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Izvleček
Industrializacija in družbena dinamika v občini Tržič
Tržič je bil od nekdaj znan kot industrijsko mesto. Številne, predvsem pa raznovrstne
industrijske dejavnosti, ki so se v industrijskem obdobju razvile, so nastale na podlagi preteklih
obrtnih dejavnosti. Razvoj slednjih je poleg ugodne prometne poti in naravnih virov pospešil ter
okrepil tudi prihod tujcev. Ti so tako v obrtno-manufakturnem kot tudi v industrijskem obdobju s
seboj prinesli novo znanje in kapital ter tako uvajali nove postopke in tehnike. Industrijski razvoj
je občini prinesel prostorsko in demografsko spremembo, saj so se v Tržič priseljevali delavci iz
republik takratne Jugoslavije, mesto pa se je zaradi industrijskega razvoja pričelo preobražati in
širiti proti jugu. Z njihovim priseljevanjem se je v občini Tržič pričela spreminjati narodnostna
sestava. Občina je največje spremembe v narodnosti sestavi pričela doživljati od 70. let
prejšnjega stoletja naprej. V magistrskem delu je obravnavana industrializacija občine Tržič in
družbena dinamika, ki jo je industrializacija povzročila.
Ključne besede: industrijska geografija, industrializacija, Tržič, družbena dinamika,
narodnostna sestava, priseljevanje

Abstract
Industrialization and social dynamics in the municipality of Tržič
Tržič has always been known as an industrial city. Many diverse industrial activities that
developed during the industrial period, had arisen from past craft industries. The development of
before mentioned craft industries, as well as convenient traffic connections and natural
resources, has stimulated and increased the arrival of foreigners. During the craft production and
industrial period, they have brought new knowledge and capital with them, also introducing new
procedures and techniques. Industrial development caused spatial development and demographic
change to the municipality of Tržič due to the arrival of workers from Yugoslavia, which lead
the town to transform and spread towards the south. Immigration caused the national
composition of the municipality of Tržič to change. The municipality experienced the biggest
changes in the national composition from the 1970s onwards. This master’s thesis deals with the
industrialization of the municipality of Tržič and the social dynamics it has caused.
Key
words: industrial geography, industrialization, Tržič, social dynamics, national
composition, immigration
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1. UVOD
Med pisanjem zaključne seminarske naloge z naslovom: Prostorska in funkcijska preobrazba
industrijskega območja Bombažne predilnice in tkalnice Tržič smo ugotovili, da je imela
industrija močan vpliv na razvoj občine Tržič, zato smo z magistrskim delom želeli prikazati
razvoj industrije in njene učinke na gibanje števila prebivalcev in na demografsko strukturo
tržiške občine. Brez industrije Tržič zagotovo ne bi bil tako gospodarsko uspešen in poznan, kot
je oz. je bil. Po koncu druge svetovne vojne je industrija postala glavna gospodarska dejavnost.
Industrijski razvoj je občini poleg gospodarskega razvoja in novih delovnih mest prinesel tudi
demografsko preobrazbo. Slednja se je v občini pričela spreminjati v 50. letih prejšnjega stoletja,
saj so se takrat v občino pričeli priseljevati delavci iz republik takratne Jugoslavije. Industrija se
je razvijala in krepila vse do 80. let prejšnjega stoletja, ko so se razvile vse pomembnejše
industrijske panoge (npr. čevljarska, tekstilna, lesna itd.). Po omenjenem obdobju pa se je pomen
industrije pričel zmanjševati, krepiti pa so se pričele storitvene dejavnosti.
V preteklosti je delovna sila prihajala iz jugoslovanskih republik in prispevala k pestri družbeni
dinamiki občine Tržič. Priseljenci so s seboj prinesli drugačno kulturo, navade, veroizpoved,
tradicijo in običaje. Njihovo priseljevanje pa je Tržič zaznamovalo tudi s spremembo
narodnostne sestave. Vsi priseljenci so se ob prihodu v novo okolje soočili z drugačnimi
kulturnimi navadami in običaji, zato so se novemu okolju morali prilagoditi. Ugotoviti želimo,
kako in v kolikšni meri so se priseljenci integrirali, in, ali so sprejeli slovensko kulturo oziroma
ali še naprej ohranjajo svojo izvorno kulturo. Pomemben element v procesu integracije je tudi
prosti čas, saj nam da vpogled v to, kako, s kom in na kakšen način ljudje preživljajo svoj prosti
čas.
Ker je človek družbeno bitje, mu je že po naravi dano, da se druži z ljudmi. Druženje pa lahko
privede do oblikovanja skupnosti. Te lahko nastanejo zaradi različnih dejavnikov (npr. na
podlagi prostočasnih dejavnosti, političnih udejstvovanj, verske pripadnosti ipd.). Tudi v občini
Tržič so se izoblikovale skupnosti, zato nas bo v magistrskem delu zanimalo, katere skupnosti so
oblikovali priseljeni prebivalci Tržiča.

1.1. NAMEN IN CILJI
Namen magistrskega dela je predstaviti vpliv razvoja industrije na priselitvene tokove v občini
Tržič. Zanima nas, kako so priselitveni tokovi vplivali na spreminjanje skupnega števila
prebivalstva ter narodnostne sestave. Ugotoviti želimo tudi odnos med domačim in priseljenim
prebivalstvom oz. med različnimi narodnostnimi skupinami.
Cilji magistrskega dela so:
-

analizirati industrijski razvoj v občini Tržič;
1

-

proučiti vlogo izbranih lokacijskih dejavnikov, ki so spodbudili gospodarski razvoj v
občini Tržič;
analizirati spremembe v demografski strukturi občine Tržič po drugi svetovni vojni
(gibanje števila prebivalcev, vpliv priseljevanja na spreminjanje narodnostne sestave);
predstaviti odnos med domačim prebivalstvom in priseljenci;
raziskati in predstaviti narodnostno in identitetno pripadnost priseljencev;
prikazati razmerje med kulturo priseljencev in kulturo občine Tržič;
analizirati spreminjanje tržiške družbe s poudarkom na preživljanju prostega časa.

1.2. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
Pred začetkom raziskave smo si zastavili naslednja raziskovalna vprašanja:
1. Kateri lokacijski dejavniki so bili ključni za razvoj industrije v občini Tržič?
2. Kako je industrializacija vplivala na družbene spremembe in razvoj mesta Tržič?
3. Kateri so vzroki in posledice propada tržiške industrije?
4. Ali je propad tržiške industrije povzročil vračanje delavcev v njihove države in s tem ponovno
spremembo narodnostne sestave?
5. Ali je tržiška družba do priseljencev inkluzivna ali stereotipna?
6. Kakšna je narodnostna identiteta priseljencev?
7. Kako je specifičen socio-ekonomski čas priseljevanja vplival na sprejemanje priseljencev?
8. Ali priseljenci prosti čas preživljajo drugače kot domačini?

1.3. METODE IN TEHNIKE DELA
V magistrskem delu smo uporabili deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno metodo dela.
Teoretični del magistrskega dela zajema geografski oris območja, ki ga v magistrskem delu
raziskujemo. Temu sledi teoretični okvir obravnave priseljencev, kjer so prikazani različni
integracijski pristopi, ki jih države lahko uporabijo v odnosu do priseljencev. Tu smo se opirali
na znanstveni članek Romane Bešter (2007b), z naslovom Model integracijske politike v odnosu
do drugih modelov imigrantskih politik, ter publikacijo, ki jo je izdala Mednarodna organizacija
za migracije (2004), z naslovom Integracijski pristopi. Nadalje smo predstavili pojem skupnosti,
kjer smo uporabili sociološko literaturo. Opirali smo se na sociološkega klasika Ferdinana
Tönniesa (1999), v pomoč pa nam je bila tudi literatura avtorjev Ivan Bahovec (2005), Helena
Jeriček in Urban Kordeža (2003) ter drugih (Nastran Ule, Sedmak, Zadel in Žagar), ki se
ukvarjajo z raziskovanjem posameznikovih identitet. Nato pa je sledilo še poglavje o preživljanju
prostega časa v občini Tržič.
V magistrskem delu je nato predstavljen industrijski razvoj občine Tržič po posameznih
obdobjih. Pregledali in analizirali smo dostopno domačo literaturo različnih avtorjev, med
katerimi so Ivan Mohorič (1957, 1960, 1965); Viktor Kragl (1396); Slava Lipoglavšek-Rakovec
2

(1954), Marjan M. Klemenčič (1992, 1993) ter Igor Vrišer (1977, 1981, 1998, 2000, 2008). Pri
predstavitvi novejšega razvoja industrije nam je bila v pomoč Strategija razvoja občine Tržič za
obdobje 2008-2020. Preobrazbo tržiške industrije smo predstavili s pomočjo novejših del
geografa Vladimirja Drozga (2007) in zaključne seminarske naloge Žige Longarja (2016).
Zatem smo predstavili značilnosti prebivalstva občine Tržič in njeno narodnostno sestavo. V teh
dveh poglavjih smo podatke pridobili na spletni strani Statističnega Urada Republike Slovenije
(2019). Zbrane kvantitativne podatke smo prikazali v obliki preglednic ter besedila, izračunali
smo relativne vrednosti in jih ustrezno interpretirali.
Skozi celotno magistrsko delo smo analizirali geografske in sociološke vire ter literaturo, pri
čemer smo izbrali in obravnavali tiste vire in literaturo, ki so bili pomembni za predstavitev in
razumevanje obravnavane teme magistrskega dela.

METODOLOŠKA POJASNILA
V poglavju Prebivalstvo smo demografske podatke pridobili iz popisov, ki so bili izvedeni leta
1953, 1961, 1971, 1981, 1991 in 2002. Potrebno je omeniti, da so popisi iz obdobja med letoma
1953 in 1991, glede definicij in posledično podatkov, ki jih zajemajo, med seboj primerljivi.
Popis iz leta 2002 pa se od preteklih razlikuje, saj so se spremenile nekatere definicije povezane
s prebivalstvom. Prav tako se od preteklih popisov razlikuje registrski popis prebivalstva iz leta
2011, pri katerem podatkov niso več pridobivali na terenu, ampak so jih pridobili iz dosegljivih
administrativnih in statističnih virov. Za proučevanje procesa industrializacije in družbene
dinamike v občini Tržič so podatki iz popisov v obdobju od 1953 do 2002 zadostni, zato
podatkov iz Registrskega popisa 2011 v magistrsko delo nismo vključili. Na tem mestu je
potrebno definicije iz različnih popisov soočiti, saj nam bo njihova razjasnitev v nadaljevanju v
pomoč pri interpretiranju demografskih podatkov.
 Prebivalec
V popisih 1953–1991 je prebivalec tista oseba, »ki je imela v naselju stalno prebivališče, ne
glede na to, ali je bila v času popisa začasno odsotna«. Med začasno odsotne osebe pa se štejejo
tisti, ki so odsotni krajši čas, osebe na delu v tujini ter njihovi družinski člani, ki so živeli z njimi
v tujini, ne glede na trajanje njegovega dela oz. prebivanja v tujini (Popis 2002b, 2019).
Od Popisa 2002 naprej je prebivalec tista oseba, »ki ima v naselju običajno prebivališče in ima
tam svoje gospodinjstvo in do popisovanja iz gospodinjstva ni bila odsotna več kot leto dni«.
Med prebivalstvo države Republike Slovenije se štejejo samo tiste osebe, ki dejansko prebivajo
na njenem ozemlju, pri čemer njihovo državljanstvo ni pomembno. Prav tako se med prebivalce
države štejejo tiste osebe, ki v Sloveniji prebivajo vsaj eno leto, ne glede na to, ali imajo v
Sloveniji prijavljeno prebivališče. Poleg tega v Popisu 2002 kot prebivalci Slovenije niso več
upoštevane osebe, ki imajo v Sloveniji stalno ali začasno prebivališče, vendar že več kot leto dni
prebivajo v tujini (Popis 2002b, 2019).
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 Priseljenec iz tujine
V popisih od 1961 do 1991 je priseljenec iz tujine tista »oseba, ki se v Slovenijo priseli«, pri
čemer so bili podatki o priseljenih iz tujine pridobljeni na podlagi podatkov o zadnji selitvi, torej
države, kjer je oseba pred priselitvijo v Slovenijo imela prvo prebivališče. Kot priseljenci so bile
prikazane tudi tiste osebe, ki »so imele prvo prebivališče v Sloveniji, vendar so se odselili v
drugo državo, po odselitvi pa so se v Slovenijo ponovno priselili«. Statistika pa med priseljene ne
zabeleži tistih oseb, ki so imeli prvo prebivališče zunaj Republike Slovenije, po priselitvi v
Slovenijo pa so se do trenutka popisovanja priselili v drugo naselje. Prav tako v popisih ni bilo
upoštevano časovno obdobje prebivanja najmanj eno leto, kot to upošteva Popis 2002 (Popis
2002b, 2019).
V Popisu 2002 je priseljenec iz tujine tista »oseba, ki se je v Slovenijo priselila in v njej prebiva
vsaj eno leto, ne glede na to ali ima v Sloveniji prijavljeno prebivališče« (Popis 2002b, 2019).
Za ugotavljanje narodnostne pripadnosti, se je v vseh popisih uporabljala ista klasifikacija, ki se
je pri vsakem popisu dopolnjevala z novimi odgovori o pripadnosti. Metodološke razlike so se
pojavile pri opredeljevanju Muslimanov, Jugoslovanov, Bošnjakov in oseb, ki so se
opredeljevale po regionalni pripadnosti. V klasifikacijo muslimanskega prebivalstva po
narodnostni pripadnosti so se štele opredelitve muslimanov v smislu etnične in ne verske
pripadnosti. Osebe so se za Muslimane v smislu narodnosti prvič opredelile pri Popisu 1961.
Pred omenjenim letom jih statistika beleži kot »Jugoslovan - neopredeljen«. V Popisu 1961 pa v
omenjeno kategorijo spadajo osebe, ki se niso podrobneje narodnostno opredelile in tiste osebe,
ki so se opredelile po regionalni pripadnosti (npr. Gorenjec, Dolenjec). Pri nadaljnjih popisih
(Popis 1971, Popis 1981 in Popis 1991) so se v kategorijo »Neopredeljeni« uvrstile vse tiste
osebe, ki se narodnostno niso želeli opredeliti. Z nastajanjem samostojnih držav na ozemlju
nekdanje Jugoslavije so se v klasifikacijo prebivalcev vključili tudi Bošnjaki. Termin »Bošnjak«
v veljavo stopi leta 1994 in se nanaša na »Bosanske Muslimane«. Bošnjakov zato v popisih ni
mogoče zaslediti, saj so se šteli za narodnostno neopredeljene (Popis 2002b, 2019).
 Narodnostna sestava
Narodnostna sestava v Popisu 2002 ljudi kategorizira na narodnostno opredeljene (Slovenci in
Drugi), narodnostno neopredeljene, osebe, ki niso želele odgovoriti in neznano. Kot narodnostno
neopredeljene statistika zajema Jugoslovane, Bosance, osebe, ki so se regionalno opredelile (npr.
Prekmurec, Gorenjec) in druge osebe, ki so se opredelile kot narodnostno neopredeljene (Popis
2002b, 2019).
 Materni jezik
Materni jezik je »tisti jezik osebe, ki se ga je naučila najprej, bodisi v otroštvu znotraj družine
ali pa v drugem primarnem okolju, ko je otrok živel pri sorodnikih ali prijateljih« (Popis 2002b,
2019). Z razpadom Jugoslavije in nastajanjem samostojnih držav so se spremenila tudi nekatera
imena jezikov (Popis 2002b, 2019).
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 Delovno aktivno prebivalstvo po dejavnostih
V popisih od 1953 do 1991 so bili delovno aktivni ljudje razvrščeni po enotnih dejavnostih, ki so
med seboj primerljive. V Popisu 2002 pa je prišlo do drugačne opredelitve. Dejavnost se ne
navezuje več na delovno aktivno osebo, ampak na fizično ali pravno osebo, pri kateri je
zaposlena. Poleg tega je v Popisu 2002 prišlo do drugačne kategorizacije dejavnosti. Ta namreč
delovno aktivne ljudi glede na dejavnosti, ki jih opravljajo, kategorizira na: kmetijske dejavnosti,
nekmetijske dejavnosti, storitvene dejavnosti in neznano. Kmetijske dejavnosti poleg kmetijstva
zajemajo tudi gozdarstvo, lov in ribištvo. Nekmetijske dejavnosti pa združujejo podatke o številu
zaposlenih v industriji, gradbeništvu ipd. Med storitvene dejavnosti pa sodijo trgovina,
gostinstvo, promet, izobraževanje ipd.
Ker je za nas ključen podatek o številu zaposlenih v industriji, smo dejavnosti, ki za našo
magistrsko delo niso pomembne, smiselno združili. Kategorije posameznih dejavnosti smo
prilagodili tako, da ustrezajo Popisu 2002 (Popis 2002b, 2019).
 Neslovensko prebivalstvo
Beseda »neslovensko« v magistrskem delu ne pomeni slabšalnega ali negativnega izraza za
osebe, ki jih po narodnostni pripadnosti ne uvrščamo med Slovence. Med neslovensko
prebivalstvo v magistrskem delu štejemo vse tiste osebe, ki so se v Slovenijo priselile iz republik
takratne Jugoslavije in se od Slovencev kot tudi med seboj razlikujejo po narodnostni
pripadnosti.
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2. GEOGRAFSKI ORIS OBČINE TRŽIČ
Občina Tržič leži na severu Slovenije, njeno območje pa zavzema 155,4 km2 (Natek, 2010) in v
geografskem smislu predstavlja zelo prehodno pokrajino. Tu lahko najdemo prav vse večje
naravnogeografske enote, ki sestavljajo Gorenjsko, kot so visokogorje, sredogorje, doline in
terase (Černe, Klemenčič, Plut, 1981).
Občino Tržič na severu omejujejo Karavanke, po njihovem grebenu pa poteka državna meja z
Republiko Avstrijo (Rakovec, 1968). Na vzhodu meji na občini Jezersko in Preddvor, na zahodu
na občini Žirovnica in Radovljica ter na jugu na občini Kranj in Naklo (Občina Tržič, 2014a).
Proti jugu se gorski svet prične stikati z gričevnatim svetom Dobrav. Meja med gorskim svetom
in Dobravami je v pokrajini dobro vidna in zelo izrazita, saj poteka ob prelomnici, ob kateri se je
udrla Ljubljanska kotlina (Rakovec, 1968). Za območje Karavank je značilen ledeniški relief, ki
proti jugu prehaja v rečnega. Na vzhodnem in zahodnem delu občine pa je tudi nekaj kraškega
reliefa. Zaradi prevlade gorskega sveta je povprečna nadmorska višina občine zelo visoka in
znaša 1080 m (Natek, 2010).
Ozemlje občine Tržič lahko razdelimo na tri večje pokrajinske enote: severni visokogorski del,
osrednji hribovski del in južni ravninski del (Slika 1) (Natek, 2010).
Slika 1: Model pokrajinskih enot v občini Tržič

Avtor: Žiga Longar

Severni visokogorski del občine zaznamujejo Srednje Karavanke z grebenom Košute in najvišjo
točko občine na Košutnikovem turnu (2133 m nadmorske višine, v nadaljevanju: n. v.). Zahodno
6

od Košute leži greben Begunjščice z 2060 m visokim Velikim vrhom (Natek, 2010). Tako kot za
slovenske Alpe je tudi za visokogorski svet v Tržiču značilno, da je sestavljen iz apnencev in
dolomitov (Rakovec, 1968), značilna pa je tudi kraška hidrologija. Na tem območju so nakloni
zelo veliki, večinoma se gibljejo med 33o in 55o. Značilno je gorsko podnebje, ki se še posebej
izkazuje v vegetaciji (Natek, 2010), saj je zgornja gozdna meja zelo nizka, med 1500 in 1600 m
n. v. (Rakovec, 1968). Nad gozdno mejo najdemo pas alpskega rušja in nad njim alpske travnike
oz. pašnike, ki segajo vse do najvišjih vrhov. Severna pobočja Košute in Begunjščice so skalnata,
vznožja omenjenih pobočij pa prekrivajo obsežna melišča. V tem delu občine stalno
naselitev onemogočajo naravnogeografski pogoji, zato je prisotno le planinsko pašništvo ter
turistično-rekreacijske dejavnosti (smučanje, sankanje, pohodništvo, hribolazenje itd.)
(Natek, 2010).
Največji del občine Tržič pripada hribovitemu delu Dobrče in Kriške gore, kjer nadmorske
višine dosežejo 1600 m. Z geološkega vidika Dobrča, Kriška gora in Storžič pripadajo
Kamniško-Savinjskim Alpam. Hribovit del občine zaznamuje zelo pestra litološka zgradba s
peščenjaki, glinavci, konglomerati, apnencem, dolomitom itd. (Natek, 2010). Tu se nahaja zelo
razvejana rečna mreža treh glavnih vodotokov: Mošenika, Lomščice in Tržiške Bistrice, ki
razrezujejo hribovit svet in ga med seboj ločujejo na posamezne dele (Rakovec, 1968). Vse
omenjene reke imajo v zgornjem toku hudourniški značaj, z viškom vode jeseni in spomladi, kar
jih uvršča v dežno-snežni rečni režim. Območje danes poraščajo smrekovi gozdovi, v preteklosti
pa so prevladovali bukovi, a je slednje človek precej izkrčil. Poselitev je skoncentrirana v
dolinah, prebivalci pa se na delo vozijo v Tržič, Ljubljano ali pa ostala gorenjska mesta (Natek,
2010).
Na južnem delu Občine Tržič se nahajajo uravnane ledeniško-rečne terase Tržiške Bistrice, z
drugo besedo imenovane kot Dobrave. V tem delu občine je bila v preteklosti močno aktivna
Tržiška Bistrica, ki je v lastne pleistocenske naplavine ne le vrezala svojo strugo (Natek, 2010),
ampak tudi prenašala prod in ga odlagala (Rakovec, 1968). Terase so posledično sestavljene iz
rečno-ledeniškega materiala. Proti severu relief počasi prehaja v gričevje z nadmorsko višino do
650 m (vznožje Dobrče in Kriške gore). Danes so na tem območju pretežno kmetijske površine,
v preteklosti pa so jih poraščali gozdovi hrasta gradna in belega gabra. Zaradi ugodne lege in
mikroklimatskih razmer je značilno hitro širjenje naselij, zato v tem delu občine najdemo najvišji
delež pozidanih površin (Natek, 2010).
Nižinski deli občine Tržič imajo zmerno celinsko podnebje zahodne in južne Slovenije
(Tnajhladnejšega meseca je med 0 oC in -3 oC) s povprečno letno količino padavin med 1300 in 2800
mm. Z dvigovanjem nadmorske višine se spreminjajo tudi značilnosti podnebja, zato ima višji
del občine gorsko podnebje (Tnajhladnejšega meseca je pod -3 oC) z veliko namočenostjo in količino
padavin med 1600 in 3000 mm (Ogrin, 1996). V času zime so pogoste temperaturne inverzije,
zato imajo lahko vmesne doline določene gorske podnebne poteze (Natek, 2010).
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Občina Tržič je tista gorenjska občina, ki je v reliefnem smislu zelo razgibana (Strategija
razvoja…, 2007a), saj je od najvišje točke (Košutnikov turn 2133 m n. v.) do najnižje točke
(naselje Novake 434 m n. v.) kar 1699 m višinske razlike (Občina Tržič, 2014b). Večina občine
je torej hribovita in gorata, z majhnim deležem ravnih površin. Večina urbanega razvoja je
posledično skoncentrirana na območju treh dolin, po katerih tečejo reke Tržiška Bistrica,
Mošenik in Lomščica, ter južno od središča mesta Tržič (Strategija razvoja…, 2007a). Prostorska
širitev občine Tržič je zaradi značilnih reliefnih potez zato omejena.
Na gospodarski razvoj in nastanek industrije v občini Tržič sta z geografskega vidika vplivala
dva dejavnika. Prvi se navezuje na obmejno lego občine (Šubelj, 2010) in njeno
fizičnogeografsko razgibanost, ki je posledica stičišča treh večjih naravnih enot: Karavank,
Kamniško-Savinjskih Alp in Ljubljanske kotline. Posledično je občina s pokrajinsko-ekološkega
vidika zelo razgibana, saj v njej najdemo kar 12 pokrajinsko-ekoloških enot (Černe, Klemenčič,
Plut, 1981), med njimi pa je zelo malo ravnega sveta. Po drugi strani pa ima celotna občina s
prometnega vidika zelo odprto lego (Šubelj, 2010), saj, kot bomo videli v nadaljevanju, razvoj
občine Tržič ni bil pogojen samo z razvojem prometa preko Ljubelja, ampak tudi z živo
gospodarsko aktivnostjo naselbine, njenim trgovanjem in izmenjavo izdelkov z okolico
(Avguštin, 1970).
Kljub temu da občina Tržič leži v osrčju Srednjih Karavank, je s prometnega vidika zelo
dostopna (Občina Tržič, 2014a), saj ima zaradi bližnje avtoceste dobro povezavo z osrednjo
Slovenijo in ostalimi gorenjskimi občinami (Strategija razvoja…, 2007a). Za občino Tržič je
pomembna tudi lega ob ljubeljski cesti, ki Ljubljansko kotlino povezuje s sosednjo Avstrijo.
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3. TEORETIČNI OKVIR OBRAVNAVE PRISELJENCEV
Geografsko preučevanje priseljevanja ljudi se od sociološkega precej razlikuje. Kot pravi
Josipovič (2006, str. 70), geografijo zanimajo predvsem informacije o priseljencih, torej od kod
prihajajo, kakšen je njihov namen priselitve, koliko ljudi se je priselilo na neko območje ter
seveda vzroki in posledice priseljevanja. S slednjimi se veliko bolj ukvarjajo sociologi. Zanima
jih, kako se priseljenci vključujejo v družbo, spreminjanje njihovih identitet in globalizacija
migracij (Josipovič, 2006).
Pri vključevanju priseljencev v novo in za njih velikokrat tudi povsem drugačno družbo imajo
veliko vlogo države, kamor se priseljenci priselijo. Države so lahko bodisi naklonjene
priseljencem in jim pomagajo pri vključevanju v novo družbo, ali pa jim preprosto niso
naklonjene in jih prezirajo. Države torej lahko do priseljencev pristopijo na različne načine, zato
bomo te načine v nadaljevanju predstavili in orisali njihove ključne značilnosti.

3.1. INTEGRACIJSKI PRISTOPI
SEGREGACIJA
Prvi pristop do priseljencev, ki ga bomo predstavili, je segregacija. Po navadi se tovrsten pristop
uporablja pri začasnih migrantih oz. tistih, ki se na določeno območje priselijo za določen čas.
Od njih se namreč pričakuje, da se bodo po določenem času vrnili v izvorno državo, zato imajo
na ravni države gostiteljice zagotovljene samo nekatere socialne pravice. V državi, kamor se
priselijo, se velikokrat srečujejo z diskriminacijo, saj so pogosto izključeni iz številnih področij
družbenega. Pri tovrstnem integracijskem pristopu, se od priseljencev ne pričakuje, da se bodo
prilagodili kulturi družbe in države, kamor so se preselili (Integracijski …, 2004), saj se na
njihovo trajno naselitev gleda kot na grožnjo sprejemni družbi z ekonomskih, socialnih, kulturnih
in političnih vidikov (Bešter, 2007a).

ASIMILACIJA
Pri asimilaciji gre za postopno in enosmerno prilagajanje priseljencev v državi priseljevanja.
Priseljenci naj bi se na kulturne in jezikovne značilnosti nove države in družbe popolno
prilagodili oz. asimilirali, pri čemer naj bi asimilacija potekala postopno, tako, da bi se
priseljenci najprej naučili jezika nove družbe ter prevzeli njihove norme in vrednote. Na ta način
naj bi se priseljenci zlili z večinsko družbo in tako postali enakopravni državljani (Integracijski
…, 2004). Omenjeni integracijski pristop od priseljencev pričakuje, da postopoma opuščajo
svoje jezikovne in kulturne navade in se postopoma navzemajo značilnosti večinske družbe. V
procesu asimilacije ima pomembno vlogo tudi država, saj mora zagotavljati čim boljše pogoje za
čim boljšo in hitrejšo prilagoditev posameznikov ter prevzem novih kulturnih vzorcev in
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vrednot. Ta model je bil prevladujoč v Združenih državah Amerike v začetku 20. stoletja, danes
pa se tovrstnemu modelu najbolj približuje Francija (Bešter, 2007b), a se poraja dvom o njihovi
uspešnosti.

MULTIKULTURNOST
Tretji integracijski pristop je multikulturnost. Iz imena lahko sklepamo, da omenjeni pristop
temelji na vsebnosti številnih kultur, ki so si med seboj raznolike.
Priseljencem so v novi državi dani enaki pogoji, pravice in možnosti, kakršne imajo preostali
člani družbe ali države. Ta model priseljencem dopušča ohranitev svojih kulturnih in religijskih
značilnosti. Predvideva obstoj določenih vrednot, ki naj bi bile skupne tako priseljencem kot tudi
obstoječi družbi priseljevanja (Integracijski …, 2004). Beštrova (2007b, str. 123) dodaja, da
imajo po modelu multikulturnosti različne etnične skupine enake pravice in enakopraven položaj
v odnosu do ostale družbe. Kljub temu pa ostajajo v veliki meri med seboj ločene (Bešter,
2007b). Država ima pri multikulturnosti aktivno vlogo, kar se tiče ohranjanja različnih kulturnih,
etničnih in verskih identitet. S strani države lahko prihaja do spodbujanja raznih kulturnih
aktivnosti v okviru kulturnih društev ter nenazadnje vpeljevanja multikulturnih vsebin v šolske
sisteme. Predstavljen integracijski model poudarja vrednost različnih kultur ter skrbi za
ohranjanje njihovih posebnosti. Pričakuje strpnost v odnosu do drugačnih ter spoštovanje
skupnih temeljnih norm, ki urejajo življenje družbe (Bešter, 2007b). V zgoraj predstavljen model
lahko uvrstimo Švedsko, Veliko Britanijo in Nizozemsko (Bešter, 2007a).

INTEGRACIJA
Zadnji pristop do priseljencev je integracija. Gre za dvosmeren proces večsmernega prilagajanja
tako priseljencev kot tudi večinske oz. sprejemne družbe. Temelji na sprejemanju in
soustvarjanju njunih kultur. Utemeljen je na medkulturnem pristopu in stremi k ohranjanju
kulturne dediščine in kulturni raznolikosti družbe. Poudarja se večplastnost posameznikovih
kulturnih identitet, ki sestavljajo družbo. Tovrsten pristop je med priseljenci in večinsko družbo
usmerjen k medsebojnemu spoznavanju, sodelovanju ter dialogu in interakcijam med različnimi
kulturnimi skupinami. Preko teh procesov naj bi se oblikovale nove skupne vrednote in prakse,
katere bi postale trdna podlaga za oblikovanje občutka pripadnosti in povezanosti tako med
posamezniki kot tudi med različnimi kulturnimi skupinami (Bešter, 2007a). Čeprav sta si modela
integracije in multikulturnosti precej podobna, pa model integracije predvideva večji nabor
skupnih vrednot, ki so skupne priseljencem in državi priseljevanja. Prav tako je zanj značilna
večja stopnja medsebojnega prilagajanja različnih kulturnih skupin kot pa v modelu
multikulturnosti (Bešter, 2007b).
Proces integracije se lahko prične takoj, ko priseljenec vstopi v novo okolje. Traja lahko več let
ali celo desetletij. Na začetku je pomembno, da si priseljenci v novi državi na primer najprej
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poiščejo stanovanje in delo ter da se pričnejo učiti jezika večinske družbe, če ga seveda ne
govorijo že od prej. Tako postopoma pričnejo spoznavati temeljne principe delovanja družbe, v
katero so se naselili. Zgoraj predstavljene značilnosti predstavljajo prvo oz. začetno fazo
integracije, ki bi jo lahko imenovali tudi faza adaptacije in aklimatizacije. Predstavlja temelj,
preko katerega priseljenci postopno izoblikujejo tesnejše in kompleksnejše vezi z večinsko
družbo. Priseljenec pride do zadnje faze integracije takrat, ko postane enakopraven soudeleženec
na vseh področjih družbenega življenja. Med prvo in zadnjo fazo integracije obstajajo še številne
faze, v katerih lahko integracijski proces na določenem področju zaostaja ali pa uspešno
napreduje. Napredovanje ali zaostajanje je odvisno od posameznikovih osebnih značilnosti1,
značilnosti priseljenskih in »avtohtonih« skupin. Pomembno vlogo pa imajo tudi različni pristopi
imigrantskih politik (Bešter, 2007a).
Beseda integracija se nanaša na različna področja, zato lahko govorimo o različnih dimenzijah
integracije. To so:
- pravna integracija – pomeni izenačitev pravnega statusa priseljencev s statusom
kakršnega imajo državljani;
- poselitvena in bivanjska integracija – priseljenci se lahko naselijo kjerkoli in v
kateremkoli delu države, mesta ali naselja pod enakimi pogoji, kot jih imajo ostali
prebivalci;
- socialnoekonomska integracija – nanaša se na položaj priseljencev, ki ga imajo na trgu
dela (enake možnosti za zaposlitev, koriščenje socialnih pravic itd.);
- integracija na področju izobraževanja – status priseljencev v izobraževalnem sistemu;
- kulturna integracija – spoznavanje in sprejemanje različnih kulturnih vzorcev ter novih
kulturnih vrednot, norm in vedenjskih vzorcev;
- politična integracija – vključitev priseljencev v procese političnega odločanja v državi;
- družbena integracija – predstavljajo prostovoljne in neformalne socialne stike, ki jih ima
posameznik s svojo okolico (druženje v šoli, službi, prostem času, sklepanje
prijateljstev …);
- identifikacijska integracija – predstavlja posameznikove subjektivne občutke glede
pripadnosti določeni etnični, nacionalni ali drugi skupnosti (Bešter, 2007a).

3.1.1. SLOVENSKA INTEGRACIJSKA POLITIKA
Temelji slovenske integracijske politike so bili postavljeni osem let po osamosvojitvi, tj. leta
1999. Takratni državni zbor je sprejel Resolucijo o imigracijski politiki Republike Slovenije, kjer
je bila integracijska politika opredeljena kot ena izmed treh elementov imigrantske politike.
Nanašala se je na ukrepe družbe in države v smeri zagotavljanja kakovostnih pogojev za
življenje priseljencev. Integracijo je spodbujala tudi na način prizadevanja, da priseljenci
1

Beštrova (2007a, str. 112) ima v mislih predvsem značilnosti, kot so: izobrazba, verska pripadnost, zaposlitev,
kulturna različnost in podobnost med priseljenci in večinskim prebivalstvom.
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postanejo odgovorni udeleženci družbenega razvoja Slovenije. Resolucija je torej upoštevala
kulturno pestrost slovenske družbe, hkrati pa je gradila cilje integracijske politike s pomočjo
načel svobode, enakopravnosti in medsebojnega sodelovanja. Z Resolucijo leta 1999 je bil
izoblikovan pluralistični model integracijske politike. Slednji je priseljencem omogočal
enakopravno vključitev v slovensko družbo, hkrati pa je pri priseljencih spodbujal ohranjanje
njihove kulturne identitete. Na podlagi Resolucije iz leta 1999 so osnovane tudi kasnejše
resolucije, ki še vedno temeljijo na integracijskem modelu. V novejših resolucijah je dodano le
še aktivno preprečevanje ksenofobije, raznih oblik rasizma in diskriminacije (Bešter, 2007a).

SLOVENSKA INTEGRACIJSKA POLITIKA V ODNOSU DO PRISELJENCEV IZ
PROSTORA NEKDANJE JUGOSLAVIJE
Vključevanje priseljencev iz nekdanje Jugoslavije se je v slovensko okolje pričelo že pred
osamosvojitvijo Slovenije, saj se je velika večina v Slovenijo preselila že pred njeno
osamosvojitvijo. Priseljenci so se v slovensko okolje vključevali v času, ko Slovenija še ni imela
in tudi ni izvajala nobene posebne integracijske politike (Bešter, 2007a).
Velika večina takratnih priseljencev ima danes slovensko državljanstvo, zato so po pravicah in
dolžnostih enakovredni večinskemu slovenskemu prebivalstvu. Tisti del populacije, ki je ostal
brez slovenskega državljanstva, pa lahko stalno prebiva v Sloveniji (saj imajo dovoljenje za
stalno prebivanje) in so posledično glede socialnih in ekonomskih pravic izenačeni z večinskim
slovenskim prebivalstvom. Postopek pridobivanja slovenskega državljanstva po osamosvojitvi je
potekal zelo hitro in enostavno kot posledica posebnih družbeno-političnih razmer v času po
osamosvojitvi Slovenije. Postopki pridobivanja slovenskega državljanstva danes niso tako hitri,
zato trenutna slovenska integracijska politika ni naravnana k spodbujanju hitre integracije
priseljencev (Bešter, 2007a).
V času obstoja Jugoslavije so bili notranji selivci v formalnopravnem smislu ob priselitvi
izenačeni s slovenskim prebivalstvom. Kot selivci znotraj države se niso soočali s problemi,
kakršne imajo mednarodni selivci (npr. pridobivanje delovnih dovoljenj, omejen dostop do trga
dela, dovoljenje za prebivanje, omejene socialne in politične pravice itd.). Pri socialnoekonomski
integraciji bi problem lahko predstavljal slovenski jezik, vendar so bili jeziki Jugoslavije med
seboj dokaj sorodni, tako da so ga priseljenci delno razumeli, predvsem pa so Slovenci dokaj
dobro razumeli njihove jezike in predvsem govorili njihovega (srbohrvaški jezik) (Bešter,
2007c).

3.1.2. KULTURNA RAZSEŽNOST INTEGRACIJSKEGA PROCESA
Priseljenci se ob vstopu v novo državo najprej soočijo s kulturnimi posebnostmi. V prvi vrsti
izstopa drugačen jezik, drugačne norme in vrednote, lahko pa se pojavi tudi drugačen nivo
12

komuniciranja. Da se priseljenci učinkovito vključijo v državo kamor so se preselili, je zato
potrebna prilagoditev in sprememba njihove izvorne kulture. Ker priseljenci s seboj prinesejo
drugačno tradicijo, zgodovino, vrednote, moralni sistem, vsakdanje prakse, simbole,
veroizpoved, njihova prisotnost v državi priselitve ni kulturno in jezikovno nevtralna
(Medvešček, 2007). Beštrova (2007a, str. 111) kulturno integracijo razume kot proces, preko
katerega se priseljenci navzamejo novih kulturnih in verskih praks, a jim je vseeno omogočeno
ohranjati njihovo kulturo in živeti v skladu z njihovimi verskimi prepričanji (Bešter, 2007a).
Prenos etničnih elementov v skupnosti poteka vertikalno, kjer imajo ključno vlogo starši, saj prvi
posredujejo otrokom svoje kulturne značilnosti (npr. etnične in religijske značilnosti, vrednote in
tradicije). Na ohranjanje kulturnih značilnosti pa vpliva tudi prenos na horizontalni ravni, kjer
imajo največji vpliv vrstniki, vzgojno-izobraževalni sistem ter mediji. Pri priseljencih se ob
priselitvi v novo družbeno okolje obstoječe vertikalne in horizontalne poti prenosa kulture
prekinejo in se vzpostavijo nove (Berry in sod., 2002).
Preko simbolov, obredov in druženja na ohranjanje, potrjevanje in obnavljanje etničnih in
kulturnih značilnosti vplivajo predvsem razna kulturna, športna, verska društva ter skupnosti, v
katerih se družijo pripadniki etničnih skupnosti. V Sloveniji je večina kulturnih društev in
skupnosti nastala po osamosvojitvi, ko so pripadniki manjšinskih skupnosti iz Jugoslavije svoj
status vključenosti v slovensko družbo občutili kot skrajno drugačnega. Iz neformalnih kulturnih
društev, katera so združevala posameznike glede na izvorno poreklo, skupno kulturo in etnično
pripadnost, so se kmalu pričele pojavljati formalne oblike v obliki društev. Posameznikom so
ponujali prostor za medsebojno druženje, izmenjavo informacij, nudenje pomoči, ustvarjanje
socialnih vezi ter ohranjanje kulturnih značilnosti, tradicij in jezika (Medvešček, 2007).

3.2. SKUPNOSTI
Človeku je po naravi dano, da se druži z živimi bitji. Za ljudi so pomembni medsebojni odnosi in
vezi, ki se stkejo med njimi. Ravno medsebojni odnosi in vezi pa osmišljajo človekovo bistvo
kot družbenega bitja.
Ljudje zatorej brez družbe in družbenosti ne moremo obstajati, saj le-ta človeka lahko povzdigne
ali poniža, ga osvobaja in gradi, ali zasužnjuje in degradira, vodi k integraciji ali izključenosti, k
sobivanju v vzajemnem spoštovanju ali k podrejanju in izkoriščanju. Človeku je družbenost
lastna, ga določa in je del njegove narave. Le družbenost posamezniku omogoča, da se v njem
uresničijo z biološko strukturo dani potenciali (Bahovec, 2005).
Družbenost se lahko izkazuje na več načinov (npr. v obliki neposrednih medsebojnih odnosov;
vključenosti v skupine, organizacije in institucije; po pomenih, navadah in vrednotah; v skupnem
znanju; načinih življenja itd.), izraža pa se v treh vidikih: osebnem, kulturnem in družbenostrukturnem. Vsi trije vidiki družbenosti pa so medsebojno vzajemno soodvisni, neločljivo
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povezani in enako pomembni. Glavni nosilci in tvorci družbenosti so osebe, saj brez oseb ni
skupin, organizacij in institucij in posledično se kultura ne more prenesti (Bahovec, 2005).
Človekova družbenost se izraža v neposrednem medsebojnem druženju, v odnosih in
komunikaciji. Slednja poteka v prostoru, kjer obstaja okvir določenih in razumljivih gest,
izrazov, znakov, navad, vrednot in simbolov. Ta okvir človeške družbe ohranja, spreminja in
dopolnjuje, kar velja za vse družbene enote, od najožjih (npr. družina, krog prijateljev) do
najširših (npr. narodi, svetovne religije in civilizacije). Skupnosti torej predstavljajo poseben
način povezanosti v skupinah in institucijah. Znotraj njih potekajo družbeni odnosi, ki so odraz
medčloveške komunikacije. V vsaki skupnosti obstajajo tudi določene kulture, navade, vrednote
in način življenja (Bahovec, 2005).

3.2.1. OPREDELITEV POJMA SKUPNOSTI
Besedo skupnost lahko zasledimo tudi v Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2019). V njem
ima beseda 4 različne pomene, in sicer:
- Skupnost kot nekaj, kar sestavljajo ljudje, ki se med seboj družijo. Povezujejo jih skupne
lastnosti, potrebe in cilji. Člani skupnosti se skupaj izoblikujejo v celoto. Primer: verska
skupnost, zakonska skupnost itd;
- Skupnost kot skupina ljudi, katere namen je zadovoljevanje določenih družbenih potreb.
Primer: krajevna skupnost;
- Skupnost kot organizirana skupina ustanov in delovnih organizacij, ki med seboj
sodelujejo in opravljajo podobne dejavnosti. Primer: Evropska gospodarska skupnost;
- Skupnost lahko tudi označuje neko skupno lastnost. Primer: skupnost jezika kot
značilnosti naroda (Slovar slovenskega …, 2019).
Ljudje oblikujemo različne skupine oz. skupnosti, ki jih lahko razdelimo na več kategorij.
Skupine se med seboj razlikujejo po njihovi vsebini in obliki, po kulturni mentaliteti in družbeni
strukturi. Časovno pa se lahko oblikujejo občasne, začasne in trajne skupine. Prihaja tudi do
različnih poimenovanj skupin, kot npr. društvo, družba, skupnost, združenje, občestvo itd.
Omenjeni izrazi so pogosto preohlapni za znanost, zato se je v sociologiji razvila vrsta tipologij.
Najbolj pomemben na znanstvenem področju je bil sociolog Ferdinand Tönnies, ki je prvi
razločil med tipologijo skupnosti in družbe kot dveh načinov družbenosti (Bahovec, 2005).
Skupnosti pa se lahko pojavljajo znotraj različnih družbenih okvirjev, Bahovec (2005, str. 9 –
11) razlikuje med:
1. Skupnost glede na določeno geografsko lokacijo.
Tukaj se ljudje identificirajo glede na skupno bivališče. Med njimi obstajajo vezi, ki so
lahko osebne, neosebne, formalne in neformalne. Njihova pripadnost določeni geografski
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lokaciji oz. prostoru pomembno vpliva na življenje posameznikov, njihove medsebojne
odnose ter odnos skupnosti do zunanjega okolja. Primer: soseščina, lokalna skupnost.
2. Skupnost glede na skupne značilnosti in tradicijo.
Skupno identiteto posameznikov in družbene skupine določajo kulturne, etnične, religiozne
in druge značilnosti. Omenjene značilnosti pomembno vplivajo na življenje članov.
Primer: religije.
3. Skupnost v ožjem smislu.
Odnosi med člani so tesni in trajnejši. Tovrstne skupine veljajo za zelo trdno povezane.
Posameznik znotraj teh skupin preživi bistven del njegovega življenja. Primer: krvna
skupnost (družina).
4. Skupnost v širšem smislu.
Človeštvo tukaj predstavlja eno skupnost. Gre torej za njihov skupni izvor in globalno
povezljivost ter povezanost vseh ljudi. Primer: vsi ljudje smo ustvarjeni po božji podobi.
5. Skupnost v splošni rabi.
Nanaša se na ljudi, ki imajo posebne potrebe (npr. skupnost starejših) ter na ljudi, ki jih
povezuje skupna dejavnost (npr. poklicna skupnost).
6. Skupnost kot institucija ali organizacija.
Institucije ali organizacije morajo imeti formalno strukturo. Primeri: zveza držav
(Evropska Unija), lokalne skupnosti in skupnosti, ki se oblikujejo zaradi gospodarsko
političnega interesa.
7. Skupnost v virtualnem smislu.
Te skupine se oblikujejo preko spletnih orodij in s pomočjo internetne komunikacije. Za
tovrstne skupine je značilno, da med člani po navadi ni osebnega stika.
8. Skupnost glede na interes.
V ospredju je parcialni interes in parcialna vsebina. Druženje v teh skupnostih običajno ne
vpliva na ostale vsebine življenja. Tu gre predvsem za interese potrošnje, zabave in
prostega časa. Primer: oboževalci določene zvrsti glasbe (Bahovec, 2005).
V skupini se interesi lahko tudi pokrivajo, npr. geografske skupnosti so lahko tudi religijske,
etične in kulturne, nekatere skupnosti identitete pa se lahko formalno oblikujejo kot organizacije
ali institucije. Razlogi za obstoj skupnosti so lahko zelo različni in se čez čas spremenijo.
Skupine lahko doživijo tudi zelo dinamične spremembe glede njihove narave povezanosti. Tako
se lahko skupina glede na parcialni interes razvije v skupnost identitete in obratno, iz življenjske
skupnosti lahko nastane skupina partikularnega interesa. Obstoječa ali izoblikovana skupnost še
ne pomeni nujno homogenosti in konsenza o vseh delih družbenega življenja. A vseeno mora
obstajati določen konsenz o ključnih vsebinah skupnosti, saj brez tega skupina ne bi bila
povezana (Bahovec, 2005).
15

KONCEPT SKUPNOSTI PO FERDINANDU TÖNNIESU
Ferdinand Tönnies je bil med sociologi prvi, ki je razvil klasifikacijo na skupnost in družbo kot
dveh tipih oz. načinih družbenosti in sobivanja ljudi (Bahovec, 2005). Prav njegova klasifikacija
oz. tipologija je postala temelj vsem kasnejšim klasifikacijam in obravnavam skupnosti. Svojo
teorijo skupnosti je predstavil v knjigi, ki je izšla že leta 1887, z naslovom Skupnost in družba (v
izvirniku Gemeinschaft und Gesellschaft).
Tönnies (1999, str. 39 – 41) se je spraševal o razlogih, ki ljudi vodijo v združevanje, zato ga je
zanimalo, kako le-ta ustrezno klasificirati. Menil je, da so razlogi za združevanje zelo različni,
saj se ljudje lahko povezujejo na osnovi krvi, prostora, dela, različnih interesov ter psihične,
idejne in duhovne bližine. Bistvo njegove klasifikacije pa ni v vsebini združevanja, ampak v volji
in v zavesti, ki ljudi vodita v združevanje, zato razlikuje med »naravno voljo« in »racionalno
voljo« (Tönnies, 1999). Za naravno voljo so značilni nezavedni čustveni in impulzivni nagibi.
Racionalna volja temelji na ozaveščenem razumu, racionalnosti in mišljenju ter vodi v družbeni
tip družbenosti, naravna volja pa oblikuje in ohranja odnose med člani skupine in zunanjo obliko
skupnostnega tipa družbenosti. Čeprav si ti dve volji izražata nasprotje, sta hkrati tudi prepleteni
in se medsebojno pogojujeta, zato občasno prihaja do medsebojnega prehajanja. Tipične
skupnosti, ki se oblikujejo po naravni volji, so skupnosti krvi, skupnosti zemlje in dela, skupnosti
duha (npr. družina, sorodstvo, sosedstvo, domačija, vas, predindustrijsko mesto, krogi prijateljev,
verske skupnosti, cehi, zadruge in cerkve). Družbe, ki se oblikujejo na osnovi racionalne volje,
pa so društva in družbe (npr. delniška družba), velemesta in industrijska mesta ter države
(Bahovec, 2005). Združbe, ki so se oblikovale na osnovi naravne volje in v katerih le-ta še vedno
prevladuje, imenujemo skupnosti. Tiste, ki jih oblikuje racionalna volja in na katere še vedno
vpliva, pa imenujemo družbe (Tönnies, 1999). Ljudje so v skupnostih močneje povezani, v njih
pa vlada trajno in pristno sožitje. Zato je skupnost potrebno obravnavati kot živ organizem, med
tem ko za družbe velja, da so bolj prehodne in navidezne, torej so kot nek mehaničen agregat in
artefakt (Tönnies, 1999).

3.2.2. ZNAČILNOSTI SKUPNOSTI IN DRUŽB
Koncept skupnosti je po Tönniesu sestavljen iz treh ravni, za katere so značilne tudi različne
vrste odnosov in vezi med njihovimi člani (Bahovec, 2005). Skupnost krvi velja za osnovno in
najnižjo raven. Zanjo so značilne sorodstvene vezi, skupno bivanje, prehranjevanje, skupno
sedenje za isto mizo. Posameznika obkroža njegova družina in njegovi svojci. Zaradi skupnega
bivanja z drugimi ljudmi, se skupnost krvi razširi na skupnost kraja, kjer sosedstvo predstavlja
glavno značilnost življenja na vasi. Bližina bivališč in zemljišč privede do številnih
medčloveških stikov, zaradi česar prihaja med člani do poznavanja. Za skupnost kraja zahteva
skupno delo, red in upravljanje. Najvišja oblika skupnosti pa je skupnost duha, katerega vezni
člen je prijateljstvo. Prijateljstvo se razvije neodvisno od sorodstva in sosedstva ter se po navadi
16

pojavlja kot pogoj in učinek podobnega dela in razmišljanja, se pravi zaradi enakosti in
podobnosti poklica (Tönnies, 1999). Primer tovrstnih skupnosti so cehi, značilni za obdobje
srednjega veka, kjer člane med seboj povezuje isto delo in delovanje (Bahovec, 2005).
Tönnies (1999, str. 67–71) pravi, da so za sobivanje v skupnosti pomembni tudi naslednji
elementi. Kot prvo izpostavi razumevanje, saj mora med člani skupnosti obstajati zavezujoče
vzajemno in skupno prepričanje, ki ljudi med seboj povezuje kot neko celoto. Dobro
razumevanje med člani je pogoj za pristno skupno življenje, skupno bivanje in delovanje.
Znotraj skupnosti pa je pomembno tudi vzajemno posedovanje in uživanje skupnih dobrin
(Tönnies, 1999).
Skupinsko življenje v družbah se opira na racionalno odločanje, smotrno uporabo kapitala in
delovne sile ter znanstveno znanje in javno mnenje. Tako so tipični družbeni primeri sobivanja
država, velemesto ter trgovsko in industrijsko mesto. V družbenemu tipu družbenosti povezanost
ne izhaja iz naravne enotnosti ali volje, ampak iz racionalnega dogovora, zato je v družbi
potrebna konvencija, ki določa delovanje posameznikov, družbenih skupin in institucij znotraj
družbe. Konvencije morajo biti utemeljene z javnim mnenjem in politično zakonodajo (npr.
konvencija v obliki ustave, zakonov, predpisov itd.). Družbi dajejo občutek varnosti, javno
mnenje pa vse te družbene konvencije smiselno razloži in upraviči, kar pripomore k njihovemu
sprejemanju (Bahovec, 2005).
Tönnies pravi (1999, str. 84), da je glavna razlika med skupnostjo in družbo v vezeh. Ljudje v
skupnosti, kljub vsem svojim ločitvam ostajajo povezani, medtem ko so posamezniki v družbi
ločeni kljub svoji povezanosti (Tönnies, 1999). Bahovec (2005, str. 28) dodaja, da so v
skupnosti vezi tako močne in celovite, da ljudje ostajajo povezani ne glede na razlike in
nasprotja. Vezi izoblikovane iz racionalne volje pa so prešibke in ljudi niso sposobne povezati v
enotno organsko celoto (Bahovec, 2005).

SKUPNOSTI NEKOČ IN DANES
Značilnosti skupnosti so bile v preteklosti drugačne kot danes. V preteklosti je za skupnosti
veljalo, da so zaprti sistemi z dokaj jasnimi mejami in relativno stalnimi člani. Poleg tega so
skupnosti imele zelo malo povezav z drugimi skupnostmi (Duhl, 1999, 2000, Banathy, 2000,
Anderson, 1999; cv: Jeriček, Kordeš, 2003b). Posameznik je v preteklosti pripadal manjšemu
številu skupnosti, po veliki večini samo eni skupnosti, ki je bila vezana na prostor. To je bila npr.
vaška skupnost, znotraj katere je posameznik lahko zadovoljil številne potrebe, tako fizične,
psihične kot tudi duhovne. Skupnosti so se velikokrat izoblikovale v nekem skupnem prostoru,
kjer so ljudje razmišljali o duhovnosti. V skupnem središčnem prostoru skupnosti so, poleg
premišljevanja o duhovnem svetu, potekale tudi druge dejavnosti, kot so trgovanje, druženje,
praznovanje, odločanje o pomembnih zadevah itd. V vsakdanji rabi se je pojem skupnosti
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navezoval na lokalno skupnost, ki je temeljila na skupnem interesu in bila zasnovana na
specifičnem področju (Jeriček, Kordeš, 2003b).
Vse večja mobilnost ljudi, migracije, mešanje kultur in vse daljša odsotnost ljudi od doma so bile
tiste družbene spremembe, ki so prinesle pomembne posledice tudi skupnosti. Pojavljati so se
pričele nove oblike skupnosti, ki so bile v primerjavi s prejšnjimi veliko bolj odprte in so se manj
navezovale na geografske in prostorske dejavnike (Jeriček, Kordeš, 2003b).
Na novodobne skupnosti pomembno vplivajo tudi mediji (npr. televizija, radio in časopis), ki
ustvarjajo podobo sveta kot skupnosti, saj v zelo kratkem času z novicami o dogodkih povežejo
na milijone ljudi (Hesselbein et al. 1998, Anderson, 1999; cv: Jeriček, Kordeš, 2003b). Za
sodobne skupnosti je tudi značilno, da so zelo fluidne in niso vezane na geografsko lokacijo.
Zaradi tega ljudje lahko pripadajo številnim skupnostim (Anderson, 1999; cv: Jeriček, Kordeš,
2003b). Novodobne skupnosti so prevzele le določene funkcije, ki so jih v preteklosti opravljale
»zaprte skupnosti«, tako da je posameznik primoran pripadati več skupnostim. Novodobne
skupnosti (npr. virtualna skupnost) posamezniku podajajo številne informacije o svetu, ideje o
tem, kaj je prav in kaj ni, kaj je v družbi zaželeno in nezaželeno ter igrajo pomembno vlogo pri
izoblikovanju posameznikove identitete in izbiri socialnih vlog. Ostaja pa še cel kup potreb, ki
jih posameznik ne zadovolji, zato je prisiljen vstopiti v več skupnosti. Za razliko od novodobnih
skupnosti je bilo pri tradicionalnih mogoče opaziti večjo solidarnost in pomoč med člani. Prav
tako so »tradicionalne skupnosti« svojim članom nudile večji občutek varnosti, reševanje
skupnih in individualnih problemov ter izmenjavo informacij, a le znotraj okolice in v bližnji
okolici (Jeriček, Kordeš, 2003b).
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Preglednica 1: Značilnosti skupnosti nekoč in danes

S posameznikovega vidika

Z vidika
skupnosti

Značilnosti
skupnosti

Vrste
skupnosti
Vir: Jeriček, Kordeš, 2003b.

Skupnosti nekoč

Skupnosti danes

- posameznik pripada eni
skupnosti in znotraj nje
zadovoljuje svoje potrebe,
- skupnosti so jasno
definirane,
- posameznik ne odloča o
skupnosti.

- posameznik pripada več
skupnostim, kjer ena
skupnost zadovoljuje le
specifične potrebe,
- skupnosti niso jasno
definirane,
- posameznik odloča o
skupnosti.
- odprt sistem,
- nestalni člani,
- nejasne meje,
- niso nujno vezane na prostor,
- več povezav z drugimi
skupnostmi.

-

zaprt sistem,
stalni člani,
jasne meje,
skupnosti so stalne,
navezujejo se na prostor,
malo povezav z drugimi
skupnostmi.
- lokalna + odnosna

- lokalna, virtualna in odnosna.

GRAJENJE SKUPNOSTI
Skupnost se lahko izoblikuje samo tam, kjer imajo njeni člani močno voljo, interes in
pripravljenost, da nekaj storijo skupaj. Če tega interesa ni, potem tudi skupnost ne more obstajati,
saj ljudi ne moremo prisiliti, da se med seboj družijo in gradijo neko skupnost. Skupnost torej
gradi skupnost na točkah, konceptih in skupni percepciji, katere člani velikokrat ne vidijo.
Preden posameznik vstopi v neko skupnost si mora o njej pridobiti čim več informacij, saj lahko
že npr. jezik skupine predstavlja veliko oviro za posameznika. Zato je pomembno, da se
posameznik skupnosti prilagodi in govori v njenem ali pa vsaj v nevtralnem jeziku (Jeriček,
Kordeš, 2003b).
Če se skupnosti želijo razvijati, se morajo spreminjati sočasno z družbenimi spremembami. Te
spremembe so vse prej kot enostavne, saj zelo hitro pripeljejo do upora članov skupnosti. A na to
morajo skupnosti računati, zato si takrat še posebej prizadevajo za skupne cilje vseh članov
Pomembno je torej, da se skupnost gradi. Grajenje skupnosti je proces, ki poteka preko različnih
faz. Prvo fazo predstavljajo nepovezani posamezniki, ki imajo različne interese in cilje (jaz + jaz
+ jaz …), v določenem trenutku se med njimi izoblikuje posameznikov interes, kateremu se vsi
ostali podredijo (veliki posameznik – »JAZ«). V tretji fazi se izoblikuje nova entiteta, ki
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predstavlja vsoto posameznikov in jih celo preseže (»MI«) (Jeriček, Kordeš, 2003b). Shematično
je videti takole:
Preglednica 2: Grajenje skupnosti
Faza
Člani skupnosti
Entiteta
1. faza jaz + jaz + jaz … = jaz + jaz + jaz …
2. faza jaz + jaz + jaz … = JAZ
3. faza jaz + jaz + jaz … = MI
Vir: Jeriček, Kordeš, 2003b.
Odnos v prvi fazi je razumljen kot izraz neposredne medčloveške komunikacije, medtem ko
odnos v tretji fazi izraža simbolno pripadnost neki skupini. Ključne so vezi, preko katerih
posamezniki presegajo osebno (ne)naklonjenost, (ne)simpatičnost in dajejo skupnosti neko
trdnost in identiteto, predvsem v tistem delu skupnosti, ki ni odvisna od neposrednih odnosov
med posamezniki. V skupnostih se pogosto oba odnosa prepletata, vendar sta njuna osnova in
izraz povsem različna. Za skupnosti v prvi fazi (jaz + jaz + jaz …) velja, da so najpomembnejši
neposredni medosebni odnosi, medtem ko so v tretji fazi skupnosti (skupnosti »MI«) pomembna
skupna udeleženost v elementih skupne kulture in družbene identitete (npr. prepoznavanje istih
simbolov, ritualov itd.) (Bahovec, 2005).

POVEZOVALNI ELEMENTI SKUPNOSTI
Zagotovo posameznike v skupnost vabi potreba po druženju, varnosti in pripadnosti. Skupnosti
tudi posamezniku nudijo občutek moči, varnosti in sprejetosti, zato so za skupnosti bolj odprti
tisti, ki se počutijo ranljive, nimajo dovolj velikega občutka materialnega statusa in varnosti
(Jeriček, Kordeš, 2003a).
Na značilnosti skupnosti pomembno vpliva tudi socialno-ekonomski položaj članov. V
skupnostih, kjer je socialno-ekonomski položaj nižji, je čut za lokalno skupnost močnejši. Ljudje
se med seboj veliko družijo, si nudijo pomoč, zaupajo novim prebivalcem in priseljencem iz
tujine. Povsem drugače je v skupnostih, kjer je socialno-ekonomski položaj večji. Tam je čut za
skupnost precej manjši, manj je tudi stika s preostalimi člani skupnosti. Ljudje so tam bolj
povezani preko interesnih skupin, ki se ne navezujejo na kraj. Takšne skupnosti so zelo nestrpne
do tujcev ter novih priseljencev in se pogosto sovražno vedejo do drugih. Veliko jim pomeni
občutek varnosti (Hiller, 2002; cv: Jeriček, Kordeš, 2003a, str. 399).
Jeriček in Kordeš (2003a, str. 399 – 400) menita, da poleg človekove velike težnje po
sodelovanju v skupnosti obstaja še nek dejavnik, ki sproži povezovalni proces. Ta povezovalni
dejavnik, ki omogoči nastanek skupnosti, imenujeta kondenzacijsko jedro. Kondenzacijsko jedro
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omogoči vznik skupnosti in okrog njega se zbira celotna skupnost, zato se navzven lahko
izkazuje kot skupni interes. Kondenzacijsko jedro predstavlja povezavo med člani skupnosti in
njeno celoto. Drugače pa je kondenzacijsko jedro velikokrat skrito in očem nevidno. Velikokrat
se zgodi, da kondenzacijsko jedro predstavlja upor proti nečemu (sistem, slabe razmere,
nezadovoljstvo itd.). Ni nujno, da se skupnost oblikuje zaradi upora proti sovražniku, lahko se
izkazujejo tudi preko skupnih ciljev in interesnih skupin posameznikov (npr. v primeru družine)
(Jeriček, Kordeš, 2003a).

3.2.3. ODNOSI V SKUPNOSTIH IN MED NJIMI
Bahovec (2005 str. 14) dodaja, da se v vsaki skupnosti razvijejo določeni družbeni odnosi, ki
zajemajo:
- neposredne medosebne odnose med člani ter odnose med člani in nečlani;
- odnose posameznikov do skupnosti in do drugih skupin;
- odnose med različnimi skupnostmi in institucijami (Bahovec, 2005).
Pomembni so tudi odnosi skupnosti in njenih članov do tretjih oseb (npr. priseljencev iz tujine,
članov drugih skupnosti) in do zunanjega družbeno-kulturnega okolja. Ta odnos je zelo
pomemben, saj se nobena skupina ne more izolirati pred vplivi zunanjega sveta. Obstajajo
skupnosti, v katerih se vpliv okolja poskuša preprečiti; to so npr. amiši v ZDA (Bahovec, 2005).
Odnosi in procesi potekajo znotraj skupnosti samih kot tudi med različnimi skupnostmi.
Zupančič (2017, str. 110) razlikuje med različnimi fazami posameznikovega vključevanja v
skupnosti.
Prvo fazo predstavlja vključevanje posameznikov v izbrane skupnosti. Z vstopom v skupnost se
posameznik prilagodi njenim pravilom in jih sprejema. Seznanja se z ostalimi člani skupnosti in
z njimi vzpostavlja komunikacijo. Ta faza je z vidika komunikacije najbolj intenzivna.
Vključevanje lahko vključuje tudi razne obrede, preko katerih je posameznik v skupnost sprejet
kot polnopravni član. Nova vaška skupnost od posameznikov in njihovih družin zahteva, da
morajo svojo novo pripadnost kraju najprej dokazati, šele potem so sprejeti kot polnopravni
člani. Ko se faza vključevanja zaključi, nastopi druga faza, faza prilagajanja. Posameznik se v
njej preobrazi iz začetnika v člana skupnosti. To se prične dogajati, ko posameznik v skupnosti
prevzema določene naloge in bremena. Priseljenci iz tujega okolja pa se v tej fazi poleg urejanja
formalnosti, soočajo še z jezikovnimi ovirami, da lahko v lokalni skupnosti normalno delujejo.
Razmeščanje nastopi po uspešni prilagoditvi posameznika, ko se ta dodobra seznani s člani
skupnosti, njenim področjem delovanja, posebnostmi in značilnostmi. V tej fazi znotraj
skupnosti posameznik išče svoje mesto, saj vidi, da s pomočjo različnih priložnosti v skupnosti
zaseda raznolika mesta. Za številčnejše skupnosti na večjem območju je značilno mreženje, ki
deluje, se oblikuje in vzdržuje po sprejetih pravilih. Danes mreženje olajšujejo sodobna
komunikacijska orodja, tako da je s pomočjo njih mrežno komuniciranje učinkovitejše in
racionalnejše. Mreža predstavlja nek podsistem znotraj skupnosti in posameznikom omogoča
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lažje vključevanje npr. na trg dela, v družbene sfere itd. Faze se zaključijo s hierarhizacijo, ki
predstavlja nadgradnjo mreženja. V tej fazi so članom določene vloge na tistem področju, kjer
imajo največ znanja, izkušenj, spretnosti in kompetenc. V skupnosti se poleg položajnih odnosov
med člani izoblikuje vodstvena struktura, ki skupnost vodi, upravlja in reprezentira (Zupančič,
2017).
Drugi del socialnih odnosov in procesov poteka med različnimi skupnostmi. Slednje se med
seboj razlikujejo glede na različne življenjske stile in način življenja, vrednote, potrebe pa tudi na
njihovo območje delovanja in bivanja. Najbolj zaželena oblika odnosov med skupnostmi sta
sožitje in sodelovanje. Sodelovanje predvideva določeno mero komplementarnosti, pri kateri
imajo vse skupnosti enako korist. V primeru velikih razlik med skupnostmi, sožitje in
sodelovanje veljata za eno izmed bolj zahtevnih oblik odnosov med skupnostmi. Precej pogosta
oblika med skupnostmi je distanciranje. Skupnosti in njeni člani omejujejo stike z drugimi
skupnostmi, v kolikor je to mogoče. Skupnosti tukaj ne vzpostavljajo odnosov z drugimi
skupnostmi ter ne iščejo skupnih kompromisov. Pogosteje se distanciranje pojavlja v urbanem
okolju in redkeje na podeželju. Ignoranca predstavlja posebno obliko distanciranja. Gre za
namerno oddaljevanje in neupoštevanje ostalih skupnosti, ki so v danem prostoru in času
dostopni. Med skupnostmi pogosto prihaja tudi do tekmovanja. Pri tekmovanju so skupnosti
učinkovitejše, če delujejo organizirano in enotno. Pomembno je, da se člani skupnosti
identificirajo z njenimi cilji, interesi in načinom delovanja. Tekmovanje pa lahko privede v
nasprotovanje, ki zaradi relativne trajnosti odnosov spominja na ignoranco. Do nasprotovanja
pride, ko imata dve skupnosti različna stališča, interese, cilje in poglede na določeno stvar. Za
nasprotovanja vedno obstajajo razlogi. Če se problemi, ki jih prinese nasprotovanje med
skupnostmi, ne razrešujejo sproti in dokončno, lahko pride do konfliktov. Konflikti predstavljajo
skrajen primer v odnosu med skupnostmi. V družbi so zelo nezaželeni in neprimerni. Do
konflikta pride takrat, ko si skupnosti glede istih stvari nasprotujejo in ne vzpostavljajo potrebne
komunikacije za razreševanje problemov. Konflikti obremenjujejo vse udeležence skupnosti in
prizadenejo tudi njihovo okolico (Zupančič, 2017).

3.2.4. SKUPNOSTI IN IDENTITETE
Človek se z vsakodnevnimi aktivnostmi v skupnostih srečuje z različnimi ljudmi, s katerimi se
pogosto tudi primerja. S primerjavo skuša ugotoviti podobnosti in razlike članov skupnosti tako
na individualni kot kolektivni ravni. Najbolj pogosta vprašanja, ki si jih zastavlja so: Kdo sem
jaz?, Kdo smo mi?, Kdo so oni, drugi? Posameznikove identitete se pričnejo oblikovati zelo
zgodaj, v primarnih in osnovnih skupnostih, katerim posameznik najprej pripada, tj. družina
(Žagar, 2003). Posameznik si svoje identitete ne pridobi samo z biološkim rojstvom, ampak
predvsem preko socialnih interakcij v življenju (Nastran Ule, 2000). Njeno oblikovanje
predstavlja kompleksen in dolgotrajen proces, ki poteka vse življenje (Žagar, 2003). Z
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vključevanjem posameznika v različne odnose, dogodke in situacije se njegove identitete v
življenju neprestano preoblikujejo, spreminjajo in preusmerjajo (Nastran Ule, 2000).
Identiteta je rezultat interakcije med posameznikom in skupnostjo, ki predstavlja polje iskanja
ravnotežja med svobodo in varnostjo (Baumann, 2001). Posameznik je ves čas na precepu in
niha med dvema potrebama, ki določata njegovo identiteto. Vselej išče skupine oz. skupnosti,
katerim bi pripadal in znotraj katerih bi se počutil sprejetega in varnega. Na drugi strani pa
poskuša zadovoljiti potrebe po lastni individualnosti in edinstvenosti, ki ga določata in hkrati
ločujeta od drugih. Najpomembnejši snovalci posameznikove identitete so skupnosti, katerim
pripada (Kroflič, Kratsborn, 2006).
Razlikujemo lahko med individualno in kolektivno identiteto. Mirjana Nastran Ule (2000, str.
91) med trajne in nespremenljive značilnosti posameznikove identitete uvršča osnovne podatke o
posamezniku, preko katerih ga lahko identificiramo (npr. ime, priimek …), biološke značilnosti
(npr. barva oči, spol …) ter določeno pripadnost skupini (npr. verska pripadnost, državljanstvo,
narodnost, poklic, zakonski status …). Omenjene značilnosti posameznika identificirajo kot
edinstvenega in nezamenljivega (Nastran Ule, 2000). Med kolektivne identitete pa se uvrščajo
lokalne in regionalne identitete (npr. Tržičan, Gorenjec …), narodne in etnične identitete (npr.
Bošnjaki v Sloveniji) ter nacionalne oz. državne identitete (npr. Slovenec, Bošnjak …). Med
seboj se razlikujejo po različnem nastanku, družbenih pomenih in vlogah (Žagar, 2003).
Tako za individualno identiteto posameznika in kolektivno identiteto skupine velja, da identiteta
ni stanje, ampak dinamičen družbeni proces, saj identitete stalno nastajajo, se pojavljajo,
preoblikujejo in tudi prenehajo obstajati. Kolektivne identitete vplivajo na posameznikovo
individualno identiteto, prav tako pa ima posameznikova identiteta vpliv in učinek na kolektivno
(Žagar, 2002).
V preteklosti so identitete tako kot skupnosti veljale za nekaj homogenega in enotnega (Sedmak,
Zadel, 2011). Identitete so bile, zlasti v manjših krajih, zaprte in do priseljencev izključujoče
(Žagar, 2003). Z industrializacijo, mobilizacijo, urbanizacijo in s povečanjem trga blaga se je
posameznikom povečala socialna in prostorska mobilnost. Spreminjati pa se je pričela tudi
posameznikova identiteta, saj posameznik z razvojem prometa ni bil več vezan na svoj domači
kraj in pripadajoče navade ter pravila, ampak je svoje življenje pričel doživljati kot priložnost, ki
jo je pričel izkoriščati (Nastran Ule, 2000). V današnjem globaliziranem svetu so identitete vse
prej kot nekaj homogenega (Sedmak, Zadel, 2011). Globalizacija vdira v individualne in
kolektivne identitete preko sociološke kompresije časa in prostora v obliki migracij, potrošnje,
razvoja informacijsko-komunikacijske tehnologije in globalizacijske politike, ki identitete
postavlja pred nove izzive in izbire (Rizman, 2003). Posameznik je v konstantnem stiku z
drugimi kulturami (npr. jeziki, stil oblačenja, prehranjevalne navade, vedenjski vzorci …) in za
preoblikovanje svoje identitete danes ne potrebuje več fizičnega premika, saj prostori s pomočjo
komunikacijskih orodij vstopajo v njegov dom (Sedmak, Zadel, 2011).
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V današnjem globaliziranem svetu se posameznik srečuje s poplavo različnih vrst identitet, kot
so nacionalne, kulturne, spolne, lokalne, identitete potrošnikov, mladih, starejših, identiteta
marginalnih skupin, normalna, večinska, manjšinska identiteta, privzeta identiteta, kriza
identitete itd. Posameznikova identiteta se danes izkazuje kot nestabilna, nejasno določena in
spremenljiva. (Nastran Ule, 2000). Na območju, kjer sobivajo različne kulture in identitete,
sčasoma prihaja do njihovega mešanja oz. hibridizacije (Sedmak, 2011). Danes lahko govorimo
o hibridnih, mešanih, transkulturnih in sestavljenih identitetah posameznikov (Sedmak, Zadel,
2011), za katere je značilno, da niso več homogene, kot je to veljalo v preteklosti, ampak je za
njih značilna heterogenost.
Teorija hibridnosti identitet sloni na kolonialni preteklosti, imperializmu in neenakimi močmi
med kolonializiranimi in kolonialnimi oblastniki ter posledičnega hibridnega mešanja različnih
kultur. Hibridizacija ne pomeni samo mešanja različnih kultur in identitet, ampak tudi njihovega
združevanja, oblikovanja in soustvarjanja nove kulture. Posameznikova identiteta pa je v novo
izoblikovani kulturi podobna prejšnji, vendar ni enaka (Sedmak, Zadel, 2011).

3.3. PROSTI ČAS
Prvi sociologi so se s prostim časom pričeli ukvarjati v 70. letih 20. stoletja. Takrat se je prosti
čas pričel preučevati kot poseben element znotraj družbe. Prve raziskave prostega časa so se
osredotočale na odnos med delovnim časom in preostalim delom družbenega življenja, še
posebej dela in družine (Haralambos, Holborn, 1999).
Sociolog Stanley Parker je prosti čas opredelil kot preostanek časa, pri katerem gre za čas, ki
posamezniku ostane, ko izpolni vse obveznosti. Razlikoval je med petimi vidiki življenja ljudi, in
sicer (Haralambos, Holborn 1999):
- delo je čas, ki ga posameznik preživi na delovnem mestu;
- delovne obveznosti se navezujejo na čas, ki ga posameznik porabi kot posledico
zaposlitve (npr. vožnja na delovno mesto);
- med nedelovne obveznosti spada gospodinjsko delo in negovanje otrok;
- fiziološke potrebe vključujejo prehranjevanje, spanje, umivanje, itd.;
- čas, ki posamezniku ostane pa je prosti čas (Haralambos, Holborn 1999).
Prosti čas predstavlja »tisti čas v človekovem dnevu, ki ostaja med delom, časom in
zadovoljevanjem fizioloških in higienskih potreb ter spanjem brez zunanjih prisil in narokov, s
početji in dejavnostmi, kakor jih izbira posameznik sam sredi okoliščin, ki jih ima, ne da bi ga
kaj obvezovalo ali vsebovalo kakršnekoli sankcionirane posledice zunaj njega samega« (Lešnik,
1982, str. 115). V širšem pomenu označuje ves čas zunaj poklicnega in plačanega dela, v ožjem
pomenu pa predstavlja čas, ki ga posameznik individualno in svobodno izkoristi (Lešnik, 1982).
Černigoj Sadarjeva (1991) pa prosti čas opredeli kot čas, v katerem lahko posameznik svobodno
izbira aktivnosti.
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Na koncept prostega časa se nanaša tudi rekreacija. Zavzema tiste dejavnosti, ki jih posameznik
dojema kot prosti čas, pri čemer je njen cilj krepitev in obnavljanje človekovih fizičnih in
psihičnih sposobnosti (Cigale, 2015). Poleg rekreacije med ostale prostočasne dejavnosti spadajo
tudi uporaba medijev (gledanje televizije, poslušanje radija), telesno gibanje, razne terapije, igre
in zabava, delo na vrtu, obiskovanje prireditev ter ukvarjanje z različnimi hobiji (ročno delo,
branje, zbirateljstvo itd.) (Jeršič, 1998).
Posameznik preko prostočasnih dejavnosti izraža svojo osebnost, uresničuje svoje sposobnosti in
interese. Za prostočasne dejavnosti se posameznik odloči sam, premišljeno, po svoji volji,
nagnjenjih in interesih. Zato sprejme vse obveznosti, zahteve in posledice, ki izvirajo iz tovrstnih
dejavnosti (Lešnik, 1982). Ukvarjanje s prostočasnimi dejavnostmi se od dneva do dneva
razlikuje. V vsakodnevnem prostem času (še posebej zvečer) posameznik prosti čas preživi v
bližini stanovanja ali naselja (npr. parki, gostinski lokali, vrtovi, športni objekti, zelene površine,
gozd, vodne površine itd.). Drugače je ob koncu tedna, ko ima posameznik na voljo več prostega
časa, zato pridejo v poštev dejavnosti, ki se nahajajo v ožji ali širši okolici (npr. hitro dosegljiva
jezerska, obmorska in gozdna območja, gorski svet, termalni izviri ter prostočasna infrastruktura
različnih vrst, kot so športna igrišča, kopališča). V času dopusta, ko ima posameznik največ
prostega časa, pa je na prvem mestu obisk morja, jezera, gozdov in gora. Rekreacija je odvisna
tudi od geografskih danosti (Jeršič, 1998), saj ima vsaka pokrajina svoje značilnosti in tako nudi
različne oblike preživljanja prostega časa.
Največji premiki na področju prostega časa so se pričeli odvijati z industrijsko revolucijo
(Černigoj Sadar, 1991). Slednja je z razvojem kapitalizma v družbi povzročila dva pomembna
učinka: pričele so se odpirati nove priložnosti za prosti čas, hkrati pa se je razmejil čas med
delom in prostim časom (Haralambos, Holborn, 1999). Ko se vzpostavi 8-urni delavnik, se pri
delavcih oblikujejo zahteve po prostem času, ki je namenjen raznim družbenim aktivnostim in
dejavnostim (Černigoj Sadar, 1991).
Na preživljanje prostega časa ima pomemben vpliv tudi skupnost, v kateri se posameznik nahaja.
V času plačanega dela ima posameznik manj časa za prostočasne dejavnosti, zato se
posameznikove dejavnosti navezujejo na posamezniku najbližjo skupnost, tj. družino. Največ
časa preživi v krogu domačih, prijateljev in sodelavcev. Ob vikendih se polje druženja iz
skupnosti družine razširi na skupnost kraja in bližnje okolice (Jeršič, 1998). Prosti čas drugače
preživljajo tudi različne etnične skupnosti. Vsaka skupnost izhaja is svojih različnih kulturnih in
etničnih tradicij, ki pomembno vplivajo na preživljanje prostega čas in izbiro prostočasnih
dejavnosti.
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4. RAZVOJ INDUSTRIJE V OBČINI TRŽIČ
Tržič je v preteklosti veljal za enega izmed močnejših industrijskih središč z dolgoletno obrtno in
manufakturno tradicijo. Industrija je v najboljših časih, in sicer med letoma 1960 in 1980, nudila
več kot 70 % delovnih mest (Klemenčič, 1992). Število zaposlenih v industriji je bilo leta 2002
že bistveno manjše. Delež zaposlenih ob Popisu 2002 v nekmetijskih dejavnostih, kamor sodi
tudi industrija, je znašal 47 % (Šubelj, 2010). Tržiška industrija je dolgo časa predstavljala
pomemben simbol tržiškega in tudi slovenskega gospodarstva. V večstoletni tradiciji je doživela
mnoge vzpone in padce, a kljub vsemu je dolgo časa ostala kos številnim izzivom konkurence,
politike in tehnologije.
V nadaljevanju bo najprej predstavljen gospodarski razvoj občine Tržič pred pojavom
industrijskih obratov, kjer bodo predstavljene prve oblike proizvodnih dejavnosti, ki so kasneje
predstavljale temelje za razvoj industrije. Omenjeno obrtno-manufakturno obdobje se konča v
drugi polovici 19. stoletja, ko se prične uveljavljati industrijski način proizvodnje.
Zatem bo sledil prikaz razvoja tržiške industrije od obrtno-manufakturnega (predindustrijskega)
in industrijskega obdobja pa vse do leta 1990, ko družbeno-politične spremembe tržiško
industrijo postavijo pred težke preizkušnje, zato le-ta zaradi procesa deindustrializacije prične
izgubljati svoj pomen. Na koncu bo predstavljen še razvoj tržiške industrije po letu 1990 oz. po
osamosvojitvi Slovenije.
Omenjene časovne prelomnice smo si zadali z namenom, da industrijski razvoj občine Tržič
predstavimo postopoma, hkrati pa s časovnimi prelomi razmejimo tudi posamezna gospodarska
obdobja.

4.1. GOSPODARSKI RAZVOJ OBČINE TRŽIČ V OBRTNO–MANUFAKTURNEM
OBDOBJU
Pričetki gospodarskega razvoja Tržiča so močno povezani z njegovo lego ob prometni poti, ki je
vodila iz Ljubljanske kotline čez prelaz Ljubelj v sosednjo Koroško. Omenjena prometna pot čez
prelaz Ljubelj je bila zanimiva za vladarje že v času Rimljanov. Zgodovinsko je dokazano, da so
v srednjem veku, že pred letom 1239, preko prelaza hodili številni trgovci (Kragl, 1936). Dobrih
20 let kasneje, natančneje leta 1261, je naselje Tržič prvič omenjeno v Stiški kroniki samostana.
Prvotno se omenja kot »forum in Lubellino« (Mohorič, 1957) ali ljubeljski trg, ki velja za
predhodnika mesta Tržič. Nahajal se je ob ljubeljski poti nekje ob reki Mošenik, približno 6 km
severneje od današnjega mesta Tržič. Nastanek in izoblikovanost tega cestnega naselja so
narekovali promet in najdišča železove rude v Karavankah ter razvijajoče se fužinarstvo in
kovaštvo. Po izročilu naj bi ljubeljski trg zasul plaz, zato se je del prebivalstva preselil v dolino
in tam ustanovil naselje, ki je ohranjalo preteklo tradicijo ljubeljskega trga (Avguštin, 1970).
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Naselje današnjega mesta Tržič je nastalo v letih med 1261 in 1320, ob sotočju rek Tržiške
Bistrice in Mošenika. Mohorič (1957, str. 9 – 12) pravi, da je imelo naselje Tržič, zahvaljujoč
dobri prometni legi in naravnim pogojem, zelo dobre temelje za nastanek rokodelstva. Tržič že
takrat ni več spadal med »navadne vasi«, ampak med večja naselja, saj je po obsegu in pomenu
presegal njihov značaj (Mohorič, 1957).
Preglednica 3: Pomembnejši datumi v zgodovini gospodarskega razvoja občine Tržič
Leto Dogodek
1492 Tržič je povišan v trg (trške pravice).
1575 Zgrajena je nova Ljubeljska cesta.
1859 Cehi so ukinjeni.
1870 Zgrajena je gorenjska železnica.
1874 Obratovati prične prva tovarna čevljev.
1885 Obratovati prične Bombažna predilnica in tkalnica.
Vir: Mohorič, 1957, 1960.
Prvi pomemben mejnik v zgodovini tržiške občine je leto 1492 (Mohorič, 1957). Takrat je cesar
Friderik III. na pobudo takratnih zemljiških gospodov in lastnikov Tržiča, slednjega iz vasi
povzdignil v trg (Avguštin, 1970). S tem je Tržič dobil posebne trške pravice in svoboščine
(Mohorič, 1957) ter tako dobil pravico do trgovanja. Pridobitev omenjenih pravic je pozitivno
vplivala na gospodarski razvoj takratnega naselja Tržič, ki je kasneje preraslo v mesto.
Srednjeveški Tržič lahko, po mnenju Avguština (1970, str. 5), razdelimo na tri dele: trško jedro,
fužinarsko-obrtniški del in cerkveni kompleks. Trško jedro se je izoblikovalo ob cesti proti
Ljubelju. Njegovega razvoja ni pospeševala samo omenjena prometna pot, ampak tudi živahna
gospodarska dejavnost naselja, trgovanje in izmenjava izdelkov z okolico. V tem delu naselja je
bila tudi glavnina stanovanj, v katerih so prebivali obrtniki. Fužinarsko-obrtniški del se je
skoncentriral ob Mošeniku, kjer je bilo tudi jedro delavnic z obrtniki (usnjarji, barvarji itd.),
številnimi kovačijami in fužinami, ki so pri svojem delu potrebovali vodo in izkoriščali njeno
moč. Tretji del naselja je zrasel ob drugem vodnem viru, tj. Tržiški Bistrici, kjer poteka tudi cesta
proti Lomu in Dolini. Cerkveno naselbinsko jedro je bilo s fužinarsko-obrtniškim delom
povezano s cesto, ki je potekala skozi trško jedro (Avguštin, 1970).
Nov mejnik je v razvoju Tržiča pomenilo leto 1575, saj so takrat zgradili novo Ljubeljsko cesto,
na kateri so na vrhu prelaza zgradili predor (Kragl, 1936). Izgradnja omenjene ceste je še posebej
spodbudila tranzitni promet, ki je Tržiču prinašal dohodke od mitnin. V tistem času so bile
namreč določene prometne smeri, tako da je bila uporaba drugih poti prepovedana (Mohorič,
1957).
Z razvojem prometne poti in trgovanjem so se obstoječe obrtne dejavnosti pričele še bolj
razvijati, zato so Tržičani vse manj pozornosti namenjali poljedelstvu in kmetijstvu. Naraščati je
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torej pričela obrt, sočasno z njo pa tudi krajevni promet v Tržiču, saj so za potrebe obrti morali
uvoziti vedno več surovin (Mohorič, 1957), predvsem tistih, ki jih v Tržiču ni bilo na voljo kot
npr. železo, bombaž in surove kože.
Tržič se je tako z razvojem prometne poti in nastajanjem obrtnih dejavnosti pričel gospodarsko
razvijati. Kot pravi Mohorič (1957, str. 15), je v Tržiču iz leta v leto naraščalo število premožnih
ljudi in rokodelcev (Mohorič, 1957). Na trgu so se poleg rokodelcev zbirali še obrtniki, ki so
predstavljali največji delež tržiškega prebivalstva (Kragl, 1936).
Janez Vajkard Valvasor je v Slavi vojvodine Kranjske o Tržiču zapisal takole:
»Ves trg je napolnjen z rokodelci, ki tu izdelujejo kordovan (tj. usnje) v rdeči in črni barvi in ga
potem izvažajo daleč v Italijo. Poleg tega se tu izdelujejo razne vrste grobe tkanine, ki jo
imenujejo ¨mezlan¨, da ne omenjam bakrenih in železnih posod, kakor tudi kotlov, ponev in
drugih podobnih stvari« (Kragl, 1936 str. 286).
V 17. stoletju so v Tržiču, kot lahko razberemo iz zgornjega citata, obstajale številne obrti.
Razvito je bilo usnjarstvo, tkalstvo, kovaštvo. Kragl (1936, str. 286) omenja še nogavičarstvo in
čevljarstvo. Slednja obrt je bila najbolj razširjena v 18. stoletju.
Med glavne in osnovne značilnosti obrtno-manufakturne proizvodnje v Tržiču bi lahko uvrstili:
 pestrost in raznovrstnost obrtnih in manufakturnih dejavnosti;
 sorodne obrtne dejavnosti so se med seboj lahko povezovale (npr. usnjarstvo in
čevljarstvo, tkalstvo in nogavičarstvo itd.);
 izkoriščali so lokalne vire surovin, npr. les, rude, vodne vire in nenazadnje tudi delovno
silo;
 obrtno-manufakturne izdelke so izvažali v sosednje države;
 prometna povezljivost Tržiča je omogočila uvoz surovin, ki jih je v Tržiču
primanjkovalo, in izvoz končnih izdelkov.
Klemenčič (1992, str. 315) dodaja še, da :
 so mojstri znanje pridobivali v tujini;
 pomemben vpliv na obrtno-manufakturno dejavnosti so imeli tudi priseljenci iz tujine
(Klemenčič, 1992).
Že v obrtno-manufakturnem obdobju so imeli pomembno vlogo tujci. Pridobivanje znanja v
tujini je v domačih obrtno-manufakturnih delavnicah pripomoglo k uvajanju novih delovnih
postopkov in tehnik. Novo znanje je bilo ključno, da je delo v obrtnih delavnicah postajalo vedno
bolj produktivno in iz ekonomskega vidika vedno bolj dobičkonosno. K uspešnosti obrtnomanufakturne proizvodnje pa so veliko prispevali tudi priseljenci iz tujine, ki so se takrat
priseljevali v Tržič. S seboj so poleg novega znanja o proizvodnih postopkih in tehnikah prinesli
tudi pomembne finančne vložke, ki so pozitivno vplivali na razvoj omenjenih dejavnosti.
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Obrtniki so se na podlagi sorodnih dejavnosti, ki so v Tržiču obstajale, kmalu pričeli med seboj
sestajati in formirati v skupnosti. Slednje so se imenovali cehi (Mohorič, 1957), znotraj katerih
so se obrtniki borili za svoje koristi in pravice (Kragl, 1936). Cehi so bili oblika družbene
organizacije. Ustanovili so se z namenom zaščite gospodarskih dejavnosti in varovanja
obrtniškega ugleda. Cehovska organiziranost proizvodnje je bila v Tržiču v primerjavi z ostalimi
gorenjskimi mesti precej bolj razvita (Mohorič, 1957).
Med najstarejše obrti, ki se je razvila v ceh, sodita kovaštvo in železarstvo. Omenjeni obrti se
pojavita že kaj kmalu po nastanku naselja Tržič, okoli leta 1320, ko v naselju najdemo žebljarje
(Kragl, 1936). Kmalu pa so svojo dejavnost razširili na izdelovanje posod ter vrtnega in
rokodelskega orodja. Dejavnosti sta se razvijali zaradi ugodnih naravnih pogojev, predvsem
pogonske moči Tržiške Bistrice in Mošenika, obsežnih in bogatih gozdov za izdelovanje oglja in
uvoza surovin (Mohorič, 1957). Na razvijanje kovaštva in železarstva je pomembno vplivala
ugodna lega ob prometni poti ter delavnost domačinov in zanimanje za razvoj tovrstne obrti.
Poleg kovaške in železarske obrti v Tržiču zelo zgodaj najdemo tudi usnjarstvo. Slednje se je
razvilo v 16. stoletju (Kragl, 1936). K razvoju omenjene obrti je pripomogla priselitev dveh
družin, ki sta se ukvarjali z usnjarstvom. S seboj sta prinesli znanje in tehnike o strojenju kož
(Mohorič, 1957). Sočasno z usnjarstvom se je razvijalo tudi čevljarstvo. Dejavnost se je iz leta v
leto krepila in, kot pravi Kragl (1936, str. 304), je bilo čevljarstvo konec 18. stoletja v Tržiču
tako zelo razvito, da je že skoraj vsaka hiša imela svojo delavnico čevljev (Kragl, 1936). Tržiški
čevljarji so bili znani po kvalitetno izdelanih čevljih, uporabi kakovostnih materialov in ugodnih
cenah (Mohorič, 1965).
V mnogih Tržiških družinah je bila prisotna nogavičarska obrt, ki se je ohranjala s prenašanjem
znanja iz roda v rod (Kragl, 1936). Poleg nogavic so izdelovali še rokavice, jopice in čepice
(Mohorič, 1957). Tovrstna obrt je bila v družinah prisotna zaradi razpoložljivih surovin, saj so
izdelke pretežno izdelovali iz ovčje volne.
O izdelavi posebne vrste blaga (mezlan) je govoril že Valvazor. Po njegovem mnenju so ga v
Tržiču izdelali najbolj kvalitetno (Kragl, 1936). Tkalstvo se je razvilo na podlagi surovin, ki so
jih pridobili na domačih kmetijah, kjer so gojili lan za platno in pridobivali volno iz ovac
(Mohorič, 1960). S tkalstvom so se ukvarjale predvsem ženske (Kragl, 1936).
Poleg zgoraj opisanih cehov so v Tržiču obstajali še krojači, mesarji, peki, mizarji, sodarji,
tesarji, zidarji, slikarji, steklarji, kleparji, dimnikarji, lončarji, vrtnarji, brivci, urarji itd. (Kragl,
1936). Celotna obrtno-manufakturna proizvodnja se je locirala v samem mestu Tržič. Okoliška
naselja so v obrtno-cehovskem obdobju ostala izrazito ruralna (Lipoglavšek-Rakovec, 1954).
Izjema je le današnje naselje Podljubelj, kjer so v 16. stoletju nahajališča rude spodbudila razvoj
rudarstva. K razvoju rudarstva pa je pripomogla tudi lega rudnika ob Ljubeljski cesti. Od leta
1670 so kopali rudo cinabarit, iz katere so nato pridobivali živo srebro. V rudniku je bilo
zaposlenih 70 ljudi (45 rudarjev in delavcev ter 25 pobiralcev, med katerimi so prevladovale
ženske) (Šentanski rudnik, 2019). V ruralnih naseljih okoli Tržiča je prebivalstvo večinoma
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stagniralo. Intenzivneje so se naselja pričela razvijati z razvojem industrije (LipoglavšekRakovec, 1954).
Pod francosko upravo so bili leta 1859 cehi formalno ukinjeni, dejansko pa so v praksi še vedno
obstajali in s svojim delom nadaljevali po stari tradiciji in običajih. Šele leta 1883 so bile z
obrtnim redom namesto cehov ustanovljene obrtne zadruge kot obvezna ureditev obrtnikov.
Njihovo delo, vajeništvo in odnos do pomočnikov je s tem obrtnim redom pridobilo trdnejšo in
sodobnejšo zakonsko podlago (Mohorič, 1957). Klemenčič (1992, str. 315) ugotavlja, da
organiziranost proizvodnje v obliki cehov ni prinašala pomembnejših akumulacij kapitala, preko
katerih bi lahko vpeljali nove tehnološke postopke in prijeme (Klemenčič, 1992).
Z izgradnjo gorenjske železnice leta 1870 je Tržič ostal brez direktnega priključka na železnico,
kar je imelo negativen vpliv na razvijanje tržiškega gospodarstva. Promet se je tako iz Ljubeljske
ceste preusmeril na železniško progo. Težke razmere tržiškega gospodarstva je otežila še splošna
gospodarska kriza, ki se je začela tri leta po izgradnji gorenjske železnice (Mohorič, 1957).
Mohorič (1957, str. 166) pravi, da je bilo obdobje od ukinitve cehov leta 1859 pa vse do leta
1874, ko so v Tržiču postavili prvo tovarno čevljev, za Tržičane obdobje depresije in
negotovosti. Obrtniki in mojstri so se morali priskrbeti s prihranki, ki so si jih ustvarili. Ker je
bilo slednjih malo, tudi niso bili sposobni izvesti (pre)potrebnih tehničnih investicij in izboljšav,
s pomočjo katerih bi se lažje prilagodili konkurenci in zahtevam oz. potrebam trga (Mohorič,
1957).
V 19. stoletju je za tržiško gospodarstvo značilno, da je organiziranost proizvodnje v obliki
cehov propadla. Kljub vsem preizkušnjam pa so preživele vse pomembnejše obrtnomanufakturne panoge, ki so pomembno vplivale na nadaljnji gospodarski razvoj občine.

4.2. RAZVOJ TRŽIŠKE INDUSTRIJE DO LETA 1990
V industrijskem obdobju so v občini Tržič nastali številni industrijski obrati z raznovrstnimi
panogami. Mohorič (1957, str. 376 – 378) pravi, da je bilo za tržiško industrijo značilno stalno
povečevanje in postopno moderniziranje industrijskih obratov (Mohorič, 1957), kar je
pripomoglo k naraščanju števila zaposlenih v industriji in množični proizvodnji izdelkov.
Zanimivo je tudi, da je v primerjavi z ostalimi slovenskimi mesti Tržič izstopal po številu
zaposlenih žensk v industriji. Kot pravita Petek in Roblek (1985, str. 444), jih je bilo največ v
naslednjih podjetjih: Trio (77 % zaposlenih žensk), BPT (64 %) in Peko (60 %).
Zavoljo prihoda priseljencev iz tujine se je gospodarski razvoj Tržiča nadaljeval. Priseljenci, ki
so se priseljevali v Tržič, so imeli pomembno vlogo, saj so prepoznali naravne danosti, ki jih je
imel Tržič, in se tako odločili za investiranje in gradnjo prvih industrijskih obratov. Priložnost je
prvi izkoristil priseljeni Demberger, kateremu je leta 1874 uspelo zgraditi tovarno obutve
(Mohorič, 1957). Dobrih 10 let kasneje se mu je pridružil še Edmund Glanzmann, ki se je leta
1885 odločil postaviti tržiško predilnico (Mohorič, 1960).
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Na začetku 20. stoletja je območje Slovenije pripadalo Kraljevini Jugoslaviji. Znotraj nje je bila
Slovenija industrijsko najbolj razvita, kar je pozitivno vplivalo na njen razvoj, saj je imela za
svoja podjetja na voljo obsežen jugoslovanski trg. Z razvojem je industrija pridobivala vse večji
pomen in veljavo, sočasno pa se je pričela zmanjševati stopnja agrarnosti (Drozg, 2007), saj se je
vedno več ljudi zaposlovalo v industrijskih dejavnostih.
Industrija se je v Sloveniji skoncentrirala v obliki polmeseca, ki mu pravimo »industrijski
polmesec«. Znotraj omenjenega območja se je močno povečalo število industrijskih obratov,
predvsem ob prometnih povezavah (npr. ob železnicah in cestah) in v okolici mest (Drozg,
2007). Industrijski polmesec je bilo območje zgostitve industrijskih obratov, ki se je razprostiral
od Jesenic, Kranja, Ljubljane, preko Celja, Maribora (Drozg, 2007), do Mežiške doline (Vrišer,
2000) in je zaobjemal tudi Tržič (Longar, 2016).
Preglednica 4 prikazuje kronološki pregled nastanka pomembnejših industrijskih obratov, ki so
nastali v občini Tržič. Vse od začetka industrijskega obdobja, torej od leta 1874, ko se v Tržiču
zgradi prva tovarna, do leta 1990 je bilo v občini pomembnih 16 industrijskih obratov.
Preglednica 4: Kronološki pregled nastanka pomembnejših industrijskih obratov v občini Tržič
Leto ustanovitve Industrijski obrat
1874
Prva čevljarska tovarna (brata Demberger)
1881
Tovarna lesnih lepenk
1885
Bombažna predilnica in tkalnica Tržič
1895
Tovarna kos in srpov
1911
Tovarna obutve Peko
1913
Lesno-industrijski obrat
1918
Tovarna finega pohištva
1921
Tovarna pritrjevalne tehnike
1924
Tovarna usnja Runo
po 2. sv. vojni
Oblačila Novost
1954
Trio
1967
Tovarna dvokoles in opreme ROG – obrat cevarna
1972
Tovarna Tiko
1987
Leny
1987
Orodjarstvo Knific
1988
Migi
Vir: Kragl, 1936; Lipoglavšek-Rakovec, 1954; Mohorič, 1965; Vrišer, 1981, Mrak, 1996, Leny,
2019a, Orodjarstvo Knific, 2019, Migi, 2014.
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V industrijskem obdobju so bile v občini Tržič gospodarsko pomembne naslednje industrijske
panoge:
- čevljarska industrija – čevljarstvo je bilo razvito že v obrtno-manufakturnem obdobju. Z
izgradnjo prve čevljarske tovarne leta 1874 se je v Tržiču pričelo obdobje industrije (Mohorič,
1965). Najbolj znano tovarno obutve Peko je leta 1911 tik ob železniški postaji zgradil Peter
Kozina (Peko kooperativa, 2019). Skozi celotno industrijsko obdobje je Peko za Tržičane
predstavljal najpomembnejšega zaposlovalca. Kot pravi Klemenčič (1992, str. 316, 317), se je
Peko oprl na tradicionalno čevljarsko obrt, za katerega je bila značilna sodobna proizvodna
usmerjenost. Proizvajal je moderno obutev, kar je pomenilo velik napredek v primerjavi z
ostalimi proizvajalci obutve, saj so v Peku proizvajali težko in trpežno obutev (Klemenčič,
1992). Poznan je bil po celotni Jugoslaviji, saj je imel razširjeno prodajno mrežo po večjih
jugoslovanskih mestih.
Po 2. svetovni vojni je v čevljarski industriji postalo pomembno tudi podjetje Trio (Tržiška
industrija obutve in konfekcije). Ustanovila jo je Tovarna usnja Runo, sprva kot trgovsko
podjetje, nato pa je prerasla v čevljarsko, saj so se v 60. letih pričeli ukvarjati s proizvodnjo
otroških čevljev in usnjene konfekcije (Mrak, 1996). S proizvodnjo čevljarskih izdelkov,
predvsem ortopedske obutve in vložkov iz mehkih in lahkih materialov, se ukvarja družinsko
podjetje Migi (Migi, 2014).
- tekstilna industrija – najpomembnejše podjetje v tekstilni industriji je bila Bombažna
predilnica in tkalnica Tržič (v nadaljevanju: BPT), ki je zaradi tujih investitorjev nastala leta
1885. V tovarni je število zaposlenih iz leta v leto naraščalo. Tako je bilo v BPT leta 1945
1.163 zaposlenih, višek pa doseže v 60. letih, ko tovarna zaposluje 1.578 ljudi. Po omenjenem
letu se je število zaposlenih pričelo zmanjševati (Petek, Roblek, 1985), tako da je bilo npr. leta
1980 zaposlenih le še 819 ljudi. Tovarna je vsa leta izstopala po številu zaposlenih Tržičanov
(Mrak, 1996) in deležu zaposlenih žensk (Petek, Roblek, 1985). Do 2. svetovne vojne je bilo
na področju tekstilne industrije pomembno tudi mestno pletilstvo, ki se je razvilo iz nekdanje
nogavičarske obrti. Po vojni pa se je tradicija nogavičasta priselila nazaj v domačo družinsko
obrt (Lipoglavšek-Rakovec, 1954). Po 2. svetovni vojni je v mestu Tržič nastalo konfekcijsko
podjetje, ki se je imenovalo Oblačila Novost, nato pa se je v 80. letih preimenovalo v podjetje
Modena. Ukvarjali so se s proizvodnjo ženskih oblačil (Mrak, 1966). S proizvodnjo oblačil,
natančneje hlač, se danes ukvarja tudi družinsko podjetje Leny, ki je bilo ustanovljeno v 80.
letih (Leny, 2019a).
- usnjarska industrija - iz zadruge, ki so jo ustanovili tržiški usnjarji, je leta 1924 nastala
tovarna usnja Runo. Nahajala se je ob vodnem toku Mošenika, saj je poleg vode za pogon
potrebovala tudi vodo v proizvodnji usnja. Tovarna se je ukvarjala s strojenjem kož,
izdelovanjem krzna, z usnjem pa je oskrbovala in zalagala tudi domače čevljarske obrate
(Lipoglavšek-Rakovec, 1954).
- kovinska industrija - v obrtno-manufakturnem obdobju je bilo tržiško fužinarstvo in
kovaštvo pogojeno s skromnimi nahajališči rud, bogatih lesnih zalogah in razpoložljivih
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vodnih virih. Stare fužine so postopoma pričeli modernizirati in razvijati na osnovi uvoza
surovin, intenzivnejše izrabe vodnih virov, zaposlovanja lokalno kvalificiranih delavcev
(Lipoglavšek-Rakovec, 1954) ter tujih investicij, ki so omogočile zagon proizvodnje.
Na teh osnovah se je razvila Tovarna kos in srpov (TOKOS), ki velja za eno izmed
najstarejših podjetij v kovinski stroki. Ukvarjali so se z izdelavo kos, srpov, nožev, izvijačev
in pleskarskega orodja (Lipoglavšek-Rakovec, 1954). Ob železniški postaji je leta 1921
nastala Tovarna pritrjevalne tehnike (Trifix). Sprva je podjetje izdelovalo kovinske izdelke
za potrebe železnice, nato pa so se pričeli ukvarjati s proizvodnjo ročnega orodja in vijačnih
izdelkov. Po nacionalizaciji se je podjetje preselilo južneje od mesta Tržič, v industrijsko cono
na Mlaki (Mrak, 1966).
Občina Tržič je k sebi v 60. letih privabila novo industrijo. V praznih prostorih Gradbenega
podjetja Tržič je nastala podružnica tovarne dvokoles in opreme ROG – obrat cevarna.
Ukvarjala se je z izdelovanjem različnih cevi in kamping opreme. Iz nekdanje mehanične
delavnice je v centru Tržiča nastala tovarna Tiko. Proizvodnja je temeljila na izdelavi
kovinskih izdelkov za gradbene stroje, kmetijske stroje, motorna vozila itd. (Mrak, 1996). Na
področju kovinske industrije je pomembno tudi družinsko podjetje Orodjarstvo Knific, ki se
ukvarja z izdelavo in obdelavo različnih orodij ter brizganjem plastičnih izdelkov
(Orodjarstvo Knific, 2019).
-lesna industrija - leta 1881 se je v neposredni bližini Tržiča ustanovila Tovarna lesnih
lepenk. Tovarno so zgradili na območju, kjer je na razpolago dovolj vodne energije ter lesa za
predelavo. Izdelovali so lesno lepenko različnih dimenzij in jo prodajali po celotni Jugoslaviji
(Lipoglavšek Rakovec, 1954). Izven mesta Tržič sta bili pomembni dve žagi, in sicer v
Podljubelju in Lomu. Slednji sta zaradi vedno večje konkurence in težav pri upravljanju (smrt
lastnika, požar) kmalu prenehali obratovati (Mohorič, 1965). V lesni industriji sta bili
pomembni še dve podjetji, in sicer Lesno-industrijski obrat, kjer so se ukvarjali z obdelavo
in razrezom lesa, ter Tovarna finega pohištva, ki je po meri izdelovala pohištvo ter opremo
za hotele, kavarne in kinodvorane (Lipoglavšek Rakovec, 1954). Leta 1960 sta se omenjeni
tovarni združili v enotno podjetje, ki je delovalo pod skupnim imenom, Združena lesna
industrija Tržič (krajše: ZLIT) (Mohorič, 1965). Lesna industrija je surovine pridobivala iz
okoliških gozdov v Tržiču.
Večina tržiških tovarn je nastala iz starih obrti npr. Tovarna kos in srpov, Runo, Peko itd.
(Lipoglavšek-Rakovec, 1954), ki so predstavljale temelj, na katerem se je pričelo graditi obdobje
industrije. Kot pravi Lipoglavšek-Rakovec (1954, str. 133), so drugi industrijski obrati pričeli
nastajati v drugi polovici 19. stoletja, ko sta v Tržič prišla doba industrializacije in tuj kapital.
Ključna vloga tujih investicij je bila dograditev obstoječih obratov in modernizacija z vpeljavo
strojev. Če je bila v obrtno-manufakturnem obdobju okoli leta 1880 izdelava kos pretežno ročno
delo, je bila v industrijskem že v domeni strojev (Mohorič, 1957).
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Glede na število industrijskih obratov, ki so obstajali v občini Tržič v industrijskem obdobju, se
je pet podjetij ukvarjalo z obdelavo kovin in pet podjetij z obdelavo ali predelavo lesa. Štiri
podjetja so se ukvarjala s tekstilom in tri s čevljarstvom. Najslabše je bila zastopana usnjarska
industrija, saj se je z usnjarstvom ukvarjalo zgolj eno podjetje.
Slika 2: Podjetja v občini Tržič po industrijskih panogah v industrijskem obdobju

Čevljarska industrija

Industrijske panoge:

Lesna industrija

Čevljarska industrija

Tekstilna industrija
Usnjarska industrija
Tekstilna industrija

Kovinska industrija
Lesna industrija

Kovinska industrija

Usnjarska industrija

Čeprav je bilo v Tržiču največ podjetij, ki so se ukvarjali z obdelavo kovin, ta industrijska
panoga ni izstopala po številu zaposlenih. Med vsemi industrijskimi panogami je bilo največje
število zaposlenih v industriji usnja in obutve ter tekstilni industriji. V omenjenih industrijskih
panogah sta bili podjetji Peko in BPT izmed vseh tržiških podjetjih glavna zaposlovalca. V
desetih letih (od leta 1951 do leta 1961) je število zaposlenih v industriji naraščalo.
Preglednica 5: Število zaposlenih v industrijskih panogah
Dejavnost

Število zaposlenih
(leta 1951)
146
194
74

Kovinska industrija
Lesna industrija
Proizvodnja
lesovine
in
lepenke
Tekstilna industrija
1.300
Industrija usnja in obutve
955
SKUPAJ
2.669
Vir: Lipoglavšek Rakovec, 1954; Mohorič, 1965.
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Število zaposlenih
(leta 1961)
262
230
103
1.536
1.239
3.370

Izmed vseh omenjenih industrijskih panog so po številu zaposlene nekvalificirane delovne sile
izstopale čevljarska in tekstilna industrija ter gradbeništvo. Nekvalificirano delovno silo so
predstavljali delavci republik takratne Jugoslavije, ki so se v Tržič priseljevali od leta 1950
(Roblek, Petek, 1985).
Po drugi svetovni vojni je bila industrializacija najprimernejši način za doseganje gospodarskega
napredka, zato so bili industrijski obrati nacionalizirani. Industrializacija je postala učinkovitejša
po letu 1953, ko je prišlo do decentralizacije v upravljanju (Vrišer, 2000). Število zaposlenih v
industriji je pričelo naraščati, delavci pa so za delo v podjetjih in upravljanjem s stroji dobili
nove kvalifikacije (Rakovec, Roblek, 1965). Za 60. in 70. leta 20. stoletja je bilo značilno
posodabljanje tehnologije in avtomatizacija (Petek, Roblek, 1985). BPT je za svoje delavce
zgradila nekaj novih blokov, tovarna Runo je obstoječe proizvodne obrate modernizirala,
Tovarna kos in srpov je proizvodnjo povečala, proizvodno uspešna je bila tudi Tovarna lesnih
lepenk. V času industrializacije so bili uspešni tudi manjši proizvodni obrati, ki so jih postopno
povečevali (Rakovec, Roblek, 1965); takrat je nastalo kar nekaj novih podjetij kot npr. Trio,
Tiko, Leny, Migi itd. Omenjena podjetja, ki so nastala po 2. svetovni vojni, se razlikujejo od
preteklih, saj so bili proizvodni obrati manjši, zaposlovali so manj delovne sile, podjetja pa so
bila večinoma družinska. Slednja niso nastala s pomočjo tujega kapitala, ampak z delom
družinskih članov in nenehnim vlaganjem v podjetje.
Tržiška podjetja so se po letu 1970 pričela soočati z odhajanjem strokovno usposobljenih ljudi,
saj so se le-ti rajši zaposlovali v drugih dejavnostih oz. panogah, ki so prinašale večje zaslužke.
Vseskozi je primanjkovalo novih, predvsem manj kvalificiranih delavcev (Petek, Roblek, 1985),
zato je prihajalo do pospešenega privabljanja manj kvalificirane delovne sile iz drugih republik
takratne Jugoslavije (Klemenčič, 1992). S priseljenci je bilo delo zahtevno, saj niso bili ustrezno
izobraženi, zato jih je bilo potrebno vsega naučiti (Petek, Roblek, 1985). Gospodarske težave so
nekatera podjetja prisilila v povezovanje z drugimi, močnejšimi podjetji. Kriza je močno
prizadela BPT, ki je bil 100 let lokalni industrijski gigant. Nenadoma je Peko postal
najpomembnejše podjetje v Tržiču, ki je nadaljeval s proizvodnjo moderne obutve. Kljub temu je
podjetje zapadlo v ekstenziven razvoj ter tako zamudilo mnoge poslovne priložnosti (Klemenčič,
1992), zaradi katerih bi lahko še dandanes nadaljeval s tržiško tradicijo čevljarstva.
Velika večina proizvodnih obratov se je locirala v mestu Tržič ali pa v njegovi neposredni
bližini. Po 2. svetovni vojni so se nekatera podjetja zaradi primanjkovanja primernih površin za
proizvodnjo pričela seliti južneje od mesta Tržič, v industrijsko cono Mlaka-Loka. V okoliških
naseljih izven mesta se industrija ni razvila, so se pa v naseljih razvile storitvene dejavnosti.
Naselja okoli Tržiča so imela v industrijskem obdobju spalno in bivanjsko funkcijo.
Slika 3 nam prikazuje delež zaposlenih v Popisih 1953, 1961, 1971 in 1981 po posameznih
gospodarskih sektorjih. Iz slike je razvidno, da je bilo od leta 1953 do 1981 največ ljudi
zaposlenih v sekundarnem gospodarskem sektorju. Slednji vključuje podatke o številu
zaposlenih v industriji, gradbeništvu in energetiki. Največ ljudi je bilo zaposlenih v industriji,
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njihovo število se je vsako leto povečevalo. Tako je bilo denimo leta 1953 v industriji zaposlenih
2.596 ljudi, 1961 je število zaposlenih naraslo na 3.481, 1971 na 4.040, leta 1981 pa je število
zaposlenih znašalo 4.114.
Na račun krepitve sekundarnega gospodarskega sektorja se je zmanjševal delež zaposlenih v
primarnem gospodarskem sektorju, iz 17.3 % (leta 1953) na 1,5 % (leta 1981). Delež zaposlenih
v terciarnem gospodarskem sektorju je v vseh letih ostal približno enak, le leta 1971 se je
zmanjšal. Opazimo lahko, da se je v vseh letih počasi krepil kvartarni gospodarski sektor,
katerega delež zaposlenih je iz 5,9 % leta 1953 narastel na 11,7 % leta 1981.
Slika 3: Delež zaposlenih po gospodarskih sektorjih v občini Tržič

80
60

40
20
0
1953
Primarne

1961
Sekundarne

1971
Terciarne

Kvartarne

1981
Ostalo in neznano

Vir podatkov: Popis 1953, 2019; Popis 1961, 2019; Popis 1971, 2019; Popis 1981, 2019.
Slika 3 vključuje podatke o številu zaposlenih po posameznih gospodarskih dejavnostih. Med
zaposlene pa lahko sodijo tudi tiste osebe, ki v občini Tržič ne bivajo, ampak vsakodnevno
migrirajo vanjo. Smiselno je vključiti podatke o zaposlenih po kraju dela, ki so na voljo za leti
1961 in 1981. Iz Preglednice 4 lahko razberemo, da je bilo leta 1961 v občini Tržič zaposlenih
4.307 Tržičanov, od skupno 5.667 vseh zaposlenih oseb v občini Tržič v tem letu. V Tržič je na
delo prihajalo 1.360 delavcev. Tudi iz občine Tržič so prebivalci dnevno migrirali na delo v
druge občine. Leta 1961 je bilo v ostalih slovenskih občinah zaposlenih 477 Tržičanov, dvajset
let kasneje se je njihovo število povečalo na 1.063.
Število ljudi, ki so v občino Tržič prihajali na delo, se je do leta 1981 zmanjšalo na 1.069.
Podatki o aktivnem prebivalstvu za omenjeni leti so zaradi spremenjene definicije med seboj
težko primerljivi.
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Preglednica 4: Zaposleni po kraju dela leta 1961 in 1981
Zaposleni
Število Tržičanov, ki so zaposleni v občini Tržič
Število Tržičanov, ki so zaposleni v drugi
slovenski občini
Število Tržičanov, ki so zaposleni v drugi državi
Neznano
Skupno število zaposlenih Tržičanov
Število vseh zaposlenih v občini Tržič
Vir podatkov: Popis 1961, 2019; Popis 1981, 2019.

1961
4.307
477

1981
5.247
1.063

2
3
4.789
5.667

3
/
6.313
6.316

4.2.1. ŽELEZNIŠKA POVEZAVA KRANJ-TRŽIČ
Pomembno vlogo v razvoju tržiške industrije je imel tudi železniški krak, ki je Tržič priključil na
železniško omrežje. Kot najbolj razvit industrijski kraj je imel že od samega začetka zelo velik
interes, da bi se ga pri gradnji gorenjske železnice upoštevalo (Mohorič, 1965). Izgradnja
železniške povezave leta 1908 je omogočila bolj intenzivno izkoriščanje gozdov (Mohorič,
1965), predvsem pa je olajšala uvoz surovin, ki so jih podjetja potrebovala za svoje nemoteno
delovanje ter izvoz končnih izdelkov.
Poleg lokalnih vlakov iz Kranja v Tržič so leta 1933 pričeli voziti tudi potniški vlaki iz
Ljubljane. Železniška proga je bila dolga 15 km (od postaje v Kranju do postaje v Tržiču), s 300
m dolgim industrijskim tirom pa je bila podaljšanja v notranjost BPT. Železniška proga je na
svoji poti premagala dobrih 150 m n. v., saj se je od Kranja, ki leži na 356 m n. v., dvignila do
Tržiča (510 m n. v.) (Rustja, Papler, 2008).
Železniška postaja je bila od centra Tržiča oddaljena skoraj kilometer (Rustja, Papler, 2008). Z
njeno izgradnjo pa se je tako razvoj mesta kot tudi industrije usmeril južneje, v predel med
železniško postajo in mestnim jedrom (Avguštin, 1970). Tržič je po več kot štiridesetih letih
dočakal železniško povezavo do Kranja, ki je tržiški industriji prinesla spodbudo za nadaljnji
razvoj. Tovorni promet je tako iz ceste prešel na železnico, a le za kratek čas, saj se je, z
motorizacijo cestnega prometa, iz železnic vrnil na cestne povezave (Mohorič, 1965).
Železniška povezava ni služila samo za industrijske namene, ampak so ga uporabljali tudi za
prevoz potnikov. Slika 4 nam prikazuje število potnikov, ki so uporabljali železniško povezavo.
Vidimo lahko, da je med letoma 1925 in 1963 naraščalo število ljudi, ki so uporabljali železniški
promet, po letu 1963 pa je potniški promet pričel upadati. Razlog je bil v hitrem razvoju cestnega
prometa, hkrati pa so železniške naprave postajale vse bolj zastarele (Rustja, Papler, 2008).
Mohorič (1965, str. 349) dodaja, da se je uporaba železniškega prometa opuščala tudi zaradi
nespodbujanja tovrstnega transporta s strani podjetij. Podjetja so namreč delavcem plačevala
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potne stroške, če so le ti prihajali na delo z avtobusi. Tako sta npr. leta 1964 v Tovarno Peko na
delo z vlakom prihajala le še 2 delavca, z avtobusi pa se jih je vozilo kar 263 (Mohorič, 1965).
Slika 4: Število potnikov ki so vstopili na postaji
180.000
160.000
140.000
120.000
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80.000
60.000
40.000
20.000
0
Duplje
Naklo
Tržič

1925
0
0
49.352

1926
16.775
14.866
39.634

1927
17.564
20.067
47.430

1928
17.790
21.125
48.657

1963
64.475
53.736
42.761

1965
23.756
25.310
35.208

Vir: Rustja, Papler, 2008.
Stroški obratovanja železniške proge Kranj–Tržič so bili iz leta v leto višji. Zadnja leta je služila
le še kot prevoz delavcev in dijakov, v tovornem prometu pa ni bila več pomembna. Poleg tega
je bila v slabem stanju in bi potrebovala obnovo. Zaradi tega so leta 1965 na njej ukinili promet,
vlak pa je iz Tržiča zadnjič odpeljal 15. januarja 1966. Skladišče ob postaji v Tržiču je kupila
ZLIT, postajno stavbo in druge stavbe pa Peko (Rustja, Papler, 2008).

4.3. INDUSTRIJSKI RAZVOJ OBČINE TRŽIČ PO LETU 1990
Pomen industrije se je pričel zmanjševati v 80. letih 20. stoletja, ko je takratno Jugoslavijo zajela
politična in gospodarska kriza (Vrišer, 2000). Industrijski razvoj je bil od 80. do 90. let
izpostavljen prehodu iz socializma v kapitalizem. Planski gospodarski sistemi in socialistični
družbeni odnosi so se pričeli krhati, zato se je gospodarstvo v 90. letih moralo ponovno
postavljati na noge (Drozg, 2007). Gospodarstvo je bilo močno prizadeto, saj je izgubilo
pomembna jugoslovanska tržišča (Vrišer, 1998). Najbolj krizna leta za tržiško industrijo so bila
90. leta. Kriza v gospodarstvu je bila posledica:
 povojne gospodarske usmerjenosti;
 različnih političnih odločitev in dovoljenj;
 neprilagojenosti tržnim potrebam;
 tehnološki zaostalosti (Klemenčič, 1992).
Občina Tržič je največje spremembe v dejavnostni strukturi po osamosvojitvi Slovenije občutila
pri naslednjih dejavnostih:
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- proizvodnja tekstilnih izdelkov - tržiška predilnica se je že od začetka obratovanja soočala s
hudo konkurenco, ki jo je večkrat uspešno premagala. Največji udarec za BPT pa je bila kriza,
ki jo je Jugoslavija pričela doživljati po letu 1980. Povzročila je njen razpad, tržiški in tudi
slovenski industriji pa se je zmanjšalo (pre)pomembno tržišče. Slednje je tudi botrovalo k
propadu tržiške predilnice (Longar, 2016). Poleg tega je tekstilno industrijo v težek položaj
postavila konkurenca bolje opremljenih podjetij na zahodu in cenejša delovna sila na vzhodu
(Vrišer, 2008).
- proizvodnja usnjenih izdelkov - tovrstna industrija je doživljala enako usodo kot tekstilna
industrija. Propadala je zaradi nekonkurenčnosti in izgube tržišča (Vrišer, 2008). Tržiška
proizvodnja usnjenih izdelkov je v času tranzicije doživljala zelo turbulentne čase. Peko je po
številnih (neuspešnih) finančnih vložkih po 113 letih delovanja leta 2016 prešel v stečaj in
prenehal z obratovanjem (Delo, 2016). Že leta 1972 je propadla tudi Runo, ki se je ukvarjala s
strojenjem kož (Mugerli, 2016).
- proizvodnja kovinskih izdelkov - kljub krizi ob razpadu Jugoslavije, izgubljenemu trgu ter
nujnemu prestrukturiranju proizvodnje v 90. letih (Vrišer, 2008), je ta panoga v občini Tržič
še vedno živa. S proizvodnjo ročnega obrtnega orodja, ki ga proizvaja podjetje AB Tokos
d.o.o., ta uspešno nadaljuje tradicijo nekdanje tržiške tovarne kos in srpov (AB Tokos, 2014).
V kovinski industriji je propadlo tudi podjetje Trifix. Od leta 2013 je podjetje v stečaju, zato
danes ne obratuje več (Gorenjski glas, 2014).
- obdelava in predelava lesa - kmalu po osamosvojitvi Slovenije, leta 1991, je v krizo zapadel
tudi ZLIT, ki je leta 1993 prešel v stečaj in tudi propadel (Gorenjski glas, 2015). Ta dejavnost
je doživljala številne stečaje, spremembe v proizvodnih programih ter prenehanje
proizvodnje. Manjše proizvodnje obrate so opuščali že pred tranzicijo, zato se je proizvodnja
začela koncentrirati v večjih, bolje opremljenih podjetjih (Vrišer, 2008). Kljub propadu ZLITa se nekatera, večinoma majhna podjetja, kot je npr. Gajles, še vedno ukvarjajo z obdelavo in
predelavo lesa. Veliko lesnih (pol)izdelkov je namenjeno izvozu.
- proizvodnja papirnih izdelkov – tovarna Lepenka je eno izmed redkih tržiških podjetij, ki od
leta 1881 še vedno deluje. V svojem delovanju je imela le dva zastoja proizvodnje (med vojno
in leta 1995) (Lepenka, 2002).

Občina Tržič se je vse od osamosvojitve Slovenije do leta 1996 soočala z zmanjševanjem števila
poslovnih subjektov. V obdobju med leti 1997 in 2005 se je število zaposlenih v gospodarskih
družbah zmanjšalo za 56 %. Občina se je takrat razvijala z dinamiko stagnacije oz. ohranjanja
takratnega stanja gospodarstva, namesto da bi ubrala pot napredka in se tako dvignila iz
povprečja. V postindustrijski dobi sta Tržič tako zaznamovali razvojno zaostajanje za najboljšimi
in podjetniška neprivlačnost Tržiča (Strategija razvoja…, 2007b).
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Na zmanjševanje števila poslovnih subjektov v občini Tržič posredno nakazuje tudi preglednica
5, ki nam prikazuje zaposlene Tržičane leta 1991 in 2002. Ob primerjavi ugotovimo, da vse več
Tržičanov danes odhaja na delo drugam, vse manj pa jih dela v domači občini. V občini se je
število delovnih mest zmanjšalo, zato Tržičani dnevno migrirajo na delo v ostale slovenske
občine.
Preglednica 5: Zaposleni po kraju dela leta 1991 in 2002
Zaposleni
Število Tržičanov, ki so zaposleni v občini Tržič
Število Tržičanov, ki so zaposleni v drugi
slovenski občini
Število Tržičanov, ki so zaposleni v drugi državi
Neznano
Skupno število zaposlenih Tržičanov
Število vseh zaposlenih v občini Tržič
Vir podatkov: Popis 1991, 2019; Popis 2002, 2019.

1991
4.715
1.322

2002
3.504
2.864

10
1
6.048
6.610

/
/
6.368
6.420

Značilnosti tržiškega gospodarstva v obdobju storitvenih dejavnosti so naslednje:
 pomanjkanje podjetniške iniciative;
 pomanjkanje podjetniških idej;
 slabo razvita promocija kadrovskih potreb tržiškega gospodarstva;
 pomankanje ustrezno usposobljenega in strokovnega kadra;
 premalo aktivna lokalna politika;
 »beg možganov« - odseljevanje mladih in izobraženih;
 primanjkovanje investitorjev (Strategija razvoja…, 2007b).
Leta 2005 je bilo v Tržiču pet različnih industrijskih dejavnosti. Tradicijo so nadaljevale
čevljarska, lesna, kovinska in papirna industrija, na novo pa se jim je pridružila še proizvodnja
električne in optične opreme (Vrišer, 2008).
Na nadaljnji razvoj tržiške industrije je močno vplivala tudi gospodarska kriza, ki se je pojavila
leta 2008. Povzročila je propad še edinega večjega podjetja z bogato tradicijo, ki je ostal po
propadu BTP-ja, tj. Peka (Longar, 2016). Kriza je močno vplivala tudi na ostala manjša in
srednja podjetja. Njihovo stanje pa se je pričelo izboljševati po koncu svetovne gospodarske
krize.
Po besedah Longarja (2016, str. 4) ima danes industrija v Tržiču drugačno vlogo in pomen kot
nekoč. Velikih industrijskih obratov, kakršna sta bila BPT in Peko, danes ni več, obstajajo pa
majhna in srednja podjetja, ki so zaradi dobrega gospodarjenja konkurenčna ostalim sorodnim
podjetjem. Lastniki manjših in srednjih podjetij so nekdanji delavci, ki so svoje izkušnje dobili v
večjih podjetjih (Longar, 2016).
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V Prilogi 1 so predstavljena pomembnejša podjetja, ki jih danes najdemo v občini Tržič.
Izpostavljenih je 20 podjetij, ki se med seboj razlikujejo po številu zaposlenih in po dejavnosti, s
katero se ukvarjajo. Poleg podjetij, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, npr. obutve, električnih naprav,
kovinskih izdelkov, papirja, ročnih rodij, tekstila itn. je danes v občini veliko storitvenih podjetij
in se ukvarjajo z npr. distribucijo prehrambnih izdelkov in knjig. Slika 5 nam prikazuje razmerje
med proizvodnjo naravnanimi podjetji in storitvenimi podjetji. Poleg tega lahko iz spodnje slike
razberemo, s katerimi proizvodnimi dejavnostmi, se podjetja ukvarjajo.
Slika 5: Razmerje med proizvodnimi in storitvenimi podjetji
 mehanska
obdelava
kovin;
 proizvodnja električnih
naprav;
 proizvodnja kovinskih
izdelkov;
 proizvodnja ročnega
orodja;
 proizvodnja izdelkov
iz papirja in kartona;
 proizvodnja obutve;
 obdelava in predelava
lesa;
 proizvodnja kemičnih
izdelkov;
 proizvodna tekstilnih
izdelkov.

25%

Proizvodna podjetja
Storitvena podjetja
75%

V občini se danes nahaja pet srednje velikih podjetij, ki imajo zaposlenih od 50 do 250 ljudi. Po
številu zaposlenih najbolj izstopa podjetje Cablex-T, ki ima, po informacijah na njihovi spletni
strani, 290 zaposlenih (Cablex, 2019). Devet podjetij uvrščamo med majhna podjetja, za katere
je značilno, da imajo med deset in 50 zaposlenih ljudi. Šest podjetij, ki smo jih izpostavili v
prilogi 1 pa uvrščamo med mikro podjetja, saj imajo manj kot deset zaposlenih.
Slika 6: Velikostna struktura podjetij

25%

Mikro podjetja
Majhna podjetja
Srednje velika podjetja
45%
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Preglednica 6 nam prikazuje tržiška podjetja glede na leto njihove ustanovitve. Mnoga podjetja
(12 od 20) so bila ustanovljena po osamosvojitvi Slovenije, torej po letu 1991. Pred omenjenim
letom je bilo ustanovljenih osem podjetij in sicer: Lepenka, Trio, Leny, Orodjarstvo Knific, MeliE-Tiko, Migi, Pinstrep Križe in Primakem. Med izpostavljenimi pa izstopa Lepenka, ki v Tržiču
obratuje vse od leta 1811 in je danes edino podjetje, ki nadaljuje in ohranja svojo dolgoletno
tradicijo proizvodnje in predelave papirja. Med podjetja, ki temeljijo na tradiciji, bi lahko uvrstili
tudi Trio, Mali-E-Tiko in AB Tokos, ki nadaljuje s tradicijo nekdanje Tovarne kos in srpov. S
čevljarsko tradicijo danes nadaljujejo predvsem mikro in majhna podjetja, npr. Proalp, Dal,
Pinstrep Križe, Migi ter srednje veliko podjetje PGP Inde, ki je leta 1993 nastalo kot hčerinsko
podjetje Peka in se še danes ukvarja s proizvodnjo različnih vrst podplatov.
Preglednica 6: Današnja podjetja glede na leto ustanovitve
Podjetje
Lepenka
Trio
Leny
Orodjarstvo Knific
Mali-E-Tiko
Migi
Pinestrep Križe
Primakem
Gaj les
Pgp Inde
Učila International
Kvibo
Pakirnica Tims
Proalp
Intec Mkd
Dal
Semago
Avrora as
Cablex-T
AB Tokos

Leto ustanovitve
1811
1954
1987
1987
1988
1988
1990
1990
1993
1993
1994
1997
1997
1997
1998
2003
2004
2008
2008
2013

Industrije, po kateri je bil Tržič v preteklosti znan, danes ni več. Razlogi so predvsem v sodobni
tehnološki značilnosti podjetij in globalizacijskih tokov. V občini pa danes ostaja veliko
degradiranega prostora, ki bi lahko z novo rabo omogočil zagon novih podjetij.
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V Tržiču so primerne površine za razvoj podjetništva in širjenje podjetij. Največje ovire pa
predstavljajo različne zaščite z vidika naravne in kulturne dediščine (Strategija razvoja…,
2007b). S podobnimi ovirami se je srečalo tudi podjetje Orodjarstvo Knific, ki se je zaradi hitro
rastoče proizvodnje soočalo s pomanjkanjem površin za gradnjo novih obratov. Svoje obrate so
zato avgusta 2018 preselili v Poslovno cono v Naklem (Orodjarstvo Knific, 2019). Problem je
tudi pomanjkanje sodelovanja med različnimi nosilci posameznih dejavnosti in nepovezanost
posameznih aktivnosti (Strategija razvoja…, 2007b).

4.4. PREOBRAZBA TRŽIŠKE INDUSTRIJE
Tržiška industrija je skozi različna zgodovinska obdobja doživljala spremembe (Longar, 2016).
Šla je skozi vse faze gospodarskega razvoja Slovenije, ki jih lahko razdelimo na tri obdobja, in
sicer:
- obrtno-manufakturno obdobje;
- industrijsko obdobje;
- obdobje storitvenih dejavnosti.
Spodnji model nam prikazuje razvoj industrije v občini Tržič od njenih zametkov, ki so se
pojavili v obrtno-manufakturnem obdobju, vse do njenega viška v obdobju industrializacije in
kasnejšega zatona, ko so pričele prevladovati storitvene dejavnosti. Pri vsakem obdobju so
izpostavljeni vzroki, ki so botrovali k vzponu določenega obdobja, njegove značilnosti in vzroki
za konec posameznega obdobja.
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Slika 7: Model razvoja industrije v občini Tržič

Avtor: Žiga Longar, 2019.
Za obrtno-manufakturno obdobje je bila v Tržiču sprva značilna prevlada agrarnih
gospodarskih dejavnosti, med katere sodijo kmetijstvo, gozdarstvo, lov in ribištvo. Poleg
agrarnih pa so obstajale tudi neagrarne gospodarske dejavnosti, med katerimi so prevladovale
številne obrti, ki so se združevale v cehe. Med glavne obrtno-manufakturne panoge sodijo:
kovaštvo, nogavičarstvo, tkalstvo, čevljarstvo itd. Poleg omenjenih obrti pa sta bila prisotna tudi
trgovanje in prevozništvo, ki se je razvilo zavoljo ugodne lege ob prometni poti. Agrarne
dejavnosti v Tržiču nikoli niso bile v ospredju, saj, kot pravi Mohorič (1957, str. 15), so Tržičani
zaradi prevlade obrtnega duha kmetijstvu in poljedelstvu namenjali vse manj pozornosti
(Mohorič, 1957). Obrtno-manufakturno obdobje se je končalo nekje v drugi polovici 19. stoletja
z ukinitvijo cehov. Krizo pa sta povzročili tudi izgradnja gorenjske železnice, ki je zaobšla Tržič,
in gospodarska kriza, ki je izbruhnila leta 1873.
Z izgradnjo prvih tovarn leta 1874 se v Tržiču prične industrijsko obdobje. Takrat se je začela
graditev večjih proizvodnih objektov in hal za masovno proizvodnjo. Proizvodne objekte so ves
čas dograjevali in obnavljali, saj je bilo za industrializacijo značilno stalno povečevanje
industrijske proizvodnje. Ker je industrija pričela zagotavljati delovna mesta, predvsem pa so bili
zaslužki bistveno večji, kot so jih prinašale druge gospodarske dejavnosti, je prišlo do pojava
deagrarizacije ter selitve iz podeželja v mesto. Podeželsko prebivalstvo se je odslej zaposlovalo v
nekmetijskih dejavnostih (Longar, 2016). K razvoju industrije je pripomogla tudi izgradnja
železniškega tira, ki je Tržič povezala s Kranjem. Obdobje je najbolj zaznamoval nastanek
številnih proizvodnih obratov, ki so nastali iz nekdanjih obrtnih in manufakturnih delavnic.
Tržiška industrija je svoj višek doživela v 80. letih prejšnjega stoletja, ko je bila industrializacija
na višku. Takrat je tržiška industrija obvladovala svoj trg, zaposlovala je veliko delovne sile ter
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spodbudila priseljevanje iz drugih krajev, pokrajin in držav. V času industrializacije so
prevladovala večja podjetja z velikim številom zaposlenih, med katerimi so bila najbolj znana
BPT, Peko, Tovarna kos in srpov itd. Za tovrstna podjetja je bila značilna masovna proizvodnja.
Ta trend se je obrnil v 90. letih, ko so izgubili zelo pomemben jugoslovanski trg, kar je za seboj
prineslo še vrsto drugih negativnih posledic, ki so povzročili hudo krizo in kasnejši propad.
Za obdobje storitev je značilna prevlada storitvenih dejavnosti, ki razmah doživijo po letu 1990,
ko planski gospodarski sistem propade, Slovenija pa preide v obdobje tržnega gospodarstva.
Delež števila zaposlenih v industriji se je zmanjšal, povečalo pa se je število zaposlenih v
storitvenih dejavnostih (npr. trgovina, turizem, bančništvo itd.). Največjo krizo so doživljale
tekstilna, obutvena, lesna in kovinska industrija, zato so mnoga podjetja, ki so temeljila na
tovrstnih industrijah, propadla (npr. BPT, Peko itd.).
Deindustrializacija, ki se je v Tržiču pojavila že nekaj let pred osamosvojitvijo Slovenije, je
mnoge dejavnosti prisilila v prestrukturiranje in v zmanjšanje velikostne strukture podjetij
(Longar, 2016). Danes večinoma prevladujejo majhna in srednje velika podjetja, ki so nastala na
območju nekdanjih tovarniških objektov. Industrijsko tradicijo danes nadaljujejo posamezniki, ki
so v preteklosti delali v teh podjetjih, nato pa so se odločili za samostojno podjetniško pot. Poleg
podjetij se na območju nekdanjih tovarniških obratov nahajajo številne trgovine.
Tržiška industrija je tako prešla iz agrarne in obrtno-manufakture dobe v industrijsko ter kasneje
v postindustrijsko dobo oz. dobo storitvenih dejavnosti. Nekatera območja Tržiča so ob prehodu
iz industrijske v postindustrijsko dobo oz. dobo storitvenih dejavnosti ohranila tipičen
industrijski videz območja. Takšni so primeri območja nekdanjih tovarn BPT (Longar, 2016),
Peka, Tovarna Lepenke in AB Tokos.

4.4.1. LOKACIJSKI DEJAVNIKI
Lokacijski dejavniki so gospodarski, socialni, prostorski, institucionalni in okoljski razlogi za
lociranje proizvodnih dejavnosti. Nekateri dejavniki imajo lahko pozitivne učinke (poceni
delovna sila, industrijska tradicija, primerno zemljišče itd.) in privabljajo industrijska podjetja,
na drugi strani pa so lokacijski dejavniki tudi tisti, ki odvračajo (drago zemljišče, nizko
usposobljena delovna sila) ali celo preprečujejo (neustreznost reliefa, varovanje okolja itd.)
namestitev industrijskih obratov (Vrišer, 2000).
Med pomembnejše lokacijske dejavnike, ki so spodbudili nastanek in razvoj tržiške industrije,
štejemo:
- bogate zaloge lesa in vodnih virov;
- dolgoletna in pestra obrtna tradicija;
- lega ob prometni povezavi preko prelaza Ljubelj;
- tuji finančni vložki;
- izgradnja železnice.
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Klemenčič (1992) dodaja še:
- ugodna velikostna sestava podjetij;
- značajske poteze domačinov, kot sta trdoživost in optimizem oz. »gorenjska trma«.
Poleg zgoraj omenjenih prednosti, ki so spodbudili razvoj industrije, lahko izpostavimo tudi
nekaj njenih slabosti, in sicer:
- zaostalost in zastarelost proizvodnih postopkov in opreme;
- slabo izobražena in manj kvalificirana delovna sila;
- primanjkovanje ravnih površin zaradi razgibanega reliefa;
- prevelika navezanost na jugoslovansko tržišče;
- skromne finančne spodbude na občinski in državni ravni.
K omenjenim značilnostim lahko dodamo še:
- prevlada delovno intenzivne industrije, kot sta tekstilna industrija in industrija usnja;
- neizrazito zastopanje industrijskih proizvodov na trgu;
- obrtniška in samozadostna miselnost delavcev;
- manj dobičkonosna industrija (Klemenčič, 1992);
- pomanjkanje proizvodnega sodelovanja med industrijskimi panogami (Strategija
razvoja…, 2007b).
Lahko bi rekli, da je slabosti tržiške industrije celo več kot prednosti, pri čemer se moramo
zavedati, da posamezna slabost s seboj prinese vrsto drugih neugodnosti. V delovno intenzivni
industriji je velik delež nizko kvalificirane delovne sile, kar v primeru tržiške industrije pomeni
tudi zastarelo tehnološko opremo ter nekreativno in premalo izrazito zastopanje na tržišču
(Klemenčič, 1992). V preteklosti je bila tržiška industrija skoncentrirana ob vodnih virih in
prometnih povezavah. Po 2. svetovni vojni so podjetja svoje obrate pričela graditi in prestavljali
južneje od mesta Tržič, v industrijsko cono Mlaka-Loka.
Med današnje lokacijske dejavnike, ki spodbujajo razvoj industrije v občini Tržič, bi lahko
uvrstili naslednje:
- tradicija obrtnih in kasneje industrijskih dejavnosti (npr. proizvodnja usnjenih izdelkov,
tekstila, kovin, papirja ter obdelava in predelava lesa);
- uveljavljenost podjetij na trgu;
- bogate zaloge surovin (npr. les, vodni viri);
- prometna lega občine;
- tuje investicije.
Mrak (1996, str. 37) med sedanje lokacijske dejavnike uvršča še:
- delovno silo;
- konkurenčnost tistih podjetij, ki so redki proizvajalci določenih artiklov v Evropi (npr.
Tokos);
- bližina evropskega trga.
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5. PREBIVALSTVO V OBČINI TRŽIČ
Za Slovenijo je značilna redka in razpršena poselitev. Zgostitve prebivalstva najdemo v večjih
urbanih središčih. Redkeje pa so poseljena reliefno razgibana območja, ker so naravnogeografski
pogoji za življenje nekoliko slabši. Poleg tega so omenjena območja s prometnega vidika težje
dostopna in so zaradi tega redkeje poseljena. V Sloveniji na kvadratnem kilometru površine
povprečno živi 102 prebivalcev, v občini Tržič pa 95,5 prebivalcev; to pomeni, da je gostota
naseljenosti v občini manjša kot v celotni državi (Statistični …, 2016).
Zadnjih 20 let vsa slovenska mesta doživljajo temeljite demografske spremembe. Tržič v tem
pogledu ni nobena izjema. Mesto je drugačno demografsko podobo začelo pridobivati s selitvijo
nekaterih dejavnosti in prebivalstva na rob mesta. Prebivalci so se na rob mesta selili zaradi
izgradnje novih stanovanjskih kompleksov, iskanja miru in ne tako utesnjenih pogojev za
življenje, kakršni vladajo v samem jedru Tržiča. Za občino je značilna izrazita suburbanizacija
(Kamplet, 2010).
Ob koncu leta 2018 je imela občina 14.784 prebivalcev od tega 7.290 moških in 7.494 žensk. Po
številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 36. mesto. V letu 2017 je bilo
število živorojenih nižje od števila umrlih. Naravni prirastek na 1.000 prebivalcev v občini je bil
v tem letu negativen, znašal je -1,9 ‰ (v Sloveniji -0,1 ‰). Število ljudi, ki so se iz občine Tržič
odselili, je bil višji od števila ljudi, ki so se vanjo priselili. Skupni prirastek na 1.000 prebivalcev
v občini je bil negativen, znašal je -5,2 ‰ (v Sloveniji 0,6‰). Seštevek naravnega in selitvenega
prirastka na 1.000 prebivalcev v občini je bil negativen, znašal je -7,1 ‰ (v Sloveniji 0,5‰)
(Statistični …, 2019).
Povprečna starost občanov je bila ob koncu leta 2018 44,1 leta in je tako višja od povprečne
starosti prebivalcev Slovenije (43,3 leta) (Statistični …, 2019).
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Slika 8: Število prebivalcev v občini Tržič
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000

6.000
4.000
2.000
0
1869 1880 1890 1990 1910 1931 1948 1953 1961 1966 1971 1981 1991 2002 2012 2018
Število prebivalcev

Vir podatkov: Šifrer, 1969; Popis 1971, 2019; Popis 1981, 2019; Popis 1991, 2019; Popis 2002,
2019; Osnovne skupine …, 2019.2
Slika 8 nam prikazuje gibanje prebivalcev v občini Tržič od leta 1869 do leta 2018. Zgodovinski
popisi od leta 1869 kažejo, da je prebivalstvo vse od omenjenega leta do leta 1991 v občini Tržič
naraščalo. V omenjenem obdobju je število prebivalcev v občini Tržič najbolj naraslo med
letoma 1910 in 1948, saj se je število prebivalcev povečalo iz 7.100 (leta 1910) na 9.924 (leta
1948). Razloge lahko najdemo v izboljševanju življenjskih razmer in napredku medicine, kar je
pripomoglo k zmanjšanju smrtnosti dojenčkov in podaljševanju življenjske dobe, kar je
povzročilo demografsko eksplozijo. Kamplet (2010, str. 58) dodaja, da je pred 2. svetovno vojno
prebivalstvo naraščalo tudi zaradi priseljevanja, saj se je takrat v Tržič priseljevalo večinoma
slovensko prebivalstvo iz njegove okolice.
Na povečevanje števila prebivalcev v občini Tržič so vplivale tudi priselitve delavcev iz takratne
Jugoslavije med letoma 1961 in l991, ko se je število prebivalcev v občini Tržič povečalo iz
11.350 (leta 1961) na 14.975 (leta 1991) prebivalcev. Razlog za priseljevanje delavcev je bila
razvita industrija, ki je zagotavljala številna delovna mesta. Vse od leta 1991 do leta 2012 število
prebivalcev v občini stagnira. Industrija, ki je v obdobju med 1961 in 1991 zagotavljala številna
delovna mesta, je po letu 1991 začela propadati. Priseljevanje v občino se je končalo že v 80.
letnih 20. stoletja. Po letu 2012 pa občina, kot beleži statistika, doživlja rahel upad števila
prebivalcev.

2

Definicije prebivalstva ob popisih so predstavljene v metodoloških pojasnilih.
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5.1. PRESELJEVANJE V OBČINO TRŽIČ
Ljudje se zaradi različnih vzrokov selijo iz kraja v kraj, tudi iz države v državo. Človek svoje
gibanje pozitivno vrednoti, saj s spreminjanjem geografskega okolja, za sebe in svoje najbližje,
poskuša najti boljše pogoje za življenje. V preteklosti je bil tudi Tržič deležen priseljevanja ljudi
od drugod. Tržič se je razvijal na podlagi priseljevanja tistih, ki so iz oddaljenih krajev prinašali
znanje in kapital, in tistih, ki so prišli z željo po delu in zaslužku (Knific, 2017).
Priseljevanje v občino Tržič lahko tako kot priseljevanje v Slovenijo razdelimo na tri obdobja:
- obdobje do leta 1945
Obrtni značaj tržiškega gospodarstva je že v obrtno-manufakturnem obdobju spodbudil
prebivalce iz neslovenskih dežel k priseljevanju v Tržič. Priseljevanje tujega prebivalstva je zelo
pomembno vplivalo na gospodarski in kasnejši industrijski razvoj Tržiča, saj so poleg znanja in
izboljšav v proizvodnih postopkih prinesli tudi kapital, ki je v določenih trenutkih pomembno
vplival na razvoj Tržiča. V obdobju do leta 1945 so zaradi finančnih investicij priseljenega
prebivalstva nastala prva industrijska podjetja. V Tržiču pa so prepoznali tudi naravno bogastvo
in raznovrstne naravne vire, ki še niso bili izkoriščeni.
Pomembnejša priseljevanja tujega prebivalstva so se torej začela z industrializacijo. Takrat so se
pričeli priseljevati strokovnjaki, predvsem iz Avstrije, Češke, Nemčije in tudi Italije. Do prve
svetovne vojne so se Tržičani tudi začasno izseljevali. Predvsem so bili to delavci, ki so hodili na
delo v sosednje kraje in države, kjer so se naučili novih delovnih tehnik (Mohorič, 1957). Med 1.
in 2. svetovno vojno v Tržiču ni prišlo do večjega naseljevanja priseljencev iz tujine, razlog je bil
v stagnaciji razvoja tržiške industrije (Klemenčič, 1993a). Za potrebe industrije so zadoščali
domači kmečki delavci, ki so v industriji iskali boljše zaslužke (Dolenc, 2007).
- obdobje od leta 1945 do 1990
Med letoma 1945 in 1980 se je industrija v Tržiču najbolj intenzivno razvijala. Številna podjetja,
ki so bila ustanovljena na prehodu iz 19. v 20. stoletje, so svoje obrate zaradi uspešnosti
proizvodnje stalno povečevala. Povečani obrati pa so nudili vedno večje število delovnih mest.
V tem obdobju so se v Tržič priseljevali delavci iz republik takratne Jugoslavije. Intenzivno
priseljevanje je Tržič doživel v 70. letih, zaradi močne industrializacije (Kamplet, 2010). 10 let
kasneje pa je industrija v Tržiču doživela svoj višek.
Delavci niso prihajali samo iz območja nekdanje Jugoslavije (Petek, Roblek, 1985), ampak tudi
iz ostalih delov Slovenije. V Tržič se je preselilo veliko Dolenjcev, Notranjcev ter prebivalcev iz
Tolmina in Murske Sobote (Lipoglavšek-Rakovec, 1954). Lipoglavšek-Rakovec (1954, str. 156)
ugotavlja, da se je po 2. svetovni vojni močno povečal delež tujih žensk, starih od 20 do 25 let,
zaradi zaposlovanja v tekstilni industriji (Petek, Roblek, 1985). Poleg tekstilne industrije pa je
veliko priseljenih tujcev zaposlovala tudi čevljarska industrija.
Družbena dinamika v podjetju BPT nam da zelo ilustrativen vpogled v priseljevanje in
zaposlovanje tuje delovne sile. Po 1. svetovni vojni je bilo v omenjenemu podjetju zaposlenih
39 priseljencev iz neslovenskih dežel. Večinoma so bili to mojstri, arhitekti, obratovodje, tehniki
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in drugi strokovnjaki, ki so prihajali iz Avstrije, Nemčije, Švice, Italije in Češke (Petek, Roblek,
1985). V vseh letih so se v novonastale tovarne priseljevali delavci iz republik takratne
Jugoslavije, saj je domače delovne sile, ki bi opravljala tovrstna dela, primanjkovalo. Leta 1960
je bilo zaposlenih 1.578 delavcev, 10 let kasneje pa le še 1.320. 39 % delovne sile so leta 1960
predstavljali Tržičani, dvajset let kasneje pa niso dosegli več kot 20 %. Slovenski delavci so
odhajali, saj so bili dohodki nižji kot v ostalih panogah, imeli so slabše možnosti za
napredovanje, poleg tega je bilo delo fizično težko in monotono. Na prosta delovna mesta so
prihajali delavci iz republik takratne Jugoslavije. V delavskih domovih so jim zagotovili
stanovanja (Petek, Roblek, 1985).
- obdobje po letu 1990
Pomen industrije se je v tem obdobju pričel zmanjševati, krepiti pa so se pričele storitvene
dejavnosti. Ne glede na to, da je industrija zagotavljala vse manj delovnih mest, se je ravno v 90.
letih, kot lahko vidimo iz Preglednice 7, v Tržič priselilo največ priseljencev. Dolenc (2007, str.
89-93) pravi, da tokrat razlog ni bil ekonomski, ampak družbeno-politični (Dolenc, 2007). Na
delež tujih priseljencev v Tržiču je po letu 1991 vplivala vojna v nekdanji Jugoslaviji. O številu
priseljencev, ki so se pred vojnami zatekli k sorodnikom in znancem v Tržič, ni na voljo
ustreznih podatkov. Iz popisov vemo, da je bil delež tujega prebivalstva v občini Tržič leta 1991
kar 29 %. (Klemenčič, 1993a). Vprašanje pa je, koliko izmed začasno priseljenih se je po
končani vojni vrnilo v svojo domovino.
Prvo obdobje priseljevanja je bilo tako v znamenju priseljencev iz neslovenskih dežel, ki so se v
Tržič naselili. S seboj so prinesli kapital, ki jim je omogočil gradnjo industrijskih objektov.
Drugo obdobje pa je z vidika priseljevanja imelo nekoliko drugačne značilnosti. V Tržič so še
vedno priseljevali priseljenci iz neslovenskih dežel, a tokrat zaradi potreb po delu. S seboj torej
niso prinesli kapitala, ampak so iskali možnosti za zaposlitev, za izboljšanje njihovega
ekonomskega stanja. Za tretje obdobje pa je značilno priseljevanje tistih oseb, ki so se zaradi
nevzdržnih razmer v matični državi, začasno ali pa trajno, zatekli k sorodnikom in prijateljem, ki
so že živeli v Tržiču.
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Preglednica 7: Priseljevanje, zaposlovanje in gospodarske dejavnosti po popisih
Leto
Število
prebivalcev
Število
priseljenih
Število
zaposlenih3

1953

1961

1971

1981

1991

2002

10.154

11.350

12.460

14.014

14.975

15.151

-

423

503

874

1.137

33

4.417

5.667

5.610

6.316

6.610

6.420

Zaposleni po dejavnosti
Kmetijstvo,
gozdarstvo
Industrija
Rudarstvo
Gradbeništvo
Oskrba
z
vodo
Trgovina,
gostinstvo in
ostale
storitvene
dejavnosti5
Neznana
dejavnost

763

593

130

93

335

1224

2.596
2
78

3.481
143

4.145
184

4.114
346

3.712
330

3.054

-

87

58

36

96

773

1.140

1.058

1.700

2.131

2.879

205

223

35

27

6

365

Vir podatkov: Popis 1953, 2019; Popis 1961, 2019; Popis 1971, 2019; Popis 1981, 2019; Popis
prebivalstva …, 1981; Popis 1991, 2019; Popis 2002a, 2019.
Preglednica 7 nam prikazuje podatke o družbeni dinamiki občine Tržič v času popisov – 1953,
1961, 1971, 1981, 1991 in 2002.
Zgornji del preglednice nam prikazuje število prebivalcev v občini Tržič v času posameznega
popisa, število ljudi, ki so se v občino Tržič priselili, ter število zaposlenih v občini Tržič.
Omeniti je potrebno, da je pri Popisu 2002 prišlo do drugačne opredelitve osebe, ki se v
Slovenijo priseli, zato je število priseljenih tako majhno. Sprememba definicije je predstavljena v
metodoloških pojasnilih, prav tako je tam pojasnjena kategorizacija delovno aktivnega
prebivalstva po dejavnostih, ki se od Popisa 2002 razlikuje. Iz spodnjega dela preglednice pa
lahko razberemo, v katerih gospodarskih dejavnostih so bili prebivalci v občini Tržič zaposleni.
3

Podatek vključuje vse zaposlene v občini Tržič, torej Tržičane in tiste, ki so v Tržič vsakodnevno prihajali na delo.
Podatek samo za kmetijstvo.
5
Ostale storitvene dejavnosti zajemajo: promet, finančne dejavnosti, zdravstvo, dejavnosti javne uprave,
izobraževanje, kulturne dejavnosti.
4
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Iz zgornjega dela preglednice lahko razberemo, da se je število ljudi, ki so se v občino Tržič
priselili od leta 1961 do 1991 povečevalo. Ob Popisu 1961 je bilo v občini Tržič 423 priseljenih,
30 let kasneje pa se je število priseljenih povečalo na 1.137. Statistika torej v Popisu 1991 beleži
največje število priseljenih, saj so družbeni nemiri in politična kriza v Jugoslaviji povzročili
razpad Jugoslavije, osamosvojitev Slovenije in vojno. Število priseljenih se je v tem popisu
verjetno povečalo na račun verižnih migracij, kar pomeni, da so se v občino Tržič priselili
sorodniki, znanci ali pa prijatelji tistih priseljencev, ki so v Tržiču že živeli.
Ker je pri Popisu 2002 prišlo do spremembe v definiciji priseljenega prebivalstva, podatka za
omenjeno leto ne moremo primerjati. Za vse popise pa je primerljiv podatek o številu zaposlenih
v občini Tržič. Vsako leto je število zaposlenih naraščalo skladno z naraščanjem števila
prebivalcev v občini Tržič ter priseljevanjem v občino. Da ugotovimo, v kateri dejavnosti so bili
občani Tržiča zaposleni in katera dejavnost je nasploh prevladovala v občini Tržič, moramo
predstaviti tudi podatke o številu zaposlenih po posameznih dejavnostih.
V Popisu 1953 je bilo največ aktivnega prebivalstva v občini Tržič zaposlenega v industriji, na
drugem mestu sta kmetijstvo in gozdarstvo, sledijo pa trgovina in ostale storitvene dejavnosti.
Opazimo, da sta bila v času popisa v občini zaposlena še dva rudarja, ki sta verjetno delala v
Šentanskem rudniku živega srebra, čeprav je slednji z obratovanjem prenehal že leta 1902
(Šentanski rudnik, 2019). Leta 1961 se je tako kot v nadaljnjih popisih število zaposlenih v
industriji še naprej povečevalo. V Popisu 1991 prvič opazimo, da je se je število zaposlenih v
primerjavi s preteklim popisom zmanjšalo, in sicer iz 4.114 (leta 1981) na 3.712 (leta 1991).
Takrat je industrija pričela izgubljati na pomenu in veljavi, saj se je pričela deindustrializacija.
Število zaposlenih v industriji se je pričelo zmanjševati, saj so nekatera industrijska podjetja
pričela propadati. To se še bolj jasno vidi v Popisu 2002, ki sicer poleg industrije vključuje tudi
gradbeništvo in oskrbo z vodo. Kljub vsemu je njihovo skupno število zaposlenih v omenjeni
dejavnosti manjše, kot je bilo število zaposlenih v industriji v Popisu 1991. Med letoma 1981 in
2002 lahko opazimo, da je število delovnih mest v občini Tržič stagniralo, saj zmanjšanje števila
zaposlenih v industriji nadomestijo zaposlitve v storitvenih dejavnostih. Število zaposlenih v
storitvenih dejavnostih se je povečevalo vse od leta 1953. Višek doseže v Popisu 2002, ko je
število zaposlenih v storitvenih dejavnostnih največje. S postopnim naraščanjem zaposlenih v
storitvenih dejavnostih, je ta gospodarska dejavnost pridobivala na pomenu. Dodatno se je
okrepila v času industrializacije, ko se je število zaposlenih v industriji pričelo zmanjševati.
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Preglednica 8: Delež zaposlenih v industriji in storitvenih dejavnosti po posameznih popisih
Popis (leto)
Delež industrije (%)
Delež storitvenih dejavnosti (%)
1953
58,8
17,5
1961
61,4
20,1
1971
73,9
18,8
1981
65,1
26,9
1991
56,1
32,2
2002
47,6
44,8
Vir podatkov: Popis 1953, 2019; Popis 1961, 2019; Popis 1971, 2019; Popis 1981, 2019; Popis
1991, 2019; Popis 2002a, 2019.
Preglednica 8 nam prikazuje delež industrije in storitvenih dejavnosti, glede na število
zaposlenih po posameznih popisih. Vidimo lahko, da je tako kot število zaposlenih v industriji
naraščal tudi njen delež. Od Popisa 1953 do Popisa 1971 je bilo v industriji zaposlenih vedno več
ljudi. Po omenjenem popisu, pa se je delež zaposlenih v industriji pričel zmanjševati. Iz 73,9 %
leta 1971 je leta 1991 znašal 56,1 %. V Popisu 2002 pa je bil skupni delež nekmetijskih
dejavnosti, kamor sodi tudi industrija, manjši od preteklega popisa. Sočasno z zmanjševanjem
deleža zaposlenih v industriji, se je krepil delež zaposlenih v storitvenih dejavnostih. V Popisu
1953 delež zaposlenih v storitvenih dejavnostih znaša 17,5 %, v Popisu 2002 pa znaša 44,8 %.

5.2. NARODNOSTNA SESTAVA
V 19. stoletju, še zlasti pa v obdobju po 2. svetovni vojni, je povsod po Evropi prihajalo do
sprememb v narodnostni sestavi prebivalcev. Slovenija in njena mesta pri tem niso bila nobena
izjema. Z oblikovanjem posameznih narodov na nekdanjem ozemlju Avstro-Ogrske se njihove
meje, zaradi prepletenosti narodnostno mešanih območij z območji homogene poselitve
posameznih narodov (Slovencev, Hrvatov, Čehov, Avstrijcev, Madžarov in Italijanov), niso
mogle oblikovati po etničnem načelu. Meje med državami so se skozi različna zgodovinska
obdobja (po 1. svetovni vojni, po 2. svetovni vojni in ob koncu 90. let) oblikovale tako, da so
potekale ali pa še vedno potekajo skozi narodnostno mešana ozemlja (Klemenčič, 1993b).
Do velikih sprememb v narodnostni sestavi prebivalstev je prihajalo zaradi naslednjih vzrokov:
- družbeno-politični sistem (spreminjanje državnih meja, vojne);
- gospodarska usmerjenost;
- vključevanje določenih držav, ali pa njenih delov, v procese evropske integracije.
Ti dejavniki so se uveljavljali skozi celotno oblikovanje posameznih držav, zato so vplivali na
spreminjanje narodnostne sestave, držav in njihovih mest (Klemenčič, 1993b).
Število tujega prebivalstva je v Tržiču iz leta v leto naraščalo. Leta 1953 je bilo po popisu
prebivalstva v občini le 2 % tujega prebivalstva, leta 1971 je delež znašal 5,5 %. Delež se je
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močno povečal v 80. letih (znašal je 17,6 %) ter v 90. letih, ko je bilo v občini že 29 % tujega
prebivalstva (Klemenčič, 1993a). Podatki o deležu tujega prebivalstva nakazujejo na postopno
priseljevanje in hkratno naraščanje deleža tujega prebivalstva v občini Tržič. Zanimiv je še zlasti
zadnji podatek, ko je bil delež neslovenskega prebivalstva največji, saj se je le ta verjetno
povečal zaradi priseljevanja družinskih članov tistih oseb, ki so v Tržič pred leti prišle z
namenom zaposlitve. K povečanju deleža tujega prebivalstva so pripomogle tudi neugodne
družbeno-politične razmere v Republiki Jugoslaviji, ki so povzročile tudi migracije prebivalcev.
Preglednica 9: Opredelitev priseljencev glede narodnostne pripadnosti ob Popisu 1953, 1961,
1971, 1981 in 1991
Leto popisa
Skupaj
Slovenci
Hrvati
Muslimani
Srbi
Črnogorci
Albanci
Makedonci
Drugi6
Neopredeljeni7
Vir podatkov: Popis
1991, 2019.

1953
1961
1971
1981
10.154
11.350
12.460
14.014
9.928
11.056
11.750
12.462
85
152
353
607
37
325
69
88
115
321
15
7
10
33
7
11
17
6
6
5
15
12
24
19
9
19
10
129
176
1953, 2019; Popis 1961, 2019; Popis 1971, 2019; Popis 1981,

1991
14.975
12.766
650
479
405
58
23
34
12
548
2019; Popis

Po podatkih popisov prebivalstva, ki so prikazani v Preglednici 9, lahko opazimo, da je število
prebivalcev v občini Tržič ves čas naraščalo, prav tako pa se je postopoma povečalo število
priseljenega prebivalstva. Slednjega je bilo v občini Tržič največ ob popisu leta 1991.
Statistika iz let 1953 in 1961 beleži, da je bilo v občini Tržič ob popisih prebivalcev največji
delež slovenskega prebivalstva. V popisu leta 1953 je delež slovenskega prebivalstva znašal 97,8
% (9.928 oseb), ob popisu leta 1961 pa 97,4 % (11.056 oseb). Delež slovenskega prebivalstva se
je v popisu leta 1961 zmanjšal na račun neslovenskega prebivalstva, katerega delež se je povečal
iz 2,2 % (leta 1953) na 2,5 % (leta 1961).

6

Med druge narodnosti spadajo: Avstrijci, Čehi, Bolgari, Slovaki, Nemci, Poljaki, Italijani, Madžari, Ukrajinci in
ostali (Popis 1953, 2019; Popis 1961, 2019; Popis 1971, 2019; Popis 1981, 2019; Popis 1991, 2019).
7
V popisu leta 1953 in 1961 se je kategorija »Neopredeljeni« imenovala »Jugoslovan – narodnostno neopredeljen«.
Popisi z leta 1953 v to kategorijo uvršča Muslimane. V popisu prebivalcev leta 1961 pa v omenjeno kategorijo
spadajo osebe, ki se niso podrobneje narodnostno opredelile, in tiste osebe, ki so se opredelile po regionalni
pripadnosti (npr. Gorenjec, Dolenjec). Pri nadaljnjih popisih (l. 1971, l. 1981 in l. 1991) so se v kategorijo
»Neopredeljeni« uvrstile vse tiste osebe, ki se narodnostno niso želeli opredeliti (Popis 2002b, 2019).
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Leta 1971 je v občini Tržič, v primerjavi s preteklima popisoma, delež slovenskega prebivalstva
upadel, znašal je 94,3 %. Po narodni pripadnosti se je poleg Slovencev opredelilo še 4,4 %
neslovenskega prebivalstva (550 oseb). Iz preglednice je razvidno, da je bilo med neslovenskim
prebivalstvom največ Hrvatov (353 oseb) in Srbov (115). Priseljene Srbe in Hrvate so v
naslednjih letih pričeli dohitevati in celo prehitevati Muslimani, v smislu narodnosti. Veliko pa je
bilo tudi narodnostno neopredeljenih – 129.
Leta 1981 je bilo v občini Tržič 14.014 prebivalcev, od tega 88,9 % Slovencev. V primerjavi s
preteklimi popisi se je delež slovenskega prebivalstva zmanjšal, delež priseljenega pa povečal.
Med neslovenskim prebivalstvom so še vedno prevladovali Hrvati (607), sledili so jim
Muslimani (325) in Srbi (321). Izrazito se je povečal delež muslimanskega prebivalstva iz 0,3 %
(leta 1971) na 2,3 % (leta 1981). Nato jim sledi hrvaško prebivalstvo, katerih delež se je iz 0,8 %
(leta 1953) povečal na 4,3 % (leta 1981). Delež srbskega prebivalstva pa se je od leta 1961
povečal za 1,5 odstotnih točk (leta 1981 je znašal 2,2 %). V tem popisu se po narodni pripadnosti
ni opredelilo 176 oseb, kar je 1,2 %.
Popis iz leta 1991 nam razkriva, da se je število prebivalcev v občini Tržič še naprej povečevalo,
tako kot število priseljenih. Izrazito se je zmanjšal delež slovenskega prebivalstva iz 97,8 % (leta
1953) na 85,2 % leta 1991. Med vsemi priseljenimi narodi se je za 0,9 odstotnih točk povečal
delež Muslimanov (479 oseb) ter za 0,5 odstotnih točk delež srbskega prebivalstva (405 oseb).
Hrvaško prebivalstvo se je povečalo sorazmerno s povečanjem skupnega števila prebivalcev,
zato njihov delež ostaja enak (4,3 %). Po narodni pripadnosti se ni opredelilo 548 oseb, kar
predstavlja 3,6 %.
Klemenčič (1993a, str. 86) je narodnostno sestavo leta 1991 analiziral na podlagi gospodinjstev.
Ugotovil je, da je bilo takrat v Tržiču 72 % slovenskih8 gospodinjstev, 22 % neslovenskih in 6 %
mešanih gospodinjstev, torej slovensko-neslovenskih. Skoraj 65 % »tujih« gospodinjstev je po
izvoru prihajalo iz Bosne in Hercegovine, ostalih 35 % pa so predstavljali prebivalci ostalih
republik nekdanje Jugoslavije (Klemenčič, 1993a).
Na vključenost neslovenskega prebivalstva v tržiško okolje so nakazovala mešana, slovenskoneslovenska gospodinjstva. 6 % mešanih gospodinjstev, v primerjavi z 22 % neslovenskimi
gospodinjstvi, številčno ni veliko. Je pa pomemben podatek ne le o pripravljenosti neslovenskega
prebivalstva do sprejemanja domačinov in mešanja z njimi, ampak tudi o pripravljenosti
domačinov za sprejemanje priseljencev. Skoraj polovica mešanih gospodinjstev je bila
slovensko-hrvaških, med njimi je bilo leta 1991 kar 35 % ostarelih. Podatek o ostarelih mešanih
gospodinjstvih nam pove, da se je hrvaško prebivalstvo v občino Tržič naseljevalo razmeroma
zgodaj. Prav tako pa nam mešana gospodinjstva izkazujejo dobro vključenost priseljencev v
novo, tržiško okolje (Klemenčič, 1993a).
8

Slovenska gospodinjstva so po Klemenčičevi analizi tista, kjer so vsi člani rojeni v Sloveniji. Za neslovenska
gospodinjstva je značilno, da jih sestavljajo priseljenci iz Hrvaške, Srbije in Bosne in Hercegovine. Mešana
gospodinjstva pa sestavlja kombinacija slovenskih in tujih (priseljenih) članov (Klemenčič, 1993a).
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Razporeditev neslovenskih gospodinjstev v Tržiču je močno povezana s samo zgradbo in
strukturo mesta Tržič. Največ neslovenskih gospodinjstev je živelo v starejših in komunalno
slabše opremljenih hišah. Hiše ležijo v zahodnem, nekdaj obrtniškem delu mesta, kjer je slab
stanovanjski standard. Izven mesta Tržič je največ priseljencev v naselju Jelendol. Neslovenska
gospodinjstva so v večini na Čevljarski, Blejski in Muzejski ulici ter ulici Paradiž. Tudi na glavni
ulični osi, Trg svobode - Koroška cesta - Pot na pilarno - Ravne, ki poteka skozi jedro Tržiča,
prevladuje neslovensko prebivalstvo. Delež priseljencev na omenjenih delih Tržiča znaša več kot
40 %. Tukaj naj bi bil delež neslovenskega prebivalstva v celotni občini Tržič največji. Precej
manj neslovenskih gospodinjstev najdemo na robu mestnega jedra in v ulicah, ki obdajajo
mestno središče. Na vseh omenjenih ulicah se v manjšem obsegu izkazujejo znaki slumizacije in
getizacije (Klemenčič, 1993a).
Skupaj s priseljenci nastopajo težave tudi z njihovim vključevanjem oz. asimilacijo. V predelih
občine, kjer je bil delež priseljencev največji, je do mešanih zakonov in porok prihajalo zelo
poredko, zaradi česar je mogoče sklepati, da je tu asimilacija manj izrazita (Kamplet, 2010).
Delež slovenskega prebivalstva v občini Tržič je pri vseh zgoraj predstavljenih popisih upadal.
Razlogi so v priseljevanju neslovenskega prebivalstva, katerih število se je iz leta v leto
povečevalo. Delež slovenskega prebivalstva se je na račun priseljevanja in njihovega naravnega
prirastka zmanjševal. Kot ugotavlja Dolenc (2006 str. 144 – 153), je za prve generacije
priseljencev še značilna visoka rodnost, pri drugih in tretjih generacijah pa rodnost upada.
Slika 9: Prebivalstvo ob popisu leta 2002

Priseljenci po
narodnostni
pripadnosti
materni jezik

država
prvega
prebivališča

Avtor: Žiga Longar, 2019.
Slika 9 nam prikazuje informacije podatkov iz katerih lahko razberemo oz. sklepamo na
narodnostno sestavo leta 2002 v občini Tržič. Da dobimo kakovostne podatke o priseljencih in
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njihovi narodnostni pripadnosti, moramo pridobiti tudi informacije o maternem jeziku in državi
prvega prebivališča. Materni jezik, kot pravita Medveščkova in Beštrova (2012, str. 7),
predstavlja objektivno dejstvo in praviloma ni spremenljiv, medtem ko je narodnostna pripadnost
odvisna od posameznikove svobodne opredelitve in njegovih spreminjajočih se okoliščin v
življenju (Medvešček, Bešter, 2012). Skupek informacij pa nam nudi možnost sklepanja o
narodnostni sestavi, saj nam, čeprav je slednja ob popisu dostopna, ne nudi enakih informacij,
kakršne smo pridobili v popisih od leta 1953 do leta 1991.
Preglednica 10: Narodnostna sestava v občini Tržič po popisu leta 2002
Število oseb
15.151

Delež (%)
100

Skupno
število
prebivalcev
Narodnostno
13.827
opredeljeni
Slovenci
12.298
Drugi
1.529
Narodnostno
218
neopredeljeni
Niso želeli odgovoriti
317
Neznano
789
Vir podatkov: Popis 2002a, 2019.

91,2
81,2
10
1,4
2
5,2

Leta 2002 se je v popisu prebivalstva narodnostno opredelilo 13.827 ljudi oz. 91,2 % vseh
prebivalcev občine Tržič. Narodnostno neopredeljenih je bilo 218 oseb, 317 oseb pa na vprašanje
o narodnostni pripadnosti ni želelo odgovoriti. Neznane narodnosti je bilo kar 789 oseb. Med
narodnostno opredeljenimi je bilo 12.298 Slovencev, kar je najnižji delež med popisi
prebivalstva in znaša 81 %. Ker pri popisu iz leta 2002 kategorija »Drugi« ni razčlenjena, je
smiselno predstaviti tudi podatke o priseljencih, glede na državo prebivališča.
Preglednica 11: Priseljeni po državi prvega prebivališča v občini Tržič, Popis 2002
Skupaj
Bosna in Hercegovina
Hrvaška
Makedonija
Jugoslavija
Države Evropske Unije
Druge države
Vir podatkov: Popis 2002a, 2019.

1.375
801
241
53
186
78
16
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Delež (%)
58,3
17,5
3,8
13,5
5,7
1,2

V Popisu 2002 je bilo priseljenih 1.375 oseb, od tega največ iz Bosne in Hercegovine (58 % vseh
priseljenih), v precej manjšem deležu (17,5 %) jim sledi Hrvaška. 186 ljudi je za državo prvega
prebivališča navedlo Jugoslavijo.
Kot lahko vidimo v Preglednici 10 in Preglednici 12, se število prebivalcev, ki so se ob popisu
opredelili za Slovence, razlikuje od števila ljudi, ki je za svoj materni jezik izpostavilo
slovenščino. Število ljudi, katerih slovenščina je materni jezik, je za 717 ljudi večje od tistih, ki
so se narodnostno opredelili za Slovence. Razlog je lahko v napačnem razumevanju maternega
jezika ali pa drugačni opredelitvi oseb glede maternega jezika v času popisa.
Po popisu je za materni jezik izbralo slovenščino 13.015 oseb (85,9 %), sledil je hrvaški (4 %),
srbo-hrvaški (3 %) in bosanski jezik (2,4 %).
Preglednica 12: Prebivalstvo po maternem jeziku v občini Tržič, Popis 2002
Število prebivalcev
Slovenski
Hrvaški
Srbsko hrvaški
Bosanski
Srbski
Makedonski
Albanski
Nemški
Italijanski
Madžarski
Drugo
Neznano
Vir podatkov: Popis 2002a, 2019.

15.151
13.015
615
469
366
214
48
48
7
3
3
32
331

Kot lahko razberemo iz Preglednice 10, podatki o narodnostni sestavi konkretno ne prikažejo
narodnostne sestave ob Popisu 2002. Z dodanimi podatki o priseljenih po državi prvega
prebivališča in maternem jeziku pa lahko posredno ugotovimo narodnostno sestavo za omenjeni
popis. Med priseljenimi so močno prevladovali Bošnjaki, sledijo pa jim priseljenci iz Hrvaške.
Njihove priselitve podprejo tudi podatki o maternem jeziku, med katerim poleg slovenščine
prevladuje tudi hrvaški oz. srbo-hrvaški jezik. Slednji je bil v nekdanji Jugoslaviji eden izmed
uradnih jezikov. Iz zgoraj predstavljenih podatkov lahko sklepamo, da so leta 2002, tako kot ob
preteklih popisih, v Tržiču poleg večinsko slovenskega prebivalstva, živeli še Bošnjaki, Hrvati,
Srbi, Albanci, Črnogorci in drugi.
Kasnejši podatki, ki jih je moč pridobiti na Statističnem Uradu Republike Slovenije, se
razlikujejo od zgoraj predstavljenih podatkov, saj jih med seboj ne moremo primerjati. S
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teoretskega in numeričnega vidika bi podatki povzročili prevelik razcep v vrednotenju in
razumevanju demografije v občini Tržič, zato kasnejših podatkov v magistrsko delo nismo
vključili.

5.3. SKUPNOSTI V TRŽIČU
V preteklosti so se v občini Tržič oblikovale različne vrste skupnosti. Kot pravita Bahovec (2005
str. 9 – 11) in Tönnies (1999), jih lahko razdelimo v štiri oblike. Prve oblike skupnosti so se
oblikovale v agrarnem obdobju, kjer je družina predstavljala osnovno in nepogrešljivo jedro
skupnosti. Vezi med člani skupnosti so bile trajne in trde. Med seboj so se člani veliko družili.
Posamezniki si svoje skupnosti niso izbirali, ampak so z rojstvom postali njeni pravnomočni
člani. Družinske skupnosti so se z nastajanjem vasi in naselij razširile na skupnost kraja. Člane je
povezovala enotna geografska lokacija, v našem primeru Tržič. Oblikovati so se pričele številne
lokalne skupnosti, kamor so pripadali ljudje iz iste vasi ali naselja. Število prebivalcev je iz leta
v leto naraščalo, ljudi je bilo vedno več in posledično so se prebivalci Tržiča med seboj
pogosteje srečevali. Ljudje so se pričeli spoznavati in družiti, vezi med člani skupnosti pa so se
na ta način krepile.
V obrtno-manufakturnem obdobju je prišlo do pojava novih oblik skupnosti, ki so nastale na
podlagi skupnih in sorodnih dejavnosti. Imenovale so se cehi in znotraj njih so se združevali
obrtniki in delavci. Med člani skupnosti so se zaradi druženja na delovnem mestu stkale
prijateljske vezi, ki so jih ljudje vzdrževali tudi zunaj delovnega časa in mesta. Z naraščanjem
dela v obrtnih, manufakturnih in kasneje v industrijskih delavnicah se je povečala tudi potreba po
delovni sili. Sprva je delovna sila prihajala iz okoliških krajev, nekaj je bilo tudi kvalificirane
delovne sile, ki je prinesla novo znanje in kapital. Po drugi svetovni vojni se z množičnim
priseljevanjem ljudi iz republik takratne Jugoslavije v Tržiču pričnejo oblikovati nove skupnosti.
Ljudje so prihajali z različnimi kulturnimi, etničnimi, religioznimi in drugimi značilnostmi.
Skupnosti so se izoblikovale na podlagi skupnih značilnosti in tradicij. Priseljenci so s seboj
prinesli tudi različne tradicije in na podlagi skupnih tradicij so se izoblikovale skupnosti. Med
priseljenci je bilo največ Bošnjakov, Hrvatov in Srbov, te tri narodnosti pa se med seboj
razlikujejo po kulturnih, etničnih in religioznih značilnostih.
Pri oblikovanju skupnosti so bile pomembne tudi vezi med člani in drugimi skupnostmi.
Skupnosti, ki so se oblikovale na podlagi sorodnih dejavnosti, so bile do zunanjega okolja in do
novih delavcev zelo odprte, saj so jih sprejeli medse in jim nudili zaposlitev.
Potrebno je opozoriti, da so se skupnosti ves čas nadgrajevale in preraščale iz najbolj osnovnih
oblik, kot je npr. družina, v vedno bolj kompleksne in številsko zastopane, npr. lokalne
skupnosti, skupnosti na podlagi skupnih tradicij. S pojavom novih oblik skupnosti prvotne oblike
skupnosti niso prenehale obstajati, ampak so se še vedno vzdrževale.
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Danes, kot smo že omenili, na oblikovanje skupnosti pa tudi na njihovo dinamiko vplivajo
družbena omrežja. Slednja danes predstavljajo najbolj prevladujočo obliko komuniciranja med
ljudmi in formiranja novodobnih skupnosti, kjer so ljudje med seboj globalno povezani.
Govorimo torej o virtualnih skupnostih, za katere je značilno, da potekajo na spletu, preko
spletnih orodij. Člani tovrstnih skupnosti se torej družijo v virtualnem svetu, kjer sklepajo
virtualna prijateljstva. Glavna značilnost omenjenih skupnosti je, da med člani v veliki večini
primerov ne prihaja do neposrednega stika, tako kot to prihaja npr. pri družini, lokalnih
skupnostih itd. Poleg virtualnih skupnosti pa je danes veliko skupnosti izoblikovanih na osnovi
interesa. Ljudje se v omenjene skupnosti formirajo na podlagi skupnega interesa. Slednji pa
lahko izhaja iz prostočasnih dejavnostih, kjer se ljudje družijo na osnovi enakega zanimanja oz.
interesa. Njihovo druženje lahko sčasoma preraste in se izoblikuje v društvo, ta pa se po interesih
in namenih razlikujejo, saj poznamo različne vrste, npr. športna, kulturna, okoljevarstvena itd.

5.4. PROSTOČASNE DEJAVNOSTI
Tržičani so v preteklosti prosti čas preživljali drugače kot danes. Otroci so si čas krajšali z igro
doma ali pa v bližnji okolici. Še posebej so se radi igrali na domačem dvorišču in na podstrehi,
kamor so se umaknili pred starši. Poleti so se radi osvežili v Tržiški Bistrici in v bazenih na
kopališču. Pozimi pa so bile atraktivne lokacije, kjer se je bilo možno sankati, drsati in smučati
(Knific, 2017) – tovrstnih lokacij v Tržiču ni bilo malo. Lipoglavšek-Rakovčeva pravi (1954, str.
148), da je bila v zimskem času še zlasti pomembna Zelenica, kjer je bila smuka možna vse do
meseca maja.
V poletnih mesecih so bile dobro obiskane planinske postojanke (Lipoglavšek-Rakovec, 1954),
kamor so že od 19. stoletja naprej radi zahajali planinci. Sprva so bili to večinoma Tržičani,
pozneje pa delavci in kmetje, ki so v planine odhajali past živino (Knific, 2017). Od sredine 19.
stoletja naprej so se v Tržiču pričela pojavljati številna društva (Kragl, 1936), kjer so se Tržičani
družili in skupaj z ostalimi člani preživljali svoj prosti čas.
Poleti, ob lepih in toplih dnevih, so Tržičani svoj prosti čas radi preživljali na prostem, kjer je bil
vedno čas za igro in druženje. V odvisnosti od letnega časa so se razlikovale tudi igre, s pomočjo
katerih so se družili. V prostem času so prirejali tudi razna tekmovanja, npr. dirka s skiroji, dirka
z otroškimi avtomobili itd. Otroci so svoje popoldneve velikokrat preživljali s svojimi prijatelji
in sošolci ter se igrali igre, tudi s pripomočki, ki niso bil izdelani za igranje (Knific, 2017).
V prostem času so si Tržičani radi pripovedovali anekdote ter si tako krajšali čas in se zabavali.
Anekdote so se navezovale bodisi na določeno osebo, dogodek, prostor ali pa pripetljaj. Izhajale
so iz življenja in na šaljiv način govorile o posebnostih, ki so se jim pripetile. Z leti so anekdote
prešle v ustno izročilo, se zgladile in dobile številne različice (Knific, 2017).

60

Tržič je v času med obema svetovnima vojnama in tudi pozneje zaznamovalo druženje ob
gledaliških in glasbenih predstavah. V Tržiču so vrteli tudi filme, organizirali razne plese, na
katerih so igrali tržiški glasbeniki. Za mnoge družabnosti so skrbeli posamezniki, ki so z
organizacijo dogodkov kakovostno preživljali prosti čas. Zapostavljeno ni bilo niti športno
udejstvovanje na rekreativni in tekmovalni ravni (Knific, 2017).
Po 2. svetovni vojni na preživljanje prostega časa vplivajo družbeno-ekonomske spremembe.
Industrijski razvoj je pripomogel k vzpostavitvi fiksnega delavnika, zaradi česar so delavci imeli
več prostega časa. Preživljanje prostega časa je tako kot v preteklosti temeljilo na rekreativnih
dejavnostih in obisku gora, skrbi za družino in njenih članov, druženju s sovaščani ob aktivnostih
in pripovedovanju anekdot. Petek in Petek (2008, str. 12 – 18) pravita, da so Tržičani svoj prosti
čas radi preživljali tudi v »Našem domu« (kasneje: Kino Tržič) in v Sokolnici ob raznih
kulturnih prireditvah (Petek, Petek, 2008). Od 60. let prejšnjega stoletja so Tržičani svoj prosti
čas zelo radi preživljali na »Tržiškem bazenu«, ki je leta 2014 dobil modernejšo podobo (Delo,
2014).
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6. EMPIRIČEN DEL
Empiričen del magistrske naloge temelji na kvalitativni raziskavi. Slednja temelji na besednih
opisih in pripovedih, ki so zbrani v raziskovalnem procesu. Pridobljene pripovedi in opisi
predstavljajo podlago za analizo, pri tem pa merskih postopkov ne uporabljamo (Mesec, 1998).

6.1. TEHNIKA ZBIRANJA PODATKOV
Znotraj kvalitativnega raziskovanja se uporabljajo različne tehnike in postopki zbiranja
podatkov. Intervju je najpogostejša tehnika zbiranja podatkov pri kvalitativnem raziskovanju.
Poznamo različne vrste intervjujev (strukturiran, polstrukturiran, nestrukturiran …), ki se
uporabljajo pri različnih vrstah raziskav (Vogrinc, 2008). Opravili smo polstrukturirane
intervjuje, saj gre pri tem za bolj odprt pogovor. Mesec (1998, str. 80) med glavne značilnosti
polstukturiranega intervjuja uvršča slednje:
- vprašanja niso v celoti pripravljena in se sproti izpopolnjujejo;
- vprašanja, ki jih pri polstrukturiranem intervjuju uporabimo, predstavljajo vodilo;
- intervjuvanec na postavljena vprašanja prosto odgovarja;
- spraševalec odgovore pozorno posluša in jih beleži;
- spraševalec intervjuvancu ne sega v besedo;
- oba sodelujoča v intervjuju sta v očesnem stiku.
Prednost tovrstnega intervjuja je v tem, da z njim pridobimo poglobljene odgovore, saj vprašanja
sproti prilagajamo, pri tem pa razrešujemo morebitne nejasnosti, ki se v času intervjuja
pojavljajo (Mesec, 1998). V našem primeru so bili intervjuji individualni in neposredni. Vnaprej
smo imeli postavljeni glavna vprašanja, nekatera pa smo intervjuvancem zastavili med samim
intervjuvanjem (Vogrinc 2008).

6.2. OPIS VZORCA (INTERVJUVANCI)
Empiričen del magistrskega dela sestavlja 19 intervjujev. Intervjuvanci so razdeljeni v tri večje
skupine. Prvo skupino sestavljajo priseljenci prve generacije, ki so v Tržič prišli z namenom
zaposlitve. Intervjuje smo opravili z 12 priseljenci. Drugo skupino sestavljajta dva potomca
priseljencev, ki sta bila rojena v Sloveniji in sta tukaj obiskovala osnovno šolo. V tretji skupini
pa so izbrani ostali deležniki, ki smo jih vključili v raziskavo, mednje spadajo: domačinka,
ravnatelj osnovne šole Tržič, župan občine Tržič in dva geografa.
Podatke smo zbirali tako, da smo pogovore z intervjuvanci snemali z mobilnim telefonom, nato
pa smo opravili njihovo transkripcijo. Intervjuje smo opravili v obdobju med 5. marcem in 29.
marcem 2019. V povprečju so intervjuji trajali od 30 minut do ene ure, odvisno od tega, koliko
so se intervjuvanci razgovorili.
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6.3. PREDSTAVITEV REZULTATOV IN INTERPRETACIJA
V nadaljevanju je predstavljana analiza rezultatov opravljenih intervjujev po že omenjenih
skupinah. Pri obdelavi podatkov smo uporabili metodo kodiranja. Omenjena metoda temelji na
kategoriziranju pridobljenih enot kvalitativnega gradiva.
S kodiranjem podatkov, ki smo jih pridobili med intervjujem, smo izluščili konkretne pojme oz.
kode. Kode predstavljajo zapise besed, fraz, stavkov in odstavkov, preko njih pa lahko hitreje
združimo pomensko sorodne dele. S pridobljenimi kodami pa se pospeši interpretacija in analiza
podatkov (Kordeš in Smrdu, 2015).

6.3.1. PRISELJENCI
Preglednica 13: Kategorije vprašanj – priseljenci
Kategorija
priselitev v Tržič
delo v tržiški industriji
veroizpoved
jezik
izvorna kultura
odnos do domačega in priseljenega
prebivalstva
preživljanje prostega časa
Preglednica 13 prikazuje kategorije vprašanj, ki smo jih zastavili intervjuvanim priseljencem. Pri
kategoriji priselitev v Tržič nas je zanimalo, kakšni so njihovi razlogi za priselitev v občino
Tržič, kdaj so se priselili in od kje. V kategoriji delo v tržiški industriji nas je zanimalo, v
katerem tržiškem podjetju so bili zaposleni, katere vrste del so opravljali in kakšni so bili odnosi
na delovnem mestu. V kategoriji veroizpoved smo združili podatke o verskih značilnostih
priseljencev (veroizpoved, praznovanje verskih praznikov, itd.). Nadalje so nas zanimale
kulturne značilnosti, ki so bile značilne za priseljence. Najprej nas je zanimal jezik priseljencev,
torej kateri je njihov materni jezik in kateri jezik uporabljajo za komuniciranje. Kategorija
izvorna kultura vključuje podatke o kulturnih značilnosti priseljencev (ohranjanje izvorne
kulture, obisk sorodnikov, ipd.). Prav tako nas je zanimal odnos priseljencev do domačega in tudi
do priseljenega prebivalstva, zato smo ugotovite prikazali v kategoriji odnos do domačega in
priseljenega prebivalstva. Pri zadnji kategoriji preživljanje prostega časa nas je zanimalo, kako,
predvsem pa s kom, priseljenci preživljajo svoj prosti čas.
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a) Priselitev v Tržič
Kategorijo »priselitev v Tržič« smo pri kodiranju intervjujev nadalje razdelili na tri
podkategorije, s pomočjo katerih pridobimo večji obseg informacij o intervjuvancih.
Preglednica 14: Priselitev v občino Tržič
ŠIFRA
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8

KODE

KATEGORIJE

 služba
 delo
 služba
 delo
 služba
 delo

razlog za priselitev

 služba
 delo
 služba
 delo
 služba
 obisk

sestre, ki je povzročil trajno priselitev
 Črna Gora
 Bosna in Hercegovina (Prijedor)
 Bosna in Hercegovina (Banja Luka)
 Srbija (Novi Pazar)
 Bosna in Hercegovina
 Bosna in Hercegovina
 Bosna in Hercegovina (Orašje)
 Bosna in Hercegovina (Gradačac)
 Bosna in Hercegovina (Velika Kladuša)
 Srbija (Novi Pazar)
 Bosna in Hercegovina (Bosanski Kobaš)
 Bosna in Hercegovina (Brčko)
 leto 1985
 leto 1975
 leto 1975
 leto 1973
 leto 1972
 leto 1979
 leto 1986
 leto 1974
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država in
kraj odselitve

leto priselitve

P9
P10
P11
P12

leto 1970
 leto 1973
 leto 1973
 leto 1973


Iz odgovorov intervjuvancev lahko razberemo, da so se v občino Tržič priselili zaradi
ekonomskih razlogov. Prišli so z namenom, da najdejo zaposlitev in si tukaj ustvarijo novo,
boljše življenje. Mnogi intervjuvanci so opozarjali, da v njihovih izvornih državah v tistem času
ni bilo veliko delovnih mest. Razvito je bilo večinoma kmetijstvo, tako razvite industrije, kot je
bila v Sloveniji in v Tržiču, pa tam ni bilo. Le pri enem intervjuvancu glavni razlog za priselitev
v Tržič ni bilo delo, ampak začasen obisk sorodnikov. Zaradi ponudbe za delo, ki jo je
intervjuvanec dobil, pa se je odločil, da se v Tržič priseli.
Intervjuvanci so se v Tržič priseljevali iz naslednjih jugoslovanskih republik: Bosna in
Hercegovina, Srbija in Črna Gora. Od skupno 12 intervjuvancev jih je devet (75 %) prišlo iz
Bosne in Hercegovine. Po navedbah mest od koder so se priseljevali, lahko sklepamo, da so
priseljenci prihajali iz severnega dela Bosne in Hercegovine, večinoma iz obmejnih območij s
Hrvaško (mesta: Brčko, Orašje, Prijedor, Bosanski Kobaš, Velika Kladuša) ter iz dveh mest
(Banja Luka in Gradačac), ki ne ležita ob meji. Dva intervjuvanca (P5, P6), ki sta se priselila iz
Bosne in Hercegovine, nam mesta od koder sta se priselila nista povedala. Dva intervjuvanca (P4
in P10) sta se priselila iz Srbije (mesto: Novi Pazar), eden (P1) pa se je priselil iz Črne Gore.
Intervjuvanci so se v Tržič priseljevali med letoma 1970 in 1985. Dolenc (2007) pravi, da se je v
tem obdobju v Slovenijo priselilo največ priseljencev iz jugoslovanskih republik, med katerimi
so glavnino predstavljali priseljenci iz Bosne in Hercegovine.

b) Delo v tržiški industriji
Drugi sklop vprašanj se navezoval na delo, ki so ga priseljenci opravljali v Tržiču. Izvedeli smo,
v katerem podjetju so bili zaposleni in kako so se kot priseljenci razumeli s sodelavci in
nadrejenimi. Kategorijo »delo v tržiški industriji« smo razdelili na dve podkategoriji, in sicer
»podjetje« v katerem so bili zaposleni in »odnosi na delovnem mestu«.
Preglednica 15: Delo v tržiški industriji in odnosi na delovnem mestu
ŠIFRA
P1
P2
P3








KODE
Bombažna predilnica in tkalnica Tržič
Osnovna šola Tržič (čiščenje)
Lepenka (obrezovanje papirja)
PGP (gumarna)
Peko (pakiranje čevljev)
Splošno gradbeno podjetje (gradbena dela)
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KATEGORIJE

podjetje in
vrsta dela

P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12







































Peko
Združenje lesne industrije Tržič (delo na žagi)
Bombažna predilnica in tkalnica Tržič (delo na
različnih pozicijah po celotni tovarni)
Gostinsko podjetje Zelenica (natakar)
proizvodnja delikatesnih izdelkov
Bombažna predilnica in tkalnica Tržič (kuhinja)
Svilanit Kamnik
dom starejših občanov (strežništvo)
Trio (vložki za čevlje)
Bombažna predilnica in tkalnica Tržič (tkalstvo)
PGP (mazanje in obrezovanje podplatov)
Bombažna predilnica in tkalnica Tržič (čiščenje
strojev, tkalstvo)
Tokos (montiranje rezil)
Bombažna predilnica in tkalnica Tržič (konfekcija)
dobro razumevanje s sodelavci
sprejemanje priseljencev
dobro razumevanje s sodelavci in nadrejenimi
sprejemanje priseljencev
med sodelavci in nadrejenimi so se počutili sprejete
med priseljenci in domačini ni prihajalo do konfliktov
sprejemanje priseljencev na delovnem mestu
domačini so priseljence sprejemali
priseljenci so se med seboj sprejemali
dobro počutje na delovnem mestu
na delovnem mestu so bili priseljenci sprejeti
odnosi na delovnem
dobro razumevanje s sodelavci in nadrejenimi
mestu
bolj ali manj so se počutili sprejete
na račun priseljencev se je izrekla tudi kakšna žaljivka
na delovnem mestu so bili priseljenci sprejeti
dobro razumevanje med sodelavci
na delovnem mestu so bili priseljenci sprejeti
med sodelavci so se počutili sprejete
med sodelavkami so se počutili sprejete
v službi so se počutili sprejete
med priseljenci in domačini ni prihajalo do konfliktov
med sodelavci so se počutili sprejete
jugoslovanski sistem

Kot lahko vidimo iz Preglednice 15, so bili priseljenci zaposleni v različnih tržiških podjetjih, in
sicer:
- Bombažna predilnica in tkalnica Tržič,
- Gostinsko podjetje Zelenica
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-

Lepenka
Peko,
PGP,
Trio,
Tokos,
Splošno gradbeno podjetje Tržič,
Združenje lesne industrij Tržič.

Nekateri priseljenci (P1, P6, P7), ki so se priselili med letoma 1979 in 1985, so bili takrat zelo
mladi, zato so še danes delovno aktivni. Po propadu tržiških podjetij so se zaposlili v drugih
podjetjih, tako v občini Tržič kot tudi izven nje (npr. Svilanit Kamnik, dom starejših občanov,
Osnovna šola Tržič, proizvodnja delikatesnih izdelkov). Vsi ostali intervjuvanci pa so v
omenjenih podjetjih delali vse do njihovega propada. V tem času so izpolnili pogoje in se ob
propadanju podjetij, ko so delavci postajali tehnološki višek, tudi upokojili.
Odnosi na delovnem mestu nam nakazujejo, kako so se priseljenci na delovnem mestu počutili in
ali so bili med sodelavci sprejeti ali zapostavljeni. Odgovori intervjuvancev nam posredno tudi
nakazujejo, kako so se priseljenci počutili v novem okolju ter ali je bila takratna tržiška družba
do priseljencev inkluzivna ali stereotipna.
Iz odgovorov lahko razberemo, da so se priseljenci v novem okolju zelo dobro počutili. Na
delovnem mestu so jih tako sodelavci kot tudi nadrejeni sprejemali. Priseljenci so bili sprejeti
tako s strani domačinov kot tudi s strani ostalih priseljencev. Do konfliktov med priseljenci in
domačini ni prihajalo, se ja pa na račun priseljencev izrekla kletvica. Priseljenci sprejemanje
pripisujejo takratnemu »jugoslovanskemu sistemu« in njegovim vrednotam »bratstvo in
edinstvo«, kjer so bili vsi enaki in so se med seboj spoštovali.

c) Veroizpoved
Preglednica 16: Veroizpoved priseljencev
ŠIFRA
P1

P2












KODE

KATEGORIJE

pravoslavna
islamska (partner)
praznovanje slovenskih in pravoslavnih praznikov
različna veroizpoved družine
sprejemanje drugačne veroizpovedi kraja
pravoslavna
ne obiskovanje verskih objektov
praznovanje verskih praznikov
enaka veroizpoved družine
sprejemanje drugačne veroizpovedi kraja

veroizpoved
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P3

P4

P5
P6

P7

P8

P9

P10




pravoslavna
ne obiskovanje verskih objektov
praznovanje verskih praznikov z družino in tipičnimi
jedmi
enaka veroizpoved družine
sprejemanje drugačne veroizpovedi kraja
islamska
praznovanje praznikov z družino in tipičnimi jedmi
ne obiskovanje verskih objektov
sprejemanje veroizpovedi kraja
islamska
praznovanje praznikov s tipičnimi jedmi
sprejemanje veroizpovedi kraja
pravoslavna
praznovanje večjih in bolj pomembnih verskih
praznikov
različna veroizpoved družine
spoštovanje drugačne veroizpovedi kraja















katoliška
praznovanje verskih praznikov z značilnimi jedmi
prakticiranje veroizpovedi (molitev, obisk svetih maš)
obiskovanje verskih objektov
enaka veroizpoved družine
katoliška
obiskovanje verskih objektov
praznovanje verskih praznikov z značilnimi jedmi
enaka veroizpoved kraja
islamska
občasno praznovanje verskih praznikov
praznovanje praznikov v krogu družine
spoštovanje drugačne veroizpovedi kraja




islamska
praznovanje verskih praznikov v krogu družine s
tipičnimi jedmi
enake veroizpoved družina
ne obiskovanje verskih objektov
sprejemanje drugačne veroizpovedi kraja
katoliška
muslimanska
različna veroizpoved družine
sprejemanje drugačne veroizpovedi kraja
pravoslavna
praznovanje verskih praznikov
enaka veroizpoved družine
sprejemanje drugačne veroizpovedi kraja




















P11

P12
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Glede verske pripadnosti so se intervjuvanci opredelili različno. Njihova veroizpoved je odvisna
tudi od območja oz. kraja, od koder so se priselili. Med priseljenci so navzoče vse tri večje
veroizpovedi (pravoslavna, muslimanska in katoliška). Za intervjuvance, ki so se opredelili za
pravoslavno in muslimansko veroizpoved, je značilno, da verskih objektov ne obiskujejo. To
lahko pripišemo dejstvu, da npr. pravoslavne cerkve v Tržiču ni, zato jo njeni pripadniki ne
morejo obiskati, nekoliko drugače pa je z islamsko veroizpovedjo. Islamska skupnost ima v
občini Tržič svojo molilnico, ki pa jo intervjuvanci ne obiskujejo.
Pri štirih intervjuvancih je v družini veroizpoved različna (partnerja se po veroizpovedi
razlikujeta), pri čemer prihaja do medsebojnega spoštovanja veroizpovedi in praznovanja vseh
verskih praznikov. Verske praznike pripadniki pravoslavne in islamske veroizpovedi običajno
praznujejo v krogu družine, s tipičnimi jedmi. Katoličani so v primerjavi z ostalima dvema
veroizpovedma bolj naklonjeni prakticiranju svoje veroizpovedi (obiskovanje svetih maš,
molitev) ter obiskovanja verskih objektov. Razloge lahko poiščemo v prevladujoči katoliški
veroizpovedi, ki je značilna za celotno Slovenijo. Katoliških verskih objektov je precej več, zato
imajo pripadniki omenjene veroizpovedi bistveno boljše možnosti za njihovo obiskovanje.
Ne glede na to, da med priseljenci pravoslavna in islamska veroizpoved prevladujeta, so do
večinske veroizpovedi kraja sprejemljivi in jo tudi spoštujejo. Niso pa je sprejeli in se s tem
pokristjanili.

d) Jezik
Preglednica 17: Materni jezik priseljencev in njegova uporaba
ŠIFRA
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12

KODE













KATEGORIJE

srbohrvaščina
srbohrvaščina
srbohrvaščina
srbohrvaščina
srbohrvaščina
srbohrvaščina
srbohrvaščina
srbohrvaščina
srbohrvaščina
srbohrvaščina
srbohrvaščina
srbohrvaščina

materni jezik

69

P1





P2




P3





P4

P5

P6













P7

P8
P9

P10
















komunikacija s sosedi v maternem jeziku
komunikacija z otroki v slovenskem jeziku
spremljanje tv programov v slovenskem in
srbohrvaškem jeziku
komunikacija z domačini in otroki je v slovenščini
komunikacija s priseljenci v slovenskem in
srbohrvaškem jeziku
spremljanje tv programov v različnih jezikih
komunikacija s sorodniki in priseljenci v maternem
jeziku
komunikacija s Tržičani, otroki in vnuki je v
slovenskem jeziku
spremljanje tv programov v različnih jezikih
redka uporaba maternega jezika
komunikacija s sorodniki, ki živijo v Srbiji
uporaba slovenskega jezika pri komuniciranju z
domačimi, otroki in sosedi
komunikacija z domačini v slovenščini
komunikacija s sorodniki v srbohrvaškem jeziku
pri komuniciranju s sosedi prihaja do mešane uporabe
jezikov
spremljanje slovenskih in bošnjaških tv programov
uporaba maternega jezika na delovnem mestu še
danes
komunikacija s hčerko in domačini v slovenskem
jeziku
mešana uporaba jezika pri komunikaciji s prijatelji in
sosedi
spremljanje slovenskih medijev
uporaba maternega jezika pri komunikaciji s sorodniki
komunikacija z družino je v slovenskem jeziku, uide
pa kakšna srbohrvaška beseda
mešana uporaba jezika pri komunikaciji s sosedi
spremljanje slovenskih medijev
uporaba maternega jezika pri komunikaciji s sorodniki
in sosedi
spremljanje tv programov v različnih jezikih
komunikacija z domačini je v slovenskem jeziku
komunikacija s sorodniki v srbohrvaščini
mešana uporaba jezika pri komunikaciji s sosedi
spremljanje slovenskih medijev
redka uporaba maternega jezika
komunikacija v maternem jeziku s sorodniki
uporaba slovenskega jezika pri komuniciranju z
domačimi, otroki in sosedi
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uporaba jezika za
komuniciranje

P11
P12








uporaba maternega jezika pri komuniciranju z
družino, domačimi in sosedi
materni jezik je bližji kot slovenski
uporaba maternega jezika v času obiska sorodnikov
mešana uporaba jezikov pri komunikaciji s sosedi
komunikacija z domačini v slovenskem jeziku
spremljanje slovenskih tv programov

Vsem intervjuvancem je skupen materni jezik, tj. srbohrvaščina. Slednji je bil poleg slovenščine
in makedonščine tudi uradni jezik v nekdanji Jugoslaviji. Vsi intervjuvani priseljenci danes
govorijo tudi slovenščino, ki so se je naučili na delovnem mestu, večinoma od (slovenskih)
sodelavcev ter kasneje od otrok, ko so se ti pričeli šolati.
Priseljenci danes svoj materni jezik uporabljajo pri komunikaciji s sorodniki, ki še živijo v
državah, od koder so se priselili. Slovenski jezik pa predstavlja temelj v komunikaciji s svojimi
otroki. Do mešane uporabe jezikov (srbohrvaščine in slovenščine) prihaja pri komunikaciji med
sosedi in prijatelji, odvisno od njihove narodnosti in znanja jezika. Samo en intervjuvanec (P11)
je izpostavil, da mu je materni jezik precej bližji kot slovenščina in ga še vedno uporablja pri
komuniciranju z družinskimi člani, sorodniki, domačini in sosedi.
Trije intervjuvanci spremljajo samo slovenske televizijske in radijske programe, medtem ko pri
ostalih intervjuvanih priseljencih prihaja do spremljanja medijskih programov v različnih jezikih.

e) Izvorna kultura
Preglednica 18: Izvorna kultura priseljencev in njihov odnos do slovenske kulture
ŠIFRA

KODE

P1






P2





P3





P4




KATEGORIJE

ohranjanje stikov z domovino zaradi sorodnikov
sprejemanje slovenske kulture
ohranjanje izvorne kulture
prakticiranje slovenske kulture preko slovenskih jedi
in praznovanja praznikov
ohranjanje stikov z domovino zaradi sorodnikov
pomembno ohranjanje stikov s sorodniki in domovino
ohranjanje izvorne kulture preko jezika, veroizpovedi,
jedi in običajev
ohranjanje stikov z domovino zaradi sorodnikov
pomembno ohranjanje stikov s sorodniki in domovino
ohranjanje izvorne kulture preko veroizpovedi in
jezika
ohranjanje stikov z domovino zaradi sorodnikov
pomembno ohranjanje stikov s sorodniki
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izvorna kultura



P5

P6










P7





P8

P9








P10

P11

P12
















ohranjanje izvorne kulture preko jezika, veroizpovedi,
jedi in običajev
sprejemanje slovenske kulture preko jedi
ohranjanje stikov z domovino zaradi nepremičnine
ohranjanje svoje kulture preko tipičnih jedi in
veroizpovedi
prakticiranje slovenske kulture preko jedi
ohranjanje stikov z domovino zaradi sorodnikov
pomembno ohranjanje stikov s sorodniki
ohranjanje izvorne kulture preko običajev, verskih
praznikov
sprejemanje in prakticiranje slovenske kulture in
praznikov
ohranjanje stikov z domovino zaradi sorodnikov
ohranjanje izvorne kulture pri praznovanju verskih
praznikov in pripravi jedi.
sprejemanje slovenske kulture in praznovanje
slovenskih praznikov
ohranjanje stikov z domovino zaradi sorodnikov
pomembno ohranjanje stikov s sorodniki in domovino
ohranjanje izvorne kulture predvsem pri pripravi jedi
sprejemanje slovenske kulture
redno ohranjanje stikov z domovino zaradi
sorodnikov
ohranjanje izvorne kulture na področju kulinarike in
jezika
sprejemanje slovenske kulture
priprava slovenskih jedi
ohranjanje stikov z domovino zaradi sorodnikov
pomembno ohranjanje stikov s sorodniki
ohranjanje srbske kulture preko jedi
praznovanje praznikov in običajev iz domovine
sprejemanje slovenske kulture
ohranjanje stikov z domovino zaradi sorodnikov
večja pripadnost Sloveniji kot Bosni in Hercegovini
sprejemanje slovenske kulture
ohranjanje slovenske in bošnjaške kulture se odraža
pri pripravi jedi in praznovanju praznikov
ohranjanje stikov z domovino zaradi sorodnikov
priprava slovenskih in bošnjaških jedi
sprejemanje slovenske kulture

Vsi intervjuvanci ohranjajo stike z domovino, saj imajo tam še vedno sorodnike. Slednje vsaj
enkrat letno tudi obiščejo. Ohranjanje in vzdrževanje stikov s sorodniki se jim zdi pomembno.
Prav tako pa se jim zdi pomembno ohranjanje njihove izvorne kulture, večinoma preko
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praznovanja praznikov, priprave tipičnih jedi in jezikovnih ter verskih značilnosti. Priseljenci
torej do svoje domovine še vedno čutijo pripadnost in vez, ki jo na nek način poskušajo
vzdrževati in ohranjati.
Intervjuvanci pa so zelo odprti in sprejemljivi do novega okolja, kamor so se priselili. Nekateri
intervjuvanci praznujejo ne samo praznike svoje domovine, ampak tudi slovenske praznike.
Pripravljajo pa tudi tipične slovenske jedi. V celoti gledano, so priseljenci sprejeli slovensko
kulturo in jo imajo za sebi enako.
Tukaj so njihove identitete v rahlem precepu, saj čutijo vez z domovino, ki jim veliko pomeni,
hkrati pa so sprejeli novo, tj. večinsko kulturo okolja kamor so se priselili.

f) Odnos do domačega in priseljenega prebivalstva
Preglednica 19: Odnos priseljencev do domačinov in ostalih priseljencev
ŠIFRA
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11





























KODE
dober odnos do domačinov in priseljencev
spoštovanje vseh ljudi in narodnosti
dobro razumevanje z domačini
boljše razumevanje v preteklosti
narodnost ni bila pomembna
dobro razumevanje z domačini in priseljenci
do sporov z domačini ni prihajalo
dobro razumevanje s Slovenci
enakost vseh ljudi v Jugoslaviji
dobro razumevanje s Slovenci
spoštovanje različnih narodnosti
dober odnos do domačinov in priseljencev
sprejemanje vseh ljudi v Jugoslaviji
spoštovanje različnih narodnosti
zelo dobro razumevanje s Slovenci
ne ukvarjanje z ostalimi priseljenci
sprejemanje ljudi in njihove narodnostne pripadnosti
dobro razumevanje z domačini
spoštljiv odnos do ostalih priseljencev
spoštovanje različnih narodnosti
dobro razumevanje s priseljenci in domačini
dober odnos do priseljencev
spoštovanje različnih narodnosti
dober odnos do priseljencev in domačinov
dober odnos do priseljencev
spoštovanje različnih narodnosti
dobro razumevanje s Slovenci
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KATEGORIJE

odnos do domačega
in priseljenega
prebivalstva



P12




spoštovanje in sprejemanje različnih ljudi
narodnosti
dobro razumevanje s priseljenci in domači
spoštovanje vseh ljudi, ne glede na narodnost

in

Iz zgoraj predstavljenih odgovorov lahko vidimo, da so imeli priseljenci dober odnos do
domačinov in ostalih priseljencev. Izkazali so tudi spoštovanje do vseh ljudi in narodnostni, ne
glede na njihovo pripadnost. Iz predstavljenega lahko sklepamo, da je bil odnos med različnimi
narodnostnimi skupinami, ki so se v občini Tržič oblikovale po preselitvenih tokovih, dober.
Drug drugega so spoštovali in enačili kot sebi enakega. Dva intervjuvanca (P4, P6) sta
izpostavila »jugoslovanski sistem« in njegove družbene vrednote. Slednjega so priseljenci
omenjali tudi pri sklopu vprašanj, ki so se navezovala na delo v tržiški industriji. Intervjuvanec
(P2) je izpostavil, da so se ljudje na splošno bolje razumeli v preteklosti kot pa danes, saj
narodnost v času njihovega priseljevanja ni bila tko pomembna.

g) Preživljanje prostega časa
Preglednica 20: Prostočasne dejavnosti priseljencev
ŠIFRA
P1

P2

P3

P4

KODE
























KATEGORIJE

malo prostega časa
večinoma delo
skrb za družino in gospodinjstvo
druženje z družinskimi člani
sprehodi
malo prostega časa
večinoma delo
skrb za družino
več prostega časa
hribolazenje
druženje z nekdanjimi sodelavci in družinskimi člani
malo prostega časa
večinoma delo
druženje s sodelavci in družinskimi člani
izleti
zadrževanje doma in v domačem kraju
dnevni sprehodi
klepetanje s sodelavci
večinoma delo
skrb za družino
sprehodi
druženje z družinskimi člani
redni in vsakodnevni sprehodi
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preživljanje
prostega časa

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12














































skrb za družino in gospodinjstvo
sprehodi
druženje z družinskimi člani
redni sprehodi
vrtičkanje
malo prostega časa
večinoma delo
več prostega časa
sprehodi
ribolov
druženje s prijatelji in družino
malo prostega časa
večinoma delo
skrb za družino
štrikanje
vrtičkanje
druženje z družinskimi člani
prijatelji in sovaščani
malo prostega časa
večinoma delo
skrb za družino
več prostega časa
druženje z družinskimi člani in sosedi
štrikanje
skrb za družino
sprehodi
dom
druženje s sodelavci
druženje z družinskimi člani in sosedi
hišni ljubljenčki
skrb za družino in gospodinjstvo
sprehodi
hribolazenje
druženje družinskimi člani
redni sprehodi
kvačkanje in štrikanje
malo prostega časa
izleti
več prostega časa
skrb za gospodinjstvo
druženje z družinskimi člani
vsakodnevni sprehodi
večinoma delo
počitek
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vrtičkanje
kvačkanje in štrikanje
druženje s sosedi v naselju

V preteklosti so intervjuvanci prosti čas preživljali drugače kot danes. Kot pravijo je bilo v
preteklosti prostega časa manj, saj so večinoma delali, da so lahko skrbeli za družino in
gospodinjstvo. Svoj prosti čas so velikokrat posvetili družini in njenim članov ter skrbi za vzgojo
otrok. Nekateri intervjuvanci so se v prostem času družili s sosedi in sodelavci (P3, P9), hodili na
sprehode (P4, P5, P9, P10), izlete (P3, P11) in v hribe (P10).
Danes imajo intervjuvanci več prostega časa kot v preteklosti, prostočasne dejavnosti pa
preživljajo na različne načine. Vsem je skupno, da se v svojem prostem času radi družijo z
družinskimi člani. Prostočasne dejavnosti priseljencev bi lahko razdelili v naslednje skupine:
- druženje (družina, sosedje, sovaščani);
- rekreacija (sprehodi, hribolazenje);
- hobiji (kvačkanje, štrikanje, ribolov, vrtičkanje, hišni ljubljenčki).
Iz pridobljenih odgovorov vidimo, da so priseljenci v preteklosti svoj prosti čas preživljali v
okolici svojega doma in kraja. Redno so odhajali na izlete in sprehode. Zelo podobno je tudi
danes, ko priseljenci večino prostega časa preživijo znotraj svojega doma in svojega kraja z
družinskimi člani, sosedi in ostalimi sovaščani. Nihče pa ni posebej izpostavil, da se udeležuje
izletov, potovanj ali prireditev.

6.3.2. POTOMCA PRISELJENCEV
Preglednica 21: Kategorije vprašanj – potomca priseljencev
Kategorija
prihod v občino Tržič
odnosi v šoli in med vrstniki
zaposlitev in odnosi na delovnem mestu
veroizpoved
jezik
izvorna kultura
odnos do domačega in priseljenega
prebivalstva
preživljanje prostega časa
Preglednica 21 prikazuje kategorije vprašanj, ki smo jih zastavili intervjuvanima potomcema.
Intervjuvanca po starosti lahko uvrstimo med mlajše odrasle. Pri kategoriji prihod v Tržič nas je
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najprej zanimalo, kje sta bila potomca rojena. Nadalje smo izvedeli, kdo izmed družinskih članov
se je v Tržič priselil in katerega leta. V kategoriji odnosi v šoli in med vrstniki nas je zanimalo,
kako sta bila priseljenca sprejeta v šoli. Ker sta potomca danes že delavno aktivna, nas je v
kategoriji zaposlitev in odnosi na delovnem mestu zanimalo, kje sta potomca zaposlena in kako
se z ostalimi sodelavci razumeta na delovnem mestu. V kategoriji veroizpoved smo združili
podatke o verskih značilnostih potomcev (veroizpoved, praznovanje verskih praznikov itd.).
Nadalje so nas zanimale kulturne značilnosti potomcev. Najprej nas je zanimal jezik potomcev,
torej kateri je njun materni jezik in kateri jezik uporabljata za komuniciranje. Kategorija izvorna
kultura vključuje podatke o odnosu do slovenske kulture in kulture svojih staršev. Prav tako nas
je zanimal odnos potomcev do domačega in tudi do priseljenega prebivalstva, zato smo ugotovite
prikazali v kategoriji odnos do domačega in priseljenega prebivalstva. Pri zadnji kategoriji,
preživljanje prostega časa, nas je zanimalo, kako prostočasne dejavnosti preživljata potomca.

a) Prihod v občino Tržič
Kategorijo »prihod v občino Tržič« smo razdelili na dve podkategoriji, saj smo najprej želeli
izvedeti, kje sta se potomca priseljencev rodila in kdo izmed družinskih članov se je v Slovenijo
priselil ter kdaj so se družinski člani v Tržič priselili.
Preglednica 22: Kraj rojstva in priselitev družinskih članov
ŠIFRA
PO1
PO2
PO1
PO2

KODE
 Jugoslavija oz. Slovenija
 Slovenija
 starši (mama) zaradi ekonomskih razlogov
 leto 1973
 starši z namenom zaposlitve
 leto 1986

KATEGORIJE
država rojstva
priselitev
družinskih članov

Oba intervjuvanca sta se rodila v Republiki Sloveniji, ki je bila takrat še del skupne države
Jugoslavije. Njuni starši so v Tržič prišli iz ekonomskih razlogov, z željo po zaslužku. Starši
prvega intervjuvanca so se priselili leta 1973, v času, ko so bile priselitve najbolj množične,
starši drugega intervjuvanca pa so se v Tržič priselili leta 1986, ko je priseljevanje že počasi
pojenjalo.
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b) Odnosi v šoli in med vrstniki
Preglednica 23: Odnosi v šoli in med vrstniki
ŠIFRA
PO1
PO2

KODE






KATEGORIJE

malo priseljencev v razredu
ni prihajalo do zbadanja
večjih problemov ni bilo
nekaj zbadanja v šoli na račun priseljencev
zbadanje prisotno tudi pri sosedih

odnosi v šoli in med
vrstniki

Kategorija »odnosi v šoli in med vrstniki« nam pove, kako so bili potomci priseljencev sprejeti
znotraj tržiške družbe. Pri prvem intervjuvancu v razredu ni bilo veliko priseljencev in večjih
problemov, kot pravi, v razredu ni bilo tako v odnosu priseljencev do domačinov kot obratno. Se
je pa pri drugem intervjuvancu, v primerjavi s prvim, v šoli pojavljajo zbadanje na račun
priseljencev. Ker so se starši drugega intervjuvanca v Tržič priselili relativno pozno, je potomec
šolanje obiskoval, ko skupne države Jugoslavije ni bilo več. To pomeni, da tudi nekdanje skupne
vrednote »bratstvo in enakost« v družbi niso bile več navzoče, zato se je med vrstniki in tudi
sosedi pojavljajo več nestrpnosti do priseljenega prebivalstva.

c) Zaposlitev in odnosi na delovnem mestu
Preglednica 24: Delovno mesto in odnosi na delovnem mestu
ŠIFRA
PO1

PO2
PO1
PO2













KODE
KATEGORIJE
Bombažna predilnica in tkalnica Tržič (kontrolor
surovih tkanin, skrb za stroje, mojster)
starši pomagali najti zaposlitev
zaposlitev
po propadu BPT zaposlitev izven občine Tržič
Vrtec Tržič (vzgojitelj/ica)
v delovnem razmerju tudi izven občine Tržič
dobro počutje na delovnem mestu
razumevanje s sodelavci
odnosi na delovnem
ovir na delovnem mestu ni (bilo)
dobro počutje na delovnem mestu
mestu
sprejetost med sodelavci
ovire in predsodki so prisotni pri starejših vzgojiteljicah

Prvi intervjuvanec je delo opravljal v Bombažni predilnici in tkalnici Tržič. Zaposlitev je dobil
preko vezi in poznanstev, saj so bili v omenjenem podjetju zaposleni tudi njegovi starši.
Zaposlen je bil pet let, vse do časa, ko je postal tehnološki višek. Po propadu predilnice pa je
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delo našel izven občine Tržič, kjer je zaposlen še danes. Drugi intervjuvanec pa je delovne
izkušnje najprej pridobil izven občine Tržič, v sosednjih krajih, danes pa je zaposlen v Tržiču,
kot vzgojitelj.
Oba intervjuvanca odnose na delovnem mestu pozitivno vrednotita. Počutita se dobro, predvsem
pa sprejeto. S sodelavci se razumeta in do večjih težav ne prihaja. Pri drugem intervjuvancu se na
delovnem mestu pojavlja ovira. Ta se pojavlja pri starejših vzgojiteljicah, ki potomca priseljenca
sicer dobro poznajo, ampak imajo težavo s tem, da imajo za sodelavca potomca priseljenca.

d) Veroizpoved
Preglednica 25: Veroizpoved potomcev priseljencev
ŠIFRA
PO1

PO2

KODE









KATEGORIJE

islamska veroizpoved
občasno praznovanje verskih praznikov v krogu družine
sprejemanje drugačne veroizpovedi kraja
neenačenje svoje veroizpovedi z njenimi elementi
katoliška
redno obiskovanje verskih objektov
praznovanje verskih praznikov
različna veroizpoved družine

veroizpoved

Intervjuvanca sta se po verski pripadnosti različno opredelila. Prvi intervjuvanec je pripadnik
islamske veroizpovedi. Praznike svoje veroizpovedi praznuje, ampak na drugačen način.
Izpostavil je, da npr. v času posta se ne postijo, kot to počnejo ostali muslimani, ampak se z
družino zberejo ob skupnem kosilu, kjer se tudi skromno obdarijo. Veroizpoved kraja, kamor so
se njegovi starši priselili, je sprejel. Ne glede na to, da pripada islamski veroizpovedi, ga pri
obisku domovine njegovih staršev zmotijo minareti. Kot pravi so mu bližje cerkveni zvonovi, saj
je ob njih odraščal.
Drugi intervjuvanec je po veroizpovedi katoličan. Svojo veroizpoved prakticira, verske praznike
pa redno praznuje. Veroizpoved družine je različna (eden od staršev in sestre so katoličani, drugi
starš pa je pravoslavne veroizpovedi).
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e) Jezik
Preglednica 26: Materni jezik potomcev priseljencev in uporaba jezika pri komuniciranju
ŠIFRA
PO1
PO2
PO1
PO2

KODE












KATEGORIJE

slovenščina
srbohrvaščina kot drugi jezik
slovenščina
srbohrvaščina kot drugi jezik
komunikacija z domačini v slovenščini
komunikacija s sorodniki v srbohrvaščini
komunikacija s sosedi v obeh jezikih
starši in predniki govorijo srbohrvaščino
komunikacija z domačini v slovenščini
komunikacija s sorodniki v srbohrvaščini
komunikacija s sosedi v obeh jezikih

materni jezik

uporaba jezika za
komuniciranje

Materni jezik obeh intervjuvancev je slovenščina, materni jezik njunih staršev, tj. srbohrvaščina
pa je za njiju drugi jezik. Slednjega sta se naučila in ga tudi danes uporabljata v komunikaciji,
predvsem pri pogovoru s sorodniki, ki živijo v domovini njunih staršev, in pri komunikaciji s
sosedi, odvisno kateri jezik govori sosed. Na splošno pa najbolj uporabljata svoj materni jezik, ki
jima je veliko bolj blizu, kot pa srbohrvaščina.

f) izvorna kultura
Preglednica 27: Odnos do slovenske kulture in izvorne kulture svojih staršev
ŠIFRA
PO1





PO2






KODE
ohranjanje stikov z Bosno in Hercegovino zaradi
sorodnikov
ohranjanje stikov z rednim obiskom in s pomočjo
družbenih omrežij
pomembno ohranjanje obeh kultur, slovenske in
bošnjaške
ohranjanje stikov z Bosno in Hercegovino zaradi
sorodnikov
pomembno ohranjanje stikov s sorodniki in matično
državo staršev
ohranjanje izvorne kulture preko različnih verskih
običajev
ohranjanje slovenske kulture

KATEGORIJE

izvorna kultura

Intervjuvanca stike z domovino svojih staršev ohranjata, saj imata tam sorodnike, katere redno
obiskujeta. Prvi intervjuvanec je izpostavil, da so komunikacijo in ohranjanje stikov s sorodniki
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izboljšala družbena omrežja, preko katerih se pogosto slišijo. Obema pa se zdi pomembno
ohranjanje tako izvorne kulture njunih staršev kot tudi ohranjanje slovenske kulture. Ne glede na
to, da je veroizpoved intervjuvanca enaka veroizpovedi kraja, v katerega so se priselili njegovi
starši, nekatere verske praznike drugače praznuje. Kot pravi: »čeprav gre za isto veroizpoved, se
jo v BIH malo drugače prakticira. Primer: strogi post (pepelnica, veliki petek) je zame in za
moje starše nekaj drugega kot za Slovence. Takrat smo vegani, ne jemo nič, kar je živalskega
izvora. V postnem času (vsak petek) pa smo vegetarijanci. To mi je neprecenljivo in ta razlika mi
je všeč«. Izvorna kultura njegovih staršev je potomcem precej bližja, kot pa slovenska. Starši so
jo verjetno skozi celotno njegovo otroštvo in mladost prakticirali in jo tako približali, zato so se
jo sčasoma potomci navzeli in jo sprejeli za svojo.

g) odnos do domačega/priseljenega prebivalstva
Preglednica 28: Odnos potomcev do Slovencev in ostalih priseljencev
ŠIFRA
PO1
PO2







KODE
dober odnos s Slovenci in priseljenci
spoštovanje vseh narodnosti in veroizpovedi
vpetost na dva polja (polje domačinov in polje
priseljencev)
strpnost do priseljencev
spoštovanje vseh narodnosti in veroizpovedi

KATEGORIJE
odnos do domačega
in priseljenega
prebivalstva

Prvi intervjuvanec pravi: »od staršev sem se naučil, da je potrebno vse ljudi spoštovati, ne glede
na narodnost in veroizpoved …«, zato je naklonjen do sprejemanja vseh ljudi, ne glede na
narodnost in veroizpoved. Pomembno je, kakšnih vrednot se otroci naučijo od svojih staršev, saj
jih bodo verjetno zaznamovale skozi celotno življenje. Tudi drugi intervjuvanec spoštuje vse
ljudi in narodnosti in je do vseh strpen. Oba potomca ohranjata dober odnos z domačini in
ostalimi priseljenci, saj sta bila skozi njuno otroštvo in mladost vpeta na obe polji.

h) preživljanje prostega časa
Preglednica 29: Prostočasne dejavnosti potomcev
ŠIFRA
PO1

PO2

KODE







KATEGORIJE

druženje s sovrstniki
ukvarjanje s športom
malo prostega časa zaradi službe
z družino in hišnimi ljubljenčki
različne dejavnosti, kot sta npr. sprehod, izlet
druženje z domačini, prijatelji in vrstniki
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preživljanje
prostega časa



obisk sorodnikov

Prvi intervjuvanec je svoj prosti čas v preteklosti preživljal s sovrstniki, ukvarjal pa se je tudi z
športom. Opozoril je, da je danes prostega časa zaradi službe precej manj, zato ga rajši preživlja
z družino in hišnimi ljubljenčki. Tudi drugi intervjuvanec prosti čas preživlja v krogu družine,
prijateljev in vrtnikov. Pogosto se poslužuje rekreacije, npr. sprehod, ter izletov.
Potomci priseljencev niso več tako omejeni na dom in domači kraj kot njihovi starši, tako da svoj
prosti čas preživljajo tudi izven svojega kraja.

6.3.3. OSTALI DELEŽNIKI
Preglednica 30: Kategorije vprašanj- ostali deležniki
Kategorija
družbene spremembe
navade priseljencev
odnos do in s priseljencev/ci
preživljanje prostega časa
vračanje priseljencev
današnji procesi na gospodarskem področju
Preglednica 30 prikazuje kategorije vprašanj, ki smo jih zastavili ostalim deležnikom, ki smo jih
vključili v raziskavo. Pri kategoriji družbene spremembe nas je zanimalo, kakšne spremembe je
občina doživela zaradi preteklega industrijskega razvoja. V kategoriji navade priseljencev nas je
zanimalo, kako se navade in običaji priseljencev razlikujejo od domačinov. Prav tako nas je
zanimalo, kakšen je bil odnos do priseljencev in s priseljenci ter kako se občina Tržič razume s
priseljenci. Intervjuvance smo vprašali tudi o razlikah pri preživljanju prostega časa med
priseljenci in domačini. Pridobljene podatke smo vključili v kategorijo preživljanje prostega
časa. V kategoriji vračanje delavcev so zbrani odgovori intervjuvancev na zastavljeno vprašanje
o vračanju priseljencev, nekdanjih delavcev nazaj v domovino. Pri zadnji kategoriji današnji
procesi na gospodarskem področju nas je zanimalo, kakšni so današnji procesi na gospodarskem
področju v občini Tržič.
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a) Družbene spremembe
Preglednica 31: Družbene spremembe v občini Tržič
ŠIFRA
R

Ž

G1
G2

KODE
 vpliv priseljevanja v občino Tržič na narodnostno
sestavo
 Tržič kot tranzitno mesto
 razlike v priseljevanju nekoč in danes
 močan vpliv priseljevanja na razvoj mesta Tržič in tudi
občine
 oblikovanje geta
 Tržič kot tranzitno mesto
 prevladovanje Albancev
 narodnostna homogenost ruralnih območij
 najnižji socialno ekonomski standard
 sprememba narodnostne in izobrazbene sestave
 oblikovanje geta
 prostorska in demografska preobrazba občine Tržič
 priseljevali iz različnih delov Slovenije in Jugoslavije

KATEGORIJE

družbene
spremembe

Po besedah intervjuvancev so imele priselitve velik vpliv na družbene spremembe v občini Tržič.
S spremembo narodnostne sestave so tako povzročile ne samo demografsko preobrazbo občine
Tržič, ampak tudi prostorsko. Geograf dodaja, da je industrializacija občini Tržič prinesla nizek
socialno ekonomski standard, saj je v Tržič prihajala nekvalificirana delovna sila, ki je
povzročila tudi spremembo izobrazbene sestave takratnih prebivalcev. Delovne sile v času
industrializacije v občini Tržič ni bilo na voljo, zato so jo morali »uvoziti«.
Priseljenci so se naseljevali v starem mestnem jedru, saj je bilo tam veliko praznih hiš, nekdanji
prebivalci pa so se raje naselili v novozgrajeno blokovsko naselje v Bistrici. Kot ugotavljajo trije
naši intervjuvanci, se je v starem mestnem jedru oblikoval geto.
Župan v takratnem priseljevanju vidi pozitiven učinek na takratno gospodarstvo. Danes pa župan
in ravnatelj Tržič prepoznavata kot tranzitno mesto, saj kot pravita »v Tržič prihaja vse več
Albancev, kjer se začasno namestijo, nato pa odidejo naprej proti Avstriji, Švici in Nemčiji«.
Intervjuvanci pravijo, da so se priselitve v preteklosti razlikovale od današnjih. V času
industrijskega razvoja občine Tržič so se priseljevali najprej iz ostalih delov Slovenije, nato iz
ostalih republik v Jugoslaviji. Prednjačili so Bošnjaki, Hrvati in Srbi. Danes pa prevladujejo
predvsem Albanci, ki v Tržič ne prihajajo z namenom zaposlitve ali pa nastanitve, ampak si
želijo ustvariti boljše življenje v drugih evropskih državah.
Nekateri deli občine Tržič, predvsem mestno jedro in naselje Ravne, sta bila z demografskim
razvojem, ki sta ga doživela zaradi priseljevanja, trajno zaznamovana. Okoliške vasi v okolici
Tržiča so po priseljevanju ostale narodnostno homogene.
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b) Navade priseljencev
Preglednica 32: Navade priseljencev
ŠIFRA
R
Ž
D

KODE
 drugačne navade priseljencev in domačinov
 ohranjanje izvorne kulture
 sprejemanje slovenske kulture
 različne navade pri praznovanju verskih praznikov
 praznovanje slovenskih praznikov
 priseljenci s svojo kulturo Tržiča niso zaznamovali
 drugačne navade priseljencev in domačinov

KATEGORIJE

navade priseljencev

Navade, ki so jih s seboj prinesli priseljenci, se razlikujejo od navad Tržičanov, ali širše,
Slovencev. Glavne razlike se izkazujejo na področju veroizpovedi, saj je veroizpoved
priseljencev v velikih primerih drugačna kot prevladujoča veroizpoved Tržiča in nasploh
Slovenije. Priseljenci s praznovanjem praznikov svoje veroizpovedi, kulinarike, glasbe in raznih
srečanj ohranjajo svojo kulturo in se je držijo. Se pa pojavljajo med priseljenci tudi takšni, ki so
se navzeli slovenske kulture in ravno tako praznujejo slovenske praznike. Po mnenju domačinke
kultura, ki so jo s seboj prinesli priseljenci, Tržiča ni zaznamovala.

c) Odnos do in s priseljencev/ci
Preglednica 33: Odnos deležnikov do priseljencev
ŠIFRA
R

Ž

G1
G2
D

KODE


















KATEGORIJE

dobro razumevanje šole s priseljenci
večjih problemov s priseljenci ni
vključevanje otrok priseljencev s projektom
nudenje pomoči pri učenju slovenskega jezika
enakost vseh občanov
dobro razumevanje občine s priseljenci
večjih težav ni
asimilacija in integracija
nudenje pomoči priseljencev z jezikovnimi tečaji
udeleževanje srečanj priseljencev
segregacija ni prisotna
s priseljenci problemov ni bilo
redko izključevanje
dobro sprejemanje priseljencev
sprejemanje priseljencev
dobro razumevanje med domačini in priseljenci
sprejemanje ljudi različnih narodnosti
84

odnosi do in z
priseljencev/ci




drugačne vrednote v preteklosti
priseljenci so bili na delovnem mestu sprejeti

Institucija, kakršna je šola, s priseljenci nima nobenih problemov. S priseljenci, ki so v Tržič
prišli in ki še prihajajo, se šola razume dobro. Priseljence skušajo na različne načine vključiti v
tržiško družbo. Ravnatelj je omenil projekt »Tržič mesto dobrih misli in želja«, preko katerega so
opozarjali na pomembnost vrednot in spoštovanje vseh ljudi, tudi priseljencev. Priseljenskim
otrokom šola nudi pomoč pri učenju jezika.
Za župana so vsi občani enaki, ne glede na to, ali se kdo priseli ali ne. Občina s priseljenci večjih
težav nima in se z njimi dobro razume. Župan ocenjuje, da »asimilacija in integracija« v Tržiču
dobro potekata, saj se priseljenci dobro vključujejo v tržiško družbo. Občina priseljencem nudi
pomoč pri učenju slovenskega jezika. Imajo pa danes priseljenci, predvsem potomci druge in
tretje generacije, vse manj težav z jezikom, težave imajo le še tisti priseljenci, ki se v Tržič
priselijo na novo. Župan se tudi redno in na povabilo priseljencev udeležuje njihovih srečanj, ki
jih pripravijo priseljenci iz Hrvaške, Bosne in Hercegovine ter člani Islamske skupnosti.
Geografa pravita, da so bili v Tržiču priseljenci dobro sprejeti in da do segregacije tako na
delovnem mestu kot tudi v občini ni prihajalo. Enakega mnenja je tudi domačinka, ki pravi, da se
je s priseljenci vedno dobro razumela in tako je bilo tudi v podjetju, kjer je bila zaposlena.
Slednja izpostavlja, da so se priselitve odvijale v času drugačnih vrednost, ki so močno
prispevale k sprejemanju novih priseljencev.

d) Preživljanje prostega časa
Preglednica 34: Prostočasne dejavnosti priseljencev
ŠIFRA

KODE

R





Ž






D






KATEGORIJE

večjih razlik ni opaziti
skupno preživljanje prostega časa
k medsebojnemu druženju in razumevanju veliko
pripomore tudi šola
enako preživljanje prostega časa domačinov in
priseljencev
kolektivni športi (npr. tek, nogomet),
individualne rekreacije (npr. hribolazenje)
kulturna srečanja (npr. slikarske delavnice, glasbeni
večeri)
druženje domačinov in priseljencev v prostem času
druženje domačinov in priseljencev v preteklosti
priseljenci so domačinom pomagali
druženje domačinov in priseljencev v prostem času
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preživljanje
prostega časa

Kot lahko razberemo iz odgovorov intervjuvancev, prosti čas in njegove dejavnosti priseljenci in
domačini preživljajo na podoben način. Ravnatelj opaža, da se na šolskem igrišču vsi družijo. Po
njegovem mnenju skupno druženje izhaja že iz šole, kjer je več možnosti za medsebojno
druženje in spoprijateljevanje.
Priseljenci se udeležujejo tudi raznih športnih prireditev, tako kolektivnih kot tudi individualnih.
Župan pravi: »Pred leti smo v Tržiču organizirali akcijo 100x na Kamnek (hrib nad Tržičem), na
katerem je bila vpisna knjiga. Vpisalo se je več tisoč ljudi. Po priimkih sodeč, pa tudi po
pogovoru in srečevanju, je bilo skoraj polovico priseljencev, tako da so ga vzeli za svojega in so
se dobro vključili v tržiško družbo.« Iz njegove izjave lahko razberemo, da priseljenci svoj prosti
čas preživljajo na enak način kot domačini. Priseljenci so Tržič, njegove prebivalce in naravno
dediščino sprejeli in do nje izražajo nek odnos.
Domačinka izpostavlja, da so bili priseljenci vedno pripravljeni priskočiti na pomoč, kadar jo je
potrebovala. Spomni se, da so ji priseljenci, s katerimi je skupaj delala v bližnji tovarni,
pomagali pri gradnji nove hiše. Sama pa pravi, da so se domačini in priseljenci med seboj
razumeli v preteklosti in tako je še danes.

e) Vračanje priseljencev v domovino
Preglednica 35: Vračanje priseljencev v svojo domovino
ŠIFRA
Ž
G1
G2

KODE
 velika večina je v Tržiču ostala
 v Tržiču so se priseljenci integrirali
 priseljenci se niso vračali v svojo domovino
 priseljenci se niso vračali v svojo domovino
 v Tržiču so se priseljenci integrirali

KATEGORIJE
vračanje
priseljencev

Po propadu tržiških podjetij do emigriranja priseljencev, ki so se v Tržič priselili z namenom
zaposlitve, ni prišlo. Intervjuvanec G2 pravi, da so se priseljenci »navadili bivanja v Tržiču in si
tukaj ustvarili svoj dom. … si tukaj stkali prijateljstva in poznanstva«, zato se v domovino niso
vračali. Župan pa pravi »Vsega je bilo po malo. Kljub propadu industrije so pri nas socialne
podpore (pokojnine, zdravstveni sistem) precej boljše, kot v njihovi matični državi. Veliko je
takih, ki v Tržiču vztrajajo in so stalno naseljeni, obiskujejo pa izvorne države, predvsem zaradi
sorodnikov.« Po njegovih besedah se jih je tudi nekaj vrnilo v svojo domovino, a teh je bilo zelo
malo. V Tržiču so ostali ne samo zaradi doma in družine, ki so si ju tukaj ustvarili, prijateljev, ki
so jih spoznali in okolja, na katerega so se navadili, ampak tudi zaradi boljšega standarda
življenja.
Iz odgovora geografa in župana razberemo, da so se priseljenci v Tržiču dobro asimilirali in
integrirali, saj so si ustvarili svoj dom, družino, spoznali prijatelje in Tržič sprejeli.
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f) Današnji procesi na gospodarskem področju
Preglednica 36: Današnji procesi na gospodarskem področju
ŠIFRA
Ž
G1

G2

KODE

KATEGORIJE

 spodbujanje turizma
 srednje velika in majhna podjetja
 razvito (samooskrbno) kmetijstvo

in gozdarstvo

 manjši obrati
 storitev in trgovina
 drobno gospodarstvo
 cehovska oblika proizvodnje v novi obliki
 malo industrijskih obratov
 neprimerljivost današnje in pretekle industrije
 srednje velika in majhna podjetja
 storitvena podjetja
 manjša podjetja temeljijo na tradiciji (čevljarstvo)
 usmerjenost občine v turizem in ne v industrijo

današnji procesi na
gospodarskem
področju v občini
Tržič

Procesi na gospodarskem področju so danes v občini Tržič, po besedah intervjuvancev, precej
drugačni in jih s preteklim razvojem ne moremo primerjati. Občina je usmerjena v razvoj
turizma in vanj veliko vlaga. Župan meni, da ima občina zanj dobre pogoje, katere je potrebno
izkoristiti. Enak razvoj prepoznava tudi geograf, saj pravi, da današnja usmeritev občine ni
usmerjena v industrijski razvoj, ampak v razvoj turizma.
V občini Tržič danes najdemo precej manj industrijskih obratov, kot pa jih je bilo v preteklosti.
Današnja podjetja so v primerjavi s preteklimi zelo majhna. Prevladuje drobno gospodarstvo,
kjer imata trgovina in storitev močno vlogo. Geograf pravi, da se v Tržiču zopet pojavlja
cehovska oblika proizvodnje, v spremenjeni obliki, saj v občini najdemo polno manjših in
srednje velikih podjetij tako kot v času cehovstva.

87

7. SKLEPNE UGOTOVITVE
Pred začetkom raziskave smo si zastavili raziskovalna vprašanja, na katere smo tekom
raziskovanja skušali odgovoriti.
1. Kateri lokacijski dejavniki so bili ključni za razvoj industrije v občini Tržič?
K razvoju industrije v občini Tržič so prispevali številni, predvsem pa zelo raznoliki lokacijski
dejavniki. Med prvimi bi lahko izpostavili razpoložljive naravne vire, še posebej vodo in zaloge
lesa, zaradi katerih so se že v obrtno-manufakturnem obdobju razvijale številne obrtne in kasneje
manufakturne dejavnosti. K razvoju slednjih je prispevala tudi ugodna prometna lega Tržiča ob
Ljubeljski cesti, po kateri so hodili številni trgovci in potniki. Z razvojem prometa se je pričela
razvijati tudi obrt. Ljubeljska cesta je imela torej pozitiven vpliv na razvoj obrtnih dejavnosti, saj
so Tržičani zavoljo trgovcev, ki so po omenjeni cesti potovali, lažje pridobili potrebne surovine
in tako izvozili končne izdelke. Za razvoj industrije so bili ključni tudi tuji finančni vložki oz.
tuj kapital. Tuj kapital je že v obrtno-manufakturnem obdobju in kasneje tudi v industrijskem
obdobju prispeval h gospodarskemu razvoju Tržiča. Tujci so v Tržiču že od nekdaj prepoznavali
številne prednosti in neizkoriščene potenciale, zato so se odločili v Tržič investirati. Tujci s seboj
niso prinesli le kapitala, ampak tudi znanje ter tako prispevali k uvajanju novih tehnoloških
postopkov in izboljšav. K razvoju industrije je prispevala tudi železniška povezava med
Kranjem in Tržičem, ki je olajšala uvoz surovin v tržiška podjetja in izvoz končnih izdelkov.
Skladno z gospodarskim razvojem se je razvijala tudi občina, zato je bila značilna ustrezna
komunalna opremljenost, ne samo z vidika odvoza odpadkov, ampak tudi z zagotavljanjem
pitne vode in skrbjo za urejenost naselij. Med lokacijskimi dejavniki pa ne smemo pozabiti na
svojevrstne značilnosti domačinov, med katerimi prednjačijo trdoživost oz. »gorenjska trma«,
marljivost in optimizem, ki so v predvsem v kriznih časih imeli ključno vlogo, saj kljub
številnim padcem, Tržičani niso opustili svojih dejavnosti, ampak so od manfakturnega obdobja
in vse do današnjih dni vztrajali na tradiciji obrtnih dejavnosti.
Ugotavljamo, da bi med današnje lokacijske dejavnike poleg tradicije obrtnih in industrijskih
dejavnosti (npr. proizvodnja usnjenih izdelkov, tekstila, kovin, papirja ter obdelava in predelava
lesa) in naravnih virov uvrstili še prometno lega občine ob Ljubeljski cesti in gorenjski
avtocesti, ki tržiška podjetja povezuje z evropskim trgom. Poleg tega so podjetja z dolgoletnim
obratovanjem (npr. Lepenka, Migi, Trio itd.) na trgu uveljavljena, kar pripomore k njihovi
prepoznavnosti in pridobivanju tujega kapitala oz. tujih investicij. Mnoga podjetja (npr.
Tokos) se uvrščajo med redke proizvajalce izdelkov v svoji stroki, zato so na trgu povsem
konkurenčna. Še vedno pa je pomembna tudi delovna sila.
2. Kateri so vzroki in posledice propada tržiške industrije?
Tržiška industrija je pričela propadati po letu 1990. Za Slovenijo je bil, v času Jugoslavije,
značilen planski gospodarski sistem, za katerega so bila značilna velika podjetja z velikim
številom zaposlenih, primanjkovalo pa je majhnih in srednje velikih podjetij, ki bi se veliko lažje
prilagodila potrebam in zahtevam novega trga. Večja podjetja zato niso bila sposobna izvesti
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prehoda na tržno gospodarstvo. Njihovi tehnološki postopki in stroji so bili zastareli, izdelki pa
na novem trgu nekonkurenčni. Z osamosvojitvijo Slovenije in razpadom Jugoslavije pa so tržiška
podjetja izgubila zelo pomembna tržišča, na katera so bila navezana. Ugotavljamo, da so vsi
omenjeni vzroki prispevali k postopnemu propadanju industrijskih obratov in zmanjševanju
deleža zaposlenih v industriji. Propad industrijskih obratov pa je povzročil tudi brezposelnost, saj
so mnoge dejavnosti, ki so pred nekaj desetletji nudile več kot 70 % delovnih mest, sedaj
propadle. Po uspešnem industrijskem razvoju v občini, danes večinoma prazni tovarniški
kompleksi kažejo na to, da je še nekaj desetletij nazaj v Tržiču obstajala industrija. Na območjih
nekdanjih tovarniških obratov pa se danes, poleg degradiranih površin, nahajajo tudi majhna in
srednja podjetja ter trgovski kompleksi.
Preglednica 37:Vzroki in posledice propada tržiške industrije v strnjeni obliki
Vzroki
Gospodarska kriza v Jugoslaviji
Osamosvojitev Slovenije
Konec planskega gospodarskega sistema
Izguba jugoslovanskega tržišča
Prevelika navezanost na jugoslovanski trg
Zastareli tehnološki postopki
Neprilagojenost trgu

Posledice
Tržno gospodarstvo
Propad industrijskih obratov
Brezposelnost
Zaposlovanje v drugih dejavnostih
Zmanjšanje pomena industrijskih dejavnosti
Večji pomen storitvenih dejavnosti
Nastanek majhnih in srednje velikih
proizvodnih obratov
Opuščeni tovarniški objekti
Degradirane površine

Nekonkurenčnost izdelkov

3. Ali je propad tržiške industrije povzročil vračanje delavcev v svoje države in s tem spremembo
narodnostne sestave?
Z raziskavo smo ugotovili, da je večina priseljencev v času propadanja podjetij postala
tehnološki višek, mnogi med njimi pa so izpolnili pogoje in se upokojili. Ob propadu podjetij in
upokojitvi so priseljenci v Tržiču ostali. Mnogi so v Tržiču spoznali svoje partnerje ali pa si s
parterji, ki so se ravno tako priselili v Tržič, ustvarili družino. V Tržiču so si ustvarili svoj dom,
družino in življenje. Čeprav še vedno obiskujejo svoje sorodnike in znance v izvornih državah,
so Tržič sprejeli za svojega in se v njem dobro integrirali.
Preko intervjujev smo ugotovili, da se priseljenci v svojo domovino po propadu industrije niso
vrnili, ampak so v Tržiču tudi ostali, kar ni povzročilo ponovne spremembe narodnostne sestave.
4. Kako je industrializacija vplivala na družbene spremembe in razvoj mesta Tržič?
Na osnovi uporabljenega metodološkega pristopa ugotavljamo, da je industrializacija v občini
Tržič na eni strani povzročila pestro družbeno dinamiko, po drugi strani pa je povzročila
prostorsko preobrazbo.
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Družbena dinamika se je v občini Tržič pričela odvijati od leta 1874 naprej, ko se v Tržiču prične
obdobje industrije. V začetku omenjenega obdobja so v Tržič prihajali tujci, ki so s seboj prinesli
kapital in v Tržiču investirali v gradnjo proizvodnih objektov. Od izgradnje prve tovarne do 2.
svetovne vojne je v občini zgrajenih devet tovarn, kar je posledično povzročilo tudi nova delovna
mesta. Sprva so na nova delovna mesta prihajali domačini iz okoliških naselij, z razvojem
industrije pa se je število delovnih mest še povečalo.
Po 2. svetovni vojni se je družbena dinamika v občini izkazovala z demografsko spremembo, ki
jo je povzročilo priseljevanje predvsem neslovenskega prebivalstva. Slednji so se v Tržič
priseljevali iz republik takratne Jugoslavije in so se po narodnostni pripadnosti od večinsko
slovenskega prebivalstva razlikovali. Njihovo priseljevanje je torej vplivalo na spreminjanje
narodnostne sestave, ki se je intenzivneje pričela spreminjati v 70. letih prejšnjega stoletja.
Zaradi priseljevanja neslovenskega prebivalstva se je njihov delež v občini pričel krepiti,
zmanjševati pa se je pričel delež slovenskega prebivalstva. Priselitve pa so vplivale tudi na
spremembo izobrazbene sestave, saj so bili priseljenci po izobrazbeni strukturi nekvalificirani.
Poleg priseljevanja pa je industrializacija vplivala tudi na prostorsko preobrazbo ne samo mesta
Tržič, ampak celotne občine. Sprva se je naselje Tržič razvilo ob dveh vodnih virih, ob katerih so
v obrtno-manufakturnem obdobju nastale številne obrtne delavnice. V omenjenem obdobju in
tudi kasneje v industrijskem obdobju so se obrati, ki so za svoje delovanje potrebovali pogonsko
moč vodnih virov, sicer locirali ob njih, gradnja novih obratov pa se je usmerila južneje od mesta
Tržič. Z industrializacijo se je razvoj mesta Tržič pomaknil proti jugu, saj v ozki kotlini zaradi
reliefnih razmer ni bilo mogoče postaviti industrijskih obratov.
Opravljeni intervjuji nakazujejo, da je industrializacija povzročila tudi spremembo v strukturi
starega mestnega jedra Tržiča. Iz nekdanjih stanovanj, z večstoletno obrtno tradicijo, so se
domačini v času industrijskega razvoja izselili v novozgrajene bloke v Bistrici pri Tržiču. V
njihova stanovanja pa so se naselili priseljenci, zato se je tam oblikoval neke vrste geto. V starem
mestnem jedru danes še vedno prevladujejo priseljenci, kar se odraža tudi v osnovni šoli Tržič, ki
ima v primerjavi z ostalima dvema osnovnima šolama v Tržiču največje število vpisanih otrok
priseljencev. Po vseh priselitvah pa so podeželska naselja v okolici mesta Tržič ostala
narodnostno homogena.
5. Ali je tržiška družba do priseljencev inkluzivna ali stereotipna?
Na podlagi uporabljenega metodološkega pristopa ugotavljamo, da se je tržiška družba s
priseljevanjem pričela srečevati že v obrtno-manufakturnem obdobju. Sprva so se priseljevali
predvsem izobraženi mojstri in imetniki kapitala, katere so Tržičani dobro sprejeli. Tržičanom so
pomagali pri razvoju obrtnih dejavnosti in jim nudili strokovno pomoč. Po koncu obrtnomanufakturnega obdobja so se v Tržič zopet priseljevali tujci, ki so v Tržiču investirali v gradnjo
tovarniških obratov. Domačini nad gradnjo tekstilnega obrata sprva niso bili navdušeni, saj so
želeli nadaljevati tradicijo kovaštva in fužinarstva. Njihovo nestrinjanje z gradnjo novih
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industrijskih obratov pa še ne pomeni, da priseljencev Tržičani niso prejeli. V nekaj letih jim je
zgrajena tovarna nudila številna delovna mesta, z industrijskim razvojem pa je delovne sile celo
primanjkovalo.
V industrijskem obdobju so se zato v Tržič najprej priseljevali ljudje iz ostalih slovenskih
pokrajin, nato tudi iz republik takratne Jugoslavije. Iz opravljenih intervjujev je razvidno, da so
se tako priseljenci kot tudi domačini med seboj razumeli in da med njimi ni prihajalo do
konfliktov oz. trenj. Integracija in asimilacija sta bili v Tržiču prisotni na številnih področjih.
Najprej lahko izpostavimo socialnoekonomsko integracijo, ki je bila v občini Tržič delno
uspešna. Priseljenci na trgu dela niso bili popolnoma enakovredni domačinom, saj so velikokrat
opravljali tista dela, ki jih domačini niso želeli. Velikokrat so bila tovrstna dela težka, slabše
plačana, najnižja. Na bolje plačanih delovnih mestih, kot so npr. mojstri in delavci v
administraciji, so bili zaposleni domačini oz. Slovenci. Šele kasnejše generacije priseljencev so
na trgu dela pričele pridobivati enak položaj. Z raziskavo smo ugotovili, da se priseljenci na
področju zaposlovanja niso srečevali z ovirami, kar pripisujemo temu, da so bili pripravljeni
opravljati kakršno koli delo, ne glede na plačilo, saj je bil življenjski standard v Sloveniji boljši
oz. višji kot v državah, od koder so se priseljenci priselili. Na delovnem mestu so se priseljenci in
domačini dobro razumeli in se medsebojno spoštovali, prav tako so bili priseljenci s strani
nadrejenih sprejeti. Do večjih konfliktov oz. nesporazumov med priseljenci in domačini ni
prihajalo, se je pa na račun priseljencev kdaj izrekla tudi kakšna žaljivka. Mnoga podjetja,
predvsem Lepenka in BPT, sta svojim delavcem zagotovila števila stanovanja, kar pomeni, da je
bila prisotna tudi poselitvena in bivanjska integracija. Priseljenci so se lahko naselili kjer koli
v Tržiču, a večinoma so se odločili za tista stanovanja, ki so bila finančno dostopna. V veliki
večini primerov so bila to stanovanja v starem delu Tržiča, ki so bila komunalno nekoliko slabše
opremljena, in stanovanja, ki so jih zagotavljala podjetja. Prav tako so se priseljenci s
pridobitvijo slovenskega državljanstva pravno in politično integrirali. Njihov pravni status je
bil izenačen s statusom, kakršnega so imeli ostali domačini, kar pomeni, da so bili na pravnem
področju vsi enakovredni. Prav tako so priseljenci, s tem ko so pridobili slovensko državljanstvo,
pridobili tudi pravico do političnega odločanja na volitvah. Po izobrazbeni sestavi so bili mnogi
priseljenci nekvalificirani, saj jih je veliko izmed njih končalo le štiri razrede osnovne šole. Ker
so v Tržič prišli z namenom zaposlitve, se v Tržiču niso izobraževali. So se pa, kot ugotavljamo,
v tržiških vzgojno-izobraževalnih ustanovah šolali otroci priseljencev, za katere velja, da so bili
in so še v vzgojno-izobraževalnem sistemu v enakopravnem položaju kot domačini. Značilna je
bila torej integracija na področju izobraževanja, ki je bila in je še vedno uspešna.
Z raziskavo smo se ugotovili, da so priseljenci in domačini medsebojne stike navezovali že na
delovnem mestu. Pogosto pa so se družili tudi izven delovnega mesta, bodisi s sodelavci ali pa s
krajani naselja, v katerem so prebivali. Mnogi priseljenci so sklenili in stkali prijateljske vezi,
katere ohranjajo še danes. Prav tako so se potomci priseljencev v prostem času družili z ostalimi
domačini, kar nakazuje na pristnost in uspešnost družbene integracije. Poleg družbene
integracije pa je bila prisotna tudi kulturna integracija, saj so priseljenci ob priselitvi v Tržič s
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seboj prinesli tudi svoje kulturne, religiozne in jezikovne značilnosti, ki se razlikujejo od
značilnosti večinske družbe v občini Tržič. Med priseljenci so prisotne vse tri večje veroizpovedi
(islamska, katoliška in pravoslavna). V družinah priseljencev prihaja tudi do različnih
veroizpovedi njenih članov, pri čemer prihaja do spoštovanja različnih veroizpovedi in
praznovanja različni verskih praznikov. Med priseljenci in domačini prihaja do vzajemnega
spoštovanja in sprejemanja različnih kulturnih, jezikovnih in verskih značilnosti. Domačini so
kulturne značilnosti priseljencev sprejeli in nanje niso gledali manjvredno, prav tako pa so
večinsko kulturo območja, kamor so se priselili sprejeli tudi priseljenci. Priseljenci svojo izvorno
kulturo ohranjajo še danes, prav tako nekateri priseljenci še vedno poleg slovenščine, ki so se jo
naučili v Sloveniji, za komuniciranje uporabljajo svoj materni jezik (srbohrvaščina). Priseljenci
poleg praznovanja svojih izvornih praznikov, praznujejo tudi slovenske praznike. Poleg
ohranjanja kulturnih značilnosti priseljenci ohranjajo tudi stike s svojo domovino, saj ne glede na
to, da živijo v Tržiču, še vedno čutijo vez z domovino. Uspešna in prisotna je tudi identifikacija
integracija, saj se priseljenci še vedno identificirajo glede na njihovo izvorno narodnostno
pripadnost.
Da je tržiška družba do priseljencev inkluzivna in ne stereotipno naravnana nakazujejo tudi
mešana, slovensko-neslovenska gospodinjstva, katerih je bilo leta 1991 6 %. Gre torej za
pomemben podatek o pripravljenosti neslovenskega prebivalstva do sprejemanja domačinov in
soustvarjanja življenja z njimi in obratno.
6. Kakšna je identiteta priseljencev?
Mnogi priseljenci danes, kot smo ugotovili z intervjuji, ohranjajo svoje kulturne značilnosti, ki so
značilne za njihovo domovino, hkrati pa mnogi praznujejo tudi slovenske praznike. Prav tako je
za priseljence značilno, da ne glede nato, da mnogi v Tržiču živijo več kot 40 let, še vedno čutijo
vez z domovino, saj imajo tam svoje sorodnike in znance, ki jih pogosto obiskujejo. Pri
priseljencih se torej na področju njihovih identitet pojavlja precep, saj posamezniki poleg
ohranjanja svojih kulturnih značilnosti ohranjajo tudi značilnosti večinske družbe. Pri
priseljencih se je izoblikovala hibridna identiteta, saj ves čas prehajajo med različnimi kulturami
in jih med seboj prepletajo. Priseljenci torej združujejo značilnosti svoje izvorne kulture, ki jih
prepletajo z značilnostmi slovenske kulture. To se izkazuje ne samo pri prakticiranju praznikov,
ampak tudi pri uporabi jezika, pripravi slovenskih jedi in spremljanju slovenskih medijev.
7. Kako je specifičen socio-ekonomski čas priseljevanja vplival na sprejemanje priseljencev?
Z raziskavo smo ugotovili, da je v preteklosti k uspešnemu integriranju pripomogel takratni
jugoslovanski sistem oz. jugoslovanska politika, saj so bili zaradi poudarjanja skupnih
jugoslovanski vrednot »bratstva in edinstva«, kjer narodnostna pripadnost ni bila pomembna,
domačini in priseljenci med seboj enakopravni. Prav tako so se priseljenci, ne glede na
narodnostno pripadnost, medsebojno spoštovali in sprejemali.
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Povsem drugače je bilo, ko je Jugoslavija propadla, Slovenija pa se je osamosvojila in nekdanje
jugoslovanske vrednote niso bile več navzoče. K integraciji in vzgoji vrednot spoštovanja
pripomoreta tudi usmerjenost občine in vzgojno-izobraževalnih institucij v sprejemanje
priseljencev in enakopravno obravnavanje vseh ljudi.
Ugotavljamo, da so bili priseljenci v Tržiču sprejeti in da so danes prostorsko zelo segregirani.
Priseljenci večinoma živijo v mestu Tržič, kjer se je v mestnem jedru izoblikoval geto. Zelo
zanimivo pa je, da vse narodnostne skupine (Hrvati, Bošnjaki, Srbi) po mnenju intervjuvanih
med seboj živijo brez konfliktov in napetosti.
8. Ali priseljenci prosti čas preživljajo drugače kot domačini?
Z intervjuji smo ugotovili, da priseljenci in domačini prosti čas preživljajo skupaj v okolici
svojega doma, naselja ali kraja. Poleg druženja se priseljenci ukvarjajo tudi z različnimi hobiji,
mnogi med njimi se v prostem času tako kot ostali domačini udeležujejo športnih in kulturnih
prireditev. Priseljenci v primerjavi s svojimi potomci prostočasne dejavnosti večinoma
preživljajo v Tržiču, medtem ko se njihovi potomci poslužujejo tudi potovanj in izletov. Razlik v
preživljanju prostega časa med priseljenci in domačini torej ni opaziti.
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8. ZAKLJUČEK
Občina Tržič je gospodarski razvoj pričela doživljati že v srednjem veku, ko so mimo takratnega
naselja preko prelaza Ljubelj potovali številni trgovci in popotniki. Kot ugotavljamo, je ugodna
lega takratnega naselja Tržič ob prometni poti pripomogla k razvoju številnih obrti, ki jih v
Tržiču ni bilo malo. Slednje so se razvile zavoljo ugodnih naravnih pogojev, številnih in
raznolikih naravnih virov, priseljevanju ljudi ter značajskih potez domačinov, kot sta delavnost
in trdoživost. Že v obrtno-manufakturnem obdobju so se v Tržič priselili številni mojstri iz
tujine, ki so s svojim znanjem in finančnimi vložki pripomogli k obrtno-manufakturnemu
razvoju. Priseljenci so se z vstopom na trg dela v Tržiču socialno-ekonomsko integrirali, saj so
imeli enak položaj na področju zaposlovanja oz. so ga celo presegli, ker so bili prav priseljenci
tisti, ki so domačinom z znanjem in financami pomagali razvijati obrtne dejavnosti. Tržičani so
se izven delovnih obveznosti pogosto družili tudi v prostem času. Dejavnosti so se razlikovale
glede na letni čas, na splošno pa velja, da so prosti čas zelo radi preživljali na prostem, kjer je bil
vedno čas za igro in pripovedovanje anekdot.
V tem obdobju so se pričele formirati tudi prve oblike skupnosti, ki so prerasle iz skupnosti
osnovanih na družinskih vezeh in tradicijah, v skupnosti, ki so jih povezovale sorodne
dejavnosti. Delavci in mojstri sorodnih dejavnosti so se med seboj povezali v obliki cehov,
znotraj katerih so se borili za svoje pravice in položaj na trgu dela. Na temeljih obrtno-cehovskih
panog se je v industrijskem obdobju razvijala industrija. Številne in raznolike obrtnomanufakturne panoge, ki so se razvile v obrtno-manufakturnem obdobju, so omogočile razvoj
raznovrstnih industrijskih panog. Na osnovi obrtnih dejavnosti so se razvile čevljarska, tekstilna,
lesna, papirna in kovinska industrija. Številni industrijski obrati, ki so začeli nastajati na prehodu
iz 19. v 20. stoletje pa so v času industrializacije svoje obrate ves čas povečevali in nadgrajevali.
Uspešen industrijski razvoj je prispeval k stalnemu povečevanju števila zaposlenih v industriji,
po letu 1953 pa so bile potrebe po delovni sili tako velike, da so se v Tržič začeli priseljevati
najprej iz ostalih slovenskih pokrajin in nato iz republik takratne Jugoslavije. Priselitve so
vplivale na spreminjanje narodnostne sestave, ki je vse do danes močno zaznamovala Tržič. Leta
1953 je bil v Tržiču zabeležen največji delež slovenskega prebivalstva, znašal je kar 97,8 %, ki
pa je z leti, zaradi priseljevanja, pričel upadati in je tako leta 1991 znašal 85,2 %. Največ
priseljencev je prišlo iz Bosne in Hercegovine, Hrvaške ter Srbije. Njihova priselitev pa je Tržič
zaznamovala ne samo v narodnostnem smislu, ampak tudi v religioznem in kulturnem, saj so s
seboj prinesli tudi svoje navade, običaje in veroizpoved. Priseljence so Tržičani dobro sprejeli,
saj so se med seboj dobro razumeli in si nudili medsebojno pomoč. Priseljenci so dosegli zelo
različne dimenzije integracije, od pravne, socio-ekonomske, politične, poselitvene, integracije na
področju izobraževanja itd. Bili so in še vedno ostajajo enakovredni večinskemu slovenskemu
prebivalstvu. Je pa pri priseljencih mogoče zaznati, da so njihove identitete v rahlem precepu, saj
priseljenci poleg svojih izvornih kulturnih značilnosti ohranjajo tudi značilnosti večinske družbe.
Prihaja torej do prepletanja dveh različnih kultur, in sicer kulture priseljencev ter slovenske
kulture.
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Poudariti je potrebno, da so se priseljenci v občini Tržič med seboj razlikovali. Tujci, ki so v
Tržič prihajali pred 2. svetovno vojno so bili večinoma imetniki kapitala in ključni nosilci
razvoja. Imeli so potrebno znanje za razvoj obrtnih dejavnosti, v industrijskem obdobju pa je
njihovo znanje prispevalo k upravljanju s stroji in uveljavljanju novih tehnoloških postopkov. S
pomočjo njihovih investicij, se je pričela gradnja prvih tovarn, prispevali pa so tudi k
tehnološkim izboljšavam. Priseljenci, ki so se v Tržič priseljevali po 2. svetovni vojni, so se od
preteklih razlikovali. Priseljevali so se predvsem delavci, ki s seboj niso prinesli kapitala, ampak
so v Tržiču iskali zaposlitev. Za njih je bilo značilno, da so se večino priseljevali iz republik
takratne Jugoslavije. Kot smo ugotovili z intervjuji, so bili delavci večinoma manj izobraženi in
so predstavljali najnižji socialno ekonomski standard. V podjetjih, kjer so bili zaposleni, so
opravljali slabše plačana dela, ki so bila velikokrat tudi težka.
Ugotavljamo, da je industrijski razvoj v občini Tržič dosegel višek v 70. letih, kar nam potrjuje
tudi podatek, da je bil leta 1971 delež zaposlenih v industriji kar 73,9 %. Po omenjenem letu pa
se je število zaposlenih v industriji pričelo zmanjševati, krepiti pa se je pričelo število zaposlenih
v storitvenih dejavnostih. Industrija je krizo pričela doživljati v 90. letih, ko se pojavi
deindustrializacija. Tržiška podjetja so z izgubo jugoslovanskega trga izgubila zelo pomembno
tržišče. Mnoga podjetja so pričela propadati, saj so bila preveč navezana na jugoslovansko
tržišče.
Na območju nekdanjih tovarniških kompleksov danes najdemo manjše obrate, ki so proizvodno
in storitveno naravnani, pri čemer slednji prevladujejo. Ugotavljamo, da so današnja podjetja v
občini Tržič relativno mlada, večinoma so nastala po osamosvojitvi Slovenije in propadu večjih
industrijskih obratov, v katerih so delali posamezniki. Tam so si pridobili potrebno znanje, po
propadu obratov pa so odšli na samostojno podjetniško pot. Mnogi proizvodni obrati v Tržiču
tako nadaljujejo tradicijo predvsem na področju čevljarstva in kovinske industrije. Današnja
podjetja se od preteklih razlikujejo po številu zaposlenih, saj prevladujejo mikro, majhna in
srednja podjetja. Mikro in majhna podjetja so po velikosti primerljiva s tistimi, ki so obstajali v
času cehov, vendar ne po načinu organiziranosti proizvodnje, ampak izključno po številu
zaposlenih. Izmed vseh podjetij, ki so v Tržiču obstajala v preteklosti, vztraja le še Lepenka, ki
kljub nekajkratnemu zastoju proizvodnje od leta 1811 še vedno obratuje. S pojavom
deindustrializacije je prišlo tudi do manjšega priseljevanja v občino. Na podlagi statističnih
podatkov predvidevamo, da je zadnji in največji val priseljevanja občina Tržič doživela leta
1991, ko so se v Tržič priseljevali iz ostalih republik Jugoslavije, predvidevamo da predvsem
zaradi družbeno-političnih nemirov. Mnogi so se zatekli v Tržič, saj so tu že imeli sorodnike, ki
so nekaj desetletij prej prišli na delo.
Občina Tržič je z gospodarskim razvojem, kakršnega je doživljala vse od obrtno-manufakturnega
obdobja naprej, zaznamovana še danes. Kljub temu da industrije, po kateri je bil Tržič nekoč
poznan, danes ni več, pa na pestro družbeno dinamiko nakazujejo statistični podatki o
priseljevanju in narodnostni sestavi, ki se je iz leta v leto spreminjala. Slednja je v Tržiču še
vedno pestra, kar smo ugotovili tudi v empiričnem delu. Asimilacija in integracija v Tržiču
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potekata že od obrtno-manufakturnega obdobja, kar je pripomoglo k sprejemanju priseljencev,
tako da do trenj med domačini in priseljenci ni prihajalo. Da so se medsebojno sprejemali,
pričajo tudi intervjuvanci, ki so izpostavili, da so se tako na delovnem mestu kot tudi izven njega
v Tržiču dobro počutili. V prostočasnih dejavnostih se priseljenci še danes družijo s Tržičani, po
večini nekdanjimi sodelavci, ki so jih spoznali na delovnem mestu, pa tudi z ljudmi, ki živijo v
naselju in z družinskimi člani.
Na podlagi celotnih ugotovitev magistrskega dela sklepamo, da naše ugotovitve niso primerljive
za celotno občino Tržič in jih ne moremo prenesti na celotno populacijo. Dobili smo zgolj nek
vpogled v družbeno dinamiko in odnose v družbi. Kot pa ugotavljamo z magistrskim delom, na
področju družbene dinamike ostaja še veliko odprtih vprašanj, zato naša raziskava ponuja odprta
polja za raziskovanje družbenih odnosov v občini Tržič, še posebej po letu 1990. Pri
raziskovanju in opisovanju splošnih procesov na področju industrije in družbenih odnosov smo
tekom raziskave zaznali specifične procese, ki bi jih bilo smiselno raziskovati, in sicer:






-

Pri analiziranju statističnih podatkov smo zaznali znaten porast števila priseljenih v občini
Tržič. Zanima nas, zakaj leta 1991 statistični podatki beležijo tako velik porast priseljenih?
Je porast posledica zadnje faze industrializacije v 80. letih? Ali je to povezano s priselitvijo
družinskih članov delavcev iz območja Jugoslavije?
Ne glede na to, da smo intervjuvali kar nekaj muslimanov, so ti v intervjujih omenili, da
verskih institucij ne obiskujejo. Ker se v občini Tržič molilnica nahaja, nas zanima, kdo jo
potemtakem obiskuje? Jo obiskujejo muslimani, ki živijo v njeni neposredni bližini?
Preko intervjujev in statističnih podatkov smo ugotovili, da je danes v občini Tržič vse več
Albancev. Smiselno bi bilo raziskati tudi to narodnostno skupino, predvsem pa ugotoviti,
zakaj se njihovo število povečuje? Kakšni so njihovi razlogi za priselitev? Kakšen je
prostorski vzorec njihovih priselitev? Kako se Albanci in njihove družine razumejo s
Tržičani?
Pri opravljanju intervjujev smo zaznali, da se priseljenci med seboj dobro razumejo.
Smiselno bi bilo izvesti fokusirano raziskavo na področju narodnostnih skupin po letu 1991
z vidika njihovih medsebojnih odnosov in njihovega razumevanja. Saj nas zanima, ali so
vojne v nekdanji Jugoslaviji povzročile napetosti med narodnostnimi skupinami v občini
Tržič? Kako so se narodnostne skupine med seboj razumele v času vojne?
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9. SUMMARY
The municipality of Tržič has already begun to experience the economic development in the
Middle Ages, when numerous traders and travellers travelled across the Ljubelj Pass. As we have
found out, the favourable position of the settlement Tržič, lying along the road, contributed to the
development of many crafts. They developed due to favourable natural conditions, numerous and
diverse natural resources, immigration of people and characteristics of the local people, such as
hard work and toughness. During the craft-manufactory period many masters have already
immigrated to Tržič and contributed to the craft-manufactory development with their knowledge
and financial contributions. When immigrants started to work in Tržič they experienced socioeconomic integration and were given the same position in the field of employment, if not a
higher one. This is because they were the ones who helped develop craft activities with their
knowledge and money. In their leisure time, people from Tržič hung together outside their
working hours. The activities depended on the season of the year, but in general, they liked
spending their free time outside, where there was always time for various plays and telling of
anecdotes.
In this period, first communities started forming – communities based on family ties and
traditions were replaced by communities based on related activities. Workers and masters of
similar activities united into guilds and through those they fought for their rights and their
position in the labour market. During the industrial period, industry developed on the
foundations of the craft-guild sectors. Many diverse craft-manufacture sectors that developed in
the craft-manufacure period enabled the development of diverse industrial branches. Shoe,
textile, wood, paper and metal industries developed on the foundations of the craft activities.
Many industrial companies which were built at the turn of the 20th century constantly expanded
and upgraded. This successful industrial development caused the number of industry workers to
constantly grow. After 1953 the demand for workers was so intense that many people – first
from other Slovene regions and then from the former Yugoslav republics – started migrating to
Tržič. Immigration, which has had a big influence on Tržič, caused the national composition of
the town to change. In 1953, the largest percentage of Slovenes was recorded (97,8 %) in Tržič.
However, the percentage started to decline over the years due to immigration – in 1991 it has
fallen to 85,2 %. This means that the number of immigrants started to increase. Most immigrants
came from Bosnia and Herzegovina, Croatia and Serbia. Their immigration did not mark Tržič
only in the national sense but also in a religious and cultural one, because immigrants brought
their habits, customs and religion with them. Immigrants were positively accepted by people
from Tržič; they got on well and offered each other mutual help. Immigrants achieved different
levels of integration – legal, socio-economic, political and population integration, integration in
the field of education etc. They were and they still are equal to the majority of the Slovene
population. However, immigrants face a certain dilemma when it comes to their identities
because they are faced with two cultures at the same time. Their primary culture is intertwined
with the Slovene one.
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It is necessary to emphasize that immigrants in the municipality of Tržič differed from one
another. Foreigners moving to Tržič before the Second World War were mostly capital owners
and promotors of industrial development. They had the necessary knowledge to make progress in
the craft activities and during the industrial period their knowledge helped them to operate
machines and develop new technological processes. With the help of their investments, the first
factories in Tržič were constructed and they contributed to the improvements in technology. The
immigrants who moved to Tržič after the Second World War were different from the previous
immigrants – they were mostly workers looking for employment in Tržič. Those immigrants
most often emigrated from the former Yugoslav republics. As concluded in the interviews, those
workers were poorly educated and were doing the lowest paying jobs, which were often difficult
as well.
We have found out that industrial development in the municipality of Tržič has reached its peak
in the 1970s, which is confirmed by the fact that in 1971 the percentage of employees in industry
was 73,9%. After that year, the number of employees in industry began to decrease, while the
number of employees in service activities began to increase. The industry began to experience a
crisis in the 1990s when deindustrialization appears. By losing the Yugoslav market the
companies based in Tržič lost a very important market. Many companies began to collapse
because they were too attached to the Yugoslav market.
In the area where former factories stood we can find smaller companies today, which are
productive and service-oriented with the latter dominating. We have found out that today's
companies in the Tržič municipality are relatively young; most of them were formed after
Slovenia has won independence and after the collapse of major industrial companies where
people were previously working. That is where they have gained the necessary knowledge. Many
of them later started their own independent business. Hence, many companies in Tržič today
continue the tradition of working in the field of shoe making and metal industry. Modern
companies differ from those in the past, mainly in the number of employees – today there are
more small and medium-sized businesses. Those enterprises are comparable to those existing in
the period of guilds but only when it comes to the number of its employees. The only old factory
still existing in Tržič is Lepenka, that has been running since 1811, despite the fact that the
production has stopped for several times in the past. Deindustrialisation caused the number of
immigrants to decrease. From the statistical data we can presume that the last and biggest wave
of immigration to Tržič occurred in 1991, when people from the former Yugoslav republics
moved here due to socio-political disorders in their countries. Many of them moved to Tržič
because their relatives have already lived here – they as well moved to the town to look for work.
The economic development that started in the craft-manufacture period marked the municipality
of Tržič up until today. Despite the fact that the industry as it once was no longer exists in Tržič,
the statistical data on immigration and national composition indicates varied social dynamics that
changes yearly. The national composition in Tržič is still varied, which is something we have
concluded in the empirical part of this master’s thesis. Assimilation and integration in Tržič have
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been present since the craft-manufacturing period and the two processes helped with accepting
immigrants in a way that there was no friction between them and the locals. The interviewees
have confirmed that the locals and immigrants accepted one another mutually and they have also
pointed out that they get along at work as well as outside of work. Immigrants continue to spend
their free time with other residents of Tržič, either their former co-workers, family members or
other.
Based on overall findings in this master’s thesis, we can conclude that our findings are not
comparable to the entire municipality of Tržič and cannot be applied to the entire population. We
provide only a small insight into the social dynamics and relationships in society. We have found
out that in the field of social dynamics, there are still many open questions. Therefore our
research offers the basis for researching social relations in the municipality of Tržič, especially
after year 1990. During the research and description of general processes in the field of industry
and social relations, we have come upon specific processes that would be worth further
exploring:








When analysing the statistical data we noticed a significant increase in the number of
immigrants in the municipality of Tržič. We want to know why the statistical data records
such a large increase of immigrants in 1991? Is this growth the consequence of the last
stage of industrialization in the 1980s? Is this related to the immigration of family members
of workers from the former Yugoslav republics?
Although we have interviewed quite a few Muslims they mentioned that they do not visit
religious institutions. There is a prayer room in the municipality of Tržič so we want to
know who visits it then? Is the prayer room visited by the Muslims living in its vicinity?
We have found out through interviews and statistical data that every year there is more and
more Albanians in the municipality of Tržič. It would be clever to analyse this national
group to find out why their population here is increasing? What are the reasons for their
immigration? What is the spatial pattern of their immigration? How do Albanians and their
families get along with the local people?
Through interviews, we have realized that immigrants get along well. It would be clever to
conduct a research in the field of national groups after 1991 in terms of their mutual
relations and their mutual understanding. Because we are interested in whether the wars in
the former Yugoslavia caused tensions between different national groups in the municipality
of Tržič? How did national groups get on with each other during the war?

99

10. VIRI IN LITERATURA
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.

16.

AB Tokos. Podjetje. 2014. URL: http://www.tokos.si/ (Citirano 5. 2. 2019).
Avguštin, C., 1970. Tržič in okolica. Ljubljana, Založba Obzorja, 35 str.
Bahovec, I., 2005. Skupnosti. Teorije, oblike, pomeni. Ljubljana, Založba Sophia, 272 str.
Bauman, Z., 2001. Comunnity. Seeking safety in an insecure world. Cambridge, Polity, 159
str.
Berry, J. W., Poortinga, Y. H., Segall, M. H., Dasen, P. R., 2002. Cross-Cultural
Psychology. Research and Applications. Cambridge, Cambridge University Press, 611 str.
URL:
https://tsu.ge/data/file_db/faculty_psychology/Cross-Cultural%20Psychology.pdf
(Citirano 25. 2. 2019).
Bešter, R., 2007a. Integracija in model integracijske politike. V: Miran Komac, (ur.)
Priseljenci. Študije o priseljevanju in vključevanju v slovensko družbo. Ljubljana, Inštitut za
narodnostna vprašanja, str. 105 – 134.
Bešter, R., 2007b. Model integracijske politike v odnosu do drugih modelov imigrantskih
politik. Razprave in
gradivo,
53
–
54, str. 116 –
138. URL:
http://www2.arnes.si/~ljinv16/RIG/RIG%2053_54/rig%2053%20Bester.pdf (Citirano 12. 1.
2019).
Bešter, R., 2007c. Socialnoekonomska integracija priseljencev iz prostora nekdanje
Jugoslavije in njihovih potomcev v Sloveniji. V: Miran Komac, (ur.) Priseljenci. Študije o
priseljevanju in vključevanju v slovensko družbo. Ljubljana, Inštitut za narodnostna
vprašanja, str. 220 – 255.
Bizi.si. Poslovni asistent bizi.si. URL: https://www.bizi.si/podjetja/ (Citirano 6. 2. 2019).
Cablex. Skupina Cablex. URL: https://www.cablex.si/podjetje-cablex/ (Citirano 5. 2. 2019).
Cigale, D., 2015. Prostočasna potovanja in slovensko prebivalstvo. Ljubljana, Znanstvena
založba Filozofske fakultete v Ljubljani, 106 str. URL: http://geo.ff.uni-lj.si/sites/geo.ff.unilj.si/files/Dokumenti/Publikacije/e-geograff_8.pdf (Citirano 15. 1. 2019).
Černe, A., Klemenčič, M. M., Plut, D., 1981. Metodologija opredeljevanja pokrajinskih enot
na primeru Tržiške občine. V: Gorenjska. 12 zborovanje slovenskih geografov. Kranj-Bled
1981. Ljubljana, Geografsko društvo Slovenije, str. 130 – 137.
Černigoj Sadar, N., 1991. Moški in ženske v prostem času. Ljubljana, Znanstveno in
publicistično središče, 198 str.
DAL. URL: https://www.dal.si/ (Citirano 6. 2. 2019).
Delo.
Gorenjska
plaža.
Tržičani
spet
dobili
morje.
2014.
URL:
https://www.delo.si/novice/slovenija/gorenjska-plaza-trzicani-spet-dobili-morje.html
(Citirano 6. 7. 2019).
Delo.
Peko
je
v
stečajnem
postopku.
2016.
URL:
https://www.delo.si/gospodarstvo/podjetja/peko-je-v-stecajnem-postopku.html (Citirano 25.
6. 2019).

100

17. Dolenc, D., 2006. Priseljevanje v Slovenijo z območja nekdanje Jugoslavije po drugi
svetovni vojni. V: Miran Komac, (ur.) Priseljenci. Študije o priseljevanju in vključevanju v
slovensko družbo. Ljubljana, Inštitut za narodnostna vprašanja, 533 str.
18. Drozg, V., 2007. Prispevek h gospodarski geografiji Slovenije. Revija za geografijo, 3, 1/2,
str. 67 – 88.
19. Gajles d.o.o. O podjetju Gajles. 2017. URL: http://www.gajles.si/ (Citirano 6. 2. 2019).
20. Gorenjski
glas.
Večina
upnikov
brez
poplačila.
2015.
URL:
http://www.gorenjskiglas.si/article/20151228/C/151229812/1082/1035/vecina-upnikovbrez-poplacila- (Citirano 5. 2. 2019).
21. Gorenjski glas. Trifix v stečaju ponovno prodaja nepremičnine. 2014. URL:
http://arhiv.gorenjskiglas.si/article/20141110/C/141119979/trifix-v-stecaju-ponovnoprodaja-nepremicnine (Citirano 25. 6. 2019).
22. Haralambos, M., Holborn, M., 1999. Sociologija. Teme in pogledi. Ljubljana, DZS, 966 str.
23. Integracijski pristopi. 2004. Ljubljana, Mednarodna organizacija za migracije, 24 str.
24. Jeriček, H., Kordeš, U., 2003a. Kondenzacijska jedra – osnova za grajenje skupnosti.
Socialna
pedagogika,
7,
4,
str.
391
–
406.
URL:
http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:doc-KLZHLVVT/73eb224b-2ebf-45e3-a3b1e1c57ca6353b/PDF (Citirano 16. 1. 2019).
25. Jeriček, H., Kordeš, U., 2003b. Smernice za delovanje v skupnosti in s skupnostjo. Socialna
pedagogika, 7, 2, str. 205 – 226. URL: https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOCFMXB3UDC/5727dc70-f1a5-4452-86da-c55a3cafb3eb/PDF (Citirano 16. 1. 2019).
26. Jeršič, M., 1998. Bližnja rekreacija prebivalcev Slovenije. Ljubljana, Inštitut za geografijo,
123 str.
27. Josipovič, D., 2006. Učinki priseljevanja v Slovenijo po drugi svetovni vojni. Ljubljana,
Založba ZRC SAZU, 348 str.
28. Investicijske
in
poslovne
priložnosti
v
občini
Tržič.
2017.
URL:
https://www.trzic.si/doc/aktualno/katalog-investicijske-priloznosti-trzic.pdf (Citirano 6. 2.
2019).
29. Kamplet, G., 2010. Prebivalstvo in narodnostna/verska sestava občine Tržič. V: Občina
Tržič, Izzivi napredka v objemu Karavank in Kamniško-savinjskih Alp. 13. mladinski
geografsko-raziskovalni tabor. Podljubelj 2009. Ljubljana, Društvo mladih geografov
Slovenije, str. 58 – 61.
30. Klemenčič, M. M., 1992. Geografski vidiki preobrazbe tržiške industrije. V: Socialna
geografija v teoriji in praksi. Ljubljana, Inštitut za geografijo Univerze v Ljubljani, str. 313 –
328.
31. Klemenčič, M. M., 1993a. Starostna in narodnostna sestava prebivalcev Tržiča. Geografski
vestnik, 65, str. 79 – 90. URL: http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-XNFPG3KQ
(Citirano 10. 2. 2019).
32. Klemenčič, V., 1993b. Narodne manjšine kot element demografske in prostorske stvarnosti
v alpsko-jadransko-panonskem prostoru. Geographica Slovenica, 24, str. 19 – 33.
101

33. Knific, B., 2017. Tržič v besedi in sliki. Spomini na prvo polovico in sredino 20. stoletja.
Tržič, Tržiški muzej, 235 str.
34. Kordež, U., Smrdu, M., 2015. Osnove kvalitativnega raziskovanja. Koper, Založba Univerze
na Primorskem. URL: http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6963-98-5.pdf (Citirano
22. 5. 2019).
35. Kragl. V., 1936. Zgodovinski drobci župnije Tržič. Tržič, Župnijski urad, 460 str.
36. Kroflič, R., Kratsborn, W., 2006. Razprava na Agori o identiteti mnogoterih izbir. Agora.
Revija 2000, 186 – 188, str. 150 – 156.
37. Kvibo. Kvibo d.o.o., družba za trgovino in storitve – o nas. 2018. URL: http://kvibo.si/o-nas/
(Citirano 6. 2. 2019).
38. Leny. O podjetju. 2019a. URL: https://www.leny.eu/o-podjetju (Citirano, 25. 6. 2019).
39. Lepenka. Predstavitev. 2002. URL: http://www.lepenka.si/opodjetju.asp (Citirano 5. 2.
2019).
40. Lešnik, R., 1982. Prosti čas. Maribor, Založba Obzorja, 367 str.
41. Lipoglavšek-Rakovec, S., 1954. Tržič. Mestna geografija. Ljubljana, Inštitut za geografijo.
URL: https://giam.zrc-sazu.si/sites/default/files/zbornik/GZ_0201_115-186.pdf (Citirano 29.
1. 2019).
42. Longar, Ž., 2016. Prostorska in funkcijska preobrazba industrijskega območja Bombažne
predilnice in tkalnice Tržič. Zaključna seminarska naloga. Ljubljana, Filozofska fakulteta,
Oddelek za geografijo, 29 str.
43. Mali-E-Tiko. O podjetju. URL: https://www.me-t.si/o-podjetju.html (Citirano 6. 2. 2019).
44. Medvešček, M., 2007. Percepcije priseljencev in potomcev priseljencev o kulturni
razsežnosti integracijskega procesa. V: Miran Komac, (ur.) Priseljenci. Študije o
priseljevanju in vključevanju v slovensko družbo. Ljubljana, Inštitut za narodnostna
vprašanja, str. 333 – 372.
45. Medvešček, M., Bešter, R., 2012. Položaj priseljenskih jezikov v Sloveniji, 57, 3/4. URL:
https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-MFJ38ZFO (Citirano 10. 2. 2019).
46. Mesec, B., Uvod v kvalitativno raziskovanje v socialnem delu. Ljubljana, Visoka šola za
socialno delo, 470 str.
47. Migi. Obutev ki razvaja. O podjetju. 2014. URL: http://www.migi.si/index.html#about
(Citirano 25. 6. 2019).
48. Mohorič, I., 1957. Zgodovina obrti in industrije v Tržiču. Ljubljana, Državna založba
Slovenije, 379 str.
49. Mohorič, I., 1960. Bombažna predilnica in tkalnica v Tržiču. Tržič, Mestni muzej, 519 str.
50. Mohorič, I., 1965. Zgodovina industrije, gozdarstva in obrti v Tržiču. Tržič, Turistično
društvo Tržič, 422 str.
51. Mugerli, M., 2016. Naše tovarne, naš ponos. Industrijska dediščina Gorenjske. Kranj,
Gorenjski muzej, 59. str.
52. Mrak, I., 1996. Industrija v Tržiču. Seminarska naloga. Ljubljana, Oddelek za geografijo, 45
str.
102

53. Nastran Ule, M., 2000. Sodobne identitete v vrtincu diskurzov. Ljubljana, Znanstveno in
publicistično središče, str. 339. str.
54. Natek, K., 2010. Karte erozijske in poplavne nevarnosti, plazljivosti in nevarnosti snežnih
plazov za območje občine Tržič. Ljubljana, Oddelek za geografijo Filozofske fakultete
Univerze v Ljubljani, 97 str.
55. Občina Tržič. Predstavitev. 2014a. URL: https://www.trzic.si/o-trzicu/ (Citirano 23. 1.
2019).
56. Občina Tržič. Tržič v številkah. 2014b. URL: https://www.trzic.si/o-trzicu/trzic-vstevilkah.html (Citirano 23. 1. 2019).
57. Ogrin, D., 1996. Podnebni tipi v Sloveniji. Geografski vestnik, 68, str. 39 – 56 str. URL:
http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-NDDCHX2Y/3329ebc7-f4c2-463d-9ca50a3eed0c4d96/PDF (Citirano 25. 6. 2019).
58. Orodjarstvo Knific. Storitve. URL: http://www.orodjarstvo-knific.si/delo.html (Citirano 6. 2.
2019).
59. Osnovne skupine prebivalstva po spolu, občine, Slovenija, polletno. Statistični Urad
Republike
Slovenije.
URL:
https://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=05E1022S&ti=&path=../Database/Dem_s
oc/05_prebivalstvo/15_sestava_preb/05_05E10_drzavljanstvo/&lang=2 (Citirano 11. 2.
2019).
60. Pakirnica TIMS. Povpraševanje. URL: https://pakirnica.si/povprasevanje/ (Citirano 6. 2.
2019).
61. Peko Kooperativa. 133 let zgodovine Peka. URL: http://pekokooperativa.si/sub/409/113-letzgodovine-peka (Citirano 31. 1. 2019).
62. Petek, M., Petek, M., 2008. Hiša na »Skali«. Tržič, Župnijski urad, 19 str. URL:
https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-EWON1XES (Citirano 6. 7. 2019).
63. Petek, M., Roblek, A. E., 1985. Bombažna predilnica in tkalnica Tržič. 100 let. Tržič, BPT
Tržič, 535 str.
64. Popis 1953. Popisi prebivalstva 1953. Občine. Statistični Urad Republike Slovenije. URL:
https://www.stat.si/publikacije/pub_popis_1953_Obcine.asp (Citirano 22. 5. 2019).
65. Popis 1961. Popisi prebivalstva 1961. Občine. Statistični Urad Republike Slovenije. URL:
https://www.stat.si/publikacije/pub_popis_1961_Obcine.asp (Citirano 22. 5. 2019).
66. Popis 1971. Popisi prebivalstva 1971. Občine. Statistični Urad Republike Slovenije. URL:
https://www.stat.si/publikacije/pub_popis_1971_Obcine.asp (Citirano 22. 5. 2019).
67. Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v SR Sloveniji. 1981. Zaposleni po področjih
dejavnosti in zaposlenih. Ljubljana, Zavod SR za statistiko, 127 str.
68. Popis 1981b. Popis prebivalstva 1981. Občine - prebivalstvo. Statistični Urad Republike
Slovenije. URL: https://www.stat.si/publikacije/pub_popis_1981_Obcine_prebivalstvo.asp
(Citirano 22. 5. 2019).

103

69. Popis 1991. Popisi prebivalstva 1991. Občine - prebivalstvo. Statistični Urad Republike
Slovenije. URL: https://www.stat.si/publikacije/pub_popis_1991_Obcine_prebivalstvo.asp
(Citirano 22. 5. 2019).
70. Popis 2002a. Rezultati popisa 2002. Občine ob popisu. Prebivalstvo. Statistični Urad
Republike
Slovenije.
URL:
https://www.stat.si/popis2002/si/rezultati_obcine_prebivalstvo_dz.htm (Citirano 22. 5.
2019) .
71. Popis 2002b. Metodološka pojasnila. Definicije in pojasnila – prebivalstvo. Statistični Urad
Republike Slovenije. URL: https://www.stat.si/popis2002/si/definicije_in_pojasnila_1.html
(Citirano 22. 5. 2019).
72. Proalp obutev. Obutev po meri. 2019. URL: https://www.proalp.si/obutev-po-meri/
(Citirano, 6. 2. 2019).
73. Rakovec, J., Roblek, E., 1965. Tržič 1945 – 1965. Tržič, Odbor za proslavo 20-letnice
osvoboditve, 64 str.
74. Rakovec, S., 1968. Svet okrog Tržiča. Planinski vestnik, 14, 10, str. 448 – 451.
75. Rizman, R., 2003. Nacionalna in evropska identiteta. Kohabitacija, sinergija ali konflikt?. V:
Pezelj, J., (ur.). Prihodnost evropske unije. Ljubljana, Državni zbor Republike Slovenije, str.
112 – 123.
76. Rustja, K., Papler, D., 2008. Železnica skozi Naklo. 100 let železniške proge Kranj-NakloTržič. Naklo, občina, 175 str.
77. Sedmak, M., 2011. Kulturna mešanost. Družbeno in politično prepoznavanje socialne
kategorije mešanih ljudi. Annales. Series histroria et Sociologia. 21, 2, str. 261 – 274. URL:
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-IET2CNJJ (Citirano 25. 6. 2019).
78. Sedmak, M., Zadel, M., 2011. (Mešane) kulturne identitete. Konstrukcija in dekonstrukcija.
Annales. Series histroria et Sociologia. 25, 1, str. 155 – 170. URL:
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-BJQ21HYB (Citirano 25. 6. 2019).
79. Šentanski rudnik. Tržič. URL: https://www.visit-trzic.com/znamenitosti/naravne/sentanskirudnik.html (Citirano 22. 5. 2019).
80. Slovar slovenskega knjižnega jezika (1970 – 1991). Skupnost. Inštitut za slovenski jezik
Frana
Ramovša
ZRC
SAZU.
URL:
http://bos.zrcsazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=skupnost&hs=1 (Citirano 10. 1. 2019).
81. Smernice
za
opredelitev
MSP.
Evropska
komisija.
2015.
URL:
file:///C:/Users/%C5%BDiga/Downloads/ET0115040SLN.pdf (Citirano 23. 5. 2019).
82. Statistični
Urad
Republike
Slovenije.
Občina
Tržič.
2016.
URL:
https://www.stat.si/obcine/sl/2016/Municip/Content/188 (Citirano 8. 2. 2019).
83. Statistični Urad Republike Slovenije. Število prebivalcev, občine. URL:
https://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Dem_soc/05_prebivalstvo/10_stevilo_preb/20_05C40
_prebivalstvo_obcine/20_05C40_prebivalstvo_obcine.asp (Citirano 8. 2. 2019).

104

84. Strategija razvoja občine Tržič. 2007a. Priloga 1: Analiza stanja po posameznih vsebinskih
področjih v obdobju 1996 – 2005. Tržič, Občina Tržič, 61 str. URL:
https://www.trzic.si/doc/projekti/strategija-2008-2020-analiza.pdf (Citirano 23. 1. 2019).
85. Strategija razvoja občine Tržič 2008-2020. Tržič, Skupina za razvoj Tržiča. 2007b. URL:
https://www.trzic.si/doc/projekti/strategija-2008-2020.pdf (Citirano 23. 1. 2019).
86. Šifrer, Ž., 1969. Prebivalstvo naselij 1869 – 1969. Ljubljana, samozaložba, 375 str.
87. Šubelj, G., 2010. Pretekla in aktualna podoba gospodarstva občine Tržič. V: Občina Tržič,
Izzivi napredka v objemu Karavank in Kamniško-savinjskih Alp. 13. mladinski geografskoraziskovalni tabor. Podljubelj 2009. Ljubljana, Društvo mladih geografov Slovenije, str. 62 –
66.
88. Tönnies, F., 1999. Skupnost in družba. Ljubljana, Fakulteta za družbene vede, 346 str.
89. Vogrinc, J., 2008. Kvalitativno raziskovanje na pedagoškem področju. Ljubljana, Pedagoška
fakulteta, 228 str.
90. Vrišer, I., 1981. Razvoj industrije na Gorenjskem. V: Gorenjska. 12 zborovanje slovenskih
geografov. Kranj-Bled 1981. Ljubljana, Geografsko društvo Slovenije, str. 31 – 46.
91. Vrišer, I., 1998. Gospodarska geografija. V: Gams, I., Vrišer, I., (ur.). Geografija Slovenije.
Ljubljana, Slovenska matica, str. 362 – 433.
92. Vrišer, I., 2000. Industrijska geografija. Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za
geografijo, 178 str.
93. Vrišer, I., 2008. Slovenska industrija po osamosvojitvi. IB revija, 42, 2, str. 65 – 86.
94. Zupančič, J., 2017. Socialna geografija. Človek, prostor, čas. Ljubljana, Znanstvena založba
Filozofske fakultete, 226 str.
95. Žagar, M., 2002. Iskanje novih evropskih identitet. Uganka globalnih identitet – Vpliv
širitve Evropske Unije (EU) na institucionalni razvoj in oblikovanje identitet v posameznih
državah in v Evropi. Razprave in gradivo 40, str. 6 – 21 URL:
https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-CV9QRUIF/334230af-f219-49cf-a9bd7965b31e7d7a/PDF (Citirano 25. 6. 2019).
96. Žagar, M., 2003. Tradicionalne kolektivne identitete v Evropi, oblikovanje skupnih
evropskih identitet in reforma Evropske unije. V: Pezelj, J., (ur.). Prihodnost evropske unije.
Ljubljana, Državni zbor Republike Slovenije, str. 124 – 144.

105

11. KAZALO SLIK IN PREGLEDNIC
KAZALO SLIK
Slika 1: Model pokrajinskih enot v občini Tržič ............................................................................ 6
Slika 2: Podjetja v občini Tržič po industrijskih panogah v industrijskem obdobju .................... 34
Slika 3: Delež zaposlenih po gospodarskih sektorjih v občini Tržič ............................................ 36
Slika 4: Število potnikov ki so vstopili na postaji......................................................................... 38
Slika 5: Razmerje med proizvodnimi in storitvenimi podjetji ...................................................... 41
Slika 6: Velikostna struktura podjetij ........................................................................................... 41
Slika 7: Model razvoja industrije v občini Tržič .......................................................................... 44
Slika 8: Število prebivalcev v občini Tržič ................................................................................... 48
Slika 9: Prebivalstvo ob popisu leta 2002 ..................................................................................... 56
KAZALO PREGLEDNIC
Preglednica 1: Značilnosti skupnosti nekoč in danes ................................................................... 19
Preglednica 2: Grajenje skupnosti ................................................................................................ 20
Preglednica 3: Pomembnejši datumi v zgodovini gospodarskega razvoja občine Tržič .............. 27
Preglednica 4: Zaposleni po kraju dela leta 1961 in 1981 ............................................................ 37
Preglednica 5: Zaposleni po kraju dela leta 1991 in 2002 ............................................................ 40
Preglednica 6: Današnja podjetja glede na leto ustanovitve ......................................................... 42
Preglednica 7: Priseljevanje, zaposlovanje in gospodarske dejavnosti po popisih ....................... 51
Preglednica 8: Delež zaposlenih v industriji in storitvenih dejavnosti po posameznih popisih ... 53
Preglednica 9: Opredelitev priseljencev glede narodnostne pripadnosti ob Popisu 1953, 1961,
1971, 1981 in 1991 ....................................................................................................................... 54
Preglednica 10: Narodnostna sestava v občini Tržič po popisu leta 2002 .................................... 57
Preglednica 11: Priseljeni po državi prvega prebivališča v občini Tržič, Popis 2002 .................. 57
Preglednica 12: Prebivalstvo po maternem jeziku v občini Tržič, Popis 2002 ............................ 58
Preglednica 13: Kategorije vprašanj – priseljenci ........................................................................ 63
Preglednica 14: Priselitev v občino Tržič ..................................................................................... 64
Preglednica 15: Delo v tržiški industriji in odnosi na delovnem mestu ....................................... 65
Preglednica 16: Veroizpoved priseljencev.................................................................................... 67
Preglednica 17: Materni jezik priseljencev in njegova uporaba ................................................... 69
Preglednica 18: Izvorna kultura priseljencev in njihov odnos do slovenske kulture .................... 71
Preglednica 19: Odnos priseljencev do domačinov in ostalih priseljencev .................................. 73
Preglednica 20: Prostočasne dejavnosti priseljencev .................................................................... 74
Preglednica 21: Kategorije vprašanj – potomca priseljencev ....................................................... 76
Preglednica 22: Kraj rojstva in priselitev družinskih članov ........................................................ 77
Preglednica 23: Odnosi v šoli in med vrstniki .............................................................................. 78
Preglednica 24: Delovno mesto in odnosi na delovnem mestu .................................................... 78
Preglednica 25: Veroizpoved potomcev priseljencev ................................................................... 79
Preglednica 26: Materni jezik potomcev priseljencev in uporaba jezika pri komuniciranju ........ 80
Preglednica 27: Odnos do slovenske kulture in izvorne kulture svojih staršev ............................ 80
Preglednica 28: Odnos potomcev do Slovencev in ostalih priseljencev....................................... 81
Preglednica 29: Prostočasne dejavnosti potomcev ....................................................................... 81
Preglednica 30: Kategorije vprašanj- ostali deležniki .................................................................. 82
Preglednica 31: Družbene spremembe v občini Tržič .................................................................. 83
106

Preglednica 32: Navade priseljencev ............................................................................................ 84
Preglednica 33: Odnos deležnikov do priseljencev ...................................................................... 84
Preglednica 34: Prostočasne dejavnosti priseljencev .................................................................... 85
Preglednica 35: Vračanje priseljencev v svojo domovino ............................................................ 86
Preglednica 36: Današnji procesi na gospodarskem področju ...................................................... 87
Preglednica 37:Vzroki in posledice propada tržiške industrije v strnjeni obliki .......................... 89

107

12. PRILOGE
SEZNAM PRILOG
Priloga 1: Pomembna podjetja v Tržiču po letu 1990................................................................. 109
Priloga 2: Vprašanja za intervjuje ............................................................................................... 112

108

Priloga 1: Pomembna podjetja v Tržiču po letu 1990
PODJETJE

DEJAVNOST9

OPIS DEJAVNOSTI

VELIKOST
LETO
PODJETJA10
USTANOVITVE
CABLEX-T, podjetje za Proizvodnja
Za področje bele tehnike in avtomobilske industrije proizvajajo Srednje veliko 2008
proizvodnjo, trženje in drugih električnih različne vrste kabelskih snopov, plastične in silikonske dele ter podjetje
servisiranje
naprav (C27.900)
različne mehanske sklope. V dvanajstih proizvodnih enotah imajo
elektrotehničnih izdelkov,
skupno 3.300 zaposlenih.
d.o.o.
KVIBO,
družba
za Trgovina
na Podjetje se ukvarja z distribucijo različnih prehrambnih izdelkov, Srednje veliko 1997
trgovino in storitve, d.o.o.
debelo z drugimi kot so: mesni, konzervirani, mlečni in zmrznjeni izdelki.
podjetje
živili,
tudi
z Njihovi izdelki so namenjeni lokalnim restavracijam, hotelom,
ribami, raki in državnim ustanovam in zavodom ter različnim trgovinam v
mehkužci
Sloveniji.
(G46.380)
INTEC MKD, kovinske Mehanska
Podjetje ima več kot 40-letno tradicijo obdelave pločevine. V tem Srednje veliko 1998
konstrukcije, d.o.o.
obdelava
kovin času so postali mednarodno ugledno podjetje, ki je kos številnim podjetje
(C25.620)
konkurentom.
MALI-E-TIKO,
Proizvodnja
Podjetje se ponaša s tradicijo, znanjem, kakovostjo in Srednje veliko 1988
proizvodnja elementov za drugje
inovativnostjo, saj imajo že dolgoletno tradicijo na področju podjetje
elektroniko in kovinsko nerazvrščenih
proizvodnje kovinskih izdelkov. Kovine obdelujejo na
opremo, d.o.o.
kovinskih izdelkov najmodernejših CNC strojih.
(C25.990)
PGP INDE, proizvodnja Proizvodnja
Hčerinsko podjetje Peka se že od samega začetka ukvarja s Srednje veliko 1993
podplatov, d.o.o.
obutve (C15.200)
proizvodnjo različnih vrst podplatov. Poleg izdelave podplatov podjetje
imajo v podjetju lastno orodjarno, v kateri izdelujejo orodja za
tehnološko najzahtevnejše podplate.
AB Tokos, podjetje za Proizvodnja
Podjetje AB Tokos d.o.o. nadaljuje skoraj 300-letno tradicijo Majhno podjetje 2013
proizvodnjo
zidarskega ročnega
orodja izdelovanja ročnega obrtnega orodja. Izdelki so v veliki meri
orodja d.o.o.
(C25.731)
namenjeni izvozu. S svojimi izdelki pa oskrbujejo velika podjetja in
njihove zahtevne trge.

Po standardni klasifikaciji dejavnosti (Bizi.si, 2019).
Velikost podjetja glede na število zaposlenih. Mikro podjetje (manj kot 10 zaposlenih), majhno podjetje (od 10 do 50 zaposlenih), srednje veliko podjetje
(manj kot 250 zaposlenih) (Smernice za …, 2015).
9

10
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LEPENKA, podjetje za Proizvodnja
proizvodnjo in predelavo drugih izdelkov iz
papirja Tržič, d.d.
papirja in kartona
(C17.290)
MIGI, izdelava obutve in Proizvodnja
trgovina d.o.o. Tržič
obutve (C15.200)

1811

ORODJARSTVO
KNIFIC proizvodna
trgovina d.o.o.

Lepenka ima dolgoletno tradicijo na področju proizvodnje in Majhno podjetje
predelave papirja in kartona. Njihova ponudba obsega različne
vrste papirja, lepenke, higiensko-papirno konfekcijo in
birokonfekcijo.
Podjetje nadaljuje dolgoletno tradicijo čevljarstva v družini, ki jih Majhno podjetje
je leta 1988 pripeljala do ustanovitve družinskega podjetja MIGI.
Znamko MIGI oblikujejo visokokvalitetne obutve in vložki iz
mehkih in lahkih materialov.
Proizvodnja
Podjetje je priznan izdelovalec kakovostnih kovinskih orodij za Majhno podjetje
drugje
brizganje polimerov in polimernih izdelkov. Njihovi proizvodi so
nerazvrščenih
namenjeni kupcem na področju bele tehnike, telefonije in
kovinskih izdelkov elektroindustrije.
(C25.990)
Druge inženirske Glavna dejavnost podjetja so storitve na področju gradbeništva. Majhno podjetje
dejavnosti
in Ukvarjajo se z adaptacijami in sanacijami stanovanj,
tehnično
novogradnjami, prodajo in montažo stavbnega pohištva,
svetovanje
svetovanjem in načrtovanjem.
(M71.129)
Nespecializirano
Založniško in distribucijsko podjetje se ukvarja s prodajo bogatega Majhno podjetje
posredništvo pri knjižnega programa različnih založb. Nudijo širok izbor knjig
prodaji
različnih zvrsti za vse vrste bralcev.
raznovrstnih
izdelkov (G46.190)
Žaganje,
Prvotno se je podjetje ukvarjalo z obdelavo in predelavo lesa ter z Majhno podjetje
skobljanje
in izdelovanjem brunaric in vrtnih ut. Kasneje so dejavnost razširili in
impregniranje lesa povečali strojni park. Danes se predvsem ukvarjajo s proizvodnjo
(C16.100)
lesnih sekancev ter urejanjem sečišč po sečnji dreves.
Proizvodnja
Pinstep je podjetje, ki se ukvarja z izdelavo anatomskih vložkov za Majhno podjetje
obutve (C15.200)
obutev.

1987

knjig Prvotno podjetje je bilo ustanovljeno že leta 1994 z imenom Učila. Majhno podjetje
Sprva so izdajali samo otroško literaturo, učila in učne pripomočke.
Kmalu pa so se razširili tudi na izdajo knjig za odrasle in mladino,
predvsem leposlovje, biografije, priročnike in poučno literaturo. V
sam vrh slovenskega založništva se je pričela povzpenjati leta 2002,
ko je ustanovila knjižni klub FELIX in pod istim imenom pričela

1994

in

SEMAGO posredništvo,
trgovina in gradbeništvo
d.o.o.
AVRORA AS, distribucija
in založništvo, d.o.o.

GAJ LES trgovina in
storitve d.o.o.

PINSTEP KRIŽE d.o.o.,
izdelovanje
anatomskih
vložkov za obutev
Izdajanje
UČILA
INTERNATIONAL,
(J58.110)
založba, d.o.o.
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1988

2004

2008

1993

1990

odpirati lastne knjigarne.
DAL
podjetje
za Proizvodnja
marketing,
proizvodnjo, obutve (C15.200)
uvoz in izvoz d.o.o.

Mikro podjetje

2003

Mikro podjetje

1987

Mikro podjetje

1997

Proizvodnja
Mikro podjetje
drugih kemičnih
izdelkov (C20.590)
PROALP, načrtovanje in Druge inženirske
Mikro podjetje
inženiring d.o.o.
dejavnosti
in
tehnično
svetovanje
(M71.129)
TRIO, tržiška industrija Proizvodnja
Podjetje je ustanovila tovarna Runo. V preteklosti je imelo 100 Mikro podjetje
obutve in konfekcije Tržil, obutve (C15.200)
zaposlenih, danes pa se po številu zaposlenih uvršča med mikro
d.d.
podjetja. Ukvarjajo se s prodajo čevljarskih izdelkov, osebne
varovalne opreme.

1990

LENY,
izdelovanje
konfekcije in trgovina,
d.o.o.
PAKIRNICA
TIMS,
proizvodnja, trgovin in
storitve, d.o.o.
PRIMAKEM
d.o.o.,
kemijski izdelki

Proizvodnja
drugih
vrhnjih
oblačil (C14.130)
Pakiranje
(N82.920)

Podjetje se ukvarja s proizvodnjo moške in ženske obutve,
predvsem natikačev in copat. Ker imajo njihovi natikači za delo
ustrezen certifikat so primerne za zdravstvene in izobraževalne
ustanove ter domove za ostarele.
V družinskem podjetju se že od leta 1987 ukvarjajo s proizvodnjo
oblačil. Ukvarjajo se z izdelovanjem različnih vrst hlač in modnih
dodatkov za hlače.
Pakirnica TIMS se ukvarja z dobavljanjem in pakiranjem različnih
vrst sladkorja in kavnih piškotov. S svojimi izdelki zalagajo
gostilne, kavarne, bare in slaščičarne.
Glavna dejavnost podjetja je proizvodnja in trženje čistil, raznih
sredstev za obdelavo kovin, biološko razgradljivih maziv, poliranje
in razmaščevanje.
Manjše družinsko podjetje, ki se je najprej ukvarjalo s proizvodnjo
kvalitetne pohodne obutve, kasneje pa so pričeli izdelovati še
moško in žensko modno obutev.

1997

1954

Vir podatkov: Mrak, 1996; Lepenka, 2002; Gajles, 2017; Investicijske …, 2017; Kvibo, 2018; Bizi, 2019; Cablex, 2019; DAL, 2019;
Leny,
2019a;
Mali-E-Tiko,
2019;
Pakirnica
TIMS,
2019;
Proalp
obutev,
2019.
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Priloga 2: Vprašanja za intervjuje

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Priseljenci
Kakšni so bili vaš razlogi za priselitev v občino Tržič?
V katerem tržiškem podjetju ste delali in kako je bilo na delovnem mestu?
Kako bi se opredelili glede veroizpovedi?
Kakšen je vaš materni jezik in v katerih primerih ga uporabljate?
Ali ohranjate stike z državo od koder ste se priselili?
Kakšen je (bil) vaš odnos do domačega prebivalstva in do ostalih priseljencev?
Kako ste v preteklosti preživljali prosti čas in kako ga preživljate danes?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Potomca
V kateri državi ste bili rojeni in kdo izmed vaših družinskih članov se je priselil v Tržič?
Kako ste se kot priseljenec/ka razumeli z vrstniki?
V katerem podjetju oz. podjetjih ste oz. ste bili zaposleni?
Kako bi se opredelili glede veroizpovedi?
Kakšen je vaš materni jezik in v katerih primerih ga uporabljate?
Ali ohranjate stike z državo od koder ste se priselili?
Kakšen je (bil) vaš odnos do domačega prebivalstva in do ostalih priseljencev?
Kako ste v preteklosti preživljali prosti čas in kako ga preživljate danes?

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Domačinka
V katerem tržiškem podjetju ste delali in kako je bilo na delovnem mestu?
Kako bi se opredelili glede veroizpovedi?
Kakšen je vaš materni jezik in v katerih primerih ga uporabljate?
Ali ohranjate stike z državo od koder ste se priselili?
Kakšen je (bil) vaš odnos do priseljenega prebivalstva?
Kako ste v preteklosti preživljali prosti čas in kako ga preživljate danes?

1.
2.
3.
4.
5.

Župan in ravnatelj
Kako so po vašem mnenju priselitve vplivale na spreminjanje narodnostne sestave v občini
Tržič?
Kako se navade priseljencev razlikujejo od navad Tržičanov?
Kako se občina Tržič in osnovna šola razumeta s tujci?
Opazite kakšne razlike v preživljanju prostega časa domačinov in priseljencev?
Kakšni so danes procesi na gospodarskem področju v občini Tržič?
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1.
2.
3.
4.
5.

6.

Geografa
Kako je industrializacija vplivala na družbene spremembe in razvoj mesta Tržič?
Ali je po vašem mnenju med priseljenim prebivalstvom in domačini prihajalo do
segregacije?
Kako se je občina Tržič zaradi priseljevanja razvijala v gospodarskem smislu?
S kakšnimi ovirami so se priseljenci v Tržiču soočali?
Od takrat, ko je bil objavljen članek prof. Marjana M. Klemenčiča z naslovom: Starostna in
narodnostna sestava prebivalcev Tržiča leta 1993 se je mariskaj spremenilo (proces
deindustrializacije, povečala se je vloga drugih mest (Ljubljana, Kranj …), dnevne
migracije v ostala slovenska mesta …). Koliko ste spremljali prebivalstveno dinamiko v
občini Tržič po objavi članka?
Kakšni so danes procesi na gospodarskem in demografskem področju v občini Tržič?
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