine 90. ih let. Zaradi preobilice dela si je poiskal pomočnika, ki ga
je sam plačeval. Živino na tej planini je imelo sedem kmetov iz Podjelja in Koprivnika, ki
so sirarju plačevali 120.000 tolarjev na mesec, hkrati so mu prepustili tudi ves zaslužek od
prodaje sira, medtem ko je sam za vsak liter mleka plačal lastnikov molznic 50 tolarjev.
Sirar je ves sir, ki ga je predelal (16 kg na dan) sproti prodal planincem (Stružnik, 2003).
Tudi za pašno sezono 2005 je z omenjenim sirarjem agrarna skupnost Češnjica, Jereka,
Podjelje, Koprivnik za planino Velo polje – Pod Mišelj vrhom sklenila pogodbo za pašo
živine (glej prilogo 11). Agrarna skupnost in pastir danes skleneta pogodbo, kjer so
napisane dolžnosti in pravice obeh podpisnikov pogodbe. Pašna sezona v letošnjem letu
na planini Velo polje in Pod Mišelj vrhom se je pričela 8. junija, trajala pa naj bi
predvidoma do 15. septembra. Začetek in konec paše je odvisen od vremenskih pogojev.
Dolžnosti pastirja med pašno sezono so točno določene v pogodbi. Pastir mora
prisostvovati prigonu in odgonu živine z planine, vzdrževati mora red in čistočo v
pastirskem objektu, voditi mora evidenco pasoče živine, pisati dnevnik, dnevno
pregledovati čredo, redno molsti ob točno določeni uri, beležiti dnevne količine mleka za
vsakega gospodarja posebej, voditi evidenco o predelavi mleka oziroma njegovi prodaji.
Prav tako mora vsakemu gospodarju glede na količino mleka izplačati 50 sit/liter, pregon
živine pa opravljati po programu, ki ga določi Kmetijska svetovalna služba Bohinj in
gospodar planine. Skrbeti mora za delovanje napajališč, oskrbo z vodo, solnic za živino,
vzdrževanje pašnih površin (čistilna košnja in žaganje drevesne zarasti), konstantno biti
prisoten na planini, ob predčasnem prenehanju opravljanja pastirskih del pa mora poiskati
ustrezno zamenjavo na lastne stroške. Dolžnosti pastirja so enake kot v preteklosti, le da
se jim je pridružila še funkcija sirarja.
Pastir je plačan mesečno (147.000 sit), akontacijo v višini 125.000 sit pa mu mesečno
nakaže agrarna skupnost. Razlika med izplačano akontacijo in celotno plačo se pastirju
izplača ob zaključku paše.
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V pogodbi so določene tudi dolžnosti, ki jih ima agrarna skupnost do pastirja oziroma
paše. AS mora nuditi pomoč pri pregonu živine, poskrbeti za drva za pašno sezono, sol za
živino, urediti mora bivalne prostore za pastirja in njegovega pomočnik. Na planini se
sedaj opravljajo nadzori s strani gospodarskega odbora AS in kmetijske svetovalne službe.
Pogodba dovoljuje pastirju, da na planini v pašni sezoni prodaja in nudi izdelki, ki so
pridelani na planini (mleko, kislo mleko, skuto, maslo in sir). Za prodajo ostale pijače
(pivo, žganje, oranžada) mora pastir pridobiti pisno soglasje gospodarskega odbora
(Kmetijsko-gozdarska zadruga…, 2005).
Pogodbe med pastirji in agrarnimi skupnostmi se razlikujejo glede na pašno območje in
planine. Tako je Agrarna skupnost Srednja vas pastirju iz Naklega pri Kranju, ki v letošnji
pašni sezoni skrbi za živino na planinah Praprotnica, Uskovnica in Konjščica, pustila
živino v oskrbo od 3. junija do 30. septembra. Plača pastirja je nekoliko nižja (130.000 sit
na mesec, z akontacijo 100.000 sit/mesec), pastir pa lahko bivalne prostore na Praprotnici
in Konjščici uporablja skupaj s svojim ožjim sorodstvom. Ostale dolžnosti in pravice v
pogodbi so enake kot zgoraj opisane (Kmetijsko-gozdarska zadruga…, 2005).
Veliki preobrat v številu osebja v planinah se je zgodil po drugi svetovni vojni z
industrializacijo, ko je odvečna delovna sila s kmetij migrirala v sekundarni sektor. Pri
tem mislimo predvsem na mlade, ki so bili potencialna delovna sila, medtem ko so v
planine hodili starejši planšarji. Spremenila se je struktura kmečke družine in na kmetijah
so ostali starejši. Ker se je življenjski standard zelo dvignil tudi v vaseh, je težko delo v
planinah v bivalnih razmerah, ki so ostale enake tistim izpred stoletij (stanovi, dostop do
planin), postalo neprivlačno za mlajše generacije. Kar je nekoč veljalo za častno opravilo,
je postala večinoma zaposlitev ljudi, ki so se upokojili po delu v nekmetijskih dejavnostih,
ljudi, ki niso mogli dobiti druge zaposlitve, socialno vprašljive osebe itd. Pastirje je bilo in
je še vedno zelo težko najti, zato so pašne skupnosti pripravljene dovolj plačati za dobrega
pastirja, še posebno tistega, ki bi ostal za dalj časa.
Pred drugo svetovno vojno je bilo v Bohinju 230 planšarjev, leta 1958 126, leta 1980 pa le
še 55 (nekaj gospodarjev je hodilo vsak dan v planino molsti krave) in leta 1994 30
planšarjev. Čeprav se je število planšarjev do konca 80. let obdržalo, pa je nek drug proces
od sedemdesetih let naprej zmanjšal število planšarjev – začel je izumirati rod starih
planšarjev, ki so v planine hodili več desetletij in so bili v Bohinju še vedno spoštovani
zaradi svojega dela in izkušenj.
V planinah se je v zadnjih tridesetih letih paslo vse manj živine. Še žive planine so imele
na paši veliko jalovine, ki potrebuje manj oskrbe kot mlekarice, zato jo je pasel skupni
pastir (Praprotnica, Konjščica, Blato, Jezero, Viševnik, Dedno polje), v Spodnjih
bohinjskih planinah se je živina tudi pasla brez pastirja. V teh planinah je bilo še pred
drugo svetovno vojno in po njej dovolj majerjev (Za Osredki - 5 majerjev, Suha – 7-8
majerjev, Na Poljani – 3-4 majerji). V Zgornji dolini, kjer so bile planine še večje in so
imele več osebja, se je število majarjev prav tako močno zmanjšalo, Na Uskovnici je bilo
pred vojno še 28 majarjev, leta 1988 pa le še trije. Na Konjščici je bilo 12 majarjev, leta
1970 le še 4 in sirar. Na senožetni planin Goreljek je bilo pred drugo svetovno vojno 38
majerjev, ki so se selili na visoke planine Velo polje in Pod Mišelj vrhom. Po vojni je bilo
na Velem polju še 6-7 majerjev in sirar, kasneje pa obe planini skupaj nista imeli toliko
planšarjev. Planini sta bili kmalu opuščeni, potem so pašo na planinah oživili posamezniki
iz srenje (Novak, 1989). Leta 1999 so bili majerji prisotni še na Uskovnici (2 majerja),
Praprotnici, Jelju, Velem polju, Krstenici in v Lazu ter Goreljku.
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Za zmanjšanje osebja v planinah je bila »kriva« spremenjena zaposlitvena struktura
prebivalstva, ki je izhajala iz industrializacije in napredujoče deagrarizacije. Poslabšala se
je starostna struktura osebja v plananinah, saj so planšarili le stari in izkušeni planšarji,
navezani na svoje planine in delo z živino (Senegačnik, 1989).
3.8.8.1

Vzvodi in motivacija danes

K ohranjanju tradicionalnega pašništva v planinah je veliko pripomogla motivacija in
iniciativa posameznih majerjev in majeric, ki so kljub starosti in zmanjševanju pomena
pašništva ohranjali planine žive in več desetletij vsako sezono skrbeli za živino na
planinah. Njihovi motivi so bili predvsem v navezanosti na domačo planino, kjer so pasli
več desetletij, navezanost na tradicionalno planinsko pašništvo, ki ga ni moglo spodriniti
niti zadružno usmerjena živinoreja in poskusi moderniziranja. Starejši majerji in majerice
omenjajo poseben odnos do gora in življenja v gorah, do večje svobode pri delu in
potrjevanju svojih sposobnosti v gorskem okolju. Včasih je dodatno motivacijo pomenil
tudi dober zaslužek od prodanega mleka in izdelkov na planini. Tudi poklic je bil ugleden
in spoštovan, majerji pa so veljali za pametne in skrbne ljudi (Senegačnik, 1989).
Vzvodi posameznikov za delo v planinah so danes različni. Nekateri se iskreno trudijo pri
življenju ohraniti planine, na katere so tradicionalno ali gospodarsko vezani, nekateri
pošiljajo živino v planine zaradi navade, ki se je ohranjala skozi desetletja. V Bohinju je
veliko primerov, ko je posameznik s svojo čredo in vztrajnostjo sam oživil več let
zapuščeno planino, na kateri je pasel, molzel in siril (Velo polje, Krstenica, Jelje).
Planšarji in pastirji, ki danes skrbijo za živino na planinah delijo veselje do dela z živino,
ljubezen do gora, ne moti jih samotarsko življenje. Nekateri planšarijo (Velo polje) zaradi
svojih prednikov (starši, stari starši), ki so opravljali planšarsko delo na določenih
planinah. Čeprav je življenje in delo v planini kljub modernizacijam še vedno težko in
zahtevno, se zdi zanimivo, da se za to delo danes nekateri odločijo iz nagibov, ki zvenijo
skorajda »romantično« (ljubezen do gora, tradicija, navezanost na planine, spoštovanje do
prednikov). Njihovi nagibi ne izhajajo iz zaslužka, saj ga trdo delo v planinah ne odtehta.
Seveda pa je v planinah zaposleno tudi nekaj takih pastirjev, ki so za delo poprijeli iz
potrebe po preživetju, po zaposlitvi in ne zaradi ljubezni do živine in planšarjenja.
Majerca, ki že dolga leta planšari na Goreljku, se vsakič vrača predvsem iz navade in
zaradi preživetja. Kljub vsem spremembam, ki so se zgodile v zadnjih dvajsetih letih
(počitniške hiške, elektrika, vsakodnevno vračanje s planine v vas) in potrebi po dodatnih
virih zaslužka (oddajanje turističnih sob, posek lesa) se majerji in gospodarji z živino
vračajo v planino (Sodja, 1998). Nekoliko drugačni so vzgibi pastirja, ki je leta 1994 pasel
živino kmetov iz Bitenj, Jereke in Stare Fužine na Bitenjski planini. Izkušen pastir, ki že
petnajst let pase v gorenjskih planinah, je kljub slabi plači (na glavo živine in dodatna
ozimnica jeseni) in skromnim bivalnim razmeram (stan je brez elektrike) zaradi veselja do
dela z živino, do narave in planin ostajal v gorenjskih planinah, na Bitenjski planini tudi
preko zime (Zaplotnik,1994).
Da so si domačini prizadevali za ohranjanje svojih planin, kažejo tudi številni napori pri
iskanju ustreznega osebja za svoje planine. Pastirji so prihajali iz drugih občin in delov
Slovenije, domačini pa so celo zadrugi predlagali model, ki naj bi pomagal reševati
pomanjkanje osebja. Po modelu naj bi kmetijska zadruga v sezoni za pašo v planinah
svojim delavcem v zadružnih obratih dovolila, da opravljajo planšarsko delo, potem pa se
jeseni vrnejo nazaj na svoje redno delovno mesto. Ta model je udejanjala veterinarka v
zadrugi, ki je nekaj let zapored hodila planšarit na planino Jelje (Novak, 1989).
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V pomoč pri iskanju osebja je v današnjem času priskočila bohinjska zadruga, ki najema
pastirje in sirarje, večinoma izven Bohinja.
3.9

Spremenjena funkcija planin
3.9.1

Gospodarska funkcija

Planine so v preteklosti predstavljale gospodarsko osnovo takrat še pretežno agrarnem
prebivalstvu. Ko se je pomen živinoreje pričel manjšati, so ljudje množično zapuščali
kmetijsko dejavnost in se preusmerjali v sekundarni in kasneje v terciarni sektor. V
Zgornji dolini se ta proces odvija še vedno, saj se tam hitreje znižuje delež kmečkega
prebivalstva kot v Spodnji dolini. Če je še pred drugo svetovno vojno 90 % živine Zgornje
doline in nekoliko manj živine Spodnje doline odhajalo v planine, se je do danes ta delež
močno spremenil. Vzroki so predvsem družbene narave in so se odražali v planinah.
Zaposlitvena struktura prebivalstva se je do danes tako močno spremenila, da se le malo
ljudi preživlja izključno s kmetijstvom. Kmečkega prebivalstva v Bohinju je le 4,5 %,
dvema tretjinama gospodarjev na kmetijah pa ukvarjanje z domačijo pomeni le stransko
dejavnost. Delež tistih, ki se izrecno preživljajo z delom na svoji kmetiji je le 23,3 %, kot
glavno dejavnost pa jo smatra le 12,5 % gospodarjev. Samo od kmetijstva se danes v
Bohinju ne da preživeti, zato izgublja na pomenu, s tem pa se izgublja tudi gospodarski
pomen planin. Le zaradi teh 35,8 % gospodarjev kmetij, ki se izključno ali v glavnem
ukvarjajo z delom na kmetiji, se kmetijstvo v občini še drži pri življenju. Za planine imajo
malega pomena kmetje, ki si izberejo živinorejo za edino dejavnost, saj morajo ti imeti
večje črede, bolj racionalno in donosno pa je, da taka živina (vsaj krave mlekarice) ostaja
v dolinah na paši zaradi sprotne oddaje mleka velikim mlekarnam. Planine torej pri
življenju ohranjajo manjši kmetje, ki še danes pošiljajo zaradi navade in nuje svoje male
črede v planine, pomembno pa je, da je v tropu tudi dosti krav mlekaric, ki opravičujejo
revitalizirano vlogo sirarn, saj je njihov obstoj odvisen od zadostnega števila krav
mlekaric v planini.
Današnja vloga planin z gospodarskega vidika je veliko manjša kot je bila v preteklosti.
Gospodarska funkcija planin se je nekoliko obnovila šele v zadnjih letih z revitalizacijo
sirarn v planinah, od katerih imajo majerji in sirarji, ki vztrajajo v planinah, tudi zaslužek.
Namen občine za prihodnost je razvijati kmetijstvo skupaj s turizmom, industrija in mala
obrt naj bi bila v podrejenem položaju. Leta 1999 je občina Bohinj sprejela program
razvoja za turizem, ker pa se zavedajo, da je turizem tesno povezan s kmetijstvom, so
oblikovali še podoben projekt za kmetijstvo (Felc, 2000). Projekt predvideva zasnovo
kmetijstva na pridelavi visoko kakovostne hrane, kar kaže na željo po povečani pridelavi
na obdelovalnih površinah in bolj intenzivni pridelavi mleka. Res pa je, da bi morale v
tem primeru planine imeti večjo vlogo, saj najbolj kvalitetno mleko za tradicionalne
bohinjske mlečne izdelke (sir) nastaja prav v planinah. To in dejstvo, da se živina krmi
naravno in je delež silažne krme zelo majhen, bi moralo dati večji gospodarski pomen
planinam v tem projektu. Glede na to, da se v Bohinju več ne da dobiti originalnega
tradicionalnega sira (ementalec), ker se bohinjsko mleko(ki ga kmetje pridelajo danes
mnogo več, kot včasih, ko je delovalo več planin in je bilo več živine) oddaja na
Primorsko, se postavlja vprašanje, kaj lahko občina naredi v takih primerih, ki dosledno
kažejo na izginjanje neke kulturne identitete, prav tako pa ima to vpliv na gospodarstvo,
saj sirarna v Srednji vasi več ne deluje in ne ustvarja prihodka.

145

3.9.2

Turistična funkcija
3.9.2.1

Planine kot območje rekreacije

Na turističnem pomenu so planine začele pridobivati v 30. letih prejšnjega stoletja.
Industrializacija in urbanizacija ter dvig življenjskega standarda so porajali potrebo
urbaniziranega prebivalstva, da ubežijo iz mest. Interesi alohtonega prebivalstva so se
odražali v najemanju pastirskih stanov na nekaterih planinah, predvsem na senožetnih in
pokljuških planinah. Z nakupom parcel na planinah se je število počitniških hišk povečalo.
Do šestdesetih let so nekatere planine že doživele transformacijo (Goreljek, Ukanc,
Uskovnica), najbolj izrazito pa je turistična funkcija presegla pastirsko v Ukancu. Po drugi
svetovni vojni se je močno transformirala planina Goreljek, kjer pa se je do danes zaradi
ugodne lege in navkljub prepovedi paše in pravim turističnim naseljem ohranila pastirska
funkcija planine. Tudi na Uskovnici, kjer so se prvi alohtoni lastniki parcel pričeli
pojavljati pred drugo svetovno vojno, se je pastirska funkcija ohranila, navkljub
prehajanju stanov v alohtone roke. Leta 1965 so na planinah Jelje oddajali stanove
turistom v zimski sezoni, na Gorjušah in na senožetni planini Pokrovec, v Vojah, na
Vogarju, Zajamnikih in Voglu so si tujci gradili počitniške hiške.
Prodiranje turistov in najemanje, preurejanje in gradnja stavb, ki niso bile v skladu z
arhitekturnim izročilom tega območja, niti niso opravljale gospodarske funkcije, je bilo
najbolj izrazito na senožetnih planinah. Njihov dostop se je povečal z gradnjo številnih
gozdarskih poti v bohinjskih gozdovih. Pred štiridesetimi leti se turizem na težje
dostopnih planinah in planinah, ki so ležale v kraškem svetu, ni uveljavil, izjeme so bile le
planine, pomembne za zimski turizem (Vogel, Komna, Laz) (Vojvoda, 1965). Iz
planinskega turističnega sveta so bile izključene planine v visokem gorskem svetu (Velo
polje, Tosc, Spodnje bohinjske planine) in turistični tokovi so le potekali skozi njih, niso
pa se ustavljali.
Slika 14: Stanovi in počitniške hiše v Vojah

Vir: Medić, 2005
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V letu 1984 je bila izvedena raziskava o vplivu izgradnje počitniških hišk v Bohinju.
Bohinj spada med tista visokogorska območja v Sloveniji, ki so najbolj privlačna za
vikendaše – planina Goreljek spada med osem naselij v Sloveniji z več kot stotimi
počitniškimi bivališči. Na Goreljku so spodbudili ljudi k gradnji počitniških hišk naslednji
razlogi: lokacija je izredna, zaradi številnih gozdarskih cest lahko dostopna, vplivala je
takratna mentaliteta prebivalcev Bohinja, ki so sredi šestdesetih let razprodali svoje
parcele na planini, ko se je zdelo, da kmetijstvo in planinsko pašništvo počasi ugašata.
Paša se je navkljub vsemu ohranila, vendar pa so parcele ostale v rokah alohtonih
lastnikov (Ljubljana, Kranj, Jesenice, Radovljica). Gradnja počitniških objektov v
šestdesetih letih je bila tako agresivna, da so leta 1969 za Goreljek naredili zazidalni načrt,
ki je predvideval 150 takih objektov, vendar ta načrt ni uspel, saj se je počitniško naselje
nekontrolirano širilo. Leta 1981 je zakonsko gradnjo počitniških objektov v svojem
območju prepovedal Triglavski narodni park (Gosar, 1987), a se danes zaradi nepopolne
zakonodaje gradnja počitniških hišk nadaljuje ne samo na Goreljku ampak na večih
senožetnih planinah v Bohinju.
V devetdesetih letih so v Bohinju na razne načine skušali preprečiti pozidavo gospodarsko
pomembnih zemljišč. Konflikt med kmeti in alohtonim prebivalstvom ter tudi drugimi
interesenti – ti so zahtevali pozidavo jezerske obale – je kulminiral na prehodu v 21.
stoletje. V občini Bohinj je bilo do leta 2003 ilegalno postavljenih 19 počitniških hišk, ki
bi jih bilo treba odstraniti oziroma vzpostaviti novo stanje (v K.O. Savica, Srednja vas in
Gorjuše, Studor, Bohinjska Češnjica). Največji pritiski na pokrajino se kažejo v Zgornji
dolini, nad katero se nahajajo prisojne senožetne planine, »ugodne« za gradnjo počitniških
hišk (Zaplotnik, 2003), pred letom dni pa je občina zavrnila polovico vseh predlogov za
spremembo rabe zemljišč. Danes mora občina pripraviti strategijo prostorskega razvoja in
pri tem upoštevati varstvo kulturne dediščine, kamor spadajo tudi planine.
V bohinjskih planinah danes ločimo več oblik rekreacije in oddiha. Na eni strani se še
vedno ohranja in krepi obisk planin s strani planincev, saj številne označene planinske poti
v Triglavskem narodnem parku vodijo preko planin (Planina Pri Jezeru, Velo polje,
Konjščica, V Lazu, Ovčarija, Dedno polje; Planina za Liscem, Vogel, Na Kraju itd.), prav
tako pa nekatere planine stojijo v bližini planinskih domov (Pri jezeru, Na Kraju, Vogel,
Velo polje, Uskovnica). Gre za prehodno obliko turizma, saj se planinci zadržujejo v
območju planin le prehodno in nimajo večjega vpliva na življenje in potek paše v
planinah, čeprav je potrebno reči, da se nekateri pastirji ne odzivajo pozitivno na
množične obiske planin (planinci naj bi plašili živino in motili pastirje pri delu, za seboj
puščajo smeti, hranijo živino itd.). Na drugi strani pa imamo zelo razvito vikendaštvo, ki
ima večji vpliv na planine in kulturno pokrajino, saj gre za daljšo in agresivnejšo obliko.
3.9.2.2

Planine – del kulturne dediščine Triglavskega narodnega parka

Planšarski objekti v Bohinju spadajo v kulturno dediščino Julijskih Alp in Triglavskega
narodnega parka. Nekatere planine so zavarovane kot kulturni spomeniki (Zajamniki,
Planina v Lazu, Voje, Krstenica). Planšarske stavbe ali stanovi v Bohinju so bili vedno
zanimivi za etnologe. V slovenskih Alpah velja nadstropni bohinjski stan poleg
velikoplaninske »bajte« za posebno zanimiv arhaični tip, ki so ga oblikovale trde gorske
razmere skozi stoletja. Bohinjski stanovi »na kobile« so posebno dragoceni za kulturo
Bohinja, saj so se še danes ohranili na številnih planinah (planina Blato, Krstenica, Velo
polje, Ovčarija), njihova starost pa ni določljiva – zdi se, da je stan ostanek staroselske
stavbne dediščine. Posebnost bohinjskega stanu je v domiselni združitvi bivalne funkcije z
gospodarsko funkcijo (hlev) v en sam objekt (Cevc, 1989).
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Stari stanovi so zgrajeni iz gradiva, ki je bil dosegljiv na planinah, gradili so ga v lokalno
preizkušeni, enotni obliki. Objekti so tako dobro prilagojeni okolju z materialom in
načinom gradnje, da se zdijo skoraj vraščeni v pokrajino in planino. Včasih so stanovi
imeli izrecno gospodarsko funkcijo, zato so jih redno vzdrževali, danes pa jih vrednotimo
kot dediščino in kulturne spomenike v pašni kulturni krajini (Cevc, 1995).
Po drugi svetovni vojni je bila sprejeta spomeniškovarstvena zakonodaja, ki je določala
varstvo kulturnih spomenikov in dediščine, vendar se je v istem obdobju začelo
zmanjševanje vloge in pomena planinskega pašništva. Skrb za planšarske stavbe se je
zmanjšala, stanovi se niso obnavljali in so bili opuščeni, oddani v najem ali prodani
nekmetijskem prebivalstvu. Ta je obnovil stanove po svojih načelih in potrebah, ki seveda
niso bile kmetijske narave, zato tudi stan ni potreboval obnove, ki bi izdajala njegovo
nekdanjo funkcijo. Medtem ko so stanovi na oddaljenih planinah propadali in je kulturno
krajino zaraščal gozd, so na senožetnih in nekaterih drugih (Pri Jezeru, Krstenica,
Konjščica) planinah na mestu starih stanov rasli novi objekti, ki pa niso ne oblikovno, ne
materialno in ne namensko ustrezali potrebam planšarske živinoreje. Stanove so odkupili
ali nasledili ljudje iz mest, ki so stanove podrli ali obnovili v slogu počitniške hiške.
Avtentičen material so zamenjali tuji gradbeni materiali, oblikovno so bili stanovi in so še
vedno neustrezni in kot taki ne ohranjajo kulturne dediščine. Takega načina ohranjanja
stanov na planinah spomeniškovarstvena služba ne odobrava (Cevc, 1995).
Slika 15: Obnovljen stan na kobilah na planini Dedno polje

Vir: Medić, 2004
Zavod za varstvo kulturne dediščine v Kranju daje obnoviteljem stanov smernice in
kulturnovarstveno soglasje pri obnovi stanu. Tako se do neke mere poskušajo ohranjati
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oblikovne, arhitekturne značilnosti prvotnih stanov. Vodja Zavoda, Vladimir Knific,
zagovarja spremljanje stanja na terenu in opozarjanje na pomen stanov za kulturno krajino
in našo kulturno dediščino. Meni, da je treba spoštovati nekdanji način gradnje stavb in
naselij v planinah, ko so se graditelji trudili zavzeti čim manj zemljišča, ki je pomemben
za planinsko pašo. Ob opustitvi paše in propadu planine ter stanov se njihova namembnost
ne bi smela spremeniti, saj se zaraščeno planino lahko oživi, stanove pa obnovi. Potrebno
je, da se kmetijstvo v Bohinju še naprej ohranja, saj ima izrazito varovalno funkcijo, če že
ne gospodarsko, za ohranjanje stanov. Predvsem pa meni, da je potrebna evidenca
obstoječega stanja in projektiranje prenov starih stanov s strani spomeniških varstvenikov
(Knific, 1995)
Planine in njene stanove danes varuje le zakon iz leta 1981 ob ustanovitvi Triglavskega
narodnega parka, ki izrecno prepoveduje gradnjo počitniških hišk na območju, ki zavzema
skoraj vse planine v Bohinju (izvzete so skrajno vzhodne planine v Spodnjih Bohinjskih
gorah in na Jelovici: Ribčeva in Bitenjska planina, Pečana, Planina za Črno goro in Za
Šavnikom). Kljub zakonu, naravovarstveni službi TNP-ja in službi za posege v prostor
TNP pa prihaja do velikega neskladja med teorijo in razmerami na terenu, saj je apetit
modernih rekreativcev po stanu ali parceli na planini prevelik.
3.9.2.3

Degradacija kulturne pokrajine

Pritisk na bohinjska zemljišča v dolini in na planinah se konstantno veča in tudi novi
zakoni imajo probleme pri preprečevanju razprodaje in parcelacije zemljišč ter
postavljanju novih objektov v planinah. Zdi se, da investitorjem uspe v novih zakonih
najti vrzeli, zaradi katerih nekaznovano gradijo v planinah, kljub vednosti domačinov in
odgovornih organov.
Leta 1997 je bil sprejet nov zakon o kmetijskih zemljiščih, ki je dal možnost
posameznikom, da so kupili kmetijsko zemljišče, četudi niso imeli statusa kmeta. Po
starem zakonu taka prodaja in nakupi kmetijskih zemljišč prve kategorije niso bili možni.
Seveda so obstajale ilegalne gradnje, novi zakon pa je takim posameznikom omogočil
poskus legalizacije prvotne kupčije. Z novim zakonom so v Bohinju opazili mnogo večjo
ponudbo za prodajo zemljiških kategorij in gozdov posameznikom, ki niso imeli statusa
kmeta niti nimajo v Bohinju stalnega prebivališča. Po zakonu iz leta 1997 je morala
promet s kmetijskim zemljiščem odobriti Upravna enota Radovljica, medtem ko je občina
le podajala mnenja. Negativni učinki tega zakona so se pokazali kmalu, saj se je povečalo
trgovanje s kmetijskimi zemljišči, pojavili so se številni poskusi legalizacije starejših
vikendov. Drobi se zemljiška posesti, zemljo kupujejo tudi podjetja, ki s ukvarjajo z
neprimičninami. Kmetijska zemljišča kupujejo posamezniki, ki se ne ukvarjajo s
kmetijsko dejavnostjo, ampak potrebujejo objekte in parcele za rekreacijo in prosti čas
(Zaplotnik, 1997).
Leta 1999 je bil sprejet Zakon o ohranjanju narave (ZON), ki dovoljuje službi za posege v
prostor pri TNP-ju, da za vse posege v prostor pripravi naravovarstvena soglasja, ki so
obvezna za vlagatelje prošenj, sodeluje pri pripravi naravovarstvenih smernic k
prostorskim dokumentom, novost pa so tudi mnenja, ki jih mora TNP pripraviti v zvezi z
zakonito predkupno pravico države pri prodaji vsake neprimičnine v parku (glej prilogo
12).
Pregled arhivov TNP-ja o pokaže realno sliko današnjih posegov v območja planin.
Graditev novih objektov, »obnova« stanov in rušenje starih stanov se kljub novim
zakonom nadaljujejo. Zanima nas predvsem, v katere planine se danes najbolj posega in
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koliko je prijavljenih nelegalnih primerov obnove ali gradnje, ter kakšna je struktura
investitorjev glede na kraj prebivališča. Zaskrbljujoče je, da je zaradi višanja življenjskega
standarda vedno več ljudem omogočeno kupiti parcele ali stanove na planinah, saj kmetje
(ali dediči kmetije) raje parcele in stanove prodajo posameznikom, ki se ne ukvarjajo s
kmetijstvom in bodo spremenili funkcijo objekta. Veliko je primerov, ko ostareli kmetje
zapustijo stan in parcelo svojim dedičem, ki so se odselili iz Bohinja zaradi zaposlitve in
se ne ukvarjajo s kmetijstvom. Dediči si parcelo razdelijo med seboj (drobljenje posesti),
stanove pa obnovijo s spremenjeno funkcijo. Tako obnovljen »stan« več ne služi
planšarstvu.
Kako lahko pride do črne gradnje? Domačin zaprosi za obnovo ali gradnjo novega
gospodarskega objekta, a ko dobi dovoljenje, se z najemno pogodbo spremenita uporabnik
in namembnost objekta. Iz nekdanjih stanov, senikov in hlevov nastajajo počitniške hiše,
ki degradirajo naravno in kulturno pokrajino. Postopek zahteve po obnovi poteka tako, da
si vlagatelj pridobi na občini lokacijsko informacijo (ta poda podroben opis zakonov, ki se
jih mora vlagatelj držati in veljajo na območju, kjer je zemljišče, podane so fizične
značilnosti parcele in prstojni organi), potem pa svojo vlogo pošlje na TNP, kjer v službi
za Posege v prostor prošnjo temeljito pregledajo in preverijo aktualno stanje na terenu.
Prav v arhivih prošenj je vidno, kako se v večini primerov pojavljajo neskladnosti med
prošnjo in aktualnim stanjem na terenu. Izkaže se, da gre pri dosti primerih za poskus
legalizacije gradnje objekta, ne pa za njegovo obnovo ali novo gradnjo. Ponovno na
planini graditi stanove ni dovoljeno, dovoljena je kvečjemu postavitev stanu na mestu
nekdanjega stanu ali njegova obnovitev. Razlog je seveda zakonske narave – prepovedane
so vse novogradnje v narodnem parku. Sem spadajo tudi stanovi, zakon pa nikakor ne
more ovirati pašništva v praksi, saj pašništvo že desetletja ni v takem razmahu kot je bilo
pred drugo svetovno vojno, ko so bili skoraj vsi stanovi na živih planinah zapolnjeni. Kar
je danes ostalo od njih, se da obnoviti, ni pa potrebe po graditvi povsem novih objektov,
saj to povzroča dodatno krčenje dragocenih pašnih površin, obsegi črede pa so se tako
skrčili v zadnjih desetletjih, da tudi ni potrebe po zapolnitvi vseh nekdanjih stanov. V
številnih prošnjah je odkriti zakrivanje pravega investitorja parcele – medtem ko prošnjo
odda domačin, se po kasnejših zapletih razkrije alohtoni investitor z drugačnimi nameni
kot je opisano v prošnji. K prošnji mora svoje mnenje dati tudi Kmetijska svetovalna
služba v Bohinju, vendar kot je bilo ugotovljeno pri pregledu vseh vlog, je od več kot 150.
vlog bilo le nekaj takih, ki niso dobile soglasja kmetijske službe iz Srednje vasi, tudi ko se
je kasneje izkazalo, da so bile vloge pravzaprav iz želje po legalizaciji objekta, ki ni služil
kmetijskim namenom. Omeniti je treba primere, ko so kmetje z manj kot 1 GVŽ
utemeljevali svojo prošnjo z oživitvijo pašne dejavnosti in cele planine, nekateri so želeli
stan obnoviti zaradi paše koz v planinah. Pri pridobitvi naravovarstvenega soglasja (ali
pogoja) iz TNP-ja je potrebno dobiti tudi kulturnovarsveno soglasje ali pogoje iz Zavoda
za varstvo kulturne dediščine v Kranju. Ta služba daje predloge in pogoje pri obnovitvi
stanov in objektov v planinah, daje arhitektonske in oblikovne zahtevke, zahteva določeno
gradnjo in manjše namesto večjih objektov. Služba se skuša držati tistih arhitekturnih
izročil, ki so značilna za bohinjske stanove. Dejstvo pa je, da se na terenu potem pokaže,
da so objekti predimenzionirani, nepravilno arhitekturno oblikovani, mnogi imajo
nadstrešnice (eden od najpogostejših prekrškov pri gradnji ali obnovi), verande,
predimenzionirana okna, balkone, alpski stil hiš itd. Pri sumu črne gradnje uprava TNP-ja
lahko investitorja prijavi inšpekcijski službi v Kranju, vendar so postopki dolgi zaradi
pritožb na odločbe. Izredno malo, pravzaprav le redko so odstranjeni ilegalno zgrajeni
objekti.
V obdobju 1995-2005 (do maja 2005) so na bohinjskih planinah zabeležili 171 posegov.
Največ posegov je bilo v planinah nad Zgornjo dolino, medtem ko so bili v desetih letih le
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štirje posegi v Spodnjih bohinjskih planinah (Zadnji Vogel, Pokrovec, Storeč raven in
Planina Za liscem). Največ posegov je bilo v planinah Ukanc (8,77 % vseh posegov), ki je
sicer turistično naselje, od tod tudi visoko število posegov, Voje (5,85 %), Vogar (4,09),
Zgornji in Spodnji Goreljek (31,58 %), Zajamniki (5,58 %), Uskovnica (12,87 %) in Na
Šeh (5,26 %). Kar tretjina vseh posegov je bila na Goreljku kar pa, planinske paše do
sedaj še ni ustavilo. Poleg Goreljka je bilo posegov največ v srenjski srenji (planine
Uskovnica, Praprotnica, Konjščica, Na Šeh), kar dokazuje, da so še danes senožetne
planine izjemno privlačne tako za pašo (pri resnični obnovi stanov) kot za počitnikarje. Na
planinah Šeh, Uskovnica, Zajamniki, Goreljek, Voje in Blato je bilo v tem obdobju skupaj
narejenih več kot dve tretjini posegov. V visokih planinah, z izjemo po enega posega na
Planini v Lazu, Velo polje in Krstenica, posegov ni, saj je dostop do njih otežen, gradnja
ali obnova težka, lega pa ni tako ugodna kot na prisojnih terasah Pokljuke.
Tabela 56: Posegi na planinah med leti 1995-2005
Planine

POSEGI PO PLANINAH
med leti 1995 in 2005
Storeča raven
Planina za Liscem
Blato (v Ukancu)
Voje
Vogar
Blato
Vodični vrh
Pri jezeru
V Lazu
Viševnik
Ovčarija
Pokrovec
Javornica
Zg. Goreljek / Sp. Goreljek
Zajamniki
Jelje
Konjska dolina
Velo polje
Uskovnica
Na Šehu
Praprotnica
Konjščica
* Javornik
Zadnji Vogel
Zagradec
Gorjuše
SKUPAJ
SKUPAJ Šeh, Goreljek, Voje,
Zajamniki, Uskovnica, Blato

število
posegov
1
1
15
10
7
4
1
1
1
1
1
4
1
54
10
6
4
1
22
9
6
3
3
2
1
2
171

delež
(%)
0,58
0,58
8,77
5,85
4,09
2,34
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
2,34
0,58
31,58
5,58
3,51
2,34
0,58
12,87
5,26
3,51
1,75
1,75
1,17
0,58
1,17
100,00
69,91

Vir: Služba za posege v prostor…, 2005
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Tabela 57: Izvor investitorjev v planinah (vlagatelji prošenj) med leti 1995-2005
Število
investitorjev

Odstotki
(171 = 100%)

Kranj (Šenčur, Mavčiče, Gorenjska)
Ljubljana, Kamnik, Cerknica,Brod
Koper
Jesenice, Mojstrana, Kranjska gora,
Žirovnica
Bled, Gorje
Radovljica

12
36
3

7,02
21,05
1,75

4
8
2

2,34
4,68
1,17

Zagreb

1

0,58

BOHINJ
Stara Fužina
Studor
Srednja vas
Sr. vas Kmetijska zadruga
Bohinjska Češnjica
Jereka
Podjelje
Koprivnik
Gorjuše in Goreljek

22
4
30
4
10
6
5
7
4

12,87
2,34
17,54
2,34
5,85
3,51
2,92
4,09
2,34

Bohinjska Bistrica
Nomenj
Ribčev Laz
Ukanc
Neznano
SKUPAJ

2
1
1
3
6
171

1,17
0,58
0,58
1,75
3,51
100,00

Izvor investitorjev

Vir: Služba za posege v prostor…, 2005
Potrebno je vedeti, da so vlagatelji zelo različnega tipa. Velikokrat gre za posameznike,
kmete ali dediče, ki so podedovali parcelo in stan; pogosti so vlagatelji, ki ne opravljajo
kmetijske dejavnosti, se pa nanjo sklicujejo, pogosti so tako domačini kot neavtohtono
prebivalstvo. Pregled posegov v planinah obsega tudi tiste posege, ki so jih opravila razna
podjetja - komunalna (napeljava vodovoda na planino Zajamnik) podjetja, podjetja, ki so
obnavljala električno povezavo (Goreljek), vštete so tudi obnove objektov in naprav na
planinah, ki so jo opravili člani planinskega društva ali agrarne skupnosti. Tudi kmetijska
svetovalna služba v Bohinju je od TNP-ja potrebovala soglasja za svoj projekt obnove
sirarn.
Investitorji so v 65-ih primerih ali v 38 % prihajali iz drugih občin Slovenije, največ iz
območja Ljubljane, Kamnika, Cerknice in Broda (21 %), sledili so investitorji iz Kranja in
okoliških naselij (7,2 %). Iz drugih Gorenjskih naselij je prihajalo 17 investitorjev (9,94
%). Več investitorjev je prihajalo iz okolice Ljubljane kot pa iz vseh gorenjskih naselij
skupaj. Trend nakupovanja kmetijskih zemljišč na planinah s strani prebivalcev Ljubljane
in okoliških naseljih (Kamnik, Cerknica) se torej nadaljuje in lahko pričakujemo, da se ne
bo tako hitro ustavil. Iz Bohinja je prihajalo manj kot dve tretjini investitorjev. Največ jih
je bilo iz Zgornje doline (92 vlog ali 53,8 %), prevladovali so še investitorji iz Srednje
vasi (17,5 % vseh vlog), Stare Fužine in Bohinjske Češnjice, ostala naselja so
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predstavljala vsaka po manj kot 5 % vseh vlog. Zelo malo je bilo investitorjev iz Spodnje
doline, le 7 vlog (4,1 %) v desetletju.
Slika 16: Neustrezna obnova stanu na Planini pri Jezeru (sprememba namembnosti)

Vir: Medić, 2004
Glede na zahteve v arhivih ugotavljamo v obravnavanem območju 179 vrst obnov in
zahtev po mnenju. Največ je bilo zahtev po obnovi in adaptaciji stanu (15,64 %), sledile
so zahteve po obnovi, sanaciji in legalizaciji počitniške hiške, gradnji in rekonstrukciji
stanu ter gradnji in obnovi senika na planini. Po 8-9 % vseh zahtev so predstavljale
obnove in adaptacije kmetijskih pomožnih objektov, druge legalizacije objektov in
dograditve k stanu ali hlevu. Zahteve po mnenju k delu na planinskih domovih in sirarnah
so obsegale majhen delež vseh vlog.
Tabela 58: Vrste obnov in razlogi za vloge med leti 1995-2005
Vrste obnov in zahtev po mnenju
OBNOVA & ADAPTACIJA STANU
OBNOVA & ADAPTACIJA HLEVA, STAJE
OBNOVA, SANACIJA & LEGALIZACIJA POČITNIŠKE HIŠKE
DRUGE LEGALIZACIJE OBJEKTOV
DOGRADITEV K STANU, HLEVU
GRADNJA & REKONSTRUKCIJA STANU
GRADNJA & REKONSTRUKCIJA HLEVA, STAJE, POMOŽNEGA
OBJEKTA
GRADNJA & OBNOVA SENIKA
DELA NA PLANINSKIH DOMOVIH IN SIRARNAH
RAZNA DELA (KABLI, VODOHRANI)
OBNOVE POTI IN VEČANJE PAŠNIH POVRŠIN (POSEK)
GRADNJA & OBNOVA BRUNARICE ALI DRVARNICE
DRUGO (SPREMEMBA NAMEMBNOSTI, itd)
SKUPAJ

Vir: Služba za posege v prostor…, 2005
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Število
zahtev
28
16
24
16
15
21

Delež
15,64
8,94
13,41
8,94
8,38
11,73

11
20
6
9
5
8

6,15
11,17
3,35
5,03
2,79
4,47

8
179

4,47
100,00

8 % posegov so predstavljala razna dela na planinah, kot so polaganje električnih kablov,
gradnja ali obnova vodovoda, obnove poti in večanje pašnih površin (posek).
Posegi v planine
Vrste posegov in njihovo realno izvedbo na terenu nekoliko prevrednotijo pregledi prijav
investitorjev oziroma sumljivih gradenj inšpekcijski službi v Kranju. V istem obdobju
(1995-2005) smo pregledali prijavljene posege v planinah in ugotovili, da je bilo največ
prijav med leti 1995-1998 (v povprečju 20-21 prijav na leto), leta 1999 in 2000 je bilo le
po 9 (10) prijav v območju planin, potem pa se je leta 2001 število spet povečalo na 19
prijav letno. Za leto 2004 nimamo podatkov, do maja letos (2005) pa so bile podane 4
prijave za Ukanc, Uskovnico in Zajamnike zaradi obnove počitniških objektov, postavitve
gostinskih objektov ter grobih posegov kot so izkopi, nadelava poti in gradnja opornih
zidov.
Večina investitorjev v prijavah je iz Ljubljane, iz večjih gorenjskih mest (Jesenica,
Radovljica), zaskrbljujoč pa je visok delež prijav investitorjev iz Stare Fužina in Srednje
vasi. Mnogo manj je prijav investitorjev, ki prihajajo iz Bohinjske Bistrice. Podatek kaže
na velike posege v prostor, ki so tudi nezakonite narave, v območju planin Zgornje doline.
Vrste nedovoljenih posegov se večinoma nanašajo na nedovoljeno gradnjo brunaric
(Ukanc), prizidkov k objektom, postavljanje betonske plošče, nedovoljeno povečavo in
adaptacijo objektov, gradnjo novih objektov, izravnavo zemljišča, urejanja poti (dostop z
avtomobili) do »stanov«, spremembe namembnosti objekta, graditev nadstrešnic (glej
prilogo 14, slika 18). Po letu 2002 lahko opažamo mnogo bolj agresivne posege v prostor
– podiranje starih stanov in postavitev počitniških hišk na njihovem mestu, gradnjo
drugega prizidka, izravnave in spremembe konfiguracije terena ter urejanje poti do
objektov.
Največ prijav zaradi nedovoljenih posegov je še vedno na senožetnih ali prvih
planinah – Ukanc, Uskovnica, Zajamniki, Jelje, Goreljek, Voje, Na Šeh in Konjska dolina.
Po pregledu dokumentacije arhivov TNP-ja, lahko ugotovimo, da so dejavnosti gradbene
narave močno prisotne v zadnjem desetletju in da se interesi posameznikov in podjetij ter
agrarnih skupnosti večajo. Skrb zbujajoče je veliko število alohtonih investitorjev in prijav
inšpekciji, kljub temu, da se le za redke odredi rušenje. Večina črnih gradenj in objektov,
ki sicer imajo gradbeno dovoljenje in soglasje Upravne enote Radovljica in TNP-ja, a niso
izpeljali obnove glede na naravovarstveen pogoje, še vedno stoji na bohinjskih planinah.
Ni bilo pričakovati, da je bilo nekaj prijav podano tudi proti Agrarnim skupnostim v
Bohinju, ki so se pri posegu v planine (gradnje novih dostopov na planine (Uskovnica –
Konjščica), nedovoljena seka lesa, postavitev vodovoda) ravnale po svojih potrebah in
namenih, ne glede na mnenja in zateve Triglavskega narodnega parka, ki meni, da gre za
grobe posege v naravo. Racionalna funkcija pašništva in racionalne potrebe agrarnih
skupnosti in kmetov prevladajo v Bohinju nad varstvom okolja. Kmetje opravičujejo
posege, tudi grobe, na ta način, da jim kakršnakoli omejitev posega v naravo predstavlja
hkrati omejitev kmetijstva in pašništva. Planinsko pašništvo in kmetijstvo v Bohinju je
seveda treba vzdrževati in ohranjati, a ne na vsak način in na ceno varstva narave.
Po mnenju vodje Službe za posege v prostor, ga. Tee Lukan Klavžer, je velik problem pri
ohranjanju planin in stanov takih kot so ter preprečevanju njihove urbanizacije,
pomankljiva zakonodaja. Zakon ne poda kriterijev, ki bi določali, kdo lahko gradi
kmetijske objekte. Omejen bi moral biti promet z nepremičninami na planinah,
pomanjkljivo je tudi, da ni omejitve, koliko stanov ima lahko ena sama oseba. Za take
omejitve seveda danes še ni zakonskih podlag, prav tako ni okvirjev, ki bi določali, kako
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naj izgledajo taka menja. Kljub prizadevanjem TNP-ja njihova mnenja niso formalna, ni
nujno, da jih Upravna enota Radovljica, ki izdaja soglasje k vlogam, sprejme. Služba za
posege ima za svojo zakonsko podlago ZON, naravovarstvene predpise Natura 2000 in
Zakon o Triglavskem narodnem parku iz leta 1981. Drugih zakonov ni. Podoben problem
ima Zavod za varstvo kulturne dediščine, ki lahko le poda mnenje, da ideja investitorja ne
ustreza s stališča arhitekture, večjih pristojnosti pa nima. Zato je pravzaprav od
posameznika -vlagatelja odvisno, kaj bo nastalo iz nekdanjega stanu na planini. Ali bo ta
še naprej imel kmetijsko funkcijo ali ne, je odvisno od realnega namena obnove in ne
tistega namena, ki je podan v vlogi. Problem je tudi v tem, da za nadzor nad spremembo
namembnosti kmetijskih pomožnih objektov (stanovi itd.) ni pristojna nobena inšpekcija,
le pri spremembi zunanje oblike lahko inšpekcija za okolje in prostor ukrepa. Ga. Lukan
Klavžer meni, da bi bil potreben nov zakon, ki bi združeval varstvo naravne in kulturne
dediščine – zakon, ki bi pokrival obe področji skupaj. Danes ta področja pokrivata dva
različna ministrstva. Potrebno bi bilo izboljšati neposredno sodelovanje med TNP-jem in
inšpekcijsko službo, saj danes TNP nima položaja stranke v postopku prijave in ne more
dobiti v vpogled inšpekcijske odločbe. Sicer je služba obveščena o ukrepih, ne pa o vseh
dejanjih inšpekcije, niti nima možnosti, da se na odločbo pritoži (Lukan Klavžer, osebni
vir, 2005).
3.9.2.4

Vpliv turizma na planinsko gospodarstvo in združenje
gospodarske in turistične funkcije v planinah

Vpliv turizma na planine se je v zadnjih 40-ih letih povečal. Okrepilo se je obiskovanje
planin in gradnja počitniških objektov. Obremenitev okolja in planšarskih objektov je zelo
visoka. Kmetijski strokovnjaki trdijo, da rekreacija v obliki počitniških bivališč moteče
deluje na razmah klasičnega planšarstva, saj sta rekreacija in turizem izrazita porabnika
prostora, ki v svojih oblikah (smučanje, množično planinarjenje) prej škodita kot koristita
kulturni pokrajini. Zdi se, da turizem sam ne more v taki meri pomagati pri oživljanju
planin kot so včasih mislili (Gosar, 1987). Danes kljub vsemu to trditev na nekaterih
planinah lahko ovržemo, še posebno ko v Bohinju opažamo trend navezave kmetijstva na
turizem in obratno ter navezave turizma in planinskega pašništva.
Če si pogledamo negativne vplive turizma v območju planin, najprej ugotovimo veliko
porabo prostora za rekreacijo in za gradnjo počitniških hišk, celo naselij (Goreljek,
Ukanc). Konec osemdesetih let so vpliv turizma na planinsko pašništvo raziskali na
primeru Goreljka in Zajamnikov ter Uskovnice. Ugotovljeno je bilo, da je ta oblika
turizma predvsem na Goreljku prinesla več negativnega kot pozitivnega. Zaradi
razprodaje zemlje v šestdesetih letih je danes na Goreljku prisotno močno drobljenje
parcel, alohtoni lastniki pa to le še krepijo s (nelegalnim) postavljanjem ograj, ki ovirajo
kmetijstvo, saj se tako zmanjšujejo travne površine in preprečuje prehod živine z enih
pašnih površin na druge. Parcele in objekti so v 25 % primerih lastništvo alohtonega
prebivalstva, pripada jim tudi polovica travnih ali pašnih površin na tej planini (Gosar,
1987).
Negativno na dejavnosti na planini vplivajo smučarji, avtomobili, uporabniki motornih
smuči, ki so se močno razmahnili v zadnjem času in povzročajo škodo na planinah.
Dostop do planin se je izboljšal, okrepile so se adrenalinske in ekstremne oblike turizma.
Zelo zaskrbljujoče je stanje na nekaterih nižjih, senožetnih ali prvih planinah na Pokljuki,
kjer je zaradi reliefa možno priti z avtomobili globoko v notranjost narodnega parka in v
območje planin, tako pa se povečuje avtomobilski promet in ob koncih tedna ter v
sezonskem času celo prihaja do pravega prometnega infarkta v območju planin Vogar,
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Voje, Blato ter drugod. Seveda tako obsežen avtomobilski promet s seboj povleče tudi
problem parkirnih mest. Ker pa na Fužinarskih planinah zaradi reliefa ni možno graditi
parkirišč, obiskovalci (počitnikarji in planinci) izkoristijo vse možne načine, da pustijo
avto v osrčju parka in čim bližje svoji destinaciji. Tako je pogosto videti na gozdarski
cesti Voje-Vogar-Blato vrsto avtomobilov parkiranih vzdolž ceste in na končnem
obračališču, neredki pa so prizori avtobusov Ljubljanskega potniškega prometa, ki vozijo
proti Vogarju turiste, člane planinskega društva itd. Ne samo da tak način ureditve
prometa prinaša s seboj hrup in onesnaženje, negativno vpliva na planinsko gospodarstvo
– odvoz lesa po cesti je oviran zaradi zožitve ceste zaradi parkiranja avtomobilov, večji
problem pa imajo planšarji na planini Blato, ker je otežen odvoz mleka s planine.
Med pozitivne vplive turizma na planinah lahko štejemo interakcijo med lastniki
počitniških hišk na planinah in kmetijskimi delavci. V že omenjeni študiji iz leta 1984
(Gosar, 1987) je bilo ugotovljeno, da se obojestransko sodelovanje pojavlja le na dveh
obravnavanih planinah: na Uskovnici in na Zajamnikih, medtem ko na Goreljku
počitnikarji ne nudijo svoje pomoči. Na Uskovnici in Zajamnikih so lastniki počitniških
objektov pomagali pri košnji in spravilu sena ter pri nadzoru črede. Danes po besedah
vodje Kmetijske svetovalne službe v Bohinju do takih interakcij več ne prihaja in planšarji
se morajo sami znajti brez pomoči počitnikarjev, ki zasedajo pašni prostor na planini.
Zagon planinskega pašništva je omogočilo osmislitev sirarstva in pridelave mleka v
stanovih na planinah, saj so turisti in lastniki počitniških objektov veliki odjemalci
mlečnih izdelkov v planinah. To velja tako za senožetne planine kot za visoke planine
(Velo polje, Krstenica, V Lazu), vendar je tega manj v Spodnjih Bohinjskih gorah in na
Komni, kjer se pase le jalovina, v ta namen pa so bile obnovljene redke sirarne (Pečana in
Bitenjska planina). Če povzamemo – največjo podporo turisti, rekreativci, planinci in
počitnikarji dajejo planinskem pašništvu v današnjem času s tem, da kupujejo njihove
izdelke, saj ima le tako sirjenje v stanovih ali sirarnah v planinah smisel ter namen, s tem
pa se pašništvo na planinah ohranja.
Čeprav je vdor tujcev v območje planinskega pašništva s seboj prinesel spremenjen
naseldbinski tloris v planinah (Zajamniki), degradacijo kulturne dediščine in ekološke
probleme, pa so hkrati uspeli oživiti gradbeno dejavnost – izgradnjo komunalnih naprav,
napeljavo vdovoda in elektrike na planine (Goreljek, Uskovnica, Zajamniki) ter
izboljšanje dostopa in prometnih povezav do planin (Gosar, 1987).
Turistična funkcija planin danes postaja vse bolj pomembna, še posebno v zadnjih 15
letih, ko je bilo lepo število planin podvrženih obnovi in ponovni oživitvi. K temu je
veliko prispevalo odprtje sirarske turistične poti in projekt obnove sirarn v planinah. Prav
v teh aktualnih projektih se kaže težnja Bohinjcev po povezavi turizma in planinskega
pašništva, saj so ugotovili, da se da planine kot take tržiti predvsem z ohranjanjem
planšarstva na njih. In turistična funkcija planin se lepo razvija: planšarji danes sirijo v
obnovljenih sirarnah, ponekod še individualno v stanovih (Uskovnica), svoje izdelke
prodajajo obiskovalcem, imajo redne kupce (počitnikarji) in dodatni zaslužek, saj
pastirske plače niso visoke. Proces ohranjanja planin skozi turistično funkcijo poteka v
planinah Zgornje doline, medtem ko je stanje povsem drugačno v Spodnjih bohinjskih
planinah. Planine so opuščene, na njih ni sirarn in niso vključene v sirarsko turistično pot
z izjemo planine Pečana. Na nobenih od bohinjskih planin pa ni mogoče razvijati
množičnega turizma, saj skromne razmere in neugodni naravni pogoji to preprečujejo.
Da le žive planine privabljajo obiskovalce dokazujejo tudi poti, ki jih v Julijcih ubirajo
planinci.Zanimivo je opažati spremembe turističnih tokov na območju planin v dveh
obdobjih – ko planina obstaja in je živa, in takrat, ko planina zamre. Domačini in lastniki
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planinskih domov opažajo razlike v takih primerih, predvsem je zanimiv primer Velega
polja in Krstenice, ki sta v zadnjih letih zopet oživeli. Do leta 1996, ko je planina Velo
polje ostajala prazna preko sezone, se pohodniki in turisti niti niso spuščali do ravnice, na
kateri stoji planina, temveč so nadaljevali pot od Vodnikovega doma (ta se nahaja 200 m
višje od planine) direktno po pobočju Tosca do Konjskega sedla in naprej do Kredarice.
Izhojene poti do planine Velo polje iz Voj so se zarasle, nekatere druge poti, ki so bile do
takrat v uporabi, pa so ljudje nehali uporabljati in so raje hodili mimo planine po že
omenjeni poti. Tako se je zaraščala kulturna pokrajina in se izgubljala njena vrednota. Ko
na planinah ni nobene aktivnosti in dajejo videz zapuščenosti, se ljudje tam ne ustavljajo.
Ko je planina Velo polje zopet postala živa planina pred desetimi leti se je stanje obnovilo
– planinci se zopet spuščajo od Vodnikovega doma do Velega polja, kjer lahko dobijo
sveže mleko, skuto in sir (Jović, osebni vir, 2005). Ponovno so shojene tudi nekatere
druge poti do planine, ki so bile mnoga leta prej zapuščene in markacije niso bile več
obnovljene.
3.10

Dostopnost planin

V preteklosti pa vse do povojnih časov so bile oddaljenosti med planinami in njihovimi
srenjskimi vasmi zelo velike. Najboljše in najkrajše poti so še danes med vasmi in
senožetnimi planinami, dostopi do posameznih planin so lahki zaradi poti po ravnem
(Voje, Ukanc), dalj časa je trajal dostop do Blatc, Vogarja, Na Strmah, Storeč ravni,
Vresja (1-2 ure), ko se je bilo treba pozpeti za najmanj 500 metrov. Do planin Uskovnica,
Praprotnica, Zajamniki, Jelje, Blato, Grintojca in Hebed so prebivalci vasi potrebovali dve
uri hoje, danes je večina teh planin dostopna z avtomobilom (torej tudi turistom).
Bolj oddaljene planine imajo vasi v Spodnjih Bohinjskhi gorah, saj so morali kmetje
včasih do njih hoditi dve do tri ure, še daljše so bile poti do Fužinarskih planin. Najbolj
oddaljene in najtežje dostopne planine so v osrednjih Julijskih Alpah. Imajo neroden
pristop, ki zahteva 4-5 u hodar (planini pod Voglom, Javornik na Pokljuki). Zelo
oddaljene planine so imeli tudi člani Češnjiške srenje, saj morajo danes tako kot včasih do
Velega polja hoditi tudi 5-7 ur po skaloviti poti po južnih pobočjih Tosca. Najdlje so bile
planine na Komni, do katerih je bilo potrebno prehoditi do osem ur dolgo pot (Lopučnica),
vendar je takšne dolge poti olajševala postopna selitev s s sosednjih planin (z Ovčarije, Za
Migovcem). Najbolj ugoden dostop do planin je tudi pred razvojem prometnih povezav
imela Srednja vas, najbolj oddaljene pa so planine vasi Studor, Stara Fužina in bukovskih
vasi.
Po drugi svetovni vojni se je začela pospešena gradnja gozdnih poti v osrčju bohinjskih
planin, predvsem za potrebe gozdarstva. Poti so bile v kasnejših desetletjih speljane do
številnih planin, vdor je bil najbolj agresiven v planinah Zgornje doline. Danes so po
dobrih cestah s prevoznimi sredstvi lahko dosegljive planine na Pokljuki (Goreljek,
Uskovnica, Praprotnica, Zajamniki, Na Šeh, Konjska dolina, Jelje, Pokrovec in tudi
Fužinarske planine (Vogar, Voje, Blato). Dostop do Krstenice je bil urejen pred
desetletjem in danes je planina dostopna s traktorjem in avtomobili z verigami na kolesih
(glej prilogo 4).
Te prometne povezave zaradi dobre ceste na široko uporabljajo obiskovalci območja
planin, kar povzroča številne že omenjene konflikte, ki so se stopnjevali v letošnjem letu,
ko je občina na pobudo lastnikov zemljišč na Fužinarskih planinah zaprla dostop turistom
do planin. Obiskovalci so morali prevozna sredstva pustiti na parkirišču pred vstopom v
dolino Voje, medtem ko je javni prevoz (kombi) za izredno visoko ceno bil voljan
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prepeljati obiskovalce do planin. Dostop z avtomobilom do planine Blato in Vogar ter
Voje skrajša pot za dobro uro ali uro in pol. Do prostega dostopa do planine so bili
upravičeni le lastniki zemljišč, gozdarji, uslužbenci TNP-ja in domačini taksisti. Obisk
planin se je dan po zaprtju ceste občutno zmanjšal, na Planini pri Jezeru celo za 50-60
odstotkov, podobno je bilo s planinskim domom na Vogarju. Do konca sezone so cesto
zopet odprli (Branc, 2005).
V Spodnjih Bohinjskih gorah so planine ostale relativno težje dostopne v smislu
oddaljenosti od vasi. Čeprav so bile zgrajene števile gozdne ceste pod Črno prstjo, te
večinoma ne peljejo do planin, z izjemo Planine za Malim vrhom, Bitenjske in Ribčeve
planine, Planine Strmne in Vresje, Storeča Raven in opuščene planine Bareča dolina.
Visoke spodnje bohinjske planine (Poljana, Suha, Osredki, Za Liscem, Za Šavnikom) so
še vedno oddaljene, čeprav so gozdarske ceste in žičnica na Rjavo skalo močno skrajšale
dostop.
Za urejanje poti med planinami in od vasi do planin skrbijo same agrarne skupnosti, ki
temu namenjajo del svojih sredstev. Pri oskrbi nekaterih planin se pokažejo tudi izjeme –
do Velega polja namreč prevažajo oskrbni material s pomočjo helikopterja, saj je planina
težje dostopna in do nje ne vodi gozdna cesta, pa tudi najkrajša pot od planine Konjščica,
ki je še dostopna s traktorjem, do Velega polja traja več kot tri ure hoda. Polet helikopterja
stane 300.000 sit, eno vožnjo je v letu 2004 plačal TNP, ostale polete pa je plačala sama
agrarna skupnost. Pri oskrbi planine Velo polje s helikopterjem je agrarni skupnosti v
veliko pomoč TNP, ki poskrbi za del stroškov poleta (Jović, osebni vir, 2005).
Na koncu je treba omeniti pereč problem v zvezi z dostopom do planin. Kaže se težnja
uporabnikov planin, planšarjev, kmetov in obiskovalcev po vedno višje speljanih cestah,
po krajših dostopih neposredno do planin. Na nek način to lahko imenujemo razvado, saj
se ne kmetje ne obiskovalci niso več pripravljeni potruditi do planin in do pašništva tako
močno kot v preteklosti, ko so bile poti bistveno daljše, ko ni bilo cest do Rudnega polja,
ne žičnice do Vogla. Že za 50 % zmanjšan obisk Fužinarskih planin letos po zapori ceste
kaže na navado obiskovalcev, da se skoraj do praga planin in drugih zanimivosti pripeljejo
z svojim prevoznimi sredstvom. Tudi kmetje, lastniki živine v planinah nekoliko drugačno
vrednotijo svoje planine. Ne zdi se, da bi bili tako povezani z njimi kot stari planšarji in
majerice. Gre zgolj za gospodarski prostor, ki ga je potrebno narediti bolj racionalnega.
Tako kot sami lastniki živine ne odobravajo množičen obisk turistov, pa so na drugi strani
pripravljeni v degradacijo pokrajine za lažji, racionalnejši dostop do svojih planin. Tu
zopet prideta v konflikt vidik kmeta in vidik okoljevarstvenika/etnologa. Ne moremo
zanikati, da graditev številnih poti na pokljuških planinah ni s seboj prinesla množičen
obisk in pospešila graditev nevtohtonih objektov, ponekod je tudi olajšala razvoj pašništva
oziroma ga pomagala ohraniti. Problematično postane, ko hočejo lastniki zemljišč graditi
še naprej, pri tem pa jih ne ovira ne zakon ne degradacija pokrajine ne Triglavski narodni
park. S tem mislim na letošnji grob poseg v območje planin. Lastniki nekaterih zeljišč
(kmetje) so pred pašno sezono pričeli na lastno pest z graditvijo nove poti od Planine pri
Jezeru do planine V Lazu. Razširili so planinsko pot in drugje speljali povsem novo traso,
pri tem pa uničili strukturo zemlje, podrast, posekali drevesa itd. Poseg v prostor je bil
odkrit s strani nadzornikov TNP-ja in zaustavljen, škoda pa ostaja. Planin v Lazu je ena od
zadnjih dobro ohranjenih planin v Bohinju, z izredno arhitekturo in ohranjenimi
planšarskimi stanovi. Tudi tam sicer najdemo počitniške objekte, vendar je planina uspela
ohraniti identiteto. Prometna dostopnost ni pogoj za ohranjanje planine v Lazu in drugih
težje dostopnih, a še vedno živih planin.
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3.11

Ohranjanje planin in kulturne pokrajine

3.11.1 Iniciativa domačinov
Za ohranjanje planin je izredno pomemben človek kot uporabnik planine. Omenili smo
primere, ko je posameznik pripomogel k ohranjanju planine s tem, da je sam svojo živino
gnal na planino in tam več let zapored pasel živino. Vzgibi teh dejanj so različni, niso pa
le gospodarske narave, saj je lastnoročno preprečevanje zaraščanja in propadanja planine
izjemno zahtevno delo, ki so se ga zavedali že prvi pastirji in planšarji v bohinjskih
planinah. Od tod tudi povezava kmetov v pašne srenje. Da se je tako stara, tradicionalna
organizacijska oblika pašništva obdržala do danes, so odgovorni predvsem ti posamezniki,
ki so si želeli ostati v srenjah oziroma današnjih agrarnih skupnostih, in so planšarili tudi
na tistih planinah, kjer se kmetijski zadrugi paša ni zdela racionalna. Preživele so visoke
planine, kljub pospeševanju in moderniziranju paše na nižjih, senožetnih planinah.
Danes lahko rečemo, da so za obstoj svoje planine odgovorni kmetje, ki pasejo vsako leto
v teh planinah in ki v njih še vedno vidijo neko vrednoto poleg gospodarske funkcije.
Dokler bo tako in dokler bodo ljudje v svojih stanovih videli več kot le pomožni kmetijski
objekt, in ne bodo razprodajali kmetijskih zemljišč in parcel v planinah, ima planinsko
pašništvo dobre možnosti za nadaljnji obstoj, kljub upadanju števila kmetov v občini.
3.11.2

Vloga občine in Triglavskega narodnega parka

Občina Bohinj ima veliko vlogo pri razvijanju kmetijstva. Zaveda se, da je kmetijstvo
poleg turizma njihova glavna dejavnost, ki lahko pripomore k razvoju območja in pomaga
ohraniti kulturno pokrajino. Leta 2000 je občina izvedla anketiranje 300 kmetov, anketo je
izpolnilo 72 kmetov iz Zgornje Bohinjske doline (46 % odgovorjenih anket), 40 kmetov iz
hribovskih naselij (1/4) in 46 kmetov iz spodnje Bohinjske doline (29 % anket). S
pomočjo ankete je občina skušala oblikovati strategijo razvoja kmetijstva in turizma (cv:
Smukavec, 2002).
Občina Bohinj vidi vlogo kmetijstva v obliki živinoreje in pašništva, ki bosta povezana z
gospodarskimi panogami (trgovina, predelava, turizem). Na kmetijstvu naj bi slonelo
podjetništvo, prehrambena pridelava in razne dopolnilne dejavnosti, ki bodo nosilec
razvoja turizma. Velik poudarek dajejo Zgornji Bohinjski dolini, saj ta s trajnostnim
kmetovanjem zagotavlja zadostno količino kakovostne hrane, ki zadosti potrebe
domačinov in turistov. Občina ima namen poskrbeti za dobre povezave med regijskimi in
državnimi organizacijami, za razvoj kmetijstva.
Velik podaurek je dan na izobrazbeno sturkturo kmečkega prebivalstva, saj se od kmetov
pričakuje, da si bodo z izobraževanjem pridobili nova znanja o učinkovitem poslovanju na
kmetijah in bodo tako bolj konkurenčni razmeram na trgu.
Problem kmetijstva v Bohinju je, da se premalo kakovostnih izdelkov proda na lokalnem
trgu, večinoma se prodajo izven regije, kar je neugodno za turizem. Da bi majhne kmetije,
ki prevladujejo v Bohinju, lahko preživele v kmetijstvu in konkurirale Evropski zvezi,
morajo stroškovno spremljati svojo proizvodnjo in ekonomično delovati v kmetijstvu.
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Število kmetov se neprenehoma zmanjšuje, zato je vprašanje, kolikšen delež kmečkega
prebivalstva bo ostal v Bohinju, glede na to, da je že danes ta številka izredno majhna.
Nadaljnje zmanjševanje bi lahko ogrozilo delovanje planin, saj so te odvisne od obstoja
kmečkega prebivalstva, zato je potrebno, da bi se s kmetijstvom tudi v prihodnosti
ukvarjala vsaj ena oseba na družinski kmetiji.
Nova vloga kmetijstva je vloga ohranjanja kulturne pokrajine. Občina se trudi pomagati
razvoju močnih kmetij, ki bodo dajale zaslužek več (ali vsem) članom gospodinjstva in
bodo kot take nosilke razvoja kmetijstva v Bohinju.
Med nevarnostmi za kmetijstvo in planine občina omenja nagli razvoj turizma v območju
planin, kar bi lahko privedlo do sprememb kmetijske dejavnosti v planinah v nekmetijske
(ponudba gaziranih pijač namesto kislega mleka itd.). Ta pojav že opažamo v nekaterih
planinah (Voje).
Občina skuša kmetijstvu pomagati tudi s finančno pomočjo, vendar ne več v obliki
subvencij ampak sredstva namenja za razvojne dejavnosti na kmetijah. Občina teži k
pridelovanju ekološke in visoko kvalitetne hrane, ki bi bila tudi v podporo turizmu.
Kmetje v Zgornji Bohinjski dolini minimalno uporabljajo mineralna gnojila in pesticide,
vendar se je za tako vrsto kmetovanja doslej odločila le ena kmetija v Podjeljah.
V sodelovanju s Kmetijsko svetovalno službo v Bohinju se skupaj izvajajo projekti, ki jih
občina finančno podpira (projekt Sirarska turistična pot in obnovo sirarn na planinah). V
veliko podporo planinskemu pašništvu je tudi Triglavski narodni park. V Bohinju je
prisotnost TNP-ja v javnosti vedno delovala nekoliko konfliktno, predvsem zaradi
posameznikov, ki so imeli in imajo velike interese v tem območju. Na referendumu pred
nekaj leti pa se je 89 % prebivalcev Bohinja odločilo, da hoče ostati v mejah TNP-ja. Po
rezultatih občinske ankete so kmetje pričakovali večjo pomoč od TNP-ja pri ročni košnji
senožeti, pri nadzoru nad uničevanjem planin, hkrati pa si želijo njihovo sodelovanje pri
reševanju težav pri popravilu stanov in vzdrževanju poti v planinah.
Triglavski narodni park je do sedaj v planinah opravil veliko pozitivnega dela. Trudi se
preprečiti spreminjanje namembnosti stanov v planinah in ohranjati kulturno dediščino,
vendar je pri tem zakonsko omejen. Skupaj z agrarnimi skupnostmi sodeluje pri
pridobivanju sredstev PHARE za okolju sprejemljivo pridobivanje električne energije v
kočah (planina Javornik, Krstenica), pomaga s helikopterskimi poleti za oskrbo nekaterih
visokih in težje dostopnih planin (Velo polje), izvaja različne očiščevalne akcije v
planinah (letos junija so očistili in preprečili nadaljnje zaraščanje opuščene planine Suha v
Spodnjih Bohinjskih gorah) in obvešča javnost o dejavnostih v planinah (glej prilogo 13).
Pred dobrimi desetimi leti kmetje niso videli ne prednosti ne velike ovire v Triglavskem
narodnem parku glede planinskega pašništva ter kmetijstva na splošno. Nekatere zahteve
TNP-ja v osrednjem območju parka (stalna prisotnost pastirja na paši, prepoved
agromelioracij kmetijskih zemljišč in izravnave grbinastih travnikov) so videli kot ovire
za pašo, saj so se trudili z intenzivnejšo pašo na planinskih pašnikih nadomestiti slabe
možnosti pridelave krme v dolini (Zaplotnik, 1995).
3.11.3

Državni ukrepi za spodbujanje pašništva

Država danes pomaga ohranjati planinsko pašništvo predvsem s podeljevanjem subvencij
kmetom za pašo na planinah in za rejo goveda. Včasih je bila njihova pomoč še večja, saj
161

so leta 1986 kmetom podelili nepovratna sredstva za razvoj pašnikov in planina, kar je
povečalo zanimanje za planinsko pašo in vlaganje v planine. Leta 1992 je država uvedla
denarne spodbude za planinsko pašo in za pašo na skupnih pašnikih. Podpora za pašo na
skupnih pašnikih pa je bila leta 1996 ukinjena. Dve leti kasneje je država za planinsko
pašo namenila 29 milijonov tolarjev, rejci na Gorenjskem pa so ta sredstva večinoma
porabili za urejanje svojih planin (Zaplotnik, 1997).
Kasneje so bohinjski kmetje svoje planine obnavljali in razvijali v okviru projekta
CRPOV, s pomočjo katerega so uredili molzišče, mlekarnico in prostore za pastirja na
planini Javornik, na Pečani so dokončali stavbo za pastirja, na Praprotnici in Uskovnici so
zamenjali streho in popravili hlev na Krstenici (Zaplotnik, 1999). Agrarne skupnosti preko
Kmetijske svetovalne službe še vedno kandidirajo za posamezne projekte, ki se izvajajo v
okviru Ministrstva za kemtijstvo, gozdarstvo in prehrano, hkrati pa iščejo sredstva za
svoje projekte izven državnih meja in se prijavljajo na mednarodne projekte, kot je
PHARE.
Agrarne skupnosti kandidirajo za državna sredstva in pri pridobitvi teh sredstev jih tudi
ohranijo znotraj skupnosti, kar pomeni, da sredstva ne razdelijo med člane skupnosti. Da
bi skupnosti dobile državna sredstva, pa morajo imeti urejene pašne rede in morajo delati
ustrezno svojim gospodarskim načrtom. Sredstva, pridobljena na tak način, skupnost
uporabi za urejanje stavb na planinah (stanovi, sirarne, popravljanje ograj in sanacija poti)
in čiščenje pašnikov. V pridobivanje sredstev so vključeni vsi člani agrarne skupnosti, saj
na podlagi njihove živine skupnost pridobi sredstva.
Država letno nameni osnovno premijo za podporo planinske paše – 48.332 sit na planino
na ha. Tej subvenciji se doda tudi t.i. »SKOP-ov ukrep«, ki v višino državnih sredstev
vračuna tudi dejstvo, ali ima planina svojega pastirja ali ne. V primeru, da ima planina
pastirja se osnovni premiji doda 19.624 sit (če pastirja nima, 14.624 sit), nekaj sredstev
planina pridobi tudi zaradi svoje lokacije na zavarovanem območju (Jović, osebni vir,
2005).
Pri pridobivanju sredstev za planinsko pašništvo je vključena občina Bohinj, ki je
pripravila pred letom dni triletni program državnih pomoči na področju kmetijstva za
obdobje od 2004-2006. Država je lani kmetijstvu v bohinjski občini namenila skoraj 20
milijonov tolarjev, približno tako vsoto naj bi dobili tudi vsako leto do 2006.
Izobraževanju kmetovalcev in gozdarjev je država lani namenila 800.000 tolarjev,
živinoreji skoraj 5 milijonov tolarjev, urejanju kmetijskih objektov 3,5 milijonov tolarjev,
razvojnim projektom in projektom CRPOV ter PHARE pa 38 milijonov tolarjev (Škrjanc ,
2004)
3.12

Pomen ohranjanja planin
3.12.1 Gospodarski in turistični vidik

Ohranjanje planin z gospodarskega vidika je pomembno predvsem za majhne kmete, ki še
vedno sezonsko pošiljajo del živine v planine. Pomembno je povedati, da se na primeru
opuščenih planinskih naselij (ne pa tudi planinske paše) v Spodnjih Bohinjskih gorah vidi,
kako velik vpliv ima odhod krav mlekaric v planine. V Spodnjih bohinjskih planinah se
danes večinoma pase jalovina brez nadzora pastirja, pašne površine se uporabljajo na
nekaterih planinah, vendar pa stanove nihče več ne uporablja, nihče na planinah sezonsko
ne prebiva. Krave mlekarice ostajajo v dolini, kjer je obilica dobrih vaških pašnikov.
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Jalovina v planinah ne daje mleka in zato tam ni sirjenja, ni dohodka od prodaje izdelkov
in ni razlogov za vzdrževanje vseh teh objektov. V planinah Zgornje doline se planinska
naselja in sezonsko življenje ter dejavnost v njih še ohranja tudi zaradi krav mlekaric. Teh
sicer odhaja mnogo manj v planine kot včasih, proti koncu devetdesetih let le tretjina,
kakšno leto tudi polovica. Večina krav ostaja doma zaradi rednega odkupa mleka in
rednega plačila. To je način preživljanja kmetov v kmetijski dejavnosti – kar 82 %
dohodkov od kmetije jim prinese prodaja mleka, šele potem mesa in lesa. Mleko, ki se
pridela na planinah, se v večini primerov predela v izdelke in proda na isti lokaciji, le
nekaj planin kot so Goreljek in Javornik na Pokljuki dnevno oddajajo mleko v dolino
zaradi odkupa. Gospodarska funkcija planin za razvoj celotnega območja ima malo
pomena in manj kot v preteklosti, ko je bilo planinsko pašništvo vitalen del gospodarstva
dolin in so bili ljudje bolj odvisni od kmetijstva.
Planine in pašništvo so v občinskih planih za razvoj kmetijstva sicer omenjene ampak bolj
v povezavi s turizmom, medtem ko se plani za razvoj kmetijstva koncentrirajo na
pridelavo visoko kakovostnih pridelkov, modernizacijo, turizem itd.
Tu lahko takoj povzamemo že opisan pomen planin s turističnega vidika. Tega v 19.
stoletju ni bilo, pojavil se je šele v 30. letih 20. stoletja, ko je mestni človek spredvidel
vrednost in privlačnost planinskih območij in naselij. Bodisi da je šlo za vrednotenje skozi
stoletja ohranjenih planinskih naselij, ali za privlačnost lokacije za gradnjo počitniških
hišk, turizem se je razcvetel v raznih oblikah v 60. letih. Danes se turistična funkcija
planin veča, tesno pa se je prepletla z gospodarstvom in kmetijsko dejavnostjo planin,
torej gre za trženje planin v pravem pomenu besede. Ne moremo zanikati, da je prihod
turizma na planine v današnji obliki tudi nekoliko v gospodarski preobleki, predvsem je
pripeljal takšen način trženja planin do njihovega ponovnega obiska in zanimanja turistov
ter obiskovalcev in planincev. Turistična funkcija planin se danes veča in bo s
povezovanjem še več planin pomagala oživiti širše območje planinskega pašništva.
Podobni projekti so v zadnjih letih mnogo bolj pripomogli k ohranitvi planinskega
pašništva kot državne subvencije in občinski plani.
3.12.2

Kulturna pokrajina

Verjetno najbolj pomemben vidik oziroma razlog ohranjanja planin v Bohinju je kulturna
krajina. Ta se je oblikovala skozi stoletja in je približala visokogorska območja človeku –
domačinu in obiskovalcu. Planinci v Julijskih Alpah bi znali povedati, kako drugače je
priti po dolgih urah hoda v del pokrajine, ki kaže sledove človeškega delovanja in
prisotnosti, pa četudi so to sledovi že pol stoletja opuščene dejavnosti. Propad planinskih
naselij obžalujemo, vendar ta proces na terenu še vedno včasih vrednotimo bolj pozitivno
kot pravo malo naselje počitniških objektov z verandami, okni in ograjami sredi Julijskih
Alp. Na 81 % bohinjskih planin so opazni omenjeni objekti.
V planinah Zgornje doline opazimo eno vrsto degradacije kulturne pokrajine, o kateri smo
že govorili – pozidavo s počitniškimi hiškami. Sezonski pojav počitnikarjev na planinah in
živahnost v planinah sicer lahko ohranjajo naselje pri življenju, ne pa planine ali kulturne
pokrajine. Vrednota kulturne pokrajine je njeno arhitekturno izročilo, v planinah je to
izročilo pastirjev, medtem ko za počitniške objekte tega ne moremo trditi (Bizjak, 1987).
Tu gre predvsem za razvrednotenje kulturne pokrajine, ki izgublja svojo identiteto.
Stanove nadomeščajo tipični primerki počitniških stavb, ki se zgledujejo pri tipih stavb
drugje in vnašajo v pokrajino alohtone arhitekturne prvine.
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Druga oblika degradacije kulturne pokrajine pa je njeno zaraščanje zaradi opuščanja
pašništva in opuščanja planin. Takšno izginjanje kulturne pokrajine je mnogo bolj pereče
v Spodnjih Bohinjskih planinah, kjer z izjemo planine Vogel zaradi različnih reliefnih in
družbenih razlogov ni prišlo do takšne pozidave planinskega območja, vendar pa so
opuščene planine začele izgubljati svojo obliko in identiteto, kulturno pokrajino je začel
zaraščati gozd, stanovi so razpadli (glej prilogo 14, sliko 20 in 21).
»Od ljudi zapuščena pokrajina, zanemarjena in divje zarasla, izgublja kulturno vsebino in
postaja nezanimiva.« (Bizjak, 1987, str.17). Ko se enkrat tako opuščena planina začne
zaraščati in se zaraste do tolike mere, da se izgubijo sledi človekovega delovanja, ljudje ne
obiskujejo teh krajev, tudi planinci se jim ognejo in hodijo po drugih poteh. Lep primer so
opuščene planine na Komni, na slovenski planinski poti od Doma na Komni do Doma pri
Triglavskih jezerih. Pokrajina je že toliko zarasla nekdaj pičle planinske pašnike in
ostanke stanov, da pri obisku tega dela Komne niti niso vidne sledi planin Na Kalu, Razor,
tudi Lopučnica. Pokrajina ni več kultivirana in ne predstavlja nobene (kulturne) vrednote
ne domačinom, ne obiskovalcem.
Da ne bi na podoben način izginila kulturna pokrajina v ostalih bohinjskih planinah, je
potrebno razumeti pomen ohranjevanja planin za ohranitev kulturne pokrajine. To je v
Bohinju tudi največja vloga planin in edina možnost za ohranjanje alpske kulturne
pokrajine. Pomen planinskega pašništva ni prvenstveno v njegovi gospodarski funkciji
ampak v funkciji vzdrževanja kulturne pokrajine. S pomočjo turizma, kmetijstva in
vrednotenja kulturne dediščine planšarjev pa je ta cilj dosegljiv.
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IV.

ZAKLJUČEK

Diplomsko delo temelji na hipotezi, da pomen planinskega pašništva v Bohinju upada po letu
1961 zaradi družbenih in gospodarskih sprememb. Družbeno-socialni dejavniki so močno
vplivali na značilnosti populacije med letom 1961 in 2005 in imajo kot taki velik vpliv na
razvoj planinskega pašništva v današnjem času.
Starostna in zaposlitvena struktura prebivalstva v Bohinju sta se močno spremenili. Delež
kmetijskega prebivalstva, ki bi ohranjal pašništvo pri življenju, se je v zadnjih štiridesetih
letih izrazito zmanjšal, zato so planine ostale brez uporabnikov in živine. Sprememba načina
življenja je planine in tradicionalno pašništvo odtujilo sodobnemu mlademu človeku. Mladi si
iščejo zaposlitev izven primarnega sektorja, zato se na domačih kmetij soočajo s
pomanjkanjem delovne sile, še manj ljudi pa je pripravljenih delati v planinah. Kljub
spremembi bivalnih razmer na nekaterih (senožetnih) planinah in nekoliko večjem udobju
(elektrika, vodovodi, dostopi z avtomobili), srečamo v planinah le ostarele majerje in
gospodarje domačih kmetij.
Presenetljivo je, da se demografske značilnosti kmečkega prebivalstva niso prilagodile novim
razmeram v kmetijstvu. Gospodarji domačih kmetij imajo izredno slabo izobrazbeno strukturo
in še vedno opravljajo delo na posestvu le na podlagi praktičnih izkušenj, ki ne dovoljujejo
preizkušanje novih načinov dela v kmetijstvu. Na tak način se je tradicionalno pašništvo
uspelo ohraniti, vendar so danes pritiski neavtohtonega nekmečkega prebivalstva na planine
preveliki, zanimanje domačega kmeta pa premajhno, da bi se planšarstvo kot tako še naprej
lahko ohranjalo brez določene obnove ali modernizacije. Menim, da bo v prihodnosti
potrebno ponovno definirati planinsko pašništvo, tokrat z vidika sodobnega gospodarjenja in
sodobnih vrednot. Potrebna bo vključitev tega dela gospodarskega kroga v sonaravni razvoj
občine, ki ima za to ugodne predispozicije. Ekološko kmetovanje je v Bohinju le v začetni
fazi, vendar povezovanje ekoloških kmetij in planin v skupno sirarsko pot nakazuje težnje, da
se pridelava in predelava mleka na planinah začne označevati za neko vrsto kvalitete in
prednosti pred ostalimi izdelki na trgu.
Nekaj podobnega je sicer že storila Kmetijska zadruga v Srednji vasi z izpeljavo nekaj
uspešnih projektov, ki so zadevali planine in planinsko pašništvo. Obnova sirarn in vključitev
planin v turistično ponudbo Bohinja se je izkazalo za dobro gospodarsko potezo, saj sirarne na
planinah po desetletjih spet prinašajo simboličen prihodek kmetom v planinah. Planine danes
ne predstavljajo več le ostanek preteklosti in pozabljeno vrednoto, temveč so živ gospodarski
sistem z novo, turistično-proizvodno funkcijo.
V zadnjem desetletju se je funkcija planin spremenila, saj gospodarska vloga planin ni več
ospredju. Zaradi upadanja živinoreje in govedoreje po letu 1961 se je zmanjšal tudi pomen
planinskega pašništva. V planinah danes pasejo svoje črede majhni kmetje, ki niso povsem
ekonomsko odvisni od kmetijstva. Prihodki so majhni, dovolj le za preživetje. Čeprav planine
niso več tako velikega gospodarskega pomena za kmete, se je produkcijska funkcija planin
vrnila z obnovo sirarn in proizvodnjo ter predelavo mleka.
Najpomembnejša vloga planin danes je ohranjanje kulturne pokrajine v Bohinju. S propadom
planin v zadnjih desetletjih se je pokazala njihova realna vrednota in vloga. S tem, ko je
človek opustil planinsko pašništvo in prepustil planine zaraščanju, je hkrati pustil propadati
kulturno pokrajino, ki so jo stoletja pred tem oblikovali in ohranjali njegovi predniki.
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Prodiranje človeka v neobljuden visokogorski svet in gradnja majhnih naselij na visokih
nadmorskih višinah je povsem spremenilo izgled pokrajine. Visokogorje se je približalo
človeku, ko je ta vplival na izgled in funkcijo pokrajine, da bi le-ta ustrezala njegovim
dejavnostim. Planinsko pašništvo je le eden od načinov, s katerim je človek preoblikoval
naravno pokrajino in ko se paša v visokogorju začne opuščati in stanovi propadajo, se hkrati
uničujejo sledovi človekovega delovanja v naravnem okolju. Ne le to, izginja tudi kultura in
dediščina planšarjev.
Pomen planin v Bohinju danes ni več v njihovi gospodarski produktivnosti, tudi turistična
funkcija ni toliko pomembna kot njihova vloga ohranjati kulturno pokrajino in preprečevati
njeno zaraščanje. Če se bodo planine dokončno opustile in se bo planinsko pašništvo omejilo
na dolinsko pašo in hlevsko živinorejo, se bo skrčil življenjski in gospodarski prostor človeka,
pokrajina pa bo izgubila del svoje privlačnosti in raznolikosti. Ohranitev planin vpliva na
kulturno pokrajino v dolini, kjer se zaradi opuščanja kmetijstva zaraščajo pašniki in njive.
Tradicionalno pašništvo v Bohinju je tako trdno zakoreninjeno v kmetijstvu, da bi njegova
popolna opustitev vplivala na večje opuščanje pašnikov v dolini in zaraščanje kulturne
pokrajine.
Razlikovati je potrebno med kulturno pokrajino, ki so jo oblikovali rodovi planšarjev v
planinah, in med pokrajino, zasičeno s počitniškimi objekti. Ohranjanje planin pri življenju le
z gradnjo in brez kmetijske dejavnosti vodi v njihovo degradacijo in hkrati v degradacijo
kulturne pokrajine. Ohraniti planine na vse možne načine, tudi z vikendaštvom, pa nima
pomena za kulturno pokrajino, ki jo je oblikovala planšarska dejavnost v planinah.
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SUMMARY (POVZETEK)
Diploma is based on a hypotesis that the significance of mountain pasturing in Bohinj region
is in a decline after 1961 due to social and economic changes. Social factors have had a
significant influence on the population's characteristics between 1961 and 2005 and still as
such have a great meaning in the further development of mountain pasturing.
Age and employment structure of population in the Bohinj region has changed immensively.
The precentage of farmers, who keep the pasturing alive, has reduced dramatically in the last
40 years and becouse of that many mountain pastures are left without livestock and personnel.
The change in the way of life has left its toll on the young people who have grown estranged
to this unique economic system. The young seak employment outside the primary sector so
the farms and mountain pastures face a shortage of working labour. Inspite of the changed
living conditions on some of the mountain pastures and a slightly bigger comfort (electricity,
plumbing, auto access) we only meet elders in mountain pastures.
It is amazing how the demograpical characteristics of the agriculture population haven't met
the new, modern demands in agriculture. The farmers are still poorly educated and work on
their farms only by their own practical experience but which do not allow trying out new
ways of work on farms. Even though this is one of the reasons why the traditional mountain
pasturing has been preserved till today, but the pressures of the non-autochthon and non-rustic
population on the pasturing grounds is too big, the insterest of autochthon farmer too little for
the pasturing to keep existing without a certain modernisation or reformation. I believe that in
the years to come it will be neccessary to redefine the mountain pasturing but this time from
the point-view of the contemporary economy and modern values.
Something similary has already been done by the Kmetijska zadruga v Srednji vasi which
successfully carried out a few projects concerning the pastures and mountain pasturing. The
restaurations of cheese dairies and inclusion of mountain pastures into touristic offer of the
Bohinj region has turned out to be a good economic decision – the cheese dairies on mountain
pastures after decades bring (symbolic) profit again. Mountain pastures today no longer
present only an artifact from the past or a forgotten value but they are a living and breathing
economic system with a new, touristic function.
In the last decade the function of the mountain pastures has been changed, thus the economic
function is no longer in lead. Due to the decline in stockbreeding and cattlebreeding after year
1961 the meaning of mountain pasturing has also been lessened. Today on the mountain
pastures only the small farmers, not totally economicly dependable on agriculture, pasture
their stock. The incomes are small, just enough to survive, but eventhough the mountain
pastures do not have the same economic meaning anymore, the production function has
returned with the restauration of the cheese dairies and the production of milk.
The most important role of mountain pastures today is their preservation of cultural landscape
in the region of Bohinj. With the diminish of mountain pastures in the last decades their true
value and role has been encovered. By giving up mountain pasturing and leaving them to
decay and to be overgrown the man has at the same time left to decay the cultural landscape,
which has been shaped and preserved by his ancestors centuries before. The advancing of man
into the uninhabited mountainous world and building small pasture settlements on high
altitudes has totally changed the landscape. Mountain areas were no longer apart from man
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who changed the ways the landscape looked and functioned – only to bring it closer to his
needs and demands. Mountain pasturing is only one of the ways the man changes the natural
habitat but when the pasturing in the mountains starts to decline and the pasture dwellings
decay, the traces of man's activity start to diminish as well. Not only taht – the culture and
heritage of Alpine dairymen disappears.
The meaning of mountain pastures in the region of Bohinj today is no longer in their
economic productivity, not even their touristic function is as important as their role to
preserve the cultural landscape and to prevent it from being overgrown. If the mountain
pastures are given up permanently and the pasturing limited to valley pasturing and stable
stockbreeding, the living and economic space of man will be reduced while the landscape will
lose a part of its attraction and diversity. Preservation of mountain pastures effects the cultural
landspace in the valleys bellow where due to decline in agriculture the pastures and fields are
being overgrown. Tradicional pasturing in the region of Bohinj is so strongly rooted in the
agricultural system that in the case of its total termination it would further influence the
greater overgrowing of pastures and fields in the valley and greater overgrowing of cultural
landscape.
It is important to differenciate between the cultural landscape formed by generations of
Alpine dairymen in mountain pastures and the landscape, saturated with vacation buildings.
Preservation of mountain pastures through building and without agricultural activity leads to
their degradation and degradation of cultural landsdape as well. But to preserve mountain
pastures by all means, including holiday houses building, has no meaning at all for a cultural
landscape that was formed through mountain pasturing.
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PRILOGA 1
Tabela: Planine glede na topografsko lego
število ZNAČILNOSTI
3
Kočna
3
10

9

5

3
9

9

PLANINA
Voje 690m
Konjščica 1438m
Blato (Ukanc) 550m
Sedlo
*Rudnica 945m
Sedlo, zareza
Blatca 950m
sedlo
Viševnik 1615m
Javornik 1300m
Plitva suha dolina, morena
Plitva suha dolina, morene
Konjska dolina 1340m
Pod Mišelj vrhom 1750m
Suhi dol,na morenskem nasipu
Pri Jezeru 1453m
Razširjena suha dolina, morene
Govnjač 1475m
Kotanja, suha dolina, morene,krnica
Lopučnica 1560m
Suha dolina, morene
V Lazu 1560m
Konec suhe doline, okrešelj
Razor 1600m
Suha dolina manjša
Ovčarija 1660m
v suhi dolini
Blato 1147m
Terasa na robu planote Jelovica
Bitenjska planina 900m
Vresje 901m
Terasa na robu planote Jelovica
Strmne 942m
Terasa na robu planote Jelovica
Grintojca 1250m
Terasa
* Ravne 1150m
Terasa na konglomeratu
Javornica 1140m
Terasa na robu planote Pokljuka
Vogar 1120m
Terasa, planota, plitva suha dol
Pokrovec 1100m
Terasa na robu planote Pokljuka
Tosc 1660m
terasa v pobočju
Položno
pobočje
planote,prehod Zajamniki 1257m
Na Šeh 1200m
Zaobljen rob planote,prehod
Trstje 1300m
pobočje
Četeže 1100m
Položno pobočje, prehod
Bareča dolina 1050m
Neuvrščeni
Ribčeva planina 1110m
* Na pečeh 1100-1200
Na Kalu 1636m
Uskovnica 1130 – 1250m
Planota, morene
Praprotnica 1212m
Plano površje, morene
Goreljek 1100-1200m
Planota,ravnica nekdanj. Jezera
Storeča raven 1130m
Ostanek planote
Zadnji Vogel 1413m
Ostanek planote
Prvi vogel 1530m
Ostanek planote
Ovčarija 1660m
Zakrasela planote, v suhi dolini
Vodični vrh 1500m
Hebed 1191m
Za Črno goro 1302m
Krnica
Krnica
Za Liscem 1338m
Krnica
Za Šavnikom 1340m
Suha 1385m
Krnica
Za Malim vrhom 1120m
Krnica
Osredki 1400m
krnica
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14

Krnica
Krnica
krnica
Morene, razširjena suha dolina
Suha dolina, morene
Planota, morene
Plano površje, morene
Del na moreni

5

Plitva kotanja
Kraška kotanja v suhi dolini
Kotanja
kraška kot,morene
Kotanja, suha dolina,
3
Sleme
Čelna kotanja ledenika, nekdanje jezero
Planota,ravnica nekdanj. Jezera
Vir: Medić, 2005
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Poljana 1466m
*Pečana 1472m
Za Migovcem 1600m
Jurjevčeva vrtača 1350m
Lopučnica 1560m
Uskovnica 1130 – 1250m
Praprotnica 1212m
Jelje 1340m
Blato 1147m
Konjščica 1438m
Javornik 1300m
Konjska dolina 1340m
Pod Mišelj vrhom 1750m
Govnjač 1475m
V Lazu 1560m
Vogar 1120m
Na Šeh 1200m
Na Kraju 1513m
Dedno polje 1560m
Jezerce 1720m
Blato 1147m
Govnjač 1475m
Krstenica 1670m
Velo polje 1680m
Goreljek 1100-1200m

PRILOGA 2
Legenda:
Planina – senožetna
Planina – prva ali spodnja
Planina – visoka
Tabela: Bohinjske planine po višinskih razredih
RAZRED
PLANINA
NMV
Pod 600
Blato (Ukanc) 550m
600 – 699m
Voje 690m
700 – 799m
800 – 899m
900 – 999m
Bitenjska planina 900m
Vresje 901m
Strmne 942m
*Rudnica 945m
Blatca 950m
1000 – 1099m Bareča dolina 1050m

%
1,7
1,7
0
0
8,6

1,7

1100 – 1199m

22,4
Četeže 1100m
Pokrovec 1100m
Ribčeva planina 1110m
Za Malim vrhom 1120m
Vogar 1120m
Storeča raven 1130m
Javornica 1140m
Blato 1147m
* Ravne 1150m
Hebed 1191m
* Na pečeh 1100-1200
Goreljek
1100-1200m
Uskovnica 1130-1250m

1200 – 1299m

Uskovnica 1130 – 1250m
Na Šeh 1200m
Praprotnica 1212m
Grintojca 1250m
Zajamniki 1257m

8,6

1300 – 1399m

Trstje 1300m
Javornik 1300m
Za Črno goro 1302m
Jelje 1340m
Za Liscem 1338m
Konjska dolina 1340m
Za Šavnikom 1340m
Jurjevčeva vrtača 1350m
Suha 1385m

15,5
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ZNAČILNOSTI

1400 – 1499m

Osredki 1400m
Zadnji Vogel 1413m
Konjščica 1438m
Pri Jezeru 1453m
Poljana 1466m
*Pečana 1472m
Govnjač 1475m

12,1

1500 – 1599m

Vodični vrh 1500m
Na Kraju 1513m
Prvi vogel 1530m
Lopučnica 1560m
Dedno polje 1560m
V Lazu 1560m

10,3

1600 – 1700m

Za Migovcem 1600m
Razor 1600m
Viševnik 1615m
Na Kalu 1636m
Tosc 1660m
Ovčarija 1660m
Krstenica 1670m
Velo polje 1680m

13,8

Nad 1700m

Jezerce 1720m
Pod Mišelj vrhom 1750m

3,4

Vir: Medić, 2005
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13
0
89
70
12
5
0
13
9
31
37
21
4
49
20
21
52
0
0
70
0

79
77
20
38
46
9
20
8
13
0
0
33
77
0
87
0
100
14
48
0
22

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

92
77
109
108
58
14
20
21
22
31
37
54
81
49
87
21
152
14
48
70
22

5
5
0
9
5
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
12
9
0
0
0

KONJI
Planina
GOVEDO
Krave Mladogov. Biki
Voli Skupaj
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
295
0
0
0
0
320
197
292
0

OVCE
0
0
0
0
42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

KOZE
66,4
52,2
101
103,6
52,3
10,4
12
17,8
16,8
31
41,8
40,8
97,4
49
52,2
21
126,4
70,4
60,3
116,7
13,2

GVŽ

6.6.1993 19.9.1993
1.6.1993 25.6.1993
1.5.1993 30.9.1993
5.6.1993 24.9.1993
5.6.1993 18.9.1993
5.6.1993 4.9.1993
30.5.1993 22.9.1993
1.5.1993 25.9.1993
5.6.1993 12.9.1993
6.7.1993 10.9.1993
1.5.1993 30.9.1993
1.5.1993 30.9.1993
25.6.1993 18.9.1993
1.5.1993 30.9.1993
8.6.1993 12.9.1993
1.5.1993 20.9.1993
29.5.1993 18.9.1993
25.6.1993 10.9.1993
12.6.1993 19.9.1993
1.5.1993 30.9.1993
5.6.1993 12.9.1993

PAŠA
ZAČETEK KONEC

Tabela: Planine inskupni pašniki vBohinjuleta1993(gledenavrstoinšteviloživineter trajanjepaše)

1 BITENJSKAPLANINA*
BLATO
2
3 BOHINJSKABISTRICA
GORELJEK
4
5 GRINTOVCA- LAZ
JAVORNICA
6
JELJE
7
JEREKA
8
9 KONJSKADOLINA
KRSTENICA
10
NEMŠKI ROVT
11
NOMENJ - LOG
12
13 PLANINAJEZERO*
POLJANA
14
STOREČRAVEN*
15
STUDOR
16
USKOVNICA*
17
18 VELOPOLJE- TOSC
VOGEL
19
20 ZAJEZEROM- BELJAVA
ZAJAMNIKI
21
Vir: Schlamberger, 1994

PLANINA

PRILOGA3

105
24
152
111
105
91
115
147
99
66
152
152
85
152
96
142
112
77
99
152
99

PAŠNI
DNEVI
6,972
1,253
15,352
11,5
5,494
946
1,38
2,617
1,663
2,046
6,354
6,202
8,279
7,448
5,011
2,982
14,157
5,421
5,972
17,741
1,307

KRMNI
DNEVI

182

Vir: Schlamberger, 1994

*OPOMBA:

P
P
SP
P
P
P
P
SP
P
P
SP
SP
P
SP
P
SP
P
P
P
SP
P

109
118
53
130
851
17
30
8
42
400
27
20
750
25
102
10
450
502
200
78
35

65
25
53
30
150
17
18
5
19
80
27
20
250
25
42
10
95
402
55
58
20

VRSTA
POVRŠINA (HA)
PAŠNIKA SKUPAJ ZA PAŠO
22
25
21
19
12
3
5
8
5
14
30
13
65
20
12
12
52
8
30
12
4

KAMION
KAMION
KAMION
KAMION
PEŠ
TRAKTOR
KAMION
KAMION
KAMION
PEŠ
KAMION
KAMION
TRAKTOR
TRAKTOR
TRAKTOR
KAMION
KAMION
PEŠ
PEŠ
KAMION
KAMION

ŠTEVILO DOSTOP
KMETIJ

BITENJSKA PLANINA: ŠE RIBČEVA PLANINA IN PEČANA
PLANINA JEZERO: ŠE DEDNO POLJE IN OVČARIJA
STOREČ RAVEN_ ŠE SUHA, ZA LISCEM IN OSREDKI
USKOVNICA: ŠE PRAPROTNICA IN KONJŠČICA

1100
1300
500
1250
1560
1300
1200
620
1280
1655
620
490
1700
720
1200
560
1310
1600
1650
500
1257

NMV

7
10
0
20
13
6
6
0
7
9
0
0
25
0
8
0
37
4
0
0
15

HLEVI
3
1
0
1
1
0
1
0
0
1
0
0
4
0
3
0
3
1
1
0
1

5
10
0
20
13
6
6
0
7
9
0
0
25
0
8
0
37
4
5
0
15

ZGRADBE
SIRARNE KOČE - PASTIR

Tabela: Planine in skupni pašniki v Bohinju leta 1993 (glede na površino, dostopa, vodnih virov in stavb)

1 BITENJSKA PLANINA*
BLATO
2
3 BOHINJSKA BISTRICA
4
GORELJEK
GRINTOVCA - LAZ
5
JAVORNICA
6
7
JELJE
JEREKA
8
KONJSKA DOLINA
9
KRSTENICA
10
11
NEMŠKI ROVT
NOMENJ - LOG
12
PLANINA JEZERO*
13
14
POLJANA
STOREČ RAVEN*
15
STUDOR
16
USKOVNICA*
17
18
VELO POLJE - TOSC
VOGEL
19
20 ZA JEZEROM - BELJAVA
ZAJAMNIKI
21

PLANINA

PRILOGA 4

STUDENEC
STUDENEC
STUDENEC
VODOVOD
ZAJETJE
STUDENEC
STUDENEC
STUDENEC
STUDENEC
ZAJETJE
VODOVOD
VODOVOD
STUDENEC
STUDENEC
ZAJETJE
VODOVOD
ZAJETJE
STUDENEC
KAPNICA
STUDENEC
ZAJETJE

VODNI
VIR

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

PRILOGA 8
Tabele zemljiških kategorij med leti 1826-2005 v Bohinju po posameznih katastrskih
občinah
Tabela: Spreminjanje zemljiških kategorij od 1826 do 2005 v K.O. Nomenj
Kategorija
1826
1826
1961
1961
2005
2005
(m2)
(%)
(m2)
(%)
(m2)
(%)
20718766 92,50 18808041 83,76 20.049.151 89,3
Kmetijsko
zemljišče
17868
0,08
32157
0,15
418.936
1,9
Gradbeni
objekti
0
0
Zelene
površine
7,32
2312498
10,30
1.984.358
8,8
Nerodovitno 1638572
Vir: (za leto 1826, 1961) Vojvoda, 1965; Geodetska uprava Radovljica, 2005
K.O. Nemški Rovt
Kategorija
1826
1826
1961
1961
2005
2005
(m2)
(%)
(m2)
(%)
(m2)
(%)
26284743 99,8
26158875
99,21 25.413.078 96,5
Kmetijsko
zemljišče
12807
0,1
10676
0,04
255.251
0,97
Gradbeni
objekti
0
0,0
Zelene
površine
25429
0,1
196525
0,74
667.329
2,53
Nerodovitno
K.O. Bohinjska Bistrica
Kategorija
1826
1826
(m2)
(%)
18019233 95,99
Kmetijsko
zemljišče
47332
0,3
Gradbeni
objekti
Zelene
površine
3,7
Nerodovitno 703882
K.O. Savica
Kategorija
1826
(m2)
36605707
Kmetijsko
zemljišče
61336
Gradbeni
objekti
Zelene
površine
Nerodovitno 1387671

96,7
2344,6

121,1
Indeks
96,6
1993,05

2624,2

1961
(m2)
17486125

1961
(%)
93,51

2005
(m2)
17.013.802

2005
(%)
91,0

Indeks

128354

0,69

817.689

4,4

1727,5

41.680

0,2

818.472

4,4

1086160

5,81

1826
(%)
96,19

1961
(m2)
32496068

1961
(%)
85,35

0,2

47430

0,12

3,6

Indeks

5598455

195

14,44

2005
2005
(m2)
(%)
31.407.501 82,47
426.827

1,12

39.749

0,10

6.191.676

16,26

94,4

116,2
Indeks
85,7
695,8

446,1

K.O. Studor
Kategorija
1826
(m2)
96374072
Kmetijsko
zemljišče
33657
Gradbeni
objekti
Zelene
površine
Nerodovitno 34841481
K.O. Srednja vas
Kategorija
1826
(m2)
27588474
Kmetijsko
zemljišče
29618
Gradbeni
objekti
Zelene
površine
Nerodovitno 155663

1826
(%)
73,42

1961
(m2)
78787929

1961
(%)
60,56

0,0

83867

0,1

2005
2005
(m2)
(%)
79.562.844 61,15
685.262

0,52

80.640

6,19

Indeks
82,5
2036,0

26,5

51212842

39,5

49.585.122 38,11

1424,2

1826
(%)
99,32

1961
(m2)
25324996

1961
(%)
91,31

2005
2005
(m2)
(%)
25.214.306 90,91

Indeks

0,1

39910

0,15

0,5

K.O. Bohinjska Češnjica
Kategorija
1826
1826
(m2)
(%)
26796829 99,25
Kmetijsko
zemljišče
38801
0,1
Gradbeni
objekti
Zelene
površine
0,5
Nerodovitno 149659

199.493

0,71

0

0,0

91,3
673,5

2368150

8,54

2.319.578

8,36

1490,1

1961
(m2)
23465454

1961
(%)
86,79

2005
2005
(m2)
(%)
26.093.826 96,51

Indeks

55132

0,21

679059

2,51

519.690

1,92

1.353

5,0

421.075

1,55

K.O. Gorjuše
Kategorija
1826
1826
1961
1961
2005 (m2) 2005
(m2)
(%)
(m2)
(%)
(%)
13556764 98,44 13533315
98,07 13.505.738 97,86
Kmetijsko
zemljišče
25925
0,2
38429
0,28
217.643
1,57
Gradbeni
objekti
315
2,28
Zelene
površine
1,4
227006
1,65
76.120
0,55
Nerodovitno 188877
Vir: Vojvoda, 1965; Geodetska uprava Radovljica, 2005
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97,3
1339,3

281,3
Indeks
99,6
839,5

40,3

PRILOGA 9
Tabela planin po velikosti in številu živine v GNŽ v obdobju 1958-1994
Tabela: Planine po velikosti in številu živine v GNŽ v obdobju 1958-1994
Planinsko
območje
1. Pečana
2. Za Šavnikom

Skupaj
ha
110, 99
39,6

pašnik
ha
110,99
39,6

Delež
%
100
100

Število
živine
v
planinah v GNŽ
1958
1966
1994
50,65
77,55
42,8
32,45
22,75
0

1958/1966
53,1
-29,9

1966/1994
-44,9
-100

0
61,6

0
13,7

0
-77,8

0
-100

-100

3.
Za
Malim
vrhom
4. Črno goro

2,68
20

2,3
20

85,8
100

5. Za Liscem
6. Za Osredki
7. Poljana
8. Suha
9. Bareča dolina
10. Storeč raven

4
2,5
20
30
1,88
12,65

4
2,5
20
30
0,5
2,96

100
100
100
100
26,6
23,4

45,6

0

60,3
40,3
42,1

18,9
0
0

11. Prvi Vogel
12. Zadnji Vogel

200
457

200
457

100
100

53,6

11,31

11,31

100

14,57

14,57

100

96,55

50

50

100

2078,84
403
22,26

340
120
20

18,83
5,65
459,27

13.
Bitenjska
planina
14.
Ribčeva
planina
15a. Lopučnica
15. Govnjač
16. Na kraju
17. Krstenica
18. Zajamniki
19.
Konjska
dolina
20. Jelje
21.
Spodnji
Tosec

0
0
0
0
5,6
8,4

-68,7

0
100
-55,6

16,1

-100

100

33,6

36

54

18,5

26,6

-47,7

-47,7

16,3
29,8
90,9

108,2
63,3
73,85
81,95
133,2

0
79,2
64,05
58,1
59,9

0
0
0

0
0
0

38,4

-100
25,1
-13,3
-29,2
-55,1

6
4

32,3
66,7

113,9
134,5

22,5
71,2

31

-80,3
-47,1

-67

150

32,7

31,4

25,2

14,3

-19,8

-3,6

32

-35,9

22. Javornik

57,56

40

69,56

154,2

109,4

70,9

-29,1

-35,2

23. Goreljek
24. Velo polje
25. Pod Mišelj
vrhom

36,98
137,82

20
50

54
36,2

205,45

146,55

92,7
37,8

-28,7

-36,8

103,44

40

38,8

87,7

92,2

0

5,1

-59,1

43,4
32,1

169,15
76,25
118,35

103,6
68,4
108,9

158,9
15,4

-38,8
-10,3
-8

-7,7
-85,9

26. Uskovnica
27. Praprotnica
28. Konjščica

392,28
531,1

170
170

197

29. Ukanc
30. Pri jezeru
31. Laz
32. Ovčarija
33. Dedno polje
34. Viševnik
35. Vodični vrh
36. Hebed
37. Blato
38. Grintojca

725,24

230

31,7

1454,46

300

20,6

60
4
20
35

18,2
100
17
28

330,71
4
117,96
125,7

Vir: Vojvoda, 1995
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57,9
110,58
57,5
94,95
53,95
99,7
0
110,6
128,5

33,6
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PRILOGA 14
Slikovno gradivo (6) s planin (vse fotografije Medić, 2004; 2005)
Slika 17: Gozdna paša na planini Blato

Slika 18: Počitniška hiša na planini Zadnji Vogel

Vir: Medić, 2004

Vir: Medić, 2005

Slika 19: Izkrčene gozdne površine na planini Krstenica

Vir: Medić, 2004
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Slika 20: Planinsko naselje na Dednem polju

Slika 21: Propadel stan na planini Konjščica

Slika 22: Propadel stan na planini Krstenica

Vir: Medić, 2004
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PRILOGA 16
Prodaja kmetijskih zemljišč v Bohinju
1. Prodajalec: Stara Fužina
VI.

UPRAVNA ENOTA RADOVLJICA

Gorenjska 18, RADOVLJICA

PONUDBA ZA NAKUP KMETIJSKEGA ZEMLJIŠČA, GOZDA ALI KMETIJE
Podpisani-a lastnik -ca dajem ponudbo za nakup kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije):
Št. parcele
Kultura
Kat. Razred
Površina m2
Katastrska
občina
1444
njiva
1115
Studor
1445

travnik

2128

Studor

Cena
800.000,00
SIT
1.650.000,00
SIT

Radovljica, dne 12.4.2005
Ponudba je bila nabita na oglasno desko Upravne enote Radovljica dne 12.4.2005. 30-dnevni rok se izteče dne
12.5.2005.

2. Prodajalec: Savica
VII.

UPRAVNA ENOTA RADOVLJICA

Gorenjska 18, RADOVLJICA

PONUDBA ZA NAKUP KMETIJSKEGA ZEMLJIŠČA, GOZDA ALI KMETIJE

Podpisani-a lastnik -ca dajem ponudbo za nakup kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije) :
Št. parcele
Kultura
Kat. Razred
Površina m2
Katastrska
Cena
občina
794/4
pašnik
3
35067
Savica
180 SIT/m2
Drugi pogoji prodaje: kupec znan, ara plačana.
Radovljica , dne 13. 4. 2005
Kupec mora v roku 30 dni od nabitja ponudbe na oglasno desko Upravne enote (UE) dati pisno izjavo o
sprejemu ponudbe in jo poslati s priporočeno pošiljko prodajalcu-ki in UE ali jo vložiti neposredno na
UE.
Ponudba je bila nabita na oglasno desko Upravne enote Radovljica dne 15.4.2005, 30-dnevni rok se izteče dne
16.5.2005.
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