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V okviru magistrske naloge smo analizirali stanje na področju prireje mleka na ih
planinah nekoč in danes. Naloga temelji na pregledu zgodovinskih virov in
razpoložljivih podatkov ter na virih pridobljenih pri pastirjih in gospodarjih planin.
Naredili smo analizo stanja na kamniških planinah, število živali, ki so se na teh
planinah pasle, pasemsko strukturo teh živali ter obseg prireje mleka. Zanimalo nas
je tudi kakšni proizvodi so se delali iz mleka prirejenega na planinah ter kako se je
to mleko tržilo. Analizirati smo stanje in prirejo mleka na kamniških planinah v
zadnjih 30 letih. Pri tem smo se osredotočili predvsem na področje Velike, Male in
Gojške planine. S pomočjo poglobljenih intervjujev, ki smo jih opravili s 3
predsedniki agrarnih skupnosti, s 6 pastirji in kmetijsko svetovalko, smo želeli
ugotoviti kaj so glavni vzroki za zmanjševanje števila krav molznic in prireje mleka
na naših planinah ter kakšne možnosti vidijo za bodoči razvoj kamniških planin.
Ponudba mleka in mlečnih izdelkov na naših planinah ne pokriva povpraševanja, saj
je obiskovalcev na teh planinah vedno več. S primernimi ukrepi bi bilo potrebno
vzpodbuditi rejce, da bi na planino namesto krav dojilj in mlade živine, pošiljali
krave molznice. Na osnovi virov in primerov dobrih praks iz tujine smo predstavili
možnosti za razvoj planšarstva, predelave mleka in revitalizacijo planin v bodoče.
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Within the framework of the master's thesis, we analysed the situation in the field of
milk production on Kamnik Alps in the past and today. The thesis based on an
overview of historic sources and currently available data, as well as on sources
obtained from herdsmen and farmers, which take care for Kamnik Alps. We analysed
the situation of Kamnik Alps, the number of animals grazing on these mountain
pastures, the breed structure of these animals, and the volume of milk production
there. Types of dairy products produced there and marketing of milk and dairy
products on Kamnik Alps were studied. We analysed situation and milk production
on Kamnik Alps in last 30 years, focusing mainly on the 'Velika planina', 'Mala
planina' and 'Gojška planina'. With the help of in-depth interviews with three
presidents of agrarian communities, six herdsmen and a local agricultural adviser,
we wanted to find out what are the main reasons for the decreasing numbers of
grazing dairy cows and lower milk production in our pastures, and what possibilities
they see for the future development of Kamnik Alps. The supply of milk and dairy
products on our pasture does not cover demand, as there are more and more visitors
to these mountains. By appropriate measures, farmers should be encouraged to send
dairy cows to the mountain pasture instead of suckler cows and young cattle. The
possibilities for Alpine dairy farming and revitalization of the pasture in the future
are presented by looking at foreign sources and examples of good farming practises.
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SLOVARČEK
mezlanaste hlače

platnene hlače narejene iz tkanine lanene osnove in volnenega votka

masovnik

posebna pastirska jed iz smetane, moke in soli

žehtar

lesena posoda za mleko, lahko tudi golida

deža

lesena okrogla, spodaj širša nizka posoda za shranjevanje s pokrovom

tlaka

obvezno skupno delo pašnih upravičencev

GVŽ

glava velike živine; koeficient je določen glede na vrsto in starost
živali; npr. govedo staro nad 2 leti znaša 1 GVŽ

SOP

shema osnovnega plačilna

PONO

plačilo za območja z naravnimi omejitvami

KOPOP

kmetijsko-okoljska-podnebna plačila

OMD

plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami
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SEZNAM GESEL
Planšarstvo

Migracija ljudi (pastirjev) in živali na višje ležeča območja.
Omenjena vrsta živinoreje se je ohranila v Alpah že iz 4.
stoletja in prepričuje, da bi se planine zarasle. Na nekaterih
planinah pastirji prevzamejo skrb za živali različnih
lastnikov, na kamniških planinah pa ima vsak lastnik svojega
pastirja ali pa to delo opravlja sam in skrbi za svojo čredo.
Večina pašnikov tu se nahaja na nadmorski višini pod 2.400
m. Danes poteka predvsem paša govedi in ovac, nekoč pa so
se pasli tudi prašiči, koze in konji.

Pastirsko naselje

V pastirskem naselju v Velikem stanu na Veliki planini je 64
pastirskih koč, ki so namenjene planšarstvu in poletni paši ter
oskrbi živali na planini. Velja za enega redkih ohranjenih
naselij te velikosti v Evropi. Prepoznaven je po svoji tipični
arhitekturi, ki predstavlja nekakšen simbol Velike planine.
Pastirske koče so pokrite s smrekovimi skodlami (t.i. šinkel).
Strehe segajo zelo nizko. Koče so značilne ovalne ali oglate
oblike.
Trdi sir prepoznavne oblike, ki so ga stoletja izdelovali
pastirji na Veliki, Mali in Gojški planini. Sir iz skute, soli in
smetane so pastirji izdelovali v parih. S svojo obliko namreč
spominjajo na ženske prsi. Navada je bila, da en trnič obdrži
pastir, drugega pa podari svoji izvoljenki. Trnič je torej
simbol plodnosti in ljubezni. Znanje o izdelavi trničev se je
na kamniških planinah ohranilo do danes in je prepoznaven
spominek predvsem Velike planine.

Trnič

Agrarna skupnost

Agrarna skupnost je po uradnem zakonu skupnost fizičnih in
pravnih oseb. Planine so last agrarnih skupnosti. V agrarne
skupnosti pa so vključeni njeni člani, torej kmetje kot
solastniki. Vsakemu pripada sorazmeren delež. Deleži so bili
razdeljeni že v času vladanja Marije Terezije in sicer na dane
deležne pravice (pašne pravice) za posamezno kmetijo.
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1

UVOD

V Sloveniji in tudi v drugih regijah EU se pojavlja problem opuščanja planin in se zaradi
tega močno zmanjšuje prireja mleka na planinah. To ima za posledico vedno večje
zaraščanje planin v Sloveniji in v Evropi. Zaradi tega se spreminja izgled krajine, kar
neugodno vpliva na ohranjanje biodiverzitete na teh območjih. Izgubljajo pa se tudi
dragocena znanja s področja planšarstva in drugih tradicionalnih opravil na planinah v času
paše ter v času t.i. mrtve sezone.
Zmanjševanje števila pašnih živali na planinah dolgoročno vodi v zaraščanje teh območij ter
spremembo kulturne krajine. Primeri dobrih praks ter inovativnih pristopov do ohranjanja
planin ter spodbujanja prireje mleka na planinah v drugih regijah Evrope nam morajo biti v
pomoč pri razvojnih usmeritvah planšarstva ter revitalizacije planin. Za namen naše
magistrske naloge smo naredili analizo stanja na kamniških planinah.
Kamniške planine so v znanstvenem in tudi v alpinističnem svetu izgubile ta naziv, čeprav
nam krajevno domoljubje ne dopušča, da bi se mu do konca odrekli. Danes se celotna gorska
skupina imenuje Kamniško – Savinjske Alpe. Ime Savinjske Alpe je bilo uvedeno s štajerske
strani. Izraz Kamniške Alpe (in tudi kamniške planine) pa je bilo dano s kranjske strani.
Nad dolinami Črne, Lučke Bele, Brložnice, Konjske doline in doline reke Kamniške
Bistrice, se razprostira kraška planota znana pod skupnim imenom Velika planina. Planina
leži na nadmorski višini med 1.400 in 1.668 m. Pred davnimi časi se je na tem kraju širil
strnjen mešani gozd. Danes pa se razprostirajo čudoviti pašniki, prekriti z debelo plastjo
zemlje. Vrhnja geološka plast je precej glinena in dolgo ohranja vlago. Prepustna apnenčasta
sestava tal pa je kriva, da na planini občutno primanjkuje naravnih izvirov vode (Cevc, 1987;
Rifel, 2010).
Planina je ena največjih pri nas, saj meri kar 1.070 ha. V sklop planine štejemo že omenjeno
Veliko planino (557 ha), Malo planino s planino Kisovec (203 ha), Gojško planino s
Marjaninimi Njivami (220 ha), planino Dol (50 ha) in Konjščico (40 ha) (Cevc, 1987; Rifel,
2010).
Med prvimi zapisi je bila Velika planina, kot planšarija, omenjena leta 1830. Vendar pa so
prostrane planinske pašnike uporabljali že v davnini, o čemer pričajo mnoge materialne in
duhovne najdbe (Rifel, 2010).
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Osnovne dejavnosti na kamniških planinah so paša živali, vzreja plemenskih živali,
pridelava in predelava mleka ter mesa. Kot dodana vrednost Veliki planini pa je turizem. Ta
nam omogoča, da obiskovalce seznanimo s kulturno in naravno dediščino.
Cilj naloge je prikazati podrobnejšo analizo stanja na kamniških planinah skozi zgodovino.
Na osnovi zgodovinskih virov in razpoložljivih podatkov smo naredili analizo stanja na
območju Velike planine in okoliških planin (opis planin, razpoložljive površine za pašo,
stalež živine, obveznosti in pravice članov agrarne skupnosti, pašne pravice, objekti, obseg
prireje mleka, način predelave in trženje mleka ter mlečnih izdelkov na planinah). Dotaknili
smo se tudi bodočega razvoja in na osnovi pogovora s ključnimi osebami naredili t.i. SWOT
analizo ter predstavili možnosti razvoja planin v povezavi kmetijstva, turizma in ohranjanja
kulturne krajine v prihodnje.

2

Potočnik T. Stanje prireje mleka in paše govedi ter možnosti za razvoj planšarstva in revitalizacijo … planin.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, 2018

2

PREGLED OBJAV

2.1

ZGODOVINA KAMNIŠKIH PLANIN

Prvi pisni vir, ki omenja Veliko planino, je zapis v Vicedomskem arhivu. Zapisnik govori o
sporu med Andrejem pl. Lambergom, ki je bil v sporu s svetom mesta Kamnik. Po trditvah
Andreja pl. Lamberga so leta 1534 kamniški meščani kmetom onemogočili pašo živine na
planini. Dvema kmetoma (Jurij Vovk, Blaž Hribar) so živino zaplenili in ju celo zaprli za
nekaj časa. Kamničani seveda niso želeli priznati Lambergove obtožbe in so zahtevali naj
tožnik predloži ustrezne listine. Spor med meščani in kmeti je trajal vse do 27. avgusta leta
1539, ko je bila izdana kraljeva deklaracija cesarja Ferdinanda I. (Rifel, 2010).
Do prve polovice 18. stoletja je pašno pravico dobilo 171 upravičencev. Kmetom živečim
pod vznožjem planine, naj bi po ustnem izročilu planino podarila cesarica Marija Terezija.
Razlog za to je bila dolga suša in posledično so kmetje, ki so imeli malo svoje zemlje, težko
preživeli svojo živino. S pašo na planini pa je bilo tako krme dovolj (Cevc, 1987; Rifel,
2010).
2.1.1 Arheološka izkopavanja
Med arheološkimi izkopavanji na različnih krajih Velike planine so bila odkrita najdišča,
katerih najdbe so segale v srednjeveško, rimsko, železno, bronasto in celo v prazgodovinsko
dobo. Med najdbami so bili predvsem materialni ostanki, kot so različne keramične
lončevine in orodja (železna zaponka, železen nož, okrogla srebrna sponka,
poznosrednjeveško nabodalo, bronasta plavutasta sekira, tulasta sekira ipd.) (Cevc, 1987;
Cevc, 2000; Rifel, 2010).
2.1.2 Rudna nahajališča
V prvi polovici 17. stoletja so ob reki kamniški Bistrici začele obratovati kamniške fužine.
Med drugim so pridobivali rudo tudi iz kamniških planin. Tam so pastirji pobirali bobovec
(limonitna železova ruda) in ga v koših nosili na fužine (slika 1). Med bolj znanimi
pridobivanji rude pa je bilo kopanje boksitne rude (slika 2). To je aluminijeva ruda, ki je
mešanica mineralov, predvsem aluminijevih hidroksidov. Vsebuje od 15 % aluminijevega
oksida pa vse do 50 %. Ta ruda spada med kamnine in je ena redkih surovin za pridobivanje
glinice in aluminija (Cevc, 1997; Cevc, 2000; Rifel, 2010).
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Slika 1: Primeri rude Bobovec (foto: Rifel V., 2010: 140)

Na Gojški planini so izkopavanja potekala v petih večjih in šestih manjših jamah, na Veliki
planini pa je bilo nahajališče rude v treh večjih jamah. Danes so te jame preraščene s travo
in grmičevjem (Rifel, 2010).

Slika 2: Boksitna ruda (foto: Rifel V., 2010: 141)
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2.2

UPRAVLJANJE KAMNIŠKIH PLANIN IN PAŠNI UPRAVIČENCI

Na kamniške planine smejo gnati le tisti pašni upravičenci, ki so si to pravico pridobili z
dedovanjem kmetije, ki je imela to pravico že prej, ali pa je pašni upravičenec prodal kmetijo
in ob tem tudi svoje pašne pravice ter kočo na planini (Potočnik, 2017).
V najstarejših zapisih o pašnih upravičencih je omenjeno, da je smel upravičenec pasti 12,
6, 3, 4, 2 ali 1 ½ GVŽ. Pozneje, ko se je urejala nova zemljiška knjiga sta bili Mala in Velika
planina razdeljeni med pašne upravičence. Vsak je postal solastnik 1/186-tinke zemljišča.
Sčasoma so kmetje dobili posestne in lastninske pravice, vendar ne kot posamezniki ampak
kot pašna skupnost. Omenjena oblika lastninjenja se je ohranila in je v veljavi še danes
(Rifel, 2010).
Junija 1901 je cesarsko-kraljeva komisija ukazala, da se štiri zemljišča imenovana Mala in
Velika planine razdelijo. Hkrati pa so se kmetje dogovorili, da na Veliki planini ostanejo
pastirji, ki naj bi pasli poleg goveje živine še konje in drobnico. Na Mali planini pa naj bi
ostali samo tisti, ki naj bi nameravali pasti govejo živino. V letu 1908 sta bili planini ponovno
izmerjeni. V registru deležnih pravic pa je bilo določeno, da se v 51 pašnih dneh lahko na
planini prepase 1.030 glav govedi. Pašni upravičenci, ki so bili navedeni v registru so
prihajali iz okoliških vasi (Gozd, Ržiše, Markovo, Ljubljana, Studenec, Krivčevo, Žaga,
Zavrh, Vodice, Briše, Kališe, Potok v Črni, Prapretno pod Sv. Primožem, Stahovica,
Kamnik, Županje Njive, Košiše, Stolnik, Laniše, Zagorica, Zg. Stranje, Sp. Stranje,
Bistričica, Okroglo, Klemenčevo, Kregarjevo, Gradišče, Prapretno za Kalom, Sidraž,
Senožet in Sv. Lenart). Skupaj je na Mali in Veliki planini paslo svojo živino 176 pašnih
upravičencev (Rifel, 2010).
Ozemlje Velike in Male planine včasih ni bilo ločeno z ograjo in je bila živina spuščena po
vsej planini, kar pa je zelo otežilo pregon živine do planinske koče. Leta 1910 so se pašni
upravičenci iz Županjih Njiv premaknili iz Velike planine na ozemlje Male planine.
Upravičenci iz vasi Gozd pa so se iz Male planine preselili na območje Gojške planine. To
selitev je ukazala cesarsko-kraljeva komisija. Na omenjeni Gojški planin so skrčili gozd in
na novo pridobljene pašnike postavili pastirske koče (Rifel, 2010; Rokavec in sod., 2016).
V letu 1910 so planine tudi prvič ogradili. Leto kasneje je agrarna komisija zahtevala izvedbo
melioracijskih del. Pastirji so namreč slabo gospodarili s tamkajšnjimi pašniki. Niso imeli
nobenega pašnega reda. Skupaj s konji, jalovo živino in molzno živino se je pasla tudi
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drobnica in prašiči. Slednji so z ritjem po pašniku naredili veliko škode in s tem zmanjšali
število pašnih dni v sezoni. Planine so bile slabo preskrbljene z vodo, saj niso obnavljali
lokev (to je manjša stoječa voda za napajanje živine, umetno narejena, imenovana tudi kal).
Hlevskega gnoja, ki se je nabiral ob kočah, niso razvažali po pašnikih. Prav tako so zelo
slabo čistili pašne površine (Rifel, 2010).
V letu 1912 je agrarna komisija dokončno razdelila Veliko, Malo in Gojško planino. Ta
razdelitev je še danes zapisana v zemljiški knjigi. Tako so bile deležne pravice do skupnih
zemljišč razdeljene 37-tim pašnim upravičencem na Mali planini, 69 pašnim upravičencem
na Veliki planini in 61 pašnim upravičencem na Gojški planini (Potočnik, 2017; Rifel, 2010).
Ograja oz. meja je bila zgrajena iz kamenja in bodeče žice (slika 3). Tako je vsak pastir lahko
pasel na planini na kateri je imel pastirsko kočo. Hkrati so se dogovorili, da bodo pasli samo
jalovo živino in drobnico, za katere je bilo določena posebna površina (Potočnik, 2017).

Slika 3: Ograja, ki ločuje Veliko in Malo planino
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Po koncu 2. svetovne vojne so bile omenjene planine podržavljene, vendar so kmetje
obdržali svoje pašne pravice. Po koncu denacionalizacije v samostojni Sloveniji pa so bile
planine vrnjene pašnim upravičencem (Rifel, 2010; Rokavec in sod., 2016).
Danes so omenjene planine skupna last agrarnih skupnosti. To so:
 Agrarna skupnost Velika Planina,


Agrarna skupnost Mala planina,

 Agrarna skupnost Gojška planina.
Namen agrarne skupnosti je zagotavljanje upravljanja s premoženjem članov, trajno
gospodarjenje s kmetijskimi in gozdnimi zemljišči na planini, skupno uresničevanje
interesov prebivalcev na podeželju, ohranjanje poseljenosti in običajev na podeželju ter
razvoj podeželja (ZAgrS, 2015).
Za vse agrarne skupnosti velja, da jih sestavljajo občni zbor, predsednik, upravni in nadzorni
odbor ter blagajnik. Dolžnost občnega zbora je izvolitev predsednika. Upravni odbor odloča
o pomembnih zadevah, ki se dotikajo planine. Med drugimi na skupnem sestanku določijo
odhod živine na planino in število pasoče se živine. Določijo tudi gospodarja planine, ki
organizira in izvaja dela na planini med pašno sezono. V ta dela sodijo popravilo ograj,
oskrba z vodo, čiščenje planine, izdelava oz. polnjenje solnic ipd. Delo, ki ga gospodar
planine določi, opravijo pastirji in ob opravljenem delu dobijo tudi manjše plačilo (Potočnik,
2017; ZAgrS, 2015).
2.3

PAŠNA SEZONA

Pašniki na Mali, Gojški in Veliki planini začnejo zeleneti v drugi polovici maja. In prav
zaradi te pozne vegetacije, se paša živine začne šele v prvi polovici junija, ko je v dolini
košnja že v polnem teku. Da pa kmetje lahko uporabljajo planinske pašnike, morajo pred
začetkom pašne sezone opraviti določeno število ur dela (tlake). Število ur je določeno glede
na število glav živine, ki jih pašni upravičenec želi pasti. Gospodar planine mora pred
začetkom paše popisati vso živino, torej koliko živine bo pasel vsak posamezni pašni
upravičenec. Živino popiše glede na starost. Na določen dan se kmetje zberejo na planini,
predsednik pašne skupnosti pa dodeli delo. Tlaka (slika 4) obsega popravilo ograj, planinskih
poti, napajalnikov (čiščenje lokev), čiščenje planine oz. pašnikov, … (Cevc, 1987; Potočnik,
2017; Rifel, 2010).
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Slika 4: Pastirji opravljajo obvezno tlako (foto: Rifel V., 2010: 70)

2.3.1 Odhod živali na pašo nekoč
Do 1. svetovne vojne so vsi pašni upravičenci gnali živino na planino na isti dan. Na planino
so odhajali na praznik sv. Petra in Pavla (29. junij). Pred tem datumom na planini ni bilo
nobenih drugih rejnih živali (Cevc, 1987; Rifel, 2010).
Odhod živine na planino je oznanil strel iz pištole (slika 5). Ustrelil naj bi neke vrste mirovni
sodnik t.i. rihtar. Po pripovedovanju pastirjev so živino gnali najprej gospoda, za njimi pa so
svoje črede gnali kmetje. Prav tako se je grajska živina pasla ločeno od živine kmetov (Cevc,
1987; Rifel, 2010).
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Slika 5: Pištola s katero je rihtar oznanil začetek odgona na planino (foto: Rifel V., 2010: 41)

Na sam odhod so se pripravljali že dan prej. Gospodinje so v velik koš pripravile posodo,
odeje, obleke in hrano. Gospodarji so kravi vodnici obesili zvonec in jo tudi okrasili z
vencem (slika 6). Zgodaj zjutraj je gospodinja z blagoslovljeno vodo blagoslovila živino za
varen odhod na planino. Med potjo na planino pa so gospodarji v znamenje Marije z Jezusom
ob poti na Sv. Primož, metali brinove vejice za srečno pašo na planini (slika 7). Pašno sezono
so končali na Mali šmaren, torej 8. septembra (Potočnik, 2017; Rifel, 2010).

Slika 6: Živina odhaja na planinske pašnike (Rifel, 2010: 40)
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Slika 7: Znamenje ob poti proti Svetemu Primožu (foto: Rifel V., 2010: 41)

2.3.2 Odhod živali na pašo danes
Danes o odhodu živine na planino odločajo vremenske razmere. Vendar pa je običajno, da
odidejo prvi teden v juniju pašni upravičenci Gojške in Male planine. Teden kasneje pa pašni
upravičenci Velike planine. V večini se živino pelje na planino s traktorjem in z zato
namenjeno prikolico (slika 8). Ceste so danes veliko bolje urejene, kot so bile nekoč. Tudi
na odhod živine iz planine odločajo predvsem vremenske razmere in seveda količina paše.
Živino se iz planine v dolino pelje s traktorjem in prikolico, vsako leto pa se nekaj pastirjev
odloči in živino žene v dolino. Prve črede planino zapustijo v začetku septembra, zadnje pa
konec septembra. Pastir oz. prevoznik med vožnjo živali na planino ali iz planine pregleda
čredo (slika 9) (Cevc, 1987; Potočnik, 2017).
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Slika 8: Vožnja živine na planino

Slika 9: Pastir med vožnjo pregleda čredo
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2.3.3 Pastirjeva podoba nekoč in danes
Nekoč je pastirsko življenje od človeka zahtevalo moč in pogum. Pastir se je bojeval s surovo
naravo in z zvermi. Prav zaradi tega so bili nekoč pastirji le moški. Pastirji so si med pašno
sezono medsebojno pomagali, kar se je ohranilo vse do danes. Nekoč so se pastirjeva
oblačila zelo razlikovala od današnjih. Sredi 19. stoletja je bil pastir oblečen v preproste
mezlanaste hlače, ki so mu segale do kolen, pleteno srajco in kratek suknjič. Obute je imel
dolge volnene nogavice in cokle (slika 10) (Cevc, 1997; Rifel 2010).

Slika 10: Pastirska noša nekoč (foto: Grilc I., cit. po Rifel, 2010: 56)

Cokle je običajno izdeloval nekdo od sovaščanov (slika 11). V deževnih dneh se je pastir
zaščitil s plaščem iz lipovega ličja oz. lubja (pvajš). Ker pa je na planini vreme
nepredvidljivo in je bilo včasih sredi julija mrzlo, so se odeli tudi z živalskim kožuhom. Na
glavi je pastir imel navado nositi širok klobuk. Ženske pastirice so prav tako nosile cokle in
volnene nogavice. Oblečene pa so bile v dolgo rjavo krilo iz raševine (blago iz ovčje volne
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in lanene preje). Na glavi so nosile doma obarvane rute. Pastirji so ves čas s seboj nosili
manjšo sekiro in rog. Sekira jim je služila predvsem za pripravljanje drv, včasih pa je prav
prišla tudi za obrambo pred zvermi. Rogovi so bili v pomoč ponoči. S pomočjo trobljenja so
odganjali zveri stran od svoje črede. Lahko pa je bil tudi kot signal za pomoč, če je bil pastir
v nevarnosti (Cevc, 1987; Rifel, 2010).

Slika 11: Cokle so si izdelovali pastirji sami (Rifel, 2010: 57)

Hrano so si pripravljali na odprtem ognjišču v lončenih posodah. Jedilni pribor je bil lesen
in seveda ročno izdelan. Prehrana je bila takrat zelo skromna. V večini primerov so jedli
mlečne izdelke, masovnik (jed iz smetane, moke in soli), kašo, ajdove in koruzne žgance z
mlekom ali močnikom. Kruh se je redko našel na pastirjevem jedilniku, meso pa samo v
primeru, če se je katera od živali močno poškodovala ali pa so uplenili kakšno divjad. Do
leta 1939 so vodo pridobivali iz jame Vetrnica. Tam se je skozi vse leto nahajal sneg, ki so
ga doma topili in ga uporabljali za pitno vodo. V letu 1939 pa so našli vodni vir na t.i.
Golnici. Naredili so vodnjak kamor se je voda iztekala (Cevc, 1987; Rifel, 2010).
Danes je podoba pastirja povsem spremenjena. Obuti so v močne planinske čevlje oz. v
primeru dežja, v gumijaste škornje. Oblečeni so v sintetična oblačila. Danes napadov zveri
na planinah skoraj ni. Večji problem so hitro spreminjajoče se vremenske razmere (Potočnik,
2017; Rifel, 2010).
Pastirski dan se začne zelo zgodaj zjutraj. Pastirji, ki imajo krave molznice, jih morajo
najprej pomolsti in po potrebi napojiti mlada teleta. Včasih so molzli na roke, danes pa je na
planini električna napeljava, zato jih večina uporablja molzni stroj. Ko pastir počisti še hlev,
spusti živino na pašo. Te gredo najprej k vodi (lokve, napajalna korita), nato pa na pašo.
Nekoč so pastirji gnali živino na različne kraje po planini, danes to počnejo le še starejši
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pastirji. Pastir si po tem jutranjem opravilu naredi zajtrk, ki je danes veliko bolj bogat, kot
je bil nekoč. Čez dan pastir izdeluje kislo mleko, mladi sir, skuto, maslo in druge mlečne
izdelke. Te nato tudi proda turistom, ki jih predvsem v današnjih časih ne manjka, tako med
tednom, še posebej veliko pa za vikend. Drugi, ki nimajo opravka z mlekom, se okoli 8. ure
zjutraj odpravijo na delo, ki jim ga dodeli gospodar planine. Če jim ostane še kaj časa, gredo
nabirati gobe, borovnice, zelišča ipd. Ko napoči večer, se živina v večini sama vrne h koči.
Prignati jo je potrebno le v kakšni hudi nevihti. Živina se namreč takrat skrije v gozdu. Takrat
pastir svojo čredo najde po oglašanju zvonca (slika 12), ki ga vedno nosi vodilna krava v
čredi (Cevc, 1997; Potočnik, 2017).

Slika 12: Vodilna krava v čredi

Zvečer je molznice potrebno ponovno pomolsti, napojiti teleta ter jih nakrmiti s soljo in
koščkom kruha. Danes so sicer po planini nastavljeni solni in vitaminsko-mineralni kamni,
katere živina sama najde in že tam dobi zadostno količino potrebnih mikro in makro
elementov. Zvečer pastir kravam namaže seske, saj zaradi vetra in sesanja telet pogosto
razpokajo. Preveri tudi, če so krave na prvi pogled zdrave in v pravi kondiciji. Nekoč so čez
noč živino zapirali v hlevu predvsem zaradi zveri. Danes pa imajo nekateri svojo čredo čez
celo noč zunaj. Zapirajo jo samo v primeru neviht. Te črede tudi zjutraj pridejo same do koče
(Potočnik, 2017).
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Pastirji imajo danes pestro prehrano in tudi voda ni več problem. Na Veliki planini je majhen
izvir speljan v dve veliki cisterni, na Mali planini imajo iz naravnega izvira vodo speljano v
nekaj manjših vodovodnih pip. Iz njih si pastirji pretočijo vodo v cisterno, ki jo imajo pri
koči. Tako je vode za kar nekaj dni. Na Gojški planini se z vodo oskrbijo s pomočjo kapnice.
Druge planine pa imajo manjše studence (Potočnik, 2017).
2.3.4 Družabno pastirsko življenje
Rifel (2010) in Cevc (1987) navajata, da so pastirji v času pašne sezone zelo povezani med
seboj. Vedno so pripravljeni pomagati eden drugemu. Pa naj bo to prigon črede, iskanje
izgubljene živine (nekaj dni staro tele se je velikokrat izgubilo, saj ni moglo slediti čredi),
pomoč pri telitvah, idr. Pastirji se družijo ob opravljanju dela na planini, ki jim ga določi
gospodar. To delo se opravlja od ponedeljka do sobote po 4 ure, razen ob nedeljah in
praznikih. V prostih dneh si nekateri pastirji krajšajo čas z druženjem ob popoldanski kavi,
spet drugi, ki so bolj umetniške narave, pa z izdelovanjem različnih izdelkov. Že iz obdobja
pred drugo svetovno vojno se je ohranila bogata etnološka zbirka različnih predmetov, ki so
jih pastirji izdelovali. In še danes je nekaj starejših, ki se še vedno ukvarjajo z izdelovanjem
različnega orodja ali pa le spominka iz planine. Med te ljudske umetnike spadata med
drugimi Jožefa Humar, ki je bila odlična rezbarka in Kati Turk, kot pesnica in risarka. Gospa
Humar je bila zelo znana po izdelovanju lesenih pisav za trniče (slika 13).

Slika 13: Pisava za trniče (foto: Rifel V., 2010: 105)
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Na pisavah so nastajali prekrasni vzorci, liki živali in drugi različni ornamenti. Izdelovala je
tudi svečnike, kropivčke, kljuke za odpiranje vrat, obešalnike, lesene pipe idr. Znana
pastirska umetnica je tudi gospa Rezka Mali (slika 14). Bila je ena izmed zadnjih izdelovalk
trničev.

Slika 14: Rezka Mali izdeluje trniče (Rifel, 2010: 102)

Seveda pa so bili tudi pastirji pravi umetniki. Mednje spada gospod Janez Kemprle, ki še
vedno izdeluje lesene figure pastirčka (slika 17) in drugih planinskih simbolov. Gospod
Stane Trobevšek je znan po izdelavi žlic posnemovalk (slika 15).

Slika 15: Razlika med žlico in žlico posnemovalko (foto: Rifel V., 2010: 88)
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Pokojni gospod Tone Kuhar je izdeloval pinje za izdelavo masla in lesene cokle. Med ljudske
umetnike bi lahko uvrstili tudi gospoda Toneta Trobevška, ki je v času pašne sezone
izdeloval deže, lesene žehtarje za nošenje mleka (slika 19), pinje (sliki 20 in 21) in lesene
ključavnice (slika 16).

Slika 16: Lesena ključavnica in lesen ključ (foto: Rifel V., 2010: 75)

Tu velja omeniti tudi gospoda Roberta Uraniča, ki je bil predstavnik mlajše generacije
slikarjev. Najrajši je slikal ovalne pastirske koče, kot nam prikazuje tudi slika 18.

Slika 17: Lesena figura (foto: Rifel V., 2010: 76)
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Slika 18: Slikarsko delo planinskega umetnika (Rifel, 2010: 77)

Vsakdanje pastirsko življenje pa pastirjem popestri moški pevski zbor iz Dolenjske, ki
planino obišče vsako leto. Enkrat na leto, ob prazniku Marije Snežne 5. avgusta, priredijo
veliko veselico, kamor so povabljeni vsi pastirji in seveda obiskovalci planin. Ob zaključku
pašne sezone, se pastirji zberejo v enem od gostinskih domov, kjer nato sledi pogostitev in
zabava pozno v noč. Poleg poslovilne pogostitve, pa v zadnjem času pastirji v jeseni odidejo
na enodnevni izlet po Sloveniji, ki ga organizira predsednik pašne skupnosti. Ob koncu zime
se pastirji udeležijo sestanka, na katerem je že govora o prihajajoči novi pašni sezoni
(Potočnik, 2017).
2.4

MLEČNI IZDELKI NA KAMNIŠKIH PLANINAH

Predelava mleka na Mali, Veliki in Gojški planini ima že dolgo tradicijo. Izdelovali so skuto,
mladi sir (laški sir), mohant, maslo (puter), kislo mleko. Že omenjeni ljudski umetniki, pa
so izdelovali tudi trniče okrašene s prelepimi lesenimi pisavami (Cevc, 1987; Rifel, 2010; ).
Danes predelava mleka na planinah malo upada, saj so starejši ljudje, ki so bili vajeni teh
opravil, že preminili ali pa so preprosto prešibki za to delo. Mlajša generacija pa zaradi
šolanja in službe ni zmožna opravljati še to delo, ki zahteva vsakodnevno prisotnost na
planini skozi celotno pašno sezono. Prav zaradi tega, so danes na planinah v večini krave
dojilje in mlada živina (Potočnik, 2017).
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2.4.1 Kisli sir ali skuta
Skuta se izdela iz posnetega kislega mleka. Mleko nalijemo v posodo in ga pustimo na sobni
temperaturi čez noč. Naslednji dan mleko zakisa, na vrhu pa se nabere smetana, ki so jo
pastirji nekoč posneli z leseno žlico posnemalko. Nato zlijemo kislo mleko v večji lonec
sirovnik in ga segrevamo na temperaturi 38oC približno 2 uri. Ko na površje priplava
zgoščeno mleko, se ga pobere in položi v cedilo, ter pusti 1 dan, da sirotka odteče. Nekoč so
to delali predvsem z rokami in z lesenimi pripomočki. Danes je postopek enak, razlika je le
v sodobnejših pripomočkih iz plastike ali pa nerjavečega materiala. Paziti moramo
predvsem, da kislega mleka ne segrejemo na previsoko temperaturo, saj je skuta v takem
primeru zelo pusta in ne-kompaktna (Potočnik, 2017).

Slika 19: Levo žehtar za nošenje mleka, desno deža - v njej so mleko kisali (foto: Rifel V., 2010:
73)

2.4.2 Mohant
Mohant je kisli sir narejen iz posnetega kislega mleka. Razlika v skuti in mohantu je ta, da
slednjega segrevamo toliko časa, da nastane zelo pusti sir. Po segrevanju ga je potrebno še
odcediti, osoliti in preliti s surovim maslom. Surovo maslo veže skupaj zelo nekompakten
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sir in zagotovi daljšo obstojnost izdelka. Ker ima mohant zelo oster vonj in je tudi precej
slan, se ga uporablja kot dodatek k jedem (Rifel, 2010).
2.4.3 Surovo maslo
Surovo maslo izdelamo iz smetane, ki jo posnamemo iz kislega mleka. Posneto ohlajeno
smetano vlijemo v za to namenjeno posodo imenovano pinja (slika 20, 21). Nato pa
potiskamo ročaj pinje gor in dol ali pa ga vrtimo v krogu. Smetana tako postaja vedno bolj
gosta in po pol ure nastane iz nje maslo in pinjenec (voda, ki jo izloči maslo). Maslo nato
operemo v čisti mrzli vodi in s tem odstranimo čim več pinjenca. S tem pa tudi podaljšamo
rok uporabe takega planinskega masla narejena iz mleka pašnih krav molznic.

Slika 20: Pokončna pinja (foto: Rifel V., 2010: 73)
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Slika 21: Pinja (foto: Rifel V., 2010: 95)

Maslo nato natlačimo v model z vzorcem (slika 23) ga obrnemo in potolčemo po podlagi,
da maslo spravimo iz modela. Nekoč so maslo shranjevali v listih šisernik (posebna vrsta
planinske kislice; slika 22), danes pa ga zavijemo v papir, ki ima na eni strani prozorno folijo.
Maslo je potrebno shranjevati na hladnem (Cevc, 1987).

Slika 22: Planinska kislica
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Slika 23: Modeli za izdelavo surovega masla

2.4.4 Trnič – posebnost Velike planine
Trnič je posebne vrste sir, ki ga izdelujejo samo nekateri pastirji na Veliki planini (slika 24).
To vrsto mlečnega izdelka ne izdelujejo nikjer drugje na svetu. Posebnost tega izdelka je, da
ima zelo lepe vzorce, ki so izdelani z lesenimi ročno izdelanimi pisavami. Nekoč so ga zaradi
zelo dolge obstojnosti vzeli s seboj na kakšno daljšo pot (npr. božja pot, romanje). Danes pa
trnič kupujejo predvsem tuji obiskovalci planine, saj je izdelek lahko tudi odličen spominek
oz. okras. Kdaj so pastirji začeli izdelovati trniče in kakšno sporočilo prinaša vzorec in
posebna oblika, še do danes ni znano (Rifel, 2010).

Slika 24: Trnič (foto: Rifel V., 2010: 103)
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Najstarejše ohranjene pisave za trniče prihajajo iz leta 1840. Lesene pisave so izdelovali iz
lesa javorja, bukve, macesna, leske, lipe, jelše in vrbe. Izdelava pisav je na planinah trajala
vse do 2. svetovne vojne, po tem pa je rezbarjenje teh pisal skoraj izumrlo. Vzrok za to so
verjetno štedilniki, ki so zamenjali odprta ognjišča. Trniče je namreč potrebno štiriindvajset
dni sušiti na odprtem ognju. Kar pa danes skoraj ni mogoče, saj se je oprema v kočah preveč
posodobila. V zadnjih letih so trniče izdelovali le še Andrej Preskar, Peter Hautež, Zefa
Debevec in Kati Turk. Danes pa se z izdelavo trničev ukvarja samo še gospa Rezka Mali.
Znanje o izdelavi trničev ji je z velikim veseljem predala gospa Zefa Debevc. Značilnost
trničev je tudi ta, da so vedno oblikovali in okrasili z isto pisavo po dva trniča (Rifel, 2010;
Smolnikar, 2003).
Izdelava trniča ni tako zapletena. Paziti je le potrebno, da kislega mleka med segrevanje ne
segrejemo premalo ali preveč. V prvem primeru bi bil trnič premehak, v drugem pa presuh
in bi se drobil. Po tem je potrebno maso gnesti, dodamo pa še sol in smetano za lažje
oblikovanje. Nato se ga malo posuši in naprej oblikuje v kepo podobno kroni, ter se ga okrasi
s pisavo. Trniče je nato potrebno štiriindvajset dni sušiti na odprtem ognju. S tem ga tudi
malo odimimo in mu s tem še podaljšamo obstojnost. V času sušenja je potrebno kuriti samo
z bukovimi drvi. Danes trniči zdržijo do nekaj mesecev, saj niso odimljeni. Nekoč pa je bila
obstojnost tudi do dve leti (Rifel, 1987).
2.4.5 Maselnik
Nekoč pastirji niso imeli na izbiro veliko hrane. Prehranjevali so se predvsem z mlečnimi
izdelki. Meso je bilo na voljo le ob posebnih priložnostih. Med zelo priljubljenimi jedmi na
planini je še danes maselnik (slika 25). To je hrana, ki je izdelana iz smetane, posnete iz
kislega mleka. Smetano se zavre, nato se doda malo moke in soli. Vse skupaj segrevamo na
majhnem ognju toliko časa, da nastane gosta masa in da se začne izcejati olje. Tako
pripravljeno jed lahko pojemo samo ali pa z dodatkom kruha.
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Slika 25: Maselnik (foto: Rifel V., 2010: 106)

2.5

PASTIRSKA KOČA (BAJTA)

Značilna oblika koč na Veliki ali Mali planini je ovalna (slika 27). Za gradnjo takih koč so
pastirji uporabljali les in kamenje, ki so ga pridobili pri širjenju in čiščenju pašnikov. Do 2.
svetovne vojne so bile pastirske koče ovalne oblike, pokrite s skodlasto streho, ki je segala
vse do tal. Koča ni imela stropa in oken. Imeli so odprto ognjišče, ki jim je nudilo malo
svetlobe (slika 26). Tla so bila prekrita z zemljo. Poleg manjšega stanovanjskega dela, se je
nahajal še manjši hlev za živino. Nekateri pa so imeli še manjše svinjake. Koča je bila obdana
z ograjo izdelano iz kamenja ali pa smrekovih debel. Med 2. svetovno vojno so večino koč
požgali (Potočnik, 2017; Rifel, 2010).
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Slika 26: Odprto ognjišče

Slika 27: Ovalna oblika koče

Današnje pastirske koče so oglate in večje (slika 28). Vendar pa so še vedno narejene iz
kamenja in lesa, ter pokrite s skodlami. Tudi notranjost koč je danes udobnejša. Tla so
prekrita z betonom in lesom. Koča ima strop, nad njim pa so zasilna ležišča. V samem
stanovanjskem delu je več prostorov. Kuhinja s plinskim ali električnim štedilnikom in s
štedilnikom na drva, soba z ležišči (pograd) in jedilnica. V večini koč se nahaja tudi manjša
kopalnica. Ker strehe niso več tako nizke, imajo koče tudi okna. Na Mali in Gojški planini
je napeljana elektrika, na Veliki planini pa na pastirskem delu elektriko pridobivajo preko
agregata ali sončnih celic. Voda je napeljana v bližine koč, ki jo pastirji lahko shranjujejo v
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velikih cisternah. Od tam pa jo napeljejo v koče. Tudi prostor za živino je veliko večji.
Svinjakov skoraj ni več (Potočnik, 2017).

Slika 28: Oglata oblika koče

Na prve pastirske koče nas spominja le še stara Preskarjeva bajta (slika 29), ki je bila
zgrajena leta 1945. Notranjost je še vedno tradicionalna, skromno opremljena in z odprtim
ležiščem. Danes se uporablja kot muzej in je zelo obiskana s strani turistov. Na sliki 30
prikazujemo oskrbnici tega muzeja.
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Slika 29: Preskarjev muzej

Slika 30: Oskrbnici muzeja
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Tedanja oblast je hotela porušiti vse pastirske koče in zgraditi skupen hlev. Vendar pa so se
pašni upravičenci temu uprli. Arhitekt Vlasto Kopač je celo planino želel razglasiti kot
narodni park. Do tega sicer ni prišlo, vendar pa vseeno ni prišlo do rušenja koč in se je
pastirska kulturna dediščina ohranila vse do danes in bo verjetno tako tudi ostalo (Rifel,
2010).
2.6

KAPELA MARIJE SNEŽNE

Pastirji so med pašno sezono zelo pogrešali sveto mašo. Zato so ob nedeljah odšli na najvišji
del Velike planine in od tam poslušali zvonjenje cerkva v dolinah. In skupaj molili ter
prepevali nabožne pesmi. Prva prava sveta maša je bila na planini izvedena 15. avgusta 1936.
Duhovnik jo je vodil na prostem. Prišli so vsi pastirji in veliko pohodnikov. Zbrali so dovolj
denarja, da se je lahko začela gradnja kapele. Pastirji so določili prostor za postavitev kapele,
skico pa je pripravil arhitekt Jože Plečnik. Gradnjo so pastirji izvedli sami. Kapela je bila
prav tako zgrajena v planinskem slogu: iz lesa in kamenja (slika 31). Kapelo Marije Snežne
je 31. julija 1938 blagoslovil škof Gregorij Rožman (Cevc, 1987; Rifel, 2010).

Slika 31: Kapela Marije Snežne

Med 2. svetovno vojno je nemški okupator požgal vse koče na Veliki, Mali in Gojški planini,
med njimi tudi kapelo Marije Snežne. Ostali sta samo dve koči na Mali planini, ki sta bili
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preveč prekriti s snegom in nista zagoreli. Za ta požig so izvedeli tudi v dolini in so tako
rešili nekaj predmetov iz kapele. Med njimi je bila predvsem pomembna slika Marije Snežne
(slika 32) (Potočnik, 2017).
Po končani vojni, si je duhovnik France Gačnik zelo prizadeval, da bi se kapela ponovno
postavila. Arhitekt Jože Plečnik je ponovno pripravil načrt za gradnjo kapele Marije Snežne,
pastirji pa so jo zgradili leta 1988. Ta kapela stoji še danes. Med pašno sezono je vsako
nedeljo sveta maša za pastirje in za obiskovalce planin. Sveta maša pa je tudi na praznik
Marije Snežne 5. avgusta in na dan Marijinega vnebovzetja 15. avgusta. Takrat je navada,
da se po sveti maši pripravi tudi veselica za vse pastirje in obiskovalce (Potočnik, 2017;
Rifel, 2010).

Slika 32: Notranjost kapele in slika Marije Snežne
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2.7

ŽIVE PLANINE

V letu 2017 je bilo na območju kamniških planin živih oziroma delujočih še 5 planin.
Nekatere delujejo kot samostojne planine (Velika planina, planina Dol, Konjščica), druge so
povezane med seboj (Mala planina s planino Kisovec in Gojška planina z Marjaninimi
Njivami). Skupno se na omenjenih planinah nahaja 124 koč, ki so vse v uporabi. Število
pasoče živine pa se giblje od 900 do 1.010 glav. V nadaljevanju bomo predstavili delujoče
planine (Potočnik, 2017).
2.7.1 Velika planina
Velika planina je največja planina na slovenskem (slika 34). Leži na nadmorski višini 1.550
– 1.666 metrov in meri kar 557 ha. Planina je dostopna s terenskim vozilom ali pa z nihalko
in sedežnico, ki vas pripelje iz doline reke Kamniške Bistrice (Potočnik, 2017). Na sliki 33
je prikazana razporeditev pastirskih koč na Veliki planini.
Značilnosti Velike planine:


električno energijo pridobivajo s pomočjo agregatov in sončnih celic,




nimajo lastnega izvira vode, zato lovijo meteorno vodo,
64 pastirskih koč,



okoli 400 glav živine,



posebnost planine je uporaba plemenskega bika za naravni pripust,



veliko pašnih površin daleč od pastirskih koč,



dva planinska domova (Domžalski dom in Zeleni Rob).

30

Potočnik T. Stanje prireje mleka in paše govedi ter možnosti za razvoj planšarstva in revitalizacijo … planin.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, 2018

Slika 33: Pastirske koče na Veliki planini (Rifel, 2010: 22)
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Slika 34: Velika planina

Slika 35: Čiščenje zaraščenih predelov planine
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V zadnjih letih so bile na tej planini opravljena naslednja dela (slika 35):



čredinka za bike do pol leta starosti,
razdelitev planine na dva dela (čredinka pod sedežnico za telice; čredinka v
pastirskem naselju za molznice, krave dojilje, plemenske telice),



obnovitev napajalnih korit.

2.7.2 Mala planina
Mala planina leži na nadmorski višini 1.500 metrov in meri 203 ha. V sklop Male planine
spada tudi planina Kisovec. Je najlažje dostopna planina, saj prav do planote vodi široka
makadamska pot. Problem dostopa na planino ne predstavlja niti sneg in snežni zameti, saj
dejavni pašni upravičenci vsako zimo zorjejo cesto. Vožnja po tej cesti je dovoljena samo
pašnim upravičencem, lastnikom planinskih domov in državnim organom (gasilci, reševalci,
policija, …), ki imajo tudi ključ za odpiranje zapornice, ki se nahaja ob vznožju planine na
križišču Male planine in planine Kisovec. Na sliki 36 je prikazana razporeditev koč na Mali
planini (Rifel, 2010).

Slika 36: Koče na Mali planini (Rifel, 2010: 24)
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Značilnosti Male planine (slika 37):



po celotni planini je pod zemljo napeljana elektrika,
lastni izvir vode (na 1.300 m. n.v.), ki nikoli ne presahne,



25 pastirskih koč,



okoli 216 glav živine,



trije planinski domovi (Črnuški dom, Jarški dom in Dom na Kisovcu),



edina planina, ki ima t.i. pred in poplanino (planina Kisovec).

Slika 37: Mala planina

V zadnjih letih so bile na planini opravljena naslednja dela:


čredinka za bike nad starostjo 6 mesecev (sliki 39 in 40),




urejanje in širjenje dostopne ceste in parkirišča za turiste ob vznožju planine
(slika 38),
postavitev solnic (na odročnih delih planine – boljša popasenost),



obnovitev napajalnih korit,



gradnja rezervoarja za vodo in napeljava vode po planini do skupnih pip,



zaščita propadajočih koč za varnost goveda pred poškodbami, obnovitev
ograj in tako preprečitev, da bi živali prišle bližje,



krčenje gozda (2,5 ha) – povečanje pašniških površin.
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Slika 38: Široka pot pelje na Malo planino

Slika 39: Čredinka za bike
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Slika 40: Čredinka in ostali pašnik sta ločena z električnim pastirjem

2.7.3 Planina Kisovec
Planino Kisovec in Malo planino ločuje ograja in gozd po katerem se vije široka dostopna
cesta. Planina Kisovec leži pod vznožjem Male planine. Nekoč so na Kisovec prignali živino
že konec maja, saj je bila zaradi nižje lege ta prej primerna za pašo, nato pa so sredi junija
živino gnali naprej na Malo planino. Ko je bila paša na Mali planini končana, so živali
ponovno gnali na planino Kisovec še za nekaj tednov. Nato pa ob koncu jeseni nazaj v
dolino. Na tak način so kmetje podaljšali pašno sezono in povečali količino krme potrebne
za čas, ko paše ni bilo na voljo. Danes se planina Kisovec ne uporablja več kot prehodna
planina. Tam pasejo krave dojilje s teleti. Vsako leto so tam črede istih kmetov. Pase se okoli
50 glav govedi. Posebnost planine Kisovec je ta, da imajo skupen hlev (slika 41) in enega
pastirja, ki skrbi za čredo (Potočnik, 2017).
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Slika 41: Skupni hlev na planini Kisovec (foto: Rifel V., 2010: 28)

2.7.4 Gojška planina
Gojška planina leži na nadmorski višini 1.500 metrov. Zavzema 220 ha kmetijskih površin.
Omenjena planina ima največjo obtežbo površin. In ravno zaradi tega se paša konča že 15.
avgusta, saj paše na tej planini vsako leto močno primanjkuje. Problem Gojške planine je
tudi ta, da je večji del pašnih površin na senčni strani, kar še zmanjša rast trave (Potočnik,
2017). Na sliki 42 je prikazana razporeditev koč na Gojški planini (Rifel, 2010).

Slika 42: Zemljevid koč na Gojški planini (Rifel, 2010: 26)
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Značilnosti Gojške planine:



elektriko pridobivajo s pomočjo agregatov in sončnih celic,
imajo manjši izvir vode, vendar premalo, zato lovijo meteorno vodo,



35 planinskih koč,



okoli 260 glav živine,



k Gojški planini se priključujejo tudi Marjanine njive.

V zadnjih letih so bila na tej planini opravljena naslednja dela:


širjene pašnih površin,




ureditev dostopne ceste,
rezervoar za lovljenje meteorne vode.

K Gojški planini spadajo tudi Marjanine njive. Te ležijo na nadmorski višini do 1.300
metrov. Na te pašne površine pripeljejo svojo živino 4 kmetije iz vasi Krivčevo. Pase se
okoli 30 glav živine. Vsak kmet ima svojo kočo in sam skrbi za svojo čredo (Potočnik, 2017).
2.7.5 Planine Konjščica, Dol, Rezenik, Košutna
Omenjene štiri planine spadajo pod skupno zadrugo Stranje. Planina Konjščica meri 40 ha
in leži na 1.400 – 1.450 m n. v. Tam pase svojo živino 6 kmetov. Skupno imajo okoli 40
glav. Tudi tukaj pase vsak svojo čredo (Potočnik, 2017).
Planina Dol zavzema 50 ha površin. Enako kot Konjščica, tudi planina Dol leži na nadmorski
višini 1.400 metrov. Planina ima skupni hlev in skupnega pastirja, ki je odgovoren za okoli
50 glav živine (Potočnik, 2017).
Planina Košutna je od vse štirih planin na najvišjem predelu, saj sega vse do 1.700 m n.v.
Na tej planini se pase 15 – 20 govedi, katerih lastnik je kmet iz vasi Podjelša pri Godiču.
Tam ima tudi svojo kočo in hlev (Potočnik, 2017). Planina Rezenik je danes zapuščena in se
počasi zarašča (Potočnik, 2017).
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2.8

PAŠA ŽIVALI NA KAMNIŠKIH PLANINAH NEKOČ IN DANES

2.8.1 Kategorija in vrsta živali
Velika, Mala, Gojška in ostale manjše kamniške planine so spadale med mešane planine.
Razmerje med posameznih vrstami živine se je z leti spreminjalo. Do začetka 20. stoletja je
na planinah prevladovala paša ovac (slika 43). Pasli so v večini solčavsko pasmo. Vsako
poletje naj bi se paslo več kot 2.000 jarcev, medtem ko jih danes praktično ni več na planinah
(Cevc, 1987).

Slika 43: Paša ovac (Rifel, 2010: 47)

Skupaj z ovcami so se pasle tudi krave (slika 44), voli, konji (slika 45), koze in prašiči (slika
46). Nekoč se je na planinah pasla pasma goveda pincgav, ki prihaja iz Avstrije in je po
izgledu podobna slovenski avtohtoni pasmi cika. Danes pa kmetje na planine peljejo največ
lisasto pasmo, sledijo pa cike, limuzin, šarole in rdeči holštajn. Črno bele pasme na planinah
skoraj ni (Potočnik, 2017; Rokavec in sod., 2016; Cevc, 1987).
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Slika 44: Paša goveda

Slika 45: Paša konjev (Rifel, 2010: 10)
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Slika 46: Prašiči na Mali planini (Rifel, 2010: 109)

2.8.2 Število živali na paši na kamniških planinah
Na Veliki, Gojški in Mali planini se je s propadom ovčjereje povečala paša goveda. Tako
naj bi se leta 1875 na planinah prepaslo 160 krav, 400 volov in 100 prašičev. Kasnejši
podatki pa kažejo na povečanje števila goveda in zmanjšanje števila živali ostalih vrst). V
letu 1955 se je na Veliki planini paslo 170 krav, 210 mlade goveje živine, 20 konj, 130 ovac
in 20 prašičev. Na Mali planini se je prepaslo 170 glav govedi in nekaj prašičev. Na Gojški
planini pa se je paslo 150 glav govedi, 100 ovac in manjše število prašičev. Dobrih deset let
kasneje (leta 1968) se je paslo na Veliki planini 156 presušenih krav, 22 volov, 11 telic in
15 telet. Prašičev je bilo le še okoli 12 (Cevc, 1987; Rokavec in sod., 2016).
Na Veliki planini se v zadnjih letih pase od 370 do 400 glav živine. Prevladujejo krave dojilje
s teleti in telice. Le manjše število je še molznic. Tudi na Mali planini se je število živali
spreminjalo skozi čas. Z leti je število upadalo, na kar kažejo podatki iz leta 1997, ko je bilo
na planini le 94 govedi. Kasneje pa se je število močno povečalo. Danes se na Mali planini
pase okoli 220 glav govedi. Prevladujejo krave dojilje in mlada živina. Tudi na Gojški
planini se je število živali spreminjalo, danes pa se skozi pašno sezono prepase okoli 240
glav goveje živine. Kategorije živali pa so podobne kot na ostalih dveh planinah (Potočnik,
2017; Rokavec in sod., 2016).

41

Potočnik T. Stanje prireje mleka in paše govedi ter možnosti za razvoj planšarstva in revitalizacijo … planin.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, 2018

V preglednici 1 prikazujemo število in kategorije govedi, ki so se v letu 1993 pasle na Veliki,
Mali in Gojški planini. Iz preglednice 1 vidimo, da se je na Veliki planini v tem letu paslo
največje število krav in mladega goveda. Število volov je bilo največje na Gojški planini in
sicer 10 volov. Število GVŽ je bilo največje na Veliki planini (255). Na Gojški planini se je
v tem letu preko poletja paslo 184,8 GVŽ in na Mali planini 124 GVŽ.
Preglednica 1: Število in kategorija pasočega goveda na planinah v letu 1993 (Schlamberger, 1994:
24, 25, 26)
Kategorije

Velika planina

Mala planina

Gojška planina

156
135
17
1
255

60
80
16
0
124

110
103
3
10
184,8

Krave
Mlado govedo
Biki
Voli
Število GVŽ

GVŽ - glava velike živine; koeficient je določen glede na vrsto in starost živali; npr. govedo staro nad 2 leti znaša 1 GVŽ

V preglednici 2 prikazujemo število živali, ki so se pasle na teh treh planinah v letih 2016 in
2017. V letu 2016 krav molznic na Veliki, Mali in Gojški planini ni bilo. Leta 2017 se je na
Veliki planini paslo 12 molznic, na Gojški planini pa 1 molznica. Število dojilj se je v letih
2016 in 2017 gibalo v podobnem obsegu. Število GVŽ ostaja na vseh treh planinah precej
podobno kot je bilo v letu 1993. Le na Veliki in Mali planini je v letu 2017 opaziti nekoliko
večje število GVŽ.
Preglednica 2: Število in kategorija goveda pasočega na planinah v letih 2016 in 2017 (Register
števila in kategorije živali na planinah za obdobje 2016 – 2017, 2018)
Leto
Kategorija /
Planina

2016

2017

Velika
planina

Mala
planina

Gojška
planina

Velika
planina

Mala
planina

Gojška
planina

0

0

0

12

0

1

Dojilje

177

84

126

179

97

128

Govedo do 1 leta

24

7

11

19

13

14

Govedo od 1-2 let

61

32

30

73

29

25

Govedo nad 2 leti

13

8

9

20

10

5

Teleta

118

57

95

135

65

99

GVŽ

251,5

121,85

170,55

280,75

138,05

168,05

Molznice

GVŽ - glava velike živine; koeficient je določen glede na vrsto in starost živali; npr. govedo staro nad 2 leti znaša 1 GVŽ
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Na Veliki planini se je povečalo število vseh kategorij, razen pri govedu do enega leta se je
število zmanjšalo iz 24 leta 2016 na 19 govedi v letu 2017. Tudi na Mali planini se je
povečalo število živali vseh kategorij. Le število govedi v starosti od 1 do 2 leti se je iz 32
glav zmanjšalo na 29. Na Gojški planini se je zmanjšalo število govedi v starosti od 1 do 2
leti in sicer iz 30 govedi na 25 govedi. Zmanjšalo se je tudi število živali starih nad 2 leti.
Skupno število GVŽ se je v letu 2017 na Veliki in Mali planini nekoliko povečalo, na Gojški
planini pa se je število GVŽ malenkost zmanjšalo.
Preglednica 3: Število govedi pasočih na Veliki planini po obdobjih (Rokavec in sod. 2010: 85;
Register števila in kategorije živali na planinah za obdobje 2016 – 2017, 2018)
LETO

ŠTEVILO

1960

362

1965

357

1970

342

1975

301

1980

309

1985

312

1990

340

1995

321

2000

326

2005

341

2010

362

2015

387

2016

393

2017

438

V preglednici 3 prikazujemo število govedi, ki se je paslo na območju Velike planine med
leti 1960 in 2017. Leta 1960 se je na Veliki planini paslo 362 govedi. V naslednjih letih se
je število govedi, ki se je paslo na Veliki planini zmanjševalo. Najmanjše število govedi, ki
se je paslo na Veliki planini, je bilo leta 1975 in sicer 301 govedi. Število govedi, ki so se
pasle na Veliki planini, se je po tem letu povečevalo in je doseglo največje število leta 2017
s 438 govedi. Za boljšo preglednost omenjene podatke prikazujemo tudi na sliki 47.
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Slika 47: Število govedi pasoče na Veliki planini med leti 1960 in 2017 (Rokavec in sod., 2010:
85; Register števila in kategorije živali na planinah za obdobje 2016 – 2017, 2018)

2.8.3 Prireja mleka na kamniških planinah
Prireja mleka na kamniških planinah precej niha. V zadnjem obdobju se prireja mleka
povečuje. Količino prirejenega mleka na planinah je težko določiti. Tisti, ki imajo krave
molznice, ne vodijo točne evidence, rejci krav dojilj, pa le-teh ne molzejo – mleko teh krav
je namenjeno vzreji telet. V preteklosti, ko so bile krave pri hiše zaradi preživetja, ni nihče
vodil evidence prirejenega mleka. Na začetku pašne sezone, je bilo zaradi kakovostne paše
veliko mleka. Nekaj so ga pojedli pastirji, ki so imeli mleko na jedilniku vsaj dvakrat na dan.
Nekaj so ga predelali v mlečne izdelke. Kislo mleko so prodali turistom, skuto in sir pa so
ob vikendih nosili v dolino k družini in sorodnikom. Če je mleko še vedno ostajalo, so ga
dali teletom. V drugi polovici pašne sezone, ko je pričelo zmanjkovati paše, je tudi količina
namolženega mleka padla. Na koncu pašne sezone, ga je bilo dovolj samo še za pastirje.
V času kriznih let, je število krav zelo padlo. Nekateri kmetje so krave molznice zamenjali
za krave dojilje, drugi so kmetijstvo opustili ali ga ohranili zgolj zaradi veselja. Prireja mleka
se je v tem času močno zmanjšala. V zadnjem obdobju, ko se število pašnih krav povečuje,
se povečuje tudi prireja mleka. Na planini je vse več krav dojilj, saj je to za kmete veliko
bolj enostavno. Nekaj kmetov pa ima na planini še vedno krave molznice. Ti rejci prirejeno
mleko predelujejo in na planini prodajajo sveže mleko ter mlečne izdelke iz mleka
prirejenega na planini.
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2.9

RAZVOJ PLANŠARSTVA IN PRIMERI DOBRIH PRAKS IZ TUJINE

Kamniške planine so izjemen preplet narave in dokaz, da se paša na planini in planšarstvo
ohranja in razvija tudi v današnjem času. Doslej so se kmetje pretežno ukvarjali z bolj
tehnično platjo razvoja planin. Velik pomen so dali na urejanje in povečanje pašnih površin,
uredili so preskrbo s pitno vodo ter elektriko. Manj so se posvetili temu, kako javnosti
predstaviti in približati t.i. planšarstvo.
Turizem na Veliki planini se iz leta v leto povečuje. V zadnjih 25 letih je z nihalko planino
obiskalo v povprečju 32.000 obiskovalcev letno. Lansko leto je do konca avgusta planino
obiskalo že 53.000 obiskovalcev. Veliko obiskovalcev (predvsem slovenskih) pride na
planino z avtom. Zavedati se moramo, da se bo turizem še povečal, saj je Velika planina
znana kot ena najbolj priljubljenih destinacij v Evropi. V letošnjem letu obisk tujih gostov
predstavlja 60 % od celotnega števila obiskovalcev. Največ tujih gostov prihaja iz Francije,
Nemčije, Italije, Nizozemske in Izraela. Vse več obiskovalcev pa prihaja tudi iz Združenih
držav Amerike, Kanade, Kitajske, Japonske in Rusije (Čebašek, 2018).
Razvoj turizma na kamniških planinah pa bi lahko v večji meri izkoristili tudi kmetje. Rejci
bi morali povečati prirejo in predelavo mleka na teh planinah ter zagotoviti večjo ponudbo
visoko-kakovostnih mlečnih izdelkov obiskovalcem planin. Na ta način bi ustvarili največjo
dodano vrednost planine in povečali prisotnost živali na teh planinah. Trenutno je ponudbe
mleka in mlečnih izdelkov ter drugih kmetijskih proizvodov (npr. domač kruh) glede na
povpraševanje premalo. Kako priti do večje ponudbe? Lahko izberemo dve poti: obstoječe
planšarije povečajo obseg predelave mleka ali odprtje nove skupne planšarije.
Zanimanje za mlečne izdelke narejene iz mleka krav na planinah postaja vedno večje.
Podobno ugotavljajo tudi v Avstriji. Tudi tamkajšnji kmetje ženejo živino najprej na predplanino (na pašnike v bližini kmetije). Ko pa se dnevne temperature zvišajo, ženejo živali na
višje ležeče planine kjer je na voljo dovolj paše. Med takimi je tudi planina Zillertall v
Avstriji. Tudi tam je težava najti koga, ki bi celo poletje preživel na planini. Gorsko
kmetijstvo v Avstriji je nacionalnega pomena in je podprto tako iz strani prebivalstva, kot iz
strani državne politike. Odlično izkoriščanje Avstrijskih planinskih pašnikov nam kažejo
naslednja dejstva:


Avstrija ima 8.400 visokogorskih pašnikov,



7.000 pastirjev in pastiric upravlja z več kot 500,000 živalmi (krave molznice,
krave dojilje, telice, konji, ovce, koze) (Hanser, 2016; Quendler, 2017).
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Tudi v Italiji nekateri kmetje uporabljajo poletno pašo na planinah. V raziskavi (Sturaro in
sod., 2013) so primerjali strukturo kmetij, ki prakticirajo planinsko pašo in kmetije v dolinah.
Pridobili so podatke o površini travnikov in pašnikov, o kmetijskih površinah uporabljenih
za poljedelstvo in o številu živinorejskih kmetij. Iz preglednice 4 lahko vidimo, da so se v
letu 2000 vsi obravnavani parametri tako na kmetijah s planinsko pašo, kot tudi v dolini,
zmanjšali v primerjavi z letom 1980. Povečalo se je le povprečno število molznic oziroma
ovac in koz na kmetijo. V letu 1980 so imele kmetije s planinsko pašo v povprečju 5,2
molznice, leta 2000 pa se je to število povečalo na 16,3 molznice. Kmetije v dolini so leta
1980 imele v povprečju 11 molznic na kmetijo, leta 2000 pa se je povprečno število krav
molznic povečalo na 34,7 molznic na kmetijo. Tako v letu 1980, kot tudi v letu 2000, so
imele kmetije v dolini za 100 % večje povprečno število krav molznic, kot kmetije s
planinsko pašo. Povečalo se je tudi število drobnice. V letu 1980 je bilo na 2.276 planinskih
kmetijah 11.192 drobnice, leta 2000 pa je bilo na 907 kmetijah 12.257 drobnic. Leta 1980 je
bilo na 5.008 kmetijah v dolini 8.334 drobnice, v letu 2000 pa je bilo na 2.532 kmetijah
9.573 drobnice (Sturaro in sod., 2013).
Preglednica 4: Spremembe v strukturi kmetij na območju planin in v dolinah v regiji Vento v Italiji
med leti 1980 in 2000 (Sturaro in sod., 2013: 4)
Območje planin

Območje dolin

Parameter

1980

2000

I2000/1980

1980

2000

I2000/1980

Pašniki in travniki (km2)

1.136

927

0,82

767

689

0,90

62

61

0,98

5.888

5.742

0,98

8.894

2.698

0,30

61.773

18.877

0,31

101.646

71.858

0,71

1.289.054

859.479

0,67

Št. kmetij s kravami molznicami

8.030

1.980

0,25

45.492

8.625

0,19

Št. molznic

42.187

32.204

0,76

265.339

163.213

0,62

5,2

16,3

3,13

11,0

34,7

3,15

Št. kmetij s kozami / ovcami

2.276

907

0,40

5.008

2.532

0,51

Št. koz in ovac

11.192

12.257

1,10

8.334

9.573

1,15

Polja (km2)
Št. kmetij z govedom
Št. govedi

Št. molznic/kmetijo
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2.10

INOVACIJE IN INOVATIVNE REŠITVE NA PLANINAH

V tujini uporabljajo kar nekaj inovativnih rešitev, ki pripomorejo k enostavnejšemu nadzoru
živine na paši. V nadaljevanju predstavljamo dva primera in sicer uporabo virtualne ograje
in AGIS senzorjev za spremljanje dobrega počutja in zdravja živali ter lociranja živali na
paši.
2.10.1 Virtualna ograja
Virtualna ograja je vodena preko GPS ovratnice prikazane na sliki 48, ki oddajajo zvočni
signal, ko se žival približa določeni meji (virtualni ograji). V primeru, da bi žival nadaljevala
pot kljub zvočnemu signalu, jo na mejo opozori manjši električni šok (slika 49). V praksi se
je pokazalo, da se živali zelo hitro navadijo na zvok (Lee in sod., 2009; SRUC, 2015;
Umstatter, 2011).

Slika 48: Ovratnica potrebna pri virtualni ograji (foto: King R., cit. po Baxter in King, 2017)
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V raziskavi, ki so jo leta 2015 izvedli na Škotskem, so ugotovili, da se živali bolje odzivajo
na električne dražljaje, kot pa na zvočne. Pri tem pa se postavlja vprašanje dobrobiti živali.
Nadaljnje raziskave (Lee in sod., 2009; SRUC, 2015) so pokazale, da se živali zelo hitro
navadijo tudi na zvočne signale. Saj se naučijo, da zvočnemu signalu sledi električni, kar pa
jim predstavlja grožnjo. Ovratnice se upravljajo preko internetne povezave, njihova cena naj
ne bi presegla 100 dolarjev na žival. Trenutno so ovratnice primerne za govedo. V
prihodnosti pa želijo razviti ovratnice primerne tudi za manjše živali, kot npr. ovce. Trenutne
ovratnice so namreč pretežke (Lee in sod., 2009; SRUC, 2015; Umstatter, 2011).

Slika 49: Princip delovanja virtualne ograje (Reilly, 2016)

2.10.2 Agis senzorji
AGIS senzorji so majhne značke, ki se pripnejo na uhelj živali. Senzorja ni potrebno polniti.
Življenjska doba baterij v teh senzorjih je 5 let. Podatke, ki jih zbere AGIS senzor, se s
pomočjo koordinatorja brezžično prenesejo na računalnik ali mobilni telefon. Na
računalniku ali mobilnem telefonu namestimo CowManager program. Na njem se zbirajo
vsi želeni podatki živali. Njegova glavna funkcija je spremljanje obnašanja živali. S pomočjo
AGIS senzorjev ugotavljamo kdaj se krava poja, kdaj se pripravlja na telitev in kdaj je v
bolezenskem stanju. Ti senzorji omogočajo tudi spremljanje frekvence prežvekovanja in
spremembe v telesni temperaturi. Z uporabo AGIS senzorjev lahko spremljamo koliko časa
na dan govedo porabi za posamezne aktivnosti: prehranjevanje, počivanje, hojo, stojo, …
Lahko spremljamo posamezno žival ali pa skupino. S pridobljenimi podatki lahko vodenje
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managementa precej izboljšamo. Senzorji so primerni za vse kmetije. Potrebujemo le
internet, da se podatki iz senzorjev lahko prenesejo na računalnik oz. mobilni telefon
(CowManager, 2018) (slika 50). Najnovejša verzija AGIS senzorjev vključuje tudi
navigacijski sistem, preko katerega lahko ugotovimo v katerem delu hleva ali kje na pašniku
se nahaja določena žival.

Slika 50: AGIS senzor povezan s CowManager programom za izboljšanje plodnosti, zdravja in
proizvodnih rezultatov krav molznic (CowManager, 2014)
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3

MATERIAL IN METODE DELA

Za pripravo magistrske naloge smo zbrali in analizirali zgodovinske vire, razpoložljivo
gradivo agrarnih skupnosti, kmetijske zadruge Kamnik in strokovne literature.
Pripravili pa smo tudi vprašalnik na osnovi katerega smo izvedli intervjuje, ki smo jih
opravili s predsedniki pašnih agrarnih skupnosti ter s pastirji in kmetijskimi strokovnjaki s
področja občine Kamnik. Na osnovi pogovorov z rejci in predstavniki stroke smo poskušali
ugotoviti kaj so glavni vzroki za zmanjševanje števila pašnih živali na planinah in za
zmanjšanje prireje mleka na kamniških planinah. Protokol intervjuja se nahaja v prilogi.
Planine smo obiskali in tam opravili večino intervjujev v avgustu 2017. Veliko podatkov
smo pridobili tudi pri gospodu Andreju Potočniku, ki je trenutno predsednik agrarne
skupnosti Mala planina. Glede na to, da sem bila dve pašni sezoni sama na planini v funkciji
pastirice in sem se ukvarjala predvsem z domačo predelavo in prodajo mleka, sem nekaj
podatkov in slik tudi sama prispevala.
Poglobljene intervjuje smo opravili s tremi predsedniki agrarnih skupnosti, z dvema
pastirjema, ki se ukvarjata s predelavo mleka na planinah, s štirimi pastirji, ki so na planini
prisotni vso pašno sezono in s kmetijsko svetovalko v Kamniku. Pri intervjuju je tako
sodelovalo deset oseb (v starosti od 46 do 68 let), ki smo jih razdelili v štiri skupine, in sicer:
1. Predsedniki agrarnih skupnosti


Potočnik Andrej – Mala planina



Komatar Edo – Velika planina

 Kemprle Marko – Gojška planina
2. Pastirji, ki se ukvarjajo s predelavo mleka


Slevec Alojz – Mala planina

 Zamljen Robert – Velika planina
3. Ostali pastirji


Potočnik Janko – Mala planina



Kuhar Slavko – Gojška planina



Zamljen Miro – Velika planina

 Kosirnik Peter – Velika planina
4. Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana, Oddelek
za kmetijsko svetovanje, izpostava Kamnik


Kos Marta, univ. dipl. inž. zoot. (kmetijska svetovalka)
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3.1

VPRAŠALNIK (PROTOKOL INTERVJUJA)

Intervju je sestavljen iz desetih vprašanj. Intervjuje smo v glavnem opravili na planini. V
nadaljevanju smo za vsako vprašanje povzeli ugotovitve in navedbe sodelujočih v
intervjujih. S sodelujočimi pastirji, predsedniki omenjenih agrarnih skupnosti in kmetijsko
svetovalko smo opravili tudi SWOT analizo.
S pomočjo SWOT analize smo poskušali ugotoviti kako sodelujoči v intervjuju vidijo
(percepirajo) prednosti, slabosti, priložnosti ter nevarnosti gospodarjenja na kamniških
planinah. Prednosti in slabosti se nanašajo na notranje dejavnike, priložnosti in nevarnosti
pa na zunanje dejavnike. Pri prvih dveh se lahko prilagodimo ali razvijemo, pri drugih dveh
dejavnikih pa nimamo vpliva in ne moremo narediti nič drugega, kot se prilagoditi z
notranjimi dejavniki.
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4

REZULTATI

4.1

VPRAŠALNIK

4.1.1 Vaša prva srečanja/spoznanja/vtisi s teh planin
Večina vprašanih se je s planino in planšarstvom srečala že v otroških letih. Po končanem
šolskem letu, torej v juniju so odšli na planine in pomagali starim staršem ali pa staršem v
času šolskih počitnic preko poletja. Pri večini koč so pasli možje. Žene pa so skrbele za hišo
v dolini. Nekaj mož je hodilo v dolini na delo, zato so tam pasle žene. Odrasli so skrbeli za
molžo in predelavo mleka. Otroci pa so hodili po živino in jo prignali do koče. Pomagali so
tudi pri oskrbi živali in pri predelavi mleka. Tako so se tudi naučili nekaterih osnovnih del,
ki naj bi jih pastir opravljal.
Veliko vprašanih je povedalo, da jim je bilo najbolj pri srcu družabno življenje na planini.
Pastirji so se namreč ob večerih in ob nedeljah zbrali v eni od koč in prepevali stare ljudske
pesmi, molili in si pripovedovali zanimive, smešne, včasih pa tudi nevarne prigode. Te so
bile otrokom še posebej všeč.
Mladi so torej rastli s planino in ko so stari starši postali nezmožni za pastirsko delo na
planini, so le tega prevzeli njihovi otroci. Pri nekaterih kočah, predvsem pri tistih, ki so se
ukvarjale s predelavo in prodajo mleka ter mlečnih izdelkov, so mladi celo pustili službo in
se resneje začeli ukvarjati s prirejo in predelavo mleka.
4.1.2 Spremembe, ki so se zgodile na planini od prvega obiska teh planin do danes
Leta 1949 je bila planina nacionalizirana. Planina torej ni bila več v lasti kmetov. Lahko so
pasli svojo živino, vendar pa jim druge stvari niso bile dovoljene. Ravno zaradi tega so se
planine takrat začele zaraščati. Leta 2001 so kmetje dobili planine nazaj v last, država pa je
agrarnim skupnostim dodelila subvencije. Pastirji so ponovno dobili željo po ohranitvi
planine. Začela so se dela t.i. tlaka in med pašno sezono vsakodnevno delo za katerega se
tudi danes dodeli manjše plačilo. Torej se subvencije uporabljalo zgolj in samo za
vzdrževanje planin oz. pašnikov, za nakup orodja, goriva in vzdrževanje ograj. S tem
denarjem so na Mali, Veliki in Gojški planini zgradili rezervoarje za vodo in skupne pipe,
solnice, korita za vodo za živali, uredili so dostopne ceste, postavili kažipota, trebijo strupene
in nezaželene rastline (tako preprečujejo zaraščanje planin). S tem denarjem obnavljalo tudi
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kapelo Marije Snežne. Na Mali planini so napeljali elektriko, na Veliki in Gojški planini pa
agregate in sončne celice.
V 20 letih po osamosvojitvi so tako planine uredili nazaj na prvotno stanje kot je bilo 150
let nazaj. Na Veliki planini pa so celo za malenkost povečali pašne površine. Nekoč je bilo
veliko koč na planini, ki so bile v lasti podjetij. Delavci, ki so tam preživljali dopuste, so
pokupili izdelke, ki so jih ponujali pastirji. Velikega turizma takrat namreč še ni bilo. Danes
so te koče privatizirane. Zaradi lažje dostopnosti si dopustniki pripeljejo hrano in pijačo do
koč. Tako niso več zanimivi za pastirje. Po drugi strani pa je danes veliko več turistov kot
nekoč, ki z veseljem kupijo planinske izdelke.
Razlika nekoč in danes so tudi čredinke, ki pripomorejo, da se popase večji predel planin.
Število živali se je na vseh planinah malo povečalo. Spremenila se je tudi vrsta in pasma
pašnih živali. Nekoč so na planini pasli govedo (krave, bike, vole in drugo mlado živino),
konje ter prašiče. Ko so te tri vrste odšle v dolino so na planino prišle še ovce. Pri vsaki koči
so imeli tudi par kokoši in petelina. Danes se na planini pase samo govedo. Biki nad pol leta
starosti so zadnja 3 leta v čredinki in se pasejo ločeno od drugih kategorij goveda. Volov na
planini skoraj ni. Po dva prašiča imata le dve koči. Prašičem namreč dajejo odpadke, ki
ostanejo pri predelavi mleka (predvsem sirotko). Drugi sirotko rajši zavržejo. Pastirji
ugotavljajo, da je bilo nekoč na planini več molznic kot danes, ko prevladujejo krave dojilje
in teleta. Pasma živali pa se ni veliko spremenila. Tudi danes so na planini predvsem živali
lisaste ali rjave pasme, pasme limuzin, križanci in avtohtona slovenska pasma cika.
Glavne ograje so še vedno v večini iz bodeče žice. Vendar pa si člani agrarne skupnosti
prizadevajo, da bodo v bodoče ograje naredili iz gladke žice ali lesa, da bo ograja bolj
prijazna živalim in ljudem.
Vsi sodelujoči pri intervjuju ugotavljajo, da se je na planinah zelo zmanjšalo število pastirjev
in da je veliko manj koč, ki se uporabljajo kot prenočišče za pastirja in živali. Na Veliki
planini je bilo nekoč 61 koč. Od tega je bilo 40 odprtih. Leta 2011 je bilo odprtih še 28 koč.
Danes je takih koč samo še 17. Na Mali planini je včasih paslo svojo živino 38 kmetij, danes
pa je obratujočih koč več kot polovico manj. Pase namreč samo še 15 kmetij. Mladi se po
šolanju zaposlijo, starejši pa niso dolgo časa zmožni delati na planini. Ker je sezona paše
kratka, ni dovolj zaslužka za celo leto. Poleg tega, če želiš zaslužiti vsaj nekaj denarja, se je
potrebno ukvarjati s predelavo mleka in s prodajo mlečnih izdelkov. Vprašani pravijo, da še
nekaj let nazaj mladi niso imeli zanimanja za pastirska opravila. Vendar pa se to počasi
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spreminja. Trenutno je torej premalo pastirjev, vendar pa se bo v bodoče to spremenilo na
bolje. Nekatere pa skrbi, da bo planšarstvo kot tako izumrlo, da na planini ne bo več stalnih
pastirjev skozi celo sezono, ampak, da bodo na planino kmetje dnevno hodili pregledovati
svojo čredo.
4.1.3 Kako je na teh planinah urejeno lastništvo?
Planine so last agrarnih skupnosti. V agrarne skupnosti pa so vključeni njeni člani, torej
kmetje kot solastniki. Vsakemu pripada sorazmeren delež. Deleži so bili razdeljeni že v času
vladanja Marije Terezije in sicer na dane deležne pravice (pašne pravice) za posamezno
kmetijo. Glede na velikost deleža je bila v letih 1908 - 1911 dodeljena lastninska pravica.
Mala planina ima 200 ha površin in 191 deležnih pravic (odraslo govedo). En delež pravice
na Mali planini znaša 1,05 ha; Gojška planina ima 238 ha površin in 320 deležnih pravic. Tu
en delež pravice znaša 0,70 ha; Velika planina ima 560 ha površin in 380 deležnih pravic.
Na Veliki planini pa en delež pravice znaša 1,40 ha.
Deležne ali pašniške pravice se med planinami razlikujejo gleda na ponujen pašnik. Glede
na kakovost pašnika so razdelili velikost enega deleža. Velikost enega deleže nam namreč
pove, koliko pašnika naj bi pripadalo eni glavi velike živine. Vse deleže skupaj imenujemo
solastninske pravice. Če se kmet odloči za prodajo deležne pravice, lahko proda
kateremukoli kupcu, vendar pa k prodaji pašniških pravic spada tudi koča. Predkupno
pravica imajo seveda ostali člani agrarne skupnosti.
4.1.4 Prireja mleka na planinah nekoč in danes
Količinsko se je skupna prireja mleka obdržala v enakem obsegu. Razlika je le v tem, da se
je zmanjšalo število kmetij, ki imajo na planinah krave molznice od katerih dobijo mleko
prirejeno na planini. Na planinah se v zadnjem času večina kmetov ukvarja s pašo krav dojilj
in v manjšem obsegu s pašo goveda mesnih pasem. Čeprav se je zmanjšalo število kmetij,
ki se ukvarjajo s prirejo mleka, se je število krav molznic na kmetijah, ki se ukvarjajo s
prirejo in predelavo mleka povečalo. Tako se obseg paše krav molznic ni zmanjšal, ampak
ostal enak kot nekoč.
Nekoč so iz mleka izdelovali kislo mleko, laški sir, skuto, trniče, kislo smetano in maslo. Te
izdelke so uporabljali za lastno prehrano ali pa so jih konec tedna odnesli v dolino k svoji
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družini. Prodaja mleka in mlečnih izdelkov je bila zelo majhna, saj tudi obiskovalcev planin
ni bilo veliko in tako je bilo povpraševanje majhno. Danes kmetje izdelujejo in prodajajo
predvsem kislo mleko, skuto, laški sir in maslo. Trniče izdeluje le starejša gospa Rezka Mali
na Veliki planini. Velik problem je, da je danes povpraševanje po mleku in mlečnih izdelkih
iz planine veliko večje kot nekoč. Obiskovalci namreč cenijo planinsko mleko in mlečne
izdelke narejene iz mleka prirejenega na planinah. To mleko in mlečne izdelke zelo cenijo,
saj jim pripisujejo posebno visoko kakovost. Žal pa ponudbe mleka in mlečnih izdelkov iz
planine ni dovolj in marsikateri obiskovalec planine ostane praznih rok.
Med vojnama je na planini delovala skupna sirarna. Vendar so hitro ugotovili, da ni
funkcionalna. Pastirji so mnenja, da tudi danes skupna sirarna ne bi bila aktualna in smiselna.
Pašna sezona je dolga le 3 mesece. Predelava mleka v mlečne izdelke na planini je mogoča
samo v času pašne sezone. Za turiste je še posebej zanimivo, da ima vsaka kmetija svoje
gospodarstvo na planini, svojo kočo, svojo živino, vsaka kmetija sama upravlja s to lastnino,
z zemljišči, z živino ter na koncu tudi s prirejo in predelavo mleka. Ravno zadnje pa ponuja
na planini unikatne izdelke iz vsake koče posebej. To pa je velika razlika v primerjavi z
večino drugih planin. Drugje imajo namreč skupni hlev, skupno sirarno in skupnega pastirja.
Tako je npr. Tolminski sir samo eden in vedno enakega okusa ter strukture.
Vzrok zmanjšanega števila kmetij, ki se ukvarjajo s prirejo in predelavo mleka v vsej
verjetnosti tiči tudi v številu pastirjev, ki so na razpolago. Nekoč so v pomoč na planino
prišli vsi bližnji sorodniki. Danes pa lahko pasejo le še starejši, ki so že upokojeni. Edini
pastir, ki je zaradi planine pustil službo, je gospod Zamljen Robert iz Kamniške Bistričice.
Ukvarja se s prodajo mleka in mlečnih izdelkov, sprejema skupine, ki prihajajo od vse
povsod. Njegov stan pa se nahaja na Veliki planini.
Ob predlogu, da bi kmetje zaposlili tujega pastirja, so večinoma povedali, da je problem v
tem, da se malokdo zaveda kakšno je pastirsko življenje. Ne zavedajo se, da je potrebno
skrbeti za živali (molža, pomoč pri telitvah, manjša zdravljenja, …) in da je veliko
natančnega in zahtevnega dela vezanega na predelavo mleka. Iz pomolženega mleka je
potrebno narediti okusni in kvalitetni mlečni izdelek. Poleg tega pa se ti mlečni izdelki
prodajajo po veliko nižjih cenah kot v tujini. Najeti pastirji želijo za delo visoko plačilo, ki
ga je potrebno plačati od prodaje mlečnih izdelkov. To pomeni, da bi dodano vrednost
ustvarjeno s predelavo mleka na planinah, pobral najeti pastir in za kmeta ne bi ostalo veliko
ali pa bi celo lahko predstavljajo dodaten strošek.
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Sodelujoči ugotavljajo, da znanje o prireji in predelavi mleka ni več problem. Problem se
kaže predvsem v pomanjkanju vode in elektrike na Veliki in Gojški planini. Na Mali planini
elektrika ni problem. Manjši problem tam predstavlja voda.
4.1.5 Glavni vzroki za zmanjševanje števila pašnih živali in zmanjševanje količine
namolženega mleka
Na planinah se je v zadnjih 20 letih število pašnih živali vrnilo nazaj na enako raven kot je
bilo pred 50 in več leti. Danes se število pašnih živali na omenjenih planinah vrti okoli 950
glav. Razlika je le v tem, da se danes na kamniških planinah pasejo v večini krave dojilje,
molznice ima le nekaj rejcev. Kljub temu pa se skupna količina namolženega mleka ni veliko
spremenila. Rejci, ki se še vedno ukvarjajo s prirejo in predelavo mleka na planinah, priredijo
skupaj podobno količino mleka kot pred 50 leti.
Pastirskih stanov, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem mleka ter mlečnih izdelkov je na
planini le peščica. Eden glavnih problemov, poleg staranja pastirjev, tiči tudi v zakonodaji,
ki določa pogoje za predelavo mleka. Na planinah namreč nimajo pitne vode. Na voljo je le
deževnica, ki pa ni primerna za čiščenje sirarske opreme in sirarskih prostorov. Količina
vode je omejena in jo močno primanjkuje v času morebitnega sušnega obdobja. Takrat si
morajo pastirji vodo priskrbeti iz doline. Poleg vode je tudi oskrba z elektriko na nekaterih
planinah omejena (uporaba agregatov). Električno omrežje imajo vzpostavljeno samo na
Mali planini. Tako nastane problem pri hlajenju mleka ter mlečnih izdelkov. Pravilnik o
prilagoditvi določenih higiensko tehničnih zahtev za mlečno predelovalne obrate na planinah
(2009) določa, da mora biti mleko takoj po molži ohlajeno na 6⁰C oz. na 4⁰C.
Molža na planini poteka ročno ali pa z prevoznimi molznimi stroji. Ker ni ustrezne
infrastrukture, mleko ni ohlajeno takoj po molži. Prav tako ob ročni molži ne moremo
zagotoviti vseh higienskih pogojev. Velik problem predstavlja tudi ureditev prostorov v
pastirskih stanih. Po večini imajo koče naslednjo razporeditev prostorov: en prostor
predstavlja kuhinjo, jedilnico ter spalnico in en prostor kopalnico. Večje koče imajo še
dodatno spalnico in manjši prostor/hodnik. Prostor namenjen predelavi in shranjevanju
mleka mora biti namenjen le temu. To pomeni, da večina koč potrebuje prenovo, kar pa bi
uničilo arhitekturno podobo planine. Poleg tega pa bi bilo potrebno vložiti veliko sredstev.
Zaradi kratke pašne sezone je investicija v izgradnjo predelovalnih obratov na planinah
ekonomsko močno vprašljiva. Mogoče bi bila rešitev skupna sirarna, vendar pa trenutno ta
ni zanimiva pašnim upravičencem na kamniških planinah, saj zaradi velikega števila
56

Potočnik T. Stanje prireje mleka in paše govedi ter možnosti za razvoj planšarstva in revitalizacijo … planin.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, 2018

obiskovalcev, lahko vse mleko prodajo sproti. Tako mleka za predelavo v sire na kamniških
planinah niti ni na voljo. Če bi želeli investirati v izgradnjo skupne sirarne na kamniških
planinah, bi morali najprej povečati število krav molznic na teh planinah in močno povečati
prirejo mleka v času pašne sezone.
4.1.6 Reševanje problema zaraščanja
Na vseh planinah se izvaja t.i. tlaka. To je neke vrste obveza kmetov, ki izkoriščajo
visokogorske pašnike. Vsako leto mesec pred začetkom pašne sezone morajo kmetje na
planini opraviti določeno število ur dela. To število ur je odvisno od števila živali, katere bo
prihajajočo sezono pasel na planini. Med tlako po potrebi popravijo glavno ograjo in tudi
ograje čredink. Očistijo napajalna korita, očistijo pašnike kjer se je preveč razrastlo
grmičevje in mlado smrečje. Med samo pašno sezono pa hodijo pastirji vsak dan dodatno
urejati pašnike. Pokosijo nezaželene rastline, dosejavajo travno-deteljno mešanico na mestu,
kjer je bilo odstranjeno grmičevje. V zadnjih letih so postavili tudi nekaj solnih kamnov, ki
jih morajo po potrebi polniti/zamenjati. Dodajajo pa tudi kalcitov prah na predelih zaraščenih
z mahovi. Z dodajanjem kalcitovega prahu so travno rušo v zadnjih letih močno izboljšali.
4.1.7 Možnosti za nadaljnji razvoj omenjenih planin
V bodoči razvoj planšarstva na kamniških planinah bi lahko vključili veliko inovativnih
rešitev. Vendar pa kmetje, ki pasejo svojo živino na teh planinah nimajo velikih čred, ki bi
jim zagotavljale primeren dohodek. Za kakršnekoli inovativne rešitve na teh planinah bi bilo
potrebno zagotoviti dodatna sredstva bodisi preko projektov ali dodatnih subvencij za pašo
govedi – še posebej krav molznic na teh planinah. V Švici posamezni kantoni namenjajo
paši krav molznic precej višje subvencije (ca. 470 CHF/kravo molznico), kot pa ostalim
kategorijam govedi, ki jih švicarski kmetje redno pošiljajo na poletno pašo na njihove
planine (Bechtel in sod., 2018) Da pa bi spodbudili rejce iz okolice Kamnika, da bi na
planino peljali več krav molznic, bi morala država za vsako molznico na planinski paši
ponuditi dodatne subvencije. Le tako bi paša krav molznic v času laktacije, postala zanimiva.
S tem pa bi se povečala tudi prireja mleka v času pašne sezone na planinah v Sloveniji
(podobno kot to izvajajo v Švici in drugih alpskih deželah). Na račun dodatnih subvencij in
večjega prihodka iz dodane vrednosti predelave mleka na planinah, bi kmetje lahko ustvarjali
večji prihodek iz planinske paše, kot je to praksa sedaj.
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Na račun teh ukrepov, bi se tudi več mladih odločilo, da bi se zaposlili kot sirarji na planinah.
Moderno opremljen obrati za predelavo mleka na planinah bi omogočali predelavo mleka
krav molznic v času pašne sezone in tako tudi večjo ponudbo visoko-kakovostnih mlečnih
izdelkov iz planin. Posledično bi se povečala prodaja in prihodek od prireje in predelave
mleka na teh planinah.
4.1.8 Predlogi za kreatorje kmetijske politike in lokalno skupnost v smislu
spodbujanja paše krav molznic in predelave mleka
Večina vprašanih je predlagala, da bi se morala sama zakonodaja vezana na predelavo in
prodajo mleka ter mlečnih izdelkov iz planin bolj prilagoditi razmeram na planinah in kratki
pašni sezoni. Tisti, ki se že ukvarjajo s prirejo in predelavo mleka na planinah, pa pravijo,
da bi jim uvedba subvencije za krave molznice omogočila povečanje črede in s tem bi imeli
večjo ponudbo mleka in mlečnih izdelkov. Tisti, ki pa se s tem še ne ukvarjajo oz. nimajo
sredstev, da bi uredili lastni predelovalni obrat, pa omenjajo, da bi jim dodatne subvencije
lahko pri tem pomagale. Mobilne sirarne zaenkrat še niso zanimive. Bi pa o mobilnih
sirarnah bilo potrebno v prihodnosti resneje razmišljati, še zlasti, če se bo število pastirjev
tudi v bodoče zmanjševalo.
4.1.9 Kakšne inovativne rešitve so prisotne na planinah oz. katere inovativne rešitve
pogrešate?
Kmetje imajo v načrtu, da bi bodečo žico zamenjali z električnim pastirjem ali pa z leseno
ograjo. Taka ograja bi bila bolj prijazna ljudem, predvsem pa pasoči živini. Ker so pastirji
predvsem starejši ljudje, niso seznanjeni z inovativnimi rešitvami katerih se poslužujejo v
tujini. Starejši pastirji tudi nimajo interesa, da bi se na planinah uvajale sodobne inovativen
rešitve. Mlajši kmetje pa bi radi opremili svoje živali s senzorji (kot so npr. AGIS senzorji),
preko katerih bi lahko spremljali aktivnost živali, pojavnost bolezenskih stanj, pojatev ali
kakšnih drugih posebnosti. Nekateri sodobni senzorji imajo tudi navigacijski sistem, ki
pomaga rejcem ugotoviti kje se posamezne živali v določenem trenutku nahajajo (na katerem
delu planine, ali se pasejo, ali so pri napajalniku, ali počivajo,…). Ker večina teh kmetov še
vedno hodi v službe, ne morejo imeti živali ves čas pod nadzorom. Te senzorske aplikacije
pa bi jim pomagale imeti boljši nadzor tudi od doma oz. iz doline. V tujini razmišljajo tudi
o uporabi virtualnih ograj, ki bi mogoče bile lahko uporabne tudi na naših planinah.
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4.1.10 Prihodnost omenjenih planin
Vsi vprašani so bili mnenja, da se bodo omenjene planine uporabljale za pašo govedi tudi v
bodoče. Strinjajo se, da bo manj pastirjev, ki bi celo sezono ostali na planini. Vendar pa jim
to ne predstavlja velik problem, ker so planine lahko dostopne. Verjetno bo na teh planinah
še več krav dojilj s teleti - predvsem zaradi pomanjkanja pastirjev. S kravami dojiljami je
namreč manj vsakodnevnega dela. Po drugi strani pa so mnenja, da so bodo kmetje, ki se že
ukvarjajo s prirejo in predelavo mleka, to nadaljevali tudi v bodoče. Vsi imajo namreč že
nekoga (hčerka, sin, nečaki, …), ki bo verjetno nadaljeval tradicijo planšarstva na teh
planinah.
V kolikor bi se v bodoče uvedle subvencije za krave molznice, bi to stimuliralo večje število
mladih kmetov, da bi poslali krave molznice v času laktacije na planino. Trenutno je na
planinah samo starejša generacija z vnuki, ki niso v stanju skrbeti za krave molznice,
opravljati vsakodnevno molžo in hkrati poskrbeti za predelavo mleka na planini
namolzenega mleka.
Sodelujoči v intervjujih so tudi izpostavili potrebo po omejitvi turizma le na določene dele
planin in ne vsepovsod. Za prekrške bi bilo potrebno napisati kazen, ki bi bila visoka in ne
npr. 40 € zaradi vožnje z avtomobilom po planini, kot je to sedaj.
Potrebno bi bilo urediti še kakšno dodatno parkirišče. Če bi se kmetje in občina dogovorili,
bi lahko uporabo parkirišča tudi zaračunali (tako kot je v navadi v tujini) in ta sredstva
namensko uporabili za vzdrževanje in revitalizacijo planine.
Na planini bi bilo potrebno uvesti t.i. »nadzornika planine«, ki bi opozarjal turiste o
primernem obnašanju na planinah kjer so prisotne pašne živali. Velik problem je, ker turisti
hodijo povsod, nekateri s svojimi hišnimi ljubljenčki dodatno vznemirjajo živino, drugi pa
se celo tako približajo živali, da postavljajo sebe v veliko nevarnost. Sicer te živali niso
napadalne, saj so navajene ljudi, vendar pa previdnost nikoli ni odveč. Močno se je povečalo
nabiranje gob in zelišč ter drugih rastlin. kamniške murke na planinah skoraj ni več, tudi
arnike je vsako leto manj. Včasih je bilo polno grmičevja brusnic in borovnic, danes jih je le
še nekaj.
Problem predstavljajo tudi divji prašiči saj uničujejo travno rušo preko celega leta. Travna
ruša na planini je plitka, spodaj pa je kamenje. Ko prašič obrne rušo, se ta izsuši, nato pa
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pride dež in odplakne zemljo. To se nekajkrat ponovi in na mestu kjer je bila prej trava, je
samo še kamenje. Zaradi pojava suše in občasnih hudih nalivov, bi lahko divji prašiči
popolnoma spremenili izgled te prečudovite narave.
V letu 2017 se je na planini pojavil tudi medved, ki pa zaenkrat še ne predstavlja problema
in nevarnosti.
4.2

ANALIZA PLAČILNIH PRAVIC AGRARNIM SKUPNOSTIM

Člani agrarnih skupnosti na kamniških planinah so skozi celotni potek intervjuja poudarjali,
da bi potrebovali denarno pomoč občine ali države, v kolikor bi želeli povečati čredo krav
molznic oz. spremeniti način reje in se preusmeriti v predelavo mleka na planini. S pomočjo
predsednikov Agrarnih skupnosti in KGZS smo naredili analizo plačilnih pravic, ki jih lahko
agrarne skupnosti uveljavljajo in tiste, ki jih lahko uveljavljajo kmetje sami.
Preglednica 5: Plačila v okviru ukrepov kmetijske politike za leto 2018 (Kemprle, 2018; Komatar,
2018; Potočnik, 2018)
AGRARNA SKUPNOST MALA, VELIKA IN GOJŠKA PLANINA (za leto 2018)
UKREPI KMETIJSKE POLITIKE
Ali ukrep prejemajo?
Vrednost (€/ha)
NEPOSREDNA PLAČILA
SOP
DA
88 €
Shema proizvodno vezanih podpor (mleko v
DA
odvisno od SOP
GO)
Podpora za zeleno komponento
DA
odvisno od SOP
Podpora za območje z naravnimi
PONO 35 – 50 %: 50 €
DA
omejitvami (PONO)
PONO nad 50 %: 100 €
OMD - gorsko območje (gorsko višinska)
DA
107,5 €
KMETIJSKO-OKOLJSKA-PODNEBNA
PLAČILA
KRA_PAST (planinska paša s pastirjem)
DA
112,6 €
SOP – osnovne plačilne pravice; GO – gorsko območje; PONO – podpora za območje z naravnimi omejitvami: OMD –
območja z omejenimi dejavniki; KRA_PAST – planinska paša s pastirjem

V preglednici 5 prikazujemo katera plačila v okviru ukrepov kmetijske politike lahko
pridobijo Agrarne skupnosti. V letu 2018 so agrarne skupnosti lahko uveljavljale osnovne
plačilne pravice, ki so znašale 88 € na ha. Na osnovi tega bo Agrarna skupnost Velika planina
za letošnje leto prejela 22.704 € za 258 ha, Agrarna skupnost Mala planina bo prejela 9.820
€ za 111,60 ha in Agrarna skupnost Gojška planina bo za 118,14 ha prejela 10.396 €. Agrarne
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skupnosti so upravičene tudi do podpor za zeleno komponento in sicer za področje trajnega
travinja. Vrednost teh je odvisna od osnovnih plačilnih pravic. Med neposredna plačila
spadajo tudi proizvodno vezane podpore in sicer za prirejo mleka v gorskem območju.
Agrarne skupnosti uveljavljajo tudi podpore za območje z naravnimi omejitvami in sicer
okvirna višina podpore za območja z naravnimi omejitvami (PONO) za kmetijske površine
na gorskem območju (GO) z nagibom od najmanj 35 % do 50 % znaša 50 €/ha in za
kmetijske površine na GO z nagibom najmanj 50 % ali več znaša 100 €/ha za leto 2018.
Agrarne skupnosti so upravičene tudi do podpor za območje z naravnimi ali drugimi
posebnimi omejitvami (OMD). Za ta ukrep podpora za leto 2018 znaša 107,50 €/ha. Agrarne
skupnosti lahko zaprosijo še za plačila v okviru ukrepa KOPOP za področje planinske paše
s pastirjem in sicer v višini 112,60 €/ha.
Preglednica 6: Plačila v okviru ukrepov kmetijske politike, ki so jih kmetje na območju Kamnika
uveljavljali za leto 2018 (Podatki o plačilnih pravicah, 2018)
Št. kmetij, ki so uveljavljale
UKREPI KMETIJSKE POLITIKE
Površina, v ha
plačilne pravice
NEPOSREDNA PLAČILA
SOP (osnovne plačilne pravice)

648
Mladi kmet: 3

SOP (osnovne plačilne pravice) iz
nacionalne rezerve

Podpora za območje z naravnimi
Omejitvami (PONO)
Plačilo za mlade kmete

4.380
/

Začetniki: 2
PONO 35 %-50 %: 350 kmetij

770,17

PONO nad 50 %: 78 kmetij

65,14

v 5 letnem obdobju: 51 kmetij

330,52

Gorsko območje: 604
Drugo: 16

4.379,23

45

555,89

400

2.774

OMD
Shema proizvodno vezanih plačil
(mleko v GO)
Shema proizvodno vezanih plačil (reja
govedi)
KMETIJSKO-OKOLJSKA-PODNEBNA
PLAČILA
KRA_PAST (planinska paša s pastirjem)

112,6

SOP – osnovne plačilne pravice; GO – gorsko območje; PONO – podpora za območje z naravnimi omejitvami: OMD –
območja z omejenimi dejavniki; KRA_PAST – planinska paša s pastirjem

V preglednici 6 prikazujemo plačila v okviru ukrepov kmetijske politike , ki so jih kmetje
na območju Kamnika lahko uveljavljali za letošnje leto. Prikazujemo pa tudi obseg
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kmetijskih površin za katere so se uveljavljale posamezna plačila v okviru ukrepov kmetijske
politike. Na območju občine Kamnik je registriranih brez vključenih planin in skupnih
pašnikov 648 kmetijskih gospodarstev, ki obdelujejo približno 4.380 ha kmetijskih površin
in redijo 6.214,95 GVŽ. Celotno področje občine Kamnik se nahaja na OMD območju. Od
620 kmetijskih gospodarstev je kar 604 kmetij v gorskem območju in te obdelujejo oz.
uveljavljajo plačila za 4.322,74 ha kmetijskih površin. V letu 2018 so za podporo prosili 3
mladi kmetje in 2, ki sta na novo začela s kmetijstvom. Plačila za mlade kmete v obdobju 5
let (2015 – 2020) prejema 51 kmetij. Večina kmetijskih gospodarstev spada pod PONO 35
%-50 % in sicer kar 350 – te kmetije uveljavljajo plačila v okviru tega ukrepa za 770,17 ha
kmetijskih površin. Le 78 kmetij spada pod PONO nad 50 % in uveljavljajo plačila za ta
ukrep za 65,14 ha kmetijskih površin. Proizvodno vezana plačila za mleko v gorskem
območju prejema 45 kmetijskih gospodarstev, ki uveljavljajo ta ukrep za 555,89 ha
kmetijskih površin. Proizvodno vezana plačila za rejo govedi pa prejema 400 kmetij za 2.774
ha kmetijskih površin.
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4.3

SWOT ANALIZA

Vprašani so v okviru intervjuja podali njihova mnenja o močnih in šibkih točkah planine.
Povedali so katere priložnosti vidijo v prihodnosti, ki bi pripomogle pri razvoju planin in
katere so nevarnosti, ki bi lahko škodovale planšarstvu in paši živine na teh planinah.
4.3.1 Močne točke Male, Velike in Gojške planine
Vprašani so navedli naslednje močne točke:
 vsaka kmetija ima svojo kočo in svoje gospodarstvo,


prvovrstna narava, ki je ni nikjer drugje,



kulturna dediščina kar se tiče arhitekture koč in ureditve planine,



bližina letališča, glavnega mesta Ljubljane,



planina je dostopna z nihalko ali z avtom,



dobra pokritost s signalom za mobilne in internetne naprave.

4.3.2 Šibke točke Male, Velike in Gojške planine
Pri navedbi šibkih točk so vprašani navedli naslednje šibke točke:


masovni turizem, ki lahko negativno vpliva na kmetijstvo in na naravo,



zelo moteče so kolesarske poti po planinah – zelo moteče predvsem za živali,



turisti prihajajo s svojimi hišnimi ljubljenčki, kar močno vznemirja živali; malokdo
upošteva opozorila na kažipotih (pse na vrvico),
zaradi pasjih iztrebkov se je povečala pojavnost pasje trakulje pri govedu,




ni omejitev za turiste/obiskovalce – treba bi bilo omejiti poti kjer se obiskovalci lahko
gibljejo,



t.i. vikendaši v turističnem naselju pod žičnico so moteči, saj ne sprejemajo, da so
tam tudi pašniki za živino.

4.3.3 Priložnosti za ohranjanje/revitalizacijo planin in povečanje števila krav
molznic ter prireje mleka na tem območju
Pri navedbi priložnosti so imeli vprašani malo težav. Vendar pa so ob pomoči kaj hitro
izpostavili naslednje priložnosti za revitalizacijo planin:


večja dodana vrednost planin in izdelkov iz teh planin,
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inovacije, ki olajšajo delo pastirja, v smislu tega, da bi preko kamer in senzorjev
lahko spremljali dogajanje na planini ter pri živalih,
potrebno je določiti meje za turiste,



planina bi morala imeti t.i. »nadzornika planine«, ki bi opozarjal obiskovalce planin
kaj se sme in kaj ne (predvsem sprehajanje psov na vrvici, sprotno odstranjevanje
pasjih iztrebkov, nabiranje zaščitenih rastlin, …),



potrebno bi bilo urediti klopi in mize za počitek,



javni ekološki WC-ji v planinskem stilu,



koši za ločeno zbiranje smeti,



doslednejše izvajanje priporočila obiskovalcem ˝smeti odnesi v dolino˝.

4.3.4 Grožnje/nevarnosti za obstoj Velike, Male in Gojške in ostalih planin na tem
območju
Med grožnje oz. nevarnosti so uvrstili naslednje:


če bi se subvencije za agrarne skupnosti ukinile ali zmanjšale, bi se planine začele
zaraščati; agrarne skupnosti s pomočjo subvencij plačujejo planšarje in jih s tem
spodbudijo, da v času planinske paše vsakodnevno urejajo pašnike,



planina večini kmetom ne prinaša velikega dohodka; s pašo na planini le zagotovijo,
da doma lahko pridelano krmo prihranijo za zimo; v dolini potrebujejo manj površin
za pridelavo krme, kot bi jih, če živina ne bi bila na planini. V primeru, da bi kmetje
v dolini lahko pridobili več kmetijskih površin na račun opuščanja drugih kmetij,
ostaja možnost, da se bodo paši živali na planini v celoti odpovedali,
subvencije so stimulacija, da kmetje pošiljajo živali na planino; ob ukinitvi le teh
obstaja možnost, da živali ne bodo več pasli na planinah,







hude suše in mile zime so nevarne za planine, travna ruša se hitro izsuši kar pa
zmanjšuje pašne površine in s tem se manjša razpoložljiva krma (paša) za živali na
planini,
vedno večji vetrovi tako izsušijo travno rušo, da so se na manjših delih pokazale
skale,
nevarnost predstavljajo tudi divji prašiči (slika 51), ki rijejo po planini, pojavlja se
tudi medved (trenutno se še ne giblje med čredami).
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Slika 51: Poškodovana travna ruša zaradi divjih prašičev
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5
5.1

RAZPRAVA IN SKLEPI
RAZPRAVA

Kamniške planine so bile v letu 1949 nacionalizirane. Planina takrat ni bila v lasti kmetov,
temveč države. Kmetje so sicer lahko peljali živino na planino, vendar pa jim ni bilo
dovoljeno spreminjati same podobe planine. Prav tako niso smeli izkoriščati planinskega
gozda. Kmetje niso imeli nobene pravice in spodbude, da bi se planina ohranjala. Žal tudi
država ni poskrbela za primerno podobo planin. Pašne površine so se iz leta v leto bolj
zaraščale. Po osamosvojitvi Slovenije leta 1991 so kmetje dobili planine nazaj. Ustanovile
so se agrarne skupnosti. Kmetje oz. pašni upravičenci so takoj pričeli urejati planine ter so
tako poskrbeli za ustavitev zaraščanja planin. Planine iz leta v leto dobivajo lepšo podobo.
Kmetje so v 20 letih s skrbnim krčenjem zaraščenih površin poskrbeli za revitalizacijo planin
in povečali razpoložljive pašne površine. S tem pa so omogočili, da planine lahko prepasejo
večje število živali (več GVŽ). Pri tem so jim bile v veliko pomoč tudi ukrepi kmetijske
politike, ki jih lahko uveljavljajo agrarne skupnosti. Sredstva pridobljena preko ukrepov so
vložili v napeljavo elektrike na Mali planini. Na Veliki in Gojški planini žal nimajo
električne napeljave, zato se poslužujejo uporabe agregatov in sončnih celic. Agrarne
skupnosti so uredile tudi vodovod (zbiranje deževnice) in na več krajih po planini postavili
pipe, kjer pastirji dostopajo do vode. S pomočjo subvencij vsako leto urejajo ceste, da lahko
pašni upravičenci pridejo do svojih koč. Dvakrat letno se organizira tlaka. Prva tlaka je pred
začetkom pašne sezone in druga po koncu pašne sezone. Kljub tlaki pa pastirji, ki so ves čas
na planini, urejajo le-to skozi vso pašno sezono. Za to delo dobijo dodatno plačilo, ki ga
izplača agrarna skupnost iz naslova subvencij ali pa z denarjem, ki ga prejmejo ob morebitni
prodaji lesa, ki ga pridobijo iz gozdov na planinah. Če tega plačila ne bi bilo, se bi marsikateri
pastir odrekel vsakodnevnemu dodatnemu delu z urejanjem planine. Tako bi se planina
ponovno začela zaraščati. Urejanje planine je težavno in včasih precej nevarno delo.
Nekateri pastirji, predvsem starejši, bivajo na planini skozi celotno pašno sezono, medtem
ko mlajša generacija ostaja in obdeluje kmetijske površine v dolini. Čas, ko se začne pašna
sezona na planini, je tudi čas, ko je v dolini največ dela na travnikih in poljih. Živalim je
treba zagotoviti krmo za čas, ko bo pašne sezone konec. Na kmetijah, kjer nimajo primerne
delovne moči za opravljanje t.i. pastirske službe v času pašne sezone na planini, to
predstavlja velik problem. Zaradi obilice dela na domači kmetiji v dolini, se ti kmetje rajši
odločijo, da na planino pošljejo presušene krave, krave dojilje s teleti ali mlado živino.
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Kamniške planine so uvrščene na seznam najlepših krajev v Evropi in svetu. Ta planinski
biser je poseben zaradi svoje ureditve. Tu ima vsaka kmetija svojo kočo značilne oblike.
Občina Kamnik in država promovirata kamniške planine in vabita goste iz vsega sveta.
Število obiskovalcev se iz leta v leto močno povečuje. To pa daje možnost za ustvarjanje
dodane vrednosti na planini, povečanje prireje mleka in predelavo tega mleka v visokokakovostne mlečne izdelke.
Na osnovi pogovora s pastirji in eksperti predlagamo naslednje možne rešitve, ki bi ugodno
vplivale na nadaljnji razvoj in revitalizacijo kamniških planin:
1. Pogoje pri razpisu za mladega prevzemnika bi bilo treba prilagoditi tako, da bi mladi
prevzemnik, ki je pripravljen dati na planino krave molznice v laktaciji in se ukvarjati
s predelavo mleka na planini, dobil dodatne točke na razpisu, kar bi mu omogočilo
dodatna sredstva za potrebno investicijo v nakup opreme in ureditev prostorov za
predelavo mleka ter trženje mleka in mlečnih izdelkov na planini.
2. Velik problem planšarstva je sezonsko delo. Zato je zelo težko dobiti dobrega sirarja
oziroma delavca, ki bi bil pripravljen in primerno usposobljen za predelavo mleka v
kvalitetne mlečne izdelke.
3. S primernimi ukrepi in promocijsko kampanjo, bi bilo potrebno spodbuditi rejce, da
bi na planino pošiljali krave molznice v polni laktaciji, zato da bi na planini uspeli
namolsti čim več mleka, ki bi ga predelali v kakovostne mlečne izdelke kot so maslo,
skuta, kislo mleko, sir…
4. Kmetje, ki bi preko poletja krave molznice poslali na planino, bi morali pričeti
prakticirati sezonske telitve s telitvami zgodaj spomladi pred odhodom na pašo.
Teleta bi v tem primeru ostala doma. S tem bi v poletnih mesecih namolzli največ
mleka na planini, saj ga takrat tudi največ potrebujejo. S tem bi rejci krav molznic
ustvarili največjo dodano vrednost preko mleka in mlečnih izdelkov prodanih na
planini.
5. Potrebni bi bili izobraževalni tečaji in usposabljanja za predelavo mleka v visokokakovostne mlečne proizvode. Pomembno bi bilo tudi izboljšanje znanja o trženju in
ponudbi ter promociji teh izdelkov. Vsako leto bi morali organizirati strokovne
ekskurzije, ki bi vključevale oglede dobrih praks doma in v tujini.
6. Na planinah bi v večji meri morali obiskovalcem predstaviti vsakodnevna opravila
preko organizacije učnih delavnic za otroke, mladino in druge obiskovalce. Zelo
zaželeni so tudi različni dogodki kot so npr. dan prihoda in dan odhoda živali s paše
ter podobno.
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5.2

SKLEPI

Na osnovi pregleda zgodovinskih virov in pogovorov s pastirji in gospodarji planin
ugotavljamo sledeče:



Na planinah se je zaradi načina življenja v dolini, število krav molznic zmanjšalo,
število krav dojilj pa povečalo.
Vsako leto je manj delujočih pastirskih stanov in vse več pastirskih stanov se
namenja za turizem.



Kamniške planine ponujajo prvovrstno naravo, kulturno dediščino z arhitekturo koč
in skrbno ureditev planin. Urejena dostopnost na planino z avtom, peš ali z nihalko
pa omogoča pastirjem kar najboljšo oskrbo in kontrolo nad svojo čredo.



Število obiskovalcev na kamniških planinah (predvsem na Veliki planini) se
povečuje iz leta v leto.



Ponudba mleka in mlečnih izdelkov prirejena na planini ne dosega povpraševanja po
mleku in mlečnih izdelkih s strani obiskovalcev planin.



Potrebno bi bilo spodbuditi rejce, da bi na planino namesto krav dojilj pošiljali krave
molznice v laktaciji. S tem bi v času pašne sezone priredili poceni kakovostno mleko
s planin, ki bi ga bilo možno predelati v kakovostne mlečne izdelke kot so kislo
mleko, jogurt, maslo, skuta, sladoled, sir (če bi še kaj mleka ostalo).



S tem bi ustvarili največjo dodano vrednost mleku prirejenemu na kamniških
planinah, ki bi ga izključno tržili na planini sami.



Na planinah trenutno ni prisotnega problema zaraščanja. V primeru ukinitve plačil
za planinsko pašo, obstaja nevarnost, da bi se planine začele zaraščati. Pastirji za
oskrbo živali na planinah ne bi bili plačani in ne bi bilo spodbude za njihovo delo.



V prihodnosti je mogoče, da se bo travna ruša močno poslabšala v primeru, da v času
pašne sezone ne bo dovolj padavin (pojav suš) ali zaradi vremenskih neurij (nalivi,
močno vetrovi, odnašanje prsti, erozije, požari,…). Določeno nevarnost pa
predstavlja tudi divjad – predvsem divji prašiči, ki močno uničijo travno rušo.



V bodoče bo mogoče potrebno razmišljati o omejitvi gibanja turistov po planini tako,
da se bodo določeni deli pašnikov namenili izključno pašnim živalim in da se bodo
naredile jasne sprehajalne poti ter uredili prostori za počitek obiskovalcev planin.



Na osnovi odgovorov, ki smo jih pridobili v okviru intervjujev ugotavljamo, da rejci,
ki dajejo živali v času pašne sezone na planino, niso preveč navdušeni nad
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inovacijami in uporabo različnih senzorskih aplikacij s pomočjo katerih bi lahko
spremljali živali od doma oz. preko pametnega telefona (npr. senzorji za ugotavljanje
aktivnosti, obnašanja živali, pozicije živali na paši, …).


Dobra pokritost s signalom za mobilne in internetne naprave, bi v prihodnosti
omogočila uvedbo sodobnejših in inovativnih tehnologij paše ter boljši nadzor nad
dogajanjem na planini – predvsem spremljanje živali v času pašne sezone.
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6

POVZETEK

Kamniške planine so nastale zaradi potreb ljudi, ki jim je dolga suša v 18. stoletju močno
zmanjšala pridelek oz. količino krme za živino. Zemljo na planinah je kmetom podarila
cesarica Marija Terezija. In tako še danes velja, da na planino ženejo le tisti pašni
upravičenci, ki so pravico pridobili z dedovanjem kmetije, ki je pravico pašništva imela že
od časa vladanja Marije Terezije.
Od leta 2001 do danes sta se podoba in življenje na planini močno spremenila. Planino so z
izvajanjem tlake in vsakodnevnega dela v času paše, rešili zaraščanja. Zgradili so rezervoarje
za vodo, postavili solnice, korita za vodo, uredili ceste. Na nekaterih planinah so postavili
električno omrežje, drugje pa so vpeljali uporabo agregatov in sončnih celic.
Spremenilo se je tudi življenje na planinah. Nekoč so na planini, skozi celotno pašno sezono,
prebivali samo moški in otroci. Ženske so v dolini skrbele za dom. Danes je stalnih pastirjev
malo. Večina pašnih upravičencev je srednjih let, ki imajo še službo. Na planino se
vsakodnevno vozijo.
Začetek in konec pašne sezone se ni pretirano spremenil. Največja sprememba je v tem, da
danes živali peljejo na prikolicah s traktorji, medtem ko so v preteklosti živali gnali.
Spremenila se je tudi podoba in delo pastirja. Število pašnih živali se ohranja nekje na 950
glav živine, gledano na celotno površino t.i. Velike planine. V letu 2017 je bilo na planini
1.013 govedi oziroma 642,60 GVŽ. Danes je na planini več krav dojilj in mlade živine, manj
je krav molznic. Kmetje, ki imajo krave molznice, namolženo mleko prodajo kot sveže ali
kisano mleko. Viške mleka pa predelajo v maslo ali skuto. Vrsta in izdelava mlečnih
izdelkov se ni veliko spremenila. Vpeljala se je le sodobnejša oprema. Razlika je tudi v tem,
da so bili nekoč ciljni kupci delavci, ki so dopustovali v kočah, ki so bile v lasti različnih
podjetij. Danes so ciljni kupci mlečnih izdelkov na planinah turisti iz vsega sveta. Problem
je, da je ponudba mleka in mlečnih izdelkov na planini veliko manjša, kot je samo
povpraševanje po teh izdelkih.
Med izvedbo intervjujev smo prišli do ugotovitev, da so na planinah trenutno samo starejši
pastirji z vnuki, ki nimajo več moči, otroci pa ne dovolj znanja za opravljanje vsakodnevne
molže in predelave mleka v mlečne izdelke na planini. Člani srednje generacije (aktivne
generacije) imajo službe in vsakodnevno delo na domači kmetiji in v času pašne sezone ne
morejo bivati stalno na planini. Ker so pašni upravičenci večinoma lastniki manjših kmetij
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in imajo zato tudi stalno zaposlitev izven kmetije, se le-ti ne morejo privoščiti, da bi ponovno
pričeli z rejo krav molznic, ki je veliko bolj zahtevna od reje krav dojilj. Reja krav molznic
je delovno in finančno veliko bolj zahtevna. Zato večina kmetov ostaja na reji krav dojilj.
Celotno območje Velike planine in njena ureditev je edinstvena v Sloveniji in tudi v tujini.
Edinstvenost oz. njene močne točke se kažejo v tem, da ima vsak kmetija svojo kočo in vsak
pastir svojo čredo. Tako je tudi ponudba mlečnih izdelkov unikatna pri vsaki koči. Planina
je v svetu znana tudi po svoji prečudoviti naravni in kulturni dediščini.
Problem za ohranitev planine se kaže predvsem v obstoju zadostnega števila krav molznic
in nadaljevanju tradicije planšarstva na planini. Po pogovorih s pastirji ugotavljamo, da bodo
tisti, ki se že ukvarjajo s prirejo in predelavo mleka, to nadaljevali tudi v prihodnje. Tisti
rejci, ki se ukvarjajo z rejo krav dojilj, pa nimajo želje po spremembi in ne nameravajo pričeti
z rejo krav molznic. Kmetje bodo pasli svoje živali na planinah tudi v prihodnje, če bo država
zagotavljala ukrepe kmetijske politike za agrarne skupnosti.
Preko intervjujev smo ugotovili, da starejši kmetje niso naklonjeni inovativnim rešitvam, kot
so različni senzorji za spremljanje zdravja in dobrega počutja živali ter uporabe virtualne
ograje namesto fiksnih ograd. Mlajša generacija, ki ne more biti ves čas prisotna na planini,
je zainteresirana za uporabo različnih senzorjev in sodobnejših tehnoloških rešitev.
Tudi danes mora biti delovanje planin vezano na skupnost. Njena glavna dejavnost mora biti
paša govedi in ohranjanje planine tako, da se na planini lahko prepase čim več živali. Za
prepoznavnost kamniških planin je potrebna tudi ohranitev turistične ponudbe v času pašne
sezone ter izven nje. Sedaj planina nima več bistvenega pomena za preživetje ljudi, je pa
ključnega pomena kako znamo upravljati kulturno dediščino, ki so nam jo zapustili naši
predniki. Tako kot vse v življenju, se morajo tudi planine spreminjati in iti v korak s časom.
Vsi pastirji, ki so sodelovali pri intervjujih se zavedajo, da so kamniške planine posebnost.
Želijo si, da se ta posebnost ohrani za bodoče generacije. Obenem pa se zavedajo, da se mora
opravljanje osnovne in dopolnilne dejavnosti na planini nadaljevati tudi v prihodnje in da je
potrebno ta znanja prenesti tudi na naše naslednike.
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PRILOGA
VPRAŠALNIK (protokol intervjuja)
Datum izvedbe intervjuja: ___________________
Ime in priimek (ter funkcija) intervjuvanca: ________________________

1) Ali lahko opišete vaša prva srečanja / spoznanja / vtise s teh planin?
2) Kaj se je od vašega prvega obiska teh planin do danes spremenilo na teh planinah?


Ali se je območje paše povečalo ali zmanjšalo



Ali so se določeni deli planine zarasli? Ali so izgubili funkcijo paše oz. pridelave
krme?



Ali se je število živali pašenih na teh planinah povečalo, zmanjšalo ali ostaja stabilno



Ali je bilo v preteklosti št. živali na paši večje?



Ali so kakšne spremembe pri vrstah in kategorijah domačih živali



Ali je bilo včasih več govedi



Ali je bilo včasih več drobnice



Kakšno je bilo oz. Je sedaj stanje z drugimi vrstami domačih živali kot so prašiči,
konji, ....



Ali je bilo včasih več krav molznic



Ali je bilo včasih več krav dojilj



Ali so bile planine včasih bolje vzdrževane



Koliko kmetij je pošiljalo živali na planino nekoč in koliko danes?



Ali to pomeni, da je manj ljudi na voljo za oskrbo planin?

3) Kako je urejeno lastništvo teh planin?


Ali se je št. Lastnikov (članov agrarne skupnosti) povečalo, zmanjšalo ali ostaja
stabilno?
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4) Kakšna je bila prireja mleka na teh planinah včasih in kakšna je sedaj?


Ali se je prireja mleka povečala, zmanjšala ali ostaja stabilna



Ali se je št. Krav molznic povečalo, zmanjšalo ali ostaja stabilno?



V kolikor se število krav molznic zmanjšuje, kaj so glavni vzroki za zmanjševanje
števila krav molznic na teh planinah?



Ali je možno tudi to, da imajo rejci sedaj drugačne interese / mogoče obveze do
odkupovalcev mleka / …



Na kakšen način se je mleko na teh planinah uporabljalo nekoč in kako danes? Ali
so včasih mleko sirili, ali so delali kislo mleko, …



Ali je bilo povpraševanje po mleku na teh planinah včasih večje, manjše ali enako
kot sedaj?



Kako so dodano vrednost na teh planinah ustvarjali nekoč in kako jo danes?



Kateri mlečni proizvodi so se na teh planinah proizvajali nekoč in katere proizvode
delajo sedaj?



Kako so se mleko in mlečni izdelki iz teh planin porabili oz. tržili nekoč in kako
danes?



Ali je investicija v planinske sirarne smiselna / upravičena - za čas planinske paše (3
mesece ali več)?



Ali je vzrok tudi v pomanjkanju "znanja" s področja predelave mleka?



Ali bi bilo potrebno izobraževanje in spodbujanje ohranja izkušenj o predelavi mleka
na planinah ter o planšarstvu na sploh?



Ali se manjša število pastirjev? Če da, zakaj?

5) Kaj so glavni vzroki za zmanjševanje števila pašnih živali na omenjenih planinah?


Kaj so glavni vzroki za zmanjševanje količine namolženega mleka na teh planinah?



Ali planšarstvo na teh planinah izumira? Če da, zakaj? Kaj so glavni vzroki?

6) Kako rešujete problem zaraščanja?


Kateri ukrepi bodo potrebni, da se omenjene planine ne bodo zaraščale in da bodo
obdržale prvotno funkcijo preživetja govedi v poletnih mesecih

7) V kateri smeri je možnost razvoja omenjenih planin?
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(Mogoče skupni hlev / skupna mlekarna oz. sirarna / ena pasma živine / naravni pripust /
skupni kraj za odkup mleka in izdelkov, ...?)


Kaj bi bilo potrebno, da bi se planšarstvo na teh planinah ohranilo in posodobilo bolje
razvilo?



Na kakšen način bi lahko vzpodbudili rejce, da bi na planino poslali več živali in da
bi se v večji meri angažirali za gospodarjenje in ohranjanje teh planin v funkciji paše
in prireje mleka?

8) Ali imate kakšne predloge za kreatorje kmetijske politike in lokalno skupnost v
smislu spodbujanja paše krav molznic, prireje mleka in predelave tega mleka v
vrhunske izdelke na teh planinah?
9) V tujini je zaznati precej INOVATIVNIH rešitev na planinah kjer se pase govedo
(predvsem krave molznice) in kjer poskušajo iz tega mleka narediti ter na trgu ponuditi
mlečne izdelke (predvsem sire) po zelo visokih cenah)!


Ali so kakšne INOVATIVNE REŠITVE prisotne tudi na teh planinah?



Ali jih lahko na kratko opišete?

10) SWOT ANALIZA:


Katere so močne točke Velike, Male, Gojške in ostalih planin na tem območju?



Katere so šibke točke Velike, Male, Gojške in ostalih planin na tem območju?



Ali lahko naštejete nekaj priložnosti za ohranjanje / revitalizacijo omenjenih planin
in povečanje števila krav molznic ter prireje mleka na tem območju?



Ali lahko naštejete nekaj GROŽENJ / NEVARNOSTI za obstoj Velike, Male,
Gojške in ostalih planin na tem območju?
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11) Kako vidite Veliko, Malo, Gojško in ostale planine v bodoče?


Iz vidika paše živali.



Iz vidika prireje in predelave mleka ter mesa.



Iz vidika ohranjanja naravnih resursov (rastlinskega, živalskega, vodnega sveta).



Iz vidika turizma.



Iz vidika dodane vrednosti za lastnike zemljišč ter za širšo skupnost.



Iz vidika inovacij.



Iz vidika ohranjanja kulturne dediščine.

