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P R E D G O V O R

V  tretji del drobnega geografskega opisa Slovenije je uvrščena 
Posavska Slovenija. To so v glavnem pokrajine Gorenjsko, Do
lenjsko in Notranjsko.

Ko sem dal tej knjigi naslov Posavske Slovenije, sem seveda 
vzel v račun dejstvo, da sem robna področja savskega porečja 
obravnaval že nekaj v prvem delu v okviru Alpskega sveta, nekaj 
pa v drugem delu v Štajerski, namreč skoro celo Savinjsko in 
večino Sotelskega. Tp je sicer res do neke mere neskladnost, a ven
darle ne prevelika, vsekakor pa ne taka, da nam ne bi dovoljevala 
ureditve snovi v razdelitvi, kakor sem se odločil zanjo. In  sicer iz 
razlogov, ki velevajo pripoznavati večjim geografskim pokrajinam  
tisto individualnost, kakor so se razvile vanjo.

Sprva sem nameraval na ta del nasloniti tudi karakteristiko 
Slovenskega Primorja in očrt »Posavske in Primorske Slovenije« 
podati skupno v enem zvezku (prim. Slov. II. 2, str. 6). Izkazalo se 
je, da bi bila to vendarle preobsežna knjiga pa da kaže zato urediti 
ločeno oba dela. In tako pride za »Posavsko Slovenijo« posebej 
j Slovensko Primorje« kot zaključni zvezek.

V Ljubljani, jeseni 1958
Anton Melik





GORENJSKO 
Z LJUBLJANSKO POKRAJINO





UVOD. Opis Posavske Slovenije začenjamo' z Gorenjskim. Go
renjska je vsekakor ena najbolj individualiziranih pokrajin na 
Slovenskem in njeni prebivalci, trdi Gorenjci, veljajo za zelo samo
svoje ljudi, s potezami, ki se o njih smatra, da razodevajo značil
nosti gorskega, alpskega človeka. Saj tudi zares Gorenjska vklju
čuje vase znaten del docela gorske alpske pokrajine z vsemi 
vzhodnimi Alpami ter dolinami v njih in ob njih, pa veliko večino 
Kamniških Alp in še južno stran Karavank, torej področja, ki smo 
jih zaradi posebne prirode in docela svojskih pogojev za gospo
darstvo in alpskih značilnosti gospodarstva samega opisali že v 
okviru Slovenskega alpskega sveta, Velik del Gorenjske ne sega 
sicer v same Alpe, pač pa neposredno1 pod alpska pogorja ter 
sodeluje še v gospodarskem izkoriščanju alpskih višav ali pa. pome
nijo Alpe vsaj v nečem še konkretna, in učinkovita dejstva v de
janju in nehanju njenih prebivalcev. Skratka, reči moramo*, da 
spada Gorenjska med najbolj alpske slovenske pokrajine in če kje, 
moramo tu potrditi, da predstavlja Gorenjec, vsaj iz zgornjih ter 
srednjih krajev, tipičnega prebivalca alpskega prirodnega ambi
enta, gorskih ekonomskih pogojev, da. se je tedaj oblikoval v alp
skem gorskem obeležju.

Ime Gorenjska izraža tisto' prirodno orientacijo', ki je za člo
veka najbolj primarna, v razlikovanju med gori in doli, med goro 
in dolino. Povsod po svetu vidimo pokrajine označevane po tem 
kriteriju. Po Slovenskem je najbolj znano razlikovanje med Go
renjsko in Dolenjsko, prvič ker je takoi najbolj prirodno>, a drugič, 
ker sta obe ti dve pokrajini skozi stoletja pripadali Kranjski in sta 
pomenili njen gorenji ter dolenji del. Ker je Sava docela domača 
reka v zgornjem področju, saj izvira na zgornjem robu Gorenjske, 
se je moglo tu imenovanje v smislu Gorenjega in Dolenjega* najbolj

" P o  drugod na Slovenskem je razlikovanje po gorenjih in dolenjih 
krajih  manj udomačeno. Na Goriškem je »V Gorah« vse, kar je  v Posočju 
nad Solkanom, ni pa znano, da bi bili Bricem in Vipavcem »Gorenjci« ljudje



prepričevalno izoblikovati in se najbolj udomačiti, tako* da je ostalo 
trdno zasidrano v pojmovanju prebivalstva tudi potem, ko je šlo 
deželno ime Kranjskega že precej v pozabo.

Tudi na Gorenjskem je tako, da je to' pokrajinsko poimeno
vanje najbolj udomačeno ter najbolj dominantno* v zgornjih pre
delili in ne dosti manj v osredju, da pa je manj živo v spodnjih 
delih, kakor tudi na robeh, na vzhodu ter zahodu. Takšno stopnje
vanje je docela v skladu s prirodnimi osnovami in z živo* ljudsko 
predstavo o zgornji in spodnji legi, ali po prvotnem, o* gorenjem 
ter dolenjem. To* nas sili, da rečemo dve tri še o* obmejitvi Go
renjske.

Osredje Gorenjske je vsekakor to*, kar imenujemo* z znan
stvenim terminom Ljubljanska kotlina. Vendar s pripombo, da je 
Ljubljana nekako* južna meja, pa da se šteje vse, kar je južno- 
vzhodno od Ljubljane, že za Dolenjsko*, a  na jugozapad za Notra
njsko. Porečje Selške in Poljanske Sore pripada po* legi še k Go
renjskemu, dasi je res, da v Loških hribih ni zelo* udomačen ob
čutek, da so Gorenjci, temveč se iz historičnih vzrokov štejejo za 
posebno enoto. Vsekakor pa Polhograjska in Horjulska dolina ne 
spadata več k  Gorenjski, marveč pomenita prehodni pas, ki pa se, 
če ga že moramo nekam šteti, najbolj naslanja na Notranjsko, po 
legi in po svojstvih prebivalstva. Tudi v vzhodnem obrobju je 
občutek »gorenjstva« manj živ, marsikje pa ga celo* zavračajo*; 
vsekakor je v dolinah Tuhinjski in Moravški ter v Črnem grabnu 
v prevladi lokalno pokrajinsko* imenovanje. Toda vse te doline ter 
hribi med njimi, zahodni del Posavskega hribovja, velike prirodne 
enote, se po* legi in po gospodarstvu ter vsem demogeografskem 
udejstvovanju vežejo na Ljubljansko* kotlino in jih bomo karakteri- 
zirali kot del Gorenjskega.

iz teh. soških »Gor«. Savinjčanom v Celjski kotlini so »Dolenjci« vsi ljudje iz 
k rajev  pod Celjem in tam zadaj na Spodnjem Sotelskem, kar pomeni, da 
imamo poleg klasičnih »kranjskih« Dolenjcev tudi štajerske. Ni pa znano, 
da bi tam kaj razlikovali tudi Gorenjce ob zgornji Savinji, temveč samo 
Gorogrance. Prekm ursko »Dolinsko« se je tolmačilo dosedaj samo kot da je 
v genetični zvezi z dolino, ne pa z dolenjim krajem, kar pa bi bilo treba še 
kritično preveriti. Pač pa v Štajerskem Podravju, kolikor mi je znano, docela 
m anjka razlikovanje Dolenjih in Gorenjih krajev. Prezreti pa ne smemo, da 
poje narodna pesem: Jaz pa pojdem na Gorenjsko, gor na Oberštajersko, kar 
bi kazalo, da so na našem Štajerskem vendarle imeli predstavo o gorenjih 
krajih , pa ne v smislu porečja, marveč nekdanje dežele. Seveda, če ne 
vzamemo v poštev možnosti, da je ta pesem nastala prav v Slovenskem 
Pomurju.



Pod. 1. Posavska Slovenija in Slovensko Primorje 
Drobna pokrajinska razčlenitev — i. državna meja, 2. republiška meja

I. Gorenjsko z Ljubljansko pokrajino: Gorenjski alpski svet: A. v Kamniških 
Alpah, B. v Karavankah, C. v Julijskih Alpah — Ljubljanska kotlina: 1. Ra
dovljiška Dežela in Blejski kot; 2. Dobrave; 3. Kranjska ravan s Sorškim 
poljem; 4. Osamelci okrog Skaručne; 5. Bistriška ravan; 6. Ljubljansko polje; 
7. Barje; 8. Polhograjsko hribovje z Gradaškimi dolinami; 9. Trojanske do

line; 10. Grosupeljska kotlina z Goljansko planoto 
II. Zasavje: 1. Zgornje Zasavje s Črnim revirjem; 2. Spodnje Zasavje

III. Dolenjsko: Krška kotlina: l a .  Brežiška ravan, lb .  Krško polje, 1 c. Kra- 
kovo in Zakrakovje, 1 č. Šentjernejska ravan, 1 d. Krške in šm arješke gorice,
1 e. Bizeljske in Sremiške gorice; 2. Novomeška kotlina. Srednja Dolenjska:
3. Mirenska dolina z obrobjem; 4. Temenica, šentviška kotlina in Stiški kot; 
5. Suha krajina; 5 a. Dobrepolje; 6. Višnjegorske planote. Zahodna Dolenjska: 
7. Lašče; 8. Ribnica; 9. Kočevsko. Slovensko porečje Kolpe: 10 a. Zgornje 
Pokupje, 10. b. Kostel, 10 c. Stari trg ob Kolpi, 10 č. Bela krajina; 11. Gorjanci
IV. Notranjsko: 1. Notranjske planote: 1 a. Krimsko višavje z Rakitniško in 
Pokojiško planoto, 1 b. Vidovska planota z Rutami, 1 c. Bloke, 1 č. Potočanska 
planota; 2. Notranjsko podolje: 2 a. Logaška kotlina s Hotenjsko suho dolino,
2 b. Planinsko polje, 2 c. Cerkniško polje, 2 č. Ložka dolina z Babnim poljem
V. Koprsko Primorje — Obrežje Tržaškega zaliva: l a .  Šavrinsko flišno 
obrežje, 1 at. Flišno obrežje v Trstu, 1 b. Kraško obrežje, 1 c. nižinsko obrežje. 
Pokrajine v obodu Tržaškega zaliva: 2. Šavrinska brda; 3. Podgorska planota;
4. Slavnik (s Čičarijo); 5. Kras. Pokrajine v zaledju: 6. Podgrajsko podolje;

7. Brkini in Reška dolina; 8. Brgudsko podolje; 9. Pivka; 10. Snežnik
VI. Goriško: 1. Soška ravan; 2. Flišne pokrajine: 2 a. Goriška okolica, 2 b. Vi
pava, 2 c. Goriška Brda. Rovtarski predel: 3. Trnovski gozd z Nanosom in 
Hrušico: 4 a. Idrijske planote, 4 b. škofjeloško hribovje, 4 c. Cerkljansko 
hribovje. Srednje Posočje: 5 a. Srednja Soška dolina, 5b. Banjščice, 5 c. Kam- 
breško pogorje;_6. Beneškoslovensko hribovje. Zgornje Posočje: Či. Soške 
Julijske Alpe; Čs. Tolminska kotlina s Kobaridom in Krejskim podoljem;

Č3. Baška dolina



Na jugu je v posebnem položaju Savska dolina. Dolenjska 
govorica prevlada šele v višavah južno nad Savoi v vsem področju 
od Ljubljanskega polja, na vzhod; v Savski dolini med Ljubljano 
ter Zidanim mostom ne govorijo dolenjsko in se ne morejo šteti 
k Dolenjski. Vendar h Gorenjski šteti kraje v Savski dolini med 
Ljubljano te r Zidanim mostom se nam upira in bi bilo preveč 
prisiljeno. Zato bomo uvrstili tu  posebno prehodno poglavje za 
to pokrajino v Savski dolini te r  v primeroma ozkem pasu ob 
n je j, pa vso to pokrajino karakterizirali posebej kot enoto, ozna
čujoč jo  pod sicer umetnim, a vendarle že dobro udomačenim 
imenom Zasavje. To- je  pokrajina med Gorenjskim in Dolenjskim 
ter, v spodnjem delu, Štajerskim, zato* se zdi najprikladneje, da 
jo  obravnavamo' kot posebno pokrajinsko' ©noto.

G O R E N J S K I  A L P S K I  S V E T

Drobni opis najbolj zgornjega dela Gorenjske srno podali 
že v prvem  delu regionalnega opisa Slovenije, pač ker je  skup
nost Slovenskega alpskega sveta vabila na  skupno' obravnavanje. 
Dejansko je  v  njem  tudi najbolj prava, najbolj pristna Go
renjska, in  sicer je  to povirje Save in njenih pritokov, k i vsi 
poglavitni izvirajo v  alpskih gorskih predelih, Kamniška Bi
strica, Kokra, Tržiška Bistrica in še nekateri manjši. Sora izvira 
v predalpskem  škofjeloškem hribovju, Selška Sora ali Sorica še 
čisto v visokem alpskem robu, a Poljanska Sora že daleč od Alp, 
vendar tako' da se pokrajina  ob obeh še mora šteti k pravi Go
renjski, saj je  tudi gospodarsko in demogeog r  af s k o tesno zvezana 
z Ljubljansko' kotlino p ri Škofji loki. Jedro alpskega Gorenjskega 
pa je  ob izvirnicah Save, in sicer ob Bohinjski Savi, k i se je 
prvotno imenovala Savica in ki je  v  njenem povodju ves pre
krasni Bohinj s svojimi planinami, jezeri in vsem čudovitim 
visokogorskim svetom do vrh samega Triglava, pa  ob Savi-Do- 
linki, z najdaljšo' našo dolinsko zimo okrog Kranjske gore in 
Rateč s Planico, s smučarskimi skakalnicami, z najimenitnejšim 
slovenskim alpinizmom in drugimi prelepimi gorskimi čudovi
tostmi v severnih Julijskih Alpah, toda tudi z Jesenicami, enem 
največjih industrijskih središč Slovenije. Vse vzhodne Julijske 
Alpe pripadajo še Gorenjski, potemtakem najv išje  slovenske 
gore s Triglavom. A Gorenjski pripada tudi še skoro vsa južna 
stran Karavank, ki so' s svojim srednjim delom okrog Stola p re 
krasno postavljen severni okvir Ljubljanske kotline, jedra velike
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Gorenjske pokrajine. In končno SO' Gorenjsko1 tudi še Kamniške 
Alpe ali Grintovci, vsaj z veliko večino svojega površja v vsem 
svetu ob Tržiški in Kamniški Bistrici ter ob Kokri.

To je  mogočen svet, ta  alpska Gorenjska. Grintovci s Stolom 
se vzdigujejo- neposredno ob L jubljanski kotlini; s svojim golim 
skalovjem, s strmimi, priostrenimi in rogljatimi vršaci, odetimi s 
snežno belino tudi še dolgo v poletje, pripomorejo, da imamo na 
Gorenjskem občutek, da  smo tu  v najbolj alpski pokrajini cele 
Slovenije. Tu so Gorenjci v znatnem delu udeleženi še na alp
skem gospodarstvu, na planšarstvu in planinski živinoreji, p re 
življajoči sedaj, v dobi mehanizacije kmetijstva, svoje težke in 
zelo zamotane probleme, na izkoriščanju gozdov, ki so na visokih 
alpskih planotah in v težko dostopnih gorskih dolinah posebno 
obsežni in dragoceni. Tu padajo' še velike množine padavin, 
domala skozi vse leto, zato so reke zelo vodnate. Toda gorenjske 
reke p rihaja jo  pretežno' iz apniških Alp, ki so še močno votlikave. 
Zato so jim  izvirki, glavni vsaj, ne zgoraj v višavah, temveč spo
daj na vznožju, k a r velja  za obe Savi, za Kamniško Bistrico, za. 
Radovno, za Kropo in še za marsikatero' manjšo' vodo. Zato so 
ljudje v izrabi vodnega toka, za. gomilno siloi rajši imeli kraje na 
vznožju gora, v dolinah ter v robnih delih Ljubljanske kotline, 
povsod tam, k je r  se padec rečne vode najbolj s pridom izkoristi 
za namestitev človeku potrebnih predelovalnih naprav. V starih 
časih so bile to fužine, ki jih  ni bilo n ik je r na Slovenskem toliko 
k O' na Gorenjskem, zlasti v alpskem področju ter na njega 
vznožju, na robeh Ljubljanske kotline. Dandanes je  alpska vodna 
sila kakor nalašč za hidrocentrale, k i jih  G orenjska premore kar 
lepo množino in ki jih  je  tu še obilo v načrtu; najboljši pogoji 
zanje so tam, k je r p rehaja  alpski svet v doline in zlasti v L jub
ljansko kotlino'. Zato ni slučaj, da so se prav na njenem robu, na 
stičnem prostoru med alpskim svetom in planimi pokrajinam i 
Ljubljanske kotline, najbolj zgostile tovarne, pa da imamo tu 
velika industrijska središča Jesenice-Javornik, Tržič, Kamnik- 
Domžale, v novejši dobi tudi Kranj in Ljubljano'. Gorenjska, je 
postala ena prvih in najmočnejših industrijskih pokrajin  Slo
venije, a izhodišče za naglo- napredujočo' industrializacijo, to' so 
bili ravno k ra ji na stikih alpskega sveta in gorenjskih ravnin, 
nudečih osnove za vodni pogon, s tradicijo' po starem rokodelstvu 
in fužinarstvu.

Skozi gorenjski alpski svet teko že stoletja imenitne ceste, 
vzpenjajoč se čez visoke gorske prelaze: čez Koren skozi Dolino 
na Beljak in dalje sko'zi Alpe, dandanes modernizirana s kara



vanško železnico' skozi predor Podroščico', z daljnovoznimi brzo- 
vlaki v zahodno' in severnozahodno Evropo. Čez Ljubelj 1370 m iz 
Tržiča na Celovec v sredo Celovške kotline, pa  čez. Jezerski vrh 
1216 m od Kranja skozi Kokro in Železno1 Kaploi v Podjuno in druge 
pokrajine Slovenske Koroške. Alpski svet ne zapira tedaj Go
renjske popolnoma, temveč nudi skoznjoi dobre prehode v svet.

To' je v pregledni karakteristiki alpski svet Gorenjske, eden 
njenih najbolj značilnih delov, z mnogimi zeloi svojskimi gorskimi 
pokrajinami, pa tudi svojskimi ljudmi in gospodarskimi ter sploh 
posebnimi življenjskimi pogoji, kakor opisano v »Slovenskem alp
skem svetu«.

L J U B L J A N S K A  K O T L I N A

LEGA IN KARAKTERISTIKA. Ljubljanska kotlina je med naj
večjimi prirodnimi enotami na Slovenskem. Odlikuje se tudi po 
svoji legi, a še posebno po svojstvih svojega oboda, ki je kaj razno
vrstne prirode poi posameznih področjih. V sevemozahodnem delu 
je kotlina obdana z visokim gorskim okvirom, tamkaj se domala 
tik ob njej vzpenjajo v višine naši poglavitni snežniki, Julijske 
teir Kamniške Alpe in Karavanke. Srednji del obdaja predalpski 
svet, na vzhodni strani Posavsko' hribovje, a na zahodu škofje
loški hribi s Polhograjskimi dolomiti. Na jugu sega kotlina z Ljub
ljanskim Barjem neposredno pod dinarske planote.

Že s tem je podana osnova za pestro raznoličnost njenega 
oboda, a kotlina sama ni enotna, niti po* zgradbi in nastajanju niti 
po geomor fološkem razvoju in poi sedanjih svojstvih površja. Toda 
v enoto jo' vežejo kljub temu močne prirodne vezi. Predvsem je 
bilo odločilno', da je postala krepko hidrografsko osredje^ ko se je 
v njej razvil rečni sistem zgornje Save. Vanjo se združita v zgor
njem obrobnem delu kotline obe izvirnici, Bohinjska ter Podkoren- 
ska Sava; reka sprejme tu obilico večjih in manjših pritokov, bo
disi iz visokih Alp kot iz predalpskega hribovja, pa tudi s Krasa, 
dasi ji je tam kaj znaten del nekdanjega dotoka po podzemskem 
potu prevzela Krka. S svojimi dolinami savski rečni sistem ne veže 
samo posameznih delov kotline, ki tvorijo' široke ravne ploskve, 
marveč koncentrira nanjo tudi velik del obrobja, zlasti zahodni del 
Posavskega in vzhodni del Ško f jeloško-Cerki janskega hribovja, ter 
obilo dinarskega področja. S tem je obseg one pokrajine^ ki se 
uvršča v prirodno' območje Ljubljanske kotline, še izdatno' raz
širjen. Dejansko je tedaj to kotlina v Zgornjem Posavju in upra



vičeno bi jo mogli označevati kot Savsko ali celo kot Gorenjsko 
kotlino.

Razumljivo je, da je tako velika in izrazita prirodna enota po
stala osnova za upravno politično organizacijo pokrajine. Tu je 
vsaj od zgodnjega srednjega veka bilo jedro politične oblasti dežele 
Kranjske, nekaj časa s sedežem v Kranju pa v Kamniku, a po ve
liki večini s središčem v Ljubljani. Vsekakor je Kranjska bodisi 
v starejšem kot v novejšem obsegu politični izraz Ljubljanske kot-

Pod. 2. Ljubljanska kotlina
Pregledna karta  zgradbe in geološke sestave tal



line, ki so jej spričo tega dajali ime tudi po- njej, (Kranjska kotlina, 
Rus 14), kakor tudi poi Gorenjski, ki je bik» redno- jedro dežele (Go
renjska kotlina, Gorenjska ravnina, Ilešič 86). Čez, spodnji del 
kotline gre prastara velika obalpska trgovska pot in se prav tu 
druži s potmi od južne Panonske kotline ter od balkanskega polo
toka. Ob južno-zahodnem robu Ljubljanske kotline se začno- vzponi, 
k i vodijo* skozi Postojnska vrata na Jadran in v Zgornjo- Italijo. 
Zato je spodnji del kotline z Ljubljano oni vzvod, ki veže kotlino 
na veliki svet, pa jo hkrati takorekoč razširja odnosno- primika na 
dinarsko- stran. Ljubljana je po- prirodi stičišče potov, pa je po
stala tudi eno najimenitnejših železniških križišč; ako k temu še 
prištejemo, da je postala središče kulturnega in političnega ter 
sploh nacionalnega življenja Slovencev, moramo zaključiti, da leži 
težišče vodilne vloge našega mesta v faktorjih, ki so po- velikem 
delu že izven kotline. Ni čuda torej, da se je v znanstvenem svetu 
udomačilo imenovanje kotline po- vodilnem mestu.

Sicer pa se Ljubljanska kotlina odlikuje po- tem, da semkaj 
panonski vplivi nič več ne segajo; zaradi tega in spričoi razmeroma 
sklenjenega višjega okvira, ki pospešuje toplinski obrat s hladom 
in meglo, je tu podnebje razmeroma ostro in močno- alpsko. Vse
kakor se kažejo- posledice tega tudi v demogeografskem pogledu; 
Ljubljanska kotlina je imela odličen delež v družbenem svetu 
stare Kranjske, zato je njen vpliv prihajal posredno- do- veljave 
tudi v ostali deželi in še preko- tega v celotnem slovenskem živ
ljenju. Ker ima svoje o-sredje v krepko- alpski Ljubljanski kotlini, 
je v slovenski narodni celoti alpski značaj v prevladi bolj nego- bi 
bilo- pričakovati po- znatnem deležu subpanonskega, kraškega ter 
primorskega predela.

NASTANEK KOTLINE. Kakor je neenoten obod, tako- je neenotna 
Ljubljanska kotlina sama po nastanku in po površinskem značaju. 
S prodom je prekrita le v severnem in srednjem delu, ne pa več 
v najjužnejšem področju, na Ljubljanskem Barju. Kakor se v nje
nem obrobju stikata dinarski in alpski gorski sistem, se tudi v 
kotlini sami dobro- o-paža razlika med alpskim severnim ter osred
njim območjem in dinarskim južnim delom.

Geološko- proučevanje je ugotovilo- osnovno- važno- razliko- med 
severnim ter južnim delom kotline. Terciarnih usedlin v južnem 
področju, nekako na jug od črte- Šmarna gora, Rašica, Ihan sploh 
ni, dočiin so- jih ugotovili na raznih krajih severno- od tod. Najsta
rejše pri Poljšici nedaleč od Podnarta in pri Ško-fji Loki pripadajo 
srednjemu o-ligoce-nu (30 a), potem zgornjemu oligoeemu (pri Med



vodah, pri Tržiču itd.), a ostale miocenu, dočim mlajših terciarnih 
usedlin v območju kotline ter njenega obrobja ni. Posebno' važno 
pa je naslednje. V Ljubljansko^ kotlino segata od V obe mladoter- 
ciarni sinklinali, laško-trboveljska, ki se vleče po Moravskem po
dolju ter tuhinjska, ki ji pripadajo Tunjiške gorice. Nadaljevanje 
terciarja je skrito pod površjem, prekrito z diluvialno-aluvialnimi 
nasipinami, a pokaže se znova bodisi v severnem obrobju kotline 
med Kokro in Vintgarjem, kot na JZ, pri Medvodah in Škof ji Loki. 
F. Kossmat, ki je posebej proučeval tektonsko' zasnovo Ljubljanske 
kotline, domneva, da zavije tuhinjska sinklinala, v svojem nada
ljevanju nekoliko proti JZ, pa da nam terciar pri Medvodah in pri 
Škofji Loki predstavlja dele taiste kadunje, dočim moravško-trbo- 
veljska sinklinala zahodnega roba kotline ne doseže, marveč se 
njeno severno krilo nekako pri Medvodah spoji s severnim krilom 
litijske antiklinale (Kossmat 62). V zahodnem obrobju se tedaj tro
janska in litijska antiklinala združita. Toda hkrati zavije ta tek
tonski pas ob robu kotline proti SZ in potem proti S, in sicer tako, 
da so geološke plasti nagnjene proti ravnini. Rakovec pojmuje 
stvar nekoliko drugače, domnevajoč, da je tektonski južnovzhodni 
rob prvotne kotline potekal od Medvod ob Smledniških ter Men
geških hribih proti SV, tako' da je zgornjeoligocenski morski zaliv 
segal do Medvod ter Škof je Loke iz Tuhinjskega preliva, medtem 
ko se je zaliv trboveljske sinklinale nehal nekako že pri Moravčah 
(Rakovec 61, 130, prim. karto* s. 131). Vsekakor je rob kotline med 
Medvodami, Škofjo Loko in Kranjem zasnovan tektonsko'; tu smo 
v območju tektonske kotline, katere osrednji del predstavlja rav
nino, dočim tvori obrobje njeno zahodno krik». Plasti predterciame 
staros ti se spuščajo' pod terciar in pod mla jšo' nas i pi no, mestoma pa 
poteka robni pas ob prelomnicah. Ta del kotline ima tedaj značaj 
tektonske depresije. O njeni starosti pričajo terciarne usedline, 
pretežno marinske, ki se lepo prilegajo robu kotline; ta  je morala 
v svoji prvi zasnovi že obstajati, ko* so se v njej naložile zgornje 
oligoeenske kamenine. Pri Medvodah je razen oligocena naložen 
mioeen kot morska usedlina, prav tako> v obrobnem pasu, zna
menje, da je semkaj podobno' kot v oligocenu tudi v miocenu segal 
morski zaliv od panonske strani. Nastanek zgornjega dela Ljub
ljanske kotline sega tedaj v dobo pred zgornji odnosno' srednji 
oligocen; v to udorino je segel morski zaliv in naložil v njej svoje 
usedline.

lu d i v severnem delu Ljubljanske kotline se prav dobro vidijo 
znaki njene tektonske zasnove. Na zahodnem robu je ohranjen pri 
Poljšici marinski oligocen, ki je nekoliko starejši od medvodsko-



škofjeloškega. Da. poteka zahodni rob kotline med Kranjem ter 
Bledom ob prelomnici, ki je ob njej nastala udorina, o tem priča 
strmo odrezan rob Jelovice ter drugi pojavi, n. pr. izvirek slatine 
med Kropo* ter Kamno gorico ter izvor toplice ob Nemiljščici in ob 
Blejskem jezeru, k jer so jo> zajeli v hotelu Toplice, ki mu je dala 
ime, dasi s svojo skromno toplino (23° C) nima, turistično promet
nega pomena. V sevemoizahodnem delu kotline je terciar po* veliki 
večini skrit pod površino, prekrito z mlajšo> nasipim»; ali vidi se 
vendarle v manjših zaplatah še tja  doi vintgarskega Šuma, dočim 
ga je načela globoko vrezana savska deber pod Žirovnico. Že malo 
od Save na vzhodno- stran pogleda terciar izpod diluvialne odeje, 
zavzemajoč v dokaj širokem pasu severnovzliodni del kotline, in 
sicer gričevje med Begunjami, Podbrezjem in Tržičem ter podobno 
gričevje med Tržičem, Križami in Preddvorom. Tudi tod se povsod 
terciar, ki pripada domala ves miocenu, le v neznatni meri (na 
obeh straneh Tržiške dolinei) oligocenu, povsod prilega robu kotline.
V dolgi premi črti poteka ta rob od Žirovnice mimo* Begunj ter 
Tržiča in Preddvora proti JV; že na prvi pogled se vidi, da to ni 
nič drugega kot tektonska, prelomnica, ki se je ob njej ugreznila 
kotlina, da jo* je nato* zabl morski zaliv od JV. Ta tektonski rob 
kotline se nam pokaže kot nadaljevanje znamenite savske pre
lomnice, ki je* ob njej izdolbena Podkorenska ter Kanalska dolina,; 
proti V JV teče njeno nadaljevanje* ob Kamniških Alpah. Potek 
prelomnice ob robu kotline je zelo* markanten; ob njej kakor od
rezano neha terciarno gričevje in se začne strmina triadnega ap
nenca in dolomita, naznačena tudi z velikimi melišči celo* v nizkih 
legah. Na V od Kokre, ob glavnih Kamniških Alpah, poteka več 
vzporednih prelomov v glavnem v smeri Z—V; ob njih so, se kot 
v stopnicah ugreznile grude ter se nemara obenem dvignile čim 
severneje, tem višje ploče Alp s planoto* Šenturske in Štefan je gore 
(Rakovec 30; Kossmat 57, 109).

Pogled z osrednjih delov kotline nam prav zaradi strmin ob 
prelomnicah, ki se ob njih Snežniki ponekod kar neposredno* vzdig
nejo* v mogočne višine^ predstavlja v tako* veličastni lepoti skrajni 
južnovzhodni vogel Vzhodnih Alp, blesteč v belini svojih apniš ko
ci olomi Ini h sten nad zelenjem ravne kotline.

Udorina Ljubljanske kotline v srednjem in severnem delu je 
nastala potemtakem v oligocenu. Oligocensko morje je segalo* še 
preko* njenega območja, zakaj zgornje oligocenske morske usedline 
so* se ohranile tudi v območju Podkorenske doline pri Javorniku in 
pri Mojstrani, pa v Bohinjski dolini.



Y miocenu je segalo morje od V do v Ljubljansko kotlino; tako* 
vsaj se more sklepati po* dejstvu, da sa miocenske usedline ome
jujejo na področje udorine ter da ne segajo čez njene robove. Se
veda pa je treba računati z možnostjo', da jih je marsikje kasnejša 
denudacija odstranila, saj se je n. pr. moglo ugotoviti, da. so se 
usedline tuhinjske sinklinale odlagale v skupnem morju z onimi 
moravske sinklinale, ne pa morda v  dveh ločenih morskih zalivih

Pod. 3. Ljubljanska kotlina
Pogled po dolgem od Gorij čez Bled

(kiihnel 77, 97). V Tunjiških goricah je ohranjen še sarmat, zna
menje, da je tedaj morje tjakaj še segalo. Toda, s tem je morske 
poplave konec, zakaj mlajših marinskih terciarnih plasti ni niti 
a- kotlini niti v njenem vzhodnem sosedstvu.

 ̂ Morski zaliv naznačenega obsega je usmeril na območje koi- 
tline vodni odtok sosedstva in ko se je morje umikalo proti V, je 
dediščino po njem prevzemala Sava, ki se je daljšala, za krčečim se 
zatokom. Podoba je, da se je zasnova zgornje Save in njenega vod
nega omrežja, razvila že v oligocenu, v zvezi z oligoeenskim mor
skim zalivom ter kot dediščina po njem. Miocenski morski zaliv je 
še pospešil, da se je še bolj razširil vodni odtok k zgornji Savi. Kot 
dediščina po miocenskem zatoku je obsegalo savsko porečje zelo 
široko področje; hidrografsko središče se je nahajalo nekako v



osredju kotline, kakor nam priča smer vodnega sistema Sore in 
stare Ljubljanice. Yeliko razsežnost savskega porečja si dobro 
predstavljamo šele, ako* pomislimo, da so* sprva odtekale vode v 
Ljubljanico! tudi izza Idrije, od Prezida, Blok, od Slemen in Suhe 
Krajine in Peščenka nad Višnjo goro; od tod se je odtok šele 
kasneje usmeril drugam, največ po* posredovanju zakrasevanja. Za 
ves nadaljnji morfogenetski in sploh geografski razvoj Ljubljanske 
kotline je bilo- temeljne važnosti, da je za široko območje ostala 
sredotežno vodno* središče, največja hidrografska enota na Slo
venskem.

Razvoj Save in njenega vodnega omrežja je imel sam po' sebi 
važno* vlogo pri razširjanju Ljubljanske kotline v južni smeri ter 
njeni izobliki. Južni del kotline se od severnega po* nastanku močno 
razlikuje; tu je erozija opravila poglavitno delo.

S sannatom se nehajo terciarne usedline v območju kotline.
V starejšem oddelku pliocena se je izoblikoval široki ravnik, ka
terega ostanke nam kažejo* v južnem in vzhodnem obrobju kotline 
planote v višini okrog 800 m, a v severnem dvignjene v višino kar 
1200—1500 m. Sava je v tej dobi svoj tok prestavljala proti J, kakor 
v področju Posavskega hribvja tako tudi tu in ga končno prelo
žila v območje litijske antiklinale. Ko je imenovani pliocenski rav
nik zapadel globinski eroziji, je Sava svojo dolino vrezala v raz
meroma mehke karbonsko-permske škriljevce ter peščenjake 
litijske antiklinale, kjer je mogla razmeroma naglo napredovati. 
Kakor po drugod je bilo tudi tu splošno dviganje ponovno pre
kinjeno' in z njim vred vrezovanje v globino, a v dobah teh pre
sledkov, v oddelkih tektonskega mirovanja, so se razvile terase*, ki 
so ohranjene bodisi na obodu kotline kot v osamelcih sredi nje. 
Končno je Sava s svojimi pritoki izdelala široko dolino Ljubljan
skega polja, sedaj skrito pod kvartarno nasipino. Istočasno' je Kam
niška Bistrica izoblikovala Bistriško dolino* prečno čez geološko- 
tektonske pasove, a spodnja Ljubljanica je skupaj z drugimi re
čicami vrezala doline v območju Barja.

Bistriška dolina, Ljubljansko* polje in Barje so potemtakem 
v glavnem erozijskega nastanka. Toda vendar kažejo* nekatera 
znamenja, da so* pri njihovi izobliki sodelovali tektonski procesi. 
Predvsem ne moremo zavračati domneve, da se je v novejši dobi 
vsa kotlina kot celota ugrezala, a zlasti njen južni in južnovzhodni 
del. Dočim se nahaja sarmat pri Radečah v višini okroglo 800 m, 
tvori pri Kamniku le nizke griče in se dalje proti Z zniža nedvomno 
prav znatno pod prodno nasipino* ravnine. Geološke gube so* se s 
svojimi osmi v področju Posavskega hribovja znatno dvignile,



a v območju kotline se znatno spustile navzdol. Toda podoba je, da 
to ne velja samo za severni del, k i je zanj ugotovljena, tektonska 
zasnova, marveč da se je kot celota ugrezal tudi južni del.

O tem nam priča že razmerje med nasipino, naisuto v velikih 
množinah v toku kvartarja, ter živoskalno osnovo*, kakor jo je 
izoblikovala erozija v toku pliocena. Tako* v osredju kotline okrog 
Skaručne lcakor v območju Ljubljanskega Barja gledajo osamljene 
gore, hribi in gorice iznad mlade nasipine. Na Ljubljanskem Barju 
je bilo> mogoče dobiti vpogled v debelino kvartarne nasipine, in 
pokazalo' se je, da je ogromna; v globini 237 m nad morsko gladino 
še niso* dosegli živoskalne osnove. Leta 1949 so vrtali na Ljubljan
skem polju pri Klečah ob vodarni, 306 m n. m., nič manj lco 101 m 
globoko, torej do globočine 205 m n. m., pa še niso dosegli živo*- 
skalne osnove pod nasipino (84; 85). Če so vsi ti podatki točni, 
imajo silno važen pomen. Zakaj v svoji strugi doseže Sava. v za
četku soteske pod Litijo* živo' skalo šele v nadmorski višini 230 m. 
Če se nam je zdelo* že poprej, ko* so nam bila znana globinska 
vrtanja samo iz območja Barja do* 237 m, da. sama. rečna erozija 
ni mogla izoblikovati tako* neznatnega strmca, nam primerjava z 
globino 205 m v prodnem nanosu pri Klečah razodene, da se samo* 
z učinki rečne erozije takšno* višinsko* razmerje v predkvartamem 
reliefu sploh ne da razložiti. Ali z drugimi besedami: da je nastalo

e i  naznačeno* višinsko* razmerje, se je morala ali Ljubljanska kotlina
i. ugrezati, ali pa se dvigati Posavsko hribovje ali pa se je izvršilo*

a  celo* eno* in drugo,
i- ■  Tako* tolmačenje nam potrjujejo tudi hudi potresi, ki so* po
li i gosto* obiskovali Ljubljano in njeno* okolico. Pri zadnjem velikem
ì. j potresu leta 1895 so ugotovili epicenter na ravnini nekako med
L- j Ljubljano in. Domžalami, kar stoji vsekakor v nasprotju z dom-
L -  ncvo, da bi imeli opravka samo* z učinkom erozije*. Da so ljubljanski
)*- I potresi tektonske prirode, je izven dvoma,. Toda s katero* prelomnico

ie bil povezan siloviti potres leta 1895, geologi niso mogli dognati; 
pri tolmačenju zelo opozarjajo* na dejstvo*, da se okrog Ljubljane 

m Ji stikajo in križajo prelomnice raznih smeri (73; 74).
■a 1 ljubljanska kotlina leži na stiku in križišču prelomnic alpske
;i. I  *" dinarske smeri. V geološko-tektomskih pasovih se* uveljavlja pre-
bi težno alpski pravec. lo d a  v področju Barja so bile najbolj odlo-
ni S  čujoče dinarske zgradbene sile. Južni del kotline dosezajo* številni
n, 8 prelomi in zgradbeni pasovi dinarske usmerjenosti. Dinarske pre-
1 0  1  lomnice nam kažejo* obrisi Barjanske kotline*, ki so na več progah,
s 1 zlasti \ južnem delu, nedvomno tektonski; z erozijskim učinkom

le, 1 samim si jih ne moremo raztolmačiti. Tu so se nedvomno* v mlajši



geološki dobi vršila ugrezanja ob pred orni h . O tektonski naravi 
priča tudi doslej premalo znano in premalo upoštevano dejstvo, đa 
imamo* pri Vrhniki majhen topli izvor (z 20° C, Habe). Tudi re
liefno razmerje med Ljubljanskim poljem ter Barjem kaže na 
tektonske premaknitve v novejši dobi.

Končno* ne smemo* prezreti dejstva, da leži podolžna os Ljub
ljanske kotline v dinarskem pravcu SZ—JV. Nemara je bilo* tako*, 
da je v starejši zasnovi kotline odločalo* v glavnem tektonsko* doga
janje alpske smeri in alpskega značaja. V mlajši razširitvi kotline 
ter njeni povečavi so se uveljavljali največ učinki dinarskega tek
tonskega dogajanja, dočim s*o vmes in že poprej bistveno sodelovale 
erozijske sile ter modificirale iziobliko površja. Vsekakor se zdi 
osnovno važno dejstvo*, da potekajo* glavne dolenjske prelomnice, 
ki se vlečejo* v dinarski smeri med dolino zgornje Krke ter Blokami 
od JV proti SZ, zelo* dobro* zaznavno ravno* še v območje Ljubljan
skega, Barja (prim. karto: Rakovec 30, str*. 80—81; 61). Njihovo* na
daljevanje preko* Barjanske kotline je doslej komaj kaj izpričano 
in morebiti še ne dovolj raziskano*. Možnost, da se vlečejo dolenjske 
poči, ki dosežejo* območje Ljubljane ter vzhodnega Barja posebno 
na gosto*, še dalje proti SZ ob zahodnem robu Ljubljanskega polja,, 
k jer je v Savski dolini med Šmarno* goro* ter Medvodami znan 
topli izvirek, se vsekakor ne da, odklanjati. Ta prelom se morebiti 
nadaljuje ob zahodnem robu Dobrav, mimo Kranja ob severno- 
vzhodnem vznožju Jelovice, k jer imamo* med Kropo* ter Kamno* 
gorico celo znaten izvir slatine, a ob Blejskem jezeru toplice.
V podolžni smeri Ljubljanske kotline imamo v Karavankah za- 
okret tektonike v smeri SZ— JV, kar je Kossmat tolmačil kot inter
ference dinarske tektonike v alpski zgradbi (57). Vsekakor pa je 
povezanost ljubljanskega potresa iz letta 1895 na, konkretne tek
tonske poči in premike še premalo konkretna ter določna, da bi nas 
sililo*, docela izključevati tudi součinkovanje dinarskih prelomov. 
Podoba je, da bi drobno* raziskavanje tektonskih zasnov v vzhod
nem robu Ljubljanske kotline, med Barjem in Bledom, zlasti v 
vznožju Jelovice, moglo* prinesti še marsikaj zanimivega.

V celem je podoba, da se je ugrez severnega dela Ljubljanske 
kotline izvršil na prehodu iz, eoeena v  oligocen ali morebiti še ne
koliko* pozneje* (30; 78), vsekakor najkasneje v srednjem oligocenu. 
Tektonski premiki z ugrezanjem so* segli v južni del kotline z Ljub
ljanskim poljem ter Barjem šele pozneje, vsekakor šele po za
ključku mioeema, v toku pliocena, ponavljajoč se še na prehodu 
v pleistocen (30, 78). Prestavljanje tektonskega nemira ter grezanja 
proti jugu v mlajših geolo*ških dobah je sploh dognano* marsikje in



na splošno v območju Panonskega, obrobja ter Balkanskega polo
toka. Zaključiti moramo tedaj, da je vsekakor tudi južni del Ljub
ljanske kotline tektonskega nastanka, da pa se je istočasno semkaj 
prestavljalo' večje hidrografsko' sotočje, tako' da so reka Sava, Ljub
ljanica ter Bistrica s pritoki po velikem delu v reliefu zabrisale 
tektonske zasnove z erozijskimi obHkami ter akumulacijo'. Očitno 
se je spodnji del Ljubljanske kotline ugreznil tudi kot celota še 
v kvartarju; na to moremo sklepati po dejstvu, da se je okrog 
Ljubljane ohranil glavni pliocenski ravnik v tako nizki nadmorski 
legi, okrog 430—460 m, podobno' kot v  osni progi osrednje Do
lenjske okrog Grosupljega in ob Krki.

NASIPAVANJE IN HIDROGRAFSKI RAZVOJ V KOTLINI. Severni 
del kotline sega, med visoko gorovje, k jer so tektonski dvigi plio
censki ravnik potisnili v znatno' večjo' višino, nego v srednjem in 
južnem obrobju. Podoba je, da se je krepkejše poznopliocensko 
dviganje prenašalo tudi še na severni del kotline same. S tem se je 
po večal strmec in se ojačila, transportna sposobnost Save ter njenih 
pritokov v zgornjem področju. Vse to je imelo važne učinke v raz
poreditvi nasipanja, ki je zajelo kotlino v najmlajših geoloških od
delkih.

Ljubljanska kotlina je na debelo zasuta z mlajšim drobirjem. 
Kdaj se je začelo' zasipanje mlajše clobe, še ni dognano. Zgornje 
plasti nasipine so še v sipkem stanju. Toda pod njimi se nahaja 
obilo proda, sprijetega v trd  konglomerat, ki ga živa govorica ime
nuje labaro (prim. ime vasice Labore pod Kranjem). Ne more biti 
dvoma, da je labora v glavnem diluvialne starosti, izvirajoča največ 
iz drobirja, ki so ga reke nanosile izpod ledenikov v dobi diluvialne 
poledenitve, Toda strmec v živoskalni osnovi, kakor ga je razkrilo' 
vrtanje v barjanskih naplavinah in na Ljubljanskem pol ju priča, da 
je bilo tudi ugrezanje kotline med činitelji, ki so povzročili zasi
panje. A ker se je ugrezanje kotline, odnosno vzpenjanje Posav- 
ske;:<i hribovja, vršilo bržkone že v mlajšem plioeenu, je treba ra- 
( unali z ver jetnostjo, da je spodnji del labore še pliocenske starosti, 
ielicrjeva domneva, da je labora nad Kranjem miocenske starosti, 
se ne zdi utemeljena, kakor tudi ne podoba Kiihnelova misel glede 
konglomerata pri Kamniku.

Poglavitni del kvartarne nasipine v Ljubljanski kotlini je vse
kakor diluvialne starosti. Večina nasutega drobirja izvira iz a:pni- 
skili \isokili gora, ki obdajajo kotlino v veličastnem okviru na 
severu. A razliko od dosedaj opisanih kotlin, kier je samo glavna 
reka prinašala ledeniški prod, je v Ljubljanski kotlini več rek pri-



Pod. 4. L jubljanska kotlina

Pregledna karta  'kvartarne nasipine in pliocenskega površja 
Legenda: 1. aluvij; 2. najnižje terase ob rekah; 3. najm lajša pleistocenska 
nasipina, sipka, v glavnem iiz dobe würmiske poledenitve; 4. površje starejše 
pleistocenske nasipine v temeljni legi sprijete v konglomerat; 5. najstarejša 
pleistocenska nasipina zvečine trdno sprijeta v konglomerat, ki je močno raz
jeden z vrtačami; doiseza povečini najvišje krajevne višine; 6. površje terciar
nih (miocenskih) goric, izoblikovano v glavnem v obsežne pliocenske terase;

7. starejše kamenine



tekalo izpod ledenikov ter dovajaloi fluvioglacialni drobir. Kam
niška Bistrica je izvirala izpod ledenika, Kokra prav tako in 
Tržiška Bistrica tudi. Vrh tega so nekateri njihovi pritoki prihajali 
iz zaledenelega gorovja, a iz Karavank so pritoki nanašali prod 
neposredno v kotlino' (Zgoša idr.). Večina Kamniških Alp in znatni 
deli Karavank so oddajali semkaj svoj kamniti drobir in z njim so 
vode nasipale dolge vrša je oh svojih strugah v kotlini. Največ proda 
pa je prinašala Sava, prihajajoč iz najbolj zaledenelih Julijskih 
Alp, saj je v dobi poledenitve bohinjski ledenik segal s svojim lede
niškim jezikom še v zgornji del kotline okrog Radovljice. Sava je 
s svojim prodom zasula glavni del kotline od Žirovnice in Bleda tja 
do Ljubljane in Dolskega.

V Ljubljansko^ kotlino dotekajo tudi mnoge vode iz hribovja, 
ki ni imelo nikake poledenitve; prinašale so s seboj mnogo manj 
drobirja, pa so spričo tega proge oh njih v zasipanju zastajale. Na 
mnogoštevilnih krajih so ledeniške reke s svo jim mnogo obilnejšim 
nasipanjem zadrževale ali celo zajezile vodni odtok iz stranskih 
dolin. Spričo' tega so nastajala zajezitvena jezera, kakor je bilo naj
večje na Ljubljanskem Barju, pa pri Vodicah (68; 83) in bržkone 
še na drugih krajih (pri Škofji Loki, pri Kokrci, med Volčjim po
tokom in Lukovico itd. (86), kjer so potrebne še podrobne pro
učitve. Široke ploskve ilovice ter gline so nam še danes dediščina 
po- njih. Ledeniške reke so z obilnim nasipanjem zavrl e pritoke, da 
so si morali iskati iztoka v velikih ovinkih, kakor jih opazujemo 
domala v vseh robnih delih kotline, zlasti n. pr. med Kranjem, 
Škofjo Loko in Medvodami, med Šentvidom ter Zalogom, na Pšati 
itd. Ker je v Ljubljansko kotlino več ledeniških rek nasipalo' fluvio- 
glacialni prod, se je dogodilo! v njej obiloi zajezitev in zato imamo 
še danes obilo dediščine poi spremembah v razporedbi vodnega od
toka, več kakor v katerikoli kotlini na Slovenskem — razen na 
Koroškem.

V periglacialnih področjih na obeh krajeh Ljubljanske kotline, 
kjer je bilo površje v obdobjih zaledenelosti brez. gozdne odeje 
nizkoi navzdol, nemara doi približno 600 m, je bilo zelo močno pre- 
perevanje in polzenje je dobavljalo v kotlino' precej drobirja, dasi 
na splošno vendarle manj koi fluvioglacialnoi nasipanje.

Iz onih področij v obodu Ljubljanske kotline, kjer prevla- 
(1 ujejo škriljeve hribine, so potoki dovajali pretežno' finejši drobir, 
zlasti blato; v robnih delih ravnine se ilovica in glina mešata med 
prodno nasipino, zavzemajoč zlasti zajezitvene pasove. Skoro samo 
najfinejši drobir soi naplavljale kraške reke, pa  zato v območju 
Ljubljanskega barja prevladuje ilovica.



Diluvialno' nasipanje se ni vršilo enakomerno, marveč v pre
sledkih, v menjavi z vreza vanj cm in odnašanjem pravkar nasutega 
drobirja. O vsem tem nam priča obilno število teras, ki spremljajo 
reke, osobito Savo. Spočetka so jih tolmačili takoi, kakor' da se v 
njih odraža nasipalni učinek štirih poledenitev, dočim bi bili inter- 
glacialni oddelki — dobe vrezovanja in odnašanja (Brückner). 
Talco tolmačenje se ni moglo opreti na dokaze, pa se je opustilo 
(Ampferer, 67).

Razmerje med nasipanjem in vrezovanjem ter odnašanjem ni 
v vseh delih kotline enako, menjava je bila dokaj različna. Vre
zovanje v dobi po zadnji t. j. wiirmski poledenitvi je doseglo' naj
večji učinek v zgornjem delu (86), kjer znaša pri Radovljici 70 do 
90 m, nad Kranjem do 25 m, pri Medvodah dobrih 20 m, a  pod Za
logom samo še 7 m. Bodisi števila kot višina teras se zmanjšuje v 
smeri navzdol, toda ravan je domala v vseh delih ob rekah še 
živalim» razrezana, po večini tudi še v aluvialnih tleh. Zlasti se 
ob Savi vleče širok pas teras, površje je tu jako živahno razgibano. 
Močno se je uveljavljalo tudi periglacialno preoblikovanje, toda 
njega učinki so žal, šele v študiju. V aluviju je bilo znova na deiu 
prav krepko1 nasipanje. Tudi dandanes so Snežniki največji doba
vitelji drobirja; reke, pritekajoče z visokih gora, prinašajo1 še vedno 
velike množine pretežno apniškega proda ter ga nasipajo ob svojih 
strugah v ravnini. Tudi v aluviju so' potoki iz sredogorja in hri
bovja po večini dovajali manj drobirja, pa zato ob njihovem pre
stopu v ravnino, zlasti v starih zajezitvenih pasovih, prevladujejo 
vlažne, poplavam izpostavljene površine. V nekaterih zatišnih 
legah se še dandanes najkrepkeje uveljavlja nasipanje, bodisi na 
vznožju Snežnikov, ob Zgoši ali vzemimo ob Golovcu na Ljub
ljanskem polju ali ob Iški.

Kvartarno nasipanje je ustvarilo kljub znatnim krajevnim 
razlikam enoino ravnino v Ljubljanski kotlini in s tem zelo krepko 
povezalo, v enoto po nastanku tako' zelo različne posamezne dele. 
Višina ravnine znaša, pri Žirovnici na zgornjem koncu 550 m, v 
sredini pri Kranju nekako' 400 m, a na  spodnjem koncu pri Zalogu 
okrog 280 m. Na, rekah je strmec nekoliko manjši, zakaj Sava teče 
ob prestopu v kotlino pri Žirovnici 472 m visoko, pri Kranju 347 m, 
a pod Zalogom na ustju Ljubljanice in Kamniške Bistrice 262 m. 
Očitnoi je, da so reke svoj sirmee od viška diluvialiiega nasipanja 
dalje že nekolikoi izravnale, vzporedno s prevlado' vx*ezavanja in 
odnašanja.

ljubljansko' kotlino bomo v drobnem opisu še bolj spoznali kot 
primer zelo raznolike pokrajine. Dosedanji pregled nam je pokazal,



kako je neenotna po svojih tektonsko-geoloških osnovah, a kako- je 
tudi v ke-snejših časovnih oddelkih izoblikovanje površja biloi dokaj 
raznovrstno'. Zelo stara, paleogeogr-afska zgodovina je največ pripo
mogla k temu, da je postala že zgodaj, pač že v oligocenu in v 
miocenu, področje sredotežnega hidrografskega razvoja in da, se je 
nanjo usmeril vodni odtok iz zelo širokega območja. Velika raz
sežnost povodja Ljubljanske kotline je poleg neposredne bližine 
visokih gorovij največ pripomogla, da se je v kvartarju semkaj 
usmerilo izredno> močno- nasipanje, ki je ustvarijo širok o. ravan ter 
najkrepkeje povezalo- v enoto sestavne dele. Ravna ploskev je jako 
razsežna, saj meri v dolžini med Žirovnico in južnim robom Ljub
ljanskega Barja nekako 65 lem, a v pasu največje širine med Škofjo 
Loko in Kamnikom ter Domžalami med 25 in 30 km. Kako> razno
vrstni deli se vežejo tu v enoto, se razvidi že iz dejstva, da. imamo 
v severnem delu kotline še morene in glacialno- jezero, na raznih 
krajih krašlce izvirke in vrtače, a v južnem delu nekatera svojstva 
kraškega. polja. Poi toliki raznolikosti se ne odlikuje nobena, slo
venska pokrajinska enota,

PODNEBJE. S svojim visokim okvirom in po veliki razsežnosti 
pomeni Ljubljanska kotlina tudi za podnebje dokaj krepko- enoto. 
Značaj kotline ji daje poglavitno oznako- v klimatskih svojstvih. 
Pozimi nastane tu pogosto- velik mraz,; v kotlino se vležejo- shlajene 
zračne plasti, dovedene od drugod, se tu ustalijo- ter še nadalje 
ohlajajo. Zato nastopi pogosto toplinski obrat z dokaj nizkimi 
temperaturami, zlasti v spodnjem delu. Skozi tesno- savsko- sotesko 
se more odtekati le malo- zraka. Toda važno- je, da je gorski obod 
v južnem območju pri Šmarju razmeroma nizek, pa  da »morje« 
mraza po-zimi ne more doseči znatnejše višine. Toplinski obrat 
spričo tega ne more doseči tako velikih stopenj kakor na primer 
v Celovški kotlini. V zvezi z njim jako- pogosto- nastopa, megla, ki 
je najčešči gost v najnižjem južnem delu. v znatni meri v genetični 
zvezi z vlažno- površino- Barja. (Dokler je bilo še pravo barje-, je 
megla nastopala še bolj.) Zelo- pogosto- je mogoče o-pazovati v hlad
nejši polovici leta, da se-ga megla ravno- še do- dinarskih prevalov 
med Grosupljem ter Višnjo- goro, Krško dolino- in Dobrepoljami ter 
med Vrhniko- in Logatcem v višini med 400 in 500 m, medtem ko 
najvišji del kotline pri Radovljici že gleda iznad meglenega, morja, 
Celo- v toplejši dobi megle niso redke, o-sobito v južnem delu.

Poleti se- kotlina dokaj dobro- segreje. Toda ozračje znatno 
osvežuje gorski zrak, ki doteka v nočeh po- dolinah s Snežnikov; 
učinek se pozna seveda najbolj v severnih delih. Toda celo- v



srednje in južne dele priteka osvežujoči »nočnik«, ki ga ponekod 
označujejo kot »triglavski« veter, bodisi pozimi kot poleti. Bližina 
visokih gora povzroča nadalje, da se oblačnost zelo' stopnjuje, bodisi 
kadar se bašejo* čeznje z vlagoi napojene zračne mase kakor tudi 
poleti, ko se ob sončni pripeki ob njih vzpenja razpaljeni zrak v 
višine in se delajo značilni kopasti oblaki, včasih tudi s plohami.

Pod. 5. Megleno morje v Ljubljanski kotlini

Pogled iznad Sore proti Storžiču

Svežost poletnega ozračja je tolika, da so se severni deli kotline 
izkazali kot jako privlačni za turistični promet, os obito na vznožju 
Snežnikov. : ^Ji^j

Toda Ljubljanska kotlina leži samo nekako 70 km zračne črte 
od Jadranskega morja, Visoko dinarsko in predalpsko področje 
brani morskim vplivom, da bi se izdatneje uveljavljali v toplotnem 
smislu, toda uveljavljajo' se močno v padavinah. Ljubljanska kot
lina je od vseh na Slovenskem najbolj namočena. Vsota letnih 
padavin znaša v njej med 1400—1600, v zgornjem delu, na vznožju 
Snežnikov, še nekaj več in še več v hribovitem in gorskem obodu 
kotline. Lega na. vznožju visokih pogorij, bližina Jadrana in po
ložaj na, križišču vremenskih vplivov povzročajo', da padavine 
niso le izdatne, marveč tudi izredno pogoste, pa da je število de
ževnih dni tu zelo veliko.
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Velika oblačnost, pogostost megle, obilica dni s padavinami, 
pojavljanje toplotnega obrata in nastopanje nočnika, vse to poleg 
navedenega pripomore, da so temperature v Ljubljanski kotlini 
razmeroma dokaj nizke. Pozimi velik mraz (januar—2,0 do' —2.5° C 
v starejši dobi — Seidl — ter —1,4° do- —2,1° v dobi 1925—1940), 
a poleti razmeroma hladno, kakor nam kažejo srednje julijske tem
perature 18,2 do 19,6° C oziroma 18,6 do 19,7° C.

Vpliv Jadranskega morja se uveljavlja največ v obilici pa
davin, a panonskega vpliva sploh ni več opaziti. Učinek kotlinske 
lege prihaja do veljave bolj v neugodnih nego v ugodnih pojavih, 
v hujšem mrazu, megli in pogosto stagnaciji zraka, združeni z 
meglenostjo in vlažnostjo. Vrh tega je močno modificiran po bližini 
gora, ki prispevajo nekatere poteze alpskega podnebja, Nad vse 
je značilno, da vinska trta v kotlini ne more uspevati, kljub temu, 
da leži njeno dno- v spodnjem delu le 270—300 m nad morjem.

DELI KOTLINE. V dosedanjem pregledu smo spoznali, da mo
ramo v Ljubljanski kotlini razlikovati dele, ki SO' med seboj različni 
po prirodi ter dobi nastajanja. Poleg tega se že na prvi pogled 
opazijo razločki tudi v predelih, ki so si po tektonskem nastanku 
podobni ali celo enaki, razločki, ki temeljijo v značilnostih površja 
v malem, povzročenih po hidrografskem in geomorfološkem raz
voju kvartarne dobe. Zato moremo razlikovati v Ljubljanski kotlini 
posamezne dele, od katerih so vsaj nekateri celo- znatno različni 
med seboj. Osamelci v osredju kotline ter pri Ljubljani še po 
svoje pripomorejo k njeni neenotnosti in nakazujejo razdelitev.

Na osnovi vsega tega moremo brez težav razlikovati: 1. Deželo 
in Blejski kot, ki se skupaj označujeta v književnosti tudi kot 
Radovijška kotlina; 2. Dobrave, 3. Kranjska ravan s Sorškim po
ljem. 4. skupina osamelcev okrog Skaručne, 5. Bistriška (ali Kam
niška) ravan, 6. Ljubljansko' polje in 7. (Ljubljansko) Barje.

DEŽELA IN BLEJSKI KOT

R ADOVLJIŠKA KOTLINA. Dežela in Blejski kot se v književnosti, 
zlcisii geografski in geološki, najčešče označujeta s skupnim ime
nom R a d o v l j i š k e  k o t l i n e ,  dasi dejansko' o samostojni kot
lini ne more biti govora. Saj smo tu v zgornjem delu Ljubljanske 
kotline, kjer pomenijo ločilo- napram ostalemu njenemu področju 
samo oblike površja majhnih dimenzij. Toda tu smo na vznožju 
'  ' s°k’h gora, ta del ima največ stikov z visokogorskim svetom, ki



obdaja kotlino skoro na treh. straneh. V njej moremo že na prvi 
pogled razlikovati oba dela, ki sta si med seboj dokaj različna: 
D e ž e l o ,  to je ravnino na levem bregu Save, med Žirovnico ter 
Begunjami, z imenom, ki je udomačeno' med prebivalstvom, ter 
B l e j s k i  k o t: ,  kakor se najčešče označuje nizko ozemlje na 
desni strani Save. Toda pogosto nam bo potrebna skupna označba, 
za svojstva, ki so lastna vsemu temu predelu.

Ob tem moramo opozoriti še. na naslednje. Spodnji del Doline 
ob Podkorenski Savi, pod Javornikom, vsekakor do Žirovnice, kjer 
se po. ljudskem pojmovanju začne »Dežela«, pripada pravzaprav 
še zgornjemu koncu Ljubljanske kotline, tja do Huma (844 m) in 
Poljanskega hriba (884 m). Zakaj brdo tik ob spodnji Radovni od 
Save pa tja  do Sv. Katarine je še vse iz miocena, ki ga moremo 
opazovati tik pod znanim Šumom na spodnjem koncu Vintgarja, 
prekritega v glavnem z, morenami. To mioeensko brdoi ter široka 
morenska in prodna teresa z Blejsko* Dobravo., würmska čelna 
kotanja dolinskega ledenika, ni samo fluvialna preoblika reliefa, 
temveč se ima tektoniki zahvaliti za svoj nastanek in je dejansko 
najzgornejši, zaključni del Ljubljanske kotline. Ker pa jei ta 
k o 11 i n i c a B l e j s k e  D o b r a v e  po današnjem reliefu za 
občutek človeka vendarle po svojem okviru zaključni del Podleo- 
renske Doline, je ne bomo posebej opisovali v okviru Radovljiške 
kotline, marveč samo opozorili na te zanimive poteze njene narave.

LEDENIŠKI SLEDOVI. Skupna • značilnost Radovljiške kotline 
je pred vsem ta, da je bila čelna kotanja ledenikov, ki so se spu
ščali semkaj iz, Julijskih Alp in Karavank, po Podkorenski, Rado
vinski ter Bohinjski dolini. Pred vsem pa je bila to. čelna kotanja 
bohinjskega ledenika, ki je bil od vseh daleč največji. Sledovi le
deniškega preoblikovanja imamo pred vsem iz würmskega polede- 
nitvenega oddelka, Vendar so* se ohranili tudi sledovi starejših 
poledenitvenih obdobij. Na konglomeratni terasi p ri (Spodnji) 
Lipnici ležijo raztreseni porfirski bloki, k i jih je treba tolmačiti 
kot ostanek riške glaciacije. V debrih ob Radovni nad Vintgarjem 
in ob Bohinjski Savi pod Ribnim se vidijo talne morene, pripa
dajoče riški (ali starejši) glaciaciji. V obilni meri vidimo* v navedenih 
in drugih debrih ter globelih po* eroziji razgaljene in prerezane 
nasipine interglacialne dobe, med njimi tudi usedline jezer. Vse to 
nam priča o živahnem preoblikovalnem dogajanju v tej pokrajini 
v toku pleistocena.

Za današnje površje je bila seveda najvažnejša würmska 
poledenitev in tej sledeči kesnoglacialni ter aluvialni oddelek.



V wiinnskem poledenitvenem višku jo široki, a razmeroma plitvi 
jezik bohinjskega ledenika legel v Radovljiško, kotlino, ter jo pre
kril domala popolnoma.

Najbolj zgovorna priča v obsegu in razporedbi nekdanjih le
denikov so morenski nasipi, ki jih vidimo, po. ravnini, kjer so čim
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Pod. 6. Blejsko-Radovljiška ledeniška čelna kotanja

Legenda: 1. Čelni in robni morenski nasipi; 2. Kopaste morene brez reda;
Z morenskim drobirjem ter eratskimi skalami pokrito' zemljišče pred glav

nimi čelnimi ter robnimi morenami; 4. Terase na Radovljiški ravnini; 5. Suhe
doline

bolj proti Z tem boljše ohranjeni. Toi soi nekaj metrov visoki hribčki, 
»brda« ali »reber« imenovani, po. večini dokaj ozki; opazimo, jih po 
a- ečini že od daleč po tem, da so pokriti z gozdom ali vsaj z drevjem.



Sicer pa ležijo po ravnini raztreseni večji ali manjši eratski bal
vani, ponekod prav znatne skale, ki jih je led nanesel semkaj; 
drobnejše kamenje so kmetje v toku stoletij odstranili, o čemer 
pričajo kupi kamenja med njivami, a med drugimi tudi ledinsko 
ime »Čisto polje« (na desni strani Save, med Zasipom in Bledom).

Površina, po kateri so razpostavljene morene, je domala po
polnoma ravna. Toda v poštev moramo vzeti, da je bilo površje 
kotline v (zadnji) medledeni dobi razrezano: po rekah in potokih 
podobno kakor dandanes, dasi morda ne po. istih progah. Treba 
je potemtakem računati, da se je površje zaravnalo prvič na pre
hodu iz interglacialnega v würmslci glacialni oddelek, v času, ko so 
se ledeniki že daljšali in so vode izpod njihovih jeizikov prinašale 
čim dalje več proda, drugič in v glavnem pa v wiirmu, ob kole
banju ledeniškega stanja. Vode izpod ledenika so ob zaporednem 
krajšanju ter daljšanju odlagale drobir ob svojih strugah, zlasti ob 
prestopu iz gorovja ter pri tem zasule in zaravnale tudi Radovljiško 
kotlino. V prejšnjih poledemitvenih in medledenih oddelkih soi se 
vsekakor procesi preoblikovanja na podoben način ponavljali. 
Nekaj vpogleda v zgodovino tega zanimivega mori'ogenetskega do
gajanja nam nudijo globoko vrezane doline Radovne ter Bohinjske 
in Podkorenske Save. V njih se nam pokažejo v sestavi drobirja 
kaj zanimive priče ponovnih sprememb; pod morensko površino 
se vidijo usedline nekdanjih jezer, a pod njimi znova morene, ki 
jih je pač tamkaj odložil ledenik v prejšnjem poledenitvenem 
oddelku. Ponekod vidimo laboro, na nekih mestih, na primer pri 
Mlinem, naloženo v poševnih skladih (70), znamenje, da je sprijeta 
iz proda, k i so> ga vode nanašale v nekdanja jezera; tako mesto, 
nekdanji jezerski breg, se vidi ob cesti iz Lesec proti savskemu 
mostu v smeri na Bled, pa pod Bregom itd. Med Žirovnico in Ra
dovljico. je Sava prerezala vso diluvialno nasipino, dosegla njeno 
miocensko osnovo ter zažagala svojo strugo in spodnji del svoje 
debri še v mehke miocenske plasti.

Do kod so segali ledeniki v wiirmski poledenitvi, je že precej 
pojasnjeno* in čelni ter bočni morenski nasipi so raziskani domala 
v vsem obsegu. (Prim. priloženo karto.) Na severnem pobočju Je
lovice je ledenik segal še do Taleža (707 m), a ob Homu nad 
Sv. Katarino okrog 700 m visoko. To pomeni, da je bil led v ob
močju sedanjega Blejskega jezera debel najmanj 200 m. Na severo
zahodnem robu Jelovice se vlečejo bočni morenski nasipi v višini 
1060—1140 m; v grlu Bohinjske doline, nad Bohinjsko Belo, je zna
šala debelina ledenika blizu 600 m. Iz tega razvidimo, da se je led 
naglo razprostrl na široko, ko je ledenik prestopil v piano kotlino.



Le na ta način si moremo razlagati, da se je debelina ledu tako 
naglo zmanjšala. Kako se je pomikal ledenik v Radovljiško kotlino, 
nam pripovedujejo bočni morenski nasipi, ki se spuščajo na vzhod
nem pobočju Pokljuške planote od Slamnikov ob planini Rečitno 
(892 m) proti Gorjam in dalje k Sv. Katarini. Skrajne čelne morene 
se vidijo pri Lancovem, vzhodno od Radovljice ob Šmido-lu in na 
Ledevnici ter pri Rodnah, dočim je pri Hlebcah in Hrašah raz
tresena brez reda skupina morenskih kop in kratkih nasipov raz-

Pod- 7. Pokrajina med Lescami in Bledom

Pogled na dolino izpod Lesec, z levega na desni breg, k je r  se vidi vas 
Koritno in obilica teras. Sava teče prečno, na sliki z desne na levo, tamkaj, 
kjer se vidi gozdni pas. V ozadju se dviga planota Pokljuka, pred njo 

brda — grbine ob Blejskem jezeru

ličnih smeri. Še lepše so morenski nasipi ohranjeni na desni strani 
Save; iz njihove razvrstitve vidimo, da se je bohinjski ledenik proti 
koncu wiirmske dobe cepil v tri jezike, v treh ločenih čelnih ko- 
tanjah, s tremi sistemi čelnih moren. Eden je segal od Bohinjske 
Bele na vzhod; njegovi morenski nasipi se vlečejo v polkrogu 
okrog Bodešč in pri Ribnem. Drugi se je vlegel čez Blejsko, jezersko 
kotanjo in njegovi morenski nasipi obkrožajo na vzhodu in severo
vzhodu jezersko kotlinico, prav dobro ohranjeni. Tretji, najmanjši, 
pa se je izbočil na zahodnem koncu jezera proti severu in njegove 
morene so naložene v majhnem polkrogu južno od vasi Rečica.
V vseh treh področjih vidimo tipično ledeniško čelno kotanjo t. j. 
ravnico v nižji legi, obdano s polkrogi morenskih nasipov v neko- « 
liko višji legi. Od čelne kotanje vzhodno od Bohinjske Bele so 
ohranjeni le ostanki v obliki terase v višini okrog 468 m, nekako



35 m nižje od osnove morenskih nasipov pri Bodeščali; večino rav
nice je odnesla Bohinjska Sava. V drugi čelni kotanji leži Blejsko 
jezero, z dnom v višini okrog 445 m, nekako 35—60 m niže od 
pripadajočih morenskih nasipov. Čelna kotanja tretjega ledeni
škega odcepka, južno od Rečice, je precej neznatna.

Morenski nasipi na Ledevnici, pod Radovljico in pri Lipnici 
nam pričajo o< najvišjem stanju ledenika, morda würm I nove 
označbe, medtem ko nam navedene čelne kotanje kažejo' zadnjo 
stopnjo krčečega se ledenika, preden se je popolnoma umaknil iz 
kotline. Ohranjeni so tudi sledovi vmesnih stopenj med viškom 
in nižkom, in sicer v obliki nasipov, na primer pri Zasipu, Pod- 
hornu, Rečici, pri Poljšici in Zgornjih Gorjah. V Blejskem kotu so 
morene zelo* važen sestavni del reliefa, dasi so vsi nasipi razmeroma 
zelo nizki; saj višina redkokdaj presega deset metrov.

Razen Bohinjske se v Radovljiško' kotlino' odpira tudi Podko- 
renska ter Radov inska, dolina in tudi po njih so semkaj polzele 
velike mase ledu, dasi seveda manj obsežne, nego iz Bohinja. Raz
pored morenskih nasipov nam priča, da sta radovinski ter podko
renski ledenik segala samo v obrobje Radovljiške kotline, k jer sta 
se stikala s čelom bohinjskega ledenika, Spričo' tega je čelna ko
tan ja  ob Radovni le prav slabo vidna, in sicer med Krnico' in Ho
mom ter nad Krnico». Mnogo lepše se vidi čelna, kotanja pod- 
korenskega ledenika v predelu pod Javornikom in nad njim; čelne 
morene so naložene na široki terasi Blejske Dobrave v več za po
red n ili nasipih (78).

IZOBLIKA POVRŠJA V DEŽELI. V površju Radovljiške kotline 
SO' še drugi zanimivi sledovi pleistocenske poledenitve in njenega 
mnogovrstnega učinkovanja. Ogledali si jih bodemo po posameznih 
delih. Dežela se v tem pogledu precej razlikuje od Blejskega kota.

V dobi največjega obsega wiirmske poledenitve, ko je segal 
bohinjski ledenik do Ledevnice, Šmidola in Lipnice, je imela Sava 
svoje izvire v Radovljiški kotlini ob ledeniškem čelu. Takrat se 
je očividno' izoblikovala dolina, ki jo> vidimo še danes od vasi Zgoša 
in Zapuže mimo' Dvorske vasi in Otoka proti J; glavna Sava je 
tekla tod, a dotekala ji je v toku ob Pečeh tudi voda izpod dolin
skega ledenika. Ko se je ledenik kasneje umaknil za nekoliko' in 
odlagal morene p ri Hrašah ter Hlebcah, se je tudi Sava primaknila 
za njim, tekoč pod Rodnami in Poljčami, kjer se še sedaj vidijo 
sledovi njene suhe doline (»Blata«), podobno- kot je pri Dvorski 
vasi — Otoku ostala široka dolina brez vsakršnega znatnejšega 
vodnega toka, nasuta s prodom. Ko' se je ledenik krčil še nadalje
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proti Bledu, je Dolinska Sava za njim prestavljala svojo strugo, 
in sicer tako, da je tekla tik ob čelu ledenika, odnašajoč morenski 
drobir, medtem ko- je s svojo levo stranjo vrezovala teraso v ravan. 
Po dolgem po Deželi se vlečejo terase nekako od SZ proti JV, ne
katere s prav krepkimi ježami (n. pr. ob Žirovnici-Vrbi, prim. 
karto). Ohranile so se tudi suhe savske struge; najlepša med njimi 
se vleče od izpod Brega mimo Lesec proti JV do Radovljice — 
železniška postaja Lesce stoji v njej. Končno se je Sava ustalila v 
sedanjem poteku in vrezala tudi do 80 m globoko svojo strugo'. Kjer 
je Sava pri tem dosegla miocensko osnovo, je izoblikovala svojo 
strugo v obliki debri, medtem ko so* v prodni nasipini vrezane 
mnogoštevilne, deloma celo jako široke terase, z razmeroma ozkim 
aluvialnim dnom. Terase so po večini urejene v travnike in pašnike* 
do neke mere tudi v njive — na njih se pojavljajo jako mnogo
številni in izdatni studenci — a ježe so p orasti e le z gozdom.

V času svojega prestavljanja je Sava na ravnini po veliki 
večini odnesla morene, tako» da so’ ostali le pičli nasipi in večji 
posamezni balvani. Na vznožju Peči SO' ponekod talne morene pre
krite z drobirjem, ki se je navalil po meleh iz strmine, očitno v 
p e riglacia 1 n ein obd ob j u.

V času naj večjega ledeniškega stanja je na desnem krilu 
jezika ob boku ledenika pritekala voda po kopnem bočju, a je 
hkrati izvirala tudi izpod ledu ter odtekala po> vznožju Jelovice 
proti JV. Do' danes SO' ostale po tem toku suhe struge; glavno vidimo 
mimo Lancovega in Spodnje Lipnice, a dr ugo, manj obsežno, mimo 
Brda, Vošč in Kotnice. Po skrčitvi ledenika je odtok izpod ledu 
zarezal dolino Bohinjske Save ter jo v kasnejši dobi povečal do 
sedanje globine, s podobnimi značilnostmi, kakor smo jih spoznali 
ob Dolinski Savi, vendar s širšim aluvialnim dnom.

( ) sestavi tal naše ravnine nam nudi najboljše podatke savska 
deber, zarezana 70—90 m globoko, tako da je Sava zarezala svoje 
dno v znatnem delu že v miocensko ilovico. Deber, razčlenjena v 
pester sistem O'zkih in širokih teras, zarastla z gozdom, nam kaže 
\ pobočjih nad miocensko sivico' debele sloje proda in labore, tu 
tam ludi tanjše plasti kvartarne ilovice in moren. Tla ravnine v 
a sej Deželi so na debelo' iz proda ter konglomerata., vsa deževnica 
in snežnica gine v sipka prodna tla  ter prehaja v talno* vodo*, ki 
odteka proti jugozahodu ter prihaja na dan v pobočjih savske 
debri. Nešteti, po večini prav krepki studenci se vrstijo na savskih 
terasah od Žirovnice do Radovljice, nudeč dragoceno' vodo' za ži
vino na prostornih pašnikih. Zakaj na ravnini sami so- precej v 
zadregi za vodo, gladina talne vode se nahaja spričo znatnega



strmca k  Savi dokaj globoko, v mnogih vaseh imajo napeljano 
studenčnico od gorskega roba, od Begunj in od Smokuča. Toda 
izpod Peči, ki predstavljajo' le ozko pogor je, prihaja na dan le prav 
malo vode v neznatnih studencih; večji izvirek je le pri Smokuču. 
Spričo' tega ne tečejo potoki preko ravnine, ki je ostala nerazrezana 
in nerazgibana. Le na robu ravnine imamo' opravka z izjemami. Tu 
priteka izpod Begunjščice potok Zgoša, ki zbira vode iz mnogih 
gorskih hudourniških grap in se odlikuje po' silovitem toku, dova
jajoč ob nalivih zelo mnogo drobirja. Z njim je nasula mogočen 
vršaj, ki se je razprostrl pod stotesko' pri Begunjah na šir oko proti 
jugu in jugozahodu. Z njim so zabrisane stare savske terase pod 
Hlebcami med Hrašami ter Vrbnjim. Na svojem širokem vršaju je 
Zgoša pogosto menjavala tok in se prestavljala; O' tem pričajo» tudi 
opuščene struge, kakor je ena med njimi dobro' vidna od vasi Zgoša
v smeri proti Hlebcam, pa pri Novi vasi. V času velikega deževja 
se zgodi, da udari Zgoša čez bregove ter se razlije proti Hlebcam, 
zlasti pa od Nove vasi proti Radovljici. Toda s svojo' močno vodno 
množino in silo nudi Zgoša tudi mnogo koristi ; 1 jud je so jo' ogradili 
z nasipi, ji izravnali strugo in napravili rake ter namestili ob njej 
zelo mnogo mlinov in žag, pa jo izkoristili tudi za druge obrtne in 
industrijske naprave. Nedvomno je Zgoša nekdaj odtekala po 
vzhodnem robu svojega obsežnega in dokaj strmega vršaja na jug, 
saj se široka prodna nasipina vleče mimo Dvorske vasi in Otoka 
proti Mošnjam. Na drugi strani pa je vršaj Zgoše odrinil Blatnico, 
potok, ki priteka s hribov izza Sv. Petra, da zavije skozi Poljče 
proti Studenčicam, kjer presahne v produ. Svoje ime ima poi zani
mivi plitvi kotanji Blata (zapadno od Poljč), nastali v nekdanji 
plitvi strugi, ki jej je Zgošin vršaj zajezil odtok. Tu v časih velikega 
deževja in spomladi, ko1 se naglo topi sneg, zastaja voda v plitvem, 
pa dokaj obsežnem jezercu, a v časih večjih povodnji se zgodi, da 
se prelije proti Hlebcam in odteka celo> proti Radovljici. Vedno' je 
zemljišče tu vlažno, ravan od Poljč in Hlebca tja doi Zgoše in Ra
dovljice je bolj mokrotna, pa se izkorišča po veliki večini le za 
travnike.

Potok Završnica, ki ima svoje povirje v visokih gorah med 
Begunjščico ter Stolom ter teče za Pečmi, se izteka v Savoi na se
vernem koncu Dežele, a ima s svojimi mlini ter žagami v vasi Moste 
še znaten gospodarski pomen; kot osnova za veliko hidrocentralo 
je postala njena pomembnost še širša.

Dežela je v glavnem razmeroma malo razgibana ravan, nag
njena od SV proti JZ, od 560 m na 490 m. Krepka nagnjenost na
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no sorazmeroma majhni razdalji nam priča, da ima nasipina značaj
l(Ja vršaja ; prvi, glavni je položen ob Savi, a drugi ob Zgoši. Za gospo-
.av darsko izrabo tal so potemtakem na ravnini dokaj dobri pogoji,
2U. le da je bilo treba površje očistiti moremskega kamenja, saj ležijo
na še danes marsikje v zahodnem delu ravnine znatne skale po trav-
pu nikih in pašnikih. Gozd je na ravnini popolnoma iztrebljen, pač
pjji pa prekriva sklenjeno pobočje v savskih debri na obli straneh
,-a_ struge ter morcnske nasipe. l  oda preseneča, da je razmeroma pičel
en del ravnine spremenjen v njive, in sicer največ v vzhodnem robnem
oti pasu, kjer se na vznožje Peči naslanjajo v neprekinjenem nizu
od mnogoštevilne vasi. V celem je samo 15—34%  celotne površine v
je katastrskih občinah Dežele v njivah in vrtovih. Poglavitni del rav-

tdi nine pa pokriva trava, saj je travniku in pašniku prepuščenih
iša 45—70 % vsega površja. Tudi v vzhodnem pasu se travniki mešajo
rja med njive, v osredju že močno prevladujejo, a v zahodnem delu
m> ter na jugu so široke ploskve samo' v travi; v bližini savske debri
no so še prostrani pašniki, kjer se pase živina, preden jo odženo v
(ili planine. Nemara je prav v tem poglavitni vzrok, da je ostala travna
jeij kultura na prvem mestu. Zakaj Dežela je bila do dobe industria-
in lizacije pred vsem živinorejska pokrajina; kmetje imajo» v bližnjih,
po Karavankah svoje planine, ki so bile skozi stoletja v srenjski
lg) skupni posesti in nedvomno» se prav v zvezi s tem držijo tudi še
ka skupni srenjski pašniki po ravnini in po savskih terasah, pa  v

vznožnem delu Peči, kjer se živina zadržuje zgodaj spomladi in  
ge kasno jeseni po starodavni planinski tradiciji.
rj_ j Kakor njive so vasi koncentrirane na severovzhodni del rav-

r  nine, pravzaprav na njen rob. Tu so» vrste vasi zelo» na gosto v
ga dolgem nizu od Most in Žirovnice na vznožju Peči tja  do Begunj;
nl kakor je podoba, so tu, okrog Rodin, tudi najstarejši sledovi pred-

slovenske poseljenosti. Na ravnini ob vaseh imajo njive in travnike, 
je a v P°bočjih Peči so največji pašniki, še vedno skupna last. Prav
a_ tako so nanizane vasi na južnovzhodnem robu ravnine, kjer so
za postavljene od Begunj navzdol v bližini potoka Zgoša, ki nudi

dobrodošlo vodno silo. V osredju ravnine je prav malo vasi, a k a r 
ec| J11, ie’ 80 postavljene nad ježo dolgih teras. Rob ravnine nad savsko
5e_ f l  debnjo ni poseljen, dasi je tamkaj, le malo pod zgornjimi ježami,
,te 1  obl,<>’ naravnost izredno mnogo močnih studencev; saj pride v njih
Jo i  na daJ1 T°C,a- ki Pronica Po široki ravnini v prodna tla; edina vas

ti j c^i je Bi eg, nasproti Zasipu, kar je nemara v zvezi s starim

,g_ I  Ljubelj m Prek° SaVC’ vodečim mimo Begunj in čez Preval na
na



BLEJSKI KOT. Zahodni ded kotline, leži na desni strani Save 
Dolinke, se od vzhodnega razlikuje predvsem po tem, da se vzpe
njajo tu iznad prodne odeje številni manjši in večji griči, ki leži 
med njimi lepo- Blejsko- jezero, pa, da so tu mo-renski nasipi brez 
primere bolj ohranjeni. G eo lo-š k o-p e t rogr a f sk a sestava teh gričev se 
ne razlikuje od hribin v obrobju Jelovice in Pokljuke ter Mežaklje; 
kakor tamkaj prevladuje tudi v njih apnenec z dolomitom, kakor 
moremo- videti že na prvi pogled po- značilnih oblikah vrhov (Osoj- 
nica, Strgavnik) in strmih pobočjih (južna stena Blejskega Gradu). 
Zdi se, da je razvoj teh osamelcev zelo preprost; vzhodna njihova 
meja se nam pokaže namreč v premočrtnem SZ-nem nadaljevanju 
vzhodnega roba Jelovice in v isti črti so tudi blejske toplice. Da so 
osamelci za toliko- nižji od Jelovice, je ali znak, da pripada tudi 
Blejski kot še udorini, samo da se je gruda, tu manj udrla, pa se 
hkrati nagnila proti V, ali pa da je znižanje učinek erozije Save, 
Radovne ter manjših pritokov, ki tu prestopajo v kotlino, ali pa 
obojega skupaj.

Značaj osamelcev so dobili griči najbrž šele, ko< je veliko dilu
vi al no- nasipanje zadelalo' na debelo prostor med njimi. Ako bi 
megli odgrniti prodno- in morensko- odejo, bi v njih vsekakor spo
znali najvišje vrhove, stoječe v hrbtih, ki ločijo' doline, pokopane 
pod nasipino-. Dober vpogled v sestavo- kvartarne nasipine, vse
bujoče bodisi moreno kot prod in pesek, nam nudita debri Save 
Bohinjke ter Radovne.

Z osamelci je obdano tudi Blejsko- jezero; njega kotlino- smo 
spo-znali kot čelno kotanjo- o-dce-pka bohinjskega ledenika. Toda ne 
smemo si predstavljati, da bi bil morda ledenik izdolbel kotlinico-, 
niti po načinu izbirne glacialne e-rozije. Najverjetneje se zdi, da je 
kotanja Blejskega jezera učinek predglacialne rečne erozije, modi
ficiran po kasne jših nasipanjih. Ne more biti dvoma, da je Rado-vna 
sprva tekla od Krnice nekje mimo- Gori j proti vzhodu; današnji 
relief kaže ko-t najverjetnejše, da je tekla pri Spodnjih Gorjah in 
južno- od Rečice bodisi skozi jezersko- kotanjo ali severno- od nje 
proti Savi. V blejski predel so- tekli tudi potočki, ki ga danes več 
ne dosežejo, kakor je n. pr. Rečica (izpod Mežaklje). Podoba je, da 
je pri diluvialnem zasipanju del doline v kotanji sedanjega jezera 
ostal nekako- v  zatišju pa spričo- tega ne popolno-ma zasut; kotanjo 
je potem izrabil bohinjski.ledenik in vanjo- položil enega svojih je
zikov. Ugotovilo se je, da je tudi že poprej, pred wiirmsko- do-bo 
obstajalo- tod jezero-; moglo- je nastati na podoben način, slično ko-t 
se je bilo- jezero razvilo- tudi v področju debri sedanje Bo-hinjke.



Saj so bila med morenskimi nasipi nastala jezera, tudi še drugod 
v Blejski pokrajini.

Za površje Blejskega kota je bila zelo- velikega pomena pre
ložitev spodnjega toka Radovne. V pleistocenu je bohinjski ledenik 
Radovni zaprl pot proti vzhodu, ko- je najprej odrinil radovinski 
ledenik proti SV, k jer je dospel njegov jezik nekako' do' Homa ob 
Vintgarju. Ko- so se ledeniki pričeli krčiti, so robne morene bohinj-

Pod. 8. Bled

s k ega ledenika na progi med Zgornjimi Gorjami in Podhomom, 
zlasti Dolgo brdo, zapirale vodi izpod skrčenega radovinskega lede
nika pot proti Bledu. Zato je zadaj za morenami nastalo- jezero, ki 
je zapustilo obilne sledove v deltasto naloženem drobirju. Radovna, 
dedič- po njem, je morala ohraniti svojo- strugo- skozi Vintgar, kakor 
si ju je izbrala v ledeni dobi. Pokrajina okrog Go-rij, Rečice ter 
Bleda je sploh izredno- zanimiva za proučevanje ledene dobe. Zakaj 
ko se je krčil jezik bohinjskega ledenika, se je njegov rob umikal 
od proge pri Zg. Gorjah in Viševnici proti JV, v čimdalje nižje 
zemljišče. S tem pa je nastal položaj, da je bil rob ledenika in ve-s 
ledenik v nižji legi, nego ko-pno zemljišče izven njega. Voda, ki se 
je odtekala mimo- Poljšice navzdol z obrobja Pokljuke, in pa voda 
izpod talečega se ledu, je morala o-b ledeniškem robu rasti v jezero 
di tolike \ isine. da se je moglo odtekati v Rado-vno, kakor pričajo



ohranjene suhe struge n. pr. pri Grabnu. Slično se je dogajalo na 
ravnini med Bledom in Podhomom ter Zasipom, kjer je bil sprva 
odtok vode usmerjen ob vnanjem robu ledenika in moren na vzhod 
v Dolinsko^ Savo; ostanek tega, je še dandanes Rečica. Toda isti 
potoček ima južno od vasi Rečica bifurkacijo; tu je b i 1 o namreč 
treba le na kratko prerezati moreno, pa se je omogočil delen odtok 
v jezero. Toda ob večjem deževju gre še vedno poglavitna voda po 
prvotni Rečici v Dolinsko Savo. Jezera, ki so bila sprva na več 
krajih, n. pr. med Blejskim Gradom in Podhomom, pa zahodno od 
Rečice, so že davno splahnela in se pretvorila v močvirje. Drugod 
n. pr. pri Sp. Gorjah, severozahodno od Podhoma, pri Zg. Gorjah, 
so ostali sledovi o jezerih samo v deltastili plasteh peska, proda in 
mivke, ki so jih vode nanesle vanje. Področja nekdanjih jezer so 
danes pred vsem travniki z ostro travo ali zar astia z močvirskim 
rastlinjem.

Malokje so bile pri nas preoblike površja v toku diluvija tako 
obilne in temeljite ter mnogostranske kot v Blejski pokrajini. Relief 
pa se je zelo spreminjal tudi še v aluvialni dobi, ko so pred vsem 
splahnela jezera, nastala v kesnoglacialnem prehodnem oddelku. 
Končno je ostalo samo še Blejsko jezero, ki pa se je polagoma spre
minjalo. Sprva je bilo znatno večje, saj je segalo do višine 505 m, 
t. j. do polkrožnih morenskih nasipov med Stražo in Gradom. Krčilo 
se je postopno', kakor nam pričajo* v obodu vrezane zaporedne 
jezerske terase, ter se končno znižalo do' sedanje gladine 475 m, 30 m 
pod prvotno višino. (Rakovec, 70). Tudi odtok se je jezeru spre
menil. Sprva je jezemica odtekala skozi sedanjo' vas Želeče vzhodno 
od hriba Straža na jug; suha struga starega odtoka je dobro ohra
njena, prebivalstvo' jo' označuje kot »Dindol«. — Sele kesneje je 
eden od pritokov Bohinjske Save vrezaval svojo strugo zadenski v 
smeri na Mlinoi in tu načel jezero; razvila se je nova jezernica, ki 
teče z velikim strmcem ter v tesni debri, kar je oboje znak mladosti..

Tudi Radovna je ohranila značilnosti mladega toka. Do Krnice, 
kjer je dolina stara, je  vendarle dokaj široka, od Krnice dalje je- 
tesna deber z znatnejšim strmcem. Toda dokoder teče po prodnem 
zemljišču, si je mogla izdelati vendarle razmeroma prostornejšo 
strugo. Med Homom (844 m) in Boštom (905 m), kjer je ob diluvialni 
preložitvi zašla v apniško' ozeml j e, (kjer je morala že poprej obsto
jati vsaj manjša grapa savskega pritoka,) si je izoblikovala samo 
tèsen, sedanji V i n t g a r ;  Radovna je vrezavala samo v globino, 
pri čemer SO' morali slapovi imeti važno, vseka kor poglavitno« vlogoi 
Sedaj vidimo veliki slap (»Šum«) tamkaj, kjer se nahaja glavna 
geološka meja; tik pod njim se stika apnik z mehko miocensko si~





vico ter prodno'nasipino dobravske terase. Kjer prestopi Radovna 
geološko mej O', je  nastal slap; Vintgarja je tu konec, a pod njim je 
mogla voda v mak? odporno terciamoi hribino nagloi vrezati gloi- 
boko deber.

Osamelci, morenski nasipi, vlažne površine kesnoglacialnih 
jezer, opuščene struge, globoko vrezane debri, pa sedanje jezero, to 
so poglavitni elementi reliefa v Blejskem kotu poleg ravnine. Ravna 
ploskev je najobsežnejša na vzhodu, kjer jo savska deber loči od 
Dežele, dočim so- v zahodnem delu manjše in bolj vegaste ravnote, 
prekrite marsikje s talno moreno*. Kakor Dežela je tudi Blejski kot 
imenitno- območje za proučevanje glacialnih dogajanj, za preizkus 
novih tolmačenj wiirmske poledenitve.

Blejski kot na ravnem nima domala nikjer več gozda, pač pa 
pokriva ta  večinoi površja na osamelcih. Tudi tu je po ravnem 
mnogo trave, vendar več travnika nego- pašnika, ki je tu omejen 
na dele osamelcev in na obrobje, seveda tudi tu v obliki srenjskih 
gmajn. Vlažni travniki so največ med Bledom, Rečico- ter Zasipom, 
pa v dnu doline ob Bohinjski Savi, ki je znatno: širša in položnejša 
od debri Podkorenske Save. Polja imamo obilo na vzhodni ravnini, 
razen tega so- v njivah največ bolj sušni predeli ob morenah in 
zlasti ob osamelcih, k jer so postavljene tudi vasi. Zato ni čudno-, da 
je najbolj obdelan najvišji del prodnega površja, ki se najbolj od- 
maka, to je Gorjanski kot, k jer je največji del valovite ravnine 
urejen v njive in kjer stoje vasi najbolj na gosto.

BLEJSKA DOBRAVA. Onstran spodnje Radovne smo* na Blejski 
Dobravi, široki kvartarni terasi, pripadajoči čelni kotanji dolin
skega ledenika. Lepo- se tu vidijo morenski nasipi, med njimi, v 
južnem delu suhe doline, po katerih so nekdaj vodice tekle okrog 
ledeniškega jezika proti Savi. Prirodni pogoji so tedaj ugodnejši za 
pašnik ter travnik nego- za njivo. Tu smo že v začetku Podkorenske 
doline in kakor je zanjo značilno, vidimo ob Karavankah v dnu 
široke vršaje, izrabljene za njive in travnike ter za vasi. Sava pre
haja tu iz Doline^ kjer teče poi razmeroma plitvi strugi, skozi javor- 
niško čelno kotanjo; struga ji prehaja v čim dalje globljo deber — 
podobno kot vidimo1 ob Bohinjski Savi navzdol — nedvomno- se ji 
je tok v diluviju prestavljal. Tu imamo ob njej znake mladega 
toka,; k jer zapušča Sava j a vom iško čel no- kotanjo, teče sprva, po 
prodni naplavini, potem pa prestopi na dolomitnoi živo skalo in 
vanjo' je vrezala izredno- slikovit kanjon »Kavčka«, pravzaprav 
predaselj, ki je sicer kratek, a po- prirodni lepoti ne zaostaja za 
bližnjim Vintgarjem. To je očitnoi epigenetska tvorba; reka, je



Blejska Dobrava

na bržkone prvotno tekla bolj na zahodu, pa je potem, po ledeni dobi,
je zašla bolj v vzhodno smer in se znašla v dolomitni osnovi. Geologi

lo- smatrajo, da se nahaja to mesto ravno* na veliki savski prelomnici.
Preden se je Sava zažrla ta ko globoko* v dolomit, je bil tu bržkone 

ih slap, na stiku med prodom in živo skaloi Ta slikoviti kanjon, v živi
to govorici »Kavčka« imenovan, so izkoristili v dobi po> osvoboditvi,
na da so po letu 1945 v njem zajezili Savo*, a  vodo speljali po posebnem
ad rovu navzdol ter pod Mostami-Zirovnico zgradili močno hidrocen-
te, tralo »Moste«, ki daje na leto povprečno 50 milijonov kilovatnih u r
ot električne energije. Z jezom za novo- elektrarno so Savo* toliko na
ns peli, da se je razširila iz svoje struge ter je razlita v rečno jezero,

segajoče znatno navzgor, vsekakor še pod Slovenski Javornik.
ja
m GOSPODARSKO UDEJSTVOVANJE V RADOVLJIŠKI KOTLINI. Dasi
in je ravnega površja dokaj mnogo, je manj koi tretjina površine ure-
ih jena v njive. Toda podnebni razlogi pri tem niso* odločali. Zakaj
n, kljub temu, da je tu najvišji del Ljubljanske kotline in da je obod
;a izrazito visokogorski, podnebje za kmetijstvo ni neugodno*. Visoka
li, stena Karavank varuje ravnino* od severa; neugodna svojstva to-
n plotnega obrata se tu mnogo* manj uveljavljajo* n ego* v ostalih delih
[a Ljubljanske kotline. Zato* je mnogo manj megle nego* v Ljubljani
1- in sploh v spodnjih delih kotline. Medtem ko pride v Ljubljani na
ie leto dobrih 88 dni z meglo*, je na Bledu takih dni le 23,5. Zlasti je

važno*, da imajo na Bledu daleč največji del meglenih dni od no
vembra do* februarja, medtem ko je v nasprotju z Ljubljano* tam

ii kaj megla poleti in jeseni zelo* redek pojav (Seidl). Zelo* pogosto
l- moremo* ugotoviti, da sega. v poznojesenskih ali zgodnjezimskih
v dnevih gosta megla še dalje od Kranja, toda da ostane v Radov-
g- ljiški kotlini omejena na savsko* deber, dočim se koplje ravan v
a soncu in se odražajo' bleščeče beline gora od čistega živomodrega
e neba. Kljub temu, da stoji Bled 478 m visoko, a Ljubljana 297 m
a (nekdanja met. postaja) ter Kranj 379 m, je srednja toplina janu

arja (- -2,1°), po starejših opazovalnih podatkih (Seidl), višja od 
ljubljanske ter za 0,3° od kranjske in je celotna zima za 0,3° toplejša 
od kranjske in za 0,1° od ljubljanske. Julij je enak kranjskemu, 
a le za 0,5° hladnejši od ljubljanskega. Zlasti je na glasu lepa 
zgodnja jesen. Po novejših opazovalnih podatkih, doba 1925—1940 
je Bled v januarju za 0,3°, a v juliju za 0,4° hladnejši od Ljubljane.

Kmetijstvo more gojiti še vse povprečne slovenske sadeže, ne 
le koruzo, orehe itd., marveč n. pr. tudi jesensko* ajdo*. Prelepo je 
jesensko polje, prekrito z njeno rdečkasta rjavino. Toda živinoreja 
je važnejša od poljedelstva. Planšarstvo ima tu zelo veliko vlogo;



kmetje pošiljajo velik del, svoje goveje živine čez poletje v planine. 
Vasi blejske in gorjanske soseske ter Bohinjske Bele izkoriščajo 
planine na Pokljuki in Možaklji ter v Krmi, vasi v južnem obrobju 
kotline (Sela, Ribno itd.) na Jelovici, a kmetje iz vasi v Deželi 
imajo planine v Karavankah.

Blejski kot in Dežela sta potemtakem v svojem gospodarstvu 
zelo tesno povezana z gorskim svetom, ki ju obdaja. Planinsko 
gospodarstvo1 dovaja pastirje in živino' do> vrhov Karavank, kamor 
prihaja zlasti drobnica, pa na višine Pokljuškega pogorja in preko 
zgornje Krme tja v neposredno sosedstvo' očaka Triglava (2, 133). 
Živine morejo tu zelo' mnogo gojiti, v prvi vrsti seveda goveda, 
zlasti krav. Pogoji za živinorejo' so se še izboljšali, odkor se je tu 
razvil turistični promet ter industrija, saj morejo kmetje mleko 
vedno' s pridom prodajati, bodisi doma kot na Bledu, na Jesenice 
in v druge kraje. Prevlada živinoreje je vzrok, da je tudi na ravnini 
mnogo travnikov, pa da se velik del površja okrog vasi, zlasti v 
Deželi, še vedno' izkorišča za pašo', posebno spomladi, preden gre 
živina na planino, ter jeseni, lco' se vrne z nje. Velike črede živine, 
ki jih vidimo na tratah blizu in daleč okrog vasi, pričajo na zgo
voren način, da se nahajamo tu v območju planinskega gospo
darstva, podobno kot mnogoštevilni seniki, raztreseni po' travnikih, 
ki ležijo' nekoliko' bolj vstran od naselij (n. pr. zadaj za Sv. Ka
tarino) .

Kakor navedeno», v Radovljiški kotlini sami ni kaj prida gozdne 
površine. Toda okrog nje se širi izvrstna gozdna pokrajina in kakor 
je kotlina s planinskim gospodarstvom navezana na svoj gorski 
obod, tako' je povezana z njim v izkoriščanju gozdnega bogastva 
in je spričo' tega postala eno' najimenitnejših središč lesnega in 
žagarskega podjetništva na Slovenskem. Iz Radovljiške kotline 
držijo glavni dostopi do velikih gozdov na Pokljuki in na Možaklji 
ter na Jelovici. Skozi Gorje je izpeljana glavna cesta na Pokljuko, 
tudi na Možakljoi in v Radovna gre skozi Bled glavna cesta, a iz 
Radovljice skozi Lancovo glavna pot na Jelovico'. Za odvoz lesa 
uporabljajo tudi še druga izhodišča, n. pr. Bohinjsko Belo, Begu
nje itd. Za veliko* vlogo' v izkoriščanju gozdnega bogastva so Ra
dovljiško kotlino' vzposobile tudi ugodne prometne zveze, namreč 
dejstvo*, da vodita skoznjo kar dve železniški progi.

Tu je, spričo' tega koncentrirana lesna trgovina, tu so nastale 
velike žage, bodisi ob Radovni ali v Rečici, Bohinjski Beli ali na 
Lancovem, tu so se ljudje zaposlovali s prevažanjem lesa, zlasti 
pozimi, na žagah in seveda, s sekanjem ter tesan jem v gozdih.
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Radovljiška kotlina ima v svojem obodu izvrstne pogoje za 
izrabo vodnih sil. Kot pokrajina, ki jo je še zaseglo ledeniško pre
oblikovanje, zlasti z mnogovrstno preusmeritvijo vodnih tokov, ima 
mlade neizravnane reke in potoke, s slapovi, brzicami, tesnim in 
izredno močnim strmcem ter obilno vodno množino. Izkoriščanje 
vodnih sil za hidrocentrale je doseglo malokje drugje na Sloven
skem tako veliko razmerje, kakor v robnem področju naše kotline.

i

Pod. 10. Nove delavske hiše ob stari vasi 
Dolgo brdo pri Zg. Gorjah

Zelo je poučno že to, kako- so> na prodni ravnini, kjer izgine vsa 
voda v tla, stari mlini in novejše žage nanizani na potokih z moč
nejšo vodno močjo*. Posebno* na gosto* so postavljeni na Zgoši, kjer 
pospešuje njihovo izredno* obilico* tesna gorska soteska Draga, od- 
koder pride do Begunj zelo mnogo lesa. Potem jih je vrsta v Mostah 
(;i; Završnici, zelo* mnogo ob Radovim in ne manj ob blejski Jezer
nici. k jer so dali vasi Miino ime. Savi za mline in žage* nista pri
kladni. K: pri Lancovem so se ob reki namestile novejše žage, pač 
zaradi obilnega dovoza z Jelovice, toda ne na vodni pogon. Moderne 
zage v bližini blejske železniške postaje tudi niso navezane na 
vodno moč.

Moderno izkoriščanje vodne moči za proizvajanje električne 
si ( si je ustvarilo močne postojanke v obrobju Radovljiške kotline.



Završnico so zadaj za Pečmi v neposeljeni dolini z lahkoto zajezili 
v umetno jezerce, pa vodni padec izkoristili za znatnejšo' hidroeen- 
tralo, postavljeno' ob Savo* pod Žirovnico. Zgradil jo je še kranjski 
deželni odbor leta 1915 v načrtu, da postane osnova elektrifikacije 
dežele Kranjske (»Kranjske deželne elektrarne«). Na Radovni so 
zgradili kar tri elektrarne; prva je zgoraj nad Krnico v Spodnji 
Radovni, kjer je bila nekdaj fužina, druga na spodnjem delu Vint
garja, pri Šumu, obe v lasti jeseniške tovarne, in končno v isti lasti 
novoi podjetje pod Zasipom, kamor je napeljana voda iz Radovne 
po> predoru. Končno' smo po osvoboditvi izvedli stari veliki načrt 
in zajezili Savo v tesni Kavčki pri Mostah in s tem pridobili vodno 
silo za novo elektrarno'. V načr tu pa je še v sa j ena velika h i d r o  
centrala pod Radovljico, ki bi zajezila obe Savi in nudila osnovo 
za močno hidroenergetsko' izkoristitev. Koncentracija hidrocentral 
ob Radovljiški kotlini nam kaže, kako velikega pomena je za vodne 
sile učinek diluvialne glaciacije, ki je s preložitvijo vodnih tokov 
ustvarila oljilo neizravnanih hidrografskih napetosti in pustila za 
seboj hidrografske procese v nedozorelem, stanju.

Obod Radovljiške kotline je pripadal nekdaj še območju sta
rega železnega rudarstva in fužinarstva, saj so bile imenitne fužine 
pri Kolnici, Vosčah, v spodnji Radovni ter v spodnjem delu Doline. 
Vsa ta  stara obrt je sicer že davno' nehala, toda nastalo je krepko 
nadomestilo' v moderni železni industriji na Javorniku in Jese
nicah, v rastoči meri privlačni za prebivalstvo' v Deželi in Blejskem 
kotu. Kolikor bolj se je zlasti po letu 1945 večala železarna na 
Jesenicah, toliko' več ljudi iz vasi iz Radovljiške kotline priteguje 
v svoje obrate. Velik del biva še vedno' doma, a se vozi vsak dan 
na delo, bodisi z vlakom, s kolesom ali avtobusom ali hodi tja peš.

Ol) slehernem koraku moremo znova ugotoviti, kako močno 
sta Dežela in Blejski kot povezana v industrijski zaposlenosti z 
Javornikom ter Jesenicami. Jesenice stoje pač v tesni alpski dolini 
in kolikor bolj je rasla železarna, toliko' več je morala pritegniti 
v svoj obrat delovne moči iz krajev Radovljiške kotline. Pa tudi 
obilo delavcev in nameščencev, ki so iz drugih krajev Slovenije 
prišli na delo' v železarno na Jesenice, se je spričo pomanjkanja 
stanovanj moralo* naseliti bodi na Bledu in v vaseh Gorjanskega 
kota, ali na Lescah, v Radovljici ter drugih krajih Dežele, pa odtod 
hodijo vsak dan na deloi na Jesenice ali Javornik. Zato vidimo', kako 
so v teh zadnjih letih nastajale nove delavske hiše domala po vseh 
vaseh Radovljiške kotline.

Toda — v dobi med obema vojnama so' tudi v Radovljiški 
kotlini nastajala nova industrijska podjetja, ki so se polagoma
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večala, a soi se zlasti po letu 1945 močna ojačila in se še razširila. 
Tako se je na primer v Lescah razvila manjša tovarna verig, ki je 
štela pred drugo svetovno vojnoi do 150 delavcev, po osvoboditvi 
pa se je v letih socialistične industrializacije naglo' večala ter za
posluje sedaj že čez 800 delavcev. — V novejši dobi so osnovali v 
Lescah tudi manjšoi tovarno' industrijske opreme, podjetje »Tio« 
s čez sto zaposlenci, ki prav tako1 lepo napreduje. Prav tako v

Pod. ti. Ladja »plitvica« za prevoz turističnih gostov na Blejskem jezeru

Lescah dela že iz predvojne dobe manjša tovarna čokolade z 31 de
lavnih moči. — Toda tudi tekstilna industrija je posegla v Lesce, 
z novo znatnejšo tovarno nogavic in drugih pletenin, zaposlujoč 
okrog 390 delovnih moči. — V bližnjih Zapužah dela tovarna sukna 
z okrog 160 ljudmi. V Zgošah ob Begunjah deluje nova znatna 
tovarna športnega orodja in športnih priprav »Elan«, ki naglo na
preduje in se je razvila že v podjetje z nad 500 delovnimi močmi. 
Blizu tam, pri Dvorski vasi stoji sicer manjša opekarna, a vendar 
ena redkih v visoki Gorenjski.

Na Bledu se je zaradi brige za turistični promet krajevna 
industrija manj razvila, vendar imamo tudi tu tovarno čipk in 
\  czen i n. ki računa zlasti z željami kupcev-turistov. Sicer pa  je 
treba zelo opozoriti na dejstvo-, navedeno že v knjigi o »Slovenskem 
alpskem svetu« (2, 188), da leži Blejski kot in sploh Radovljiška



kotlina na vznožju vzhodnih planot Julijskih Alp, odlikujočih se 
prav posebno z gozdnim bogastvom. Semkaj so speljane s planot, 
z Možaklje, s Pokljuke in z Jelovice dobre ceste in po njih se do
važa v dolino- obilo lesa. Zato- so tu nastale močne žage, zlasti okrog 
Bleda v bližini železniške postaje, pod Radovljico pri Lancovem 
itd. Tu se les do kraja ali na pol obdeluje in potem odvaža in lesno
industrijska podjetja na Bledu zaposlujejo doi 500 delovnih moči, 
a v Podhomu dela manjša tovarna drobne lesne embalaže z okrog 
50 delavci. Podjetje čipk in vezenin na Bledu zaposlujejo' 80 de
lovnih moči. Vrh tega zaposluje uprava gozdnega gospodarstva, ki 
ima na Bledu eno svojih zelo močnih središč, več sto delavcev po 
raznih krajih, blizu in daleč. Treba je naglasiti, da bi bil Bled, po
stavimo', v zunanjih delih, zelo pripraven za sedež močnejše lesne 
industrije, prav zato, ker je v središču dovoza lesa z gozdnih višav 
Julijskih Alp ter ob železnici k Trstu ter Kopru —■ in k Ljubljani. 
Saj turistični promet več ko polovica leta sploh nič ne prispeva k 
gospodarski osnovi blejskemu prebivalstvu, ki se mora spričo tega 
pobrigati tudi za trajnejšo zaposlitev.

Končno je priroda dala pogoje še za drugačne dohodke, za 
turistični promet. Bled je bil še v sredi 19. stoletja znan samo kot 
romarska postojanka, toda le bolj v domačem območju, ne da bi bil 
mogel doseči večji sloves, dasi ga že Prešeren proslavlja kot naj
lepši kraj Kranjske dežele. Kot turistično' središče se je pričel 
uveljavljati šele, ko so zgradili prve železniške proge, posebno' pa 
po* zgraditvi gorenjske železnice leta 1868. Odtlej je  prospeval 
vedno boljše, dobival nove hotele in vile, zlasti, ko so 1. 1906—1908 
zgradili še karavanško-bohinjsko železnico. Danes se vrstijo okrog 
jezera malodane neprekinjeno vile in hoteli ter druge urbanske 
zgradbe, tako' da je treba že pozorneje premotriti, ako hočemo' videti 
prvotna ruralna naselja, vasi Grad, Zagorice, Želeče, Mlin, v  manjši 
meri še Rečico, ki tvorijo skupaj kraj in mesto Bled. Število* letovi
ščarjev je znašalo pred vojno v letu 1938 okrog 25.000, a seveda 
zelo- kolebalo in je znašalo leta 1956 33.450 s 117.500 nočninami. 
Obilo tu jcev se je v poletnih tednih naselilo tudi v bližnjih vaseh 
v vsem Blejskem kotu, prihajali pa so' močno- tudi v vasi na vznožju 
Peči, zlasti v Begunje in Poljče, pa v Žirovnico in Selo. V najnovejši 
dobi se je razvila tudi Radovljica v živahno- in jako priljubljeno 
letovišče z naglo- rastočim številom gostov, osobito odkar so- pri Obli 
gorici napravili lepo kopališče. Tudi Ribno z novim gostiščem spre
jema nekaj turističnih gostov.

Brez pretiravanja moremo reči, da je malo pokrajin na Slo
venskem, kjer bi bila narava nudila človeku toliko- raznovrstnih



Gospodarsko udejstvovanje

ugodnosti za gospodarsko' izrabo* in kjer bi se bile mogle v moderni 
dobi izkoristiti v tako* pestri medsebojni povezanosti. Kmetijstvo 
inia še vedno krepke korenine, oprto* na bogato* planinsko* in go*zdno 
izrabo*, dasi se je delež kmetijskega poklica po veliki večini že 
pred vojno* zmanjšal pod polovico, v nekdanjih občinah Bled na
21,5 %, Gorje 36,5%, Lesce 40,7 %*, Breznica 44,6 %, Begunje 46 % 
in le Ribno 58.4 %.

Pod. 12. Radovljica
Pogled na mesto čez Savo od Lancovega. V bočju ob poševni cesti razvrščeni 
domovi pripovedujejo o nekdanji važnosti prometne žile od fužinarskih 

krajev  med Kropo in Lipnico. V ozadju Dobrča

V času nagle industrializacije pred vojno in v socialistični 
graditvi se je gospodarska struktura še nadalje hitro spreminjala 
in v letu 1953 se nam razodeva še močnejši delež v industriji ter 
drugih urbanskili poklicih zaposlenih. V novi občini Bled, ki ji pri
pada tudi ves Gorjanski kot, je poleg 25,6 %, neproizvajojočih le še
17,6 %  v kmetijstvu temelječih, pa že 27 %*, v industriji zaposlenih, 
pa 8,4 %, v obrti, 7,5 % v trgovini, 4,41%. v gozdarstvu ter 4,2 %* v 
prometu dejavnih itd. V novi občini Radovljici, ki sicer obsega tudi

! P,obra!  So^ ^ art0m ter Kr°P°’ P opada  ob 25,0 %  neproizva- 
ja j oc ili le se 20 % kmetijski gospodarski dejavnosti, a je že 36,6% 
industrijskih delavcev m zaposlencev, pa 8 %  v obrti zaposlenih,



5,3 %, v prometu, 3,4 %* v trgovini delujočih itd. ■— Očitno* se 
nam kaže iz teh navedb, da. pripada Radovljiška kotlina na
šim zelo krepko* industrializiranim predelom. Za zaslužek tu ni 
stiske, previšek kmetskega prebivalstva je dobil zaposlitve v bliž
nji industriji, pa v domačih podjetjih, v turističnem in običajnem 
prometu itd. Malokje na Slovenskem se je prebivalstvo v zadnjih 
80 letih tako krepko* pomnožilo1 kot tu, za 50—100 %; ni se mu bilo 
treba odseljevati, marveč je še pritegnilo doseljence od drugod ter 
doseglo* gostoto preko 100 ljudi na km2.

Ze na prvi pogled se nam v vnanjem licu naselij zrcali ugoden 
gospodarski razvoj. Bled s svojimi hoteli in vilami, ter po* mestno* 
preurejenimi hišami domačinov je dobil že docela urbansko zu
nanjo* podobo. V bližini železnice med Bledom, Gorjami ter Za
sipom nastajajo* neprestano* nove hiše, ki si jih gradijo* največ 
ljudje nekmetskih poklicev, zlasti zaposlenci Jesenic. Podobno 
moremo opazovati v bližini ceste in železnice v zgornjem delu 
Dežele, v Lescah, okrog Radovljice in pod Pečmi. Svoj stari kmet
ski značaj so najbolj ohranile* vasi pod Bledom, ob spodnji Bo
hinjski Savi (Ribno* itd.), ki so najbolj oddaljene od glavnih pro
metnih žil, podobno* kot vasi v južnovzhodnem delu Dežele.
V celem pa je vsa Dežela in ves Blejski kot med najbolj urbani
ziranimi predeli na Slovenskem.

POTEK POSELITVE, PROMETNA LEGA IN VEČJI KRAJI. V Radov
ljiški kotlini so* ugotovili sledove znatnejše naselbine iz predslo- 
venske in slovenske dobe zlasti na Bledu. Našli so tudi posamezne 
predmete arheološkega značaja v Lescah, Begunjah, v Predtrgu pa 
na sotočju obeh Sav. Vsekakor so morala biti poseljena ali nazna
čena področja ali njihova bližina. Zgodnja poseljenost se zdi ver
jetna kljub pomanjkanju izkopanin, saj smo* na mnogih krajih 
videli, kako* rad se je človek naselil v prazgodovinskih časih na 
sušnih tleh prodne ravnine. Na pravilnost take domneve kaže tudi 
dejstvo, da so* našli sledove iz dobe preseljevanja narodov v Pred
trgu, še prav posebno pa dejstvo*, da se nam ravnina predstavi z 
dokaj obilno naseljenostjo* že v zgodnji slovenski dobi. Na Bledu so 
na treh krajih (na Zalah, Pristavi pri Gradu in ob Mlinem) odkrili 
staroslovenske grobove (70 a). V Rodnah je nastala ena najstarejših 
pražupnij na Slovenskem; njen sedež so kmalu prenesli v Radov
ljico*. Ne moremo* tedaj dvomiti o prav izdatni zgodnji slovenski 
naseljenosti na vzhodnem in južnem robu ravne Dežele, kakor tudi 
v Blejsko*-gorjanskem kotu.



0 se V fevdalni dobi vidimo tu nastajati trdne gradove in mogočno
na- fevdalno posest na treh krajih: na Bledu so namestili sedež za

1 ni upravo posestva briksenskih škofov, v Begunjah, kjer so» pozneje
jliž- gospodovali Kacijanarji ter Lambergi, pa na Pustem gradu (Lipni-
tiem škem), kjer je domoval nekdaj mogočni rod Ortenburžanov, ki so
njih jih potem podedovali Celjani; njihovi posesti je pripadala tudi
bilo' Radovljica, ki je sploh njihova ustanova.
ter
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RADOVLJICA. Mogli bi pričakovati, da se bo tržno središče 
razvilo pod okriljem briksenske cerkvene posesti (podobno kot se 
je raz\ ila Škofja Loka). Toda nastalo je v območju ortenburške 
posesti. Radovljica se kot trg prvikrat imenuje leta 1343; podoba 
je, da je dobila tržno- pravoi malo prej (Kos). Ne more se trditi, da je 
Radovljica nastala v prirodnem križpotju, dasi je ne daleč od njega.
I rg so namestili na južni rob ravnine, na pomol vrh strme savske 

terase, ležeč med njeno ježo ter dolcem ob malem potočku, kjer je 
bilo treba umetno zavarovati samo četrto stran na S. V namestitvi 
je krepko soodločal strateški moment. Na koncu pomola stoji stara 
župna cerkev, ob njej je postavljen stari grad, a ob njem tržno 
naselje, ki kaže lepo pravilno v pravokotniku razvrščene domove, 
Kar priča o ustanovitvi po načrtu. Zelo se zdi utemeljena domneva,

Pod. 13. Radovljica
Stoletni tržni prostor sredi starega mesta



da je stala prvotna vas, ki je dala kraju ime (po Radmanu, skrčeno: 
Radu) na mestu sedanjega Predtrga, kjer so našli izkopanine iz 
rimske dobe in iz preseljevanja narodov in kjer se tik južno na 
pomolu-terasi nahaja Gradišče (ob pokopališču). Poleg vasi soi pri 
cerkvi na pomolu, od prirode zavarovanem, osnovali trg kot novo 
naselje, ki je nanj prešlo» staro ime, a prvotni Radovljici je sčasoma 
pripadla ime Predtrg. Od poti, ki so vodile tod mimo, je bila važna 
ona, ki je držala mimo Pustega grada v staro rudarsko in fuži- 
narsko področje, ki se je vleklo ob Jelovici od Kolnice mimo' Krope 
tja do' Železnikov, a na drugo stran pot proti Kranju, najbolj pa 
najbrž prebod mimo Begunj proti Tržiču. Zelo> se zdi verjetno, da 
so uporabljali od Begunj bližnjo' pot čez Preval (1309 m) na Lju
belj in da so trdni gradovi v Begunjah nastali tukaj prav zaradi 
obvlade obeli poti. Saj se od Tržiča mimo Begunj ter Bleda v 
Bohinj domneva že rimska cesta (Kos-Saria 42.)

V drugi polovici 15. stoletja, ko je Radovljica prešla v posest 
Habsburžanov, je postala mesto, za kar so bili vsekakor odločilni 
obrambni nagibi; obzidje ji je ojačilo že pot prirodi zavarovano 
lego. Postala je dokaj živahno' obrtno in trgovsko središče, toda tudi 
s kmetijstvom se je meščanstvo prav krepko' pečalo. Za urbansko 
središče kotline je bilo' ugodno dejstvo', da Radovljica dokaj dalee 
naokrog ni imela tekmeca.

V modemi dobi je doživel položaj Radovljice marsikako spre
membo. Ugodnosti strateškega položaja so že davno* brez vrednosti, 
saj je lega na tesnem pomolu celo» v oviro' n. pr. pri namestitvi 
kolodvora in pri širjenju, ki je mogoče samo proti S. Pokazale so 
se predvsem usodne posledice dejstva, da je prostor za mesto od
bran periferno za kotlino in ne prikladno za križišče potov. Ko- so> 
zgradili železnico, so napravili glavno postajoi v Lescah, da je bila 
dostopna za Bled in za Begunje-Rodne, dočim je Radovljica ostala 
od nje oddaljena 3 km in je dobila posebno postajališče šele kasneje, 
spremenjeno1 v kolodvor šele med prvo' svetovno' vojno (4). Tudi 
glavno cesto» so zgradili dobre 3 km vstran od mesta skozi Zapuže. 
Da bi se bila nova bohinjska železnica speljala mimo» Radovljice, 
na to' sicer mesto ni moglo računati, toda res je, da je tujskopro- 
metni razvoj ustvaril Bledu krepko urbansko funkcijo, ki gre tudi 
na račun Radovljice. Končno jo je prizadel še silni razmah Jesenic, 
ki so kot železniško križišče ter industrijsko mesto pridobile tudi 
urbansko funkcijo, seveda na škodo Radovljici. Kot izhodišče za 
odcep bohinjske železnice Radovljica ni mogla priti v poštev 
spričo ovir, ki jih predstavlja za take načrte globoka savska deber. 
Saj je značilno, da so za moderni projekt, ki želi za vožnjo od



Ljubljane v Bohinj izločiti veliki ovinek skozi Jesenice, vzeli Pod
nart kot izhodišče nove proge. K sreči je Radovljica postala sedež 
političnega in sodnega okraja pred zgradbo» železnic in pred raz
mahom Bleda ter Jesenic; odtlej je krčevito držala vodilno» upravno 
vlogo, ki je bila najkrepkejša osnova njeni urbanski funkciji.
V njej se je mogla na novo poživiti obrtna podjetnost ter se stop
njevati pred drugo» svetovno vojno» celo do» to»varn za pletilstvo in

Pod. 14. Nova Radovljica ob cesti na Lesce

za klobuke. Zdaj je udeležena Radovljica s svojimi ljudmi v glav
nem na industriji v Lescah, Zapužah in na Jesenicah. Tu je le 
manjše lesnoindustrijsko po»djetje »Jelka« s 46 delavci. V trgo»v- 
skem pogledu je običajno tržišče za kmetsko prebivalstvo; semkaj 
je usmerjen odvoz lesa z znatnega dela Jeloivice, saj so spodaj 
pri Lancovem ob Savi velike žage. Končno je Radovljica v naj- 

dobi pridobila še novo panogo gospodarskega uspevanja.; 
letoviščarji so» jeli prihajati semkaj v naglo rastočem številu. Vabi 
jih sem svež poletni zrak, lepa gorska okolica, nekaj tudi bližina 
Bleda, pa dobro kopališče pri Obli gorici. Poživljeno urbansko 
vlogo opravlja tem laže, ker jo vežejo lepe ceste proti Lescam, B&- 
pm ianu Otoku—Kranju—Ljubljani, Lanco»vemu in Bodeščam— 

ü. .pričo  a sega tega se je mogla kljub prvotnim neugodnostim 
zadnjih 80 letih krepko povečati, in sicer 1880—1931 za 35 %, a do



Dežela in Blejski kot

leta 1953 za nič manj ko za 147 %  in šteje danes skupno s Pred- 
trgom, ki tvori z njo naselbinsko' in sedaj tudi upravno enoto, 2266 
prebivalcev. Udeležba na industrijskem delu in na turistiki je  dala 
mestu novih pobud. Staro jedro Radovljice na pomola je ohranilo 
svoje prvotno lice s pravilnim trgom in enakomerno1 visokimi hi-

P'ođ. 15. Begunje

Grobovi talcev

šami, izredno ljubek in ličen primer starinskega mesteca. Novi na 
široko' razloženi deli se širijo po' ravnini proti S. V celem je Radov
ljica eno naših najprijaznejših mestec, po> sebi, po svoji legi in po 
okolici.

ö d  pomembnejših naselij je omeniti B e g u n j e ,  važnejšo^ 
prometno' postojanko', stoječo ob začetku lepe Drage, s slikovitimi 
razvalinami starega gradu Kamen, dočim je v novem gradu na
meščen zavod za onemogle. V Begunjah so grobovi talcev s sporne-



Dobrave — Značaj ipovršja

niki narodnoosvobodilne borbe. Tovarna športnega orodja »Elan« 
zaposluje že čez 500 ljudi.

L e s c e  so se zelo lepo razvile, odkar so železniška postaja za 
Bled, kjer je obilo osebnega prometa posebno v poletnih tednih. 
Kot za Deželo osrednje ležeči kraj so postale Lesce tudi gospo
darsko pomembne ter razvile celo krepko industrijo.

BLED je tipično turističnoprometno naselje, kakor jih imamo na 
Slovenskem le malo v enaki meri. Značilna zanj je razvlečenost, 
saj je razpostavljeno dejansko okrog in okrog jezera, a s tremi 
glavnimi središči: v vasi Grad, kjer je prvotno upravno in sedanje 
obrtno osredje, v prostoru med vasmi Grad, Zagorice in Želeče, 
k jer so nastali poglavitni hoteli, vile ter restavracije in parki in 
končno ob Mlineni, kjer stoji v bližini vila predsednika republike in 
maršala Tita. Na kolodvor ob bohinjski železnici se naslanjajoči 
letoviški del s hoteli se ni mogel prav razviti, saj bi mogel uspevati 
le ob krejkejšem dotoku gostov od morja in od severa. Markanten 
jt stari grad vrli strmega skalnega brda, nekdaj sedež briksenske 
škofijske uprave, sedaj preurejen v krajevni muzej. Kakor je na
ravno, se jc letoviško naselje ob starih kmetskih vaseh razvilo1 z 
osnovnico ob jezeru; od njega navzgor se vzpenja največ v ob
močju prvotne jezerske kotanje, do najvišjega morenskega nasipa, 
ki je sprva ograjal jezero. Vseh pet nekdanjih vasi, ki tvorijo1 enoto 
Bleda, šteje skupno 3844 ljudi; od leta 1880 do 1931 se je Bled po
večal po številu prebivalstva za 94 %;, a do' leta 1953 za 172 %.
V predvojni dobi je Bled napredoval v glavnem zaradi turističnega 
prometa, a po vojni na osnovi industrializacije, pač ker s svojimi 
ljudmi sodeluje v industriji na Jesenicah, v Lescah itd. Naglo na
predujoča urbanizacija mu tudi na zunaj razodeva značaj pravega 
mesta.

DOBRAVE

ZNAČAJ POVRŠJA. Al«> se odpeljemo' z vlakom od Radovljiške 
ravnine proti Ljubljani, se nam takoj pod Radovljico pokrajinska 
slika močno spremeni. Namesto ravnine se odpirajo pogledom po
bočja. porastla z gozdom, pa tu tam strmine, ki se z njih rušijo 
debele klade labore ter se valijo k strugi Save; ravnih tal vidimo 
le malo ob reki sami. Z vlaka imamo vtis, da se vozimoi tja  doi Kra
nja med gričevjem, po zelo gozdnati pokrajini, ki jo na obeh stra
neh obdajajo visoke gore. Podoben vtis ima človek, če stoji kje v

ni> vzemimo pri Podnartu ali Otočah, pri Naklem ali v Kamni



Dobrave

gorici: sredi gričev, bujno obrastlih z gozdom se ti zdi, da  stojiš 
in le ob Savi te r ob pritokih je videti nekaj ravne zemlje.

Toda ako se vzpnemo* nato na kateregakoli od gričev, k i ločijo 
te dolinice, moremo ugotoviti, da si k a r  nenadoma prišel na rav 
nino, in da si tu  zgoraj sredi prave široke ravni, k i se razprostira 
od gora doi gora. Ti navidezni griči se nam reč v resnici završujejo 
v široke terase, so' tedaj ravne gore in ko se ti oko* ozira naokrog, 
vidiš, da tvorijo skupno, kot celota, široko ravan, razprostirajočo se 
malodane čez vso širino kotline.

Ravnine vrh teh gričev se imenujejo' od nekdaj » d o b r a v e «  
in po njih  so dobile ime tudi nekatere vasi; dóba (ali hrasta), po 
katerem  je  nastala označba, p a  je danes* p rav  malo, marveč so v 
večini drugačni listovci, še najbolj p a  smreke. Zelo prikladen je 
tedaj naziv D obrave za ves ta  predel med Radovljiško in K ranjsko 
ravnino*, začenjajočo nekako* na Kokri.

K ar se tiče gradiva ter nastanka, sestoje Dobrave iz dveh dokaj 
različnih delov. V širokem pasu ob Savi in v ožjem ob Tržiški Bi
strici so iz apniške labore, p rekrite po* velikem delu s sipkim pro
dom. Toda v širokem pasu na vznožju alpske Dobrče in Zaloške 
gore sestoji gričevje iz miocenskega gradiva, največ iz lapora in 
gline, k i ju  ponekod prekriva plast konglomerata. Meja med mio- 
cemskimi ter kvartarnim i hribinam i in alpskim  gorovjem se na 
tančno ujem a z mejo D obrav in velegor ja  ; poteka v ravni črti mimo 
Begunj, Bistrice-Tržiča in Preddvora. S trm ina nad  to* znamenito 
prelomnico* je  tako  velika, da se ob n jej v obilni meri posiplje 
apniški drobir z debelimi skalami ; na obrob ju  Dobr av vidimo* obilo 
posipa opisanega izvora, n. pr. nad Lešami, p ri P ristavi itd. Na 
zahodnem robu kotline je terciar ohranjen v mnogo m anjši meri, 
največ še pri Poljšici in Rovtah, drugod, v osrednjem delu, pa. je 
p rek rit s* prodom in laboro te r se izpod n je pokaže le v  nekaterih 
najgloblje zarezanih mestih savske struge. Bodisi terciarni kot di- 
luvialni pas, oba sta vravnjena, domala povsod je  površje izobli
kovano v široke ravnice*, medtem ko se ob njih  na niže vrstijo* 
ožje terase.

Podobno* kot po* gradivu sta oba dela D obrav različna tudi po 
geomorfološkem razvoju in po sedanjih svojstvih površja. Tudi v 
miocenskem področju se griči završujejo s terasami, z ravnim i plo
skvami ali vsaj zelo* zaobljenimi širokimi kopami, toda te ravnice 
so videti starejše in zdi se, da jih je bočna erozija izoblikovala že 
v mlajšem pliocemu; enakom erna nagnjenost proti J priča o* tesni 
povezanosti n a  savsko* vodno* mrežo. Potem je prevladovalo glo
binsko* vrezovanje; miocenskoi področje je razrezano poi mnogo*-



Značaj površja

°J1S številnih grapah in dolinah. V tej dobi, to je proti koncu pliocena,
je morala Sava in z njo vred Bistrica vrezati prav široko dolino na 

^J0’ miocenskem zemljišču. Ta dolina pa je bila v pleistocenu čez in
čez nasuta s prodom iz apniškega velegorja, tako da imamo med 
najvišjo' 1 aborri O' teraso in spodnjo' teraso v miocenu le malo vi
šinske razlike. Ni še ugotovljeno', čei se ni zasipanje začelo že pred 
dobo diluvialne poledenitve. V labori in produ so vrezane terase 
v zaporednih stopnjah, od najvišjih, ki so še čez 100 m nad se-
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Pod. 16. Dobrave na obeh straneh Tržiške Bistrice
Pogled od vznožja Dobrče

dan jim savskim tokom, do najnižjih, ki so samo nekaj metrov nad 
njim. Nekaj časa so gledali v tem sistemu teras odsev štirikratne 
diluvialne poledenitve in pripisovali nastanek čim višje terase tem 
starejšemu oddelku ledene dobe (Brückner). Teraso iz sipkega 
proda, ki se v nji nadaljuje široka ravnina Dežele z würmskimi 
morenami in ki j O' imamo kot zadnjo' široko teraso ob Savi (na njej 
stoje Mošnje, Dobro polje itd.), ob Tržiški Bistrici (Križe, Duplje, 
Naklo) ter manjših pritokih, so smatrali kot ekvivalent würmske 
glaciacije. Kar je nižjih teras, so kasnoglacialne in aluvialne, a kar 
je a is jih, naj bi odgovarjale riški (Brezje) odnosno1 še starejšima 
dvema poledenitvama. Da bi bila vsaka od naznačenih višjih teras 
nastala v odgovarjajočih starejših oddelkih diluvialne poledenitve, 
za to ni dokazov (67; 86). Toda za gotovo, pa je res, da so višje



Dobrave

terase v Dobra vali starejše, saj so sprijete v trden konglomerat, 
tako gost in sklenjen, da so v njem na veliko razvite kraške vrtače 
in SO' v njem v bočju izoblikovane strme, po večini celo navpične 
stene. Vidimo jih posebno med Savo in Lipnico pa nad Savo v 
obliž ju  Tržiške Bistrice. Nedvomno' je bil ta prod nasut bolj zgodaj 
v pleistocenu, pa potem sprijet ter razrezan. V bočju ter v dnu 
globoko vrezanih rečnih dolin med Dobravami je naložen mlajši 
prod, ki prevladuje tudi ob Kamniški Bistrici ter na Ljubljanskem 
polju (86; 87, glej karto' pri Oblaku, 87, str. 160—161).

V skladu z navedenimi genetičnimi razlikami je med mio- 
censkim in diluvialno-aluvialnim področjem obilo razločka tudi v 
morfografskem pogledu. V miocenskem je vrezovanje-odplakovanje 
terase vrh gričev najbolj zožilo' ali jih celot že razkosalo' na nize 
zaobljenih kop, k jer priča le še enaka višina o nekdanji enotni 
ravnici. Najbolj je značaj teras ohranjen tamkaj, k jer sestoji po
vršje iz miocenskega konglomerata (Hudo, Hušica). Ker se miocen 
odlikuje po obilici vodnih tokov, je ves ta  predel razrezan z nešte
timi grapami na hrbtiče, obla slemena in griče. Laporno* zemljišče 
zelot drži vlago, svet se zdi za polje neprikladem, zato' je ostal po 
ogromni večini pokrit z gozdom, ne le po grapah in pobočjih, mar
več tudi zgoraj na plečatih kopah, oblih hrbtih in terasah. Le v 
majhnem obsegu so* nastale krčevine z naselji, in sicer največ 
v zgornjem obrobju, ob prehodu v apniško-dolomitni obod, kjer je 
spričo' prisojne lege bolj sušno'. V grapah z aluvialnim ravnim 
dnom, ki so jih mogli izdelati nekateri znatnejši potoki (n. pr. Pi- 
rašica), prevelika vlažnost tal otežuje obdelavo'.

V nasprotju s tem so diluvialne terase znatne ravne ploskve, 
ki na njih voda pronica v notranjost in so se spričo' tega na višjih 
in starejših razvile kraške vrtače. Zato so ostale nerazkosane; ločijo 
jih med seboj strme ježe obrasle z gozdom, razrezale pa so jih večje 
vode, Sava in njeni poglavitni pritoki. Tudi hidrografska razlika 
spada k značilnostim obeh področij. Znatnejši potoki prihajajo' z 
obrobja, kjer nekateri izvirajo v mejnem pasu med mio-cenom in 
mezozojskim apnencem, na vznožju gorovja; na potu skozi miocen 
dobivajo nešteto majhnih pritočkov, toda po prestopu na diluvialno 
lab oro ostanejo' brez njih. Na zahodnem robu imamo na vznožju 
Jelovice nekatere prave močne kraške izvire, n. pr. pri Voščah, 
Lipnici, nad Kropo Kroparico itd. Od daleč, iz zaledja Dobrav, pri
tekata samo Sava, in Tržiška Bistrica.

Da je savsko' nasipanje močno vplivalo na tok pritokov, mo
remo dobro opazovati na potokih Piračica, Ljubenščica itd.; ko 
dospo z miocena v območje kvartarne nasipinei, zavijejo1 v kolenu



Značaj površja

na levo, znamenje, da jih je naval savskega proda tiščal ob stran. 
Tudi pri desnih dotokih Rupovščice se še vidi ta  nenaden zaokret. 
Na desni savski strani, kjer se vode pred prodirajočim savskim 
prodom niso mogle tako prosto odmikati, so se zatekle tik ob rob 
kotline; Lipnica teče docela vzporedno s Savo, pa tudi Besnišci in 
drugim potokom se je zavlačeval izliv. Mocnoi je' morala nasipati 
tudi Bistrica, ker se nobena znatnejša vodica pod Tržičem ne izliva 
vanjo.

Pocl. 17. Relief na tektonskem robu Dobrav 

Pogled ob Pristavi pri Tržiču na stik miocenskih goric in Zaloške gore

Spremembe v vodnih tokovih so se dogajale še v novejši geo
loški dobi. Od široke terase, ki spremlja Tržiško Bistrico, se vleče 
pod Dupljami mimoi Naklega izrazita suha. dolina proti JV in se 
sele pri Strževem spoji s savsko dolino. Da je tu sprva tekla Tržiška 
Bistrica, tako je to* široko plosko dolino med Dobravami tolmačilo 
prvo raziskovanje (Wentzel 66). Toda zdi se, da je stvar vendarle 
malo bolj komplicirana. Nekatera znamenja kažejo (Ilešič 86, 145), 
da je Sava sprva od Zaloš (med Ljubnim ter Podnartom) tekla še 
dalje \ smeri proti V J \T in mimo Podbrezja ter Zej v sedanjoi dolino, 
tako da se je Bistrica, iztekala vanjo nekako pod Strahinjem. Terasa 
med Strahinjem in Žejami, ki leži danes kot otok med obema doi-



linama, je še ostanek nekdanjega napetega sveta pred sotočjem 
obeh voda. Lipnica pa, je očitno od Ovšiš-Podnarta še dalje tekla 
v premi smeri proti JV v območju sedanje Savske doline ter se 
izlivala v Savo* pri Struževem. Kasneje je Lipnica pri Ovšišah- 
Podnartu Savo* pretočila nase, ta pa Bistrico, a od tedaj je Nakelska 
dolina, ki pomeni potemtakem tako Bistriško' kot Savsko* dolino, 
ostala prazna. Ta tipična suha dolina je služila kakor nalašč za 
prehode in stara kakor tudi sedanja velika cesta na Bled in na 
Tržič—Ljubelj teče po* njej, a prav tako- tudi železnica od Kranja 
na Tržič. Tudi precej vasi se je namestilo v njej.

Ob malih potokih imamo- povečini tesne debri; malokje so- se 
mogle razviti znatnejše aluvialne ravnice, zakaj Sava je takoi naglo* 
vrezovala, da so- jo* pritoki komaj dohajali. Zato- v teh dolinicah ni 
prostora niti za, njive niti za naselja, kvečjemu mline in žage imamo 
v njih. Le ob večjih vodah so aluvialne terase prostornejše, n. pr. 
ob Bistrici in Lipnici, kjer je mestoma tudi dno- doline nekoliko 
širše. Vendar za kulture so- tudi tu le slabi pogoji in pičel prostor, 
naselja so* redka in majhna. Celo- ob Savi, kjer so- aluvialne terase 
širše in tudi dno precej prostorno-, je le razmeroma malo- naselij; 
plast prepereiline, ki je mogla tu nastati, je znatno tanjša, ne-goi 
na diluvialnih terasah, kjer je kulturne zemlje dokaj na debelo. 
Najvišje terase so* na gosto razjedene s kraškimi vrtačami, ki sicer 
nikjer ne kažejo golih pobočij labore, marveč soi povsod prekrite 
s prstjo* in po večini tudi dokaj položne. Toda dejstvo*, da so ravno 
one terase, ki jim je površina najbolj razjedena z vrtačami, po 
večini ostale prekrite- z gozdom, nam nasvetuje domnevo, da se jih 
je zaradi tega krčenje bolj ogibalo. Vodni odtok je na njih povsod 
preložen v notranjost, saj vidimo* tu tam celo* suhe doline^ na primer 
okrog Rovt, Besnice itd. Tudi tamkaj, kjer je prod še v sipkem 
stanju, na površju ni potokov, marveč se moča izgublja v notra
njost, v talno* vodo*.

GOSPODARSKA SLIKA. Ako- na temelju pridobljenega, znanja 
o* naravi reliefa pogledamo, kako* se je obdelava in poselitev raz
prostrla poi področju Dobrav, moremo* ugotoviti naslednja dejstva. 
Pred vsem so* miocenske dobrave najmanj izkrčene in na njih je 
ostal po veliki večini gozd. Površje je* urejeno v njive in travnike 
največ v pasu na vznožju gorovja, v položnem področju, kjer se 
je s strmin navalilo- obilo* apniške-ga drobirja in je s* tem nastalo 
bolj prhko in sušno* površje. Prisojna lega je te ugodnosti tal še 
stopnjevala ter vabila na krčenje in naselitev. Niz, vasi, vrh tega 
dokaj starih, nemara sploh najstarejših v območju Dobrav, se



vleče po naznačenem zgornjem robu miocemskih goric od Begunj 
do Tržiča, kakor tudi od Tržiča do Preddvora.

V kvartarnem področju vidimo, da, se je človek aluvialnega 
dna izogibal, bodisi da je bilo pretesno ali pa prevlažno, kakor 
moremo opazovati zlasti v zamočenih dolinicah ob desnih pritokih 
spodnje Kokre. Od diluvialnih teras vidimo, da so zgornje manj 
vabile, bržkone v prvi vrsti zaradi pregostih vrtač; ostale so po 
veliki večini zarastle z gozdom. Najbolj privlačne so bile oči vidno 
srednje police, ki so povsem ravne in precej široke, pretežno iz sip
kega proda, pa zato bolj sušne. Na njih so največja polja vsega 
področj a in na njih so se najbolj zgostile vasi. Najbolj obdelan in 
najkrepkeje obljuden pas se vleče na obeh straneh Save od Ra
dovljice do Kranja, pa pas ob Bistrici od Tržiča navzdol z Nakelsko 
suho dolino. Pas polja in naselij je tu še bolj sklenjen negoi ob Savi, 
ker ni prečnih potokov, ki bi bili razrezali prodne terase.

V celem je v Dobravah okroglo 25 %  površine preurejene v 
njive in vrtove ter sadovnjake, dočim je v travnikih ter pašnikih, 
ki zanje ni kaj prida prikladnih naravnih pogojev, samo 21,6%. 
Povsem razumljivo je, da je ostalo gozdu nič manj ko 45,6 % ce
lotne površine. Toda opozoriti je treba, da se je gozd ohranil mar
sikje na tleh, ki SO' sposobna za, kultivacijo', saj je nekaj vasi s 
polji tudi na policah z vrtačami. Krčenje se je pač tu prezgodaj 
nehalo. Dobrave se odlikujejo po tem, da nimajo iz prazgodovinske 
in rimske dobe skoro nikakih arheoloških ali naselbinskih sledov. 
Človek se je tu očividnoi udomačil šele jako pozno, dasi je že po
rabljal pokrajino za prehode, nemara pred vsem na, vznožju gora 
in po Bistriški dolini. Največ ga je dovedlo semkaj srednjeveško 
krčenje, kakor nam pripovedujejo' tudi krajevna imena (Dobrava,, 
Brezje, Paloviče, Novake, Rovte itd.).

Kmetijstvo se opira tudi na izrabo- planin na gorskem obodu. 
\ asi na desni savski strani imajo delež na planinah na Jelovici, ki 
so blizu in lahko1 dostopne. Vasi na levi strani Save, gonijo' živino 
na planine na Dobrčo, v Storžiško pogorje in celo na Košuto. Toda 
tako velike vloge kot v Deželi in Blejskem kotu planinska izraba 
v kmetskem gospodarstvu nima; planine so manjše in morejo pre
vzeti le razmeroma malo živine, a precej je vasi v osrednjih delih 
Dobrav, ki sploh niso- udeležene na planinskem izkoriščanju. Zivi- 
noreja je jako intenzivna, mlekarstvo lepo razvito«, kakor priča na 
primer mlekarna v Naklem, ki je že zgodaj dnevno oddajala mleko 
v Ljubljano (145).

Dobrave same premorejo obilo dobrega gozda v lahko doseg
li'vili legah. Vrh tega so obdane z gorami, ki dajejo zelo mnogo



lesa, osobito Jelovica, od koder se prevaža k železnici na postajo 
Podnart in skozi Lancovo na Radovljico-. Velike množine lesa pri
hajajo iz Alp v zgornjem porečju Tržiške Bistrice na kolodvor v 
Tržič. Imenovani kraji so središča mnogih velikih žag in lesne 
trgovine.

Obrobje Dobrav ima podobno- kot Radovljiška kotlina močne 
vodne sile. Na nje se je naslonilo staro fužinarstvo, ki je doseglo- 
tu  visoko- stopnjo. Saj je apniško- gorovje v  obodu, osobito- Jelovica, 
nudilo železno rudo-, neizmerni gozdovi pa les za oglje. Posebno 
dobrodošli so- bili močni kraški izvirki na vznožju Jelovice; vodo 
iz njih, Lipnico- ter Kroparico so izrabili za namestitev fužin in 
kovačnic. Vrstile so- se ob Lipnici v Voščah in Kolnici pa. v Kamni 
gorici kakor tudi v Kropi. V 19. stoletje so- se ohranile fužine z 
žebljarji v Kropi ter Kamni gorici, a končno je moderna tovarniška 
konkurenca uničila tudi te, medtem, ko- so v Kropi rešili o*brt v 
sodobni obliki s preuredbo v tovarno »Plamen«, edini modernizirani 
preostanek gorenjskega žebljarstva, zaposlujočo čez 400 ljudi. Na 
drugi strani je nudila vo-dnoi silo- Tržiška Bistrica, tudi za moderne 
hidrocentrale, in ob njej soi se prav ob prestopu v Dobrave razvile 
stare obrti, in sicer v okviru Tržiča. T r ž i č  je mesto-, ki je nastalo- 
v gorskem svetu na, vznožju ljubeljskega prelaza, ob močni vodni 
sili. Zato smo ga obravnavali že v sklopu Alpskega sveta.. Toda 
modemi Tržič se razširja v kotlino po- dolini Tržiške Bistrice, pred 
vsem ob cesti skozi Bistrico- proti Kovorju ter po cesti in železnici 
ob Pristavi proti Križam. Tam v tesnicah med gorami so mesto- 
tvorne osnove fevdalne dobe. tu, na  prehodu v kotlino, v bolj pla
nem območju Dobrav s-o prirodni pogoji za razširjanje modernega 
mesta; tu stoji Tržič sedanjosti in tu so perspektive za njega na
daljnje uspevanje ter napredovanje. Tamkaj se je na starih dedi
ščinah ohranila, in razširila obrt v modeme oblike-, zraven pa so tu, 
na prehodu v plane površine nastale nove industrije v večjem 
obsegu in sicer tekstilna, usnjarska in čevljarska, kovinska in pa
pirna industrija. Okoliške vasi, zlasti v dolini ob Bistrici, so- v veliki 
meri udeležene še na, industrializaciji Tržiča in urbanizaciji, tako 
da so imele že (stare) občine Kovor 64,4 '% in Križe 52,7 %- obrtno- 
industrijskega prebivalstva. Po- osvoboditvi pa je bilo- v  KLO 
Kovor le še 23,6 % kmetskih prebivalcev pa 53,3 %- industrijskih 
delavcev, a v Križah 18,1 '%, kmetov ter 49,6 %  industrijskih de
lavcev (99, 153).

Končno je v najnovejši dobi v Dobrave posegel še industriali- 
zacijski vpliv iz Kranja in z, Jesenic, in sicer najbolj v vasi ob



železnici ter ob veliki cesti. Saj vozijo v zadnji dobi tudi avtobusi 
med Jesenicami in Kranjem ter Tržičem.

Prebivalstvo v Dobravah je ostalo v kmetijstvu zlasti v krajih, 
ki stoje vstran od železnice, na robnih terasah, pod Jelovico in pod 
Dobrčo', od koder je 
predaleč do' tovarn. V 
Ljubnem so se ohra
nili še zadnji ostanki 
starega lončarstva in 
pečarstva, V novejši 
dobi pa so se stare to
varne še povečale in 
so' zgradili celo nove; 
na primer pri Pod
nartu je kemična to
varna s 43 delavci, 
ob Dupljah tovarna 
obutve s 122 delavci, 
v Otočah tkalnica z
32 močmi in še kaj 
malega tu in tam. V 
celem je sicer v od
ročno ležečih predelih 
še kmeti jsko' prebival
stvo' močno' zastopano 
ali celo v večini, toda 
v vaseh ob velikih ce
stah, v 0 'bližju želez
niških postaj in sploh 
v lažje dostopnih kra
jih je zelo mnogo ljudi 
v tovarnah, bodisi da 
se vozijo na Jesenice, 
v Kranj, v Tržič ali Pod. 18. Kropa

da hodijo v krajevna
industrijska podjetja v Kropi in Kamni gorici, v Podnartu itd.

Dobrave tudi za turistični promet niso' slab predel, saj po
menijo takorekoč prirodno zdravilišče po' svojem dobrem ozračju, 
spričo obilice iglastih gozdov in gorskega oboda. Zlasti je na, dobrem 
glasu pas v vznožju Storžiškega pogorja, ki ščiti kotlino' pred se
verom, pa ji hkrati nudi obilo' možnosti za sončno obsevanje v vseh 
letnih časih, tem bolj ko' znatnejša, nadmorska lega varuje' zoper



meglo. Tu so uredili v nekdanjem gradu G o d n i k  (510 m) zna
meniti sanatorij za bolne na pljučih, ki omogoča zdravljenje mno
gim tisočem. V vznožnem pasu med Tržičem in Preddvorom so pre
uredili v kmetskih domeh sobe za goste, a zgradili tudi nove vile 
za letoviščarje, ki prihajajo v čim dalje večjem številu. Posamič 
se tudi po drugod ustavljajo' letoviščarji, ali se ustanavljajo počit
niške kolonije (na primer v Kamni gorici, v Preddvoru itd.).

Dobrave so. področje gručastih vasi, ki so velike in sklenjene 
zlasti v Bistriški in Nakelski dolini. Zaselke vidimo na miocenskih 
goricah in višjih terasah, med njimi nekatere z dokaj vsaksebi 
stoječimi doanovi, dasi pravih samotnih kmetij ni. Nekatere ele
mente alpske hiše moremo še opazovati, vendar prevladuje dan
danes osrednjeslovenski hišni tip.

VEČJI KRAJI IN PROMET. Kakor spričo' izrazite razkosanosti 
zemljišča ni drugače pričakovati, Dobrave nimajo svojega urban- 
skega središča; priroda ni ustvarila zanj vabljivih pogojev. Kropa 
je dobila tržne pravice pač le kot fužinarsko naselje; za tržno 
privlačnost je postavljena mnogo preveč na rob in v zatišje. Za 
zgornji del Dobrav pomeni, bližnjo* in prikladno tržno* osredje Ra
dovljica, postavljena prav na njihov rob. V spodnjem delu se mora 
uveljavljati privlačna sila Kranja, starega mestnega naselja. Pre
ostane samo še T r ž i č ,  toda tudi ta pripada pravzaprav samo 
napol predelu Dobrav. Stoji s svojim prvotnim, najstarejšim delom 
že izven kotline, tam, kjer prestopa iz gorovja tesna Bistriška deber 
ter se razširja v prostrano' dolino, razčlenjeno' v široke terase, ki 
so že od nekdaj vabile za naselitev in ki prevzemajo novo indu
strijsko mesto'. Tržič je navezan na prometno' žilo. Kako' je bilo' v 
starih časih s prometnimi prilikami v Dobravah, O' tem nam manj
kajo poročila. Vemo le, da je bila zelo stara pot čez Ljubelj, ki je 
tekla nedvomno po' nakelski suhi dolini; prvotno* zvezo proti Ra
dovljiški kotlini je imela nemara po robu Dobrav, na vznožju 
Dobrče.

Dobrave v celoti za prehod niso prikladne, Preveč razgibana 
pokrajina je to, preveč razrezana; po dolinah ob Savi in pritokih 
je za poti premalo prostora, a prečno zasnovane poti morajo' tako- 
relcoč neprestano v klancih čez terase. Nič nas o tem ne prepričuje 
bolj kakor če se vozimo po veliki cesti iz Kranja v Radovljico; 
malokje je na kratko daljavo toliko hudih klancev ko tu. Ob grad
nji železnic so problem prehoda rešili na ta  način, da so izpeljali 
progo po aluviju ob Savi, a končno so morali v hudem vzponu na 
ravan Dežele pri Radovljici, vrh tega s posredovanjem predora.



Velika večina vasi je ostala v znatni oddaljenosti od železniških po
staj, vrh tega dosegljivih po hudih klancih. Železniška proga do 
Tržiča je imela brez primere lažje prirodne pogoje, saj se ji je 
bilo treba držati prastare poti, suhe nakelske doline in glavne terase 
ob Bistrici.

Prometni pogoji potemtakem takisto niso taki, da bi pospe
ševali nastanek u rb a n sk eg a  naselja v središčni legi; moremo le reči,

Pod. 19. Stare fužinarske hiše v Kropi

da Iti bilo zanj najprikladnejše področje nekje med Naklona, Dup
ljami in Podbrezjem. Tu je nastalo N a k lo , ena gospodarsko naj
bolj imenitnih gorenjskih vasi, stoječa sredi lepo' obdelane nakelske 
sulie doline. Lega ob veliki cesti in hkrati železnici omogoča, da so 
nakelski prebivalci udeleženi še prav znatno na delu v Kranju in 
I ržiču, a tudi doma se razvijajo' nekatera manjša obrtna podjetja, 
Nič manj ko 35 % prebivalstva živi od zaposlitve v obrti ter indu
striji. 1 oda pri tem je Naklo' ostalo en o od najmočnejših kmetijskih 
središč Gorenjske, ki razen mleka prodaja obilo' poljedelskih proi- 
i zvodov.

1,1)1 ' ■ 11 Njeni namestitvi je odločala velika vodna moč, ki 
I» nudi kraški izvor Kroparice, pa seveda hkrati bližina Jelovice, 
kjer so kopali železno rudo, ter končno tudi bližina gozdov, od-
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koder so dobivali oglje. Ob vzhodnem vznožju Jelovice so bile 
fužine z železno obrtjo tudi še ob močni Lipnici v Kamni gorici 
pa v Kolnici. Vzrok, da se je med njimi prav Kropa razvila v naj
večje žebljarsko središče, je nemara v dejstvu, da je bil tu na raz
polago- največji vodni izvirek, kakor priča že ime.* Topilne peči 
ali fužine so sprva namestili tik ob izviru, dokoder je bilo« od 
rudarskih krajev na Jelovici ter iz gozda najbliže. Šele polagoma 
so jih prestavili na nižje, kjer je v nekoliko razširjeni dolini več 
mesta tudi za fužinsko' naselje. Ta razvoj se je vršil že v srednjem 
veku, na prehodu v novi vek so Kropo- povzdignili v trg z lastnim 
sodstvom in nekaterimi tržno-sejmskimi pravicami (93). V novem 
veku je fužinarstvo lepo' napredovalo in poroča se, da je proti 
koncu 17. stoletja Kropa štela 800 Železnikov. Šele v drugi po
lovici 19. stoletja je začeloi železarstvo' naglo propadati in bi bilo> 
nedvomno' popolnoma minilo, kakor v sosedni Kamni gorici, da ga 
niso* začeli z letom 1895 modernizirati s strojnim obratom. S tem 
se je začela razvijati nova tovarna; iz železnih šibile, ki so jih 
dobavljale večje železarne, v novejši dobi železarsko' podjetje Je
senice, so sedaj izdelovali drobne železne izdelke, pred vsem žeblje. 
Podjetje se je sicer d olgo borilo z velikimi težavami, zlasti ko' je 
ostalo oddaljeno' do' 4 km od železniške postaje Podnart; pred zad
njo vo jno' je štelo le okrog 200 delavcev. Toda po' svobodi (vi, ko' se 
je tudi čedalje bolj uveljavil prevo'z, s kamioni, je železarska to
varna v Kropi pod novim imenom »Plamen« dobro napredovala in 
zaposluje sedaj čez 400 delovnih moči. Primitivni stari železni- 
karski obrat v »vigenjcih«, navezan samo na, ročno' delo', slabo ren
tabilno', naporno in nezdravo (prim. pesem »Zebljarska«, Oton Zu
pančič), je v zadnjih desetletjih popolnoma nehal. Pač pa se je 
ohranilo- in se v zadnjih letih še ojačilo obrtniško' izdelovanje 
umetnih kovaških stvari, lepih okovij za okna, vrata, za svetilke 
in mreže ter podobno. S temi umetnoobrtnimi izdelki so- se Kroparji

*  Kropa je  bilo sprva ime vode in je pomenilo velik vodni izvirek, kar 
se je, na splošno vzeto, moglo nanašati na velike kraške studence. Zato za
denemo na imena Kropa tudi p ri drugih velikih kraških izvirih, kakor na 
primer v Vojah v Bohinju, pri Gornjem Gradu, pa v Beli Krajini, k je r  je 
v prevladi hrvatska oblika Krupa, podobno kakor v severni Bosni in najbrž 
tudi še po drugod v hrvatskih ter srbskih kraških predelih. Kakor marsikje 
po drugod se je tudi pri nas ime Kropa preneslo z vode na naselje, a še 
kesneje se je  pokazala potreba, poudariti razloček med krajem  in vodnim 
izvirkom, ki se je  zanj polagoma uveljavila označba »Kroparica«. To ime 
je za vodo prevladalo tem bolj uspešno, ker je  ta  čas šel v pozabo pomen 
besede kropa, ki je v smislu označbe za močne izvirke iz žive ljudske govorice 
sploh popolnoma izginila.



zelo proslavili in izdelujejo jih po naročilu za Ljubljano' in druge 
kraje po Sloveniji. Šele s to novo industrijsko ter obrtno dejav
nostjo se je gospodarski položaj Krope začel znova boljšati. —
V letu 1880 je štela Kropa še 1110 prebivalcev, a je potem močno

Pod. 20. Stare fužinarske hiše v Kamni gorici

nazadovala, tako da je imela v letu 1931 samo še 587 ljudi, kar po
nimi skrčenje za 47 %. Šele po' osvoboditvi je začela Kropa spet 
rasti v številu prebivalstva in je imela leta 1953 657 ljudi, kar po
meni rast za 12 %.

Treba je posebej opozoriti, da se je veliko nazadovanje pre
bivalstva Krope izražalo le v odseljevanju prebivalstva, medtem ko 

mi \ ilo hiš ni skrčilo. Kropa je celo ohranila zunanjo podobo



skoro- docela nespremenjeno: tu so' kakor muzej in spomenik iz 
davnih časov ostale stare stanovanjske hiše, ogromna, mogočna 
poslopja, ki imajo še vedno tako zunanjo podobo in talco notranjost, 
kakor v preteklih stoletjih. Fužinarsko preteklost in v vsem tipično 
strukturo starega fužinarskega naselja nam kaže Kropa, v  vsej 
zunanji podobi, v razmeščenosti poi tesni dolini ob Kroparici, skoro' 
v grapi, kjer v dnu poi več tednov na leto ne vidijo* sonca. Tu se gne
tejo na obeh straneh Kroparice značilne starodavne fužinarske 
hiše, bodisi stari orjaški domovi fužinarskih veljakov, lcjer so bivali 
železniki-fužinarji, pa preostale majhne fužinarske hiše in zgradbe 
s sledovi zadnjih vigenjcev. Na desni strani nad K rop a ri co so celo 
odkrili z izkopavanjem staroi fužinarskoi »slovensko' peč« iz; konca 
srednjega veka. Kropa je tedaj v celoti velik gospodarskoizgodoivin- 
ski in demogeografski muzej. Zato je s posebnim zakonom raz
glašena za kulturni spomenik davne preteklosti in zaščitena zoper 
neustrezne spremembe.

Z novimi upravnimi zakoni Kropa ni uvrščena med mesta Slo
venije. Toda je popolnoma urbansko naselje in nam z vsem svojim 
gospodarskim in naselbinskim značajem priča, da je ne moremo 
uvrstiti med vasi, temveč da je tip naselja, ki ga moramo pojmovati 
kot posebno kategorijo poleg večjih urbanskih naselij, ki smo jih 
z novimi zakoni uvrstili v prava sodobna mesta.

Kadar govorimo o Kropi, se navadnoi obenem spomnimo' na 
drugo' podobno naselje, sicer manjše, a vendar z bist veno podobno 
ekonomsko preteklostjo' in podobnim razvojnim prehodom v seda
njost. To je K a m n a  g o r i c a .  Stoji v dolini ob Lipnici, ki je 
znatno* bolj prostorna, a razpolaga prav tako z močno in stanovitno 
kraško vodno močjo'. Tu stoji Kamna, gorica, staro naselje Želez
nikov, ki pa si ni pridobilo pravic trga. Zebljarstvo se je tudi tu 
ohranilo' do» sedanjosti, dasi le še z neznatnimi zadnjimi ostanki.
V Kamni gorici so obratovali še nedavno značilni vigenjci, name
ščeni ob pretakah, v katere je razpeljana Lipnica, ter tipični fuži- 
narski in žebljarski domovi. Kropa in Kamna gorica pomenita 
skupaj enega najzanimivejših kulturnogospodarskih spomenikov 
slovenske zemlje v obliki dobroi ohranjenih starih fužinarskih na
selij.

Druga večja naselja so na robeh Dobrav. K r a n j  je še naj
bolj oddaljen od njih, a ima nanje še zelo močan ekonomski vpliv 
s svojo mogočno' razvito industrijo'. Na zgornjem koncu Dobrav 
stoji R a d O' v 1 j i c a , ki pa je kot ekonomsko' šibkejše mesto pri
meroma maloi vplivala na gospodarstvo Dobrav, dasi jih je pri
tegnila nase kot upravno središče in dolge dobe najbližji trg za



kmetijske pridelke. — Na se«vernoivzh odnem robu stoji T r ž i č  in 
danes spada sektor okrog Tržiča med gospodarsko najbolj na
predne, najbolj industrializirane ter urbanizirane dele celotnih 
Dobrav.

KRANJSKA RAVAN S SORŠKIM POLJEM

POVRŠJE. Podobno kakor prehajajo med Radovljico in Begu
njami v ravno Deželo1, se Dobrave spustijo na JV, na desni strani 
spodnje Kokre, med Preddvorom in Kranjem, v široko Kranjsko 
ravan, segajočo od Junjiškili Dobrav, do Škofje Loke in Smlednika. 
To je osrednja in največja plana površina Ljubljanske kotline, 
hkrati sploh ena najobsežnejših ravnin na Slovenskem. loda skup
nega imena v živi ljudski govorici nima; polje se označuje s kra
jevnimi imeni po> vaseh, kar pa pomeni seveda samo majhne dele 
ravnine. Samo za južnozalrodni del, ki se naslanja na. Soro, je med 
prebivalci razširjeno ime Sorško polje, V geografski književnosti se 
je za njo uvedla označba Kranjska ravnina, tudi Kranjsko polje 
ali Kranjsko-Sorško polje.

Nikjer v Ljubljanski kotlini ni kvartarna površina tako* široka 
kakor tu. Terciarne hribine so omejene tesno na obrobje, pa še tam
kaj jih nimamo zdržema, marveč v presledkih in v zelo ozkem 
pasu. Že na prvi pogled zbode v oči, kako vidno so robovi ravnine- 
kotline zasnovani tektonsko. V največjem obsegu tvori terciar ob
robje v trikotu med Poženikom pri Cerkljah, Križem ter Kamni
kom, kjer smo v razširjeni tuhinjski sinklinali, v njenem spoju 
s kotlino; tu pride miocen do veljave kot samostojnoi gričevje Tu- 
njiških Dobrav. Na ostalih krajih, pri Preddvoru, Škofji Loki, 
Medvodah in Smledniku se terciar povsem prilega gorskemu robu 
kotline.

Vidi se tedaj, da se miocenske plasti, ki sestavljajo Tunjiške 
Dobrave, spustijo globoko pod mlajšo nasipino, pa  da se pokažejo 
na površino šele na zahodnem robu, podobno kot je manj vgreznjen 
tudi miocen na SZ. V območju Kranjske ravnine je moralo biti 
potemtakem relativno' ugrezanje najintenzivnejše, nemara v sinkli- 
nalni osi. Nedvomno» je k sedanji razporedbi terciara prispevala 
tudi učinkovitost erozije ter denudacije. Da je bilo res tako, se more 
opazovati v obrobju ravnine na desni strani spodnje Kokre, k jer 
sega diluvialna ravnina p« ozkih dolinah precej daleč v miocen med 
ozkimi hrbti, ki so se očuvali pred odplakovanjem in vrezovanjem.

Današnja Kranjska ravnina je učinek rečnega zasipanja. Po
glavitno delo je pri tem opravila Sava, mnogo je pripomogla Kokra,



na vzhodu nekoliko» Kamniška Bistrica, torej vode, ki prihajajo» iz 
visokih apniških Alp. Zato» je ravnina na debelo pokrita s prodom 
apniško-dolomitne sestave. Sipek prod vidimo» le v zgornji plasti, 
po večini ne posebno na debelo. Kakor hitro» pa smo nekaj metrov 
pod površino», zadenemo» povsod na laboro, in sicer običajno» zelo 
trdno sprijeto». Kako» debelo» je nasutega proda, ne vemo», ker se do- 
zdaj še nikjer ni naključilo», da bi bili vrtali skozi konglomerat do

Pod. 21. Vpliv flnvio- 
glacialnega nasipanja 
na vodne tokove v 
Ljubljanski kotlini

Pikčasto : diluvialna
nasipina, črtkasto: 
starejše kamenine. 
Puščice kažejo smer 
prodnega nasipanja, 
k jer je  vplivalo na 
odklon vodnih tokov, 
na zavlačevanje n ji

hovega izliva

osnove. Pa reke je niso» dosegle v svojih strugah. Rečice s potoki, 
ki prihajajo» iz hribovja in gričevja, so» svoj drobir nasipale v ob- 
ro'bnih pasovih ravnine. Kjer je v obrobju močno zastopan škri- 
ljevec in lapor, so» potoki prinašali obilo blata ter ga naplavili na 
robu, kakor ga vidimo» zlasti med Kranjem ter Ško»f jo» Lo»ko in ob 
Tunjiških Dobravah. V celem pa ima površje ravnine značaj ve
likega ploskega vršaja, ki ga je naložila Sava s Kokro. Yzboéena 
površina savsko-kokrškega vršaja se zrcali v današnji hidrografski 
razvrstitvi. Sora, ki prihaja iz nepoledenelega predela, se je morala 
umikati pred prodno» poplavo in se še danes drži tesnó na južnem 
robu kotline. Z mezozojskega škriljevega hribovja na obrobju med 
Kranjem in Škofjo Loko priteka precej poto»ko>v na ravnino, toda 
prodna poplava je vrgla vse na rob in jim je dovolila samo» tesno 
ob njem odtok proti So»ri. Le tako moremoi razumeti presenetljivo 
dejstvo, da teče voda z južnih pobočij Šmarjetne gore pri Kranju



v Savo šele v velikem ovinku mimo Škofje Loke in po Sori. — 
Slično je na severnovzh odnem robu, kjer zbira srvoje vode Pšata, 
prihajajoče iz znatnih izvirkov na robu Kamniških Alp. Med nje
nimi pritoki je največja Reka, ki se nižje spodaj imenuje Brniški 
potok; njena široka deber s kan jonskim značajem je razdvojila mo
gočno teraso v višini 740 do 670 m na Štefanjo in šenturško goro'. 
Brniški potok in Pšata tečeta skoro vzporedno ob robu ravnine,

Pod. 22. Savski dol Zarica pod Kranjem

toda Pšata, ki dobiva iz terciarnih Tunjiških Dobrav obilo pri
tokov, se izkaže kot močnejša voda. Kakor hitro dospe Pšata pri 
Mostah, v doseg proda, ki ga je nasipavala Kamniška Bistrica, se 
njena struga vrže na desno tik ob gričevje pri Mengšu.

Podoba je, da je savsko nasipanje tudi Kokro za neko dobo 
odrinilo na levo* ter jo prisililo, da je tekla nekje mimo Šenčurja 
proti J ali celo JV, nasipajoč svoj prod ob levi strani savske nasi
pine. Računati moramo-, da je Kokra svoj drobir nasula bolj v 
osrednjem ter vzhodnem delu Kranjske ravnine in s tem Brniški 
potok in Pšato odrivala proti Tunjiškim Dobravam. Šele kasneje se
je Kokra v spodnjem toku vrnila v prvotni tok v smeri proti 
Kranju.

S tem, da sta Sava in Kokra s svojim premočrtnim nasipanjem 
pregnali druge reke in potoke z osredja ravnine ter jih odrinili na



robove, sta ustvarili pogoje za današnja svojstva površja. Zakaj, 
ako bi bili potoki tekli sredotežno proti Savi, bi razrezali ravan 
s svojimi dolinami in terasami ter jo razčlenili na. podoben način, 
kakor vidimo* razkosane Dobrave, Toda ker so ostali omejeni na 
robne pasove, je ostala nerazgibana široka, ravan, bodisi na desni 
kot na levi od Save. Da je naša domneva pravilna, o tem nas po
nču jejo struge Save in spodnje Kokre pa spodnje Sore.

Sava je vrezala svojo strugo povprek čez ravnino po večini 
v obliki kanjona. Dolina vzbuja našo* pozornost po svoji izredni sli
kovitosti. Kakor da je zažagana, tako je njena struga zarezana v 
trdno* laboro, po večini do 40 m globoko, obdana največ s strmimi, 
po velikem delu povsem navpičnimi stenami. Posebno slikovit je 
ob Savi kanjon med vasema Circe in Hrastje, kjer mu pravijo 
Z a r i c a .  Nižje dol so ponekod, kakor pri Prebačevem, pri Trbojah 
itd. kanjonske stene razčlenjene s terasami in je dolina nekoliko 
širša. Ni čuda, da pomeni tako krepko* p ri rodno mejo* v pokrajini; 
med Kranjem in Smlednikom ni niti enega mostu, nikake brvi; če 
hočejo ljudje čez Savo, se morajo prepeljavati s čolni. Nekaj mli
nov je tu postavljenih na reko; samo* kar imajo opravka v njih, 
motijo kmetje tišino* te odljudne debri, sicer vlada tu mir in popolno 
zatišje. Le gozd pokriva ta samotna kanjonska pobočja, kjer šumi 
Sava, med skalami, navaljenimi iz strmin. Podobno slikovita je 
savska, deber med Zbiljami in Medvodami, kjer je Sava po epi
genesi zašla v starejše apnike in se še bolj zožila ter si povečala 
strmec; industrija ga je izkoristila za svoje podjetje v Medvodah in 
v dobi po osvoboditvi za novo hidrocentralo>. — Podobna je struga 
spodnje Kokre, ki je posebno slikovit kanjon tik pri Kranju, a tudi 
više gor prav tesna, ponekod ozka in strmo slikovita, tako* da, spo
minja na vintgar ali predaselj, kakor pripoveduje značilno* ime vasi 
Predoslje,

Samo* med Preddvorom in Cerkljami, kjer se je bila Kokra 
umaknila na desno*, so zašli manjši potočki na laborno ravnino>. 
Toda brž ko se oddaljijo* od gorskega roba, se jim začne vodna 
množina manjšati, izgubljajoč se v tla. Najbolj daleč se drži pon 
toček, ki teče skozi veliko vas Šenčur. Zdi se, da je tudi človek 
sodeloval pri urejanju teh potočkov, ko> jih je reguliral, obdal z. 
nasipom, izrabljajoč vodo za namakanje travnikov. Kdo se ne bi 
pri teli hidrografskih razmerah spomnil na izgone Dravskega polja, 
Povsem na kraško* hidrografijo nas spominja potok Zabnica na 
zahodnem robu ravnine; pod vasjo enakega imena izgine v tla ka-
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kor ltraška voda, toda na dan pride znova pri Trati malo nad Soro. 
Med ponikvo in izvirkom se vleče suka dolina, ki se olj večjem de
ževju napolni z vodo, vršeč funkcijo* normalnega vodotoka, kar 
je vse že na prvi pogled opazno*.

V južnovzhodnem delu ravnine, pri Vodicah, so ugotovljene 
precej debele plasti gline, ki so se odložile kot usedlina pleistocen- 
skega jezera; v opekarni pri Lokarjih (nedaleč od Vodic) jih izrab
ljajo v opekarni. Jezero je bilo nastalo spričo zajezitve, ki jo je 
povzročil stik proda, nasipanega po eni strani od savske strani, po- 
drugi po kokrškem in bistriškem nasipanju (Rakovec 68, 50). Kako 
velik obseg' je imelo jezero, še ni preiskano1, vsekakor pa glinaste 
plasti prekrivajo znaten del površine. Zakaj na njej voda ne more 
uhajati v tla, pa so* spričo tega nastali majhni potočki, ki tečejo v 
južnovzhodno smer, se potem združijo v vodo, ki sicer že doseže 
Bukovico, a brž nato izgine v prodna tla, pa  pride pri Skaručni 
zopet na dan. Obilica vode v glinastih tleh je dala nedvomno vasi 
Vodice ime. Široko na okrog v sosedstvu Vodic, zlasti v pasu proti 
Smledniku, je izdolbenih v površje obilo- suhih dolov ter plitvih 
dolinic, znamenje, da je bil nekdaj nadzemski odtok razvit v več
jem obsegu. Marsikatera od teh suhih dolin se v času velikega 
deževja napolni z vodo; tudi pod Bukovico imajo' potočki v zelo 
mokri dobi daljši tok.

Potemtakem se po ravnini vodno- odtekanje po ogromni večini 
vrši po podzemskem potu in razen omenjenih izjem na širokem 
polju nimamo niti najmanjših potočkov. Pronicajoča deževnica ter 
snežnica se zbira v talni vodi, ki se v nizkem produ pomika v 
smeri strmca proti - JV. Ker reke s pritoki vendarle nisoi vrezane 
globoko' pod gladino1 ravnine, se drži talna voda razmeroma visok O', 
tako da jo je mogoče povsod doseči že z razmeroma preprostimi 
domačimi vodnjaki. Le v času največje suše se zniža, preveč, tako» 
da bolj plitvi vodnjaki presahnejo1.

V drobnem so dosedanje geomorfološke študije raztolmačile 
že marsikaj iz morfogenetskega razvoja Kranjske ravnine ter Sor
škega polja (68; 69; 86; 87). Očitno je, da je sedanjo' enotno ravan, 
segajočo še v Bistriško pokrajino, Ljubljansko polje ter Ljubljan
sko Barje, ustvariloi šele zasipanje mlajše dobe, v glavnem pleistoi- 
cena. Preddiluvialno dno* kotline, ki ga je ustvarilo v glavnem rečno 
vrezovanje v mlajšem pliocenu, leži v posameznih delih različno 
globoko, pod kvartarno' odejo. Zelo je značilno, da vrtanje na Ljub
ljanskem polju še v globini 101 m, absolutno1 205 m, ni doseglo1 živo- 
skalne osnove, kakor je ni doseglo sredi Barja v globini 51,5 m, to



je absolutno 238 m. Ne more biti dvoma, da so se na te najnižje 
doline v spodnjih delih Ljubljanske kotline naslanjale s svojo- nag
njenostjo! in usmerjenostjo* doline v Bistriški ravnini ter na Sor
škem polju in v Kranjski ravnini, dasi pač ne moremo tamkaj 
povsod domnevati za p li ocen po tek rečnih tokov ter dolin is-totam, 
kjer so danes. O tem nam pripoveduje tudi dejstvo, da uhaja iz 
kokrske struge med Preddvorom ter Kranjem ob nizkem stanju voda 
skozi votlikavi konglomerat v notranjost, a. prav tako- tudi iz 
savske struge nad Kranjem. V spodnjih slojih konglomeratne odeje 
morajo biti tedaj odtočne možnosti tudi prečno pod sedanjimi reč
nimi tokovi. Brez dvoma se v slojih konglomerata ter proda odraža 
ves mo-rfogenetski razvoj kvartarja, v obliki nasipin zaporednih 
kvartarnih obdobij, dasi nam dosedanje raziskave še niso dale kri
terijev za zanesljivo razlikovanje med njimi. Vsekakor je izpri
čano, da je konglomeratna odeja v osrednjih delih Ljubljanske 
kotline močno sklenjena in nerazčlenjena, posebno* v območju 
Kranjskega ter Sorškega polja, pa da je domala v vsem prekrita 
s sipkim prodom, več metrov na debelo, mestoma celo- do 10 m (86). 
Konglomeratno- plast so reke v obdobjih kvartarja še krepko- raz
rezale ter v tako izoblikovanih tesnih dolinah ter kanjonih v novih 
fazah nasipanja naložile nove, pač mlajše sloje proda, ki je ostal 
do današnjih dni v sipkem stanju, kakor moremo opazovati v sav
skem kanjonu med Kranjem ter Medvodami ali ob Kokri. Vrh tega 
se dvigajo nad glavno ravnino v južnem pasu, od Trate pri Škofji 
Loki pa tja do- Vodic nekatere osamljene, a prostrane dobrave kot 
široke plošče, dvigajoče se le 10—20 m nad ostalo ravnino-. Sestoje 
iz labore, toda prekrite so z izredno- debelo- plastjo preperel ine. To 
so Velika Dobrava pri Godeščah, Smrekova Dobrava pri Gorenji 
vasi, na Gmajnah (ali Zeljski hrib) ter Plana Gmajna (med Trbo
jami in Vodicami), ki je vsekakor daleč na j večja med njimi. Mnogo 
se je razglabljalo o- njiho-ve-m nastanku. Vsekakor so- na najboljši 
poti novejša tolmačenja, da so imenovane plane vzpetine ostanek 
najstarejše prodne nasipine, odgovarjajoče najvišjim starodiluvial- 
nim terasam v Dobravah; kakor se one vzdigujejo do 20 m nad 
prvo nižjo starodiluvialno- teraso-, za toliko znaša vzpetost nad di- 
luvialno- ravnino tudi tu — in enako- je za površino teh planih 
vzpetin značilno, da so v nji razvile kraške vrtače v dokaj obilni 
množini (86, 154). Dasi je površina teh labornatih planih dobrav 
prekrita na debelo s preperelino-, se je vendarle domala v vsem ob
segu na njih ohranil gozd, za kar nudi vlažnost prepereline z vrta



čami pač premalo opravičila, razen pri Vodicah, kjer se na glinasti 
osnovi zares zelo- vztrajno- zadržuje voda.

Po drugod je ravnina prekrita s tanko* plast jo prepereline, ki 
pa je vendar dovolj debela, da je mogoče dobro* obdelovanje:, dasi 
se na njivah kamenje meša s prstjo*. Veliki deli so urejeni v njive 
in travnike, toda presenetljivo* mnogo* je tu še go*zda.

Pod. 23. K ranjska ravan s Sorškim poljem

Pogled od Osolnika proti Grintavcem

ROBNI DELI RAVNINE. Dočim napravlja ravan razen navedenih 
neznatnih izjem vtis popolne ravnine, so robni deli na Z, SZ ter JZ 
in SV znatneje razgibani. Potoki, ki so bili ob nasipanju glavnih 
rek prisiljeni teči po* robu ravnine, dobivajo z obrobja obilne pri
toke, ki povečujejo' njihovo vodno moč in prinašajo glinastega dro
birja. Spričo tega spremlja pas ilovnatega, bolj vlažnega zemljišča 
vznožni del ravnine, ki pa so ga potoki znova razrezali. Takega zna
čaja je rob ravnine ob Tunjiških Dobravah do* Pšate*, ki prihaja tu 
na dan kot močan kraški izvor, a dobiva od tod do* Križa pritočke 
iz mehke miocenskc sivice. Ob Pšati je obilo* vlažne površine po- 
rastle s travo (prim. imena vasi Glin je, Zalog, Mlaka), toda nad 
dnom plitve doline se dviga, v nizkih terasah, ki spremljajo* potok, 
višje zemljišče, ki je suho-, obdelano ter dobro* poseljeno. Ponekod,



n. pr. pri Komendi, 'so terase iz trdno sprijete labore, znamenje, da 
je nekdaj zasipanje apniškega proda seglo- neposredno do vznožja 
miocenskih gričev. Brniški potok, o katerem smo čuli, da je pre
rezal na dvoje široko pliocensko teraso Štefanje in šenturške gore, 
teče med njima po izredno slikoviti kočni slični dolini; v gorskem 
zgornjem delu ima značilno ime Reka. Ob prestopu iz gorske doline 
je potok nasul v rob ravnine nenavadno širok vršaj, ki stojita na 
njem vasi Grad in Dvorje in ki je ves urejen v njive spričo- prisojne 
lege in prhkega zemljišča. Tudi bolj na zahodu, med Dvorjami in 
Tupaličami, so v pobočja Štefanje gore vrezane lepe gorske doline, 
odprte na J proti soncu; v eni od njih, v samotnem zatišju, so po
stavili starodavni samostan Velesovo (pri vasi Adergaz). Potočki, 
ki so- izoblikovali te dolinice, so nasuli na prehodu v ravan obsežne 
vršaje, ki so- nudili s svojim prhkim, a hkrati prisojnim in sušnim 
zemljiščem dobre pogoje za obdelavo. Na njih se na gosto vrstijo 
njive in vasi, a potočki se po prestopu na prodno ravan polagoma 
izgubijo v tla.

Brniški potok teče nekako- vzporedno s Pšato, ki jo- doseže šele 
pod Komendo-. Na vsem toku od Zg. Brnika navzdol ne dobi nobe
nega pritoka, vendar se ohrani na površini, bržkone ker je talna 
voda tu razmeroma visoka. Značilno- je, da spremlja Brniški potok 
na obeh straneh pas dobro obdelanega in gosto obljudenega zem
ljišča; vasi so- nanizane ob potoku izredno na gosto.

Severni rob Kranjske ravnine, za spodnjo Kokro-, predstavlja 
prehod v miocensko gričevje Golniških Dobrav. Tu vidimo- potoke, 
ki v obilni množini pritekajo' iz miocena; večino od njih odvaja 
Rupemščica (Kokrica), le dva, trije dosežejo Kokro posamič. Tudi 
na njih moremo opazovati, kako' zavlačujejo' svoj izliv spričo na
vala kokrskega nasipanja. Doline ob teh potokih so' zelo vlažne in 
zato domala povsod le v travnikih. Ob Rupenščici je očitno' kokrs-ki 
prod najkrepkeje zajezil vodni odtok iz, miocena, tako da se je 
naložilo zelo mnogo ilovice. Nedvomno je bilo tu nastalo celo- za
jezitveno' jezero' pri Kokrici in navzgor od nje. Glino' so izrabljale 
mnoge: majhne opekarne po' dolini od Kokrice proti Goričanam, 
danes dela le največja pri Bobovku. O značaju površja pričajo 
tudi krajevna imena Ilovka, Mlaka, Zalog. Podoba je, da je bilo tu 
naplavljanje še v aluviju zelo krepko, ker ob potokih ni videti 
vrezanih teras, Spričo tega se njive ter vasi rade držijo vznožja 
gričev, miocenske gorice same pa so- po- veliki večini pokrite z 
gozdom, neobdelane in neposeljene.

Potoke, ki prihajajo s pretežno' škriljevega zahodnega obrobja 
med Kranjem ter Škofjo Loko-, zbirata v glavnem Zabnica ter Suha,



pritoka Sore. Tudi tu se širijo- na široko- vlažni travniki, ki jih še 
večkrat zamaka voda; obilica gline, ki so na njej nastale o-pekarne 
med Sv. Duhom in Suho-, nudi pogoje za domnevo-, da se je bilo- tu 
razvilo- zajezitveno- jezero-. Posebne študije bodo- pokazale, koliko 
so k  temu naplavljanju pripomogli periglacialni pojavi, zlasti pol
zenje drobirja iz obrobja. — Ta vlažni ilovnati pas je zlasti v juž
nem delu ob po-tokih razrezan v terase. Zlasti na široko- se razpro
stira vlažno- ilovnato zemljišče ob zgornji in srednji Zabnici ter 
njenih pritokih, ki dotekajo- na gosto- iz živahno- razčlenjenega škri- 
ljevega obrobnega hribovja. Potoki imajo povsod tod neznaten 
strmec, često preplavljajo plane dolinice in jih zas-ipljejo- s svojim

Pod. 24. Nastanek epigenetske savske struge pri Medvodah nad Ljubljano

a) Oblika savske doline, preden se je kotlina nasula s -prodom; b) Ista dolina 
nasuta z diluvialnim .prodoru ; c) V prodno nasipino sta začeli Sava in Sora 
vrezovati svoji -strugi in nastale so prve terase; d) Vrezovanje savske in 
sorske str-uge je napredovalo — Sava je prerezala prodno nasipino ter na 
istem mestu izdolbla svoje korito v pobočje prvotne doline. Na tem mestu je 
sedaj skalni kanjon s slapovi in brzicami, kar je nudilo vodno moč za 

hidr-ocentralo ter industrijsko podjetje

blatom. Videti so- kakor zadušene, kot potopljene v vlažni ilovnati 
naplavini. Povsem prirodno je, da se vleče od Škofje Loke pa do 
Stražišča pri Kranju širok pas travnikov in vlažnega gozda, pa 
da so- vasi postavljene šele precej proč o-d vznožja hribovja, in sicer 
na stično- področje med ilovnatim ter prodnim zemljiščem, a, že na 
sušnih tleh, kjer so urejene njive. Namestitev v prehodnem pasu 
omogoča smiselno izrabo- kultumo-zemljiških pasov, kar je- nemara 
še po svoje pripomoglo-, da so- se vasi tod zelo- zgostile.

Južni rob ravnine je zopet drugačen. Sora si je tu izdelala 
prav široko- dolino, v kateri se sicer tu, tam vidi konglomeratna 
osnova, kjer pa je vendarle v prevladi sipek prod ter pesek. Zato 
tu ni debri ali kanjona, pobočja sorske doline so razrezane na šte
vilne terase, pripadajoče v celem šestim stopnjam. Aluvialno- dno



doline, povprečno* 20—30 m pod površina ravnine*, je presenetljivo 
široko*, v vidnem nasprotno s savsko debrijo.

V spodnjem toku je Sora pri Goričanah zašla po* epigenezi na 
oligocenski konglomerat in na njem se ji je struga zožila ter so 
nastale brzice. Človek jih je izkoristil za namestitev industrije, za 
tovarno celuloze in papirja v Goričanah, eno najstarejših industrij
skih podjetij pokrajine.

GOSPODARSKOGEOGRAFSKA SLIKA. Kranjska ravnina nam kot 
malokatera ravan na Slovenskem razodeva, kako* se je človek na 
njej polagoma udomačil, odstranjujoč postopoma gozd, ki je tu 
prvotno- kompaktno* pokrival vse površje. Na prvi pogled vidimo, 
da so* vasi nanizane v prvi vrsti in najbolj na gosto na robu rav
nine, kjer se naslanjajo na potoke, na suhe doline ali na rob teras. 
Od roba se širi vaško polje v ravnino; po* obliki njiv se marsikje še 
danes vidi, kako- se je razširjalo postopno- s krčenjem gozda; po
učen je primer Bitenj (107). Vlažni pas ob potokih so* porabili za 
travnik, od tega prvotno velik del za pašnik, a gozdna posest je 
ostala na obrobnem hribovju, ali pa v preostalem gozdu na ravnini 
sami. A gozda, je na ravnini še izredno* mnogo-, za ravno površino 
nenavadno* mnogo*, prav gotovo preobilo*. Od vseh robnih strani je 
človek, krčeč gozd, prodiral v osredje ravnine; v tem prodiranju 
pa je obtičal domala šele na sredi pota. Saj zavzema na ravnini 
go*zd v celoti še vedno celo- tretjino površine (33 %), v osrednjih 
delih še znatno več. Če gledamo nanjo* n. pr. s Štefanje ali s Šmarne 
gore, se ne moremo- iznebiti vtisa, da imamo tu še dandanes opravka 
s prostranim gozdom, v katerem so se izkrčile samo* nekatere proge 
in jase, kjer so zdaj kulture z naselji. Pač spremlja savsko deber 
na obeh straneh niz vasi, postavljenih zgoraj tik nad breg. Toda 
v osrednjem delu ravnine je še kompaktno' sklenjeno* gozdno- pod
ročje, kjer predstavljajo* vrzeli samo* vasi Voklo*, Voglje in Šenčur 
s svojim obdelanim zemljiščem. Vidi se, da se je gozd ohranil ne
kako v reliktnem razmerju med naseljenimi pasovi; na J se po
sebno vidno naslanja na nekoliko višje dobrave. Za zahodni del 
ravnine med Kranjem in Škofjo' Loko' je zgodovinsko' izpričano*, da 
so ga poselili najkasneje v 12., nemara pa že ob koncu 10. stoletja 
(Blaznik 107; 110). Zelo* bi bilo poučno*, spremljati podroben potek 
krčenja, obdelave in poselitve v območju Kranjske ravnine tudi v 
drugih predelih, toda dosedaj še nimamo- zgodovinsko raziskanega 
tega nad vse* zanimivega procesa, kako se je postopno* človek udo
mačil na njej in jej dal končno sedanje kulturno lice.



Če navajamo, da pokriva gozd na Kranjski ravnini še vedno 
nič manj ko 33 %  površine, je treba še podčrtati, da gre po veliki 
večini pri tem za prav lepe gozde, sestoječe največ iz smreke, dalje 
bora, pa tudi mešane z, listavci, ki je med njimi hrasta zelo mnogo*. 
Gozdovi služijo domačemu kmetijskemu gospodarstvu, a tudi pro
dajali so obilo lesa iz njih. Yasi na obrobju so udeležene na izko-

Pod. 25. Kranjska ravan na prehodu v Dobrave

riščanju gozda v hribovitem obodu, kamor seže njihova posest. 
Zelo mnogo lesa prihaja iz gorovja po dolini Kokre, podobno kot po 
Poljanski in Selški dolini; Kranj in še bolj Škofja Loka sta postala 
važni središči velikih žag in lesne trgovine. V celem je zaposlenost 
v lesnožagarski industriji označilo pred vojno 4,2 %  kot svojo po- 
glavitno gospodarsko osnovo, kar je vsekakor znatno, a v nekaterih 
področjih še mnogo več (n. pr. v stari občini Predoslje 13 %, v 
Stari Loki .10 %). Tudi dandanes ima industrijska predelava lesa 
eno najmočnejših svojih središč v Trati-Škofji Loki.

Kranjska ravan spada med zelo trdne kmetijske predele na 
Slovenskem. Njive z vrtovi zavzemajo tu 51,7 %, Lepa široka polja 
se razprostirajo zlasti v sklenjenih pasovih vzporedno1 ob rob eh in 
pa na obeh straneh savske debri. Na prhki zemlji rodi posebno 
dobro krompir, ki ga gre mnogo tudi v prodaj, pa žito*, predvsem



pšenica, fižol, ajda, a koruza le malo. Zelo mnogo prostora zavze
majo na polju sadeži, ki služijo za krmo živini in prašičem. Zakaj 
živinoreja je silno važen del kmetijstva na Kranjski ravnini, kljub 
temu, da zavzemajo' travniki s pašniki izredno’ majhen delež, v ce
loti nič več ko 10,8%. Obsežnejši travniki so dejansko samo ob 
Pšati, ob Zabnici ter ob Sori. Govedo je med živino na prvem mestu. 
Obilo redijo krav in malokje na Slovenskem je mlekarstvo1 tako 
umno razvito kakor tu. V večjih vaseh so organizirana mlekarska 
središča, ki zbirajo mleko in ga pošiljajo v bližnja mesta, ali ga 
predelavajo doma, Za oddajo mleka sploh ni stiske, po večini, ker 
je obilo v industriji zaposlenega prebivalstva in ker so prometne 
zveze po večini zelo dobre. Vasi na severnovzhodnem robu ravnine 
so še udeležene na izkoriščanju planin, toda le v razmeroma majh
nem obsegu.

Kmetijska proizvodnja v poljedelstvu in živinoreji je na Kranj
ski ravnini zelo obilna in postavlja na trg precej pridelkov in živine 
ter mleka. Pripomniti je, da je razdelitev kmetske posesti dokaj 
enakomerna.

Kranjska ravan je manj alpska pokrajina, nego1 Dobrave in 
Radovljiška kotlina, a. vendar sega pod visoke gore s svojim se- 
vernovzhodnim delom. Vodnih sil je tu manj, a vendar ne malo, in 
sicer jih predstavlja predvsem Sava, a tudi Sora ter Kokra. Na 
brzice v njih so navezane že stare industrije, predvsem tovarne 
celuloze v Goričanah, pa. tovarne v Medvodah, do' neke mere tudi 
tekstilna industrija v Kranju. Vodna sila se izkorišča za hidrocen- 
trale, predvsem v Kranju pa, na novoi v Medvodah, a v načrtu je 
še elektrarna pri Mavčičah. Fužinarstvo' tu ni bilo razvito1, pač pa 
nekatere druge stare obrti. Siiarstvo1 je bito zelo razširjeno po1 vaseh 
med Kranjem in Škofjo' Loko* in je ostalo do> sedaj ohranjeno' samo’ 
še v zadnjih ostankih v Stražišču, kjer pa ga nag to izpodriva mo
derna tekstilna industrija. Zelo je cveteloi nekdaj lončarstvo v 
Mlaki in bližnjih vaseh pri Komendi, kjer so uporabljali tamkajš
njo ilovico1; bilo- je že: videti, da bo popolnoma zamrlo, toda posre
čilo' se je, da so ga na zadružni osnovi modernizirali ter ga celo 
ojačili. Izdelovanje opeke je bito' poprej koncentrirano' na robne 
ilovnate pasove v majhnih preprostih kmetskih opekarnicah, ki se 
v novem času naglo opuščajo', medtem ko so nastala nekatera nova 
večja podjetja v Bobovku pri Kokrici in v Stražišču ob Kranju, pri 
Češnjevku ter pri Vodicah in pri Škof ji Loki.

Naša ravnina je gosto obljudena, na njej stoji zelo mnogo 
kmetskih naselij, a prav tako mnogo je tu novih zgradb, ki jih 
neprestano kliče v življenje nagel napredek industrializacije ter



urbanizacije. Zato opekarne komaj sproti zmagujejo’ delo, ki ga 
postavlja prednje potreba.

Toda Kranjska ravan s Sorškim poljem je hkrati tista pokra
jina, v kateri je industrializacija posebno naglo' napredovala. Nova 
industrija ima svoje najbolj zgodnje, vsekakor osrednje postojanke 
v Kranju, ki je imel stara podjetja, kakor so se nekatera razvila še 
iz manufaktur, iz obrtnih delavnic ter iz rokodelske podjetnosti,

Pod. 26. Tako shranijo repo za čez zimo na Kranjski ravnini

tudi industrijsko mlinarstvo' ter pivovarništvo'. V obdobju med 
obema vojnama se je na hitro tu razmahnila tekstilna industrija, ki 
je z investicijami tujega kapitala postavila vrsto docela novih to
varniških podjetij. Z gospodarskimi perturbacijami okupacije so' 
se sicer uvedle nove oblike in vrste tovarniških obratov, a z obnovo 
ter sledečo ji socialistično' gospodarsko' graditvijo- je industrializa
cija v Kranju dobila nove dokončne smeri. Tekstilna industrija 
predvojne dobe je ohranila svoje zelo' močne postojanke v Kranju 
ter ima tu razen v Mariboru svoje najmočnejše središče v Sloveniji. 
Poleg nje pa so' se mogočno' razvile stare industrije ter se bistveno 
povečale, a ob njih so se ustanovile tudi nove. Kranj je naglo gra
dil svojo industrijo', tako' da ni mogel sproti za vse velike množine 
delovnih moči ustvarjati stanovanjskih možnosti. Zato je moral iz 
okolice pritegovati vedno' nove delovne sile, čezdalje več vsako leto

«



hodi ali se vozi iz bližnjih pa tudi oddaljenih vasi mladih ljudi na 
delo v industrijska podjetja v Kranju in v njegovi neposredni oko
lici. Nekatera industrijska podjetja so nastala tudi v manjših krajih 
po' ravnini ali blizu nje, na. primer čevljarna v Visokem s 37 za
poslenimi, lesno industrijsko' podjetje v Preddvoru s 56 delavci, — 
blizu v Kokrski dolini je kamnolom za porfir (keratofir) s 44 de
lavci, a v Podnartu kemična tovarna. Razen v Bobovku je ope
kam a v Češnjevku pri Cerkljah s 37 ter v Vodicah s 45 delavci. 
Pač pa je še večje industrijsko' središče nastalo ob stari Škofji 
Loki, kjer je v prostoru med starim delom ter kolodvorom na Trati 
nastala vrsta tovarn, ki zaposlujejo ljudi bodisi iz mesta kakor tudi 
iz vasi v južnozaho'dnem delu Sorškega polja. — Znatno' indu
strijsko: središče je nastalo tudi v Medvodah, kjer je bil sprva le 
del večjega skupnega industrijskega podjetja papirnice in izdelo- 
valnice celuloze Medvode-Goričane. Novo industrijsko središče v 
Medvodah, sedaj z novo hidrocentralo', je pritegnilo' na delo_obilo 
ljudi iz vasi ob Savi okrog Smlednika ter ob spodnji Sori. V celem 
pa industrijsko' središče okrog Medvod živi tesneje z gospodarskim 
središčem v Ljubljani, kamor je tudi prometno' čedalje tesneje po
vezano1. — Končno je v vaseh na vzhodnem robu Kranjske ravnine, 
zlasti v obliž ju  Komende ter Vodic, že prehod v območje gospo
darskih vplivov od Kamnika ter iz Bistriške ravnine; v tamkajšnja 
industrijska podjetja hodijo' ali se vozijo' na delo mnogi ljudje iz 
vasi, ki jim je do Kranja že preveč daleč.

V celem kaže tedaj Kranjska ravan želo veliko' stopnjo' indu
strializacije. Zelo na široko se tu delež v industriji ter v urbanskih 
poklicih že kosa z zaposlenostjo v kmetijstvu in jo v zahodnem 
delu, zlasti na široko* okrog Kranja ter v bližini Škofje Loke in 
Medvod že presega. Bolj ko gremo' od Kranja proti vzhodu, bolj 
prehajamo' v vasi, k jer se delež kmetijskega prebivalstva še drži 
v znatnih razmerjih; pred vojno je tu, v območju povodja Pšate ter 
Brniškega potoka, znašal delež kmetijskega prebivalstva še vedno 
preko 75 %, a danes znaša v obsegu nove občine Cerklje še vedno 
57 %  in le 9,5 %, v industriji zaposlenih. Zato pa znaša v območju 
sedanje občine Kranj, ki ji pripadajo tudi kraji kakor Šenčur, 
Preddvor, Predoslje, Mavčiče itd. že 33 %, v industriji zaposlenih, 
pa le še 19 %■ v kmetijstvu temelječih, v obrti 8,6 %l — poleg 24,8 %  
v gospodarstvu neproizvajajočih.

Visoka stopnja industrializacije se kaže tudi na zunaj v naglem 
napredku urbanizacije, v zunanji podobi vasi, v soudeležbi na 
strukturi celotnega gospodarstva, na prosvetnem življenju itd. Ker 
odhajajo delovne moči tako rekoč sproti v industrijo ter druge



urbanske poklice, je moralo kmetijstvo naglo prehajati v mehani
zacijo. Lahko se trdi, da je malokje na Slovenskem tako velika 
uporaba strojev, pa umetnih gnojil itd., tako da kmetje opravljajo 
svoje kmetijske posle na mehanizirani način s primeroma majhnim 
številom delovnih moči. Temu primerno je kmetijstvo na visoki 
stopnji, s prehajanjem v komercializirane obrate, z zelo močnim 
težiščem na živinoreji, z velikim deležem krmnih sadežev po nji
vah, z zelo napredno razvitim mlekarstvom itd. Vsekakor je po~

Pod. 27. Voklo. Tipi gorenjske ravninske hiše

krajina Kranjske ravnine med gospodarsko najbolj razvitimi pre
deli na Slovenskem, s stanjem v znamenju sožitja med kmetijstvom 
in industrijo.

Veren odsev naznačenega gospodarskega razvoja nam kažejo 
podatki o rasti prebivalstva v zadnjih 80 letih (prim. karto v 1.2, 
str. 631 in karto 1931—1948—1953 pod 38 in 11). V vsem zahodnem 
pasu ravnine od severne in sevemovzhodne okolice Kranja mimo 
Škofje Loke do Medvod vidimo znatno napredovanje od 25 do 
50 %i. V osrednjih in vzhodnih predelih, kjer se je najkrepkeje 
ohranil prevladujoči kmetski značaj, se uveljavlja stagnacija ali 
celo že neznatno nazadovanje prebivalstva. Odseljevanje iz pre
težno kmetijskih v predele, ki so udeleženi na industrializaciji, se 
je v zadnjem desetletju še bolj stopnjevalo1.

Gostota obljudenosti se giblje v Kranjski ravnini med 75 in
100 ljudi na km-. Povsem razumljivo nam je, da se je v zahodnem



delu, in sicer dokaj na široko v okolici Kranja, vzpela preko 100, 
podobno kot v okolici Škofje Loke ter Medvod. Najredkeje je po
seljeno področje v osredju ravnine, kjer so največji sklenjeni go
zdovi.

OBLIKE NASELJENOSTI, PROMETNA LEGA IN VEČJI KRAJI. Na 
malokateri naši ravnini so naselja tako neenakomerno razporejena 
kot na Kranjski ravnini. Predvsem se držijo kraja, dasi so malokje 
prilepljene na sam rob ravnine. Na vzhodu jih vidimo nanizane v 
dveh dolgih vrstah ob Pšati in ob Brniškem potoku, kjer stoje po
sebno velike vasi. Podobno se vrstijo vasi ob Kokri med Preddvo
rom in Kranjem na obeh straneh potoka. Med Preddvorom in 
Cerkljami se držijo vršajev ob vznožju gorovja, toda segajo še v 
ravnino, in sicer tako' daleč, do> koder se držijo^ na površju potočki- 
izgoni. Navezanost na vodo potokov je tu očitna, dasi ne smemo 
prezreti, da jih je semkaj privabilo predvsem širokoi sušno, pre
težno1 prodnoi zemljišče. Edini dve vasi, ki sta se spustili v osredje 
ravnine, Voklo in Voglje, sta nameščeni okrog velike lokve, ki je 
dala eni od njih (Voklo, iz Lokev) ime. Na južnovzhodnem robu 
že ime stare vasi Vodice priča o> glavnem temelju privlačnosti, 
dočim je pri vaseh ob robu Smledniškega hriba talna voda zelo 
visoko' in so' ohranjeni sledovi suhih dolin. Zelo' na gosto' so postav
ljene vasi ob spodnji Sori, in sicer na obeh straneh reke, dasi je 
desnim manj njiv pri roki. Prav posebno na gosto so vasi nanizane 
v pasu med Škofjo Loko in Kranjem; te so najbolj odmaknjene od 
hribovitega roba, od katerega jih loči vlažno področje ob Žabnici 
in Suhi. Razen že imenovanih izjem sega v osredje ravnine samo 
pas vasi ob Savi, nanizanih tudi tu precej na gosto na obeh straneh 
reke. Toda do vode imajo 30—40 m navzdol, talna voda je tu glo
boko. Zelo preseneča, da se niso' vasi razvile ob stari cesti Med
vode—Kranj, o kateri govorijo listine že v X. stoletju in ki se o njej 
domneva, da se je ohranila na sledeh rimske ceste (Kos; Blaznik). 
Še danes je ob njej ena edina vasica, ki je z imenom Meja ohranila 
spomin na dolgo upravno mejno vlogo.

Vasi na Kranjski ravnini so> po večini velike. Po tločrtu so jako' 
raznovrstne, gručaste, obcestne, dolge vasi tako imenovanega gozd
nega tipa kakor tudi običajne enoredne vasi, postavljene po> dolgem 
ob ježi ali nad robom terase. V njih imamo' ohranjeno dediščino 
različnih kolonizacijskih sistemov (Ilešič 35).

Nekoliko' smo poučeni o poteku poselitve v pasu med Škofjo 
Loko in Kranjem. Tu so» kolonizacijo izvedli brižinski škofje naj- 
kesneje v XII., nemara pa že ob koncu X. stoletja in naselili v tem,



takrat še gozdnem predelu največ bavarske naselnike, v vaseli med 
Stražiščem in Staro Loko, ki sta bili, kakor je podoba, večji stari 
slovenski vasi v tem robnem pasu ravnine. Nove naselbine so ure
dili po* sistemu »gozdnih« vasi; v dolgem nizu so razvrščeni domovi, 
vsak ob svoji dolgi zemljiški progi, ki obsega na zgornjem koncu 
še delež na prodnem, sušnem zemljišču, urejenem v njive, a v spod
njem namočene travnike ter pašnik pa gozd za njimi (Blaznik 107 ; 
110). Razdelitev na proge je v glavnem prav taka, kakor jo po*-

w

Pod. 28. Starinska hiša z malimi okni. Voglje na Kranjski ravnini

znamo iz podobnih področij na Dravskem polju ob Čretih, pa v 
Savinjski dolini, k jer se stika prodno in ilovnato* zemljišče. Potomci 
bavarskih naseljencev so* se ohranili skozi stoletja; še Valvasor po
pisuje, da je Bitenj, središče novonaseljenega ozemlja, jezikovno 
mešana vas. Odtlej se je vse prebivalstvo' popolnoma poslovenilo 
in do* danes je ostalo* nekaj sledov po starih kolonistih v krajevnih 
imenih (Dorfarij, Binkelj, Crngrob itd.) ter v priimkih.

Glede poteka poselitve nudi Kranjska ravan še marsikatere 
uganke. Zelo je značilno*, da je na njej ugotovljenih izredno malo 
sledov iz prazgodovinske dobe ter iz rimskih časov. Niti na enem 
kraju razen v Kranju se niso dosedaj našle izkopanine v večjem 
obsegu, celo posamezne arheološke najdbe so* jako* redke, na primer 
iz okolice Kranja in vzhodnega obrobja Lahovče^Tunjice (prim. 
Globočnikovo arh. karto* I. 387). V slovenski dobi se ravnina že



razmeroma zgodaj pokaže v nekaterih predelih kot prav dobro na
seljena, in sicer pred vsem v vzhodnem obrobju ter na severu v 
okolici Kranja, na prodnih sušnih tleh, kjer so potoki nekoliko raz
gibali površje s svojimi dolinami in terasami, nudeč hkrati vodo. 
Tod so nastajala zgodaj cerkvena središča, in sicer dokaj na gosto; 
k pražupnijam se štejejo Komenda, Vodice, Cerklje, Velesovo, Šen
čur, Šmartno pri Kranju ter Kranj sam. Osrednji deli ravnine so 
dolgo ostali pokriti z gozdom in so se šele polagoma krčili od ob
robja, Značilno je, da se je Kranjska ravnina na desni strani Save 
prištevala Sorškemu polju, znamenje, da so jo izkrčiH od Sore, pa 
nanjo raztegnili ime tamkajšnjega pravega Sorškega polja. Prav 
tako so jo krčili od JV, kjer je bilo pod mogočnim gradom v Smled
niku dokaj zgodaj pomembno' naselje. Poglavitno naselbinsko' jedro 
pa je pomenila soseska okrog Cerkljan, ki so se imenovale s prvot
nim imenom Trnovo in ki so še danes velika in ugledna vas in 
skozi dolga leta sedež občine.

KRANJ. Kranj je bil od nekdaj tržno mesto' za večino' ravnine. 
Toda ne moremo reči, da je njegova namestitev ugodna za urbansko 
središče ravnine, saj leži docela periferno'. Za njegovo namestitev 
so odločali drugi nagibi, in sicer pred vsem strateški in prometni. 
Najbolj očitno se vidi obrambeni nagib: Kranj so postavili na po
mol med ustje Kokre in Savo', k jer nudita strmi, iz konglomerata 
sestoječi pobočji ob strugi obeh rek od treh strani prirodno' zaščito-, 
preostajala je samo še ozka, četrta stran, ki joi je bilo treba umetno 
utrditi. Prostor ob ustju Kokre je nudil tem večje ugodnosti, ker 
je tukaj aluvialna ravnica ob Savi, ki brž južneje teče po> tesnem 
kanjonu, nekoliko' širša, tako' da je mogoče reko zlahka prekoračiti. 
Vrh tega je savski prehod ob ustju Kokre pripraven, ker se odtod 
odpira prirodna pot proti Ljubelju po suhi strugi Tržiške Bistrice, 
konču joči pri Struževem, a obenem pot ob Kokri in čez Jezerski vrh 
v Podjuno'. Končno ni brez pomena bližina Šmarjetne gore, ki je 
mogla še ojačiti obrambo. Za mesto je tedaj postojanka odbrana z 
vidikov prometa na daljavo in strateških razlogov.

Naznačene prednosti je človek spoznal že zgodaj. Iz hallstatske 
dobe so' našli sledove naseljenosti in prav tako- iz latenskih časov.
V rimski dobi je tu  nastalo' mesto Carnium, ki je zapustilo malo 
izkopaninskih ostankov, pač pa dediščino' v imenu. O strateški po
membnosti Kranja posebno priča dejstvo', da so v mestnem pod
ročju v izredno veliki množini našli grobove iz dobe preseljevanja 
narodov, bržkone po' Langobardih, ki so' vzdrževali tu močno' vo
jaško posadko. V predslovenski dobi je morala biti Šmarjetna gora



jako pomembna. Na njenem južnovziiodnem vrhu (592 m), ki se 
imenuje Gradišče, je morala biti stara utrjena postojanka. Tudi 
ime vasi Stražišče, stoječe na njenem prisojnem vznožju, imenovane 
v virih že zgodaj (1002), priča s svojim imenom o strateški veljavi 
kraja. Soseska Kranja je morala biti že v zgodnji slovenski dobi

Pod. 29. Kranj. Pogled čez mesto od zahoda

jako dobro poseljena, saj vi dimoi tu takorekoč na kupu zelo stare 
župnije, kakor ma lok je drugje. Tudi staroslovenske grobove soi od
krili v Kranju.

V zgodnjem srednjem veku se je uveljavila ugodnost lege Kra
nja v toliki meri, da je zasenčil celo Ljubljano samo. Tu je bil nekaj 
časa sedež deželnih grofov Kranjske marke. Deželni grof si je na 
pomolu ustja Kokre postavil grad v XI. stoletju in tu je nastajalo 
tržno naselje, ki nam ga viri že zgodaj, v XIII. stoletju, predstavijo 
kot mesto' in sedež fare. Ime Kranja je dediščina po starem mestu 
Camium, ki je keltskega izvora, obenem pa v genetični zvezi z



označbo dežele, katere k o n č n o  ime Kranjsko se je udomačila po 
glavnem mestu Kranju (prim. nemško Krainburg; na Koroškem 
imenujejo' še dandanes deželo- Kranj, a mesto »Kranjska mesta«).

Kranj sicer ni mogel vzdržati z Ljubljano' tekme za funkcijo 
deželne prestolnice, toda ostal je ves čas najpomembnejše mesto za 
njo v vsej Kranjski deželi. Mesto je dobilo trdno obzidje:, ki se je 
moglo s pridom nasloniti na izvrstne prirodne opore; še danes se 
vidijo* ostanki poi njem. Strateška pomembnost je sicer v novem 
veku ginila, ali tem bolj je prihajala do veljave ugodnost njegove 
prometne lege; Kranj je postajal čim dalje važnejše trgovsko' sre
dišče zgornjega dela. Ljubljanske kotline. Velike ceste od Podko
rena, Ljubelja, Jezerskega vrha na Ljubljano, Škofjo Loko ter 
Primorje so' imele tu ob prehodu čez Savo' svoje stičišče in vozel, 
trgovina v Kranju se je bogato okoristila s tem, a tudi obrt ni za
ostajala. V dobi železnic se je prometni položaj poslabšal, saj se 
je od glavne proge odcepila tu samo ena železnica, in sicer na Tržič, 
a celo' ta  šele leta 1908. Toda Kranj je ostal tržno središče za jako 
obsežno' gosto naseljena ravnino', s katero ga veže nič manj ko 
sedem velikih cest. Trgovina je dajala do najnovejše dobe pogla
vitni pečat gospodarski strukturi Kranja; tržni in semanji dnevi so 
bili v Kranju še vedno živahni kakor v malokaterem mestu na 
Slovenskem. Kranjska trgovina ni obsegala le živil in živine pa 
lesa, ni zalagala samo široko kmetsko' okolico, marveč je oprav
ljala v veliki meri tudi vlogo veletrgovine domala za vso zgornjo 
Gorenjsko in v nekih strokah celo za druge dežele. Trgovina se je 
mogla opirati tudi na upravno funkcijo' mesta, zakaj v Kranju je 
bil vedno sedež okrajnega glavarstva in sadnega okraja ter pO'- 
dobnih uradov. Značaj gorenjske prestolnice se je kazal tudi za 
vlogo v šolstvu, posebno1 z gimnazija. Ako omenimo' poleg tega še 
obrt, ki je bila od nekdaj prav podjetna, in trdna v Kranju, imamo 
s tem pred seboj gospodarsko strukturo' Kranja, kakor je bila, še v 
prvih letih med obema, vojnama, (98).

Potem pa se je začela druga doba, v razvoju Kranja, doba 
močne industrializacije. Najprej so v obdobju med obema vojnama 
tu  zgrajene velike tekstilne tovarne, ki so v letu 1938 zaposlovale 
3700 delovnih moči, a nastajale so tudi druge tvornice. Za časa 
okupacije je bilo' tu mnogo poškodovanega, spremenjenega ter 
prenarejenega, a po izvršeni obnovi v letih 1945 in 1946 se je v 
Kranju znova, konsolidirala industrija ter prešla kmalu v nov, še 
večji razcvet. Tudi zdaj je še močna tekstilna industrija v Kranju 
in šteje dve veliki tovarni ter tri manjše, a zraven tega imamo še 
žimarsko' podjetje »Žimopreja« v Stražišču, ki predstavlja, skromno'



dediščino po nekdaj zelo na široko- razširjeni žimarski obrti v krajih 
med Kranjem ter Škofjo Loko. Vsa tekstilna industrija skupaj za
posluje še vedno- 4261 delovnih moči, kar pomeni nič manj koi 40,6 % 
vsega industrijskega delavstva v Kranju. Toda največje indu
strijsko' podjetje v Kranju je na široko znana tovarna »Iskra«, 
ogromna delavnica fine mehanike, ki naglo napreduje in izdeluje 
čezdalje bolj dragocene in komplicirane stvari, kinoprojektorje itd. 
itd. Zaposluje že 2860 delovnih moči, po- večini visokokvalitetnih

Pod. 30. Kranj

Pogled na staro mesto od juga. Položaj na pomolu med Savo in Kokro

strokovnjakov. Skupaj z manjšimi podjetji s sorodnimi panogami 
kovinske in elektroindustrijske stroke zaposluje 3089 ljudi, kar 
predstavlja 30,9 %  vsega industrijskega delavstva v Kranju. Po
membnejše je še podjetje tovarniške izdelave obutve »Planika«, 
ki zaposluje 1021 delovnih moči, medtem koi je usnjarna le manj
šega obsega, s 151 ljudmi. Zelo- pomembna pa, je še tovarna gumi
jastih izdelkov »Sava«, zaposlujoča 964 ljudi, kar pomeni peto 
največjo tovarnoi v Kranju. Usnjarska in gumijeva industrija za
posluje skupno 20,3 %> celotne industrije v Kranju. Ostalo so- le 
manjša podjetja, živilske industrije, med njimi tovarna rastlinskih 
olj v Britofu s 60 delavci, pomembna je opekarna v Bobovku s
101 delavci, a le manjša je v Stražišču z 20 ljudmi. Obdelava lesa



ima v Kranju malo pomena, pomembnejši je le dovoz lesa iz gozdov 
ob Kokrški dolini, od prave lesne industrije je tu le mizarsko' pod
jetje »Roleta« s 175 delavci. Ysega skupaj je v manjših podjetjih 
raznolične industrije 882 delovnih moči ali 8,5 %i zaposlencev ce
lotne industrije v Kranju.

Zelo je poučno, kako- so namestili novo' industrijo' v Kranju, 
ki se odlikuje po' jako svojevrstni razporeditvi celotnega naselja. 
Niti eno podjetje se ni namestilo zgoraj na pomolu vrh strmih kon
glomeratnih sten ob Savi ter Kokri. Marveč so industrijska pod
jetja razpoložena spodaj na aluvialni danji ravnici ob Savi, kjer 
teče tudi železnica in stoji tik pod mestom kolodvor1. Povodnji se 
tu ne uveljavljajo rednoi, vendar se zgodi v času največjega vod
nega stanja Save, da seže na j višja voda še v nekatere kraje indu
strijskih naprav, a na srečo' se zgodi to zelo redko. Tovarne se 
vrstijo' ob Savi od Gorenje Save do pod ustje Kokre. Le malokatero 
podjetje se je naselilo zgoraj na terasah in na široki ravnini ali 
seglo v okoliške vasi, kakor je z oljarno v Britofu, pa z opekarno 
v Bobovku. Pač pa je vse novo prebivalstvo, kar ga je privabila 
industrializacija, naseljeno' zgoraj na ravnini in v bližnjih, pa tudi 
dokaj oddaljenih vaseh.

Ob tako' naglem napredku industrializacije v Kranju so- zelo 
poučni naslednji podatki. Stari Kranj je štel v letu 1880 2303 pre
bivalce, v letu 1910 2580, v letu 1931 4191, a, v letu 1953 5553. Mesto 
je potemtakem v obdobju 1880—1931 naraslo za 81,2%, toda do 
leta 1953 za 141,3 %. Mesto v okviru starih meja ni moglo' sprejeti 
vseh ljudi, ki jih je priklicala nagla industrializacija, kar se naj
lepše razvidi že iz dejstva, da je v letu 1953 vsa industrija v Kranju 
zaposlovala 8717, a v letu 1958 že 10.368 ljudi. V svojem starem 
jedru na strateško izbranem ozkem pomolu med dolino Save ter 
kanjonom Kokre ni bilo prostora za novo naseljevanje, zato' se je 
mogel Kranj razširjati z novimi stanovanjskimi zgradbami samo 
na odprti severni strani, kjer vidimo zares obsežne najnovejše dele 
mesta, ob cestah na Bled—Jesenice in na Jezersko ter med njima. 
Le nekaj stanovanjskih novih obmestij se je spustilo v aluvialno' 
ravnico ob Savi, ob mostu ter nad in pod kolodvorom, kjer je kon
centrirana nova industrija. Razen tega pa. so' v zadnjih dveh deset
letjih nastajale nove stanovanjske hiše in vile v vaseh ob starem 
Kranju, predvsem v Stražišču ter pod Šmarjetno goro in v Laborah, 
pa v vaseh nad kokrskim kanjonom od Primskovega čez Klanec, 
Huje skoro do čirčič, Tu je zaposlovanje v novi industriji ljudi 
zadržalo- doma, da ni bilo odseljevanja, a vrh tega privabilo' obilo 
ljudi od drugod. Zato moremo konstatirati, da pripadajo' tudi vse



te najbolj urbanizirane vasi novemu industrijskemu Kranju. In 
sicer so to kraji: Stražišče, Gorenja Sava, Klanec, Primskovo', Huje 
in seveda Kranj sam, kar vse pomeni mestno naselje z 12.570 pre
bivalci.

Kranj s svojo industrijo vpliva na široko kmetijsko okolico, 
razširjajoč urbanizacijo, privabljajoč vedno' nove delovne moči v

Pod. 31. Kranj
Stari tržni prostor sredi prvotnega Kranja

svoja industrijska podjetja ter obrtne, trgovske, prometne in še 
razne druge obrate. Še bolj kakor nekdaj je Kranj središče močne 
trgovinske zamenjave, z močnim obrtništvom, zelo živahno- pro
metno središče, z mnogimi avtobusnimi zvezami. Tudi v prosvetnem 
in kulturnem območju je njegova vloga pomembna, saj ima večjo 
tiskamo s krajevnim periodičnim tiskom, lastno gledališče, znatno 
strokovno šolstvo nižje in srednje stopnje, z mnogimi društvi in 
družbenimi organizacijami. Tu je tudi Prešernov spomenik in 
muzej.

Kranj je sedež velike občine-komune, ki vključuje široko- oko
lico v vseh smereh s skupno 17.827 prebivalci. Kranj je hkrati sedež 
OLO, ki obsega v glavnem vso pravo-, izrazito Gorenjsko, od naj



višjih Karavank ter Julijskih alp pa tja  do- Vodic, do- Medvod in 
čez Škofjo Loko, vključujoč še domala vse škofjeloško- hribovje. 
Po pravici se večkrat označuje kot prestolnica Gorenjske. Jedro- 
pomembnosti Kranja pa je v močni gospodarski poziciji in široki 
funkciji njegove industrije, saj je po številu industrijskega delav
stva na tretjem mestu v LR Sloveniji ter na 13. mestu v FLR Ju
goslaviji.

Kranj se odlikuje tudi po prekrasnem pokrajinskem položaju. 
Kot naselje ima še vedno- svoje središče v starem mestu, ki je oču- 
valo- dobro ohranjeno- in skoro- neprenarejeno- staro lice, v slikoviti 
legi nad savsko- dolino ter kokrškim kanjo-nom. Industrija se je na
mestila spodaj ob Savi kjer teče železnica, dasi ji gre trda za pro
stor v razmeroma malo prostorni aluvialni ravnici, kjer vrh tega 
pretijo- povodnji. Trgovina je ostala zgoraj v starem mestu, kjer 
tvori slikovito- osrednje povsem ohranjeni pravokotni tržni prosto-r, 
ležeč ob glavni cesti, ki se je bila vzpela po- klancu od savskega 
mostu navzgor. Enakomerno visoke starinske hiše so- o-hranjene po 
večini nepredelane podobno- kot v  Radovljici, na katero spominja 
Kranj po- svoji legi. V celem izvira marsikaka težava iz lege v raz
gibanem ozemlju, ki je bila mnogo bolj prikladna za nekdanje 
strateške potrebe, nego- za rast modernega mesta in industrijskega 
središča. Toda zato ostane Kranju sloves slikove-ga mesta, ki naprav
lja mogočen vtis na popotnika, ko- ga ogleduje z vlaka ali z visoke 
terase. Veličasten je Kranj po- svoji okolici, o-sobito- po svetlih gorah, 
ki kipijo- v nebo na. vsem vzhodnem in severnem obzorju. Malo- je 
mest na Slovenskem, ki bi se mo-gla primer jati po* slikovitosti z go
renjsko- prestolnico-. In Kranj bi mogel mnogo- več pomeniti tudi kot 
izhodišče za tu-ristiko- modernega tipa.

ŠKOFJA LOKA. Tudi Škofja Loka stoji na robu kotline, in sicer 
na jako- markantni točki. Tu se iztekata v ravnino dve dolgi dolini, 
Poljanska in Selška, Po- o-beh držita danes cesti, vodeč preko ne 
visokih prevalov na primorsko- stran; podoba je, da je čez višine 
med njima že zgodaj vodil prehod k srednji Soči pri Mostu (Sv. Lu
ciji) in dalje na Čedad. Toda za stari vek je ta pot kaj malo- izpri
čana in zelo je mogoče, da je glavni prehod vodil od zgornje Po
ljanske doline skozi Suhi dol mimo- Lučen ter Horjula na Ljubljano 
pa da se je pot po- spodnji Poljanski dolini bolj uporabljala šele 
v srednjem veku, ko- so v Škofji Loki zagospodovali brižinski 
škofje. Saj je v spodnji Poljanski dolini malo- starinskih sledov in 
tudi na mestu Škofje Loke so- našli le en rimski napis. Morda 
smemo šteti zraven še ime naselja Puštal (v kotu med Poljansko



in združeno Soro), akoi pomeni isto kar1 Gradišče. V bližini se 
pojavi Stara Loka, kjer je nastala pražupnija skoro za vse Sorško 
porečje. Toda podobnoi je, da se prafara tu ni razvila na sledeh 
stare naselbinske zgostitve, marveč kot brižinska ustanova. V Stari 
Loki, ki se je nahajala v prirodnem središču obširnega gospostva 
brižinskih škofov, je bil sprva upravni sedež njihovega gospostva. 
A kmalu so zgradili v bližini stare slovenske vasi na hribu nov 
grad in pod njim je nastalo novo* naselje, ki se leta 1248 omenja kot

Pod. 32. Si tarska hiša v Stražišču pri Kranju

Stare sitarske hiše so se razlikovale od kmečkih po tem, da sta v n ji bivali 
dve družini, na vsakem koncu ena

trg, a že leta 1274 kot mesto (Kos). Podoba je, da gre tu za povsem 
novo' ustanovitev. Škofja Loka se ima potemtakem za svoj nastanek 
zahvaliti predvsem nekdanji oblasti brižinskih škofov in se tedaj 
po pravici imenuje po' njih. Ugodna lega v prirodnem središču ob
sežnega gospodarstva je postajala za mesto čim dalje važnejša, ko 
so polagoma kolonizirali ozemlje in sta postajali obe dolini tudi 
demogeografsko ogrodje hribovja, čim dalje bolj gosto obljudene 
pokrajine, podobno kot se je močno' obljudila tudi bližnja ravan.

Škofja Loka je nastala v kotu med obema Sarama, hkrati pod 
gradom, ki je danes v razvalinah, na terasah, da je bila zavarovana 
pred povodnjijo. Najstarejši del so postavili tik onstran mostu čez 
Selško' Soro, okrog (Zgornjega) trga na vznožju hriba, medtem ko 
se je mesto kesneje razširilo navzdol proti Poljanski Sori, okrog



Spodnjega ali Novega trga (4, 103, 112). Mestoi je namreč dobro na
predovalo' ter postalo tržnoi središče za. vse prostrano brižinsko go
spostvo, a tudi obilo' obrti se je naselilo v njem. Zeloi v dobro ji 
je hodil veliki promet, ki se je razvil v srednjem veku po' poti od 
Tuhinja—Kamnika mimo* Smlednika in potekal dalje po Poljanski 
dolini proti Čedadu.

Z moderno dobo se je za Škofjo Loko' marsikaj spremenilo. 
Brižinska škofovska oblast je nehala leta 1803 in sedež uprave je 
bil poslej v Kranju. Škofja Loka je postala samo' središče sodnega 
okraja, a sedež samostojnega, na novo1 osnovanega okraja šele v 
letu 1936, a še to je trajalo le nekaj let. Neugodno je bilo za mesto, 
ko so železnico' speljali tako, da je nastal kolodvor na Trati, 3 km 
od mesta, ki mora k vlakom vzdrževati avtobusno' zvezo. Toda 
vendarle se pet cest stika v Škofji Loki in po dveh od njih je 
reden avtobusni promet z izhodiščem v mestu odnosno na železniški 
postaji. Prometna funkcija Škofje Loke se je ojačila z nastankom 
državne meje 1918—1941, do katere je bilo' odtod najboljše izho
dišče. Saj je Škofja Loka v tem obdobju dobila celo novo večjo 
vojašnico' z znatno* stalno posadko.

To so historične osnove, na katerih se razvija sodobna Škofja 
Loka, ki je vanjo modema industrializacija prinesla novih gospo
darskih pobud ter novega prebivalstvenega razcveta. Novi dose
danji in bodoči razvoj Škofje Loke se razvija v znamenju nekakega 
teritorialnega dualizma, zakaj gospodarska in naselbinska ter de- 
mogeografska privlačnost izhaja iz dveh središč: od železniškega 
kolodvora na Trati, kjer teče mimo tudi glavna cesta na Ljubljano 
ter na Kranj, pa od starega mesta Škofje Lokei, tradicionalnega 
mestnega naselbinskega središča. Kolodvor na Trati in staro mesto 
vežeta dve cesti: stara, ki teče ob starih vaseh Suha ter Stari Dvor, 
kjer je nastalo novo naselje Nova vas, naslanjajoče se na novo 
Trato ob kolodvoru, pa nova cesta, tekoča premo čez, novi most 
čez Sušico. Obe cesti vežeta po' mosteh čez Selško Soro staro mesto 
Škofje Loke z novim naseljem ob kolodvoru v Trati in ob obeh se 
v vmesnem prostoru 2—3 km razvija Nova Škofja Loka. Razvija se 
ob starih vaseh Stara Loka, Stari Dvor, Suha, Trata in Puštal, ki 
so se seveda vse že močno urbanizirale,.tako da ob njih, na ime
novanih glavnih dveh cestah ter stranskih poteh, nastajajo nove 
zgradbe, bodisi posamične stanovanjske hiše, kakor novi stano
vanjski bloki, delavnice ter industrijska podjetja.

Stara Škofja Loka je  imela svojo vodno moč v glavnem na 
Selški Sori, k i teče v tesni, dokaj globoko vrezani strugi, z znatnim  
strmcem. Na njej ali v njeni bližini so stala stara obrtna, roko



delska ter industrijska podjetja. Nekatera od njih so se preobliko
vala v moderno industrijo, na primer elektrokovinsko' podjetje 
Motor z livarno, zaposlujoče 164 ljudi, pa tovarna klobukov »Šesir«, 
stoječe ob Selški Sori v mestu, z 234 delavci. Blizu tam je tudi 
tovarna prešitih odej, bliže Stari Loki, s 40 delavci, pa Strojno pod-

Pod. 33. Škofja Loka

jet je z 61 delavci. Mlini ob Škofji Loki, ki so< bili vsi koncentrirani 
ob Selški Sori, so nehali z obratovanjem, a novo mlinsko* podjetje 
z 22 delavci deluje sedaj na Trati blizu kolodvora, a tudi predelo^ 
vanje lesa s skladišči se je naslonilo na kolodvor, organizirano v 
»Medzadružni lesni kombinat Jelovica« v veliko» industrijsko pod
jetje s 469 delovnimi močmi. Prav tako se je naselilo’ ob kolodvor 
največje industrijsko’ podjetje nove Škofje Loke, Gorenjska pre
dilnica s 650 delavci ter zaposlenci. Od skupnega števila 1640 vseh 
delovnih moči, kar jih zaposluje skupaj vsa industrija v novi Škofji 
Loki, jih je nič manj ko 1141, torej 70 % obseženih v podjetjih ob 
kolodvoru na Trati. Izven prostora med Škofjo1 Loko- in Trato je



samo tovarna furnirja v Bodovljah, nekaj kilometrov nad mestom 
ob Poljanski Sori.

Ako' govorimo o današnji Škofji Loki, moramo vzeti kot enoto 
urbanizirano naselje od Trate pa do kraja Škofje in Stare Loke, 
s Starim Dvorom, Suho, Novo vasjo ter Puštalom vred. Zakaj to 
je skupen gospodarski in demogeografski organizem, dasi je med 
posameznimi naselji še obilo* nezazidanega površja, njiv ter trav
nikov. V jedru starih vasi je še mnogo močnih kmetskih domov, 
z zelo naprednim kmetijstvom, toda domala povsod v krepkem 
sožitju z industrijo ter drugimi urbanskimi ekonomskimi osnovami. 
Vseh prebivalcev je v tej Novi Škofji Loki po* stanju v letu 1953 
6176, medtem koi jih je bilo v letu 1880 samo* 3712; prebivalstveni 
prirastek znaša potemtakem 66,4 %. Sama Škofja Loka v obsegu 
starega mesta kaže seveda zmernejši demografski napredek; saj se 
je od leta 1880—1931 prebivalstvo od 2293 namnožilo1 samo* za 3 %, 
na 2399 ljudi, toda do leta 1953 vendarle na 3360 ljudi, kar pomeni 
rast za 46,5 .%i v vsem obdobju 1880—1953.

Škofja Loka se nam kaže kot mesto z interesantno1 zgodovino' 
in znova krepko urbansko funkcijo1, vendar tako*, da se je izven 
starega mesta koncentriral moderni industrijski razvoj in nastaja 
novo mesto zlasti v prostoru proti Stari Loki in Kamnitniku, a na 
splošno proti Trati. Škofja Loka je ohranila tudi v svoji zunanjosti 
tipično izredno ljubeznivo' in slikovito' lice starinskega mesteca in 
zelo je značilno, da se je tu osnoval eden prvih krajevnih pokrajin
skih muzejev Slovenije. Moderno razširjanje mesta je usmerjeno 
na levo stran Selške Sore, kjer pa. je površje živahno razgibano' ob 
Sori in njenih desnih pritokih.

ŠKOFJELOŠKO HRIBOVJE

SKUPNOST ROVTARSKEGA PREDELA. Na zahodni strani se ob 
Ljubljanski kotlini dviga prostrano hribovje. V velikem je to alpsko 
predgorje, ki pomeni dejansko po zgradbi in celotnem položaju, 
pa tudi po značaju površja nadaljevanje Posavskega hribovja; le 
udor Ljubljanske kotline je ločil oba velika predalpska predela.

Toda predalpsko hribovje na zahodu od Ljubljanske kotline 
je še znatno manj enotnega značaja nego Posavsko hribovje, Pa 
tudi manj v prirodi obmejeno je. Proti J in JZ prehaja v planote, 
ki sicer niso' obsežne, a so jako> izrazite, razprostirajoč se od južno- 
vzhodnega oboda Tolminske kotlinice proti JV na široko ob Idriji 
do Vrhnike in Logatca. A te Idrijske planote prehajajo proti J in



JZ v še večje, višje in bolj sklenjene planote z osredjem v Trnov
skem gozdu ter Hrušici. To so trije v marsičem med seboj različni 
pasovi, toda v nekih pogledih vendarle predel, ki se jako* vidno in 
določno* razlikuje od sosedstva. To je predel, ki se je človek vanj 
naselil šele primeroma jako kesno, vsaj po večini. Zelo prostrana 
so* tu področja, ki so* jih izkrčili šele v toku srednjega veka, ali pa 
celo šele na prehodu v novi vek, pa se naselili v njih bodisi v 
zaselkih ter malih vasicah, največ pa v samotnih posameznih kme
tijah. Mnoga od teh kesno* izkrčenih ter poseljenih področij so* še 
dandanes med prebivalstvom znana pod imenom Rut ali Rovt; nji
hova narečja so* spričo tega jezikoslovci imenovali »rovtarska« (Ra
movš 53). Ves ta obsežni predel moremo* dokaj upravičeno imeno
vati Rovtarski predel.

Rovtarski predel po tem pojmovanju obsega vse obsežno ozem
lje od Julijskih Alp na severu do Vipave in Pivke na jugu, pa od 
Ljubljanske kotline ter Notranjskega podolja na vzhodu do* Če*po>- 
vanskega dola in Tolminske koitlinice na zahodu. V njem so ob
seženi trije med seboj zelo* različni deli. Na jugu je visoka planota 
Hrušice in Trnovskega gozda, sestoječa v vsem obsegu samo* iz 
apnenca ter dolomita, ki je ves mezozojske starosti, nekaj kredne, 
nekaj jurske, nekaj trijadne formacije. To* so spričo* tega docela 
zakrasele planote, pravi hudi kras, ampak v visoki legi.

V srednjem delu se je pokazala izpod mezozojskih apnencev 
vododržna osnova werfenskih, permskih ter karbonskih škriljevcev 
in peščenjakov. Tukaj so* spričo tega reke in rečice prerezale 
apniško* mezozojsko odejo, pa dosegle vododržno podlago* in tečejo 
tudi še danes v njej. Spričo tega se je tu nekdaj enotna velika pla
nota razkosala na več manjših delov, o*zkih, srednje dolgih planot, 
ki pa so povečini v dokaj znatni nadmorski višini. To* so* Idrijske 
planote okrog Idrije*, nadaljujoče se proti JV do Logatca v enakem 
značaju, a proti SZ do spodnje Idrijce.

Tretji, najsevernejši del Rovtarskega predela je geološko-petro*- 
grafsko* bolj mnogovrstne sestave. Tu prevladujejo vododržne hri
bine, karbonski in permski pa werfenski škriljavci in peščenjaki, 
zavzemajoči tudi površje, ponekod v jako* obsežnih področjih, po 
drugod v manjših pasovih, medtem ko* so* vmes med njimi tla iz 
apnencev, največ iz trijadnih, v severozahodnem delu tudi iz ju r
skih in krednih. V zgradbenem pogledu je to jako zanimivo*, pod
ročje pestre tektonike.

Ker zavzema apnik le primeroma malo1 obsežne dele površja, 
se niso skoro nikjer mogle razviti ali ohraniti prave planote. Vodno 
omrežje se je tod povsod ohranilo na površju, ki je spričo tega



razrezano in razčlenjeno v silno razgibano hribovje. H ribi se vrstijo 
in doline med njimi, ozki hrb ti in neštete m ajhne dolinice ter grape. 
Hribovje, podobno Posavskemu, samo da še m anj pravilno* raz
členjeno. Tri dele moremo razlikovati v njem. N a vzhodu, ob 
Barju, so G radaške doline razvrščene v troje, s Polhograjskim h ri
bovjem, ki se nadalju je proti SV v Polhograjskih dolomitih, sega
jočih do Ljubljanske kotline med Ljubljanskim  in Sorškim poljem.
V porečju obeh Sor je škofjeloško hribovje, na primorsko stran je 
Cerkljansko* hribovje*, ki se odm aka že k  Soči, po* Bači in Idrijci. 
Tu se nahajamo* v območju starodavne! razvodnico med sredo
zemskim in panonskim mor jem, a tud i še danes teče tod razvodnica 
med Savo in Sočo. V naslonitvi na  razvodnico se je tu  ra«vijalo 
območje ku lturn ih  vplivov bodisi od vzhoda iz L jubljanske kotline, 
pa od zahoda, največ iz Tolminske kotlinice, V skladu s tem bomo* 
razlikovali posamezne pokrajine ter jih uvrstili med ustrezajoče 
velike geografske enote, na katere se naslanjajo*.

Trije glavni deli našega Rovtarskega predela so* med seboj 
različni bodi po* zgradbi in geološki sestavi, kakor po* reliefu in 
geomorfološlcih svojstvih površja, p a  po* naseljenosti, po* vlogi v 
celotnem demogeografskem dogajanju.

Bodisi v Trnovsko-Hruševski planoti, kakor v  Idrijskih p la
notah je zgradba izrazito* dinarska; geološke* proge, kakor tudi 
prelomnice in zgradbene* gube se vlečejo* v smeri od JV proti SZ. 
Razodevajo se tud i v  arografski razvrstitvi, v  usmerjenosti voda, 
kakor moremo posebno* lepo opazovati v Idrijskih planotah, v  po
rečju Idrijce, ki sama teče v dinarskem pravcu proti SZ k Soči pri 
Mostu. V Cerkljanskem in Loškem hribovju pa je tudi v teh p o 
gledih znatno* drugače. Tu smo* v področju, k je r se stikata  dinarska 
in alpska zgradba, in sicer v p rav  zanimivih pogojih in  oblikah, 
k i so jih  ugotovile drobne geološke* proučitve. V vzhodnem pod
ročju vlada v glavnem še alpska zgradba, tudi še v  območju Polho
grajskih in H orjulskih hribov. To*da kolikor bolj proti Z in  SZ, 
toliko bolj se zbližujejo alpske in  dinarske zgradbene enote, toliko 
bolj tesno je bilo* za prostor ob gubanju, toliko* manj prosto* so se 
mogle razvijati zgradbene tvorbe v orogenetskem procesu. Kam
ninske* ploče se* niso* mogle enostavno stisniti v pravilne gube, 
marveč so* se razpokale in trše so se porinile čez druge, tudi čez 
mlajše. Zlasti v zahodnem in severozahodnem področju so ugotovili 
močne narive, ki so* v njih  alpske* zgradbene ploče porinjene* dokaj 
daleč čez dinarske enote, postavimo v Poljanskem področju, ob 
Baški dolini (pri Kneži), ob južnem  robu Julijskih Alp itd. Saj so



se močni, proti jugu usmerjeni narivi dogodili tudi v južnem 
območju, pri Idriji, pa zlasti ob Vipavski dolini. V vzhodnem pod
ročju se kaže v zgradbi še notranja tektonska povezanost z obrisi 
Ljubljanske kotline (Kossmat 62). Zgradbene zasnove se v Škofje- 
loško-Cerkljanskem hribovju v izoblikovanosti reliefa uveljavljajo 
mnogo manj učinkovito', nego> v obeh dinarskih področjih, dasi tudi
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Pod. 34. Pokrajina sredi škofjeloškega hribovja z Mladim in Starim vrhom

tukaj nismo popolnoma brez te notranje povezanosti. Zakaj v 
južnozahodnem robnem delu se čutijo značilnosti dinarske zgradbe, 
posebno v zgornjem porečju Poljanske Sore:, medtem ko» se v južno- 
vzhodnem delu kaže in razodeva učinek alpske zgradbe, postavimo, 
v območju Gradaških dolin, podobno kot v severnem področju, ob 
visokih Julijskih Alpah, v Selški ter Baški dolini. V celem pa mo
ramo reči, da se v izoblikovanosti površja zgradba kaj malo< učin
kovito razodeva; na zgradbenih temeljih je zasnovanih primeroma 
malo dolin ali gorskih hrbtov. Pač pa prihajajo jako močnoi do 
veljave geološko-petrografske razlike, pred vsem seveda razloček 
med apnencem ter dolomitom pa ostalimi docela vododržnimi hri
binami. V apnencu in dolomitu so povsod višji hribi in največ je 
gore, pa strma pobočja. Izbirna ali selektivna erozija je dosegla



tod jako velike, že na p rv i pogled vidne učinke. Naše hribovje je 
predel nenavadno velike geološke pestrosti. Kjerkoli gremo čez 
hribe, se geološko-petrografska sestava že n a  bližnjo daljavo. naglo 
sprem inja in se v skladu s tem m enjava tud i lice reliefa. Zato je 
naše hribovje svet siln o živahne razgibanosti, povsod hrib in dol, 
p a  hrib in dol in spet hrib in dol.

V naslednjem nam  kaže najprej orisati škofjeloško hribovje, 
ki se po prirodi in poi demogeografskih svojstvih naslanja na L jub
ljansko kotlino, in sicer na njen srednji del, k je r je v  sotočju obeh 
Sor skupno gospodarsko' in prebivalstveno središče v  mestu Škofji 
Loki. — Nato. naj uvrstimo pokrajino Polhograjskih hribov ter 
G radaških dolin, k i jo naslanjam o na oris spodnjih delov L jub 
ljanske kotline, saj je z njimi, posebno z Barjem, najtesneje pove
zana, bodisi p O1 prirodi svojega ozemlja, kakor po. delu in življenju 
človeka. T retji del, Cerkljansko hribovje» pa  kaže uvrstiti v  opis 
Primorskega, in sicer ob Posočje, kam or se naslanja. Saj je treba 
tudi opis Idrijskih planot in Trnovskega gozda te r Hrušice uvrstiti 
za celoto Notranjskega, že v Primorje.

ŠKOFJELOŠKO HRIBOVJE V PREGLEDU. Srednji del prostranega 
predalpskega hribovja med Savo. in Sočo se imenuje navadno po 
Škofji Loki. škofjeloško hribovje ima svoje ime po tem mestu pač 
v prvi vrsti zato, ker je spadalo pod gospodarstvo brižinskih škofov, 
ki je imelo svoj sedež v starodavni Škofji Loki. Toda globlje osnove 
tega poim enovanja so v dejstvu, da se nahaja  pri Škofji Loki velika 
sovodenj obeh Sor, spoj in stik obeh glavnih dolin, pa da je prav  
to« sotočje ustvarilo^ prirodne pogoje za osredotočenje celotnega 
demogeografskega uveljavljanja. Stik obeh dolin, hidrografska so
vodenj, to  ustvarja  prirodne temelje tudi za upravno, središče ce
lotne pokrajine, katere tradicionalni upravni obseg se je vjemal 
domala v vseh smereh z obsegom sorskega porečja. Bodisi proti 
L jubljanici kakor proti Soči ter kraškem u odm akanju na jugu, 
povsod se hidrografske in upravnopolitične mejnice v glavnem 
ujemajo1 bodisi po stari tradiciji brižinskega gospostva kakor 
modernega političnega okraja. Ker je skupna pripadnost k  škofov
skemu brižinskemu gospodarstvu zapustila za seboj dediščino, v 
nekih pogledih demogeografske strukture, je enotnost te pokrajine 
tem krepkejša. Zares je tedaj upravičeno«, imenovati to pokrajino 
po Škofji Loki. Ime Škofjeloško< ali kratko-: Loško* hribovje se je 
že zelo udomačilo«, p a  ga bomo. zato« ohranili tudi v našem pre- 
motrivanju.



Pregled — Zgradba in geološka sestava tal

Obmejitev škofjeloškega hribovja je s tem že podana v pogla
vitnih obrisih. Ta pokrajina se po tem takem ujema z obsegom 
porečja obeh Sor, kolikor ga pripada hribovju.

Toliko razgibanosti in raznovrstne reliefne razčlenjenosti kakor 
v škofjeloškem (in Cerkljanskem) področju imamoi na Slovenskem, 
razen v vzhodnih Karavankah, samo še v Posavskem hribovju, ki 
mu je podobno tudi po izredni geološki pestrosti ter po legi na 
južnem robu Alp. Saj nam dejansko- škof jeloško-Cerkljansko' pod
ročje predstavlja po legi in zgradbi nadaljevanje Posavskega hri
bovja, ki je udor Ljubljanske kotline že zgodaj pretrgal zvezo med 
njima. Obe pokrajini spremljata prave visoke Alpe, zatoi smo ju 
pogosto označevali kot Predalpe ali Predalpsko hribovje. Kakor 
pripadata obe področji istemu pokrajinskemu tipu, so vendar med 
njima tudi neke razlike. Že po1 višini. V veliki večini se tudi v 
Škof jeloško-Cerkljanskem hribovju najvišji vrhovi vzpenjajo nad 
J 000 m ali največ mak» čez 1100 m, toda v severnem delu dosezajo 
m n ogo večje višine, do 1300 m in več, v Blegošu celo 1560 m, a v 
Poreznu 1622 m. Posavsko' hribovje ima, reči moremo, bolj pravilno 
zgradbo in oroplastiko v alpski podolžni smeri, medtem ko moremo» 
opazovati v Škof jeloško-Cerkljanskem hribovju v razvrstitvi geo^ 
loš k o-1 ek t o-nsk ih pasov zavoj iz alpskega v dinarski pravec in dokaj 
zapletene odnošaje med obema. Hidrografsko omrežje se je tu 
mnogo bolj sprostilo od zgradbenih osnov, razen v južnovzhodnem 
področju; saj je bil tu hidrografski razvoj bistveno- drugačen. Že 
izredno- dolgo, bržkone še več ko od srede terciara dalje se je tu 
nahajalo sredozemsko-panonsko razvodje. Doline in hrbti hribov 
imajo spričo- tega mnogo- bolj raznovrstne smeri. Vrh tega tu manj
kajo terciarne plasti, ki dajo- Posavskemu hribovju tudi veliko- 
gospodarsko veljavnost.

škofjeloško- hribovje je umetna označba, ki pa se je že docela 
udomačila, saj je njegova pokrajinska enotnost očitna.

ZGRADBA IN GEOLOŠKA SESTAVA TAL. V velikem je malokje 
na Slovenskem reliefu tako- malo zavisen od zgradbe kot v škofje
loškem hribovju. Ne le zaradi tega, ker imamo tu staro razvodje 
s staro- hidrografsko zasnovo-, marveč je zgradba sama neenotna 
in dokaj zapletena, toda spričo- obilnih novejših geoloških proučitev 
precej pojasnjena (57, 56, 62, 72, 104).

V območju Idrijskih planot gospoduje dinarska zgradba še 
popolnoma, a v našem hribovju se krepko- uveljavlja alpska tekto
nika. Najbolj prevladuje v severnem delu, pa tudi na vzhodu, med
tem ko se na SV uveljavlja nekoliko- gradbeni vpliv Ljubljanske



kotline, V osredju in v južnozahodne m področju prihajajo krepko 
do veljave dinarski gradbeni elementi. Tod se prehod v dinarsko 
p<wl roč je izrazi tudi v tesnem soglasju med zgradbo in geološkimi 
pasovi ter oroplastično razčlenjenostjo1 površja. Na široko v sever- 
nozahodnem obrobju Ljubljanskega Barja, se v usmerjenosti in 
zavojih potokov, dolin in hrbtov opaža vpliv bodisi zgradbe ali od 
zgradbe zavisne slemenitve geoloških prog.

Y škofjeloškem hribovju se posebno lepo in določno vidi za- 
visnost površja od geološke sestave. Poglavitna značilnost našega 
predela je, da so tu mogočno zastopani škriljevci s peščenjakom, in 
sicer v največji meri karbonske starosti. Geološki sloji,, ki so* jim 
nekdaj pripisovali spodu jepaleozojsko starost (silur, devon), se 
dandanes tolmačijo' kot mnogoi mlajši, največ trijadni (Ramovš 56). 
Toda nad njimi ležijo* tu velike tam manjše zaplate trijadnih 
apnencev ter dolomitov, v severnozahodnem delu tudi apnenci ju r
ske ter kredne starosti. Imamo celo primer, da so- starejše plasti 
n. pr. karbonski škriljevci porinjeni na mlajše, na. trijadne apnence. 
Zakaj naša pokrajina kaže znake zelo močnega tektonskega stiska, 
usmerjenega od SV in S proti JZ in J, ki je povzročil izredno 
očitne primere narivov; geološka proučitev jih je ugotovila v hri
bovju okrog Poljan, pa okrog Blegoša in Cerknega ter ob Bači, 
k jer kažejo kredni skladi okrog Kneže zelo' lep in na nedvomen 
način izpričan primer tektonskega okna. Spričo teh in podobnih 
tektonskih motnjav v razporedbi geoloških prog je menjava v 
geološko-petrografski kakovosti zemljišča še večja nego v Posav
skem hribovju, pa zato uveljavljanje selektivne erozije še obilnejše.

ZNAČAJ POVRŠJA. Škriljevo ter peščeno' ozemlje je povsod silno 
živahno razrezano. Omogočilo' je, da se je vodna mreža razvila zelo 
na gosto in površje razčlenjuje obilica dolin, dolinic ter grap. Za
plate apnenca, in dolomita niso- niti zelo debele niti obsežne; na njih 
so' se mogle razviti le tu tam manjše kraške oblike, vrtače in jame, 
kakor jih vidimo* na primer na Ravniku za Toškim čelom. Toda v 
celem je škofjeloško in Cerkljansko' hribovje normalen relief, kjer 
je krašlco površje neznano, saj zadenemo' nanj le izjemoma na 
neznatnih obsežnejših apniških ravnotah.

Prevlada vododržnih hribin je vzrok, da se površje v mnogo- 
čem razlikuje od sosednih Idrijskih planot. Tu se nisoi mogle ohra
niti popolnoma vravnjene ploskve kot ostanek po pliocenskem rav
niku, zakaj gosta mreža potokov jih je naglo razkosala na zelo 
majhne dele ter jih s pomočjo odplakovanja zoblila in mnoge 
končno priostrila v normalne gore in hribe ter hrbte. Le kjer je
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Pad. 35. Geološko-tektonski prerez skozi škofjeloško hribovje med Žirmi in Poljanami
Po Kossmatu
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površje iz večjih zaplat apnenca, so se ohranile znatnejše zelo 
ravne ploskve, kakor jih vidimo zlasti nad Horjulsko dolino (na 
primer v Korenski planoti, ob Butajnovi v višinah 660—720 m, pa 
v Ravniku (prim. ime!) za Toškim čelom 550—600 m itd. K njihovi 
ohranitvi je obilo pripomoglo zakrasevanje, saj se je na razvodju 
pri Lučnah ohranila celo suha dolina (prim. krajevno ime Suhi dol). 
Po drugod, zlasti tam, kjer prevladujejo vododržne hribine, so se 
po ravniku ohranile bolj zaobljene valovite ploskve v ovršju, kakor 
jih vidimo' na primer v Žirovskem vrhu 800—900 m pa v široko* 
zaobljenem vrhov ju višine 880—920 m okrog Pasje ravni, v raz- 
vodnem področju med Cerknim in Poljanami, Sp. Idrija in Zirmi, 
k jer se vleče med Idrijo in Poljansko' Soro široko plečato sleme, v 
višinah 920—980 m, z najvišjimi plečatimi vrhovi doi nekaj čez tisoč 
metrov, (Vrhovec 1047 m, Jermanovec 1026 m, Bevkov vrh 1050 m 
itd). Tudi tu imamo ostanke široke pliocenske uravnave, toda pre
oblikovane povečini v zaobljene, široke plečate hrbte in kope, ki 
nas spominjajo na pohorsko vrhovje. Njihova višina se na splošno 
znižuje iz osredja, kjer se giblje okrog 900—1000 m, proti zahod
nemu in vzhodnemu področju, kjer se drži največ okrog 800 m, 
v obrobju Barja še nižje, okrog 700 m. Tako položno1 je nagnjeno to 
ovršje, da so na. njem domala povsod urejene njive s travniki in da 
segajo domovi tudi ob najvišje kope. Tudi zaporedne nižje terase 
so izoblikovane največ v široko plečatih zaobljenih gorskih po
molili, hrbtih in kopah, toda čim niže gremo, čim bolj se bližamo 
dolinskemu dnu, tem redkejši in ožji postajajo ostanki teras in 
vršin, tem bolj strma pobočja.

Široko« plečati hrbti in zelo zaobljeno vrhovje^ ki je svojstvo 
škriljevega ozemlja in prva karakteristika površja v Škof jeloško- 
Cerkljanskem hribovju, je največ pripomoglo« k njega poselitvi. 
Toda prav tako* je zanj značilna selektivna erozija, ki moremo tu 
njene učinke v izobliki površin opaziti enako pogosto« kot v Posav
skem hribovju. V apniškem ter dolomitnem ozemlju je odplako- 
vanje učinkovalo počasneje, tako da tvorijo« apniške in zlasti do- 
loimitne zaplate domala povsod najvišje vzpetine, bodisi priostrene 
vrhove ter grebene, kot se nam kažejo« posebno« učinkovito« v dolo
mitnem ozemlju v Polhograjskem hribovju (Sv. Lovrenc, Grmada 
s Tošcem kot naj višjim), ali širše hrbte ter osamljene gore. Povsod 
po višini nadkriljujejo« škriljevo« sosedstvo, kakor moremo« ugotoviti 
zlasti v gorah, ki se vrstijo« v alpsko« usmerjenem nizu južno« ob 
Selški dolini. Obdaja jih škriljevo ozemlje, ki vidimo« v njem zaob
ljene hrbte in vrhove, največ pod 900 m. A kakor hitro« preidemo 
na apniške ploče, ki ležijo« osamljeno« na vododržnih hribinah, se



slika spremeni: začno se strma pobočja in priostreni vrhovi opo
zarjajo že od daleč nase, bodisi po1 obliki kot po- prevladujoči 
višini, Stari vrh 1205 m, Mladi vrli 1370 m, Koprivnik 1389 m, Ble
goš 1562 m in Porezen 1622 m. Na njih se piano-tasto površje v  vi
šini 1280—1350 m smatra za ostanek kesno- miocenskega ravnika 
(104, 106). Ta gorski niz je najvišji in edino obsežnejše neposeljeno 
področje v hribovju.

Pod. 36. Selca

Tretja zelo- vidna značilnost našega hribovja je v dejstvu, da 
so- pobočja v nizkih legah bolj strma nego v višjih. Dobro se vidi, 
da je v mlajših stopnjah mo-rf »genetskega razvoja mnogo bolj pre
vladovalo dviganje, združeno- z globinskim vrezovanjem, pa da so 
bili vmes le prav kratki presledki mirovanja, ko' se je mogla uve
ljaviti bočna erozija ter izoblikovati redke ozke terase. Enaka 
morfogenetska svojstva smo- opazovali tudi drugod po Slovenskem, 
toda v našem hribovju pridejo posebno- močno? do- veljave. Reliefna 
energija je v zahodnem delu nekoliko večja nego v osredju in na 
vzhodu. Bača in Idrijca, ki odvajata vodo- v Sočo, imata na sotočju 
pri Mostu višino- 168 m, Bača pri ustju Koritnice pod Hudo- južno 
270 m, a Idrijca na izlivu Cerknice 250 m. Sora ima še pri Škofji 
Loki višino 337 m, Gradaščica pri Dobrovi 300 m, medtem ko teče 
Selška Sora pri Selcih 420 m, a pri Zalem logu 534 m, Poljanska



Sora pri Poljanah 380 m, a v Žireh 480 m, Gradaščica v Polhovem 
Gradcu 370 m, a Šujica p ri Horjulu 330 m visoko«. V splošnem so 
strmine v soškem porečju še večje. V vsem hribovju so doline ozke, 
a stranske dolinice prav zelo tesne, prehajajoč v smeri navzgor 
naglo« v neprehodne grape. Po«vso«d se iz dna vzpenjajo« strma po
bočja, v spodnjih legah le malo razgibana s pičlimi terasami. Raz
lika med apniško-dolomitnimi oddelki ter škriljevim ozemljem se 
v glavnih dolinah kaže v nekoliko« različnih strminah, še bolj pa v 
menjavi med ožjimi in širšimi deli, med debrskim in ploskim dolin
skim dnom. Ker se tudi v stranskih dolinicah in grapah zelo« pogosto 
menjava geološko'-petrografska sestava, prehajajo« potočki preko 
različno« odpornih kamenin, zato« se tudi ob njih menjavajo« prav 
tesne debri z ne«koliko« prostornejšimi deli. Ni čuda, da imajo« po«toki 
tako« nemiren tok, da se v tako obilni meri uvrščajo v strugah tesna 
korita, v katerih šumi in sope voda v skakavcih ter malih slapovih. 
Kar značilna so« zategadelj za pokrajino« pogostna imena Sopot in 
Sopotnica, ki jih je prebivalstvo« dalo potokom, grapam in naseljem.

V celem dela hribovje vtis morfogenetsko zelo« mlade, prav za 
prav pomlajene pokrajine, z zelo slikovitimi krajinskimi mo«tivi. 
Ni čuda, da je bila postala privlačna za slikarje in pisatelje, pri 
čemer pa ni zanikati so«o«dločanja iz družbene sfere.

VODNO OMREŽJE IN GLAVNE DOLINE. V škofjeloškem in Cerk
ljanskem ozemlju je vodno omrežje razvito po veliki večini brez 
zveze s tektonsko in geološko« zasnovo. Medtem ko« je v območju 
Idrijskih planot Idrijca pretočila nase znaten del nekdanjega Ljub- 
ljaničinega porečja, je v našem hribovju opaziti malo« znakov zma
govite zadenske« erozije in pretočitve. Savsko« por eč je je« ostalo« znatno 
obsežnejše od soškega. Osrednja vodna žila je Poljanska So«ra, ki 
je najdaljša rečica in ima najširše porečje. Prevali v razvodju proti 
Cerknici in Idrijci ležijo« med 700 in 800 m ali kvečjemu kaj malega 
višje; čez tri so« zgrajene ceste: na. Cerkno« od Hotavelj (sedlo« 814 m) 
in od Fužin (834 m) ter od Žirov na Idrijo (729 m). Selška Sora ima 
sicer manj o«bsežno« porečje, toda dobiva vodo- še izpod visokega 
alpskega grebena ter je zarezana v glavnem vendarle v alpski 
smeri, podobno kot Bača, ki je med njima razvodje pri Petrovem 
brdu ostalo v višini 804 m, sedaj prevalu na cesti me«d Selško« in 
Baško dolino«. Da se nahajajo- soško-savski prevali tako« viso«ko 
kljub temu, da smo« tu v področju zelo starega razvodja, temu je 
najbrž vzrok krepko dviganje predela v mlajših geoloških časih. 
Značilno« je«, da poteka razvodnica v dinarski podolžni smeri niže, 
nad Sovro« do ponikalnice Rovtarice o«b- cesti od Žirov na Lo«gatec



v višini samo 660 m, a do gradaške Male vode v Suhem dolu pri 
Lučnah 683 m. Tu so v smeri proti Logatcu in zahodnemu Barju 
znamenja obrnjenega vodnega toka; zdi se, da so se vode od tod 
sprva odtekale proti JV, pa da jih je Sora šele polagoma pretočila 
nase.

Pod. 37. Hiša v Selcih

S kor O' samo v dolinah ob navedenih glavnih rečicah in potokih 
se je moglo razviti omembe vredno nasuto ravno dno. Toda celo 
v Poljanski in Selški dolini ga je razmeroma malo. Najbolj se je 
v dolinah razširilo' plosko dno- tamkaj, kjer tečejo vode po malo 
odpornih škrivljevcih, ali za krajši kos v smeri zgradbe in kjer 
dobivajo znatnejše pritoke. V Selški dolini je najobsežnejši tak kraj 
pri Selcih med Češnjico' in Bukovico-, širok do' 1 m. V Poljanski



dolini, ki je od vseh najprostornejša, so razširjeni ploski deli zlasti 
pri Zireh, kjer je nastala ob sotočju z dinarsko tekočo Račevo kar 
majhna kotlinica, široka čez 1,5 km, pa pri Gorenji vasi-Trati, kjer 
priteka v Soro podolžno' dinarska Brebovščica izpod že večkrat 
imenovanega Suhega dola. Ploski deli dolin v tem hribovitem ozem
lju so dobrodošli za uredbo polja in v vseh, zlasti v posebej nave
denih krajih, imamo največje koncentracije naseljenosti, glavna 
demogeografska središča. Na primorski strani so' podobna, a mnogo 
skromnejša širša mesta v dolini Cerknice pri Cerknem ter ob Bači 
pri Grahovem. Razširjene ploske dele ločijo premnogi tesnejši

Pod. 38. Hiša v škofjeloškem hribovju

Levo: tip velike hiše iz  Žirov. Desno: tip manjše' hiše (od Zaplane nad Vrhniko)

presledki; glavne soteske v njih so tamkaj, kjer so doline zarezane 
prečno1 skozi pasove trdih apnencev. Tako* je v Selški dolini v 
Soteski med Staro Lokoi in Praprotnim, pri Železnikih in pod So
rico1, a v Poljanski dolini pri Fužinah pod Zirmi. (Od naštetih kar 
dva kraja pripovedujeta že s svojim imenom, da so se v soteskah 
naselila podjetja, temelječa na izkoriščanju vodne sile.)

Severni del našega hribovja se naslanja na Julijske Alpe in 
Selška ter Baška dolina, ki dobivata svoje glavne vode iz visokega 
alpskega gorovja, imata že močno' sredogorski značaj. Vanje se 
spuščajo' plazovi z visokih gora (prim ime gore Laner), tam se že 
vidijo melišča, a v diluviju so se semkaj spuščali samostojno' po
bočni ledeniki Spodnjih Bohinjskih gora, a tudi odcepki ledenikov 
iz Bohinja; v Sorici so naložene morene še malo' pod cerkvijo' 
(816 m), a podobno je bilo bržkone nad Podbrdom, kamor je polzel 
ledenik čez sedlo' Bačoi 1281 m (78,78 a).

PODNEBNE RAZMERE IN GOSPODARSKA IZRABA TAL. Tudi Škof
jeloško' in Cerkljansko' hribovje se odlikuje po' velikih množinah



padavin. Po večini jih pade okrog 2000 mm na leto, nekaj manj, 
do' 1700 mm, le v nižjem področju na vzhodu, zlasti v dolinah. Da 
se često zlije velik del te moče v toku kratkih ploh in silovitih na
livov, postane v našem hribovju le prepogosto zelo usodno. Zakaj 
po strmih pobočjih plane voda naglo v grape in po njih v glavne 
doline ; hudourniki prinesejo v toku kratkega časa, silno mnogo vode 
v stranske doline, zlasti tam, kjer imajo- obsežnejše porečje, povzro-

Po-d. 39. Pokrit most v Poljanski dolini

Nekdaj so bili mostovi v škofjeloškem hribovju prekriti, dandanes vidimo 
streho na mostu le še malokje

čujoc v tesnem debrskem dnu dvig vodne gladine za več metrov. 
Zgodilo se je ob katastrofalnih nalivih (na primer v letu 1926), da 
je povodenj ob taki uimi odnašala mline in žage v tesnih debrih 
in da je pri tem v njih izgubilo življenje tudi precej ljudi. V glavnih 
dolinah se more voda, vendarle razliti bolj na široko-, tam ne p ridere 
s toliko- silovitostjo-, dasi povzroča pri mostovih in niže ležečih zem
ljiščih obilo- škode.

Silovitost povodnji je v vzročni zvezi z značajem reliefa, ve
likimi relativnimi višinami, strmimi pobočji, zlasti pa tesnimi gra
pami, opasnimi posebno- tamkaj kjer se združi večje število- hudo
urniških globeli v tesno- glavno deber. V grapah razor je hudournik 
pobočje, s strmin se trgajo usadi, ki jih vidimo! tod posebno mno-go-, 
a v planih oddelkih zbiralnih debri ter v glavni dolini, kjer se



strmec manjša, odlaga voda drobir, zasipajoč z njim njivo in 
travnik ali pa lastno strugo, Ko< malokje moremo tu opazovati, 
kako- se pred našimi očmi preoblikuje površje.

Podnebne in reliefne prilike so v hribovju kakor nalašč za 
dobro uspevanje gozda. Le Porezen in Blegoš segata čez njegovo 
zgornjo naravno- mejo (okrog 1550 m). V doline še pogosto sega 
megla iz Ljubljanske kotline, predvsem v Polhograjskem hribovju, 
a običajno tudi še v Poljansko, a nekaj manj v Selško dolino. Zato 
tudi znatnoi višje lege v podnebnem oziru niso- na slabšem od do
linskega dna. Zlasti so na dobrem prisojne strani, os obito- tamkaj, 
kjer kakor na levih pobočjih Selške doline, visoka stena Ratitovca 
nudi zavetje proti severu in stopnjuje segrevanje. Tu dosezajo kul
turne rastline in z njimi naselja izredno- visoko lego-, do- okrog 
1240 m, kakor sicer samo- še v vzhodnih Karavankah ter Kamniških 
Alpah. V Baški dolini orografske o-vire s svojimi strminami, one- 
mogoču jočimi polje, ne dovoljujejo primerjave. Ob Blegošu ter Po- 
reznu segajo- najvišje kmetije s polji celo- v osojnih legah na 1100 
do- 1120 m (n. pr. v zgornji Davči). Y nižjem ostalem hribovju vi
dimo*, da SO' se vzpele kmetije tudi v najvišje ovršje okrog 1000 m; 
da imajo- soncu obrnjena južna pobočja višjoi ceno za polja in 
trate, moremo- opazovati povsod.

V tesnih dolinah smeri Z—V se neugodno- uveljavlja učinek 
prekratkega sončnega obsevanja; v zgornjih Železnikih več tednov 
ne vidijo sonca.

POTEK POSELITVE. Naše hribovje je močno- gozdna pokrajina. 
Še danes imamo- tod povečini okrog polovico površine zarastle z 
gozdom, ponekod nekaj več, drugod, v področjih najbolj prikladnih 
za njive in travnik, nekaj manj. Povsod soi gozdu ostale predvsem 
strmine in osojna pobočja. Največ gozda je iz iglavcev, dasi po ve
likem delu močnoi pomešanih z listovci, predvsem bukvijo; čistega 
bukovja je bolj malo-.

Z obilnimi padavinami, mnogimi strminami, zelo- živahno raz
rezanim površjem ter ugodno geološko sestavo- tal je naše hribovje 
po naravi najbolj uspos-obljeno- za gozdno rast. Ta predel človeka 
ni mikal na krčenje in naselitev. Zelo je značilno-, da spada med 
ona redka področja na Slovenskem, v katerih ni skoro nikakih 
sledov prazgodovinske in sploh predslovenske obljudenosti, razen 
neznatnih starih znakov človeškega udejstvovanja, raztresenih v 
območju Poljanske doline (106; 105), ki je vsekakor še najbolj pre
hodna. Po- njih moremo- sklepati, da vsaj v naznačenih področjih 
popolnoma neposeljena pokrajina vendarle ni bila. Saj kažejo



tehtni razlogi (Rutar, Kos), da je tod čez držala že stara pot, vodeča 
od Mosta (Sv. Lucije) po višinah čez šentviško goro' (in Bukovo) 
na Cerkno, pa dalje čez nižje razvodje (pri Oslici nekje) na Po
ljansko dolino', a naprej bodisi proti Škofji Loki ali nemara še bolj 
mimo Gorenje vasi po Lučenskem podolju na Horjul ali Polhov 
Gradec. V sledeh te poti, predstavljajoče prastaro zvezo' med F ur
lansko' nižino in Ljubljansko kotlino, se opažajo tudi stara slo-

Pod. 40. Dražgoše danes

venska naselbinska jedra z najstarejšimi župnijami (na šentviški 
gori in v Cerknem). Po istih poteh je dospel glavni slovenski na
selbinski tok od vzhoda v tolminsko' srednje Posočje (Kos 42). Že 
sprva so' Slovenci poselili nekatere ugodne prisojne položaje na 
višinah (n. pr. Dražgoše) in prostornejša prodna pa sušna mesta 
v dolinah (Selca). Toda obširna področja, bodisi v dolinah kot na 
višinah, so ostala še dolgo' docela neobljuden gozd, n. pr. Selška 
dolina nad Železniki (Blaznik 106) in Baška dolina nad Koritnico 
pri Grahovem (Kos 42).

Velika večina tega predela je bil ogromen gozd še dolgo' po' 
prvi slovenski naselitvi in v njem. se je vršila kolonizacija šele 
kasno, v srednjem veku, ponekod celoi šele v 16. in 17. stoletju, 
kakor je ugotovila zgodovinska proučitev kolonizacije, ki za no-



Leno področje na Slovenskem ni opravljena tako1 temeljito', kakor 
za ta predel (Blaznik 106—111). Fevdalni gospodje te pokrajine, 
brižinski škofje v savskem porečju ter oglejski patriarhi ob Bači, 
so klicali v deželo1 celo' naselnike z Nemškega ter z njimi poselili 
znatna področja v zgornji Selški ter v Baški dolini. Mnoga krajevna 
pa tudi orografska in zemljiška imena pripovedujejo1 še danes o 
nemških naseljencih, ki so se v toku stoletij asimilirali s Slovenci; 
zadnji spomini na to so še ostanki nemške govorice v Danah pri 
Sorici, priimki neslovenskega izvora pa so zgovorna priča iz po
teka poselitve.

Precej je prispevalo- k  poselitvi in zgostitvi prebivalstva tudi 
drugačno gospodarsko' udejstvovanje. Semkaj so prišli fužinarji iz 
Furlanije; uredili so' plavže v Železnikih za predelavo železne rude, 
ki so' j o- kopali v tamkajšnjih apniških predelih, zlasti na Jelovici. 
Plavže so uredili tudi po drugod, bodisi v Selški kot Poljanski do
lini, po' njih so' ostali le nekateri krajevni nazivi, Fužine pri Zireh, 
Knape pri Bukovščici, predvsem pa Železniki, kjer se je krepko 
razvila železna obrt in se ohranila tja  v 19. stoletje. Za plavže je 
bilo treba mnogo oglja, ki so ga pridno' žgali v bukovih gozdih.

O poteku poselitve priča obilo' raznovrstnih krajevnih imen, 
govorečih O' lazih in rutili, krčevinah, novinah itd. Pozornost vzbu
jajo mnoga krajevna imena Planina za vasi in zaselke, znamenje, 
da so krčevine v višjih legah izkoriščali najprej za pašnike, pa se 
šele kasneje naselili za stalno v njih; mednje spada tudi Davča pri 
Sorici, za katero je ugotovljeno', da spada med najmlajše naselbine, 
nastale šele v 16. stoletju.

Kolonizacijo soi vršili s toliko' vnemo, da SO' v nekaterih gorskih 
področjih naselili kmete celo' v položajih, kjer je bila lega vendarle 
preveč neugodna in so se ljudje kmalu odselili, da so kraji znova 
opusteli. Prav tej našeljevalni vnemi se ima hribovje zahvaliti, da 
je  kljub izredni razgibanosti tako zelo' obljudeno, saj znaša gostota 
danes med 25—50, v širših delih glavnih dolin in na Cerkljanskem 
pa še znatno' več.

GOSPODARSKA STRUKTURA. Dasi so hribovje naselili z veliko 
vnemo in je ostal sklenjen gozd le v najvišjih področjih, moremo- 
reči, da za poljedelstvo' naš predel ne nudi kaj prida ugodnosti. Za 
njive prikladne površine je vendarle zelo' malo', še največ po glav
nih dolinah, zlasti v širših ploskih delih pri Zireh in Gorenji vasi, 
pa v višinah po bolj vravnjenih južnih področjih in široko plečatih 
škriljevih hrbtih; tod zavzemajo 15—20 ali celo- 25 %, podobno kot 
v  Horjulski in Polhograjski dolini ter okrog Selc. Toda to so naj



ugodnejša področja, po veliki večini je njiv znatno manj, najmanj 
6—9 %  v najbolj razgibanih severnih in severnovzhodnih področjih.
V vsem hribovju je nekako* 12 %, zorane površine (105). Y višjih 
legah prevladujejo* na njivah oves, rž in ječmen in zlasti krompir, 
v nižjih sejejo* najbolj pšenico; koruze in ajde je povsod zelo malo.

Pod. 41. Žiri

Za razmeroma krepko* poseljeno hribovje je delež njiv zelo majhen 
in ni čuda, da mora prebivalstvo' zelo' mnogo živeža dokupovati, 
posebno moke.

Znatno prikladnejše je hribovje za živinorejo*. Zaobljeno- škri
ljevo vrhovje je posebno* pripravno* za travnike in še bolj za paš
nike, medtem ko je po* dolinah obilo* zamočene ravnice, ki nudi zelo* 
dobre* travnike. V celem je tukaj travi prepuščene površine okrog
33 %, kar je vsekakor izredno mnogo*. V najvišjem vrhovju se ši
rijo okrog vasi in kmetij med preostalim gozdom prostrani pašniki, 
ki jih tudi dandanes ne spreminjajo v travnik. Na planinski paši 
(in košnji) v Bohinjskem pogorju so udeležene samoi vasi v zgornji 
Selški ter Baški dolini, toda še te zelo* malenkostno; podobno ne
znatni so* planinski pašniki na Blegošu in Poreznu. Da je bila že od 
nekdaj živinoreja v teh hribih zelo* važna gospodarska osnova, mo
remo sklepati po krajevnih imenih Planina. Najbolj gojijo* govedo*, 
a precej tudi ovce, zlasti v višjih področjih, dasi je bila državna



meja 1918—1943 v visokih mejnih območjih ovčjerejo zelo priza
dela. Za konje in svinjerejo je hribovje manj pripravno'. Govedo 
redijo največ za prodajo., toda tudi mlekarstvo' se je zelo uveljavilo', 
saj so se zgodaj razvile mlekarske zadruge v Poljanski dolini (v Po
ljanah, Hotavljah in Sovodnjah), ki so' izvažale mlečne izdelke, 
zlasti čajno maslo. Da se je bila mlekarska šola osnovala prav v 
Škofji Loki, se je naslanjalo potemtakem v znatni meri tudi na 
hribovje. Toda v novi dobi so vodstvo* mlekarstva prevzele čirčiče 
pri Kranju in podoba je, da bo v načrtnem gospodarstvu škofje
loško hribovje bolj prikladno za rejo mesnega goveda, spričo hri
bovskega značaja in odročne lege.

Druge kmetijske panoge imajo manjši gospodarski pomen, 
n. pr. sadjarstvo, perutninarstvo itd.; velika oddaljenost od glavnih 
prometnih žil onemogoča, da bi drobne pridelke, jajca, piščance 
itd. prodajali sproti. Na glasu je domače žganje iz sadja.

Znatno vlogo ima izkoriščanje gozda, ki mu je ostala nekako 
polovica površine, v južnih področjih precej manj, le 30—40 %>, a 
v severnih znatno več, 60—70 %. Ker prevladuje iglasto drevje, je 
nudilo izkoriščanje gozda za pripravljanje stavbnega lesa in desak 
prebivalstvu znaten vir dohodkov, največ v Baški ter zlasti v Sel
ški dolini, ki je obdana na obeh straneh z velikimi gozdi in od 
koder izkoriščajo tudi znaten del gozdov Jelovice. Od zaposlitve 
pri predelavi lesa je živelo' v stari občini Sorica 16,4%, a v občini 
Selca celo 18,6 %  in v Železnikih 25 %. Pripomniti je treba, da je 
odpadlo od tega znaten del na sodarsko* obrt, ki je v Češnjici ter 
Železnikih močnoi razvita že dolgo. Dandanes zaposluje medza- 
družno' lesno podjetje v Češnjici 461 delovnih moči in je dalo osnovo 
za krepko' zgostitev prebivalstva v novih delih naselja. V južnih 
delih, zlasti v področju zgornje Poljanske doline, zaslužek pri lesu 
mnogo manj pomeni. Največ lesa zvozijo po> Selški in Poljanski 
dolini k Škofji Loki, ki je poglavitni sedež lesne trgovine in indu
strije ter končno po Polhograjski dolini k Viču-Ljubljani. Vrh tega 
se je precej dobro ohranilo tudi oglarstvo', zlasti v pretežno' bukovih 
področjih, n. pr. okrog Blegoša; saj izvažajo' od tod še precej drv.

Pravilno se naglaša (105, 85), da je zaposlenost v žagarsko- 
lesnem gospodarstvu moderno nadomestilo' za staro' oglarstvo, ru 
darstvo ter fužinarstvo. Da je tu potreba tudi še po> drugačni za
poslitvi ob slabih pogojih za, kmetijstvo, priča dejstvo', kako' močno 
se je tod razširila domača obrt čipkarstva, ki zaposluje predvsem 
ženske. Razširila se je semkaj iz Idrije in se v 19. stoletju razmah
nila domala po vsem hribovju, tja do Horjula in Polhovega Gradca



ter Škofje Loke, najbolj pa se je udomačila v zgornji Selški dolini 
in zlasti v Ž ir eli in okolici. Pospeševali so obrt tudi s posebnimi 
čipkarskimi šolami, a kljub temu v zadnji dobi nazaduje. S čip- 
karstvom se je bavilo v vsem hribovju nekako- 4000 oseb (105, 86).

V Zireh in bližnjih vaseh se je v novejši dobi zelo» razširila 
čevljarska obrt, ki se je specializirala na izdelovanje trpežnih,

Pod. 42. Železniki

V ospredju stari plavž

zlasti gorskih čevljev. Po» zadnji vojni se je še močno razširila ter 
se stopnjevala v veliko» industrijsko podjetje »Alpina«, ki zaposluje 
sedaj 801 delovno moč in ki prodaja svoje zelo sloveče izdelke da
leč po Sloveniji in Jugoslaviji. Manjše čevljarsko» podjetje »Metka« 
v Zireh zaposluje 114 ljudi. Vsemu naselju Zi rov je dala čevljarska 
industrija v Zireh svoj pečat. — Stara je čevljarska obrt tudi v 
Selški dolini in v vasi S t u d ei n o» se je razvila čevljarna »Rati
tovec», ki zaposluje 42 ljudi, medtem ko je v usnjarni v Železnikih 
na delu 14 ljudi.

V Ž e l e z n i k i h ,  kjer je propadu starega železarstva sledilo 
močno odseljevanje, se je po» zadnji vojni vendarle obnovila indu
strijska delavnost; ustanovili so novo kovinsko» podjetje »Niko«, 
v katerem izdelujejo» spojke in druge drobne kovinske izdelke, za-



poslujoč 320 delovnih moči. V najnovejši dobi si je zgradilo' novo 
tovarniškoi poslopje.

V H o i t a v l j a h  v Poljanski dolini je znatnejši kamnolom 
»Marmor«, kjer je na delu 62 ljudi.

Drugih obrti razen običajnih kmetijskih rokodelstev naše hri
bovje ne premore. Gruda ni nudila pogojev zanje. Staro rudarstvo, 
ki je pridobivalo železno rudo v obliki bobovca največ v južnih 
straneh Jelovice in bohinjskih gora, pa tudi v Koprivniku, je že 
davno' nehalo; podobno- je nehalo- leta 1870 kopanje bakra v So- 
vodnji (105), pa kopanje svinčene rude v Knapovžah v zgornji do
lini Lučnice nad Medvodami. Pač pa še vedno- lomijo škrlice okrog 
Zalega loga in jih prodajajo-. Vodne sile so na razpolago v dokajšnji 
množini in so- nudile dobro osnovo za staro- fužinarstvo, toda odkar 
je le-to zamrlo-, se izkoriščajo le za neštete mline, nameščene bodisi 
ob glavnih potokih kako-r v stranskih dolinicah in grapah, medtem 
ko- se žage držijo- le večjih- voda, prestavljajoč se vedno- v večje 
kraje in k železnici. Za elektrifikacijo- so izrabili vodno- moč v ne
katerih manjših podjetjih, pa v največjem v Fužinah pod Žirmi. 
Elektrifikacija iz daljave je spričo- silno- raztresene naseljenosti 
prodrla le v glavnih dolinah. Vodne sile- predstavljajo manjšo vred
nost, ker so tako rekoč razpršene na obilo manjših po-toko-v, ki med 
njimi nobeden ne doseza znatnejše jakosti.

Končno- moremo še omeniti turistični promet. V severnih krajih 
sta Baška in Selška dolina s- svojo lego pod gorskim grebenom že 
dalj časa privabljali ljudi na. letovanje, udeleženi še na turistič
nem prometu (gorske koče na Poreznu, na Ljubniku, pa. na bohinj
skih gorah). V novejših časih prihajajo' letoviščarji zlasti v Po
ljansko- dolino (Poljane, Gorenja vas), ki jih privablja tudi s 
kopanjem v topli Sori. Predeli bliže železnici imajo- znatno- vlogo 
v nedeljskih izletih iz Ljubljane in manjših urbanskih središč, kar 
velja o- vsem robnem pasu o-d Šentjošta, nad Kranjem do- Vrhnike.

Poklicna statistika, zrcalo gospodarske- strukture, nam kaže na 
splošno prevlado kmetijskega prebivalstva, n. pr. v novi občini 
Go-renja vas z 50%. Vendar je v bližini Škofje Loke ter v gospo
darsko vodilnih o-sredjih obeh glavnih dolin delež nekmetijskega 
prebivalstva že znaten. V novi občini Železniki je ob 40 % kmetij
skega prebivalstva že 17,6 % v industriji zaposlenih, a v o-bčini 
Žiri 36 %  v industriji ter1 lei še 29 %\ v kmetijstvu temelječih.

NASELJENOST. Že kratek  pregled poselitve nam  je pokazal, da 
se je v naše hribovje poleg kmetijskih ljudi naselilo- obilo takih, ki 
so jih privabili nekmetijski gospodarski nagibi. Število- kočarjev



se je tu zelo pomnožilo', bodisi v večjih krajih po dolinah, kakor 
tudi v hribovskih vaseh, kjer se je nudil zaslužek (108). Zato je 
umljivo*, da se je jelo uveljavljati odseljevanje, ko> je nehavalo 
staro rudarstvo' in fužinarstvo in z njima tudi oglarsivo ter tovor
ništvo. Moderno gospodarstvo je nudilo le malo' nadomestila, saj je 
naš predel ostal vstran od velikega prometa. Še največ je dajala 
gozdarsko-žagarska podjetnost, nekaj tudi obrti, pa razni zaslužki 
po večjih krajih v glavnih dolinah. Niti najmanj se ne moremo 
čuditi, da je vse naše hribovje področje populacijskega zastoja. 
Samo v glavnih dolinah, posebno v večjih krajih, se prebivalstvo 
še vedno množi, toda v zelo skromnih mejah, v zadnjih 80 letih 
za. okroglo 20 %■. Le v nekaterih višje ležečih področjih, kjer ima 
delo v gozdu večjo' vlogo, se je tudi prebivalstvo' za spoznanje po
množilo. Toda v večini hribovja je prebivalstvo' močno' nazadovalo', 
za 10 %, pa tudi 10—20 %, ali celo' več, predvsem v višjih legah, 
kjer ni kaj prida zaslužka z. lesom, pa tudi po' manjših dolinskih 
krajih, zlasti v spodnji Selški dolini. Razseljevanje višjih predelov 
se kaže tu očitno.

Odseljenci so odhajali neko dobo' predvsem v Ameriko, v no
vejšem času zlasti v Kranj, iz Polhograjskih hribov in dolin največ 
v Ljubljano. Videti je, da je naše hribovje že dolgo področje zelo 
živahnega odseljevanja, za kar v doslej naznačenih gospodarskih 
in naravnih pogojih ni težko najti pojasnila.. Da so' se od tod ljudje 
že dolgo razseljevali, moremo sklepati po neštetih priimkih, ki so 
razširjeni po bližnjih in daljnih slovenskih predelih, pričajočih o 
odšel jencih iz Škof jeloško-Cerkljanskega hribovja. Naš predel im a 
prebivalstvo različnega pokolenja, ki ga je dovedla semkaj srednje
veška kolonizacija iz raznih področij, z bližnjega slovenskega so
sedstva, zlasti s Tolminskega, pa s Koroškega, s Tirolskega in nekaj 
iz Furlanije. Medsebojni asimilaciji je zapadla v toku stoletij vsa 
mešanica, samo v visokih, precej osamljenih Danjah se je do> naših 
časov držal ostanek nemške govorice. Toda v priimkih je ostala 
zelo1 vidna dediščina in po' njih moremo še dandanes prepoznati 
razseljence iz škofjeloškega in Cerkljanskega hribovja. Med nje 
spadajo Berganti in Pretnarji, Frelihi, Šorliji in Šavliji, Kemper- 
leti, itd. itd., pa Rutarji, Šifrerji, Tavčarji (po Davči), podobno kot 
nešteti Tolminci, ki pomenijo' še danes ne le ljudi iz mesta Tolmina, 
marveč sploh iz tolminskih hribov, v prvi vrsti iz Baške doline in 
s Cerkljanskega.

Gostota znaša v našem hribovju v celoti nekako' 45 na km2, 
v področjih glavnih dolin seveda znatno' več, zlasti okrog Žirov, 
Poljan ter Selc, a v višjih, močno gozdnatih delih manj. Za ozemlje



s tako majhnim deležem zorane površine je tolika gostota še zelo 
znatna. Sklepati smemo, da, je hribovje še vedno znatno- preoblju- 
deno in da bi se iz njega odselilo še obilo- ljudi, ako- bi se osnovala 
v bližini gospodarska podjetja, ki bi jih mogla zaposliti in s tem 
izvajati primemo- privlačnost.

NASELJA. V škofjeloškem hribovju moremo dobro- opazovati, 
kako se oblika naselij ravna po- značaju relie-fa, a kako' vplivajo 
nanjo tudi družbeni momenti. Ker so po veliki večini na razpolago 
samo- majhne ploskve planega in malo- nagnjenega zemljišča, pri
kladnega za polja in domo-ve, prevladujejo- naselja majhne veli
kosti, bodisi majhne vasice in zaselki kakor tudi samo-tne kmetije. 
Toda vendarle so se naselniki v starejši dobi raje držali v združbah 
in so ustanavljali zaselke ali majhne vasice celo v zelo- razgibanem 
hribovju, n. pr. v zgornji Selški dolini. V kasnejši dobi, o-b koncu 
srednjega veka in v 16. ter 17. stoletju, so se novoselci domala 
povsod naseljevali posamič, v samotnih kmetijah, ne le po- ozkih 
terasah in planih pregibih v strmih pobočjih, kjer zares ni prostora 
za večje število domov in njiv, marveč tudi na visokih položnih 
planjavah Žirovskega vrha in podobno širokega razvodnega hrbta 
okrog Oslice, kjer bi bilo do-volj prostora za znatnejše zaselke in 
vasice. Kar je- vasi po- hribovitih legah, so- domala vse iz starejše 
kolonizacijske dobe, ko je nemara tudi skrb za varnost narekovala 
naseljevanje v skupinah. Spričo- tega je v obliki naseljenosti zelo 
velika pestrost. Le po- najkasneje poseljenih hribovskih področjih 
gospodujejo samotne kmetije s tipičnimi celki, toda ne po-vsod po 
najvišjih predelih, zakaj najvišja naselja v prisojnih legah ob Ra
titovcu so- zaselki in sklenjene vasice, nastale v starejši dobi.

Večje vasi so seveda, v glavnih dolinah, kjer so se zelo- povečale 
še v novi dobi. Po- veliki večini imamo opravka z. gručastimi združ
bami domov, na pravilen tlo-črt zadenemo- zelo- redko celo v naj
širših ploskih področjih. Toda tudi v glavnih do-linah med vasmi 
niso- redki zaselki, predvsem v tesnejših krajih. V celem so- vendarle 
za znaten del našega hribovja najbolj značilne samotne kmetije, ki 
segajo od tod čez Idrijske planote še v Hotenjsko- suho- dolino in na 
Trnovsko- višavje, a čez Idrijco- na To-lminsko-. Malokje smo- po
polnoma brez teh lepih velikih kmetij, ki stoje mogočno zgoraj na 
terasah in položnih pobočjih, razkazujoč svo-jo visoko- in veliko 
belo zidano hišo- daleč na okrog. Vsa njihova zemljiška posest je v 
enem skupnem kosu, kar zelo olajšuje gospodarstvo-. Vendar blago
stanje ne vlada več v polni meri niti v večjih o-d teh kmetij — med 
njimi so mnoge, ki so manjše. Zakaj da je kmet tu kralj, ta pisa



teljeva označba je veljala bolj za nekdanje patriarhalne čase na
turalnega gospodarstva, dočim je danes v teh od železnice odda
ljenih samotah spričo- slabih možnosti za prodajo kmetijskih in 
živinorejskih ter gozdnih proizvodov čestoi v hiši manj gotovine 
nego pri kočarju spodaj v okolici gospodarsko' razgibanih mest ter 
industrijskih krajev.

Pod. 43. Poljane v Poljanski dolini

Posebno značilne za to pokrajino' so velike, marsikje naravnost 
ogromne hiše, nadstropne in zidane, ki jih vidimo' tako v vaseh po 
dolinah kot po hribovskih naseljih, bodisi v posavskem kot v so
škem porečju. Presenetljivo prevladujočo vlogo ima kamen v tej 
sicer ne kamniti, marveč izrazito gozdni pokrajini. Niso le hiše 
domala vse zidane, iz kamna so celo stebri pri kozolcih, na primer 
v Selški dolini, pa v Cerkljanskih hribih itd. Podoba je, da imamo 
v tem interesantno- součinkovanje mediteranskega in alpskega ar
hitekturnega vpliva. D a se nahaja v njih nekaj dediščine po tirol
skih in koroških kolonistih, ki so prišli semkaj iz področja velike 
alpske hiše, ni verjetno, vsekakor pa ne izpričano.

PROMETNA LEGA IN VEČJI KRAJI. Spričo silne raztresenosti na
selij je hribovje neverjetno na gosto prepreženo s stezami in slabimi



kolovozi, ki se mora po njih še vedno kljub strmini gibati zelo 
mnogo krajevnega prometa. Poglavitne prometne žile so se razvile 
v dobi cest po večjih dolinah, ki ima med njimi Poljanska dolina 
spričo centralne lege, pa tudi zaradi najznatnejše prostornosti, vo
dilno vlogo. Poljanske in Selške doline ne veže nobena prečna cesta. 
Selška dolina ima cestna zvezo samo* čez Petrovoi brdo (804 m) na 
Podbrdo ob Bači. Iz Poljanske doline drže kar tri ceste v porečje 
Idrijce, od tega ena k Idriji, a dve k Cerknemu, ena k Logatcu 
(v dveh variantah), pa končno še cesta čez Lučne v Horjulsko' in 
Polhograjsko dolino.

Tudi v prometu na daljavo je imela Poljanska dolina od ne
kdaj vodstvo*. Toda prastara prečna pot od Ljubljanske kotline k 
Furlanski nižini, potekajoča čez Poljane na Cerkno in Tolmin, je 
tekla tudi mimo* Gorenje vasi in Lučen k Horjulu ali Polhovemu 
Gradcu, dočim so v srednjem veku največ uporabljali varianto na 
Škofjo Loko. Podoba je, da se je nekaj časa ta tranzitna pot celo 
kosala s prehodi čez Kras in skozi Postojnska vrata. Saj je pri
hajala v dobi železnic ponovno* v poštev v raznih načrtih, a so jo 
zaradi neugodnega terena in slabe poseljenosti vselej zavrgli. Na
domestilo* soi avtobusne zveze* iz Loke do* Železnikov in Žirov.

Za demogeografsko koncentracijo* v obliki tržišč je naše hri
bovje zelo* neprikladno*. Bilo* je -vedno* navezano* na urbanska na
selja v obrobju, Škofjo* Loko*, Ljubljano*, Vrhniko* in Tolmin, pa 
Idrijo. Od teh je najbolj prikladna Škofja Loka, ki stoji na stiku 
obeh glavnih dolin; nedvomno je mesto mnogo* bolj gospodarsko 
središče večine hribovja nego* ravnine. Toda spričo* oddaljenosti od 
obrobnih tržnih središč so* morale nekatere vasi v glavnih dolinah 
prevzeti del urbanskih funkcij. Posebej moramo* po* tem i meno- 
vati Ž e l e z n i k e ,  ki se niso* razvili iz vasi, marveč iz fužinar- 
skega naselja in so* dobili tržne* pravice kot poglavitni sedež stare 
železne obrti. Vlogo* starega kmetskega in cerkvenega središča je 
imela stara vas S e l c a ,  pa se zato* dolina imenuje po* njej. Skupno 
s Češnjico* je ohranila podobno* vodilno* vologoi do* danes, dasi v ur- 
banski podjetnosti prednjačijo* Železniki.

V Poljanski dolini se je nahajalo* staro* kmetsko* in cerkveno 
središče v P o l j a n a h ,  ki so* dale vsej dolini ime. Toda sedaj se 
z njimi kosata dve drugi krajevni središči, ki sta prometno* v ugod
nejši legi. Prvo* je T r a t a - G o r e n j a v a s ,  kjer je prometni 
vozel in širše* piano* dno z večjimi naselji, a drugo* so* Ž i r i ,  ki so* 
nastali v še ugodnejši legi in imajo z bližnjimi vasmi po svoji stari 
obrtnoisti in novi čevljarski industriji bolj urbanski nego* kmetski 
značaj, dasi so formalno samo vas.



SREDNJI IN VZHODNI DELI 
LJUBLJANSKE KOTLINE Z OBROBJEM

SKARUČENSKA POKRAJINA Z OSAMELCI. Med Kranjsko ravnino, 
Ljubljanskim poljem ter Bistriško ravnino se vzdiguje skupina osa
melcev Šmarne gore in Smledniškega liriba, Rašice in Bukovškega 
hriba, Med njimi se širi precej prostrana Skaručenska ravnica, ki 
zavzema osrednji prostor med njimi, a ima vendarle po ravnem 
stik na vse štiri strani. Je to markantno' osredje Ljubljanske ko'~ 
tline, ki postavlja krepko izraženo mejo med Kranjsko ravnino,

Pod. 44. Skaručenska ravan

Ljubljanskim poljem in ravnino ob Kamniški Bistrici ter jemlje s 
tem celoti kotline značaj prostranosti.

Navedeni osamelci pomenijo mejoi tudi kar se tiče nastanka 
kotline. Ob Smledniškem in Bukovskem hribu poteka tektonski 
južni rob prvotne kotline, ki je nastala v sredi oligocena; kotlina 
južno in vzhodno od osamelcev je mlajša. Po- svoji zgradbi in geo
loški sestavi so osamelci prav interesantni; predstavi ja joi namreč 
nadaljevanje posavskih gorskih gub. Severno krilo litijske anti
klinale, v katero je vrezano' Ljubljansko' polje, obsega tudi še južne 
osamelce, ki v njih vidimo* tipična svojstva krilne sestave; proti 
J karbon, proti severu trias. Ta prehod se izvrši ravnot v Rašici 
in Šmarni gori, ki imata v svojih južnih pobočjih še karbon, ki pa 
so jima najvišji deli z vrhovi vred že sestavljeni iz triadnega ap



nenca in dolomita in so zato prav strmo izoblikovani. Dolomit kaže 
v Šmarni gori v zahodnem delu tipične piramidaste roglje in oba 
vrhova markantne gore se odlikujeta po znatni strmini. Znatna 
relativna višina v zvezi z izolirano, a hkrati centralno lego daje 
Šmarni gori (667 m), ki se je prvotno' imenovala Holm, sloves zelo> 
lepe razgledne točke, povsem po pravici. Za bližnjo' okolico je ve
ljala tudi kot božja pot, kar ji je pripomoglo do> sedanjega imena. 
Zahodni vrh Grmada 676 m je služil v turških časih za alarmiranje 
v nevarnosti. Rašica (641 m) je nižja in manj markantna, toda bolj 
prostrana; na širokih pliocenskih terasah so razvite lcraške vrtače 
in tu je celo prostora za par vasi — edini izmed osamelcev, ki je 
nekoliko poseljen in obdelan.

Kakor se v Šmarni gori ter Rašici nahajamo še v severnem 
krilu litijske antiklinale, tako smo v Bukovškem in Smledniškem 
hribu že v trojanski antiklinali; obe se nekako' pri Medvodah 
združita. V jedru trojanske antiklinale, sestoječem iz zelo malo 
odpornih paleozojskih škriljevcev, imamo Skaručensko ravnico'.

Skaručensko' polje ima nadvse značilno' 1 ego, ko loči vse štiri 
glavne osamelce; od tod sega ravnina v ozkem pasu tako na S v 
Kranjsko ravan kot na J v Ljubljansko polje, pa na V v Bistriško 
dolino pri Mengšu, dasi le s prav tesnim prehodom, ter na Z v do
lino Save pri Pirničah-Medvodah, k jer je prehod vsekakor najširši.

Skaručenska ravan z obdajajočimi jo> osamljenimi brdi ter 
gorami je pokrajina, ki pomeni osredje Ljubljanske kotline. Do
linski prehodi, ki jo veže j o domala v vseh smereh z glavnimi rav
ninami Ljubljanske kotline, nam razodevajo, da so v njih ohranjene 
priče nekdanjih vodnih tokov in erozijskih učinkov, ki so jih 
ustvarili, ko je bila razporejenost hidrografske mreže še dokaj raz
lična od današnje. Rekonstruirati si podobo tega prvotnega hidro
grafskega omrežja je bilo seveda zelo mikavno za morfogenetsko 
proučevanje in marsikatere domneve soi bile v tem prizadevanju 
že izrečene. Vsekakor je izven dvoma, da je bil sprva vodni odtok 
usmerjen od zahoda proti vzhodu, severno od Smledniškega hriba 
ter Bukovice. Polagoma pa se je prestavljal proti jugu in končno 
prešel v sedanjo razporedbo. Podoba je, da je bilo to hidrografsko 
prestavljanje združeno' z mnogimi menjavami, ki nam jih sedanje 
doline ter podolja med osamljenimi brdi sicer nakazujejo, da jih 
moremo' do neke mere slutiti in domnevati, toda ne da bi jih mogli 
za trdno' dognati in dokumentirati. Ta nekdanji, vsekakor zgornje- 
pliocenski r elief je namreč na el el iclo prekrit s kvartarnim zasipom 
v obliki labore, proda in gline ter ilovice, tako na debelo, da je dno 
teh nekdanjih dolin pokopano' pod nasipino in docela skrito našim



očem. Saj je na primer za trdno dognano z vrtanji, da je na sredi 
Ljubljanskega polja nasutega pokrova labore in proda ter gline 
najmanj za 101 m na debelo, morebiti še več, ker živ os k al n a osnova 
pri vrtanju ob Klečali še ni bila dosežena (84; 61). Posebno- vzbuja 
pozornost široko zarezano sedlo- med Smledniškim hribom 517 m ter 
Brezovico 467 m nad Medvodami s prevalom v višini 365 m, torej' 
še ne čisto 15 m nad sedanjo ravnino* pri Smledniku. Pogled od

Pod. 45. Rašica

Na novo pozidana vas na prisojnem vznožju hriba Rašice

Mavčič ali Seintomperge nam svetuje predstavo«, da je poprej, v pozni 
pliocenski dobi, Sava tekla v smeri sedanjega toka od Kranja proti 
Smledniku še naprej v isti smeri ter med Šmarno* goro in Rašico 
proti JV. Sora bi ji po* tem tolmačenju pritekala od Medvod nekako 
čez Pirniče, drugi pritok pa od Vodic. Dolgi savski pritoki izpod 
Toškega Čela in Topola, usmerjeni proti severu, pripovedujejo, da 
soi se razvili kot pritoki reke, ki je tekla čez Pirniče proti vzhodu; 
savski tok med Grmado ter Medenskim hribom se je razvil šele 
kasneje. Dokler ne bomo* imeli več podatkov o* konfiguraciji ter 
višinskih razmerjih pliocenskega reliefa, pokopanega p-od kvartar
nim zasipom, bo težko za trdno dognati, kako se je razvijala hidro
grafska mreža v tej pokrajini. Vsekakor1 pa je- mogla rečna erozija 
med Šmamogoro-Rašico ter Smledniškim h r i b om - B n kovico* naglo



napredovati, ker se je tukaj porečje razvijalo podolgem v smeri 
gorske zgradbe, v malo odpornih, pretežno1 paleozojskih plasteh. 
Morebiti so se pretočitve tu celo* večkrat ponavljale ter menjavale. 
Današnji vodni odtok je ves usmerjen proti jugovzhodu, kar pa. je 
nedvomno' šele učinek kasnih menjav, pač v mlajši pliocenski dobi, 
s končno- dovršitvijo v kvartarju.

V Skaručenski ravnini imamoi še debele nasipine diluvialnega 
proda, sprijetega v osnovi polja v trdno* laboro (86). Nasipavanje 
se je moralo vršiti bodisi mimo* Vodic skozi prehod pri Repnjah- 
Bukoivici kot mimo Pirnič neposredno od savske strani. Podoba je, 
da je naval savskega proda še zadnjim vodam zaprl pot proti P ir
ničam in od diluvialne dobe dalje se ves vodni odtok s Skaručenske 
ravnine vrši proti JV po Gameljščici.

Skaručenska ravan je v zahodnem delu med Skaručno in Pir
ničami pokrita z, debelo ilovnato naplavino, ki je še danes zelo 
vlažna; očitno' zaradi tega človek ni posegel vanjo* z motiko* in plu
gom, marveč jo* je domala v vsem obsegu pustil porast lo z gozdom. 
Spričo* tega je Skaručenska ravan obdelana in poseljena le v 
vzhodni polovici, kjer je na sušni prodni površini dognana celo* že 
zgodnja poseljenost, kakor priča, med drugim kra jevno ime Koseze. 
Toda tudi v tem vzhodnem delu je bilo* obilo* kasnejše poselitve, 
kakor moremo* sklepati po- številno* zastopanih vaseh z zemljiško 
razdelitvijo na proge* (91; 96). Široka vlažna ravan med Šmarno 
goro* in Smledniških hribom, kjer so* še vedno* obsežni go*zdi, bi se 
nedvomno1 dala izkrčiti in obdelati. Debelina prodne nasipine v 
Skaručenski ravnini pa je znatna.

Skaručenska pokrajina je prijazen svet, ki je vstran od go
spodarskih ter demogeografskih središč Ljubljanske kotline. Ven
dar najbolj je še navezana na Ljubljansko polje* ter na Ljubljano, 
kamor je usmerjena tudi glavna cesta. V njej je* ostalo* pretežno 
kmetijsko gospodarstvo, tem bolj, ko* je* do* modemih tovarniških 
obratov primeroma daleč. Vendar je tudi v tem pogledu privlačnost 
Ljubljanskega polja najmočnejša. Zato' jo tudi najnovejša upravna 
ureditev veže na Ljubljano, na komuno-občino* Ljubljana-Šentvid, 
ki ji pripadajo celo* Vodice, ob skrajnem severnem koncu Skaru- 
čenske pokrajine. Za sosedne pokrajine na velikih ravninah imajo 
brda in gore okrog Skaručne poseben pomen v turističnem smislu. 
Njih obvladujoče višine so se izkazale zelo prikladne. Na Grmadi, 
zahodnem visokem vrhu Šmarne gore, so* imeli urejeno opazovalnico* 
v turških časih, ko so s kresovi dajali znamenje na blizu in daleč 
O' bližujoči se nevarnosti turškega roparskega napada. Šmarna gora 
je dandanes eden najbolj priljubljenih izletniških vrhov za ljudi iz



Ljubljane. Tudi Rašica, ki je toliko trpela za časa NOB, privablja 
na dela prostih dneh obilo ljudi iz Ljubljane in drugih bližnjih 
krajev, pa je v ta namen za gostinstvo' urejenih več gostinskih tu 
rističnih zgradb. Celo' na primeroma nevisokem brdu nad Mengšem 
je postavljeno1 gostišče, kamor se ob nedeljah napoti obilo' ljudi iz 
urbanskih krajev Bistriške doline. Brda in gore Skaručenske poi- 
krajine privabljajo* jeseni in pozimi obilo ljudi tudi zaradi tega, 
ker megla ne sega na višje vrhove, ki se kopljejo v soncu, medtem 
ko je nižava v toplotni inverziji v mrazu in meglenem mraku.

RAVNINA OB KAMNIŠKI BISTRICI

POVRŠJE. Ravnina ob Kamniški Bistrici je enako' kot Skaru
čenska ravnina ter Ljubljansko' polje v osnovi deloi pliocenske rečne 
erozije. Kakor hitro' se je Sava preložila v območje litijske anti- 
klinale na Ljubljanskem polju, je morala tudi Bistrica daljšati 
svojo strugo proti jugu in s tem je pričela nastajati osnova ravnine, 
ki dejansko ni nič drugega kot dolina te reke. Bistrica je pri tem 
pritegnila obilo dotokov od vzhoda, iz zahodnega območja Posav
skega hribovja, ki so se tudi ob njih, zlasti ob Nevljici in še bolj ob 
Radomlji, razvijale precej prostorne erozijske doline.

Bistriška dolina je vzrezana prečno skozi zgradbene pasove. 
Bistrica izvira v osredju Kamniških Alp in teče najprej čez tuhinj
sko' sinklinalo', kjer je ločila Tunjiškei Dobrave v posebno oropla- 
stično enoto. Pri Kamniku prestopi v področje trojanske antikli
nale, ki jo* zapusti pred Domžalami. Od tod dalje je Bistriška dolina 
vrezana čez podaljšek trboveljsko-moravške sinklinale, doeim se 
njen spodnji del nahaja v območju litijske antiklinale. Niti potek 
niti obrisi Bistriške doline ne kažejo> tektonske zasnove, marveč so 
povsem erozijsko izoblikovane.

Južni del, pod Ihanom, se je razvil v malo* odpornih karbon
skih škriljevcih ter peščenjakih, podobno' kot Ljubljansko polje ob 
Savi; nastal je potemtakem v isti pliocenski dobi. Ko se je na plio
censkem ravniku Sava prestavila na J, nekako v sedanjo' lego, se je 
morala podaljšati tudi Kamniška Bistrica, ki je imela toliko' večjo 
in trajnejšo' erozivno' moč, ker ima svoje povirje v visokogorskih 
Kamniških Alpah. Njena erozija je mogla tem bolj uspešno napre
dovati, lcer je dolina v znatnem delu vrezana skozi slabo odporne 
paleozojske ter mezozojske škriljevce in peščenjake ali celo. m io- 
censke lapore. V trših triadnih pasovih se dolina nekoliko' zoži 
(n. pr. pri Kamniku s strmo sotesko ob Starem ter Malem gradu),



ali pa so se v njih ohranili trdini prav v dolini (n. pr. Holmec, Gorice 
pri Volčjem potoku in Domžalah) pa Soteski hrib in drugod.

Spričo- ugrezanja Ljubljanske kotline ter dviganja Posavskega 
hribovja, ki se je moglo po geomorfološkem kriteriju ugotoviti tudi 
za dobo po pliocenski vravnavi (Rakovec 159, 61), se je erozivna 
moč Kamniške Bistrice krepko^ večala, v toliki meri, da je mogla 
v čim dalje večjem obsegu potegniti nase odtok iz zahodnega dela 
Posavskega hribovja, in sicer tako v področju tuhinjske kot morav
ske sinklinale, toda prav izdatno tudi v območju trojanske anti
klinale, kjer se je v njenem permsko-karbonskem osredju, raz
galjenem prav na široko, razvila prostorna dolina Radomlje. 
Vzhodni obod Bistriške doline kaže tedaj tipična svojstva ero
zijske tvorbe, z močno učinkovitostjo selektivne erozije.

Današnji obseg je dobila Bistriška ravan v dobi kvartarnega 
nasipanja. Tu se posebno dobro vidi, kako je šele kvartarna nasi
pina Bistriško dolino takorekoč zlepila z ostalo kotlino1 v enoto. 
Saj je z njo' v stiku le po komaj 3 km široki ravnini med Mengšem 
in Križem, a tudi ravne zveze z Ljubljanskim poljem niso- mnogo 
širše. Dolina, se pod Kamnikom sprva le polagoma širi, a širina 
se ji zelo' menjava po posameznih oddelkih, med 5 in 8 km, dose- 
zajoč najširši obseg do 12 km med Mengšem, Trzinom in Luka,vico. 
Osamela brda še povečujejo vtis- raztrganosti; ne moremo se čuditi, 
da ravan skupnega imena ni dobila v ljudski govorici. V knji
ževnosti so- jo imenovali največ po' Kamniku, toda imenujemo jo 
po' Bistrici, kar se zdi bolj upravičeno', saj je dejansko' ta reka 
ustvarila ravnico'.

Poglavitno zasipanje je izvršila Bistrica, ki izvira sicer kot 
kraški izvir na notranjem vznožju Kamniških Alp, a nosi kljub 
temu s pomočjo' svojih pritokov in neštetih hudournikov obilo 
drobirja z visokih gora. V mnogih svojstvih svojega toka in nasi
panja spominja Kamniška Bistrica na Savinjo in v njeni prirodi, 
v njeni dolini spoznamo marsikatero značilnost, ki jo' poznamo' iz 
Savinjske doline.

V času diluvialne poledenitve je Bistrica iz, Alp nanosila 
obilo fluvioglacialnega, proda ter prekrila z njim na debelo' svojo' 
dolino, pa tudi spodnje dele dolin ob pritokih, osobito ob Radomlji. 
Iz dobe nasipanja je ostala tudi tu značilna hidrografska slika. 
Kakor hitro pride Pšata pri Mostah-Suhado-lah v območje bistri
škega proda, joi vrže na vznožje Bukovškega hriba, in njen tok se 
odslej drži trdo o-b gričevju tja do Trzina, k jer se spusti čez ravan, 
pa se brž nasloni na Soteski hrib. Ali tu pride v stik s savskim 
prodom, ki jo' je odrinil proti SV, da doseže vendarle poprej Bi-



strico nego Savo. Tudi Radomljo je naval bistriškega proda po
tisnil na vznožje gričev med Krtino, Dobom in Domžalami, a  še 
bolj odrinil njena pritoka Rovščico ter Volčji potok. Bistriški prod 
je pritokom zavrl odtok, zato je ob njih aluvialno dolinsko dno 
povsod zelo vlažno' ali celo močvirno' in v njem nimamo nikjer njiv 
in naselij, marveč le travo. In pas travnega vlažnega zemljišča se 
vleče zadaj za Pšato med Mengšem in Trzinom. Podobno kot v 
Bitnjah in v Čretih ter savinjskem Podlogu S O '  tu nastale vasi v

Pod. 46. Bistriška ravan

Tip zemljiške razdelitve na proge med Trzinom (spredaj) in Domžalami

sistemu zemljiške razdelitve na proge; v dolgi vrsti nanizane kme
tije imajo v teh logih svoje travnike pa pašnike, nekdaj skupno 
last (prim. ledinsko ime Gmajna, pa vaško ime Loka), medtem ko 
SO' njive urejene na sušni prodni ravnini (Ilešič 91). Še bolj je 
vlažen ves južni del ravnine pod Trzinom; v spodnji Pšati se za- 
jezuje voda ter pogosto preplavlja ravan med Trzinom in Dom
žalami, Soteškim hribom ter Dragomljem. V poplavnem ozemlju 
pušča blato, ki ga prinašajo potoki z miocenskega, in škriljevega 
obrobja. Zategadelj je ravan tu po« večini nepropustne osnove in 
prepreza jo' obilica živih strug, živo nasprotje sosedni prodni rav
nini. V stičnem pasu med prodno' in ilovnato ravnino med Trzinom 
in Domžalami prihaja na dan talna voda iz prodnega sosedstva na 
S in SZ in se nabira v majhne potočke, odtekajoče proti Pšati. Vsi 
ti raznovrstni činitelji povzročajo pogoste in zelo široke povodnji; 
zemljišče je tukaj trajno' precej vlažno in ima poi pravici značilno



ime M l a k e .  Na njih so domala samo travniki in pašniki, v manj
šem južnozahodnem delu pa gozd; ni čuda, da predstavljajo nepo
seljeno vrzel.

Na Fšati smo izvedli eno prvih melioracij v obdobju sociali
stične graditve, in sicer s tem, da smo izkopali prvič: kanal od 
Pšate med Topolami ter Mengšem do Kamniške Bistrice pri Jaršah, 
pa drugič: izkopali prekop od Pšate pod Trzinom skoz e severne 
Mlake proti vzhodu južno od Depalje vasi, te;r v nadaljnjem kana
lizirali Depalščico do izliva v spodnjo Pšato. S tem smo pridobili 
za kulture znatne dele zemljišča, ki so* bili doslej preveč zamočeni 
ali celo močvirni. S temi melioracijami smo izboljšali za pridelo
vanje žita, dobre goveje trave itd. in zlasti povrtnin znatne plo
skve, ki se izkoriščajo* predvsem v območju brige za prehrano 
Ljubljane, pridobivanje mleka itd. (Podjetje »Pšata«). Seveda pa je 
ostala potreba poi nadaljnjih melioracijah zlasti v območju južno- 
zahodnih Mlak.

Podobno vlažno aluvialno ravnino imamo ob spodnji Radomlji 
ter pritokih, zlasti Rači. Tudi tu ima voda slab strmec, se hitro 
zajezi ter razlije v povodenj. Potoki teko v izredno mnogoštevilnih 
meandrih. Tla so tedaj prevlažna za druge kulture kot travnik ter 
pašnik in naselja z njivami so morala ostati omejena na gričevno 
obrobje ter majhne osamelce, gorice, ki molijo iznad mlade napla
vine. Le tu tam, največ ob novih cestah, so se jela spuščati na 
ravan. Severno od aluvialne ravnice se širi med Radomljami, Pre
vojami ter Rafolčami proštoma višja terasa Dobrava. Sestoji iz 
debelih mastnih plasti gline, ki so dale osnovo za opekarne pri 
večjih vaseh; upravičeno se domneva, da imamo v njej ohranjeno 
usedlinoi večjega zajezitvenega jezera (86, 165). Dasi po višini nekaj 
metrov nad ravnim sosedstvom je radomeljska Dobrava spričo1 ne
propustne sestave vlažna in še vedno domala v vsem obsegu po- 
rastla z gozdom. Še severneje, med Volčjim potokom in Perovim, 
se širi manj obsežna, a  višja starodiluvialna terasa, kjer je pod 
debelo preperelino* največ glina, ki je morebiti prav tako> usedlina 
zajezitvenega jezera starejšega oddelka. Tudi v njej vidimo ope
karne, a površina je poi veliki večini porastla z gozdom.

Ko prehajamo' poi opisu robnih pasov na glavno* ravnino*, je 
treba pred vsem naglasiti, da je Bistrica še danes zelo burna gorska 
reka, ki po* večjem deževju hudourniško* naraste, valeč s seboj 
obilo peska, proda in debelega kamenja, kakor ga moremo videti 
še v strugi med Stahovicoi in Kamnikom, kjer ga jemljejo za 
apnenice. Za. žganje apna so* debeli apniški kamni iz Bistrice iz
redno dobri, o čemer priča obilna uporaba in številne apnenice.



Legenda: 1. njive; 2. trav
niki; 3. gozd; 4. grmovje; 
5. lO'gi; 6. obmejitev ter
ciarnega površja ; 7. gozd 
na osamelcih in na ob
robju kotline; 8. barski 
travniki, pomešani z nji

vami

Pod. 47. Ljubljanska kotlina

Karta gospodarske izrabe zemljišča



Bistrica torej še v današnji dobi krepko nasiplje in nič ne pripo
veduje O' tem bolj zgovorno kakor dejstvo, da ob njenem spodnjem 
toku ni videti omembe vrednih teras. Od Homca navzdol ravan 
sploh ni razrezana, podobno kakor tudi ne ob spodnji Pšati ter 
Radomlji. Potoki tečejo v prav plitvi strugi in Bistrica sama se 
cepi v rokave, ki so' tipični za, njen burni tok in ki pričajoi o* prav 
pomembni vodni sili. Kdo se ne bi spomnil- na Savinjo, ko opazuje, 
kako spremljajo Bistrico rokavi v vsem poteku od Kamnika do 
izliva; na vsako> stran glavne struge je urejen poi en glavni rokav, 
po katerem teče, očividno s človeško' pripomočjo, močna voda. 
Zakaj na teh dveh stranskih strugah, ki imata značilno ime Mlin
ščica, so' nanizani nešteti mlini, ki meljejo' domala za vso' ravan, 
pa žage. Vrh tega se v novi dobi voda iz njih uporablja za pogon 
ali drugačno* potrebo' pri naglo se množečih industrijskih podjetjih, 
podobno' kot je služila obrtnikom že v starodavnem Kamniku.

Le v severnem delu nad Homcem je dolina razrezana, toda celo 
tu sta vsega le dve nizki terasi, ki spremljata strugo v majhni od
daljenosti; šele nad Kamnikom višinska razlika med njima in med 
dnom doline raste. Sprijete labore starejšega zasipa struga v osnovi 
nikjer ne načne. Pač pa je konglomerat razgaljen na več mestih v 
ježah vzhodnih ilovnih teras, vrh tega spremlja dolino krepka in 
trdna terasa iz konglomerata od Stranj skozi Kamnik, kjer se 
dobro vidi pri Zalah. V njej imamo ostanek najvišje terase najsta
rejšega oddelka podobno- kot pri Komendi, Gori ter Klancu, kjer 
pomenijo* vez do enakovrednih dobrav Kranjskega polja pri Vo* 
dicah i. dr.

GOSPODARSKA SLIKA. V Bistriški dolini prevladuje podobno 
kot na Dravskem polju in v Savinjski dolini razporeditev kultur
nega zemljišča v pasovih, ki so izraz prirodnih svojstev tal in 
hidrografskih razmer. Osrednji pas po ravnini zavzemajo njive 
docela sklenjeno'. Zavzele so- domala vse sušno prodno področje, 
katerega daleč poglavitni del leži na desni strani Bistrice, med
tem ko' je na levi le ožji, razširjen samo' med Radomljami in Dobom 
ter Virom. Docela sklenjen pas njiv se vleče med Kamnikom in 
Trzinom; tu je gozd izkrčen, le neznatne, komaj omembe vredne 
ostanke vidimo' še sredi polja med Mengšem in Križem.

V pasu ob Bistrici, močno izpostavljenem povodnjim, se vle
čejo travniki, ki so posebno na široko v prevladi ob spodnjem 
toku, posejani s posameznim drevjem. Nanje se naslanjajo' široke 
Mlake ob spodnji Pšati in njenih pritokih, domala sam travnik, 
k jer so njive omejene na redka bolj sušna mesta. Ni čuda, da je



to najbolj redko- poseljeni del Bistriške ravnine; vasi so omejene 
na nekoliko- bolj napeto zemljišče med Bistrico in Pšato, pa ob 
vznožje liribo-v na vzhodu, a sestoje največ iz precej vsaksebi 
postavljenih domov. Sušno zemljišče prevlada šele, ko se bližamo 
savskemu produ. Z njim se zgostijo- njive in vasi. Pas travnikov, 
ki se vleče nad Mlakami ob Pšati navzgor, je dal p ri rodu o- osno-vo 
za lepe primere zemljiške razdelitve na proge in dolge sistema
tično v vrsti razporejene vasi mimo- Trzina na Mengeš, k jer se 
pripravno izkorišča stik med obema zemljiškima paso-vo-ma.

Posebno sklenjeno področje vlažnih travnikov imamo še ob 
Spodnji Radomlji ter Rači, ki jima je zajezen odtok in se pogosto 
razlivata v povodnji. Vodni odtok je tu zastajal v toliki meri, da 
je nastala kar že prava črnica in spominjajo- tla ponekod na 
barsko črno prst. Sele ko- se oddaljimo od potokov in se svet ne
koliko- napne, je več njiv, največ na obrobju v prehodu na vznožje 
goric. Široke dobrave med Rafolčami in Prevojami ter Bistrico 
nad Volčjim potokom pa so ilovnate in še vedno- domala povsod 
z gozdom pokrite.

Ker so pasovi po večini razporejeni po dolgem, so možne smi
selne kombinacije v izrabi zemljišča. Samo poljedelstvo je najbolj 
v prevladi na velikem Mengeškem polju. Po- veliki večini pa po
sedujejo kmetje poleg njiv tudi obilne travnike, kar nudi naravno 
osnovo- za najlepši razvitek živinoreje. Že zgodaj organizirane ve
like mlekarne v Radomljah, Prevojah in Trzinu so- pričale o- tem; 
celo Ljubljano so- zalagali od tod z mlekom. Dandanes je sicer zbi
ranje ter predelavanje mleka na novo- organizirano-, vendar je zna
čilno, da je v tem področju urejena tudi velika zbiralnica mleka 
in sicer mlekarna v Kamniku. Ne more biti dvoma o- tem, da ostane 
reja molznih krav ter zbiranje in oddajanje mleka poglavitna 
funkcija živinoreje v območju Bistriške ravnine, ki je tako- močno 
industrializirana in vrh tega neposredni sosed docela urbanizirane 
Ljubljanske pokrajine. Kmetijstvo- je na Bistriški ravnini povsod 
na zelo visoki stopnji, podobno- kot na Kranjski ravnini; napredek 
je slonel tudi tu v znatni meri na zadružni samopomoči. Žito, krom
pir, fižol, ajda so poglavitni pridelki, ki jih je nekaj tudi za. prodaj, 
podobno- kot živine in mlekarskih proizvodov. Zelo- hodi v korist, 
da sta blizu trga v Ljubljani in Kamniku, pa da tudi spričo- cvetoče 
domače industrije- doma obilo- prodado.

Gozd v gospodarstvu Bistriške ravnine sicer ne pomeni po
sebno- veliko-, toda spričo- podolžne oblike doline posedujejo- kmetje 
precej gozdnih tal na obrobju in so mogli prodajati tudi les. V po
štev pa je treba jemati, da prevažajo iz gorskih in hribovskih pre



delov na V in S mnogo lesa k železniškim postajam. Spričo tega je 
bilo obilo ljudi v Bistriški dolini zaposlenih na žagah in pri obde
lavi ter prevozu lesa.

V celem je v Bistriški ravnini 41,8 %: v njivah, a 30,4% je v 
travnikih ter pašnikih, dočim je gozdu ostalo samo 20 % celotne 
površine. Ta delež je tem ugodnejši, ako vzamemo v poštev, da se 
je na vsej ravnini že pred vojno samo še 43,1 % prebivalstva bavilo 
s kmetijstvom, ostali pa so imeli svoj gospodarski obstoj v drugih 
poklicih, v prvi vrsti v industriji in obrti, ki ji je pripadalo nič 
manj ko* 43,6 %* (brez upoštevanja Kamnika).

Odtlej je industrializacija še nadalje napredovala, takoi da se 
je številčno* razmerje med zaposlenci v kmetijstvu ter industriji še 
nadalje spremenilo. Dandanes je v občini Mengeš, ki je v glavnem 
omejena na območje Bistriške ravnine, 33,4 %  v industriji, a le še 
19 % v kmetijstvu zaposlenih, — poleg 22,7 %  neproizvajalnih —.
V novi občini Domžale, ki ji pripada srednji del Bistriške ravnine, 
toda poleg tega še ves Črni graben, je 33,5 %i v industriji ter 30,5 % 
v kmetijstvu zaposlenih, poleg 18 %  neproizvajalnih. Nova občina 
Kamnik, ki je vanjo uvrščena tudi ravna okolica do* Komende, pa 
vsa Tuhinjska dolina in še vsa zgornja Bistriška dolina, ima 29 %  
industrijskega ter 31,6 %, kmetijskega prebivalstva poleg 19 %  ne
proizvajalnih.

Nikjer v Ljubljanski kotlini se ni industrija izven starih ur- 
banskih naselij tako* krepko* naselila kot v Bistriški dolini. Od ne
kdaj je bilo* obrtno in rokodelsko* središče v Kamniku in nanj se je 
naslonilo poleg usnjam e z 283 delavci nekaj moderne industrije, 
predvsem starejša večja kemična tovarna med mestom in Stra
njami, keramičnonkemična industrija z 292 delavci, pa kovinsko 
podjetje v Perovem Titan s 782 delavci. Kamnik je v novi dobi 
dobil še nove industrije, in sicer tovarno* gumbov s* 120 delovnimi 
močmi, manjšo* tovarno* kovanega orodja s 70 ljudmi, tekstilno pod
jetje »Svilanit« z 295 zaposlenci pa Živilsko industrijo z 51 de
lavci. Kamniška industrija je pritegnila v svoje delavnice ljudi tudi 
iz vseh vasi tja do Stahovice in Bistričice, a na koncu je 'v  dolini 
Črni, le malo vstran, še rudnik kaolina z 224 delavci.

Na industrijsko območje Kamnika se brez presledka naslanja 
industrija v Bistriški ravnini tja do* Domžal. Najstarejše obrtno 
središče je nastalo* v D o m ž a l a h ,  k jer se je že pred 150 leti 
začela slamnikarstvo, ki je proti koncu prejšnjega stoletja prešlo 
v tovarniški obrat, a nudilo tudi poslej še tisočem domačega dela 
po kmetskih hišah. Toda v letih po prvi svetovni vojni je slamni
karstvo, ki je delalo za izvoz, skoro popolnoma prenehalo. Tu je



še tovarna klobukov in slamnikov z 235 delavci. Namesto: njega so 
se razvile druge industrije, bodisi v Domžalah kot v krajih ob 
Bistrici tja do' Kamnika. Gre tu za zelo raznovrstno' industrijo.
V Domžalah samih je razen mlinarske industrije (105 delavcev) ter 
Mlinostroja (74 delavcev), zlasti več usnjarskih in kemičnih (ke
mična tovarna, s 192 delavci, »Helios« 104 delavci) ter oblačilnih 
podjetij, tovarna kovčkov »Toko« z 818 zaposlenci. V Količevem 
pri Dobu je velika papirnica z okrog 459 delavci, v Jaršah teks
tilna tovarna »Induplati« z 1039 zaposlenci, v Duplici tvorni ca 
stolov s preko 912 delavci. Poleg teh največjih pa je nastalo' obilo 
manjših tvomiških podjetij, med njimi tovarna sanitetnega ma
teriala s 382 delavci in obrti, lesna industrija z 89 delavci, to
varna olj »Sončnica« z 68 ljudmi, a, še vedno nastajajo' nova. Stara 
opekarska obrt, nameščena ob rob k  zalogam gline, se spričo od
daljene lege ni kaj dosti prevedla v moderno' tovarniško obliko; 
imenovati moremo le znatnejšo opekamo za Radomljami s 33 in 
opekarno ter keramično največ pečarsko industrijoi v Mengšu s 
37 ljudmi. Mengeš ima vrh tega dve manjši tekstilni tovarni (61, 82 
delavcev) ter izdelovalnico glasbil »Melodija« s 300 zaposlenci.

Na vprašanje, zakaj se je ravno' v Bistriški dolini tako krepko 
naselila industrija, ni mogoče podati prepričevalnih pojasnil. Ne
dvomno' pa je silno mnogo k njeni naselitvi pripomogla obilna 
vodna moč Bistrice, pa ugodna prometna lega, tem bolj, ko- z že
leznico' ni daleč do' Ljubljane. Starejši obrtni središči Kamnik in 
Domžale sta, bili med prvimi vabilnimi činitelji, podobno kot gosta 
obljudenost, ki je nudila ne drago delovno- silo'. Domače surovine 
komaj kaj prihajajo' v poštev za industrializacijo', a tudi premog ni 
pri roki. Pač pa je važna nova mesna industrija v Ihanu.

V krajih med Domžalami in Kamnikom se je industrializacija 
najbolj stopnjevala. Toda tudi iz sosednih vasi ob večjih cestah 
prihajajo' semkaj na del o in tudi tamkaj je delež industrijskih za
poslencev zelo velik. V celem zaposluje vsa industrija v ravnini 
Kamniške Bistrice po stanju v letu 1958 7700 delovnih moči. Glavni 
del jih biva v Bistriški ravnini sami, a obilo jih hodi vsak dan 
na delo tudi iz vasi na obrobju, bodisi iz Črne, iž Tuhinjske doline 
kakor tudi iz Črnega grabna. Da, je mogla industrija kamniškoi- 
domžalskega predela tudi primeroma od daleč privabiti v svoje 
delavnice delavstvo' s kmetov, k temu je mnogo' pripomogla izredno 
na gosto razpredena cestna mreža, pa ravno ozemlje. Saj je zna
čilno-, da je imel pred vojno Kamniški okraj, ki mu je pripadala 
predvsem vsa Bistriška ravan, na vsem Slovenskem največ koles;



še ničilo reč ko na vsakega četrtega človeka je prišel tu poi en 
bicikel.

Gospodarsko stanje v Bistriški ravnini se mora imenovati po
temtakem zelo ugodno. Kmetijska in industrijska zaposlenost se 
izvrstno dopolnjujeta, tem bolj, ko podjetja niso- koncentrirana 
samo na enem kraju. Na. J, v področju Mlak, kjer je industriali
zacije najmanj, pa smo* že v sosedstvu Ljubljanskega polja, kjer 
se že uveljavlja urbanizacijski vpliv Ljubljane. Nič se ne čudimoi, 
da izkazuje Bistriška ravan v toku zadnjih 50 let prav krepko 
napredovanje, v industrializiranem pasu je od 50 do 100 %;, a v 
robnih področjih seveda manj.

Temu primemo se je gostota zelo stopnjevala, in sicer v indu
strializiranem pasu ob Bistrici na 150—200 ljudi na km2, medtem 
ko znaša v manj obrtni radomeljski ravnini ter pri Mengšu 100 do 
150. Celo- na J, v področju Mlak, se je povzpela na 75—100.

PROMETNE ZILE IN VEČJI KRAJI. Kakor ni mogoče drugače pri
čakovati, se je človek v Bistriški ravnini udomačil najprej v sušnem 
osrednjem delu, k jer so na prodnem področju ugotovljeni najsta
rejši in najobsežuejši znaki stare kulture in naseljenosti. In sicer 
predvsem v robnih pasovih. Tudi danes- še kaže razmeščenost na
selij soglasje s prastarim in vedno živim običajem človeka, da si 
postavlja svoje bivališče v stičnem pasu med ravnino ter griči in 
hribi, pa tamkaj, kjer se more nasloniti na vodo' potokov. V Bistri
ški ravnini se prav izredno vidno kaže veljava teh nagibov. Niz 
vasi se vleče ob Tunjiških Dobravah ter Skaručenskih osamelcih, 
k jer se naslanja na bližinoi Pšate, medtem koi so' se na srednji del 
prodne ravnine vasi spustile samo- tamkaj, kjer teče čeznjo* ta 
potok. Ze zgodaj so* človeka privlačili posebno bregovi Bistrice in 
na obeh straneh tega burnega potoka vidimoi na gosto razvrščene 
vasi od Kamnika pa prav do* ustja. Toda na obeh straneh se nasel
binska niza držita v primerni oddaljenosti od Bistrice, nameščena 
ob Mlinščicah, ki spremljajo glavno strugo s svojo* vedno- obilno 
vodo>; vasi imajo na eno stran sušno, prodnoi polje, a na drago, 
proti potoku, sveže travnike ob neštetih rojah. Končno* se vleče 
tretji pas naselij zadaj za neposeljenimi ilovnatimi Dobravami, na 
prisojnem vznožju hribov med Kamnikom in Lukovico. Ta pas ima 
z  ravnino ob Bistrici manj neposrednih stikov. Podobnoi je s pod
ročjem ob spodnji Radomlji in Rači, k jer s-o vasice razporejene 
bolj enakomerno, ker so se naslonile na prijazne nizke gorice:, mo
leče iznad kvartarne naplavine, kakor tudi na vznožju hribov, 
predstavljajočih prehod v Posavsko hribovje.



Po tločrtu prevladuje pri vaseh v Bistriški dolini gručasta 
razvrščenost domov, a  v znatnem delu, zlasti ob Bistrici, soi vasi 
razvlečene v dolžino, nekatere (na primer Ihan) se približujejo' že 
razloženemu tipu. Tudi ob veliki cesti vidimo vasi na dolgo raz
vrščene. Domala na vseh robeh je bilo' mogoče ugotoviti ob vlažnih 
pasovih znamenja mlajše poselitve, zlasti v obliki zemljiške raz
delitve na proge in »gozdnih« vasi.

Bistriška ravan je imeniten del Ljubljanske kotline po svoji 
prometni vlogi. Saj sprevaja veliko' prastaro obalpsko pot iz Ljub
ljane k Celjski kotlini in nudi ona, izhodišča, od katerih se stare 
poti po podolžnih dolinah vzpenjajo skozii Posavsko hribovje. 
Bodisi stari kot novi pomembni kraji soi nastali ob naznačenih 
prometnih vozlih. V moderni dobi se je s preložitvijo' velikih poti 
spremenila tudi prometna vloga Bistriške ravnine in zelo je zna
čilno, da je dobila železnico šele leta 1891, a še ta  je ostala samo 
lokalna proga, katere nadaljevanje od Kamnika v Savinjsko dolino 
je ostala do< danes samo v željah in programih.

KAMNIK. Največji in najimenitnejši kraj v Bistriški ravnini je 
mesto K a m n i k ,  njeno starodavno1 demogeografsko središče. Ni 
čuda, da se vsa ravan večkrat imenuje po njem.

Tudi o Kamniku moramo reči, da je postavljen na svoje mesto 
predvsem z vidikov prometne lege in strateških razlogov. Stoji 
v tesni soteski med Tunjiškimi Dobravami in strmim Starim gra
dom, v dolini Bistrice, toda na onem, mestu, k jer se vanjoi izteka 
Nevljica, glavni potok Tuhinjske doline. Na prvi pogled se pokaže, 
da se da tu z lahkoto obvladati prehod v Tuhinjsko dolino, hkrati 
pa tudi prestop v dolino Črne, ki po> njej preko> Črnivca (prim. 
bližnjico skozi Hrib) drži pot na Gornji Grad. Brez dvoma je stal 
tu  najprej trden grad na strmem vrhu 585 m, ki je obvladoval 
tesni prehod, pod njim pa je nastalo tržno naselje ter od njega 
dobilo' svoje ime. Zakaj Kamnik je brez dvoma prvotna označba 
za grad na dolomitnem hribu, ki kaže na najbolj strmi strani gole 
rebri. Vrh tega je stal tu še Mali grad, postavljen na nizkem 
apniškem brdu tik ob Bistrici ter še posebej pomagal zagrajati 
prehod po dolini. Že sredi 12. stoletja je bil tu sedež mogočnega 
rodu Andech s-Meran ijskih, središče njihove obsežne posesti in v 
13. stoletju je bil Kamnik najimenitnejši ter najvažnejši kraj na 
vsem Kranjskem. In v tej dobi, najkesneje v prvih treh desetletjih 
13. stoletja, je dobil tržne pravice ter bil brž povzdignjen v mesto'. 
Njegova nagla rast je zvezana posebno s potjo po' Tuhinjski dolini 
k  Savinji ter dalje k Slovenjemu Gradcu, ki je bil prav tako last



An deških; saj so Andeški istočasno ustanovili hospic na Kozjaku, 
sedaj Špitalič. Od Kamnika je tekla cesta dalje mimo Smlednika 
na Škof'joi Loko—Tolmin—Čedad.

Podoba je tedaj, da je Kamnik kot tržno naselje nastal popol
noma na novo. Staro naselbinsko jedro se je nahajalo nekoliko 
vstran, in sicer na prodnem terasnem ozemlju ob Bistrici med 
Stahovico in Kamnikom. Sicer so tudi tod predslovenske izkopanine 
zelo redke in vsebujejo* le posamezne najdbe. Pozornost je vzbu
dila najdba mamuta v letu 1938 v strugi Nevljice pri Nevljah, 
pričajoča o človeku iz kamene dobe. Osredje naseljenega ozemlja 
se je nahajalo* bržkone pri Nevljah, kjer je nastala najstarejša fara 
tega predela. Njen sedež so že silno* zgodaj prenesli h Kamniku, 
v njegovo* predmestje Šutna, ki je ostalo* izven Kamniškega mest
nega obzidja, toda urejeno* kot urbansko naselje, kakor je še sedaj.

Kamnik sicer ni ohranil vodilne politične vloge*, ki jo je imel 
v 13. stoletju, toda ostal je živahno trgovsko* mesto, saj je cesta 
skozi Tuhinjsko* dolino* ohranila prvenstvo' še ves srednji vek, 
vloga prehoda čez Črnivec pa je tudi Še rasila. Ostal je tržišče za 
široko kmetsko* okolico, saj ni imel tekmeca tja do* Ljubljane in 
Kranja. Y mestu so se dobro razvila rokodelstva in obrti, za kar je 
nudila izvrstno osno*voi pogonska sila zelo* vodnate Bistrice, ki so 
jo* s prétakami razpeljali za potrebo* obrtnikov. Predvsem je bilo* 
tu obilo* fužinarske in kovaške ter žebljarske obrti, pa usnjarstvo 
in krznarstvo*. Zadnikarjev muzej hrani o tem v Kamniku imenitne 
priče.

Za modemi urbanski razmah položaj Kamnika ni bil najugod
nejši. Ko se je glavna cesta preložila zopet v Črni graben, je bil 
Kamnik jako* prizadet in mesto* je nazadovalo*. Valvasor poroča, 
kako se v mestu vidijo* že na zunaj znaki propadanja. Prometna 
lega se sicer še vednoi dobro* uveljavlja, saj ima široka kmetska 
okolica tu svoje gospodarsko, zlasti tržno* središče, ki ga olajšujejo 
ceste v štiri smeri. Toda ostal je domala le krajevni promet, zakaj 
železnica na Savinjsko* dolino* je ostala še vedno samo na programu,, 
celo lokalno železnico* od Ljubljane je Kamnik dobil šele v letu 1891.. 
Prometna lega usposablja Kamnik za, upravno: središče in izražala 
se je v sedežu političnega in sodnega okraja, dasi je res, da 
velikemu delu sodnega okraja Brdo mesto ni bilo* najprikladneje 
dostopno* središče. Zato se je vse ozemlje* Kamniškega okraja vklju
čilo v okraj Ljubljana, Prav posebno je Kamnik živahen v lesni 
trgovini, nanj in njegovo* železniško postajo je usmerjen izvoz lesa 
iz nenavadno širokega gozdnega področja, še prav posebno iz 
osredja Kamniških Alp. Zato* je* nastalo tu zeloi mnogo* žag, osobito»



na Bistrici nad mestom. Toda industrijske lesne predelave je tu 
malo, vendar z močno' izjemo tovarne »Stol« v Duplici-Kamniku.

Kamnik je postavljen na vznožje Kamniških Alp v sila sliko
vito' pokrajino' z lepo gozdnato okolico. V desetletjih pred prvo 
svetovno* vojno' se je spričo tega tu razvil jakoi živahen turistični

Pod. 48. Kamnik
Pogled proti Alpam. V ospredju stari centralni tržni prostor

promet; letoviščarjev je prihajalo vsako poletje prav mnogo in ob 
mestu je nastalo' precej vil za poletne goste. Toda po letu 1918 so 
drugi kraji na zgornjem Gorenjskem prehiteli Kamnik, ki si tudi 
ni znal pravočasno' urediti kopališča. In tako je mestu ostala v 
glavnem le vloga izhodišča za ture in za smučanje v Kamniških 
planinah, kar pa dovaja samo- prehodne goste. Zanemarjanje letovi- 
ščarske funkcije je toliko- bolj obžalovati, koi se zdi, da ima mesto 
dokaj prirodnih pogojev zanj, dasi stoji v nizki legi 406 m, zakaj 
ravninsko' ozračje osvežuje vsako' noč dotok planinskega zraka.

Stara kamniška obrt je le polagoma našla pot v moderno indu
strijo'. Razvila se je manjša usnjam a z blizu 100 delavci. Na mestu 
nekdanje fužine je nastala v avstrijski dobi državna smodnišnica,



kar ni bila pametna poteza, saj je marsikoga in marsikatero' gospo
darsko napravo odganjala od Kamnika. Kar je nove industrije, 
se je šele po letu 1945 jela nameščati tudi v mestu, poprej pa 
se je namestila na Perovoi (za ključavničarsko' orodje, čez 660 
delavcev) v Duplico' (upognjeno pohištvo) in druge kraje vzdolž 
ob Bistrici tja  do Domžal. Kamnik razpolaga sicer z vodno* 
silo in elektrarno, toda za industrijska podjetja dolgo ni bil pri
vlačen. Podoba je, da mu je bil v škodo nekdanji strateški moment, 
lega v pretesnem in malo poseljenem področju, kjer ni na razpolago 
toliko prostora in delovnih moči, kot na gosto obljudeni ravnini 
na jugu.

Kamnik je ostal do najnovejše dobe gospodarsko primeroma 
malo razgibano: mesto. Industrija se je naseljevala v glavnem ven
darle bolj daleč, ob zunanjem robu mesta, tako da so se v njej 
bolj zaposlovali ljudje iz agrarne okolice, nego* iz mesta samega. 
Šele v zadnjih dveh desetletjih, posebno po letu 1945 je industria
lizacija posegla krepkeje v mesto samo. Temu primemo kaže mesto 
v novejšem obdobju le precej zmerno rast. Prebivalstvo v Kamniku 
se je od leta 1880 do 1931 pomnožilo samo za 4 %, a šele doi leta. 1953 
znatneje, in sicer za 54,6 %, tako da, šte je mesto samo sedaj 3792 ljudi. 
Šele v najnovejši dobi je postalo1 industrijsko podjetno' teir živahno, 
a poprej je bilo* dolgo mirno- upravno* središče ter tržišče za kmetsko 
okolico. Za Kamnik bi bilo> zelo' primerno, če bi bil ohranil svojo 
nekdanjo vlogo' turističnega kraja, kakor je bil prav do prve sve
tovne vojne, ko je slovel kot letovišče in kopališče ter klimatsko 
zdravilišče takoj za Bledom. Položaj na vznožju Alp in zelo' lepa 
okolica ga dobro usposabljata za turistični promet. A za takšno 
funkcijo' ustreza tudi lično zunanje lice. Staro mesto sicer ni ostalo 
tako lepo nepokvarjeno' ohranjeno' kot v Kranju, Radovljici ter 
Škofji Loki, saj je s prezidavo in razširjenjem prizadeta tudi har
monična enota glavnega trga, vendar so nekatere ceste, osobito 
okrog trga ter Šutna, ostale homogene in so ohranile nekatere 
lepe tipe starih meščanskih domov. Na zunanjem robu kaže Kam
nik razmeroma šele v novi dobi nekaj več novega prirastka. Ohranil 
pa je v mestu in okolici gradove ali razvaline na sončnih terasah 
in pomolih. Imenitno je novo kopališče.

MENGEŠ. Pri urbanskih naseljih Ljubljanske kotline je ob nji
hovi namestitvi odločal v zelo veliki meri strateški nagib. Ko' je 
njegova veljavnost odpadla, se je pokazalo, da bi z urbanističnega 
vidika bilo za namestitev marsikaterega tržnega središča drugod 
boljše mesto. Kamnik na primer stoji v tesnicah, sicer v stiku dolin,



a vendar periferno za ravnino, pa zato ni mogel napredovati. Na 
isti ravnini nudi priroda ugodnejše postojanke za urbansko sre
dišče nekako v prostoru med Dobom, Domžalami in Mengšem pa 
morda še tja  do Komende, Široka ravnina, ki je prodna in sušna, 
je že zgodaj vabila na naselitev, a do> trojanske poti se cepijoi pre
bodi mimo Kamnika, pa na Kranjsko ravnino, dočim je po južnem

Pod. 49. Šutna v Kamniku



robu tekla pot proti Škofji Loki. Poučno je, kako je demogeografski 
razvoj v moderni dobi razkril naznačene nujnosti, ki niso prišle 
dotlej do veljave spričoi motnjave drugačne zainteresiranosti fev- 
dalno'-strateških faktorjev: kar dva kraja, Mengeš in Domžale, sta 
si pridobila značaj trga v novejši dobi, a Domžale so končno' po
stale pravo mesto.

Naznačeni osrednji prostor se nam pokaže kot zgodaj obljuden. 
Pri Mengšu so našli sledove prazgodovinske (latenske) dobe. V rim
skih časih je bilo znatnejše naselje v Grobljah pri Domžalah, 
nemara posta ja na, razpotju ob trojanski cesti, zametek urbanskega 
naselja v poziciji, ki bi bila tudi za, moderno' mesto najugodnejša. 
Zdi se, da je bil za vodilno naselje prikladen kraj v Mengšu, ki se 
odlikuje po> prazgodovinskih in rimskih izkopaninah; prav tu so 
našli tudi staroslovenske grobove. Na brdu nad Mengšem je nastal 
že zgodaj grad, ki je bil sedež dokaj mogočnih fevdalcev (4). Toda 
tržišče se tu ni razvila in Mengeš je ostal samo velika vas, ki se 
je v toku stoletij seveda jako krepko povečala; staro jedro je bilo 
v Malem Mengšu pri župni cerkvi. Veliki Mengeš je morda kes- 
nejša ustanovitev pod gradom. Ni čuda, da se je v njej razvilo 
tudi nekaj urbanske funkcije, v novejši dobi zlasti obrti in indu
strije. Tu je bila nastala večja pivovarna, pozneje slamnikarstvo, 
a eno kot drugo je nehalo. Vedno so- bila v Mengšu znatna, obrtna 
podjetja, največja med njimi pečarska, znatna je opekama. Zdaj 
sta tu dve manjši tekstilni tovarni, na, daleč pa slovi izdelovalnica 
glasbil. Mengeš je ostal ena najpomembnejših in največjih vasi 
in dosegel je, da so ga v letu 1867 povzdignili v trg. Znatna obrtna 
ter industrijska delavnost že v predvojni dobi se zrcali v dejstvu, 
da je imel že leta 1931 491% zaposlenih v obrti ter industriji, a  le 
32 % v kmetijstvu. Prebivalstvo se mu je od leta 1880 do 1931 po
množilo vendarle samo za 19 %, toda fio leta 1953 za 64,7%  in 
šteje sedaj 2026 ljudi (v Velikem ter Malem Mengšu skupaj).

DOMŽALE. V pasu med Trzinom in Podpečjo-Lu kovico- so> bile 
prirodne osnove za tržišče, zakaj tu se od trojanske ceste nudijo 
prehodi po ravnini proti severu ter jugu in jugovzhodu. Prav po
sebno- je važnoi področje ob prehodu čez Kamniško Bistrico, kjer 
so najugodnejši pogoji za cestna križišča, za prehode ob rečici tako- 
na S kot na J ; tod mimo» so< na primer v pre jšnjih stoletjih tovorili 
blago, ki so ga bili pripeljali po Savi navzgor na, ladjah. Sledovi 
večjega naselja v rimski dobi v Grobljah soi nedvomno v zvezi s to 
prometno lego>. V bližini, na levi strani Bistrice^ je nastala v Dobu



prafara. Vas se je krepko povečala pozneje, v dobi prometnega 
razmaha ob trojanski cesti in je danes močnoi udeležena na ur- 
banski funkciji vsega področja ob Bistrici. Toda tržišča tu v sred
njem veku niso ustanovili, pač ker je v srednjem veku trojanska 
cesta zaostala za, tuhinjsko'.

V moderni dobi so' v tem prirodnem prometnem vozlu najbolj 
stopile v ospredje Domžale, ki se poprej niso' odlikovale, saj se tu 
poroča le o taboru, ki je nastal v časih turških nevarnosti ob 
cerkvi na neznatnem brdu Goričici. Značilno' pa je, da je bivalo ob 
Goričici obilo' ljudi, ki soi se preživljali s tovoT jenjem blaga, priha
jajočega po- Savi (Bernik 95; Valvasor). Ugodna lega je prihajala 
toliko bolj do> veljave, kolikor bolj se je razpredalo moderno cestno 
omrežje, ki je dobilo tu po prirodi utemeljen vozel. V soseski se 
je z izhodiščem iz Ihana proti koncu 18. stoletja razširila domača 
obrt kitarstva ter slamnikarstva, ki se je začela industrializirati že 
v 60-ih letih 19. stoletja. Najbolj je prometni legi Domžal pripo
mogla do uveljavljenja nova železnica leta 1891, ki dela tu oster 
ovinek. S tem je v Domžalah ustvarila najugodnejše izhodišče za 
naslonitev cest na železnico, in sicer za ves Črni graben ter za 
Moravško dolina, zraven tega pa še za široko bližnjo okolico, odli- 
kujočo se po izredno gosti obljudenosti. Po zgradbi železnice je 
industrializacija slamnikarstva naglo napredovala in nastalo je 
več tovarn; za konec 19. stoletja se navaja, da se je s slamnikar- 
stvom pečalo 12.000 ljudi, od česar je odpadal seveda poglavitni del 
na domače delo (Bernik 222). S tem je bila dana osnova za izredno 
povečanje Domžal. Razcvet slamnikarske industrije je privabil še 
druga podjetja in Domžale so postale naglo napredujoč industrijski 
kraj. Po letu 1918 je bilo sprva zaposlenih v tovarnah okrog 850, 
a v domačem delu več tisoč ljudi. Potem je slamnikarstvO' jelo naza
dovati in je kmalu skoro povsem nehalo. Toda tovarne so pre
uredili v kemična, usnjarska, oblačilna in druga podjetja, ki se jim 
je pridružilo obilo manjših raznih obrtnih panog. Domžale so po
stale glavni kraj v področju modeme industrializacije, ki se razvija 
odtod do' Kamnika. Tudi živahna trgovina se je razvila v Dom
žalah, opirajoča se na naslonitev cest na železnico'. Zlasti pa je 
zanje značilna pestra drobna obrt, ki dela za gosto naseljeno pod
ročje, pa v znatni meri tudi za Ljubljano. Celo v veliki sedanji 
občini predstavljajo obrtniki 8,4 % celotnega prebivalstva. Spričo 
tolikega razmaha so bile Domžale leta 1925 povzdignjene v trg in 
sicer dotedanje vasi Zgornje ter Spodnje Domžale, Stob ter Studa 
kot enota. Saj se zares čim dalje bolj vraščajo v enotno* naselje, 
ki pa kaže že po zunanjem licu, da je mlado, saj je razloženo na



široko in mu manjka homogeno tržno jedro ter starinski urbanski 
značaj. Ni čuda, da kažejo Domžale tako močno prebivalstveno 
rast, saj so se do leta 1931 povečale v ljudstvu za 74 %, a do 
leta 1953 celo' za 166 %■ in imajo danes 3558 prebivalcev. Upravičena 
je naša upravna zakonodaja Domžale uvrstila med mesta.

ZAHODNI DEL POSAVSKEGA HRIBOVJA. 
TROJANSKE DOLINE

UVOD. Med najbolj samosvojimi področji Posavskega hribovja 
je zahodni del, ki so v njem izoblikovane vzporedne doline Tu
hinjska (severnozahodnoi ob njej celo še Črna dolina), Črni graben, 
ter Moravška dolina, ki imajo vse erozijsko' osnovnico' v Bistrici, 
a gospodarsko! osnovoi v Bistriški ravnini. Zato je najbolj smotrno, 
da njih geografsko' karakteristiko uvrstimo tukaj, ob vzhodni del 
Ljubljanske kotline. Skupna prirodna in gospodarska svojstva 
Posavskega hribovja pridejo tu posebno' tipično do veljave.

Za geomorfološkoi izobliko Trojanskih treh dolin, kakor bi jih 
morebiti smeli ob kratkem imenovati, je bilo najbolj važno dejstvo, 
da ima zahodni del Posavskega hribovja svojo' erozijsko' osnovo 
v Ljubljanski kotlini, v Kamniški Bistrici. Hidrografski odtok se 
je v času pliocena preusmeril popolnoma, tako' da imamo opravka 
z obrnjenim vodnim omrežjem. Toliki preokret je bil mogoč spričo 
odmaknitve Save na J, v litijsko antiklinalo; v nadaljnjem ga 
je povzročilo relativno' ugrezanje Ljubljanske kotline in dviganje 
Posavskega hribovja, saj so se s tem spremenili pogoji za strmec. 
S tem da se je razvila Kamniška Bistrica s svojo nizko- erozijsko 
osnovo', soi mogli njeni levi pritoki z zadensko' erozijo napredovati 
ter pretočiti nase vode v zahodnem delu Posavskih hribov. Tako 
je odtok, usmerjen na J, zadenski prodiral proti V, obseg porečja 
Kamniške Bistrice se je večal v isti smeri in danes se nahaja raz
vodje na črti, ki veže sedla: Črnivec, Kozjak, Trojane, Kan drse. 
Toda pretoeitev se je morala izvršiti razmeroma zgodaj, zakaj sedla 
se nahajajo' primeroma ne visoko, in sicer sredi med 600 in 700 m 
(Kozjak 667 m, Učak 609 m), nekoliko' niže pri Kandršah (510 m), 
a znatnoi višje na Črnivcu (902 m), ki spada že izven našega pod
ročja. Tudi sicer je ostalo' prav malo dediščine po' prvotnem vzhod
nem odtoku, vzemimo v smeri nekaterih pritokov (n. pr. Zgornja 
Tuhinjščica).

S tem so bili podani pogoji za nadaljnji geomorfoloski razvoj. 
Ugotovilo se je, da se vršine v Posavskem hribovju v smeri proti



Z polagoma spuščajo na niže, znamenje, da je ta del z Ljubljansko 
kotlino- vred v dviganju zaostal (195, 61). V Moravski dolini se je 
inverzno- razvila Rača, ki pa ji je Radomlja ugrabila Drtišco- ter 
j O' pretočila nase. Radomlja je mogla zelo- naglo- napredovati, ker 
je bila v trojanski antiklinali dosegla k ari) onsko -p er rusko jedro; 
v njem je izdelala naglo- svojo- globoko- dolino Črni graben. Nevljica 
s Tuhinjščico je ostala enotni inverzni odtok Tuhinjske sinklinale,
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Pogled z Menine čez Trojane proti JV

a mala Črna, ki se je razvila z njo vzporedno, je mogla doseči 
uspehe v območju prelomnice in starih škriljevcev.

Imenovane doline so se vrezale prav globoko in dovolj na 
široko; v dobi pleistocenskega prodnega zasipavanja se jim je kot 
rekam in potokom v Ljubljanski kotlini odtok zajezil in se jim je 
dno v spodnjem delu zasipavalo-. Spričo- tega imamo- v spodnjem 
toku razmeroma široke dolinske ravnice, precej vlažne ali celo 
močvirne. Toda gornji tok po- teh morfogenskih dogodkih ni bil 
prizadet. Iz Celjske kotline je prodrla zgornja Bo-ljska v notranjost, 
v osredje trojanske antiklinale ter pritegnila nase Motni š n [co-, ki 
bi jo- mo-gli smatrati kot nepreusme-r jeni ostanek starega podolžnega 
odtoka tuhinjske sinklinale. Pri tern se je razvila okrog Trojan prav 
interesantna borba za vodni odtok. Tu se stikata v karbonskem



področju povirje Boljske in Radomlje, razvodje v dolini pri Učaku 
ob Trojanah leži samo' 609 m visoko. Tik ob njem je povirje Ore
hovice, levega pritoka Medije, celo razvodje med Tuhinjščico in 
Mo-tnišnico ni daleč od tod. Ta hidrografska raztočna lega daje 
Trojanam prav poseben položaj, ki se more primerjati z lego Pla
nine nad Sevnico, le s to razliko-, da je trojansko področje za veliki 
promet mnogo važnejše. Od Trojan je zlahka mogoče priti k Savi 
pri Zagorju v prisojnih pobočjih ali ob Orehovici-Mediji ali pa po 
višinah preko- Kandrškega razvodja mimo Vač. Za glavni prehod iz 
Celjske v Ljubljanska kotlino nudijo Trojane najboljše pogoje, 
tem bolj ker je sedlo- nizko- in je dolina na obeh straneh prav 
prostorna. Ta svojstva, ki združujejo- značaj prevala z razpotjem, 
dajejo Trojanam krepko prednost pred Kozjakom, ki more posre
dovati samo- prehod o-d Boljske in od Motniške doline v Tuhinj ter 
je tudi nekoliko višji (667 m) in bolj strm.

Kar daje zahodnemu delu Posavskega hribovja prav posebno 
značilnost, je izrazita podolžna usmerjenost poglavitnih površinskih 
enot, odgovarjajočih zgradbenim in geološko-petrografskim paso
vom. Tuhinj se je razvil v območju tuhinjske sinklinale, podobno 
ko-t njegova nadaljevanje, Motniška dolina, a v trboveljsko-laški 
sinklinali poteka Mo-ravška dolina, Vmes med njima se je razvila 
dolina Radomlje, zgodovinsko-prometno znameniti Črni graben, v 
območju trojanske antiklinale, vsekakor radi tega, ker je potok 
dosegel malo- odporni pas karbonskih, permskih in werfenskih 
škriljevcev ter peščenjakov, pa zarezal vanje svojo- strugo. Črni 
graben spominja potemtakem na Savsko dolino, ki je prav tako 
izdolbena v paleo-zo-jskem jedru antiklinale. V celem imamo tedaj 
opravka z dvema sinklinalnima in dvema antiklinalnima dolinama 
več ali manj vzporednega poteka.

Za izobliko površja je važno-, da so terciarne plasti omejene 
na jako- ozka pasova v Tuhinjskem in v Moravškem podolju. 
Starejše kamenine prevladujejo- popolnoma, in sicer tvori v velikem 
delu površino1 paleozcjik z werfenskimi škriljevci. Na trijadnih 
apniško-dolo-mitnih skladih, ki po- razsežnosti ne zaostajajo- za njimi 
in ki so v njih pliocenske terase z ravniki posebno- lepo ohranjene, 
so se razvili marsikje kraški pojavi, zlasti vrtače. Za podolja je 
značilno, da so razvita po veliki večini nesimetrično-: pobočja, ki 
se iz doline vzpenjajo- na južno stran, so- znatno- bolj strma, manj 
s terasami razčlenjena, a proti severu se vzdigujejo mnogo- bo-lj 
polagoma in so razrezana v obilico dokaj širokih teras. — Ze v 
Zagorski dolini je tako, nekoliko- manj v Moravski ko-tlini, a zlasti 
izrazito ob Radomlji v Črnem grabnu, k jer vidimo najvišji hrbet



primaknjen povsem k Tuhinjski dolini, razkosan v niz dobro ohra
njenih visokih planot manjšega obsega. Hidrografska mreža ne 
kaže nesimetričnosti v odgovarjajoči smeri. Ker so položnejša po
bočja s širšimi terasami hkrati prisojne strani, ki dobivajo mnogo 
sonca, je povsem prirodno, da se je človek zgodaj povzpel nanje 
in krčil gozd z velikim uspehom. Zato so povsod tod višine prav 
dobro poseljene in pliocenske terase na prisojnih straneh, zlasti na 
stiku apniških in permokarbonskih ter terciarnih tal, so privabile 
največ krčevin in naselij, predvsem v višinah 420—450, 520—560 in 
620—660. Celo' najvišje pliocenske planote v višini preko 800 m 
so še poseljene. Tudi tu je malo področij, ki bi jih naselitev ne bila 
zasegla in kakor so koncentrirale nase človeka pliocenske terase ob 
Savski dolini, podobno so krepko1 poseljene tudi planote med Črnim 
grabnom in Tuhinjsko dolino celo še v višini med 800 in 900 m. Na 
terasah ob južni strani Menine gredo* vasi manj visoko, zatoi pa tod 
izkoriščajo višave za planinsko pašo; podobno so vasi na planoti 
med spodnjo Tuhinjsko in Črno dolino že udeležene na planšarski 
izrabi Kamniški Alp.

V razliko z ostalim Posavskim hribovjem je tod samotnih 
kmetij prav malo; imamoi jih v prevladi le na skrajnem vzhodu 
v bližini nekdanje štajerske meje. Po> večini vidimo, po. višinah 
zaselke in majhne vasice; ugotoviti se je moglo, da so* po velikem 
delu nastali kot produkt skupnega krčenja (91). Prevlada širokih 
pliocenskih teras in planot je povzročila, da se je človek naseljeval 
v skupinah, dočim je po bolj razčlenjenem ostalem Posavskem hri
bovju bolj posamič urejal svoje bivališče. Večje vasi so nanizane 
pretežno po glavnih dolinah.

Kmetijstvo je poglavitna gospodarska karakteristika gorske 
pokrajine naših treh dolin. Samo v dnu, kjer tečejo ceste na Kam
nik in Domžale, se je v zadnjem obdobju precej razširilo sodelo
vanje v industriji Bistriške doline. Kmetije v višavah se odlikujejo, 
po dobri sadjereji in posebno po proizvodnji zelo dobrih vrst doma
čega žganja. V hribih nad Brdom in Domžalami je bilo nekdaj 
zelo udomačeno izdelovanje pletene slame, v zimskih mesecih, kar 
opisuje Janko Kersnik v svojih povestih. Dalo je pravzaprav osnovo 
in spodbudo za nekdanjo slamnikarsko industrijo, a  z njo vred je 
že davno docela nehalo. Spričo prevlade kmetijskega gospodarstva 
je ta pokrajina področje slabega gospodarskega uspevanja in moč
nega odseljevanja.

MORAVSKA DOLINA. Pravzaprav to ni enotna dolina, saj pri
pada njen zgornji del področju Drtiščice, ki izvira na kandrškem



razvodju, pa zaokrne potem proti severu ter prestopi v Črni graben, 
kjer se izteka v Radomlja. Spodnji del odmaka Rača, ki teče narav
nost proti zahodu, a ima svoje povirje na dnu kotline; podoba je, 
da predstavlja nekdanji spodnji tok Drtiščice. Kljub hidrografski 
neenotnosti imamo tu lepo prirodno enoto. Predstavlja zahodni 
podaljšek t rb ovelj s k o-1 a š k e sinklinale; v njenem osredju je prav 
lepo ohranjena mladoterciarna kadunja, kjer so mioeemske plasti, 
lahno upognjene v sinklinalni obliki (prim. prerez, Kiihnel 77), 
razrezane v prijazno nizko gričevje. Antiklinalni krili jo obdajata 
na severu (Limbarska gora 768 m, Veliki hrib 753 m) in zlasti na 
jugu v strnjenem nizu dokaj strmih gora (Sv. Trojica, Muro- 
vica 740 m, Cicelj 817—822 m, Sv. Neža 833—870 m), kar značaj 
podolja še bolj ojačuje.

Zgornji del Moravške doline spominja še na sosedno Zagorje 
po živahni razrezanosti in znatnih višinskih razlikah. Toda čimbolj 
gremo proti zahodu, toliko' bolj se uveljavljajo' svojstva, ki kažejo 
na bližino' Ljubljanske kotline. Ob potokih vidimo' domala povsod 
obilo kvartarne nasipine in naplavine, tako' da so dolinice oprem
ljene z znatnim ravnim dnom. Toda potoki imajo zek> majhne 
strmce, zato' se vijoi po svoji naplavini v neštetih zavojih in okljukih, 
jo pogosto' preplavljajo' ter ne pripuščajo, da bi moglo na nji uspe
vati dosti drugega ko trava. A ti vlažni travniki so osnova živino
reji, ki je tod jako' lepo razvita, ki je  zalagala z mlekom celò Ljub
ljano'. Iznad planih dolinic gledajo male gorice, nizka brda in obilni 
hribi, v terciarnem osrednjem področju z majhno' relativno višino, 
pa tudi v mezozojskem obrobju le malo' višji. Na njihovih terasah, 
položnih pobočjih in ploščatih vrh eh so' prav dobri pogoji za polja; 
posebno' obilno' so njive urejene v prisojnih straneh, a gozdi so 
ostali na severnih pobočjih ter na višjem obrobju. Na griče in ob 
nje so se namestila naselja, reči moramo, da prav na gosto'. Moi- 
ravška dolina izkazuje gostoto' okrog 75—-100 na km2. Toda gospo
darstvo* dandanes trpi spričo' oddaljenosti od modernih prometnih 
zvez, saj je lepa Moravška dolina ostala vstran od železnic in 
avtobusna zveza do' Domžal je le slabo nadomestilo. Zato' vidimo,, 
da je prebivalstva ostalo s 70—80 %  v kmetijstvu, a hkrati moremo 
ugotoviti, da v zadnjih 80 letih zaznamuje le prav pičlo' naraščanje, 
v znatnem delu pa stagnacijo' ali celo nazadovanje.

Moravška dolina kaže na več krajih znake zgodnje poselje
nosti, izpričane z izkopaninami in krajevnimi imeni. Tudi v slo
venski dobi je dobila obilo1 novoselcev že spočetka, kakor pričajo 
med drugimi tudi na dveh krajih naselbine kosezov. V osredju, v  
najprijaznejšem predelu, je nastala sredi ljubeznivih gričkov ve~



lika vas Moravče, že za 12. stoletje izpričanoi cerkveno središče vsej 
kotlini. Moravče stoje na sredi doline, na mestu, kjer poročajo o 
rimskih in prazgodovinskih izkopaninah. Ostale niso le cerkveno, 
marveč tudi gospodarsko središče pokrajine. Dobile so pravico do 
sejmov (4). Prav lep vtis napravijo s svojimi lepo v štirikotniku 
okrog farne cerkve postavljenimi visokimi in velikimi domovi, z 
nekaj obrti in trgovine; marsikateri trg je bil skromnejše naseljen,
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pa manj urbanskega značaja, Ljudi štejejo 330. Dandanes mnogo 
prebivalcev dela v industriji Domžal.

Kakor v drugih pokrajinah, ki so bile zgodaj dobro obljudene., 
je tudi v Moravški dolini obilo gradov, razmeščenih po nizkih go
ricah, dcčim nas z višjih hribov marsikje pozdravljajo razvaline.

ČRNI GRABEN. Velika trojanska antiklinala, v katero je vre
zana dolina Radomlje, je širok in precej sploščen svod, ki pa vse
buje več manjših vzporednih antiklinalnih obokov z majhnimi 
vmesnimi sinklinalnimi pasovi. V celoti pride antiklinalni značaj 
posebno do' veljave na krilih, kjer so krepko< vzpeti in dobro ohra
njeni trijadni apnenci z dolomiti (prim. prerez Kiihnel 77, s, 100). 
Kot najtrša snov so najuspešneje kljubovali izpodnebnim silam, 
z at o- so v njih najvišje planote, najvišje gore, ki zagrajajo dolino



na jugu (Sv. Mohor 522 m, Limbarska gora 768 m, Veliki hrib 753 m, 
Rebar 875 m), še bolj strnjeno pa na severu, kjer se vleče skoro 
strnjeno pogorje od Starega gradu nad Kamnikom ob Palovčah, 
Rakitovca itd. proti Šip eku 956 m, ločeč podolje Črnega grabna od 
Tuhinjske doline. Dolina Radomlje ni vrezana po sredi antiklinale, 
marveč bolj v južnem delu. Zato se dvigajo na levi nad dolino 
bolj strma, po večini od vrha do tal z gozdom porasla pobočja, 
neposeljena in mrka, dočim so na desni položna pobočja, s širokimi 
pomoli, pregibi in terasami, obilnimi polji ter mnogimi naselji v 
prijaznih sončnih legah. Dolina sama je po večini vrezana v kar- 
bonsko-permske škriljevce ter peščenjake, a je kljub temu dokaj 
tesna; planega dna je v nji v omembe vredni širini le pri Krašnji
V spodnjem delu teče Radomlja po apniško-dolomitnem ozemlju, 
ki se je ohranilo vrh karbona. Njena dolina, je tu ožja; tu  je bilo 
ob Podpeči (ime!) ono mesto, kjer se je mogel vhod v Črni graben 
z lahkoto zastražiti.

Misel, da bi imel Črni graben svoje ime šele zaradi burnih 
dogodkov, bojev in napadov v francoski dobi (4), se zdi neuteme
ljena. Izvor imena še ni proučen. Morda izvira podobno' kot ime 
mnogih potokov na Slovenskem od temne barve vode v ozemlju 
temnih karbonsko-permskih (in drugih) škriljevcev.

Črni graben je znamenit po veliki vlogi, ki jo je imel v pro
metu, v posredovanju prehoda na veliki prastari poti med Ljub
ljano in Celjsko kotlino. Pot tod skozi pa se ni uporabljala v vseh 
dobah enako intenzivno'. O prometnosti v prazgodovinskih časih 
pričajo številne izkopanine; še mnogo* obilnejši so sledovi človeka 
iz rimske dobe, ko* so zgradili tod veliko* cesto. Ob njej so bile 
znatnejše postaje, ena vsekakor ob vhodu v dolino, pri soteski ob 
Podpeči (Lukovici), druga še važnejša na prevalu pri Trojanah, 
katere ime Adrante se je dedovalo* v slovensko' doboi, v sedanji 
krajevni naziv. Položaji ob Trojanah so bili utrjeni za obrambo' 
prehoda in še dandanes je obilo zidovja, pričajočega o nekdanjih 
utrdbah, kakor pripovedujejo tudi krajevna imena Podzid, Prezid,
V Zideh in pod. Poi sledeh rimske ceste so se priseljevali Slovenci ter 
jo uporabljali skozi stoletja. Toda podoba je, da je v srednjem 
veku vodilno' vlogo* prevzela pot po Tuhinjski dolini in da je Črni 
graben prišel znova do polne veljave šele v novem veku, zlasti od 
17. stoletja dalje. V 18. stoletju se je promet silno stopnjeval in do
segel izredno intenzivnost, ki je trajala ves čas, dokler niso* zgradili 
glavno železnico mimo* Celja in Zidanega mosta po' Savski dolini. 
Na starodavni cesti po' Črnem grabnu je postalo' tiho in samotno*; 
odtlej je služila samo še krajevnemu prometu. Sele moderni avto



mobilski obrat ji je zopet vrnil nekaj veljave. Posebno se kaže 
prometni napredek v naših časih, ko opravlja cesta skozi Črni gra
ben vlogo, avtomobilske zveze med Ljubljano', Celjem ter Mari
borom. Ko bo betonirana in tlakovana tudi cesta čez Trojane, se 
bo motorizirani promet še močno, stopnjeval. Ponovne spremembe 
v prometni funkciji poti so zapustile obilo sledov v demogeografski 
sliki. Naglasiti je, da v Črnem grabnu, ki je v glavnem ozka, dolina, 
ni mnogo mesta za polja in za naselja. Vendar preseneča, da je 
bil Črni graben v zgo*dnji slovenski dobi razmeroma slabo' pose
ljen, saj so bili pogoji za naselitev boljši po> višinah, kjer so se v 
prisojnih pobočjih in terasah naglo množili zaselki. V glavnem na
selju Črnega grabna, v Krašnji, se je ljudstvo* le malo* koncen
triralo. Zgostilo* se je lei v dobi najživahnejšega prometa, saj je bilo 
pri prevažanju in prenašanju tovorov, s priprego in prenočevanjem 
zelo* mnogoi posla, in obiloi zaslužka. Spričoi tega so ob cesti na
stajali novi domovi, novi zaselki in so se večale vasi, zlasti ob pri- 
rodnih počivališčih prometa, pod klanci in na prevalu. Posebno so 
značilni ogromni domovi ob cesti, z velikimi gostišči in hlevi, kjer 
soi se ustavljali »furmani«. Nekoliko preseneča, da v Črnem grabnu 
ni nastaloi nobeno tržno* središče, preseneča, ako primerjamo* to 
pot na primer z Bistriško dolino na Kozjanskem. Vransko* je na
meščeno že v robni del Savinjske doline^ dokaj daleč od Trojan, 
a odondod do1 Ljubljane ni niti enega tržišča ob veliki cesti. Po 
doba je, da tudi to dejstvo* potrjuje domnevo*, da so v srednjem 
veku, glavni dobi za nastajanje tržišč, cesto* skozi Črni graben manj 
uporabljali.

T r o j a n e  spominjajoi po* svojem položaju na Planino*, toda 
tu ni nastalo znatnejše naselje, naslonjeno' na prometno, funkcijo*. 
Izkopanine kažejo*, da je na tem mestu nastalo znatnejše urbansko 
naselje v rimskem času. Toda v slovenski dobi se je po njem de
diščina ohranila samo* v krajevnem imenu Trojane. V tej soseski je 
postal najimenitnejši Čemšenik, stoječ na lepi terasi v prisojni 
legi ob Čemšeniški planini 625 m visoko.

Drugo* mesto, ki nudi po svojem položaju pobudo* za nastanek 
urbanskega naselja, je ob pričetku Črnega grabna, tamkaj, kjer 
stopi Radomlja iz soteske in preide njena dolina v valovito ravan, 
razprostirajočo, se tja proti Kamniški Bistrici. To* važno* mesto* se 
odlikuje že po* prazgodovinskih izkopaninah, a v rimski dobi se 
je nahajala tu postaja na veliki cesti. Da se v srednjem veku ni 
razvila pomembnejša naselbina, tem bolj preseneča, ko je prav tu 
dolina vrezana v apniški pas in obdajajo* tesni prehod dokaj strma



brda pri Podpeči, prikladna za utrdbe, ki bi ga obvladovale. Toda 
gradovi tod stoje v nižjih legah, pražupnija pa se je bila naselila 
v Dobu, že povsem na ravnini. Podoba je, da je pomen tukajšnjemu 
naselju Lukovici narastel šele s 14. stoletjem, ko se je veliki promet 
jel vračati skozi Črni graben. V Lukovici-Podpeči se je uredila 
važna poštna postaja, pa mitnica. V pasu od Podpeči do Prevoj 
so se v tej dobi posebno zgostila naselja ob cesti, in sicer ne na 
kmetijski, marveč prevozniški osnovi (91). Potrjuje se nam s. tem 
preudarek, kako zel(c bi geografski pogoji tu zahtevali nastanek 
urbanskega krajevnega središča, podobno kot z dejstvom, da so 
morali tik ob Lukovici, na gradu Brdu, urediti sedež sodnega 
okraja, obsegajočega podolji Črnega grabna in Moravške doline.

K r a š n j a ,  nastala v osredju Črnega grabna, najstarejše nje
govo1 cerkveno središče, je ostala znatnejša vas, z nekoliko več 
obrti in trgovine, ob cesti, kjer drže v hribe na J in S znatnejše 
poti.

TUHINJSKA DOLINA. Tuhinjska dolina je izoblikovana točno v 
sinlclinali, ki ima po njej svoje ime v književnosti. Odmaka jo Nev
ljica, imenovana po stari vasi, stoječi na spodnjem koncu doline. 
Onstran razvodnega Kozjaka teče Motnica, pritok Boljske, in ob 
njej se vleče dolina popolnoma enakega značaja, v vsakem pogledu 
podaljšek Tuhinja.

Tuhinjska dolina je povsem ravna, v čemer prihaja še posebno 
do izraza značaj tektonske zasnovanosti. Saj se dno doline vjema 
s strženom sinklinale, ali vsaj s pasom terciarnih slojev, ki se od 
Kamnika tja. do Osredka tik nad Boljsko prav nikjer ne prekine, 
dasi se v razvodnem pasu pri Kozjaku silno> zoži in ostane jako 
malo obsežen tudi ob Motnici.

Geološke proučitve so pokazale, da je bil stisk v območju 
tuhinjske sinklinale prav krepak; severno krilo- se je moralo boč
nemu pritisku udati v toliki meri, da se je prekucnilo' ter so se 
tri jadrn apniški skladi Menine porinili čez terciar. Južno' krilo' 
prehaja normalno v trijadni apniški svod trojanske antiklinale. 
Za izobliko površja je postalo1 posebno1 važno, da je tako' Nevljica 
kakor tudi Motnica zašla v južni rob sinklinalnega pasu in da 
teče po večini povsem na južnem kraju terciara, marsikje pa celo 
že onstran geološke meje na apniških tleh. Tuhinjska dolina kaže 
potemtakem nesimetrijo tudi po geološki sestavi tal. Tik na levi 
se strmo dviga nad njo1 visoko pobočje iz trijadnih apnencev, pos
krito' od vrha do vznožja s sklenjenim gozdom, mrko1 in neoblju
deno-. Na desni so potoki silno na gosto razrezali miocensko ozem



lje, ki spremlja stržen doline ter ustvarili razgibano' površje, obilico 
goric in hrbtov v višini nekako 450—550 m. Višje v pobočjih se 
v apniškodolomitni trijadi strme strani vzpno* v Menino.

Dnoi doline je ozko, vendar vsaj nekaj nasipine ne manjka 
skoro nikjer. Povsem deberski prerez kaže dolina samoi v onih 
sektorjih, ki so vrezani v trijado', nad Vrhpoljem in nad Šmartnim.

V Tuhinju se prav posebno lepo vidi, kako* se je človek v 
svojem naseljevanju ravnal po soncu in kako* soi ga pri tem prirodni 
pogoji podpirali. Osojne strani imajo malo sonca, a s svojimi strmi
nami bi tudi sicer ne dovoljevale naselitve. Prisojna pobočja imajo 
položno* površje in široke terase ter ploščate pomole, hrbte ter 
vrhove. Zato je ta stran dobroi poseljena in za njive je izkrčenega 
prav dosti gozdnega površja. Glavna dolina je v celem k ar dobro 
obljudena, znatnoi bolj nego Črni graben. Toda Motniška dolina je 
znatno tesnejša, kakor je jako ozek pas terciara; ravnega dna sploh 
nima, pa zatoi tudi ne prostora za ruralna naselja. Pas vasic in 
zaselkov se vleče po terasah na stiku med terciarom in trijado v 
višinah od 510—560 m, največ v prisojnih legah. Obe najstarejši 
historični središči, Zgornji Tuhinj 580 m ter Šmartnoi v Tuhinju 
459 m, pomenita še dandanes glavni središči Tuhinjske doline; 
Šmartno* ima seveda spričo položaja ob cesti vodilnoi vlogoi.

Tuhinj pomeni v prometnem pogledu vzporednoi s Črnim grab
nom potekajočo pot iz Celjske v Ljubljanskoi kotlino. Toda podoba 
je, da soi jo v prazgodovinski ter rimski dobi jako mah* uporabljali, 
dasi soi v dolini raztreseni tudi sledovi iz onih starih časov. Vse 
kaže, da je v srednjem veku prevzela vlogoi glavnega prehoda; to 
je bilo' zlasti v dobi, koi je poglavitna trgovska pot vodila mimo 
Kamnika proti mor ju (prim. Ilešič 91). Dejstvo, da je v dolini na
stal trg Motnik, pa blizu njega pod Kozjakom veliki hospic Špi
talič, dočim se v Črni graben ni naselilo nič podobnega, potrjuje 
prevlado tuhinjske poti; z, njo' v genetični zvezi je tudi nastanek 
Kamnika ob zahodnem vhodu v dolino in njegov razmah v sred
njem veku. Tudi pražupnija. v Nevljah-Kamniku pripoveduje o 
demogeografski vlogi tega prometnega razpotja in pokrajinskega 
naselbinskega jedra.

Toda v novem veku je Tuhinjska, dolina morala vodstvo' pre
pustiti zopet Črnemu grabnu, pa tudi v moderni dobi je ostala 
daleč od železnice. Zato se ni čuditi, da gospodarsko1 uspevanje trpi 
spričo« oddaljenosti od modernih prometnih sredstev. Tu kakor v 
Črnem grabnu izkazuje zadnja doba stagnacijo' v demografskem 
pogledu, marsikje pa vidimo že znatno nazadovanje.



MOTNIK je nastal v tesni dolini ob Motniščnici, kjer ni prostora 
za polje in za ruralno naselje. Poroča se, da se tu malo brdo ime
nuje Gradišče (4) ; komaj more biti dvoma, da je bila naselbina 
v genetični zvezi s> prometom. Zakaj tu teče Motniščnica preko trde 
trijade v kratkem oddelku, toda dovolj izdatnem, da se je na njej 
razvila tesna soteska. Prav v njej, na strmem hribcu, je v srednjem 
veku nastal grad, ki je obvladoval prehod, a pod njim se je razvilo 
tržišče. Naslov trga in tržne pravice je Motnik dobil v letu 1423 
(96; 91). Tržno naselje so* postavili v tesno, sotesko1 in v njem se je 
namestilo nekaj obrti ter trgovine; posebej se poroča tudi o železni 
obrti v Motniku ter o fužinah (4). Motnik so šele kesno, v fran
coski dobi priključili Kranjski in z njoi je ostal združen tudi 
kesneje, dasi sodi po hidrogafskih zvezah res na Savinjsko'. Motnik 
stoji povsem periferno, za Tuhinjsko podolje. Za izvrševanje urban- 
ske funkcije in za gospodarsko uspevanje v moderni dobi ni imel 
kaj prida pogojev. Ohraniti je mogel le prav malo obrti in skromno 
trgovino za najbližjo< okolico, s 314 prebivalcev; skromni popula
cijski prirastek za 2,4 %  v toku zadnjih let pomeni stagnacijo'.

Špitalič nedaleč pod Kozjakom je tudi starejša naselbinska 
ustanova, ki jo je poklical promet v življenje. Tu so ustanovili še 
v 13. stoletju hospic za podporo potujočim in ga dali v oskrbo me
nihom; od 13. stoletja dalje ga je oskrboval vetrinjski samostan. 
Samo krajevno ime in majhna župnija sta še danes dedič po njem.

L J U B L J A N S K A  P O K R A J I N A

UYOD. Spodnji del Ljubljanske kotline, tot sta predvsem Ljub
ljansko- polje in Barje ter njiju obrobje. Tukaj nismo1 več v pravi 
Gorenjski. Do neke mere bi mogli h Gorenjski računati še Ljub
ljansko polje, prav gotovo pa ne Barja, ki je domala po vseh pri- 
rodnih svojstvih že izven te velike pokrajinske enote, dasi ju 
moramoi šteti k Ljubljanski kotlini. Barje nas po> svoji prirodi in 
po. legi prevaja že na Notranjsko in na Dolenjsko', kakor prav tako 
in še bolj njega notranjski in zlasti dolenjski obod. Pa tudi v demo- 
geografskem pogledu je tu docela negoremjski značaj. Tu se v za
hodnem območju Barja in njegovega oboda uveljavljajo' svojstva 
notranjskega sveta, medtem ko. se v južnovzhodnem območju do>- 
cela uveljavlja dolenjščina, ne le v jezikovnih svojstvih dolenjskega 
narečja, segajočega od izpred Ljubljane prav doi Gorjancev in do 
Kočevskega, temveč tudi v gospodarski strukturi. Res je, priznati 
je treba: Ljubljana je demogeografsko še gorenjski sveit (prim.



Ramovševo dialektološko- karto, 53) kakor je tudi po prirodnih 
osnovali in gospodarstvu. Toda Ljubljana je nastala tu na stiku 
in križišču teh različnih pokrajin, je nastala tu prav zaradi njih, 
kakor živi danes in uspeva zaradi njih in preko tega še drugih, 
vseh slovenskih pokrajin. Toda neposredna okolica Ljubljane je 
prav ta  južni del Ljubljanske kotline in njega obrobje; vanj se 
razvija in razširja to naše vodilno; mesto. Zatoi se nam zdi umestno 
in pravilno, da mu odmerimoi posebno poglavje, in sicer z naslovom 
Ljubljanske pokrajine.

LJUBLJANSKO POLJE

POVRŠJE. Ljubljansko' polje spominja v mnogih pogledih na 
Bistriško' ravnino. Tudi tu je imela v izobliki celotne osnove rečna 
erozija glavno’ besedo-. Ljubljansko' polje po svoji zasnovi prav
zaprav ni nič drugega kot ogromna dolina, ki jo je vrezala Sava 
sama in s pomočjo svojih pritokov.

Toda prezreti ne smemo pri tem nekaterih razlik v primeri 
z Bistriško' ravnino. Ljubljansko polje se vleče od V proti Z, za
vijajoč v zgornjem delu proti SZ. Vrezano' je  podolgem v alpski 
smeri, in sicer v jedru litijske antiklinale, v malo odporne škriljevce 
in peščenjake. Ves obod ravnega Ljubljanskega polja sestoji iz 
karbonskih in permskih hribin, samo v neznatnem obsegu je ohra
njen na njih kos trijadnega apnika-dolomita v zahodnem obrobju 
za Dravljami in Podutikom; iste hribine tvorijo nedvomno' tudi 
dno pod prodno nasipino. Geološko-petrografska sestava oboda 
je potemtakem jako enolična, v velikem nasprotju z Bistriško 
ravnino: Zato je relief v obrobju poi veliki večini jako1 preprost, 
malo razgiban in neživahen. Bolj nemirne oblike se v površju 
uveljavljajo' šele v ozadju oboda, k jer soi v površju ohranjene 
trijadne kamenine iz apnenca in dolomita, kakor jih vidimo v 
Šmarni gori in v Polhograjskih Dolomitih. Karbonski obod pomaga 
tolmačiti, zakaj je bila Ljubljana vedno v zadregi za dobro gradivo' 
pri stavbah, saj je bil pri roki le slab karbonski peščenjak, dočim 
je bilo' treba apnenec dovažati iz znatne daljave od Kamne gorice 
(prim. ime!) pri Dravljah ter od Podutika in od Podpeči, v novejši 
dobi iz Škofljice.

Današnje površje Ljubljanskega polja je v glavnem učinek 
nasipanja v toku kvartarne dobe. Na prvi pogled je razvidno, da 
gre v glavnem za nasipi no* Save, saj je domala vsa ravan iz apni- 
škega proda, ki se kaže razgaljen v neštetih gramoznih jamah.



Razlikovati moramo tudi tu trdno sprijelo starejšo' laboro, ki tvori 
osnovo' v vsem obsegu. Kako na debelo je nasuta ravan, ni znano. 
Ob vrtanjih za ljubljanski vodovod v Klečah so dosegli naj
prej 40,65 m, a potem 101,5 m globine, a še niso dosegli živoskalne 
osnove (79, 81, 81 a, 84). Globljega vrtanja doslej ni bilo' v področju 
Ljubljanskega polja. Toi se pravi, da niti v globini 205,5 m nad 
morjem še ni pliocenskega dna, temveč še bolj globoko.

Pri zasipanju Ljubljanskega polja, so s Savo> sodelovali pritoki. 
Med njimi je le Bistrica nasipala podoben fluvioglacialni prod in 
pesek. Manjši pritoki, ki prihajajo1 s karbonskega obrobja, so na
našali največ blato1 in pesek, podobno1 kot Ljubljanica, ki je v 
glavnem kraška reka. Prodna nasipina je v veliki prevladi, le v 
robnih pasovih, zlasti v zatišnih področjih, vidimo' finejši drobir. 
Kjer je bilo1 mogoče dobiti vpogled v znatnejšo globino', se je 
pokazalo, da se v obrobnih zatišnih pasovih menjavajo' plasti proda 
in peska ter ilovice, znamenje, da je kolebalo' razmerje med zasi
panjem od savske strani in od karbonskega ter barskega obrobja. 
Ob sebi je umljivo', da so se pri tem uveljavljali podobni pojavi 
zajezitve in hidrografskega odrivanja, kakor jih poznamo iz do- 
sedaj opisanih delov kotline.

Trdno sprijeta labora gleda izpod sipke prodne nasipine na 
površje le ponekod, zlasti v ježah ob nekaterih terasah. Nanjo 
zadevajo pri zgradbah v Ljubljani in njenem severnem ter vzhod
nem obrobju. Ljubljanica je vanjo' zarezala svojo' strugo' v Ljubljani 
pri Šempetru, a še v večji meri niže spodaj pri Fužinah in Vevčah, 
kjer teče čez konglomeratno1 stopnjo' v precej močnih slapovih. 
Podoba je, da je prag s, slapom nastal zaradi preložitve rečne 
struge. Preden je Sava naložila sedanji sipki prod, je bila v labori 
izoblikovana dolina Ljubljanice v drugačnem poteku, negO' je se
danja; današnja struga je očividno' zarezana prečno čez staro do'- 
linko1 in ko je Ljubljanica v eroziji skozi sipki prod dosegla konglo
meratno osnovo, je zadela na stopnjo1 in so nastali slapovi (68). 
Človek jih je brž gospodarsko1 izrabil; ob vodni sili nad slapom se 
je naselila fužina, kakor priča krajevno1 ime Fužine, a pozneje 
moderna hidrocentrala, pa papirnica pri Vevčah (prim. ime vasi 
Slape).

Ljubljansko' polje v sedanji površini je pravzaprav ogromen 
savski vršaj, nasut v dobi wiirmske poledenitve. Lahno vzbočen 
hrbet se mu vleče podolgem od Mednega mimoi Šentvida, in potem 
nekako po sredini med Savo' in spodnjo Ljubljanico. Sava teče 
potemtakem sedaj po severni strani vršaja, na robu ravnine, in 
sicer tako na kraju, da je po epigenezi zašla že na škriljevce sever-



nCiga obrobja pri Črnučah in pri Tacnu ter Mednem. V njih se ji 
brž zveča strmec, kar ponudi osnovo- za izrabo- vodne sile v obliki 
mlinov, žag in hidrocentral. Savska dolina na Ljubljanskem polju 
se močno razlikuje od debri nad Medvodami. Labore ni tu sko-ro- 
nikjer videti — neznatni ko-si v ježi so- komaj omembe vredne iz
jeme — zato- je dolina brez primera širša. Razčlenjena je v obilici 
zelo lepo- vidnih teras, ki spremljajo- reko- na obeh straneh, in sicer

Pod. 52. Sava na Ljubljanskem polju s Smarno goro

tri glavne, a še nekaj stranskih. Pod njimi teče Sava po aluvialni 
ravnici, ki po-staja v smeri navzdol čimdalje širša. Zelo- je značilno-, 
da postajajo višinske razlike med terasami v istem pravcu nižje, 
enako kot se močno zmanjša višina med ravnino- ter savsko strugo-, 
ki znaša pri Zalogu le še komaj deset metrov, dočim ima pri Med
nem še 30 m. Aluvialna ravnica ne leži mnogo- nad sedanjo- savsko 
strugo-, zlasti malo- v spodnjem delu polja, kjer pripada povsem 
poplavnemu ozemlju. Se danes se širi tu legi primerno- rastlinje, 
vrbovje in jelše in podobno- nizko drevje ter grmovje. Tu se vijejo 
savski rokavi in vijuge opuščenih strug (»roje«), v katerih se več
krat drži voda; v kulture pa se zemljišče ne more spreminjati, ker 
je plast humozne prepereline prepičla in ker se ponekod tudi 
sedaj še zasipava s peskom o-b povodnjih, ki nastopajo domala 
redno-, kadar v porečju zgornje Save vode narastejo. Regulacija 
Save, izvedena v dobi okrog leta 1900, je preprečila vsaj za neko 
dobo nastajanje nove struge in trganje bregov, ki je povzročalo



poprej obilo škode. Toda v desetletjih je nebrzdana sila savskih 
povodnji zopet prevladala, razdrla umetne nasipe in si izkopala 
nove struge, pa jela znova trgati breg (Radinja 90). Sicer pa se v 
vsem obsegu širi pod ježo spodnje terase razen logov le travnik 
ter pašnik, aluvialna ravnica je ostala domala povsem neposeljena. 
Le malokje so se na najugodnejših mestih posamezne njive ali 
hiše upale nanjo; z redkimi izjemami pa so bili to' mlini, ki so jih 
privabili nekateri bolj prodnati rokavi v spodnjem delu. Odkar 
se je izvedla regulacija Save, se naseljujejo tudi deli aluvialne 
ravnine ob glavnih prehodnih cestah, šmartinsko-šentjakobski, je- 
ženski ter zlasti vižmarskot-tacenski, ki ima za, talce namene naj
boljše priro-dne pogoje. Vsekakor pa je še vednoi v ježi glavne 
diluvialne terase, ki se dviga nad aluvialno- ravnico-, nad vse izrazita 
kulturna meja: šele nad njo imamo njive, ki gospodujejo', pome
šane s travniki popolnoma. Na isto kulturno ter geomorfo-loško 
mejo, nad ježo- terase, so nanizane posavske vasi od Vižmarij do 
Zadobrove.

V razliko- od drugih delov Ljubljanske kotline teče te-daj tu 
glavna reka po robu prodne ravnine. V ostali hidrografski mreži 
se- nam pokaže ista slika kot drugod v kotlini; tudi tu so se pritoki 
umikali pred prodom na robove. Od Dolnic pri Šentvidu tečejo 
vode v velikem ovinku zadaj za šišenskim hribom in Rožnikom, 
po zelo- vlažni, ponekod kar močvirni ravnici, prekriti z blatnimi 
nanosi in se zberejo- v Glinšico- (ime!), ki se izteka v Gradaščico.
V hidrografskem smislu spada ravnina od Trate, Dravelj in Kosez 
proti JZ k Barju, ki mu sliči v marsikaterem oziru. Semkaj je še 
segalo- zajezitveno- jezero-, nastalo v Barski kotlini. Spomin nanj 
imamo v debeli plasti gline, k i se je usedla v jezeru. Pri Kosezah 
jo izkoriščajo za opekarno. Nad njo so- na nekih mestih našli tenko 
plast šote, znamenje, da je semkaj segalo- barje. Še danes je tu prst 
črnikasta.

Na spodnji Ljubljanici moremo- lepo opazovati, kako jo- je 
naval savskega proda odrival na južni rob ravnine. Ko- zapušča 
Barje, se tesno- privija k Gradu in se tudi v nadaljnjem toku drži 
bližine Golovca in drugih hribov prav do- svojega izliva. V Savo 
se izteka enalcoi kot Bistrica šele tamkaj, kjer zožitev ko-tline v 
dolino ni pripuščala več odmikanja. Od desne dobiva Ljubljanica 
nekaj pritočko-v, ki pritekajo iz prhlega škriljevega hribovja ter 
nosijo- s seboj obilo- drobirja. Z njim še dandanes zasipljejo- svoje 
struge, ki jih mo-rajo- kmetje sproti trebiti ter ograjati, tako da 
tečejo- nad gladino- ravnine, predstavljajoč zanimive primere iz
gonov, kar moremo- opaziti zlasti med Stepanj o vasjo- in Bizovikom.



Na severnem obrobju nam v malem lepoi kaže podoben odklon 
mala Gameljščica, ki jo je, savski prod pritisnil tesno k Rašici; ob 
njej se je med Gameljni in Povodjem ohranila malo višja ilovna 
terasa, nemara usedlina zajezitve, nastale v eni prejšnjih faz nasi
panja (86, 160) ali zaradi periglacialne akumulacije; seveda je 
glino brž porabila opekarna pri Gameljnih podobno kot glino v

Pod. 53. Slapovi Ljubljanice pri Fužinah

Slapovi v prvotnem stanju, zdaj izkoriščeni za hidrocentralo

slični strugi ob Črnuškem potoku za Črnučami. Podoba je, da so 
k nastajanju te ilovice mnogo pripomogli periglacialni procesi 
(Šifrer 101 a).

Y osredju ravnine imamo' podobna svojstva kot na ostalih mla
dih nasutih površinah. Tudi tu je domala celoi polje brez nadzem- 
skega odtoka, vsa izpodnebna voda izgine v tla in preide v talno 
vodo. O njej so ugotovili o priliki, ko so gradili vodovod za Ljub
ljano, pa v novejši dobi v dopolnilnih raziskovanjih, zelo poučne 
podatke. Sprva so si tolmačili, da, teče talna, voda kot široko pro
nicaj oča reka celo iz Kranjske ravnine v smeri splošnega strmca 
proti JV, da se ta tok zoži in nadaljuje poi Skaručenski ravnini, 
kjer stopi na najtesnejših zožitvah v številnih studencih na dan, 
a znova uplahne ter se razprostre na široko, ko dospe celo pod 
savsko strugo v Ljubljansko polje (79 a). Kesnejše raziskave z



vrtanji in opazovanji vodnjakov na, ravnini ter v njih se odraža
jočem kolebanju talne vode so pokazale, da mora biti dotok dežev
nice ter snežnice pod površjem prodne nasipine zelo obilen tudi 
iz drugih smeri, vsekakor iz zgornjih predelov ob Savi. Talna voda 
se pretaka v Ljubljanskem polju in se po njem usmerja proti JV. 
Ko se bliža južnovzhodnemu robu kotline, se mu gladina zvišuje in 
končno prične stopati v izvirkih na dan pri Studencu (ime!) in v 
Polju. V Klečah pri Ježici črpajo' talno- vodo za ljubljanski vodo
vod. Ko' so regulirali Savo- s tem da so ji strugo- ogradili, je začela 
z ojačeno silo- kopati v dno in poglabljati strugo-. Toda hkrati je 
Sava pobrala zgornjo plast talne vode, kar je imelo za posledico, 
da so morali vodo črpajoče stroje v Klečah znižati za 3 m globine.

GOSPODARSKOGEOGRAFSKA SLIKA. Kakor je razvidno iz opisa 
površinskih svojstev, pogoji za gospodarsko izrabo tal niso ne
ugodni. V celem imamoi tu 42 %  njiv, 27 %  travnikov in pašnikov 
in samo 20 % gozdne površine. Vsa prodna ravan je spremenjena 
v polje; njive, pomešane kvečjemu z maloštevilnimi travniki, za
vzemajo! vse sušnoi površje od Mednega do Zaloga. Travniki so 
omejeni po eni strani na vlažno' področje ob Glinšici za Dravljami, 
pa na ozko aluvialno! ravnicoi ob spodnji Ljubljanici, ki joi še dose- 
zajo' povodnji; na drugi strani savskega vršaja pa se vlečejo- v 
savskem aluviju na obeh straneh reke v menjajoči se širini. Na 
prodni ravnini je gozd domala docela iztrebljen, ostali so poi njem 
le še zadnji neznatni ostanki v spodnjem osredju Ljubljanskega 
polja. Prav dobro se vidi, da so gozd trebili od obeh strani, od vasi 
ob Ljubljanici in ob Savi, pa so' zato preostanki razporejeni med 
obema pasoma polja. Po' večini je gozd tudi že razkosan na prav 
majhne parcele. V njem prevladujejo' listovci, zlasti hrast. — Večina 
od tega, kar v zemljiškokulturni statistiki izkazujejo' kot gozd, 
odpade na loge v savskem aluviju, kjer pa raste samo' malovredno 
vodnoi drevje in grmovje, jagnjed, vrba, jelša itd. Kar imajo kmetje 
gospodarsko vrednega gozda v posesti, se nahaja na hribovitem ob
robju, toda tudi tu gre po- večini za ne staro drevje, poleg listavcev, 
ki je med njimi obilo pravega kostanja in bukve, največ bora in 
smreke, Tudi ta gozd se izkorišča največ za steljo- in domače 
stavbne potrebe ter kurjavo.

Raziskovanja o poteku poselitve nam pojasnjujejo', da je bilo 
najprej izkrčeno in poseljeno sušno' področje na prodnem vršaju 
v zahodnem delu okrog Šentvida, ki je že staro naselje in kjer 
so se v bližini naselili Kosezi, pa na sušnih terasah do Mednega 
in Ježice. Drugo področje zgodnje poselitve je na spodnjem delu,



nekako med Zadobrovo in Podlipoglavom. Preseneča, da vidimo 
vmes, zlasti ob Golovcu (Hrušici in dr.), ob Rožniku (šiška itd.) 
znake mlajše poselitve s tipično zemljiško' razdelitvijo na proge 
ter v dolgih enorednih vrstah razporejene vasi. Podoba je, da so 
Ljubljansko polje celo v neposredni bližini stare Ljubljane šele 
razmeroma kes.no izkrčili, a prav tako' tudi v osrednjem delu prodne 
ravnine (92; 132).

Tudi za Ljubljansko' polje moremo reči, da ima kmetijstvo' na 
njem zelo ugodne pogoje. Poljedelstvu je odmerjena večja vloga 
po pogojih same ravnine, ki je za njive po svoji sušnosti bolj pri
kladna. Toda za živinorejo' nudi zelo' močno' dopolnilo' bližina Barja. 
Kmetje iz večine vasi na Ljubljanskem polju imajo1 namreč tamkaj 
obsežne travnike, in sicer dediščino' iz dobe, preden je bilo barje 
osušeno.'V času košnje v juniju in pod jesen se vidijo' dan za dnem 
s senom obloženi vozovi, pomikajoči se skozi Ljubljano' v posavske 
vasi. Posest barskih travnikov je v veliko pomoč živinoreji na 
Ljubljanskem polju, tem bolj ko' kmetje redijo' zlasti krave v ve
likih množinah, da so zalagali z mlekom bližnjo: Ljubljano' (145). 
Tudi sicer je živinoreja zelot koristna panoga, zakaj bližina mesta 
nudi najugodnejše pogoje za prodajo. Ni čuda, da tudi tu na njivah 
goji jo' mnogo* sadežev, ki služijo* za krmo živini in prašičem. Tudi 
perutnine je obilo', zakaj vse gre v bližini večjega mesta sproti v 
denar.

Sploh je celotno gospodarstvo' na Ljubljanskem polju pod vpli
vom prestolnice. Kakor že omenjeno, soi zalagali Posavci z mlekom 
Ljubljano; redna slika so bili pred vojno mlekarski vozički, s ka
terimi so' vozili mleko v Ljubljano' prav iz vseh vasi na polju. Pri 
tem so' se spravili prikladno v denar tudi drugi drobni kmetijski 
proizvodi, jajca, kokoši, krompir, zelje itd., ki soi jih v malih ko
ličinah, tako' rekoč za sproti, mimogrede mlekarice prodajale v 
mesto. Prodajanje povrtnin je še danes živo; tu se da domala vse 
sproti spraviti v denar, zato pa je zemljišče več vredno in se vsaka 
ped zemlje še bolj kot drugje ceni in skrbno obdeluje. Zato je tudi 
racionaliziranje gospodarstva močno: napredovalo. Že na zunaj se 
napredek poizna posebno* na kmetskih domovih, izjema je tu —■ 
lesena hiša, gospodarska poslopja so prav tako prenovljena, po
sebno' hlevi predelani in razširjeni. Skratka, kmetski dom je že na 
zunaj znamenje napredka in blagostanja, ki ima svoj poglavitni vir 
v tržni bližini Ljubljane.

Ljubljana pa nudi še drugačne vire obstoja prebivalstvu Ljub
ljanskega polja. Gozd tu ne more biti znatnejši vir dohodkov, zato 
tudi lesna trgovina ne pomeni skoroi nič. Pač pa. se je iz doslej še



nepojasnjenih vzrokov mizarstvo koncentriralo v zahodnem delu 
in sicer predvsem v vaseh okrog Šentvida, kjer imamo obilo mi
zarjev in mizarske zadruge, ki delajo vse za prodaj. Nič manj ko 
16,2 % celotnega prebivalstva v nekdanji občini Šentvid je bila 
zaposlenost v mizarski obrti življenjska osnova, a v sosednih obči
nah Šmartno pod Šmarno goro 9,8 % ter v (stari občini) Zgornji 
šiški 9,1 %  (skupno z zaposlenci v lesni stroki sploh). Na drugi 
strani Ljubljane, v vaseh med Štepanjo vasjo' in Dobrunjami, pred
vsem v Bizoviku, Sp. ter Zg. Hrušici, so doma znamenite perice, ki 
perejo na malih domačih potokih za. mestoi; vsak ponedeljek daje 
prevoz perila močno oznako cestnemu prometu na tej strani. Morda 
moremo domnevati, da se je ta poklic ohranil po stari platnarski 
obrti, ki je bila nekdaj razširjena v področju Dobrunj (Valvasor).

Izven teh obrti je bilo Ljubljansko polje do najnovejše dobe 
razmeroma malo industrializirano'. Ob vodni sili na, spodnji Ljub
ljanici se je bila naselila papirna industrija, ki zaposluje v Vevčah 
sedaj blizu 700 ljudi, nudeč zaposlitev delovnim močem po vaseh 
spodnjega dela ravnine. Šele v najnovejši dobi, zlasti poi letu 1945, 
naglo nastajajo ne le obrtna, marveč tudi industrijska podjetja ob 
glavnih cestah in železnicah, pa tudi vstran od njih. Ta. razvoj mo
ramo pojmovati že kot del industrializacije in urbanizacije Velike 
Ljubljane, ki se širi čim dalje bolj v zahodni, srednji in vzhodni del 
polja. Industrializacija se vendarle opira tudi na posebne tehnične 
prednosti, odkar so nastale nove večje hidrocentrale, prva na Ljub
ljanici ob slapu pri Fužinah, druga ob epigenetsko' nastalih brzicah 
na Savi pri Tacnu, tretja pri Medvodah. Na avtohtone surovine se 
obrtnoindustrijska delavnost sicer ne more opirati, samo opekarne 
so nastale na zalogah gline pri Kosezah in Viču ter pri Črnučah in 
Gameljnih.

Toda kar daje gospodarski strukturi Ljubljanskega polja po
seben značaj, je dejstvo', kako močno živi prebivalstvo tudi od za
poslenosti v mestu, bodisi v obrti, v industriji, trgovini, prometnih 
ter drugih institucijah, ki so v Ljubljani. Na, stotine in na tisoče 
ljudi, zlasti mladih, se vozi, bodisi s kolesi, z avtobusi in trolejbusi 
ali z vlakom, vsak dan iz vasi v Ljubljano' na delo in se vrača zve
čer na svoje domove. To' je najbolj tipičen primer slovenskega, in
dustrijskega delavstva, ki je sicer zaposleno- v urbanskih poklicih, 
pa je še vedno, vsaj posredno', prav krepko zasidrano v kmetijstvu. 
Seveda je vse mogoče, ker so iz Ljubljane na gosto razpeljane ceste 
in na njih avtobusne zveze, zraven pa kar tri železniške proge. Saj 
leži Ljubljansko polje v osrednji prometni legi, a majhna razgi
banost ravnine je še po svoje olajševala napravo in ureditev pro



metnih žil. Troje velikih mostov drži čez Savo, pa še brv pri 
Mednem; reka potemtakem ne more pomeniti ovire za razmah 
urbanizacijskih vplivov iz Ljubljane. Samo v spodnjem delu, pod 
Zalogom, oskrbujejo promet čeznjo še vedno samo brodi, medtem 
ko po drugod o preteklih manj ugodnih prečnih zvezah pričajo le 
še krajevna imena Brod (pri Tacnu in Črnučah). Železniške proge 
za Ljubljansko polje ne bi mogle biti bolj ugodno speljane; veliki 
tovorni kolodvor v Zalogu nudi zaposlitve velikemu številu ljudi; 
pred vojno se je preživljalo v občini Polju le malo manj ko tisoč, 
to' je 16% ljudi od zaposlitve pri železnici. Takoi je po čudnem na
ključju pokrajina dobila nadomestilo za izgubo, ko je nehala pra
stara vodna pot po Savi in Ljubljanici, ki je imela ravno* v Zalogu 
svoje glavno prekladališče. Bržkone tudi v prazgodovinski in rim
ski dobi ni bilo drugače; tako moremoi sklepati tudi po doslej še 
nepreiskanem Gradišču ob ježi zadnje terase nad ustjem Ljub
ljanice, kjer so nemara arheološki ostanki prastarih skladišč, po
dobnih, kakor so jih odkrili na Vrhniki.

Že v dobi med obema vojnama je  urbanizacija Ljubljanskega 
polja tako naglo1 napredovala, da. je tudi če odštejemo najbolj u r 
banizirane kraje, ki so bili 1934 vključeni v Veliko Ljubljano«, le še 
33,5 %, torej znatno pod polovico prebivalstva, ostalo v kmetijstvu, 
medtem ko je  bilo 42,1 % zaposlenega v obrti ter industriji. Samo 
v najbolj odročno- ležečih vaseh na levem savskem bregu od Šent
jakoba do Dola ter Dolskega, je ostal kmetski značaj v prevladi.

Po letu 1945 se industrializacija ter urbanizacija tako naglo 
razširja na Ljubljansko' polje, da se tukajšnje vasi spreminjajo v 
predmestja in obmestja, ki postajajo deli Ljubljane. Odkar je ob 
šiški zgrajen Litostroj, ob Šentvidu industrija telekomunikacij 
(Pržanj), v bližini vodilne Celovške ceste pa še druge nove indu
strije nastajajo ob njih nova docela urbanska naselja, zlasti odkar 
je stari tramvaj do Šentvida zamenjan z novim trolejbusom do Viž- 
marij. Manj nove industrije je ob Titovi cesti, toda odkar je speljan 
trolejbus do Ježice, je tudi tu urbanizacija naglo prevladala z no
vimi urbanskimi naselji, ob Stožicah in tudi v Črnučah. Od indu
strijskih Most se nova industrijska podjetja naseljujejo' proti sredi 
polja, med Šmartinsko cesto ter glavno železnico in v bližini na
stajajo nova urbanska naselja, zlasti ob Mostah in Polju. Skratka: 
Ljubljana se naglo razširja proti Savi in Ljubljansko polje v celoti 
postaja del mesta.

Brez pretiravanja  moremo reči, da nudi m alokatera pokrajina 
na Slovenskem svojemu prebivalstvu tako ugodne gospodarske po
goje kot Ljubljansko' polje. Kmetijstvo more zlahka sproti sprav



ljati v denar svoje pridelke, previšek prebivalstva dobi z lahkoto 
zaposlitve, bodi doma, bodi v bližnji Ljubljani, ugodni pogoji za 
urbansko* zaposlitev privabljajo* obilo* doseljencev od drugod. Po
vsem prirodno* je, da se je prebivalstvo v zadnjih 80 letih silno* po
množilo.

Dejansko* so* bila do* zadnjega časa naselja na Ljubljanskem 
polju razporejena povsem v pasovih. Glavni niz vasi se vleče ob 
Savi na obeh straneh, in sicer vrh glavne ježe (prim. ime vasi Ježa 
in Ježica), kjer so povečini urejene enoredne dolge vasi, ponekod 
povečane že v dvoredne (n. pr. Tomačevo). Ker je polja, na desni 
savski strani več, so* vasi tu gostejše, a, so* se tudi krepkeje povečale. 
Drugi niz vasi se vleče ob spodnji Ljubljanici, kjer se prav tako 
rade naslanjajo* na ježe v tipičnih enorednih oblikah. Tretji niz je 
razvrščen ob vznožju obrobnega hribovja, na J in Z; mnoge med 
njimi so* dolge vrstne vasi z zemljiško razdelitvijo* na proge. Prese
nečati bi moglo koga, da se tu odbijajoči učinek osojne lege niti 
najmanj ne uveljavlja,

Vnanje lice vasi se je pod vplivom urbanizacije zelo predru
gačilo. Kako zelo so se popravili, izpolnili in povečali kmetski do
movi pod vplivom dobro se razvijajočega gospodarstva in umnega 
kmetijstva, je bilo* že naglašeno*. Vrh tega moremo opazovati čim 
bliže Ljubljani tem večje število* urbanskih hiš, ki nastajajo* sredi 
med kmetskimi domovi, še bolj pa ob starih vaseh, zlasti v obližju 
glavnih cest iz Ljubljane skozi Ježico* in Šentvid. Pa tudi po* dru
god, na primer v bližini železniških postaj, nastajajo* nove, povsem 
urbanske skupine naselij, posebno* ob Polju. Tako* rekoč ob vsakem 
koraku moremo* opazovati, kako predstavlja Ljubljansko* polje po
glavitno področje, kamor se širi urbanizacija iz Ljubljane, pa 
ljubljansko* mesto* samo*. Čezdalje* bolj se množijo urbanske hiše in 
druge stavbe ob vaseh ter v prostoru med njimi; vedno* bolj so v 
večini nad kmetskimi domovi, kakor prehajajo v manjšino ljudje, 
ki se pečajo samo s kmetijskim gospodarstvom. Vendar so* povsod 
po* vaseh Ljubljanskega polja še dobro zaznavna dobro ohranjena 
jedra starih ruralnih naselij, tem bolj, kolikor bolj gremo* v stran od 
glavnih cest in železnic.

BARJE

IME. Barje je ena redkih naših pokrajin, k jer nam kaže, da jo 
predstavimo) z uvodnim razmotrivanjem o* imenu. Predvsem je 
osnovno važno dejstvo*, da je »Barje« kot ime za našo* pokrajino 
uvedeno* šele v novi dobi, in sicer šele z letom 1880 (116, 34). Poprej



Pod. 54. Povodenj na Barju 

Po sliki Antona Koželja, objavljeni v Dom in svetu leta 1904



se je v naših časopisih in knjigah najbolj uporabljala pokrajinska 
označba »Ljubljansko močvirje« ali »Moevir«. V živi ljudski go
vorici je bilo- najbolj na široko- razširjeno- ime »Mah«, »na, Mahu«, 
in sicer povsod, bodisi pri Vrhniki, Borovnici, Igu ali Ljubljani, 
Brezovici itd. Ime Mali je v prvi vrsti pomenilo- označbo za pravo 
šotno barje, ki je bilo s presledki razširjeno po vsej ravnini, upo
rabljali so- ga tudi kot označbo za vso ravnino (118). V nemški li
teraturi je bilo- običajno- ime »Das Laibacher Moor« pa tudi »Mo
rast«, a v nemško vplivani Ljubljani se je tudi med do-mačim 
prebivalstvom zelo- razširilo ime »Mo-rost«, »Maro-st«, pa za ljudi 
»Maroistarji« ali »Maroščanje« n. pr. na Igu). Ko- je Fran Levstik 
izdeloval prevod nekih uradnih spisov o- Barju, je prvikrat začel 
rabiti izraz Ljubljansko- barje (leta 1880) (116, 34). In v naslednjih 
letih se je nova pokrajinska označba naglo docela udomačila ter 
prevladala popolnoma. Navaja se, da je beseda barje živa na Ižan
skem (Pleteršnik). Toda danes je v tem smislu več ne po-znajo-, pač 
pa je zapisana v starih katastrskih mapah, a le izjemoma v obliki 
barje, povečini pa kot bo-rje, Bo-rje (116). Mogla, bi biti tedaj v poi- 
menu ne bara, barje, temveč kot borovje, to- je inačica za borovo 
ruš je, ki ga vidimo vedno- na borovih barjih, bodi na Pokljuki, na 
Pohorju itd. V vsakem primeru pa bi ižansko barje pomenilo- nizko, 
črno travnato in borovo- barje. Vsekakor domači ižanski izvor barja 
še ni zadovoljivo pojasnjen. A za trdno vemo-, da je prava, pristna, 
splošno razširjena domača pokrajinska o-znacba za današnje Barje 
bila beseda »Mah«. In če bi danes iskali pokrajinska imena za ta 
predel, ne bi nič kolebali, marveč rabili ime Mah docela v istem 
smislu in pomenu, kakor uporabljamoi danes ime Barje.

Barje je melio-rirano-, osušeno- in o-b-delano. Ni več mahu in ni 
več barja, zato bi se tudi ne mogli odločiti, da bi na novo uvajali 
neupoštevano-, a docela upravičena ter pravilno- ime Mah namesto 
Barja. Prav tako ni več umestno misliti na prvotno-, vsekakor naj
starejše naše ime za Barje, to- je Blato- (prim. Blatna Brezovica, Za- 
blata).

NASTANEK. Barje je najbolj samosvoj del Ljubljanske kotline, 
bodisi po- svojih prirc-dnih svojstvih kot po- znatno ločeni legi, pa 
tudi po gospodarskem in kulturnogeografskem pomenu.

Predvsem sega tu Ljubljanska, ko-tlina po-d dinarski gorski svet. 
Na južni strani je Ljubljanska kotlina obdana z dinarskimi pla
notami, ki se vzdigujejo- nad njo po večini kar neposredno. Le o-zke 
erozijske stopinje posredujejo prehod in razen tega daljše erozij
ske doline, ob Bo-rovniščici, Iški ter Želimeljščici, katerih mar-



Pod. 55. Povodenj na Barju leta 1933 (23. 9.)
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kantne zelo dolge zajede že na, karti tako zelo zbodejo' v oči. V njih 
imamo one redkei primere, v katerih se je vodni odtok ohranil na 
površju, medtem ko. se je v vsem ostalem območju po kraškem na
činu prestavil v notranjost. Barska kotlina leži že v mejnem ob
močju med alpsko' ter dinarsko gorsko1 zgradbo1; meja med njima 
teče podolgem čeznjo'. Severnovzhodno in severno obrobje Barja 
predstavlja južno krilo litijske antiklinale, a  v južni ter južno- 
zahodni strani smo že v območju dinarskega, gorskega sistema, Na 
vzhodnem robu poteka dislokacijska črta, ločeča karbonske hribine 
Golovca ter Debelega hriba, tvoreče južnoi krilo litijske antiklinale, 
od triadnega dolomita, ki je iz njega Movnik (582 m) in ki že pred
stavlja del dinarskih ploč. Prelomnica poteka v smeri V—Z mimo 
Orljega na Škofljico, kjer izgine njeno nadaljevanje pod debelo na
plavino. Nadaljuje se v smeri proti zahodu; v osamelcih pri Notra
njih Goricah je karbon litijske antiklinale porinjen čez, dinarske 
ploče. Na severn o'zahodni rob prestopi nekoliko' SV od Drenovega 
griča. Na tej naravni črti je litijska antiklinala potisnjena, na di
narske ploče in gube, slemeneče od JV proti SZ ; smatrati jo. moremo 
za alpsko-dinarsko' mejo' v področju Barja (72, 519). Vendar so po
kazale nove proučitve močno' interferenco alpske zgradbe še tja 
do* Želimeljske doline (72 a, 237). Tudi v obrobju na, SZ tja, do Za
plane se uveljavlja v prevladujoči meri alpska smer v zgradbi, v 
razpoiredbi geoloških prog, zavijajoč proti SZ polagoma v dinarski 
pravec (prim. geol. kartoi, 72), kar1 zelo dobro' odseva iz, sedanjih 
glavnih orografskih oblik, v Podlipski ter zgornji Horjulski dolini.

Sprva in vsekakor še dolgo v pliocensko' dobo je tekla Ljub
ljanica nadzemsko v vsem obsegu od Kozjanskega vrha nad Pre- 
zidom po podolju, ki ga sedaj značijo predvsem polja, Loško', Cerk
niško, Planinsko' ter Logaška kotlinica. Podoba je, da se je njena 
dolina v območju Barja zarezala po1 tektonski zasnovi, ob prelomni 
črti alpsko-dinarskega stika in nariva, tembolj, ker je bila nemara 
to hkrati geološka meja. Zdi se, da je mehkejši karbon na S in SV 
potegnil nase vodovje in se je tu razvilo' ožilje vodnega odtoka. Po
dobno je nemara nad Vrhniko eroziji kazala pot geološka meja,, ki 
se vleče tod v prečni smeri tja do Logatca in še dalje (Kossmat 72). 
Najbolj očitno se erozijska osnova kaže v severnozahodnem delu, 
kjer gledajo' nad mlado naplavino' precej številni osamelci od Vrh
nike do. Vnanjih Goric. Ti osamelci niso nič drugega ko' najvišji 
vrhovi in brda v hrbtu, ki loči pod mlado' naplavino takoi rekoč 
potopljeni sosedni dolini. Severno od njih je Podlipska, ki ima 
zgornji del vrezan točno v smeri slemenitve, a, prestopi med Ligojno 
in Staro Vrhniko v Barsko' ravnino' ter se tako rekoč šele med Vna-



njimi Goricami in Brezovico spoji z dolino* Ljubljanice, ki poteka 
potemtakem južno od niza osamelcev.

Toda samo s prvotno* erozijo* ter kasnejšim zasipanjem se na
stanek Barja vendarle ne da izčrpno* in zadovoljivo raztolmačiti. 
Zakaj lcako* naj bi si v tem primeru razlagali, da erozija z denu
daci jo, ki je izdelala tako prostrano* kotanjo, ni mogla odstraniti 
razmeroma ozke pregraje, ki se vleče od Golovca čez Ljubljanski 
Grad in Rožnik s šišenskim hribom proti SZ. Že to* je prepričevalen 
razlog, ki nas napeljuje, da iščemo pomoči v domnevi, da gre tu za 
antecedentni pretok.

V vsem južnem obrobju nam karta že na prvi pogled kaže za- 
visnost reliefa od tektonskih smernic, ki so očitno dinarske. Najbolj 
zbode* v oči dolga premočrtna Želimeljska dolina podobno* kot Bo
rovniška dolina, ki je krajša, a ne ožja. Dinarski pravec se kaže 
tudi sicer v orografskih oblikah, v obrisih Barja. V nadaljevanju 
Borovniške doline se vleče rob Barske kotline premočrtno* tja proti 
Vrhniki; ob njem se spušča Pokojiška planota s strmim, nerazčle- 
njenim pobočjem v ravan in močni kraški izvirki so nanizani ob 
njej. Ne more biti dvoma, da imamo* tu opravka s krepko* prelom
nico*, a o njej pričajo* tudi Furlanove toplice* na Vrhniki, topel izvor 
s toplino* okrog 20° C (Habe 89). Vzporedno* z njo* se vleče* strmi in 
podobno* nerazčlenjeni rob ob Krimskem hribovju med Strahome- 
rom, Tomišljem in Podkrajem; tudi ta je nedvomno tektonski, saj 
se vleče v premem nadaljevanju znamenite prelomnice*, ki teče* po 
Senožetih ob Mokrcu na Rob in Mišji dol ter na zahodni rob Rib
niškega polja. Celo pri vzhodnem robu, potekajočem v dinarskem 
pravcu ob Golovcu, ne moremo izključevati možnosti, da se izkaže 
kot tektonski zasnovan, saj se vleče v nadaljevanju pomembne 
črte iz dinarskega področja pri Šenturju ter teče v podolžni smeri 
celotne Ljubljanske kotline. Naznačena svojstva v obrisih Barske 
kotline nas spominjajo* prav močno na kraška polja, na njihove 
strme, dinarsko* potekajoče robove, ki so se v tolikih primerih iz
kazali kot prelomnice. Navedeni pojavi nam pričajo*, da je moralo 
pri nastajanju Barske kotline sodelovati tektonsko* ugrezanje, zlasti 
ob dinarskih črtah. Zdi se, da se pri tem ni vsa kotlina ponašala ko*t 
enota, marveč da se je vršilo v vzhodnem delu posebno* krepko 
ugrezanje. Zakaj v podaljšku tomišeljske prelomnice nehajo pri 
Vnanjih Goricah osamelci, a ugotovljeno* je, da so* na vzhod od 
mokriških Senožeti in Mišjega dola ravniki dvignjeni za 200 m 
manj visoko nego zahodno od tod. Vzhodni del Barja med torni- 
šeljsko črto in Golovcem dela vtis posebne kotline, ki se je ugrez
nila najgloblje. Nemara je bilo grezanje v južnem področju bolj



krepko nego v severnem pasu, tako da se je gruda nagnila na pošev. 
Dosedanje geološko’ premotrivanje računa z možnostjo1, da poteka 
južni rob znamenite viške terase pri Brdu na prelomnici in da se je 
ob njej ugrezalo* Barje (Rakovec 81 a, 55).

Da je imelo v nastajanju Barja tektonsko ugrezanje važno 
vlogo, o tem priča tudi izredna debelina kvartarne nasipine. Ko so 
gradili železnico čez Barje, so leta 1854 vrtali med Žalostno goro in 
Notranjimi goricami 51,5 m globoko1, toda še niso zadeli na živo 
skalo v osnovo1, dasi so dosegli globino 238 m pod gladino Barja (118; 
pri Kramerju 155). Sava doseže v svoji strugi živoi skalo šele pod 
Litijo v nadmorski višini 230 m. Takoi razmerje v strmcu si ni mo
goče tolmačiti drugače, kakor da se je področje kotline ugrezalo; 
medtem ko> se je istočasno' Posavsko hribovje dvigalo. Dokler se ne 
dožene, kako na debelo leži nasipina v ljubljanskem medgorju, bo
disi med Gradom in šišenskim hribom, kakor med tem in Poduti
kom, ne moremo' vedeti, ali gre za ugrezanje celotne spodnje Ljub
ljanske kotline ali Barja posebej. Dosedanja vrtanja pri Ljubljani 
so sicer dospela do znatne globine, pa vendarle niso mogla zadeti 
na živo skalo'.

Med najstarejše nasipine Barja se šteje konglomerat pri Viču, 
ležeč v Viški terasi. Ugrezanje Barske kotline se je moralo dovršiti 
v mlajšem pliocenu, in vzporedno z njim se je začelo' zasipanje 
kotline. Ljubljansko' medgorje je morala erozija izdelati že poprej. 
Nad viško' laboro1 je ohranjena debela plast gline, ki je po1 najdenem 
fosilnem okostju dokazano1 starodiluvialne starosti (63; 64). Toda 
tu kakor drugod so ohranjene tudi mlajše plasti gline ter ilovice, 
znamenje da je bilo’ tu jezero tudi v kasnejših dobah. Prazgodo
vinske najdbe nam zgovorno' pripovedujejo', da je ležalo v kotlini 
jezero' celo še v aluviju; ohranila se nam je njegova usedlina v 
obliki svetle ilovice s polžki komaj meter globoko' pod sedanjo po
vršino (115 118; 61). Po' jezerski dobi se je razvilo' barje, ki je za
pustilo1 sledove v obliki šote, pokrivajoče polžkarico. V zgodovinski 
dobi, v glavnem šele v zadnjih dveh stoletjih, so z organiziranim 
delom Barje osušili, šotno plast po veliki večini odstranili. Barska 
ravan je preurejena v kulturno' zemljo, sicer še vedno' nekoliko 
vlažno1, vendar sposobno za njivo in travnik z debelo' črno' prstjo1.

Iz dejstva, da je labora v terasi Brda pri Viču iz savskega 
proda, spoznamo1, kako1 daleč skozi ljubljansko' medgorje je še seglo 
nasipanje Save in njenih rokavov. Tudi sipki diluvialni prod sav
skega izvora vidimo v površju Ljubljane še tja  do Mirja. Vmes 
so se ohranile plasti ilovice kot usedlina barskega jezera, ki je 
obdobno segalo še na robno področje savske nasipine, ne le v pod



ročju mesta Ljubljane, marveč v Glinškem medgorju še tja  do 
Zgornje šiške in Dravelj. Jezero v Barski kotlini, ki je moglo biti 
v prvotni zasnovi tektonskega nastanka, je imelo- vsaj v nekih, 
dobah značaj zajezitvenega jezera; iz dejstva, da so' našli v znanem 
prerezu med Žalostno goro- ter Notranjimi goricami plast šote tudi 
v globini 19 in 26,5 m (115), ločeni med seboj po jezerskih used
linah, se je sklepalo' na ponovno' ojezeritev kot posledico' menjave

Pod. 56. Obseg inostiščarskega jezera na Barju (1)

med poledemitvenimi in medledenimi oddelki (63 ; 65). Da je v dobi, 
ko je nastajala sedanja površina, savski prodni nasip zaviral 
Ljubljanici odtok, povzročil zajezitev odtoka in njega, odklon, na 
primer Glinice ter vsekakor tudi ojezeritev, se razvidi že na prvi 
pogled.

Rečna erozija Ljubljanice, zasnovana na podolžni prelomnici, 
je s sodelovanjem znatnih pritokov Gradaščice, Borovniščice, Iške, 
prvotne Rašice itd. ustvarila prvotno- izobliko Barske »doline«. 
Kasnejše tektonsko' ugrezanje, ki se je vršiloi v prvi vrsti na dinar
skih prelomih, je preuredilo', ali popolnoma ali vsaj delnoi, rečno 
podolje ter ustvarilo obrise kotline v sedanjem obsegu. Udori no so 
jele zasipati vode s svojim drobirjem, k čemur je v bistveni meri 
pripomogla zajezitev odtoka po savskem prodnem zasipanju. Kvar
tarna nasipina in naplavina je obnovila povezanost z Ljubljanskim



poljem, dasi le po ozkih medgorjih na obeh straneh šišenskega 
hriba, medtem ko* so med gorje med Gradom in Golovcem izobli
kovali ali vsaj dopolnili umetno' z, Gruberjevim prekopom.

HIDROGRAFSKE RAZMERE. Za iz,obliko sedanjega površja je bila 
posebno važna doba, ko se je v Barski kotlini nahajalo zadnje, 
Mostiščarsko* jezero. Splahnelo' je šele v prazgodovinski dobi. Toda 
v zgodovinskih časih je ostala po' njem dediščina, v barju, a še 
pozneje v obliki izredno* pogostih povodnji. Dogajale so se silno 
pogosto in na široko do v sedanjost ter pripomogle v tem pogledu 
Barju do nezaželenega slovesa kakor malokateri drugi pokrajini 
na Slovenskem.

Ojezeritve in povodnji je reguliralo* dejstvo*, da je kotlina 
Barja sovodenj zelo širokega področja, jako prostranega tudi še 
potem, ko' je prevladalo' zakrasevanje v večini porečja prvotne 
Ljubljanice in se je znaten del podzemsko' pretočil v Krko. Barje 
ima v nekaterih pogledih svojstva kraškega polja ne le v obrisih 
in prirodi obrobja, ter nastajanju, marveč zlasti tudi v hidrograf
skih svojstvih. Pravo' kraško polje pa vendarle ni, ne zato, ker mu 
večina potokov prihaja vendarle po' normalnem nadzemskem toku, 
marveč zlasti spričo dejstva, da, se mu glavni odtok vrši povsem 
normalno*. V njem se nam predstavlja sila zanimiv dualizem: južna 
stran ima pretežno* svojstva kraškega polja, a severna, večja po
lovica je povsem normalno* področje. V součinkovanju obeh raz
ličnih pojavov temeljijo mnoga značilna prirodna svojstva Barja.

Vode, ki se stekajo v Barsko kotlino* in ki so' nekdaj povzročale 
povodnji ter še poprej ojezeritev, pripadajo* dvema jako različnima 
kategorijama. Ena od njih so vode, ki pritekajo s Krasa in imajo 
tipična svojstva kraških voda, a druga kategorija obsega potoke, 
ki pritekajo' povrhnje z normalnega površja, ki obdaja Barsko 
kotlino- na S in V.

Na južnem robu Barja od Vrhnike do* pod Šmarjem izvirajo 
pravi kraški izvirki, ki jih je zelo* mnogo*. Največ ji med njimi so 
v jugozahodnem kotu kot dediščina po nekdanji nadzemski reki, 
to* so izvirki Ljubljanice ter Ljubije, pa izvori Bistre, ki se zdijo 
nekoliko mlajšega nastanka. Vsi so* močne kraške krope ali obrhi. 
Prihajajo* na dan neposredno na stiku ravnine in pobočja. Večji 
izvirki so tudi pod Kamnikom, pri Preserju in pri Jezeru, kjer se 
je v zanimivi legi razvilo* pravo' majhno' jezero*, Podkrajem, pa 
v Studencu na Igu, ki je po njem največja ižanska vas dobila 
svoje ime. Ti in drugi manjši izvirki dovajajo' trajno* obilo* vode, 
ob njih so namestili mnoge žage in mline. Po njih se stekajo* v



Barsko kotlino vode iz bližnjega kraškega sosedstva na J, toda 
hkrati tudi vodni odtok iz glavnih notranjih  kraških  polj ter n ji
hovega sosedstva tja  do Kozjega vrha nad Prezido-m pa celo iz 
notranjske Pivke. Ogromne množine vode se po- tem podzemskem 
potu stekajo na Barje; nudile so glavni sestavni del povodnjim in 
jim  odločale značaj. Ker je  vodni pretok po- podzemskih strugah 
in votlinah nekoliko- daljši, se vode zlivajo v Barsko- kotlino z 
znatno zam udo in so se poplave stopnjevale v višek šele v nekaj 
dneh po glavnem deževju. S tem pa je združeno še drugo- svo-jstvo 
kraških vodnih pritokov na B arju: kraški izvirki prinašajo izredno 
malo drobirja, skoraj p rav  nič debelejšega, marveč samo na j
finejšo snov, ki se po veliki večini šele polagoma usede iz vode 
v obliki blata, pa končno v vodi raztopljene snovi. Ta najfinejši 
drobir se je usedal poprej v barskem  jezeru, a pozneje v poplav
nem pasu ob kraških  rekah in potokih, ki so- spričo- tega mogle 
nasipati le zelo počasi.

Toda zelo mnogo vode dovajajo iz oboda v Barje tudi povrhnje 
tekoči potoki. Med njimi so zlasti važni potoki s severnega obrobja, 
ki odmakajo zelo obsežno področje jako- živahno- razčlenjenega 
hribovja s pogostimi obilnimi padavinami in silnimi hudourniki. 
Ze Tunjica pripada po> svojem značaju tej skupini potokov. Gra
daščica in Šujica (Horjulščica) odmakata glavni del Polhograjskih 
hribov, kjer je poleg dolomita in apnika obilo- škriljevega, ozemlja, 
pa prinašata spričo- tega zelo mnogo drobirja, zlasti blata, tembolj, 
ko so veliki nalivi značilni za njuno- področje. Posebno silovita je 
Gradaščica, ki odmaka širše področje in se odlikuje po* burnem 
toku in pogostnih povodnjih. Z njimi je tiščala v stran Šujico (ali 
Ho-rjulko), da se ni mogla izteči vanjo-, marveč jo mora spremljati 
v bolj ali manj vzporednem toku od izpod Dobrove pa do- izliva 
v Ljubljanico. Samo- na kratkem odseku med gradom Bokavcami 
in Ko-zarjami je umetni poseg človeških rok združil o-be strugi, 
pač zaradi mlinov, toda v bližini se- vidijo še vijuge prvotnega 
ločenega toka Šujice, ki je njeno- ime Mala voda preneseno- na naj- 
dolnejši tok, na Mali graben (125). Gradaščica z Malo- vodo- je jako 
mnogo- prispevala k barskim poplavam; običajno- je pridrla jako 
naglo* po- nalivih in udarila čez spodnjo- barsko- ravan ter zajezila 
Ljubljanici in Iščici odtok, toda tudi razmeroma naglo- odplahnila. 
Gradaščica je nasipala mnogo krepkeje nego- kraške vode; ob 
njenem spodnjem toku moremo- opazovati na široko ilovnato- na
plavino-, obsežne plasti gline, ki so- se ob njih naselile glavne ope
karne ljubljanske.



Toda tudi južni rob Barja ima potoke normalne vrste. Naj
imenitnejši med njimi je Iška, ki je preostanek obsežnega porečja 
prvotne Ljubljanice, izvirajoč daleč na J pod Lužarji. Njeno zgor
nje povodje je iz globoko vrezanih grap z jako strmimi pobočji, 
k jer vodni odtok naglo plane v glavno' strugo in doseže po sliko
vitem »Iškem Vintgarju«, bolj na kanjon nego na vintgar spo
minjajoči debri, vrezani v apniško’ ozemlje med planote. Iška ima 
spričo« tega hudourniški značaj in zelo krepko nasipi je. Nasula je 
zelo velik vršaj ob prestopu v Barsko ravnino, široko' p rodno ravan, 
ki sega tja do vasi Tomišelj, Brest, Matenja, Loka in Studenec. 
Ob Iški se ponavljajo' tipični hidrografski pojavi gorskih suh; 
v suhi poletni dobi izgine voda iz Iške v prodna tla še nad Iško 
vasjo, pa se pojavi na površju šele na zunanjem robu vršaja, ob 
imenovanih vaseh, kjer prihajajo' na dan močni izvirki talne vode 
(Loščica, Bršnjak itd.) ali celo šele v »retjih« na barju. Toda po 
hudem deževju Iška jako naglo naraste, plane rada iz struge, ki 
si jo je vrezala na levem boku svojega vršaja, ter mnogo« pripomore 
k povečanju povodnji na Barju, noseč s seboj velike množine proda 
in peska.

Tudi Zelimeljščica ima dolgo povodje s povirjem zadaj za 
Kureščkom in Turjakom, toda nanaša le malo drobirja in njena 
dolina, vrezana nenavadno' premo-, na izraziti prelomnici, je bolj 
nasuta z vršaji ob stranskih pritokih nego« z njenimi lastnimi na
nosi. V mali antiklinalni dolinici med Dobravico« in Sarskim so 
načeti karbonski in werfenski škriljevci (prim. ime vasi Skrilje) ; 
ob njenem stiku z Barjem so« naložene plasti gline, ki jih izkorišča 
opekarna v Dragi. Na poseben način zanimiva je Borovniščica, ki 
teče po antiklinalno vrezani Borovniški dolini. V njej so razgaljeni 
zgoirnjetriadni rabeljski škriljevci, erozija je v njih naglo« napre
dovala ter izoblikovala prostorno« dolino, a hkrati je mo«gla Boro«v- 
niščica zadensko' napredovati v Pokojiško planoto, načeti Otav- 
ščico in jo pretočiti nase. Znake neizravnanega toka vidimo še 
danes v P e k l u  s slikovito' debrijo, mogočnimi slapovi in ska- 
kavci. Pobo'čja v Borovniški dolini so« strma, potoki nanašajo« dokaj 
drobirja in razpolagajo' z znatno' vodno« močjo«, kakor priča tudi 
obilica žag in mlinov; k povodnjim so« znatno« prispevali.

Izredno razno«vrstne hidrografske sile učinkujejo« na Barju 
predvsem v času povodnji, ko« se vode cesto med seboj zajezujejo, 
zlasti ko« Gradaščica zajezi Ljubljanico', drugič ko' jo« zajezi Iščica 
z Želimeljščico pa Iška. Ko so regulirali odtok o«b Cerkniškem 
jezeru, mu izboljšali, počistili in razširili požiralnike, je nastalo 
med kmeti na Barju veliko razburjenje, češ da bo voda hitreje
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Pod. 57. Nekdanja in sedanja vodna mreža na Barjn



planila na barsko ravan in jo širše preplavila. Zakaj potek barskih 
povodnji je bil običajno tak, da so se sprva najbolj razlile vode 
iz povrhnje tekočih potokov, kjer je poplava najčešče nastopila 
s hudourniško naglico. Potem je pritiskala voda iz krnskih izvorov, 
dovajajoč ogromne vodne množine iz notranjskih predelov; v 
osrednjih predelih, posebno na široko ob Ljubljanici, je povodenj 
še vedno naraščala ter dosegla najvišje stanje šele nekaj dni po 
višku deževja, medtem ko je povodenj v obrobnih pasovih povečini 
že upadala. Na splošno- so- poplave na Barju trajale jako dolgo. 
Podobnosti s povodnjimi na krašlcih poljih je obilo.

Taka so v velikem hidrografska svojstva barskih voda dan
danes, ko- so povodnji močno- omejili, taka. so* bila v času klasičnih 
velikih povodnji zgodovinske dobe, a prav take so- bile v pra
zgodovinski in ge-o-lo-ški preteklosti, ko so se vode izlivale v jezero. 
Zanj je moralo- biti značilno veliko kolebanje vodnega stanja v 
teku leta. Iz jezerske preteklosti pa je za sedanjost bolj važno 
dejstvo-, da so se skladno z različnim hidrografskim učinkovanjem 
nasipine po posameznih področjih jezerskega dna različno- od
lagale. Povrhnje pritekajoči potoki so- odlagali mnogo- več drobirja 
nego- kraške vode, pa se je zatoi jezero- krčilo- neenakomerno. Toda 
da je jezero končno- splahnelo, k temu je največ pripomogla po
globitev stare ježem ice-, spodnje Ljubljanice-, ki je imela svoje 
vzroke v napredovanju savske globinske erozije.

PREHOD V SEDANJE HIDROGRAFSKE IN GOSPODARSKE RAZMERE. 

Nobene pokrajine nimamo na Slovenskem, kjer bi bil človek v tako- 
odločilni meri posegel v priro-dno stanje ter v toliki meri preuredil 
vodni odtok in preobli ko površja.

Po arheoloških izkopaninah, ki so- razkrile stavbe na ko-leh na 
več krajih, vemo-, da je jezero v Barski kotlini trajalo še v pra
zgodovinsko- dobo-. Biti je  moralo- še na prehodu iz neolitskega v 
bakreno-bronasti oddelek, toda v rimski dobi je že prešlo- v barje, 
kakor pričajo najdbe rimske ceste, zgrajene na šotni o-sno-vi.

Današnja Barska ravan ni nič drugega ko- dno- zadnjega, to 
je mo-stičarskega jezera. Popolnoma je ravna in leži v vsem obsegu 
v nadmorski višini 289 m. Spričoi te enakomerne višine jo- je tako 
težko- osušiti. Le ponekod v obrobju, k jer so- potoki v jezero na
plavljali zelo- mnogo blata, je ravan bolj napeta, kakor na primer 
pri Viču, Brezovici, pri Vrhniki in še ponekod. Toda glina, ki je 
naložena v Viški terasi 20—-30 m na debelo-, je vsekakor usedlina 
starejšega jezera. Glino- so- naložile vode v obrobnem delu jezera, 
kamor so se iztekale s škriljevega obrobja, v prvi vrsti Gradaščica



in Šujica, ki sta največji in ki sta spričo« tega svoje blato tudi 
kasneje raznašali najbolj na široko«, zlasti v smeri do« Ljubljane.
V pasu med Dobrovo« in južnim obrobjem Ljubljane se nahaja 
glina zelo« na debelo« in na široko«; dala je osnovo« za mno«go«številne 
nekdanje opekarne (»Opekarska cesta«). Tudi po« drugod imamo 
tamkaj, kjer je mogla tekoča voda donašati iz škriljevega obrobja

Pod. 58. Jezerska ilovica v tleh B arja

blato v jezero«, znatnejše plasti gline, ki so« dale osno'vo« za opekarne, 
na primer na Vrhniki, v Dragi pri Igu in pri Škofljici. V osrednjih 
delih jezera se je vršilo« usedanje blata iz vode, ki je prihajala iz 
kraških izvirov, predvsem iz Ljubljanice. Tu se je odlagala svetla 
ilo'vica, ki sestoji po«glavitno« iz apniških snovi; njeno« najvišjo 
plast, polžkarico«, moremo videti povsod kot zadnjo« jezersko used
lino« neposredno« po«d šotno« odejo« (prim. analizo« pri E. Kra
merju, 115). Plast apniške gline je rastla mno«go« bolj počasi nego« 
plast gline, zakaj kraške vode prinašajo« neprimerno« manj snovi 
nego vo«de iz škriljevega in sploh nadzemsko odmakanega ozemlja. 
Zato« se je moralo« jezero« najhitreje zasipati na široko okrog Viča, 
med Brezovico«, Ljubljano« in Črno« vasjo«; podrobni hipso«metrični 
prerezi čez Barje« nam kažejo«, da je ta predel relativno« najvišji 
in pretežno iz glinaste prsti (»trdinska zemlja«). Tu so« Logi, trav



nik i z drevjem, hrasti, jeseni, bresti itd. P rava barska bela ilovica 
sega do L jubljane samo na desni strani Ljubljanice, k je r jo  vidimo' 
tja  do Golovca; ta  predel ima že staro ime »Ilovica«, ki je prešlo 
potem na novo nastalo naselje.

Barje so Rimljani najbrž samo ponekod osušili vsekakor za
rad i prometa, kakor pričajo' najdbe rim skih cest na šotni plasti. 
P ač  pa  so regulirali večje reke na Barju, p rav  gotovo Ljubljanico, 
k i ima nedvomno' od Vrhnike do> pod L jubljane izravnano' strugo; 
sp rva je tekla v neštetih meandrih, kakor jih vidimo še danes na 
nereguliranih m anjših barskih potokih, na prim er Bistri, Ljubiji, 
Gradaščici, Mali vodi itd. Med Notranjimi Goricami in Žalostno 
goro« te r Podpečjo se vidi še struga »stare Ljubljanice«, toda po 
njenem ravnem  poteku moramo sklepati, da predstavlja tudi ta  že 
reguliran vodotok, ki so ga kasneje opustili. Tu so očitno strugo 
preložili v neposredno bližino podpeškega apniškega kamnoloma, 
iz katerega je  kam en bodisi rimsko'-emonskih kot srednje- in novo
veških ljubljanskih zgradb.

Toda po rimski dobi se je Barska kotlina znova zamočvirila, 
barje  se je obnovilo; nad rimsko cesto, na prim er pri Babni Gorici, 
zgrajeno na  šoti, moremo' videti še dane:s debelo plast šote. Ne
poseljeno' Barje je  pomenilo* močno pregrajo' za ljudsko' gibanje, 
zlasti seveda v vzhodnem delu. Spričo' tega je  postala m eja med 
gorenjskim in dolenjskim narečjem, ki poteka prav tod.

O d srede 18. stoletja dalje so se vršila dela, ki so imela za cilj 
osušitev barja  in ki S O '  se izvršila v stopnjah, z velikimi presledki 
in ki tra ja jo  v svoji, recimo, zadnji fazi še danes. Ta dela so' ob
segala pospešenje vodnega odtoka skozi Ljubljano; med nje spada 
izkop Gruberjevega prekopa med Gradom in Golovcem, poglo
bitev struge v L jubljani in njena izravnava pri Vodmatu. Drugo 
skupino' osuševalnih del je pomenila regulacija tekočih voda na 
Barju samem te r izkopavanje in vzdrževanje neštetih jarkov, ki 
na j osušujejo zemljišče v drobnem. Geografsko posebno' zanimiva 
je regulacija vodnega odtoka na  Barju, saj je pomenil poskus, p re 
ložiti na veliko’ vodne tokove, v cilju, da se prepreči medsebojna 
zajezitev. V ta namen so izkopali na prim er dolgi kanal Čurnovec 
vzporedno z Ljubljanico' na levi strani skoraj od Vrhnike blizu 
do’ ustja Male vode med Vnanjimi goricami in Brezovico. O dvajal 
na j bi vod O' malih potokov ter s tem razbremenil Ljubljanico 
v toku čez Barje. Toda načrt se je  le deloma posrečil. V težnji, 
da razbremenijo- Iščico, k je r se je  pri Kožuhu (blizu Havptmanic) 
stekalo vodovje na ustju  stare Loščice in stare Iške domala iz 
celotne vzhodne kotline Ljubljanskega Barja, so' Iškoi napeljali od



Tomišlja neposredno v Ljubljanico mimo Lip (na zgornjem koncu 
Črne vasi), a druge izvirke izpod iškega prodnega vrša ja so na
peljali v prekopih v Ljubljanico skozi Črno- vas, medtem ko so 
podobno* potoke od vzhodnega roba Barja napeljali v vzporednih 
prekopih bodisi v spodnjo« Išcico ali neposredno' v Ljubljanico. Te 
vodne preložitve so se dobro obnesle in ostale v veljavi. Z vsemi 
naznačenimi deli so vodi olajšali in pospešili odtok v toliki meri,

Pod. 59. Tako režejo šoto na Barju

da povodnji ne nastopajo več tolikokrat in v takem ogromnem 
obsegu kakor nekdaj, ko' so trajale tedne ali celo mesece. Toda 
popolnoma jih bo težko preprečiti, zlasti v nekaterih najnižjih 
področjih ob srednji in zgornji Iščici ter ob Ljubljanici zahodno 
od P odpeči. P o osušitvi je dobila Barska kotlina drugačno fiziogno
mijo'; ne le da se je nastajanje šote in barja nehalo', tudi šotno 
plast so polagoma odstranili, bodisi da so jo> požigali ali pa rezali 
in sušili za kurjavo' ali končno da je sama ginila ob stiku z zrakom. 
Izkoriščanje šotne plasti se je začeloi pravzaprav v glavnem šele 
po osušitvi in je zavzelo največje razmerje nekako v dobi od 1845 
do 1890. S šoto kot kurivom so zalagali vse industrije v Ljubljani 
in na Vrhniki, pa celo v Mengšu, Kamniku, poskušali so jo uvesti 
celo na lokomotivah in parnikih. Ker pa njena plast ni bila debela, 
je zaloga kmalu pošla. Danes imamo na Barju samo1 še prav pičle



zadnje ostanke prvotne debele šote pri Črni vasi, Babni gorici in 
Bevkah, ki pa bodo izčrpani v nekaj letih popolnoma. Tla so sicer 
ponekod še precej vlažna, toda močvirna jih moremo imenovati 
samo še na nekaterih najnižjih, najslabše odmakanih krajih, in 
tamkaj, kjer so> jih ljudje premalo' prepregli z jarki. Živega barja, 
kjer bi trajno zastajala voda. ter bi se v njej tvorila šota, ni nikjer 
več. Ostalo' je tako' rekoč samo še fosilno barjem sorazmerno' tenka 
plast črne barske prsti, vsebujoče obilo nepreperelih rastlinskih 
snovi ter še tanjša šotna plast, ki je zelo stisnjena. Ob stiku z zra
kom se barska prst in šotna plast naglo' krčita.

Tu je najprikladnejša priložnost, da izrečemo' še dve, tri o 
imenu Barje. Označba barje za morfološki in hidrografsko-vege- 
tacijski tip površine postaja tu čim dalje bolj neupravičena in 
netočna, dobivajoč le še bolj zgodovinsko' vrednost. Toda običajno 
je postalo', da govorimo o Barju v širšem smislu, označujoč s tem 
vso kotlino. Ampak kadar govorimo' O' Barju, se moramo vedno 
zavedati, da se obsežni robni del s sušnim površjem v živi govorici 
ne šteje k Barju in da se prebivalci robnih vasi, na primer Ižanci, 
nikakor ne štejejo med Barjane. Pač pa se tako' označujejo' pre
bivalci onih vasi v vzhodnem delu Barske kotline, ki so nastale 
kot naselbine v 19. stoletju pretežno' na ozemlju, pripadajočem 
arealu mestne občine Ljubljane (primer: šola na Barju itd.).

NEKDANJA IZRABA BARJA. VODNE POTI. Barje je eden redkih 
predelov na Slovenskem, kjer so se prirodni pogoji za izkoriščanje 
tal spreminjali sami od sebe, samo* po' naravnem razvoju v času, 
ko jim je bil priča že tudi človek. Toda hkrati je Barje ono pod
ročje, kjer se je prirodna pokrajina najbolj temeljito spremenila 
pod učinkom človeške intervencije. Naselja na koleh, ki so s svojo 
neolitsko' zasnovo' najstarejši sledovi človekovega udejstvovanja v 
področju Ljubljanskega Barja, so pustila ostanke na več krajih. 
Sprva so- jih ugotovili le na treh mestih, toda v zadnjih dveh deset
letjih so odkrili še več novih. Ugotovljeno' je, da je bilo> v mosti- 
ščarski dobi že udomačeno' poljedelstvo' in živinoreja.

V rimski dobi so' čez Barje vodile že posamezne ceste, kakor 
pričajo' v šoti ohranjeni sledovi. D a bi bili barje pri tem osušili in 
poselili, o tem zanesljivi znaki docela manjkajo; gradbeni ostanki, 
na primer med Bevkami in Blatno' Brezovico, pa ime Gradišče 
(na osamelcih pri Bevkah), so le zelo redki pojavi.

Po propadu rimske oblasti se je možnost za obdelovanje in 
naseljenost močno' zmanjšala, kakor nam najzgovorneje pričajo



rimske ceste, ohranjene sredi šotne plasti. Nastopila je doba, ko so 
povodnji za mnogoi tednov ali celo mesecev zalivale domala vso 
kotlino in ko se je tvorilo barje. Skratka, razvilo se je stanje, kakor 
je trajalo- do- izvršitve poglavitnih osuševalnih del v 18. in 19. sto
letju. Barje kot morfološka in vegetacijska površina se je dala v 
tej dobi izkoriščati samo v majhni meri. Predvsem je bilo- to ime
nitno- lovišče spričo raznovrstnih vodnih ptic; tudi ribolov ni bil

Pod. 60. Tako sušijo šoto na Barju

majhnega pomena, saj se je v L jubljani celo predm estje Krakovo 
preživljalo- z njim, in Križevniška ulica se je nekdaj imenovala 
Ribiška ulica. Niti popolnoma neprehodno- ni bilo- barje, zakaj 
v suhi dobi je bilo izkušenemu domačinu mogoče po- izbranih 
stezah vendarle dospeti čezenj v raznih smereh. Ob njem sta vodili 
proti L jubljani dve veliki cesti, ena od Vrhnike (ki pa je  morala 
delati večje ovinke nego- danes), druga mimo- R udnika in Šmarja, 
obe dediča rimske ceste. Najbolj je bila potemtakem oškodovana 
južna stran, ki je mogla do- Ljubljane le po- velikih ovinkih. Ali -—- 
na razpolago- so bile tudi vodne poti. Plovna je bila Ljubljanica, 
a tudi njeni največji pritoki, Iščica, Lošca in Bistra. Valvasor 
popisuje promet po teh vodah in navaja, da so na prim er po Iščici 
in Lošči z Ižanskega vozili v Ljubljano- apno in drva. V novi dobi 
so po L jubljanici vozili na prim er opeko z Vrhnike v Ljubljano,



prevažali šoto-, seno in kamen iz Podpeči itd. Tudi za osebni promet 
je  služila vodna pot; še pred nekaj desetletji so- na primer pošto 
za Preserje prevažali po Ljubljanici med Ljubljano in Podpečjo. 
Vodni promet je zaposloval mnogo ljudi; v Ljubljani je bilo- s tem 
zaposleno- celo- Trno-vo- in na Bregu je bil pravi pristan, na Jeki, 
vsaj kasneje, pristanišče za opeko, gradbeni kamen itd. Čolnarji 
so imeli svoje posebno- sel išče v Loki pri Igu in na Studencu samem,

Pod. 61. Kopice suhe šote na Barju

še večje Podpečjo in na Vrhniki. Vse to- je nehalo šele, ko so 
zgradili železnico- in ko» so nastale povprek čez Barje ceste, ki so 
navezale naselja na južnem robu neposredno z Ljubljano-. Ali — 
še vedno je Barje v prečni smeri manj prehodno, bodisi da ni cest 
ali da ni mostov. Še vedno- je na vsej dolžini od Ljubljane do 
Vrhnike na Ljubljanici en edini most v Podpeči, pa še ta je bil 
zgrajen bolj za krajevni promet — železniškega mo-stu pri Žalostni 
go-ri seveda v tej zvezi ne moremo- vzeti v poštev.

POTEK POSELITVE IN OBDELAVE. Ko si človek ob razmotrivanju 
osuševalnih del na Barju postavlja vprašanje, kake učinke so 
imela za obdelavo- in poselitev dotlej neizrabljene in neobljudene 
površine, mora imeti pred očmi važno- dejstvo-, da je treba vedno 
razlikovati med Barjani kot novimi naselniki in starim prebival



stvom, bivajočim v vaseh, k i so v Barski kotlini že od nekdaj. 
Naselitev prvih je omogočila šele osušitev, medtem ko' so drnge 
vasi nastale in obstajale tam kaj, k je r je  bilo že od nekdaj na 
razpolago za kulture zemljišče izven »mahu« barske površine. 
Tako' zemljišče je  bilo na obrobju in v prav m ajhni meri tudi na 
nekaterih osamelcih. Nudijo' ga v glavnem starodiluvialne in širše 
pliocenske terase ter položna pobočja med njimi.

Pod. 62. Goljanska planota v južnem obrobju Barja

Vzhodni rob Barja je razmeroma slabo poseljen kljub temu, 
da nudi široko' kopasto ovršje ter položna pobočja Golovca, Debe
lega hriba in drugih brd v karbonskem področju dokaj ugodne 
pogoje za krčevine. Nekaj majhnih vasic na spodnjih terasah, naj
več na oni v višini okrog 320 m, pa O rije, edina vas v ovršju, 
kljub temu, da je tu držala stara cesta kot glavna pot skozi Do
lenjsko, potekajoča na sledeh rimske ceste (Rutar, 44). Znatno bolj 
poseljen je jugovzhodni kot ob Barju, kjer se z njim stika široko 
podolje Grosupeljske kotline.

JUŽNO OBROBJE BARJA. Na južnem  obrobju moremo razliko- 
vati troje do neke mere ločenih področij, ižansko, presersko in 
borovniško: N a Ižanskem je najbolj daleč v  obrobje potisnjena 
Želimeljska dolina, ki je  izredno, poučen prim er tektonsko1 zasno-



vane doline. Njeno desno pobočje poteka popolnoma premočrtno 
v dinarskem pravcu, je zelo strmo in povsem nerazčlenjeno. Šele 
pri Turjaku, kjer so razgaljene skriljeve plasti in so' se v njih razvili 
potočki, je nastalo bolj razgibano površje. Levo pobočje Želimeljske 
doline je na več krajih iz škriljevcev, pa je zato znatno bolj razgi
bano in med globoko vrezanimi grapami se je naselilo' več zaselkov. 
Dno doline je pretežno' vlažno, toda vršaji na. levi so sušni in kjer 
šo širši, jih je zavzel človek. Tako legO' imajo tudi Želimlje, toda 
kakor se ne štejejoi več k pravim Ižancem, tako tudi niso imele 
gospodarskega stika z Barjem.

Zelimeljščica se je ohranila na površju ter segla s svojim 
povirjem jako' daleč na J, pod Osolnik, že v bližino spodnje Rašice.
V bodočem zadenskem napredovanju bi jo' končno mogla pretočiti 
nase. Zelimeljščica se je ohranila na površju pač, ker je zarezana 
na krepki dinarski prelomnici in ker so ob tej načete v dolgi progi 
nepropustne plasti.

Med Zelimeljsko dolino ter suho dolino Velikih Senožeti ob 
Mokrcu imamo prostrano G o l j a n s k o  p l a n o t o .  Naslanja se 
orografsko sicer na široki sistem notranjskih planot, toda tektonske 
sile so jo' dvignile le v višino' okrog 620—660 m, za 200 m manj 
nego planote onstran znamenite prelomnice Mišjega dola. Prostrana 
planota je le malo zapadla zakrasevanju, ki je ustvarilo največ 
vrtače in plitve kraške kotanje. Toda ne globoko pod apniškimi 
skladi so nepropustni škriljevci, ki so jih potoki načeli od barske 
strani, nad Dragoi (prim. ime vasi Skrilje), na široko' od Zelimelj- 
ščice, pa še od Črne vode (ime!) pri Robu. Razrezali SO' jo na po
samezne kose ter ustvarili s tem prav slikovito' površje, kjer se 
nad tesnimi grapami, vrh strmih, ponekod močno skalovitih po
bočij širijo< ravne gore, valovite' planote. Osamljeno se nad planoto 
vzdiguje stožec Kurešček (833 m), nudeč ob svojem vrhu zelo širok 
razgled.

Na Goljanski planoti je dovolj prepereline, da je ta  sušna 
visoka ravan že zgodaj privabila človeka. Na njej so prostrani 
pašniki in travniki pa polja; na ravnem je gozd po' veliki večini 
izkrčen, nemara že prav dolgo (prim. ime Golo), pač pa se je 
ohranil na strminah v pobočjih. Toda tudi tamkaj je pregibe in 
ne maloštevilne nižje terase zavzel človek za manjše zaselke, ki 
spremljajo zlasti Zelimeljsko' dolino. Na planoti sami je nastalo' 
nekaj znatnejših vasi in značilno je, da sta bili na njej obdobno 
kar dve majhni župniji, Golo in Kurešček. Toda življenje je tu 
trdo, obilo je izseljevanja; kmetje so si pomagali zlasti s pripravlja
njem drv, ki so' jih prodajali v Ljubljano. Ker jih veliki gozdi Mo-



krca obdajajo na Z, so prebivalci Goljanske planote v vsakem po
gledu navezani na nižje sosedstvo na S, V in J. V novi dobi se skuša 
gospodarstvo koncentrirati na živinorejo', za kar so dobri prirodni 
pogoji.

Docela drugače je na pravem I ž a n s k e m ,  ki obsega predvsem 
prostrani iški vršaj. Njega ročaj ob Iški vasi leži še v višini 320 m, 
potemtakem v vzpetosti poglavitnih jezerskih teras, a  prodna

Pod. 63. Na Iškem vršaju

Pogled od Iške vasi proti Mateni

ravan se znižuje proti S, toda ostane na robu, ob prehodu v barje, 
še vedno nekaj metrov nad višino», ki jo je imela gladina jezera v 
dobi stvab na koleh. Veliki iški vršaj je bil kopno» že v prazgodo
vinski dobi in edina ravnina v kotlini, ki je niso» dosezale povodnji 
in ki barje nanjo sploh ni segalo. S svojo sušno» površino je že 
zgodaj privabilo človeka, kakor pričajo» prazgodovinski in izredno 
mnogoštevilni rimski sledovi, a razni znaki pričajo», da je bila 
močno poseljena že v prvi slovenski dobi. Med vasi, ki so tu brž
kone že iz prve dobe, so» se uvrstile še nekatere, ki jih je postavila 
srednjeveška notranja kolonizacija. Vasi se odlikujejo» po» znatni 
velikosti, po» večini tudi po tipičnem obcestnem tlocrtu, a nameščene 
so vse na robu rodovitne ravnine, in sicer bodisi na vznožju gor
skega oboda ali na oni pas, kjer se prodna nasipina neha in se zem-



Ijišče zniža v barje ter se hkrati pojavijo obilni studenci talne vode. 
Niz vasi Loka, Matenja, Brest in Tomišelj označujejo' to mejo: proti 
jugu od nje se širi lepo Iško polje, ki je v vsakem pogledu popolno 
nasprotju barskim tlem in se more postaviti ob stran katerikoli naši 
prodni ravnini ob Savi. Prebivalci so skupno Ižanci in se nikdar ne 
istovetijo z Barjani. Pliocenske terase nad Igom so le malenkostno' 
obljudene, večje vasi pa so višje gor na vršini planote na Golem, 
starem kulturnem področju.

Vsa velika množina proda, ki je iz njega Iški vršaj, izvira iz 
dolge debri Iške. Ta rečica izvira pod Lužarji ter je zarezala svojo 
tesno povečini zeloi slikovito deber v apniške sklade med Krimom 
in Mokrcem. Izletnikom iz. Ljubljane se je zelo. priljubila s svojo 
gorsko* slikovitostjo in dali so ji ime »Iški Vintgar«, čeprav spo
minja le na kanjon. Ob večjih nalivih plane voda po< strmih po
bočjih ter grapah naglo* in silovito' navzdol, povzročajoč hude po'- 
plave na Iškem polju in nasipajoč velike množine proda.

V p r  e s e r  st k e m področju je človek izrabil zakrasele plo
skve nižjih pliocenskih teras, ki so tu izoblikovane izredno na 
široko., osobito v višini 350—370 m, v genetični zvezi z zakraselo 
suho' dolino. obeh Brezovic. Nudile so piano', dasi bolj vegasto po
vršje za polje in na njih so nastale znatne vasi s Preserjem in 
Kamnikom. Nekaj vasi pa se je namestilo' na najnižje zemljišče ob 
barju v višini okrog 300 m z Jezerom in industrijsko Podpečjo' kot 
najbolj znanima.

Naseljenost b o r o v n i š k e g a  področja je omogočilo' dejstvo, 
da je v razgaljenih rabeljskih škriljevcih izoblikovana dokaj široka 
plana dolina z zelo razgibanimi pobočji. Na njih so nastajala po
lja z vasmi. Tudi tu je nasipanje ustvarilo' znatne vršaje, ki so v 
svojih napetih sušnih ploskvah nudili mesta za polja in naselja, 
dočim je dno ostalo, pretežno vlažno ter v travnikih. Na vršaje in 
na nizke bodisi pliocenske kot še bolj diluvialne terase se je ob 
polja namestila večina vasi v Borovniški dolini, ki je v celem že 
zgodaj dokaj dobro obljudena, medtem ko' so na pliocenskem rav
niku nad njo nastale šele kesneje maloštevilne vasi (Rakitna, 
Pokojišče itd.).

SEVERNO OBROBJE BARJA je drugačno, nižje in bolj enako- 
koimemo' razčlenjeno, pa zato tudi bolj enakomerno' obljudeno', tem 
bolj, ko« imamo tu prisojno stran obrnjeno Barju. Vasi s polji so 
namestili po spodnjih pliocenskih terasah in položnih pobočjih med 
njimi, a obilo se jih je spustilo, na najnižje nasute terase, ki so' bile 
na razpolago v neznatni višini nad Barjem. Zakaj severna stran



pošilja v Barje dokaj potokov, ki so krepko nasipali in nasuli po
ložne vršaje proti barju, prisojne, pa zato bolj sušne. Nanje so 
namestili njive in vasi med Ljubljano» in Vrhniko (na primer Bre
zovico», Log, Lukovico itd.) ; stara cesta se naslanja nanje, pa mora 
zaradi tega delati mnoge klance. Največje nasuto področje pa je 
ob spodnji Gradaščici, kjer se je nudilo» za obdelavo» in poselitev 
obilo» prostora. Povo»dnji, ki so» dosezale ta svet, so» izvirale o»d Gra- 
daščice in Šujice in jih ne moremo» šteti k barskim poplavam. Zem-

Pod. 64. Slapovi v Peklu p ri Borovnici

ljišče tu ni barsko», marveč zelo» ilovnato», pa zato manj sušno». Temu 
vzroku je bržkone pripisati dejstvo», da je ilovnata, viška polica 320 
do» 325 m ostala tako» malo» izrabljena za kulture. Vendar je področje 
Vič-Dobrova med najbolj obljudenimi v o»brobju Barja, in sicer že 
o»d nekdaj, saj kaže, znake zelo» stare poseljenosti. To»da Dobrova in 
njena okolica ni imela stiko»v z barjem v gospodarskem pogledu, 
marveč le še Podsmreka in Kozarje.

V obrobju Barja je zelo» obljudeno področje še zahodni kot pri 
Vrhniki. Tu je Tunjica z drugimi potoki nanesla obilo dro»birja, 
zlasti blata v ravan. Na te nasipine so se naslonile nekatere vasi 
s svojimi polji, medtem ko» so še več vasi namestili na terase, vre
zane v živo skalo» v višini okrog 320 m in više, kjer je v vegastem,



deloma zakraselem zemljišču za polja dokaj prilike. Vrhniška so
seska spada med zelo zgodaj obljudena področja.

Ob severnem in vzhodnem robu Barja je tekla že rimska cesta 
in na njenih sledeh se je ohranila zelo prometna pot skozi stoletja. 
Podoba je, da tradicija te velike prometne žile ni pustila kaj prida 
učinka, da bi se bila ob njih zgodaj zgostila naseljenost. Očividno 
je bil glavni vzrok v pomanjkanju obsežnejše površine, prikladne 
za obdelavo in poselitev.

Od osamelcev soi poseljeni le nekateri, po večini večji v za
hodnem delu Barja, in sicer le tistih šest, kjer imamo dobro izobli
kovane jezerske ali pliocenske terase, ki nudijo zadostno' osnovo za 
njive. Kjer jih ni, marveč so griči s strmimi malo' razgibanimi po
bočji, ali pa prav majhna brda, tam je ostal le gozd. Dialektološke 
raziskave (Ramovš 53) govorijo' za domnevo', da je človek osamelce 
poselil od južne strani, preko Ljubljanice, tudi krajevna imena bi 
potrjevala taista tolmačenja (na primer Notranje gorice so bliže 
Preserju, a Vnanje gorice bliže Brezovici na severnem robu). Pri
pomniti pa je, da je narava ustvarila boljše pogoje za povezanost 
osamelcev na severno' stran. Zakaj do njih se vlečejo od severnega 
obrobja proge nekoliko* bolj napetega zemljišča, in sicer pri Sapu- 
Sinjigorici, pri Logu ter zlasti pri Brezovici, k jer je najbliže do 
glavne skupine poseljenih osamelcev. Napete proge je oblikovalo in
tenzivnejše nasipanje potokov in s tem ustvarilo osnove za nekake 
prirodne mostove', po' katerih so držale poti že od nekdaj. Toda v 
času najhujših povodnji je bilo tudi tu samo s čolni mogoče priti 
do osamelcev. V vseh pogledih, upravno*, cerkveno in gospodarsko 
so bili osamelci povezani s severnim robom, in sicer na Brezovico, 
Log ter Vrhniko.

GOSPODARSKA IZRABA BARJA PO OSUSITYI. Ob odgovoru na 
vprašanje, koliko je osušitev barja vplivala na gospodarsko' izrabo' 
tal, je treba imeti na umu, da je bilo barsko zemljišče že poprej, 
že davno pred osušitvijo, v posesti vasi z obrobja in z osamelcev. 
Povečini je bila to> skupna srenjska posest, ki je služila največ za 
pašo, vsaj na bolj suhih področjih in v najbolj suhi letni dobi. 
Živina je ostala tu v stajah s pastirji čez poletje kakor v planinah. 
Spomin na to imamo še dandanes v imenu »Gmajna« za ljubljansko 
predmestje med Gradaščico in Malo vodo*, zadaj za Trnovim. Nekaj 
zemljišča so si kmetje že zgodaj razdelili, služilo jim je bodisi za 
pašo ali celo za travnik. Košnjo* so* opravljali na bolj sušnih zem
ljiških pasovih, zlasti ob Ljubljanici in drugih plovnih potokih 
(Ižici, Loščici, Iški), kjer se je zemljišče ob povodnjih najprej osu



šilo. Odtod so seno odvažali s čolni, a na manj prikladnih legah so 
ga odvažali pozimi, ko- je bilo mogoče čez zamrznjena in zasnežena 
tla. V vzhodnem delu so' imeli zemljišča na Barju tudi posestniki 
iz Ljubljane; njihovi travniki so segali v ožjem pasu na obeli stra
neh Ljubljanice, na desni skoro dot Podpeči, a na levi skoro do 
Bevk. Obsežne deleže na barskih tleh so imeli kmetje iz vasi na 
Ljubljanskem polju.

Pod. 65. Hiša kolonista v Črni vasi na B arju

Posestno1 stanje se z osušitvi jo ni spremenilo'. Pač pa so si 
kmetje razdelili skupno posest. Z osušitvijo se je obdelava spre
menila. Začeli so' obdelovati tudi dotlej docela nerabno ozemlje, po 
večini »mah« imenovano'. Kjer je bila na njem debela šotna plast, 
SO' jo izkoriščali s tem, da so rezali šoto in jo prodajali ter sami 
porabljali za kurjava. Kjer so že zrezali šoto, so' po' njivah »pod
žigali«, t. j. s požiganjem odstranjevali preostalo' šotno' plast, pri 
čemer je pepel po njivah služil namesto gnoja. Kesneje so» oblasti 
po'žig'anje prepovedale, 19. stoletje pa je imelo' v obdelovanju jako 
veliko* vlogo' in poročajo, da je ob takih dnevih dim prenašal v e te r  

celo' na velike daljave, zlasti čez Ljubljano.
Osušitev je povzročila, da se je kmetom v vaseh na obrobju 

in osamelcih obseg kulturnega zemljišča znatno* povečal. Koi so' pri
pravljali in izvajali osušitev, so pričakovali, da bo uspeh mnogo 
izdatnejši, da postane Barje nova žitnica za deželo, pa da nastanejo



na njem mnoge nove naselbine. Dejansko' pa so izvedli kolonizacijo 
na novo' v skromnem obsegu, in sicer skoro samo na področju 
onega barskega zemljišča v vzhodnem delu, ki je pripadalo ljub
ljanski mestni občini. Tu so naselili poi letu 1830 koloniste med 
Ljubljanico in Iščico, na. ozemlju, imenovanem Volar, za katerega 
glavni del na desni strani Ljubljanice je živa ljudska govorica sama 
uvedla značilno' ime Črna vas, ki pa šteje celo' danes le nekaj čez 
50 hiš. Razen tega so novcselci ustanovili še vas Ilovica, Havptma- 
nice in Ižansko cesto ter Lipe, edino- novo* naselje, ki je nastalo izven 
območja mestne občine. Toda v te naselbine je naselnike kasneje 
privedlo' stremljenje po zaslužku, ki ga je nudilo' rezanje, sušenje 
in odvažanje šote. Ko-so bile šotne zaloge izčrpane, je nehavala tudi 
življenjska osnova novim naselnikom, pa so se pričeli odseljevati. 
Novo osnovane vasi so se jele krčiti, kljubovati je mogla le najsta
rejša naselbina Črna vas in Zgornja Ižanska vesta, t. j. stari Volar, 
ustanovljen kot prava, agrarna kolonija z obsežnimi zemljiškimi 
progami. Šele urbanizacija nove dobe je uvedla novo' napredovanje 
naselbinam bliže mestu.

Tudi tu je treba opozoriti na dejstvo, da se za prave Barjane 
štejejo samo prebivalci iz naštetih novih naselbin na vzhodnem 
Barju, ki so imeli tudi neke upravne skupnosti, predvsem šolo 
»na Barju«. Kmetje iz vasi na obrobju se niti z, osamelcev sami 
niso nikdar označevali za Barjane, niti jih niso' tako imenovali 
marveč samo z krajevnimi imeni Ižanci, Goričevci itd.

Kar se tiče gospodarskega, izkoriščanja osušenega barskega 
zemljišča, moramo imeti pred očmi naslednje značilnosti.

Kmetje iz vasi na obrobju so< smatrali barsko zemljišče tudi 
še po osušitvi za slabše od trdinske zemlje, saj je zares pridelek 
z njega znatno' slabše kakovosti. Zato so' tudi po> osušitvi svoje zem
ljišče na Barju le slabo gojili, pa ga uporabljali največ za pašnik. 
Še danes je zlasti na ižanskem barju obilo slabih, od živine spričo 
razmočenosti zelo razritih pašnikov; njiv je na njem še vednoi jako 
malo, še največ v bližini vasi. Pripomniti je pri tem, da gre v južnih 
pasovih barja povečini zares za najslabše barsko zemljišče, kjer je 
nad pusto pretežno apniško jezersko ilovico sama barska črnica.

Severna polovica osušenega barskega zemljišča je znatno boljše 
kakovosti. Tu se je bodisi v jezerski dobi kot kesneje ob povodnjih 
naplavljalo obilo blata z neapniškega obrobja, prst je  bolj razno
vrstne sestave, a ima predvsem mnogo manj barske primesi, po
nekod nič. Največje področje zavzema, tako dobra barska zemlja 
med Vnanjimi goricami in Ljubljano., kjer sega od Viča, Dobrove 
in Brezovice prav do Ljubljanice. Zelo široko je tudi podobno zem-



Ijišče med Blatno Brezovico', Drenovim gričem in Vrhniko. Na tern 
zemljišču so* v mnogoi večji meri travnike preuredili v polja in njiv 
moremo tu videti mnogo več, nego v južnem delu, in sicer tudi v 
znatnejši oddaljenosti od vasi.

Končno imamo* še področje mladih naselbin na Barju. Tu je 
precej površine spremenjene v njive, l  oda dejstvo*, da je bilo* kljub 
ponovno izvedenim osuševalnim delom nemogoče popolnoma pre-

Pod. 66- Pokrajina sredi Barja

prečiti povodnji, je povzročilo, da so* se Barjani čim dalje bolj držali 
gojenja travnikov, ki so* jih mogle povodnji manj okvariti nego 
njive, tem bolj, ko je bližina Ljubljane in njene rastoče potrebe po 
mleku posebno* pospeševala živinorejo*. Nedvomno* je pogostnost 
povodnji bistveno* pripomogla, da se je vedno* znova gojenje trav
nikov izkazalo* kot bolj rentabilno sploh v vsem obsegu široke 
Barske ravnine.

Mnogo preko* polovice barske površine je še vedno* v travi, v 
vzhodnem delu nad tri četrtine. Vsekakor imamo* tu največ jo trav
niško* ploskev na vsem Slovenskem. Pripomniti pa je, da se v travni 
vegetaciji v toku zadnjih let opažajo neke spremembe, in sicer 
prevlada preslice in s tem prevlada konjske krme, pa močno* pre
raščanje nekih mahov, kar oboje povzroča obilo* preglavice kmetom 
na Barju. Prevlada travnikov je osnova za močno prevlado* živi-



iioreje, osobito gojenja krav. Iz vzhodnega dela Barja so vozili pred 
zadnjo vojno* mleko vsak dan v Ljubljano, mlekarstvo* je tu po
menilo* poglavitni vir dohodkov. V bolj oddaljenem zahodnem delu 
so osnovali zadružne mlekarne, manjšo v Borovnici in jako* veliko* 
na Vrhniki, po* takratnem obratu največjo* na vsem Slovenskem. Pri 
tem je ostalo* običajno še precej sena za prodajo*, zlasti v vzhodnem 
delu, ki ima mesto* v bližini. Vendar je bilo* opažati, da se je pola
goma prodajanje sena znatno otežilo* spričo* naraščanja avtomobil
skega prometa.

V celem je v kotlini Barja tako*, da se poljski pridelki zlahka 
sproti prodajajo v Ljubljano, kar prihaja v dobro* zlasti mestu bliž
njim vasem. V celem pa ne morem reči, da bi bilo* kmetijstvo tako 
umno razvito, kakor v ostalih delih Ljubljanske kotline in že po* 
zunanji podobi je razvidno*, da kmetijstvo ni tako* spretno* izrabilo 
bližine mesta kakor na primer na Ljubljanskem polju. Šele v letih 
pred zadnjo vojno* so začeli tudi na Barju komercializirati kme
tijstvo*, s tem, da so* jeli gojiti obilo graha, stročjega fižola, solate 
in druge zelenjave, kar so sproti prodajali na trg v Ljubljano. Po 
osvoboditvi se v našem novem gospodarstvu stopnjuje prizade
vanje, da bi zlasti preslabo* izrabljene travne površine boljše izko
ristili, pa da bi uvedli nove kulture, ali sončnice ali konopljo* ali 
druge industrijske sadeže, za katere so* se v preteklosti že izvedli 
poskusi. Tudi so* pričeli z novimi deli, da se razširijo odvodni kanali 
in se s tem preprečijo' ali vsaj omejijo* povodnji, ki jih je na tem 
nekdanjem dnu prostornega jezera težko' popolnoma odpraviti.

Gozda na barski ravnini ni skoro* nič. Naglo* ginejo s šotno 
površino* vred zadnji ostanki brezja, ki je nekdaj, pomešano* z 
borovci, rakito* in tršliko ter robido*, pokrivalo* velike dele barja. 
Po* osušitvi je silno prevladala jelša, ki so* jo zlasti novi naselniki 
sadili ob jarkih, da jim je les naglo* doraščal in jim služil za 
kurjavo*, zakaj gozda na obrobnem hribovju no vos elei niso imeli, 
šotna kurjava pa naglo* gine. Dandanes* je naravnost tipično* za 
osrednje barske predele, kako obdajajo* njive in travnike brezšte
vilne vrste drevja, največ jelše, razvrščene ob neštetih jarkih, ki 
preprezajo' ravnino* v vseh delih. Barske senožeti, ki jih imajo kme
tje na primer iz ižanskih vasi, so povsem brez dreves, saj imajo 
tamkajšnji kmetje na razpolago les iz gozdov na hribih. V Logeh 
z, boljšo* zemljo so* parcele obrobljene z vrstami trdolesega drevja, 
predvsem hrasta, pa jesena, bresta itd., ki na pravih barskih tleh 
sploh ne uspevajo*. Mestni log, ki preide v smeri proti Brezovici v 
pravi gozd, dasi le v neznatnih zaplatah, potemtakem sploh ni 
tipično barje.



V gospodarstva celotne Barske kotline pa gozdno gospodarstvo 
vendarle jako mnogo pomeni. Saj leži Barje tik pod velikimi dinar
skimi planotami, ki se s svojimi povsem porastlimi pobočji vzpe
njajo neposredno' z Barja. Vasi na južnem obrobju Barja so ude
ležene na izkoriščanju gozda v veliki meri, tem bolj, ko vodijo z 
Vrhnike, iz Borovnice, Preserja, Iške vasi, z Iga in od Škofljice! ceste 
in kolovozi na gozdne višave. Železniške postaje Borovnica, Škof-

Pod. 67. Tako postavljajo hiše na Barju
Na levi: Barjani b ije jo  kole za temelj novi hiši; na desni: koli za prvi zid

so že zabiti

ljica in Vrhnika z Verdom so vrh tega poglavitna nakladišča za 
les, pa sedež večjih žag, medtem ko so se manjše vrstile zlasti na 
gosto ob potokih v Borovniški dolini in pri Vrhniki, dandanes pa 
se naglo opuščajo. V istih krajih v območju Barja se je razvila tudi 
prava lesna obrt ter industrija, podobno' kot v Podpeči, kjer ima 
lesno predelovalno podjetje že 442 zaposlencev, v Škofljici 74, a 
lesni obrat Verd 33 ljudi. Ižanske vasi sodelujejo' še v hišni lesni 
obrti z izdelovanjem zobotrebcev v zimskih mesecih. Po drugod 
gozdno gospodarstvo mnogo manj pomeni, le poi Polhograjski in 
Horjulski dolini se dovaža proti Ljubljani precej lesa. Ižanske vasi 
so od nekdaj zalagale Ljubljano z drvmi.

Izven žagarsko-lesne delavnosti se je obrt in industrija 
skrajno' malo' udomačila v področju Barja. Izvzeti moramo pri tem 
seveda Vrhniko, ki je s svojo tržno funkcijo! pritegnila nase nekaj



podjetij, pa Ljubljano in njeno okolico, ki pa ima zaradi mehkih 
barskih tal na barski strani najmanj industrijskih podjetij. Bogate 
zaloge gline so dale pobudo za opekarsko industrijo na Viču pri 
Ljubljani in na Vrhniki pa v Dragi pri Igu. Spričo mejne lege med 
škriljevim in apniškim ozemljem se dokaj obilno izkoriščajo' kam
nolomi, ki dajejoi zaslužka številnim delavcem zlasti Podpečjo, 
kjer že od nekdaj lomijo in klešejo kamen za Ljubljano, v novejši 
dobi tudi nad Verdom pri železniški postaji (104 delavci).

Tudi industrializacijski vpliv iz Ljubljane se je na Barje raz
meroma maloi razširil. V Ljubljanoi na deloi hodijo ali se vozijoi v 
velikem številu iz bližnje okolice do Škofljice, Brezovice in Črne 
vasi in povsod tod vidimo ob glavnih cestah obilico novejših delav
skih hiš. Iz večje razdalje so začeli prihajati na dnevno delo šele 
v zadnjem času, bodisi s kolesi kot z vlakom. Toda vpliv urbani
zacije je nedvomno na Barju slabši nego na Ljubljanskem polju. 
Saj je ostal v večini ižanskih vasi delež kmetijskega poklica zelo' 
velik, saj je celò v naši dobi nagla napredujoče industrializacije 
ter urbanizacije v novih občinah-komunah še znaten delež kme
tijskega prebivalstva: v občini Borovnica 23,5 % kmetov poleg 21 %! 
v industriji, 9,7 %  v obrti ter 15 %  v prometu zaposlenih; v občini 
Vrhniki 30 % kmetov ter 23,5 % v industriji, 9 '% v obrti ter 6,3 % 
v prometu zaposlenih; v občini Ljubljana-Rudnik, ki vključuje vse 
Ižance, celo* 33,7 % kmetov, pa 14,5 %  v industriji, 9,1 %; v obrti 
ter 6,1 '%■ v prometu zaposlenih.

Temu primerno je zunanje lice vasi. Na Ižanskem imajoi vasi 
še docela kmetiški značaj, a tudi po drugod ni dosti drugače, razen 
okrog Vrhnike, Brezovice, na, Borovnici ter Podpečjoi. Na veliki 
Tržaški cesti je seveda že več urbanskega; tu opozarjajo nase veliki 
furmanski domovi. Na Dolenjski cesti se vrstijoi novejše urbanske 
pretežno' delavske hiše tja do> Škofljice, presenetljiv dokaz, da se 
je ta cesta kljub živahnemu starodavnemu prometu obljudila šele 
nedavno*, doeim so od poprej samo vasi na terasah nad njo s prvot
nim Rudnikom vred.

Kakor po drugod je bila tudi tu ohranitev kmetijskega značaja 
združena s slabim populacijskim napredkom. V večini Barja je 
vladala v toku zadnjih 80 let stagnacija, ponekod, zlasti na Ižan
skem se je uveljavljalo celo že znatno nazadovanje. O populacij
skem napredku moremo govoriti v obliž ju Ljubljane ter Vrhnike in 
v bližini glavne železnice, pa na področju kolonizacije v vzhodnem 
osredju, toda tudi tu se giblje v skromnem merilu pod 25 %. Šele 
v najnovejši dobi urbanizacije se uveljavlja spet prebivalstveno 
napredovanje.



Navedenemu primemo je ostala gostota v Barski kotlini na 
skromni stopnji, med 50 in 75 '%•.

PROMETNE RAZMERE IN VEČJI KRAJI. Ni pretirano reči, da je 
Barje v prometnem pogledu, po legi, najvažnejši del Ljubljanske 
kotline. Prastara obalpska pot se na zahodnem koncu Barja jame 
vzpenjati v klanec dinarskega prehoda proti Jadranu in Zgornji

Pod. 68. Vas Matena na Ižanskem

Italiji, kamor ji kaže pot Notranjsko podolje. V Barski kotlini se 
cepi od nje cesta čez Dolenjsko na Balkan v spodnje Podonavje, p od
tekajoča po Šmarskem podolju, nakazana že poi naravi reliefa. Na 
Barsko- kotlin o- se spušča na Ižanskem prastara pot, ki pridrži čez 
Bloško planotci mimo- Kureščka. Končno se od tod vzpenja tudi že 
stara pot, ki je držala mimo Horjula po> podolju skozi Suhi dol in 
Lučne, pa mimo Gorenje vasi in Cerkna k Tolminu. Toda kopnim 
potem so se pridružile še vodne poti po plovni Ljubljanici, da nje
nih nekdaj tudi plovnih pritokov ne omenjamo. Ni čuda, da je bilo 
Barje tako- važno- v starem veku in da je tu iz prazgodovinskih in 
rimskih časov tako obilo arheoloških ostankov, bodisi v ravnini 
sami kot na njenem obrobju.

V srednjem veku se je važnost naznačenih prehodov sprva 
nekoliko zmanjšala, toda kesneje se je obnovila, o-sobito v novejši



dobi. V dobi železnic je stekla tukaj glavna proga, ki pa so jo 
speljali v velikem, ovinku skozi Borovnico, s čimer je mnogo izgu
bila soseska Vrhnike;, pa je kesneje dobüa posebno' krajevno' želez
nico do' Ljubljane. Po' starili cestnih sledeh so zgradili ob vzhodnem 
robu dolenjsko' železnico, toda dočim se ceste na Ribnico' in Kočevje 
cepijo pri Škofljici, se železnica razdeli pri Grosupljem, s čimer je 
prometna vloga Barja nekoliko' oškodovana. Nova magistralna 
avtomobilska cesta na Zagreb in Beograd je stekla iz Ljubljane ob 
Barju mimo' Šmarja, po> sledeh prazgodovinske poti in rimske ceste.
V železniškem prometu Barje ni na  slabem.

Cestno omrežje se je po osušitvi na Barju precej razpredlo. 
Toda ne more se imenovati gosto niti enakomerno’. Posebno' je zna
čilno', da, držita, prečnot čez Barje še vedno samo dve cesti, ižanska 
in čez podpeški most, kar je vsekakor nezaželena dediščina po> 
nekdanji anekumeni.

Vodni promet je docela nehal, komaj kaj malega tovora so še 
do nedavnega prepeljali po Ljubljanici ; najdalje so vozili kamen iz 
podpeških kamnolomov.

Za urbanska središča bi bilo’ v Barski kotlini obilo' prilike v 
prometnih križiščih in razpotjih, dasi SO’ za populacijsko koncen
tracijo spričo neposeljenega osredja slabi pogoji. Nemara je v tem 
vzrok, da imamo poleg Ljubljane samo edini trg, sedaj mesto 
Vrhniko, ne glede na to seveda, da je deželna prestolnica ovirala 
nastanek tržišča v bližini. Zlasti se more to trditi O' ižanski soseski.

IG. Na Ižanskem je bilo od nekdaj eno od važnih prometnih 
razhodišč. Spomniti se nam je treba na prazgodovinsko' dobo; v 
področju med Igom in Škofljico je bil stik dolenjske poti in pre
hodov proti Ribnici ter čez Bloke. Na brdu ob ižanskem gradu 
pričajo’ obsežni prazgodovinski okopi na večje ilirsko' naselje. Iz 
rimske dobe je na Igu in v bližnji okolici toliko' arheoloških sledov 
da je mogla nastati domneva, da je Emona stala tu, ne v Ljubljani 
(Miillner, Emona). Predel je mo<ral biti krepko naseljen tudi zgodaj 
v slovenski dobi, saj SO' tu bivali tudi kosezi (Kos 42). Ime Iga, ki je 
nedvomno' predslovenskega izvora, je postalo' krajinsko ime za vso 
sosesko. Za kesnejši čas je značilna obilica gradov v pasu od Iga 
do Tur jaka. Vas se je polagoma zelo' povečala in je danes ena naj
večjih na Slovenskem (807 prebivalcev). Nedvomno je imel Ig po
goje, da bi se tu razvilo' tržno* naselje, tem bolj ker je barje tako- 
rekoč oddaljevalo sosesko od Ljubljane. Vsekakor bi se bil mogel 
tu trg mnogo' bolj upravičeno' in uspešno ustanoviti nego’ v bližnjem 
Turjaku visoko na hribu. Osušitev barja in zgradba neposredne



cestne zveze je Ig zelo približala Ljubljani. Toda znaten del stare 
prometne vloge se je prenesel na železniško postajo Škofljico, 
kamor teži tovorni in deloma tudi osebni promet iz južnovzhodnega 
barskega obrobja. Ig-Studenec je še vedno največja in vodilna vas 
vsega Ižanskega, a modernizacija tu le počasi napreduje. Samo 
manjše kovinskoi pod
jetje z 72 delavci se 
je  razvilo tu, dasi bi 
bila potreba in mož
nost močnejšega in
dustrijskega razcveta.
Tudi v Ljubljano' na 
delo hodi od tod še 
vedno pr imeroma malo 
ljudi, čeprav vzdržuje 
redno prometno* zvezo 
avtobus.

VRHNIKA. Vrhnika 
je imela v svojem trž
nem grbu ladjo. (Val
vasor IX.) Tudi če ne 
mislimo pri tem na 
Argo in na staro pri
povedko o Argonav
tih, ostane res, da je 
nastanek in razvoj 
Vrhnike najtesnejepo- 
vezan z ladjami in s 
prometom poi mirno 
tekoči in pa globoki 
Ljubljanici, k i izvira tukaj kot velika reka iz 11 kraških izvirkov 
ter je bila skupnoi s Savo' nekdaj važna plovna pot. Hkrati stoji 
Vrhnika tamkaj, kjer prestopi prastara velika pot iz Notranjskega 
podolja v Barsko* kotlino ter teče proti Ljubljani po njenem pri
sojnem in bolj sušnem severnem robu, ki je bil za prehod vedno 
prikladnejši od južnega. Vzpon od Barja v podolje je prav nepo
sreden in poteka še dandanes v hudih klancih; tu je bilo potrebno 
počivališče na potu. Na teh osnovah je nastala Vrhnika. Prav nič 
se ne čudimo, da nam pokaže že stari vek istotam veliko naselje 
Nauportus. Najobsežnejše so izkopanine iz rimske dobe, ki nam 
pokažejo dva dela: rečno' pristanišče ob Ljubljanici z velikimi skla



dišči in ob njem, že na desnem bregu reke, trgovsko naselje na 
»Dolgih njivah« (Habe 119; Šmid 119 a) ter vojaško oporišče ali ta 
bor na Hribu, kjer je stala utrdba s stolpi, ki je čuvala važni prehod 
(»Gradišče«). V opasnejši kesnejši rimski dobi so zgradili na višinah 
nad Vrhniko mogočne utrdbe z dolgimi zidovi, ki so1 čuvale nad 
tem strateško izredno. važnim prehodom; na mnogih krajih se še 
danes vidijo znatni ostanki (»Ajdovski zid«), pa sledovi v obliki 
krajevnih označb (Prezid). Podoba je, da je bilo veliko« naselje tu 
že v predrimskih časih in da je imelo v prvi rimski dobi nemara 
celo« vodilno vlogo v kotlini.

V srednjem veku kaže soseska okrog Vrhnike presenetljivo 
malo naselbinske tradicije iz stare dobe. Niti naselbinski sledovi 
niti izkopanine niti patromiciji v župnijah ne kažejo, da bi se bili 
stari Slovenci zgodaj naselili na področju antične naseljenosti. 
Glede razvoja Vrhnike, ki se kot trg imenuje izredno kesu o, je še 
marsikaj nepojasnjenega, tako* tudi razmerje do Stare Vrhnike. 
Vsekakor moramo tamkaj iskati prvotnega naselja. Po« imenu je 
sklepati, da je bila Stara Vrhnika ali najimenitnejše ali celo edino 
naselje na tej strani izvirkov Ljubljanice. Šele kesneje je očividno 
nastala na sedanjem mestu (Nova) Vrhnika, ki se je spričo imenitne 
vloge v prometu močno« povzdignila. Pozornost vzbuja po neenot
nosti svojega tločrta (glej I, 1, str. 661). Tu je predvsem mestno na
selje raztegnjeno nenavadno na široko in dolgo, a tako, da kaže 
troje jeder. Prvo je naslonjeno na Ljubljanico in promet, vleče se 
od reke in mosta čeznjo do cerkve sv. Lenarta (ob stiku s staro 
cesto) ; to je Breg, kjer je bilo prvotno čolnarsko in trgovsko sre
dišče in kjer so bivali predvsem čolnarji. Drugi del stoji na obeh 
straneh ob veliki (stari) cesti, tudi sklenjeno zazidan; označuje se 
kot »Vas«, pretežno kmetsko naselje, katerega prebivalci so« se razen 
s kmetijstvom bavili s prometom po cesti in so imeli opravka s 
tovorjenjem ter s priprego. Tretje jedro je Hrib, kjer se začne cesta 
vzpenjati v klanec, na mestu rimskega gradišča. Tu so se naselili 
zlasti obrtniki, predvsem usnjarji, pa čevljarji, zakaj usnjarstvo, je 
bilo« na Vrhniki posebno zastopana obrt (Habe 120). Saj se je moglo 
nasloniti na obilno vodno, silo Hribskega potoka. V neenotnem tlo«- 
črtu vidimo potemtakem sledove trojne funkcije Vrhnike: čol- 
narstva s plovbo po Ljubljanici, tovornega in prevoznega prometa 
po veliki cesti s počivališčem na vznožju velikega klanca, kjer je 
potreba po pripregi in prenočevanju, pa obrtnega in tržnega ter 
cerkvenega središča. Ker se je tu vrh tega cepila cesta na Idrijo, je 
prihajala vloga velikega prekladališča še posebno« do veljave. Ta 
stara razporedba se je v znatni meri zabrisala in deformirala s te



me!jito' prometno preložitvijo v 18. stoletju, ko so zgradili novo cesto 
neposredno od Drenovega griča pod brdom Hrušico in med Sv. Le
nartom ter Ljubljanico1 pa v ovinku na Hrib ter dalje nad grapo 
potoka Bele proti Logatcu. S tem je odpadel veliki ovinek skozi 
Staro Vrhniko* ter Ligojno (243a), kar je treba upoštevati pri pre- 
motrivanju najstarejšega razvoja Vrhnike; skozi Vrhniko vodeča 
»stara cesta« je ostala domala v vsem obsegu ob strani, podobno

Pod. 70. Vrhnika

kot neposredna in mnogo bolj napeta »stara cesta« od Hriba-Gra- 
dišča proti Logatcu. Toda ker se je v novi dobi spričo' povečanega 
prometa po cesti na Trst prometna funkcija Vrhnike zelo> stop
njevala, SO' se kmalu na novi cesti namestile nove hiše, med njimi 
posebno veliki furmanski domovi s prenočišči in gostilnami, pa z 
ogromnimi hlevi in skladišči; še danes jih vidimo kot posebno zna
čilno1 dediščino iz na jimenitnejše dobe Vrhnike.

Modemi časi so prinesli Vrhniki obilno' spremembo'. Čolnar- 
stvo je že prej nazadovalo', odkar so se bistveno izboljšale ceste 
in se je promet čim dalje bolj prelagal nanje. Železnica je enemu 
kot drugemu napravila konec, a lega pod hudimi klanci, ki je bila 
poprej glavna osnova vrhniškega uspevanja, je postala sedaj njena 
usodna poguba. Zaradi velike strmine se je železnica vzpela na 
Logaško ravan v velikem ovinku, pričenjajočem pri Brezovici in



končujočem kaka dva kilometra nad Hribom, tako da teče 100 do 
150 m nad mestom. In Vrhnika, ki jo* je domala vso* redil promet 
po vodi in cesti, ni imela niti postaje na novozgrajeni železnici, od 
Borovnice do Logatca se vlaki niti ustavili niso. Ni čuda, da se je 
okrog leta 1857 uveljavilo močno nazadovanje Vrhnike z odselje
vanjem prebivalstva. Šele mnogo* kesneje se je stvar za nekoliko 
izboljšala, ko je dobila Vrhnika posebno železnico na Ljubljano*,

z novo progo* od Brezovice leta 1899. Končno* so* v novi dobi napra
vili na glavni železnici v višini 420 m za Vrhniko posebno postajo* 
Verd, ki služi zlasti za izvoz lesa; ob njej se je razvil večji kam
nolom z izvozom gradbenega kamenja. Zdaj se je mogla tudi indu
strija, ki se je na Vrhniki skušala razviti iz, stare obrti, uspešneje 
boriti za uveljavljenje, dasi se stara pivovarna in povojna tvornica 
konserv nista mogli držati. Ostali sta dve opekarni, ki zaposlujeta 
72 ljudi. Nekdanja manjša usnjarna se je zelo* povečala in ima 
sedaj 660 delavcev ter nameščencev. Na bližnjem Verdu je lesni 
obrat s 33 delavci, a zgoraj pri postaji Verd je kamnolom Verd 
s 104 delovnimi močmi. Razen tega pa se vozi z Vrhnike mnogo* 
delavcev v ljubljanske tovarne in druga podjetja. Končno je na 
Vrhniki raznovrstnih manjših obrtnih podjetij. Gozdi so nudili naj
boljše temelje za žagarstvo* in lesno trgovino, ob izvirkih Ljub-
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Ijanice so bile velike žage, a prava lesna industrija se je le še 
premalo udomačila z izdelovalnico parketov. Okolica je še zelo 
kmetska, a znaten del meščanov se bavi s kmetijstvom. Na Vrhniki 
je nastala velika mlekarska zadruga, med največjimi v Sloveniji; 
razvila je veliko in dobro napredujoče sirarstvo'. Tudi danes je v 
mlekarni na Vrhniki organizirana ena največ jih zbiralnic mleka 
naše republike. — Tudi nekaj upravne funkcije se je držalo tukaj.
V celem je Vrhnika pokazala v letih 1880—1921 45 % napredka ter 
štela leta 1931 2279 prebivalcev, toda doi leta 1953 se ji je prebi
valstvo povečalo* na 3347, kar pomeni v vsem razdobju 1880—1953 
napredek za 113,6%. Glavni razcvet je dosegel Vrhniko po osvo
boditvi, ko' se je spričo izredno ugodnih prometnih zvez mogla 
udeleževati gospodarskega razmaha Ljubljane. Danes je Vrhnika 
naglo napredujoče mesto z obilico* novih zgradb, stanovanjskih hiš 
itd. Kot rojstni kraj Ivana Cankarja ima tudi pisateljev spomenik 
ter muzej.

L J U B L J A N A

UVODNA KARAKTERISTIKA. Ljubljana je glavno in največje 
mesto LR Slovenije. A če vzamemo v poštev vso slovensko zemljo, 
jo  po velikosti presega sama Trst, ki je poi nesrečnih zgodovinskih 
naključjih ostal onstran naših sedanjih državnih meja. Se v ne
davni preteklosti, do* leta 1918, je bila Ljubljana samo* glavno* mesto 
stare dežele Kranjske, a funkcije deželnega upravnega središča je 
opravljala dolgo dobo, vsekakor najmanj dobrih šest sto let. S tako 
dolgo centralno upravna vlogo' se pač ne more ponašati nobeno 
drugo mesto na Slovenskem. Toda tradicija znatnejšega mestnega 
naselja je še mnogo starejša. Saj je izpričano, da je' tu stalo že 
znatnejše, verjetno urbansko ilirsko naselje, kakor izpričuje staro 
ime Emona, ki so ga sprejeli ter ohranili tudi v rimski dobi. Ta
krat so' tu po tločrtni obliki vojaškega tabora zgradili novo mesto, 
ki je bilo vsekakor med največjimi na Slovenskem in ki je po' njem 
ostala do danes vidna marsikatera sled.

Če je skozi najmanj dvoje tisočletij vztrajala vloga vodilnega 
mesta na tleh sedanje Ljubljane, čeprav s še ne dovolj oprede
ljenimi ter raztolmačenimi presledki, moramoi po- tem zaključiti, da 
je položaj, na katerem je večkrat znova nastajalo pomembnejše 
mestno naselje, zelo* dober ali celo kakor nalašč za namestitev 
mesta z daljnovodnimi gospodarskimi in sploh demogeografskimi 
funkcijami. Res je, da ta lega ni docela determinantna za nastanek 
mesta po svojih prirodnih svojstvih, saj poznamo obdobje, v sred



njem veku na primer, v katerih so bili drugi kraji v Ljubljanski 
kotlini pomembnejši od Ljubljane, postavimo’, Kranj ali Kamnik. 
Toda kadar so splošni družbeni pogoji bili posebno. ugodni za na
stajanje, uspevanje ter1 rast mest, se je vedno. znova pokazalo, da 
ima kraj, kjer stoji Ljubljana, prav posebno, ugodno prirodno svoj- 
stvo za funkcije večjega urbanskega naselja.

Na prvem mestu med temi ugodnimi prirodnimi svojstvi mo
ramo imenovati lego* v večji kotlini, z obilo plane površine, ustrezne 
za mnogovrstno, gospodarsko, dejavnost in za veliko, zgostitev pre
bivalstva. Vendar po važnosti zavzema prvo. stopnjo učinkovitosti 
drugo, prirodno. svojstvo: v naravi nakazano stičišče in razpotje 
daljnovidnih poti. Predvsem teče tod skozi velika obalpska pot, 
ki pridrži semkaj od severa po vzhodnem vznožju Alp ter se spusti 
čez ugodno nizke dinarske prevale proti najbolj v celino, pomaknje
nemu najsevernejšemu Jadranu v Tržaškem zalivu, v zelo. zložni 
varianti čez spodnjo. Sočo pa na Furlansko, nižino, in še dalje v 
Italijo.. — V območju Ljubljane se od te prvorazredne daljnovodne 
poti cepi pravtako. temeljno, važna, v prirodi reliefa nakazana pot 
čez Dolenjsko, v Posavino ter po njej v dežele Balkanskega pol
otoka. Na to osnovno« razpotje se vežejo, v kraju okrog Ljubljane še 
prehodi na sever v Alpe, čez Jezerski vrh in Ljubelj ter Koren v 
Celovško kotlino., pa še druge krajše in manj daljnovodne. Da je 
bilo prav križišče poti ob Savi navzdol ter na morje in v Podo
navsko srednjo Evropo, ob vzhodnem robu Alp najbolj odločilno za 
nastanek vodilnega mesta v Ljubljani, se najlepše razvidi iz dej
stva, da je ilirska in rimska Emona nastala tukaj, čeprav je bilo 
Barje še skoro. popolnoma neobljudeno, in neprehodno področje. 
Podobno velja za srednji vek, za katerega je izpričano., da so bile 
tudi na Ljubljanskem polju še široko* z gozdom zarasle površine, 
kakor moremo razvideti po široki razprostranjenosti zemljiške raz
delitve na proge, znamenje nekdanjih gozdnih vasi. Če bi šlo. samo» 
za potrebo, ustanovitve mesta kot tržišča in upravnega središča za 
bližnjo, okolico, bi prav gotovo, novega mesta ne postavljali v sre
dino slabo, poseljene pokrajine.

Posebej moramo med faktorji prirodne prehodnosti imenovati 
še vodno pot, ki jo. je skozi dve tisočletji predstavljala Ljubljanica 
ter Sava v nje nadaljevanju. Kako. zgodaj v zgodovini so že uporab
ljali to vodno pot, nam priča pripovedka o. Argonavtih, znana že 
iz 3. stoletja pred začetkom našega štetja. Šele doba železnic je 
napravila konec nje uporabi. Tudi učinkovitost prvih dveh fak
torjev se je menjavala pod družbenimi in tehničnimi spremembami, 
na primer ko. so. ceste zamenjale železnice, pa ko so. se začele uve-



1 javljati avtostrade. Učinkovitost prehoda na morje na primer je 
bila vržena izven možnosti polnega uveljavljanja v dobi med obema 
vojnama, ko' so nove državne meje takorekoč gospodarsko zaprle 
vzhodne dostope do> Tržaškega zaliva. Obnovila pa jo je zopet 
nova meja, ki je odprla razen na Reko tudi pot na Koper in vso 
južno polovico Tržaškega zaliva. Ni bilo' tedaj dovolj, da je priroda
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nakazala možnosti za prometne funkcije velikih daljnovodnih po
vezav. temveč je bilo potrebno tudi, da so družbeni pogoji, ki so se 
pogosto spreminjali, omogočali njihovo izkoristitev.

V družbeno* območje spada tudi učinkovitost četrtega to je 
strateškega faktorja, ki je imel veliko vlogo* pri nastajanju in ure
janju mesta v območju Ljubljane. Antiško Ljubljano* so postavili 
ob močvirje in močvirske vode Bar ja, kjer je bila obramba olajšana. 
Srednjeveško^ Ljubljano' so postavili ob Grad, kjer je bila vojaška 
pozicija obzidanega mesta bistveno' ojačena z. naslonitvijo* na utrdbe 
na Gradu in njega terenska obvlada. Zato se je tako stara Emona 
kakor srednjeveška in sploh fevdalna Ljubljana držala pozicije: ob 
Barju in ob Gradu, medtem ko se nova in zlasti industrijska, socia
listična Ljubljana dosledno* oddaljuje od njih obeh. Strateški mo-



ment se je s koncem kolonialistične in fevdalne dobe preživel 
popolnoma, a naši novi racionalistični družbi socialistične graditve 
je ostala naloga, da se popolnoma sprostimo od zlili učinkov stra
teških faktorjev, pa da mesto razširjamo' na široko sušno ravnino 
Ljubljanskega polja, tja proti Savi. To' je docela ista,, celo v drob
nem podobna situacija, kakor imajo z njo opravka urbanisti, po
stavimo, v Celju.

Doslej je bilo* govora v glavnem o faktorjih, prirodnih ter 
družbenih, ki so odločali o nastanku ter razvoju Ljubljane, mesta 
iz prejšnjih stoletij. Dandanes se nam mestotvorni faktorji razo
devajo v novih oblikah. Ljubljanica kot prevozno sredstvo' prav 
nič ne pomeni, kakor tudi ne Sava; diskusije o njiju kanalizaciji 
ter adaptaciji za vodni prevoz moremo glede rentabilnosti in iz
vršljivosti mimo odložiti z dnevnega reda še za lep čas. Stari po 
prirodi nakazani prehodi pomenijo toliko', kolikor so< jih za prevoz 
usposobile moderne ceste in železnice. Skozi Ljubljano' na Trst (in 
Koper ter Reko) teče velika dvotirna obalpska železnica z obsavsko 
magistralo' Jugoslavije, Pot čez Dolenjsko je zamenjala docela 
neustrezna železnica skozi Novo mesto in Belo krajino na Karlovec. 
Glavna železniška zveza skozi Zagreb in Beograd na Balkanski 
polotok teče sedaj ob Savi in Zidani most je prevzel poglavitni del 
vloge nekdanjega prvorazrednega razpotja v Ljubljani. Uporabnost 
alpskih prevalov na starih poteh na Koroško in dalje v Vzhodne 
Alpe je doba železnic bistveno’ zmanjšala. Namesto njih pa je 
ustvarila železniško* daljnovodno' zvezo z, brzovlaki ob Savi navzgor 
pa od Jesenic v predoru na Podroščico in Beljak ter dalje v srednjo 
in zahodno Evropo'. Funkcije mestnega središča v Ljubljanski kot
lini ter na široko v njenem sosedstvu so omogočene s temi in 
drugimi, v glavnem lokalnimi železnicami, ki tečejo' od Ljubljane 
do Rateč-Planice ter skozi Bohinj, do< Tržiča in Kamnika, pa do 
Vrhnike in Kočevja, a tudi dolenjska železnica na Novo mesto ter 
Belokrajino ima pravzaprav značaj lokalne proge. Povezave na 
glavno- mesto izvršujejo' na srečo mnoge ceste, toda pozna se pri 
tem, da je Ljubljana postavljena na robu širokih ploskev slabo 
poseljenega in ne najlaže prehodnega ozemlja, Do kraja  zgrajene 
avtomobilske ceste čez Trojane, Ljubelj, pa čez Dolenjsko na Za
greb in na Koper nam pomenjajo' moderno obnovoi starih daljno
vodu ih potov. Toda prav pri tem moremo takorekoč neprestano 
zadevati na ovire, ki jih postavlja funkcijam ustreznih modemih 
prometnih sredstev dediščina iz starejših dob. Vedno* znova se nam 
pokaže, kakor na primer ob razvozlanju problemov ljubljanskega 
železniškega vozlišča, kako* velike težave pomenijo* različni sistemi



mestne graditve, izvirajoči ne le iz časovno različnih dob, temveč 
iz različnih družbenih in zlasti gospodarskih sistemov z bistveno 
se razlikujočimi tehničnimi prijemi. Kako mnogo lažje bi bilo 
ustvariti moderno mesto z ustreznimi urbanističnimi napravami, 
ako1 bi postavljali Ljubljano' docela na novo, na prazni ravnini

Pod. 73. Stara Ljubljana

Ljubljanskega polja po1 modernih urbanističnih načelih. Dejansko' 
pa imamo tudi v Ljubljani opravka s konkretno dediščino' iz 
bližnje in daljne preteklosti, kar nam je preveč pogosto v oviro in 
nas sili v kompromise, v dejansko' mnogo dražje graditve ter kom
binacije, ki morajo' hočeš-nočeš računati z upoštevanjem historično 
danega. Kako bolj ustrezno in racionalno bi bilo*, če bi mogli Ljub
ljano graditi na optimalnem prostoru na Ljubljanskem polju, ne
kako med Ljubljanico1 ter Savo, od Šentvida, Dravelj ter šiške pa 
do Most, Studenca ter Zadobrove. Dejansko' se danes Ljubljana 
širi v ta  prostor in se vrašča vanj, toda poglavitni del mesta je



vendarle še vedno- južno-zahodno- odtod, v prostoru med Gradom ter 
Rožnikom in glavnim kolodvorom.

Ljubljana je danes glavno mesto- Slovenije-, z glavnimi funk
cijami v upravi in trgovini, v industriji ter sploh gospodarskem in 
politično-družbenem urejanju, v prosveti in kulturi. V prometno- 
posredovalnem pogledu je Ljubljana danes v vlogi, ki je v prejšnjih 
stoletjih ni imela: posredujei prehode, stike in zveze iz srednje ter 
zahodne Evrope v Jugoslavijo ter obrnjeno. V industrializaciji je 
eno- poglavitnih središč Jugoslavije, eno- od zelo aktivnih gospo
darskih gibal naše nove socialistične družbe ter njene graditve.

V celoti imamo tedaj v Ljubljani obilo- urbanske dediščine iz 
bližnje in daljne preteklosti, dediščine, ki je v marsičem zanimiva 
in zelo dragocena, toda v nemajhni meri neugodna ter urbanistično 
zavorna.

PRIRODA TAL. Zemljišče, na katerem stoji Ljubljana, pripada 
trem različnim kategorijam po- svojih prirodnih svojstvih. Prvo- so 
brda Grad, Golovec ter Rožnik s šišenskim hribom, ki pripadajo- 
vsi trije območju litijske antiklinale ter sestoje iz karbonskih škri- 
Ijevcev in peščenjakov. Drugi tip površja je široka ravan savske 
nasipine, v zgornjih legah iz sipkega, največ apniškega proda, a 
v spodnjih iz dokaj trdno sprijetega konglomerata. Savska nasipina 
sega od Save daleč na jug vse do- Golovca, pa do Ljubljanskega 
Gradu in do- šišenskega hriba, a vmes med njima prav do* v staro 
Ljubljano-, kjer prevladuje vsekakor v površju še čez Gregorčičevo 
ulico- in čez Križanke^ mešajoč se z, antröpogenim nasipom rimske 
Emone. Tretji tip zemljišča pripada Barju; tudi to- je- ravnina, toda 
je v spodnjih legah ilovnata usedlina nekdanjega Mostiščarskega 
jezera, v zgornji plasti iz barskih tvorb, a ob Gradaščici, Glinščici 
ter Mali vodi iz glinene naplavine; ki sega med Rožnikom ter 
Utiškimi hribi daleč proti severu, med Dravljami ter Podutikom 
prav do- šentviškega Gradišča.

V hidrografskem smislu je Ljubljana v glavnem v povodju 
Ljubljanice, ki teče razvodje med njo in Savo od Šentvida po sredi 
ravnine med Dravljami ter Klečami pa med Sto-žcami ter Beži
gradom in med Tomačevim ter Zalami nekako* na Polje pod Ljub
ljano-. V prodni nasipini Ljubljanskega polja potoki niso- razviti, 
marveč gine vsa deževnica ter sne-žnica v tla, kjer se odteka kot 
talna voda, ki je zaznavna v vodnjakih ter v  studencih okrog vasi 
Studenec, Vevče in Polje. V ilovnati in barski naplavini je povsod 
obilo- potokov, a ob tem kaže posebej opozoriti, da se od izpod 
Do-lnic ter Pržanja voda ne odteka morebiti, kakor bi mogli pri



čakovati, v bližnjo Savo, temveč v velikem ovinku v Glinščico,* 
pa med Rožnikom ter Utikom na jug v oddaljeno' Gradaščico' in po> 
njej v Ljubljanico, tako da doseže voda od Pržanja in Dravelj 
Savo šele pod Zalogom. Tudi izpod južnega konca Spodnje šiške, 
Bellevue in Tivolija se odteka po' daljši poti proti jugu in doseže 
Gradaščico ob Mirju, v kolikor moderna kanalizacija ni predruga
čila prvotnega odtoka, Povsod tod vidimo', da je naval savskega
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zasipanja v kvartarju odrival vode proti jugu in prekril s prodno 
nasipino' ozemlje vse do naših treh brd, medtem ko se je zadaj za 
njimi razvilo zajezitveno' jezero, ki je vztrajalo še v dobo mosti
ščar skih naselij (118). A v stičnem pasu med savskim zasipom ter 
jezerskim in barskim območjem se prepletajo' in ponekod močno* 
mešajo prodni in glineni sloji. V spodnjih legah tega stičnega pasu 
prevladuje glina ter ilovica, a nad njo se ponekod malo', po' drugod 
na daleč razteza prodna nasipina,

Posebej je treba opozoriti, da je kvartarne nasipine po* večini 
zelo na debelo, tako da je pri gradnji povsod računati z njo ter da

* Prvotno' ime tega potoka je bilo očitno Glinica, kar je  dalo ime naj- 
bližnji vasici Glince (nad Dolnicami, ter drugim Glrncam ob ustju  pri Viču); 
zaradi lažjega razlikovanja je vsekakor živa govorica kesneje ime potoka 
spremenila v Glinščico, kakor se najčešče govori dandanes.



žive skale karbonskih hribin v območju Ljubljane nikjer niso 
dosegli.

Naznačenim hidrografskim razmeram primerno imamo tudi 
zelo* zanimivo, na prvi pogled nemara nekoliko presenetljivo hipso- 
grafskoi stanje, kako* se lepo zrcali iz karte reperjev. Mislimo* s tem 
seveda samo ravnino, ne pa ljubljanskih brd, k jer znaša nadmorska 
višina Gradu največ 372 m, Rožnika 393 m, Šišenskega hriba 428 m, 
Viške terase nad Bokalcami 326 m, Šentviškega Gradišča 439 m, 
a Golovca pri Astronomskem observatoriju 404 m ter malo* dalje 
438 m. Ravnina, ki stoji na njej Ljubljana, je najnižja v območju 
Barja, kjer je enakomerna nadmorska višina 289 m, na širokem 
nekdanjem jezerskem dnu, na primer na Prulah, ob Gruberjevem 
kanalu ter na vsej Ižanski cesti, medtem ko se na naplavini Gra- 
daščice, Male vode in Glinščice vzpne na 294 m, 296 m ter 297 m ob 
cesti ter železnici proti Brezovici. Na savski nasipini se nadmorska 
višina ravnine znižuje od najvišjih leg pri Šentvidu: 308 m pri Po
ljanah, 311 m v Dravljah ter 316 na, železniški postaji Vižmarje na 
298 m pri kolodvoru v Ljubljani, 299 m na tleh Emone ob Prešer
novi cesti v mestu, 299 m nad Tomačevim za Zalami, pa na 285 m 
pri Studencu in 277 m v Zalogu na kolodvoru. Zemljišče ravnine 
se tedaj v Ljubljani znižuje po eni strani na jug v Barje, a na 
drugi strani proti vzhodu ob Gradu ob Ljubljanici, pa, še na tretji 
strani na severu proti Savi, ki teče pod Tacnom 294 m, 279 m pod 
Tomačevim ter 261 m ob izlivu Ljubljanice.

Stara Ljubljana je razmeščena na široko* na stiku med Ljub
ljanskim poljem in Barjem, in sicer v glavnem v medgorju med 
Šišenskim, hribom ter Gradom, pa še okrog Grajskega hriba tja  do 
Golovca, Ljubljana je zgrajena skoro* brez, izjeme na ravnini; na 
hribu imamo samo* Grad, ki daje sliki mestne celote pečat samo*, 
rekel bi, za oko. Na, pobočje Gradu segajo hiše samo* v majhni meri, 
in sicer v starejšem delu v Rebri in v dragi nad Visokim trgom 
ter ob njej, na vzhodni strani pa so se vzpele na grad le posamezne 
novejše hiše. Sličnoi je na Golovcu samo' neznatnoi število1 hiš, in 
sicer na terasi 320 m in na pliocenski terasi 345—350 m, vse to 
seveda iz novejše dobe, kakor tudi najnovejše hiše ob cesti na 
Golovec ter v naselbini »London« nad Dolenjsko^ cesto. Tudi Ši
šenski hrib z Rožnikom je ostal neposeljen, le v Šiški pri stari 
cerkvi je par najnovejših vil zlezlo na pobočje tik nad ravnino. 
Število vseh teh zgradb pa je tako neznatno, da Ljubljani ravnin
skega značaja nič ne motijo*. Zelo* močno* vplivajo* imenovani griči 
na ploskovni razvoj mesta. Med Gradom in Šišenskim hribom je 
mesto kakor preščipnjeno*, zlasti še, ker tivolski nasadi takorekoč



podaljšujejo šišenski hrib proti mestu. Ob Gruberjevem kanalu je 
premalo prostora, da bi se mogla tu strniti zazidana proga proti 
Gradu.

Zemljišče, ki stoji na njem Ljubljana, je v vsej večji severno- 
vzhodni polovici prodno, a na JZ pripada že območju Barja. Prodna 
nasipina sega od SV do Gradu, med njim in Tivolijem pa še malo 
dalje od glavnega zaokreta Ljubljanice, nekako do bližine Mirja 
in Krakova. Vendar tudi tu na jugu ne pričenjajo prava barska 
tla, marveč glinena naplavina Glinščice, Gradaščice in Male vode 
(Malega Grabna), ki soi v jezerski in barski fazi ta predel zasipale 
s svojim obilnim blatom. Opazovati pa moremo*, da se je meja. med 
domenami navedenih akumulacijskih tipov v območju Ljubljane 
menjavala; v Spodnji šiški na primer so pod prodno odejo* našli 
plast šote, ki so jo> ugotovili tudi v Rožni ulici ter ob pričetku Gru
berjevega kanala,. V starem mestu okrog Gradišča je nad glino 
tanjša plast proda. Na vzhodnem vznožju šišenskega hriba je raz
prostrta ilovna plast precej daleč čez konglomeratno osnovo in 
končno* imamo konglomerat pod glino viške terase. Recentna šotna 
plast je prekrivala površino samo v skrajnem južnem obrobju 
mesta.

Prav neznatno razgibanost prinašajoi v ravno* površino terase, 
ki spremljajo tekoče vode. Ljubljanico spremljata dve terasi: spod
nja, nizka, prav neznatna spremlja rečno strugo že v majhni od
daljenosti, tako* da prihaja terensko v poštev samo druga glavna, 
ki je nadaljevanje one z Ljubljanskega polja in ki se od Studenca 
vleče tik severno* za starimi vasmi Moste, Selo*, Vodmat ter v veli
kem ovinku ob Šmartinski cesti mimo* trga Tabor, čez, Resljevo 
cesto pri učiteljišču in mimo* hotela Union ter glavne* pošte in 
Vegove ulice proti Mirju. Na desni strani Ljubljanice je ta terasa 
ohranjena samo* v majhnem obsegu, in sicer nekako* ob Poljanski 
cesti, pa v majhnem kosu pri Florijanu in ob stiku Visokega trga 
(Florijanske ulice) ter Karlovške ceste. Domala vsi klanci na ljub
ljanskih ulicah so* navezani na ježo* te terase. Slično* imamo* terase 
ob Glinščici, Gradaščici in drugih manjših vodicah, tekočih iz 
škriljevega gričevja, toda terase so manj izrazite, tako* da imamo 
pravzaprav le menjavanje širokih dolink in ploščatih vzboklin med 
njimi, z malenkostno višinsko* razliko. Izrazitejša je* terasa le ob 
Gradaščici, toda ob spodnjem toku le na levi strani, kar je zna
menje, da imamo* tu opravka pravzaprav z obrežno teraso* barskega 
jezera; saj se tudi glavna terasa ob Ljubljanici pričenja iz nje. 
Poglavitni del južne Ljubljane stoji tedaj na obrežni ravnici dilu- 
vialnega jezera,; Ljubljanica je kot jezernica svojo* dolinko vre



z a va I a takrat, ko je jezero še segalo do Krakova in do Mirja, kjer 
smo dejansko na nekdanjem jezerskem obrežju, predvsem pa čez 
Prule do' sedanjega Šentjakoba, kakor pričajo* ilovnata tla in najdba 
šote v spodnji Rožni ulici. V historični dobi so* strugo Ljubljanice 
tudi v sedanjem mestnem območju umetno* izravnali; velike vijuge 
med Vodmatcm in Štepanjo vasjo so izravnali šele leta 1828. Te 
hidrografske preureditve so* bile v zvezi z melioracijo* Barja, ko so 
hkrati izkopali tudi Grubar jev prekop med Golovcem ter Gradom, 
zaradi potrebe, da se olajša nagel vodni odtok z barske ravnine, 
nekdanjega jezerskega dna, Že zelo zgodaj je bila izravnana tudi 
spodnja Gradaščica, vendar nam o tem manjka vsakršna historična 
dokumentacija.

Urbansko naselje z Brdom in Vrhovci je seglo* končno* še na 
Viško* teraso, kjer so hkrati na j večje zaloge dobre gline, surovine 
za ljubljanske opekarne.

RAZVOJ LJUBLJANSKEGA NASELJA. Ilirska Emona je stala brž
kone ob Ljubljanici tik vzhodno* od kesnejše rimske Emone; zelo 
je verjetno, da je tudi ta kraj redil promet po* Ljubljanici, pa morda 
ribištvo; za rimsko dobo* vemo*, da je tu bila velika bratovščina 
čolnarjev (137; 138).

Rimsko kolonijo, ki se je razvila iz vojaškega tabora, so* zgra
dili na diluvialni terasi na levi strani Ljubljanice in Gradaščice, 
potemtakem dejansko* na nekdanjem obrežju jezera. Njen pomen 
moremo presoditi po dejstvu, da se je v Emoni od velike ceste, ki je 
vodila od Acjuileje tod sko'zi na Poetovi» itd., cepila velika cesta 
čez Nevio'dunum„ na Siscio* in Singidunum. Da so v rimski 
dobi uporabljali tudi vodno* pot po* Ljubljanici, je splošno* znano*. 
Opozoriti je v tej zvezi, da se, nahaja malo* pred ustjem Ljubljanice 
nad ježo terase na njenem levem bregu Gradišče z ostanki starih 
zgradb. Izkopavanje bi nemara odkrilo sledove pristaniških na
prav, morda podobno kot jih je našlo* na Vrhniki.

V dobi preseljevanja narodov je rimska Emona ostala razva
lina; njeno* ime je izginilo, ostali pa so* po* njej mnogoštevilni grad
beni ostanki, grobišča, kanali in deli njenega štirikotnega mestnega 
obzidja, ki se vidijo še danes, zlasti na Mirju, toda vsaj v temelju 
kesnejših zgradb še na vseh štirih straneh; mestni jarek je ohranjen 
na vrtu nekdanjega uršulinskega samostana. Ozemlje z; razvalinami 
Emone so v srednjem veku označevali kot Gradišče in še danes se 
imenuje tako glavna cesta tamkaj nastalega, mestnega dela, kjer 
kaže tudi razpored ulic še danes rimsko zasnovo*, saj se je ohranila



na sledeh rimskega Cardo, kakor je Rimska cesta, vezana na osnovo 
rimskega decumanus maximus (137; 125).

Toda srednjeveška Ljubljana ni nastala tukaj, marveč tik on
stran Ljubljanice okrog današnjega Šentjakoba, tamkaj, kjer je 
potekala rimska cesta. Vemoi, da so se prebivalci bavili z ribištvom 
in čolnarstvom; vse kaže, da se je tu ohranilo primitivno tržišče. 
Ena najstarejših ljubljanskih cerkva je Šenklavž, posvečen zaščit
niku brodarjev in ribičev.

Pod. 75. Ljubljana, zgornji del Starega trga

Nadaljnji razvoj Ljubljane je dosedaj še vedno premalo- po
jasnjen ali vsaj premalo zanesljivo raztolmačen. Za trdnoi vemoi, da 
SO’ že v sredjem veku v območju ljubljanskega mestnega naselja 
razlikovali štiri dele mesta. Prvi od njih je bil Stari trg, na desni 
strani Ljubljanice okrog Šentjakoba; da pomeni to- najstarejši del 
Ljubljane, je izven dvoma. Drugi del je bil Novi trg, na levi strani 
Ljubljanice, okrog tržnega prostora »Novi trg« ter Brega, ob reki 
ležečega pristana. Tretji del se najčešče označuje kot »Mesto«, 
dasi ni docela za trdno dognano, da se je sprva tako označevalo. 
Vsekakor je ta del postavljen na desnem bregu Ljubljanice, med 
reko ter Gradom, z osredjem na današnjem Mestnem trgu ter Ciril- 
Metodovi ulici (nekdaj »Pred škofijo-«). Četrti del Ljubljane, to 
je Padav, bolj predmestnega značaja, ob Visokem trgu (kesnejša



Florjanska ulica), Rožni ter Hrenovi ulici, Vožarskem potu in 
Zabjaku. Naši zgodovinarji so dosedaj precej soglasno' pojmovali 
te štiri dele stare Ljubljane tako, da so gledali v njik štirih zapo- 
redne razvojne stopnje mestnega naselja. Po tem tolmačenju se je 
Stari trg razširil najprej čez Ljubljanico:, kjer so ustanovili že 
zgodaj, najbrž v 13. stoletju, Novi trg, ter ga obzidali, tako da so 
njega zahodno obzidje zgradili kratkomalo* na temelju starega 
vzhodnega zidu rimske Emone. Razporejenost ulic v pravilnem raz
merju, okrog osrednjega tržnega prostora v pravilni štirikotni 
obliki, dela zelo verjetno, da so Novi trg ustanovili na novo* po> 
načrtu. V njem je bil posebno imenitni del ob Ljubljanici, še danes 
Breg imenovan; tam je bilo veliko pristanišče na Ljubljanici, kar 
pripoveduje, da je bil v tej dobi ladijski promet po Ljubljanici že 
zelo živ. Tudi židovski geto je bil vključen v Novi trg. Ime po 
Starem trgu se je kot označba za stari, prvotni tržni prostor, se
gajoč v ovalno razširjeni obliki od Visokega trga pa do* Trance, 
dedovalo skozi stoletja do danes, kar nas prepričuje, da imamo* tu 
zares opravka z najstarejšim delom Ljubljane. Prav tako* se nam 
zdi izven dvoma, da predstavlja Novi trg tudi že zelo staro, vendar 
drugo* razvojno* stopnjo* Ljubljane, tudi v njem so se mnoga ulična 
imena dedovala do* naših dni, med njimi tudi Novi trg za centralni 
tržni prostor, pa  Breg za glavno* pristanišče* na Ljubljanici. Vtis 
imamo, da se je najstarejše tržišče začelo* v Starem trgu, na sledeh 
rimske ceste in ilirske Emone*, zelo* zgodaj in brez pravne fevdalne 
ustanovitve, podobno* kakor imamo Tržišče na, arheološki posto- 
janki pri Cerknici ali v Starem trgu pri Trebnjem, kjer ni nikdar 
nastal pravi trg, pa še marsikje podobno. Pozneje šele, najbrž v 
12. stoletju, je bil ustanovljen Novi trg ter zgrajen po načrtu docela 
na novo; tločrt razodeva za Ljubljano* tuje elemente razporeditve, 
ki se zdi, da kažejo na izvor od severa, od koder so* prišli s fev
dalci tudi križevniki, ki so imeli v novem trgu zelo* pomembno 
vlogo*. V 12. stoletju se v listinah prvikrat, kolikor je dosedaj znano*, 
bere ime Ljubljana, in sicer v letu 1144. Naš kraj ima ime po reki, 
ki se je sprva imenovala Ljubljana, ime* Ljubljanica je prevladalo 
šele mnogo* pozneje*, saj se je Gradaščica še dolgo* v srednji vek 
imenovala Ljubljanica, kakor priča še dandanes tudi ime malega 
zaselka Ljubljanice v njenem povirju. Vrhnika se je imenovala 
sprva bržkone Gorenja Ljubljana. Ljubljanica s* svojo* mirilo* vodo* 
je bila v več pogledih eden prvih elementov novega urbanskega na
selja v Ljubljani in trgovski promet po* reki očividno eno* prvih 
gibal njega gospodarskega uspevanja, seveda poleg ribištva in 
običajne trgovinske zamenjave. Po* dosedaj znanih listinah je novo



urbansko naselje zelo naglo napredovalo in dobilo tudi mestne 
pravice; kot mesto se Ljubljana imenuje po dosedaj znanih listinah 
prvikrat v letu 1234 (134, 15 po Joanneum I, 1940, 143). Podoba 
je, da so novo- mestno naselje postavili že nekako- takrat, in sicer 
v prostoru med Ljubljanico in Gradom, kjer so bila dotlej le raz
tresena manjša selišča, z ribiško cerkvijo Šenklavž, pa najstarejšo 
farnoi cerkvijo v Šempetru. Jedro novega mestnega dela je bil lepo

Pod. 76. Ljubljana, Breg

, oval no-podo!govato izoblikovan centralni tržni prostor, še sedaj 
Mestni trg imenovan, ki v svoji osnovni tločrtni obliki posnema 
obrise prvotnega tržnega prostora v Starem trgu in spominja na 
centralne tržne prostore na primer v Konjicah, v Slovenjem Gradcu 
in še marsikje pri nas. Ta del mesta Ljubljane je imel svoje glavno 
obzidje ob Ljubljanici do sedanjega Zmajskega mostu, a fevdalno 
oporišče na Gradu; preseneča, da sta dolgo držala čez reko samo 
dva mosta, a podoba je, da so sprva med Starim ter Novim trgom 
ves promet upravljali z ladjami in čolni. Ta tretji del srednjeveške 
Ljubljane, ki so v njem nastali novi mestni magistrat in škofija, 
se naslanja na Grad, ki je na njem očividno že zgodaj — našli so 
se sledovi že rimskih zgradb — nastal močno utr jen grad v posesti 
deželnega kneza, Vendar so fevdalni deželni uradi, kakor vicedom, 
deželna stanovska zbornica ter plemiška gospoda imeli svoje



zgradbe v Novem trgu. S tem, da je Ljubljana postala glavno 
mesto Kranjske dežele, se je seveda njena vodilna vloga dokončno 
utrdila. Mesto je postalo živahno trgovsko* in v znatni meri tudi 
obrtno središče; bilo je seveda tudi dobro utrjeno, že po prirodnih 
pogojih (grad z utrdbami, barje v zaledju, vijuga Ljubljanice) 
močna strateška postojanka. Vendar pa se je mesto po* teh prvih 
naglo doseženih razširjenjih razmeroma počasi večalo*. Leta 1536 
se mu je tudi pravno vključil južnovzhodni del (Rožna in Hrenova 
ulica z Žab jakom), ki pa je bil že poprej v obzidju, pa je nastal 
očividno* kot vrtnarsko* in ribiško* predmestje. S tem je doseglo 
mesto največ ji obzidani obseg; razširjalo* pa se je v novem veku 
tudi izven zidov, ob glavnih cestah, vodečih v mesto*. Prav poseben 
značaj sta imeli obmestni naselji Krakovo in Trnovo*, postavljeni 
že zgodaj v srednjem veku zunaj mestnega obzidja, na obeh stra
neh spodnje Gradaščice; tu so* bivali domala le ribiči in čolnarji 
ter vrtnarji, ki so zakladali Ljubljano* z zelenjavo, zlasti v novejši 
dobi. Posebno- pomembno* predmestje je nastalo* že zgodaj okrog 
Šempetra, prafare v območju Ljubljane.

Proti koncu 18. stoletja so podrli mestno obzidje, ki imamo* po 
njeni danes le prav neznatne sledove, na primer dva mestna stolpa. 
Znatnejši razvoj je doseglo* mesto šele v drugi polovici 19. stoletja 
in pa v najnovejši dobi. V tem času je namreč Ljubljana napre
dovala v močni meri s tem, da ni pomenila več samo' glavno mesto 
Kranjske, marveč je postala centrala vsega slovenstva, prava slo
venska prestolnica. Z osvobojenjem 1918 in 1945 se je vloga njenega 
nacionalnega središča še stopnjevala, kar je dalo* njenemu notra
njemu življenju poglavitno* razgibanost in bogato* kulturno* vsebino.

Ljubljana je bila ves ta  čas v prvi vrsti upravno* središče. Tu 
so bili koncentrirani največji uradi, sprva, za Kranjsko, potem za 
jugoslovansko Slovenijo*; velik odstotek njenega prebivalstva je 
živel od zaposlitve v javni službi. Potem je bilo* tu koncentrirane 
precej trgovine, ki je posredovala največ kranjskemu delu dežele 
zaloge za drobno prodajo predvsem v izdelkih, ki so jih uvažali 
iz inozemstva, v manjši meri tudi v domačih pridelkih in izdelkih; 
končno je opravljala izvoz po* ostalih delih države in v inozemstvo. 
Tu so bile koncentrirane centralne gospodarske organizacije, tu 
se je bil, zlasti med obema vojnama, koncentriral znatni bančni 
in hranilnični kapital, ki je bil v znatni meri angažiran tudi v 
gospodarskih podjetjih po* deželi. Za tako* vlogo so* usposabljale 
Ljubljano tudi izredno dobre prometne zveze; ne samo da je tu



izrazito izhodišče in središče cest, tudi v železniškem prometu je 
prav znatno središče. Skoizi mesto gre dvotirna železnica na Trst in 
na Zidani most, z nadaljevanjem na Maribor in Dunaj pa na Za
greb in Beograd; skozi Ljubljano gredo še brzovlaki po- gorenjski 
progi čez Jesenice in dalje na S in Z. Dolenjsko' železnico' je treba 
računati za lokalno' proga, tako kot železnico na Kamnik in Vrh
niko- ter Kočevje.

INDUSTRIALIZACIJA LJUBLJANE. Dejansko do najnovejše dobe 
Ljubljana nikakor ni bila močno industrijsko' mesto-. Res da so 
bile tudi tu znatne posamezne m anufakture v prejšnjih stoletjih 
in prav tako prva industrijska podjetja v 19. stoletju, kakor na 
primer nekdanja cukrama, pa velika predilnica, pa znatna us- 
njarna, pivovarniška industrija, stari veliki mlini itd. Toda te to
varne se nis-O' uveljavile kot trajne ustanovitve. Stara zvonarna 
(Zamasa) na Karlovški cesti je sicer nastala tu zaradi trajnih 
domačih potreb, toda nehala je v 20. stoletju. V letu 1872 ustanov
ljena tobačna tovarna na Tržaški cesti je bila pred prvo' svetovno 
vojno- daleč največja industrija v Ljubljani s svojimi blizu do 
3000 delavkami ter1 delavci, tako- da so delavke v tobačni tovarni 
na široko' okrog imenovali kratkomalo- »fabričanke«; danes ima le 
še 726 zaposlenih. Pa tudi po> letu 1918 sprva industrializacija v 
Ljubljani nikakor ni napredovala. Zlasti je odganjalo takrat in
dustrijo pomanjkanje elektroenergetskih virov. Saj je imela Ljub
ljana samo' m es tn o elektrarno, postavljeno na kalorično osnovo-, 
toda vezana na uvoz najboljšega črnega premoga, ki so ga do
bavljali iz Ostrave v današnji Češkoslovaški. Sele kesno- v obdobju 
med obema vojnama so Ljubljano priključili na daljnovod iz Ve
lenja, kjer so z izkoriščanjem obilnih lignitskih zalog ustvarili 
osnovo' za elektrifikacijo'. Sele ta čas so začeli ustvarjati nove 
hidro'centrale v bližini mesta, in sicer elektrarno v Fužinah pod 
Ljubljano' na osnovi izkoriščanja vodnih slapov Ljubljanice, pa 
drugo' znatnejšo- hidroeentraloi na Savi ob Tacnu pod Smamo goro, 
kjer so izkoristili savske brzice na pretoku čez epigenetske kar
bonske škrlice. Sele s temi bistveno ojačenimi elektroenergetskimi 
viri je bil omogočen prehod na graditev nove industrije. A pravi 
prehod na novo' industrializacijo v velikem stilu je prineslo' šele 
ustvarjanje velikih hidrocentral ter termocentral po letu 1945, med 
njimi najbližjo v Medvodah na epigenetskem sektorju savske 
struge, pa z daljnovodno povezavo; vseh slovenskih elektrarn na 
Soči, Savi ter Dravi.



Še za dobo med obema vojnama je bilo značilno, da je imela 
Ljubljana pretežno manjša industrijska podjetja in marsikatero 
takšno, ki je zraslo v industrijo iz obrti. Za obrtno dejavnost 
v Ljubljani pravzaprav ni bilo na razpolago' ustrezne vodne po
gonske sile. Saj so Ljubljanica ter njeni pritoki mirne vode z 
majhnim strmcem; celo mline so imeli le na Gradaščici, a  na 
Ljubljanici šele na strugi od mesta navzdol, toda tudi tam po' 
večini s pomočjo jezov, ki pa so jih morali odstraniti zaradi osu
ševanja barja ter melioracij. Tudi Sava tu niti za mline ni pri
pravna, razen na stranskih, bodisi naravnih, bodisi umetnih ro
kavih; samo' maloštevilni mlini so bili pri Mednem ter Tacnu v 
robnem pasu glavne struge, kjer lovijo vodo s primitivnimi kam- 
natimi nasipi, segajočimi po balkanskem načinu proti strženu. 
Surovin je bilo na mestu malo na razpolago', še največ za opekar- 
stvo: glinene odkladnine se vlečejo' ob Glinščici ter zlasti Grada
ščici navzdol do Ljubljanice in stare opekarne so bile na Prulah, 
pa južno1 ob Trnovem na »Gmajni«, kjer imamo' še danes Ope
karsko cesto', in pod Vičem. V industrijske obrate sedanjosti so se 
razvile opekarne na Viču in v Kosezah, ki imajo zaposlenih 228 de
lavcev, posebej pa še »Pečarstvo'« v Trnovem z 68 delavci. Posebno 
na Viču imajo' opekarne izvrstne proizvajalne pogoje, ker je glina 
naložena do' 25 m na debelo v širokem obsegu Viške terase, ne 
da bi bilo' treba kopati v globino, kakor v Kosezah ter v nekdanjih 
opekarnah ob Gradaščici.

Zeloi je značilno', da set tudi prava lesna industrija v Ljubljani 
v prejšnjih dobah ni razvila, dasi obdajajo' vsaj zmerni gozdi 
mesto' na vseh straneh. Pač pa se je močno udomačila mizarska 
obrt v smeri izdelovanja pohištva, posebno v vaseh okrog Šentvida, 
kjer je močna še dandanes, dasi se je le malokje prerasla v pravo 
industrijo. Obilica dobrega rjavega premoga v Zagorju, Trbovljah 
in Hrastniku ni dajala spodbude za industrijo' v Ljubljani v prejš
njih časih, celo> velika termocentrala v Trbovljah se je v današnji 
obseg razvila šele v letu 1938. Kakor za premog je imela Ljubljana 
ugodne pogoje tudi za dovoz surovin in za odvoz izdelkov v dobrih 
železniških ter cestnih zvezah. Kot kuriv» za, pogon so v sredi 
19. stoletja v ljubljanskih tovarnah porabljali šoto z barja, toda 
pičle zaloge so bile kmalu izčrpane.

Prava industrializacija se je razcvetela v Ljubljani dejansko 
šele v dobi socialistične graditve, omogočena v glavnem z novo, 
ustrezno' elektrifikacijo'. Po stanju ob koncu leta 1956 je bilo' vseh 
industrijskih podjetij v Ljubljani 93, a v njih zaposlenih delovnih 
moči 21.473. Odtlej je industrializacija, še nadalje naglo' napre-



dovala, tako da je v letu 1958 v (Veliki) Ljubljani 101 industrijsko 
podjetje s skupno 25.391 delavcev in nameščencev. Se zmerom je 
za Ljubljano značilno veliko število* primeroma ne velikih indu
strijskih podjetij. Maribor na, primer ima za spoznanje več indu
strijskih delavcev, toda skoro' za dve tretjini manj industrijskih 
podjetij. (Koristno je pripomniti, da sta večji industrijski mesti 
v Jugoslaviji samo Zagreb s 54.608 ter Beograd s 43.465 delavci.)

Pod. 77. L jubljana, novi Litostroj s stanovanjskimi bloki

Čez tisoč zaposlenih delavcev in uslužbencev ima v Ljubljani samo 
Litostroj z 2381 ter Telekomunikacije v Pržanju pri Šentvidu z 
1357 delovnimi močmi; obe sta novi. Docela prevladujejo tedaj 
industrijska podjetja manjše velikosti, ki so nekatera nadaljevanje 
predvojnih tovarn, po večini pa gre za nove ustanovitve, ki jih je 
priklicala v življenje šele doba socialistične graditve. Nič ni p re 
tirano1, če zaključimo', da je industrijo- v Ljubljani dejansko' ustva
rila šele socialistična doba; obe imenovani največji industrijski 
podjetji je ustvarila šele načrtna industrializacija zadnjil let.

Značilno- za industrijo' v Ljubljani je, da pripada zelo raz
ličnim kategorijam, kar je na sploh značilno- za večja mesta, ki 
so upravna središča in imajo< značaj močnih prometnih križišč ter 
razpotij. Saj vse to daje vzpodbude za ustvarjanje industrije, ki 
računa na velik kornsum takoimenovane drobne potrošnje. Zato v 
zadnjih letih naglo raste število malih podjetij, ki izdelujejo' drobne



predmete vsakdanje rabe in iz katerih se polagoma razvijajo' večje 
tovarne. Raznoličnost industrije v Ljubljani je z vsemi temi raz
vojnimi okoliščinami pogojena.

Na prvem mestu v ljubljanski industriji po številu zaposlenih 
je kovinska industrija, ki ji pripada sedaj 6719 ali 26,4 % vsega 
industrijskega, delavstva v Ljubljani sploh. Toda velik del tega od
pade na veliko novo tovarno »Litostroj«, ki je že uspeh naše prve 
petletke in ki sama, šteje 2381 delavcev in nameščencev, kar pomeni 
9,4 %* vseh v industriji zaposlenih ljudi v Ljubljani. Ostala indu
strijska podjetja kovinske stroke tudi naglo- napredujejo in pome
nijo že 17,1 '%> vsega industrijskega delavstva. O nekdanjih Strojnih 
livarnah in tovarnah in o zvonarni (Zamasovi) ni sledu več.

Zelo močna v ljubljanski industriji je elektroindustrija, zlasti 
če ji prištevamo tudi tovarno »Telekomunikacije«, ki je s svojimi 
1357 delavci in uslužbenci drugo največ je  tovarniško podjetje v 
Ljubljani. Tako' pojmovani elektroindustriji pripada 4210 zapo
slencev ali 16,6 %, vsega industrijskega delavstva v Ljubljani. Za
tem je najmočnejša tekstilna industrija, ki ima zaposlenih 3208 ali
12,6 %* industrijskih delavcev, pa, živilska, industrija, ki zaposluje
11,5 %* ali absolutno' vzeto 2935 ljudi. Tudi kemična industrija raz
nih panog je še dokaj močna, skupaj z 1317 delovnimi močmi ali
5.2 %. Papirna industrija, z Tevčami seveda, zaposluje 1576 ljudi, 
to' je 6,2 %. Zelo močno je v Ljubljani tiska,rništvo', ki mu pripada
5.2 % vseh v industrijsko skupino prištevanih ljudi, čeprav naj 
ne ostane nenaglašeno, da je treba tiskarne kot osnovno' važen kul- 
turnotehničen pripomoček pojmovati posebej. V lesni industriji je 
zaposlenih 1556 delavcev, kar predstavlja samo' 6,1 %, vseh v indu
striji zaposlenih. V industriji gradbenega materiala, dela, 4,4 %  de
lavcev, v usnjarski 1,2 %, a v raznih industrijah nekovin še nadalj
njih 2,1 %' vsega industrijskega delavstva Ljubljane.

Tudi geografska razporedba industrije v Ljubljani pripove
duje, da je to večinoma nova industrija, razporejena po novih 
vidikih. Največ stare industrije je v Mostah, v severnovzhodnem 
obmestju Ljubljane, posebno* kemične, ki se je sicer še izdatno po
večala, a vendarle v glavnem temelji na predvojnih podjetjih. Mogli 
bi reči, da je ta industrijski del Ljubljane dobro* nameščen, ker je 
prevladujoči veter tukaj južnozahodni (v živi govorici marsikje 
kratkomalo1 »veter« imenovan). Toda druga prevladujoča smer v 
gibanju zraka je burja, ki piha od severovzhoda, kar vrednost, po
zicije glede smeri vetrov vsekakor močno' zmanjšuje. Na stare indu
strije v Mostah se naslanjajo nova podjetja, ki so nastala v zadnjih 
letih ter še nastajajo'. Privlačno* za industrializacijo je predvsem



dejstvo, da je tu ob starih in novih Mostah najlažji priključek in
dustrijskih tirov na glavno' železnico ter na kolodvor, pa d rugo
va/n o dejstvo', da je ostalo med Mostami in Šmartinsko' cesto, ki 
spada med daljnovodne, obilo' docela praznega nezazidanega pro>- 
stora. In po njem se razvrščajo nove industrijske zgradbe. V celem 
je vsekakor tako, da so Moste najbolj sklenjeno industrijski del 
Ljubljane in da kažejo dani pogoji, da se bo> bodoča industrija še 
vedno rada naseljevala tod.

Pod. 78. Ljubljana-šiška 

Mesto se najbolj širi proti Šentvidu

V bližini Most, v Šentjakobu ob Šmartinski cesti, je tudi nova 
kemična tovarna Belinka, ki pravzaprav šele sedaj začenja z obra
tovanjem. Najbliže Mostam je tudi velika in že zelo stara tovarna 
za papir v Vevčah ob Ljubljanici, stoječa v tesni obratni povezavi 
s tovarno celuloze v Goričanah pri Medvodah.

Kakor se moderna Ljubljana v glavnem širi mimo šiške na
vzgor na Gorenjsko', bližajoč se že Šentvidu, tako se je tudi nova 
industrializacija usmerila največ v to področje. Tu je predvsem 
novi »Litostroj«, ki je postavljen brž po vojni na dotlej docela ne
zazidan prostor med šiško, Šentvidom ter Klečami in ki zaposluje 
nič manj ko petino vsega ljubljanskega industrijskega delavstva. 
Ob njem SO' v obrobju šiške nastali novi veliki stanovanjski bloki



in v bližini pri Dravljah nastajajo1 nove stanovanjske kolonije, se- 
stoječe iz manjših stanovanjskih hiš. Vsekakor je novi Litostroj dal 
močan pečat se vernozaliodnemu obmestju stare Ljubljane. Tudi 
drugo- novo največ je industrijsko podjetje Ljubljane, tovarna Tele
komunikacije, je postavljena v bližini. In sicer v obrobju Šentvida, 
v gozdnem območju ob stari vasici Pržanj. Tudi ob tej tovarni na
stajajo stanovanjske kolonije na novo, kar ima za učinek, da se 
Šentvid približuje Ljubljani po zazidanosti. V smeri na Šentvid, ob 
Celovški cesti, nastajajo' nova industrijska podjetja zelo naglo, pa 
tudi nekatera starejša, a razširjena delajo tu, kakor na primer To
varna dekorativnih tkanin s 534 delovnimi močmi. Tudi pivovarna 
Union, že starejše podjetje, stoji ob Celovški cesti v šiški, blizu 
Ljubljane. Ob Šentvid se naslanjajo' še nekatera industrijska pod
jetja v Vižmarjih, v Tacnu in Gameljnih, zlasti s tekstilno indu
strijo. V glavnem je tudi obmestje med šiško in Šentvidom zelô  in
dustrializirano, samo da industrija tu ni tako' tesno nakopičena 
kot v Mostah.

Ob cesti na Ježico ali v njeni bližini je nameščene manj indu
strije, dasi seveda tudi tu ne manjka. Tu je n. pr. znana tovarna 
nogavic v Savljah, nekaj živilske industrije, velike nove Mlekarne 
itd. Tudi nove industrije, gradbene, kovinske stroke idr., nameščene 
ob kamniški železnici, pripadajo temu sektorju. Dalje čez Savoi, 
v čm učah, je predvsem nova elektroindustrija, podjetji Elma ter 
Jambor s skupaj čez 700 delovnimi močmi, pa, opekarna v čm učah  
z 31 delavci. V najnovejši dobi se je v Savljah naselila nova tovarna 
pisalnih strojev, ki nagloi razširja ter povečuje svoj obrat in zapo
sluje sedaj že preko 320 ljudi.

Na obrobju mesta v smeri ob Tržaški cesti okrog Viča je znatno 
manj industrializirani del mesta. Vendar je prav tu tobačna to
varna, ki je pomenila na prehodu v naše stoletje na j večjo tovarno 
Ljubljane s svojimi blizu 3000 delovnimi močmi, največ ženskami 
(»fabričanke«, »cigararice«). Nagli nastanek novih mestnih delov 
ob Tržaški cesti, novi Vič, Glince, Rožna dolina, je s svojimi neve- 
likimi delavskimi hišicami v glavnem naselbinski učinek te stare 
tobačne industrije, ki je pritegnila nase mlade delavke zlasti iz vasi 
do' 5 km hoda. iz mesta. Današnja Tobačna tovarna zaposluje sicer 
le še 723 delovnih moči, a je še zmerom na glasu po svojih izdelkih. 
Tudi sicer so se v tem delu mesta naselila, največ podjetja lahke in
dustrije, zlasti živilske stroke, mesne konzerve, testenine, kemična 
industrija itd., toda, pretežno' dosedaj le skromnega, obsega. Pač pa 
je na tej strani Ljubljane koncentrirana, glavna opekarska indu
strija ob starem Viču s prekoi 200 delavci.



Še mnogo manj je industrializirana dolenjska stran ljubljan
skih predmestij. Pravzaprav je ob Dolenjski cesti, še pred Rudni
kom, samo »Utensilija«, tovarna drobnih usnjenih in kovinskih 
izdelkov ter podobne galanterije, s 354 delavci. Tod okrog so' mehka 
barska tla, zelo malo prikladna za graditev tovarn, zato se jih indu
strijska podjetja ogibajo. Samo lesno predelovanje se je oprlo na 
barsko stran, spričo ugodnega dovoza hlodov z Ižanskega in Do-
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lenjskega in tu so' večje postojanke lesne industrije ob Ižanski ter 
Dolenjski cesti, dasi so tudi v tej stroki poglavitna podjetja na 
severni strani mesta.

Še zmerom so< izredno instruktivni podatki iz predvojne dobe 
za gospodarsko' strukturo prebivalstva Ljubljane: Po' statističnem 
pregledu je bilo v takratni »Yeliki Ljubljani« od 77.948 prebival
stva 51,8%' zaposlenih v industriji ter obrti, a v javni službi ter 
»svobodnih poklicih« 16,3 %; upokojencev z rentniki je  bilo' 13,4 %, 
od zaposlitve v denarnih zavodih je živelo 2,4%, v prometu 11,9 % 
ter v trgovini 9,2 %', dninarjev ter delavcev brez podrobne označbe
1,5 %, od kmetijstva 4,1 % in končno ostalih 9,4 %*. Še bolj poučno 
je, da je v mestu samem takrat živelo od zaposlenosti v industriji 
ter obrti samo 27,5 %i prebivalstva, a v takratni občini Vič 49,9 %,



v občini Zgornja šiška 46,9 %- ter v občini Moste 41,6 %. V javni 
službi ter svobodnih poklicih je bilo zaposlenih v mestu samem
18,5 %, a na Viču 12.0 %, v Zgornji šiški 4,9 %-, ter v Mostah 8,7 %  
prebivalstva. Upokojenci so predstvaljali v mestu 14,8 %, na Viču 
10,7 %i, v Zgornji šiški 5,9 % ter v Mostah 9,0 %- vsega prebivalstva. 
Od zaposlenosti v prometu je živelo v takratnem mestu Ljubljani
11,0%, v Mostah 18,5 %;, v Zgornji šiški 16,0 % ter na Viču 9,9 % 
vsega prebivalstva. Stopnja urbanizacije, dosežene dotlej, je raz
vidna iz podatkov, da je bilo v samem mestu Ljubljani le 2,6 % 
v kmetijstvu temelječih, a na V iču 5,7 %., v Mostah 8,6 % ter v 
Zgornji šiški 15,3 %.

Kako je napredovala industrializacija v mestu in bližnji oko
lici, se zelo* dobro- razvidi iz statističnih podatkov za stanje v 
letu 1953.
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Ljubljana-Center 447 41.437 55,2 10,5 9,5 2,0 5,9 13,5 4,7
Ljubljana-Rudnik 16.766 11.137 24,5 14,5 9,1 33,7 6,1 6,0 6,0
Ljubljana-Moste 1.736 13.740 38,3 18,3 13,2 4,2 10,0 9,1 7,4
Ljubljana-Polje 13.474 13.370 30,1 20,0 8,6 21,9 10,9 4,4 4,4
Ljubljana-Bežigrad 1.582 16.474 41,3 13,8 9,1 4,1 12,4 10,5 9,0

Ljubljana-Šentvid 6.809 10 428 24,0 23,5 16,5 17,6 6,8 4,4 7,0
Lju-bljana-šiška 1 095 20.708 43,2 19,0 10,0 1,8 8,9 10,6 7,1
Ljubljana-Vič 5.768 25 089 41,8 16,7 8,2 5,8 7,3 10,0 6,0
Črnuče 3.515 4 305 19,8 24,0 9,9 23,0 7,6 2,4 8,2
Medvode 7.699 6.822 21,5 38,3 5,7 23,0 3,2 1,7 6,4

V ta namen je najbolj poučno, pogledati stvari po- gospodarski 
s truk turi v novih občinali-ko-munah, po katerih  je  upravno- orga
nizirana L jubljana od leta, 1953 dalje. Po velikem deležu neproiz- 
vajajočih se p rav  dobro- razvidi, kako- je v industriji zaposlenega 
najm anj v središču Ljubljane (Ljubljana-Center 55,2 %- nepro-izv., 
toda le 10,5 %- industrijskih zaposlencev). Neproizvodnih, to- je na 
meščencev po- uradih, upokojencev itd. je  sedaj zelo- mnogo tudi 
v šišk i (43,2%), pa v Ljubljana-Bežigrad (41,3 %), a tudi na Viču 
(41,8%). Zelo- je instruktivno, kako delež industrijskega delavstva 
raste v zunanjih delih Ljubljane, v Mostah, v Polju, v Šentvidu in 
kako je  naj večji v obmestnih občinah Č rnuče te r Medvode (38,3 %).



Obrt. je na splošno zelo enakomerno razporejena, v jakosti 8,5 do 
10 % prebivalstva, toda z. izjemno velikim deležem 16,5 %  v občini 
Šentvid, kjer se vsekakor uveljavlja učinek koncentracije mizar
stva. Tudi v Mostah je obrti z deležem 13,2 %  obilo' nad povpreč- 
kom, a nemestno' malo je je v Medvodah s 5,7 %. Majhen delež 
kmetskega prebivalstva nam razodeva, katere so> prave mestne 
občine, a znatnejši delež kmetov v občinah Šentvid, Polje in Rud-
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nik (do 33,7 %!) pripoveduje, kako< močno v kmetijsko okolico se
gaj o> te nove upravne enote. Saj vidimo, da niti občini izven Ljub
ljane, Črnuče ter Medvode nimata večjega deleža. Tudi udeleženost 
na trgovini nam dobro nakazuje urbanski značaj, saj vidimo, da 
živi v občini Ljubljana-Center 13,5 %  prebivalstva v trgovini, v ob
činah Bežigrad, šiška ter Vič 10—10,6 %, v občini Moste 9,1 '%■, a  v 
vseh ostalih mestnih občinah mnogo manj, posebno maloi, 1,7—2,4 % 
v izvenmestnih občinah Črnuče ter Medvode. Zelo' določno' se vidi, 
da je trgovina koncentrirana na pravo Ljubljano s šiško, Beži
gradom, Vičem ter Mostami.

V celoti se vidi posebno dobro, kako se Ljubljana širi neenako
merno, najbolj na severozahod v Šentvid ter na vzhod čez Moste, 
za tem čez Ježico v Črnuče. Nasprotno pa se bolj počasi razširja



čez Vič, a najmanj v Barje ter na  dolenjsko' stran, kar nam razode
vajo tudi podatki o gospodarski strukturi občine Ljubljana,-Rud- 
nik. Industrije je tod skrajno malo: v Ižancih samo manjša ope
karna v Dragi, pa manjše podjetje kovinske industrije na Igu s 
72 delavci, a v Škofljici lesnoindustrijsko! podjetje s 64 zaposlenci 
ter manjši rudnik barita v Pleši pred Šmarjem z okrog 80 ljudmi. 
Iz ižanskih vasi tudi šele primeroma malo ljudi hodi ali se vozi na 
delo v Ljubljano, nekaj več iz krajev ob Dolenjski cesti, a tudi ne 
mnogo, razen seveda od okrog Lavrice ter Rudnika ter z Barja, to 
je nekako do razdalje 5—7 km. Iz teh krajev dnevni dotok delovne 
sile v Ljubljanoi ni manjši ko od posavskih vasi, a ižanske vasi ter 
kraji okrog Šmarja soi mnogo manj urbanizirani. Vsekakor je tu 
najmanj industrializirana ter najmanj urbanizirana okolica Ljub
ljane; tu staro kmetijsko' gospodarstvo vztraja najbolj trdno in 
sklenjeno, pa tudi s primeroma počasi napredujočo mehanizacijo'.

Zelo pomemben odstotek prebivalstva odpada na zaposlenost 
pri prosveti in kulturno tehničnem delu. Saj imamo tu obilico 
srednjih, strokovnih in specialnih šol, pa od leta 1919 dalje tudi 
univerzo z nad 7000 slušatelji ter akademije. Tu izhajajo' dnevniki 
in časopisi, tu se tiska poglavitni del slovenskih knjig, tu so razno
vrstne znanstvene, umetnostne in prosvetne institucije in vse to 
proži živahno kulturno' in javno> življenje, ki daje Ljubljani zna
čilnosti nacionalnega središča. Saj je značilno', da okrog 1330 ljudi, 
dela samo v tiskarnah in podobnih podjetjih, kar pomeni 5,2 % 
vsega v industriji zaposlenega prebivalstva Ljubljane. Tu je glavna 
radijska oddaja Slovenije, tu so glavna slovenska gledališča itd. itd.

RAST IN RAZŠIRJANJE MESTA. K ar zadeva zunanjo podobo' L jub
ljane ter njenih posameznih mestnih delov, je  osnovnega pomena, 
da je prvič naše glavno mesto razpostavljeno zelo na široko', a d ru 
gič, da sestoji iz medsebojno dokaj različnih delov. Njihove raz
noličnosti izvirajo največ iz razlik med značilnostmi posameznih 
obdobij nastanka ter svojstev razvoja, a v veliki meri iz različne 
gospodarske s truk tu re  njihovega prebivalstva ter ekonomskih 
funkcij.

Staro mesto Ljubljana je držalo* vodstvo' mestnih zadev, uprave, 
gospodarstva, zlasti trgovine ter obrtnij, dolga, stoletja v svojem 
območju znotraj zidov. Šele v 18. stoletju se je čezdalje večji 
del mestnih funkcij prestavljal v novonastala predmestja zunaj 
obzidja, zlasti v obližju mestnih vrat. In  sicer na Poljanah pred 
f  rančiškanskimi mestnimi vrati (ob današnjem Krekovem trgu), 
na Šempeterski, sedaj Trubarjevi cesti, v Kravji dolini, sedaj Vi-
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dovdanski cesti, v Blatni vasi, sedaj Kolodvorski ulici. Posebno se 
je razvilo predmestje pred Špitalskimi vrati, kjer je Špitalska, se
daj Stritarjeva ulica, držala na Mestni ali Glavni trg prav pred 
Magistrat ali Rotovž, upravno središče mesta. Pred utrjenim vbo
dom na most pred Špitalskimi vrati na sedanjem Prešernovem 
trgu, so se družile glavne dovodne ceste, Šempeterska, Čopova ter 
Wolfova; odtod se je predmestje ob prehodu na Titovo-, nekdanjo 
Dunajsko' in na Tržaško- cesto, posebno naglo večalo. Tudi pred Vi
cedomskimi vrati, na sedanjem Dvorskem trgu, ob Univerzi, se je 
prav tako naglo- razvijalo predmestje, podobno- kot pred Križan- 
skimi vrati, sedanjem Trgu francoske revolucije, od koder so bili 
tudi zelo uporabljani prehodi na takratno Dunajsko- ter Tržaško 
cesto-. Vmes med njima se je že zgodaj razvilo predmestje Gradišče, 
na tleh nekdanje rimske Emone, do neke mere, celo na sledeh 
emonskih cest ter ulic. Le pred Pisanimi vrati, ki je skoznje tekla 
cesta na Dolenjsko-, danes na začetku Karlovške ceste, se skoro ni 
razvijalo- novo predmestje, pač pa so imele ulice Hrenova, Rožna, 
Zabjak in Visoki trg, kasnejša Florjanska ulica, danes Go-rnji trg, 
v nekdanjem Padavu, pravzaprav predmestni značaj.

V 19. stoletju so se upravne, kulturne in druge institucije se
lile iz starega mesta v te dotlej predmestne dele, ki so- prevzemali 
vodstvo- tudi v gospodarstvu. In v obližje nove Glavne pošte se je 
polagoma prestavilo novo mestno- prometno ter gospodarsko sre
dišče. V 20. stoletju se je ta  urbanistični razvoj Ljubljane- naglo 
stopnjeval, pa začel sredi stoletja, posebno po- velikih uspehih so
cialistične graditve, še bolj naglo napredovati v smeri prestavljanja 
urbanističnega težišča proti S in SZ. Sedaj je središče urbanističnih 
funkcij Ljubljane v prostoru med Trgom revolucije, nekdanjim 
Kongresnim trgom ali Zvezdo-, in Ajdovščino, pa med Kolodvorsko 
ulico* s Prešernovim trgom in Prešernovo- cesto-. Podoba, je, da se 
sredotežno- jedro nove Ljubljane primika vse bolj k Ajdovščini, 
ki postaja kot razpotje poglavitnih daljnovodnih cest polagoma 
novo mestno središče.

Novi mestni deli so- nastali v nekdanjih predmestnih predelih, 
bodisi čisto na novoi ko-t Mirje, za, Ko-lezijo- ter Gmajna (na nek
danjem srenjskem pašniku) ob Trnovem, pa Prale-, Rožna dolina, 
Glince in Novi Vič, medtem ko se stara vas Vič pod Brdom ob Gra
daščici naglo- urbanizira. Spodnja šiška je že docela del mesta, a ob 
Zgornji šiški nastajajo novi mestni deli, toda na osnovah stare 
vaške zemljiške razdelitve. Docela na novo- je nastal Bežigrad kot 
mestno naselje, a Moste so se razvile v industrijsko predmestje ob 
starih vaseh Moste, Vodmat in Selo, medtem ko se je razvilo Ko



deljevo v praznem prostoru med regulirano* Ljubljanico ter spod
njim Gruberjevim kanalom, ob Stepanji vasi, ki se je le počasi 
urbanizirala.

Očrtano razširjanje Ljubljane se je  dovršilo* v glavnem šele 
v 20. stoletju. Zato* ima zunanje lice Ljubljane v bistvu še poteze 
zgradbenega prehoda, izraz mešanja starega in novega. Mirje, Be
žigrad, Kodeljevo* imajo* v glavnem značaj obmestij vil, obdanih z 
zelenjadnimi ter okrasnimi vrtički, a male vile z vrtovi so* značilne 
tudi za mnoge dele drugih predmestij ter novih mestnih delov. Zato 
je v Ljubljani primeroma obilo* vrtnega zelenja.

Povsod v osrednjih delih Ljubljane moremo opaziti že po zu
nanjem licu, da tu do* najnovejše dobe še ni bilo* stiske za prostor, 
da krčenje razdalj še dolgo* ni bila vseobvladujoča težnja v mestu. 
Zraven visokih zgradb imamo* še nizke, celo* še pritlične starejše 
hiše in hišice in celo* zelenjadni ter prostrani samostanski vrtovi se 
še vidijo sredi mesta. N. pr. na Trubarjevi (poprej Sempeterski) 
cesti. Samo staro* mesto je homogeno* dograjeno*, seveda z omejitvijo*, 
v kolikor ga ni razdejalo* prezidavanje po velikem potresu leta 1895, 
pa zaradi regulacije Ljubljanice, kakor tudi zaradi starejše te
meljite prezidave okrog Šentjakoba; zares lepo* topografsko* sce
n a r io  kaže Mestni trg. Tu se je najlepše ohranil glavni del starega 
mestnega središča, toda samo v zunanji podobi. Gospodarsko* sre
dišče pa se je preneslo* bolj proti SZ, kjer se je v trgovini in drob
nem urbanskem prometu izoblikovalo' novo* prav izrazito jedro*. 
Od tod izvira vtis, da, je Ljubljana kakor zrastla iz združitve pred
mestij in da je malo cest in ulic izven starega mesta, ki bi kazale 
homogeno*, dozorelo vnanjost; skoro* v sleherni se še meša staro* z 
novim, nizke z visokimi hišami, razširjeni sektorji s prav ozkimi 
grli, ki delajo* težavo* cestnemu prometu, zlasti pa so* delali ovire 
razširjenju cestne železnice. Yeliko oviro razširjenju notranjih me
stnih prometnih žil in mesta samega pomeni dolgi in široki glavni 
kolodvor. Leta 1849 so ga namestili še daleč zunaj, danes pa teme
ljito* ovira mesto, da se* ne more prosto razprostreti proti severu.
V znatni meri je ovira sploh potek glavne železniške proge, ki teče 
sedaj na daljavo* 5 km sko*zi mesto.

Ljubljana postopno odpravlja električno cestno* železnico* ter 
jo zamenjava s trolejbusom in avtobusom. Trolejbus vozi že do 
roba mesta pri Viču, pri Vižmarjih in pri Ježici skozi središče 
mesta pri Ajdovščini ter Pošti, avtobus vozi do* Rudnika na Do
lenjski cesti, a tramvaj obratuje le še do* konca Most pri Selu, se
veda skozi središče pri Prešernovem trgu, Pošti ter Ajdovščini, pa 
do Žal. V kratkem ga bo* trolejbus zamenjal tudi tukaj.



Ljubljana je  z avtobusnega kolodvora na Trgu republike zve
zana z avtobusi na vse strani bodisi s sosednimi mesti Kranj, Kam
nik, Škofja Loka, Bled, Novo mesto, Zagreb, Postojna, Gorica, 
Koper, P iran kakor tudi z drugimi pokrajinami ter njihovimi 
upravnimi središči, Polhov Gradec, Loški potok, Litija itd. itd.

Šele v zadnjih letih socialistične dobe se je začela spreminjati 
tudi zunanja podoba Ljubljane pod učinkom novega gospodar
skega razvoja in bistveno ojačene industrializacije. Povsod v novih 
mestnih delih nastajajo nove stanovanjske hiše, veliki bloki kakor 
na primer v šiški ob Litostroju, pa v sredi mesta, med njimi tudi 
višje stavbe na Titovi cesti, kjer je že iz predvojne dobe najvišja 
zgradba nove Ljubljane, znameniti »nebotičnik« z dvanajstimi nad
stropji. Sistematično smo začeli zazidavati prazna zemljišča sredi 
mesta, pa zamenjavati nizke, celo pritlične hiše z novimi visokimi 
zgradbami. Obenem se je začela sistematična graditev »nove Ljub
ljane« v prostoru med Šmartinsko cesto pri Žalah in Dravljami ter 
staro Zgornjo' šiško'. Postavljanje novih stanovanjskih hiš se zdaj 
naglo stopnjuje, bodisi posameznih manjših, kakor zmerno velikih 
vrstnih hiš, pa zlasti velikih stanovanjskih blokov, toda ne v sta
rinskih sklenjenih frontah, marveč po modernem načinu posamič 
sredi zelenja stoječih stavb. S tem se začenja nova doba v graditvi, 
kar bo imelo za posledico postopno spreminjanje zunanjega lica 
našega glavnega mesta.

Za današnje lice Ljubljane je še vedno skoro da dominantna 
prevlada razmeroma majhnih stanovanjskih hiš in vil, ki so po 
večini obdane z majhnimi vrtički. To je sicer z zdravstvenem oziru 
prav dober način gradnje, toda gospodarsko manj praktičen, ker 
zahteva več stroškov za kanalizacijo', razsvetljavo, gradnjo cest 
itd. Na ta  način se je mesto raztegnilo izredno' na široko, in sicer 
v glavnem v štirih ločenih sektorjih: prvi, poglavitni je usmerjen 
proti SZ, to je proti Šentvidu, drugi proti Ježici, a  spojitev obeh 
otežuje gorenjski kolodvor z železnico. Tretji sektor se širi proti V, 
ob Yodmatu, Selu in Mostah ter proti Stepanji vasi, a četrti proti 
JZ, med Rožnikom in Gradaščico proti Yiču. Proti J, na Barje se je 
mesto širilo* zelo* malo-, bodisi zaradi tega, ker je tu najmanj indu
strijskih podjetij, ki jih niso postavljali zaradi premehkih in pre- 
vlažnih tal, in ker je to najmanj prometna stran. Pregled razvoja, 
mesta v gradbenem pogledu do* konca leta 1958 nam kaže priložena 
karta.

Kako spraviti staro železniško omrežje v Ljubljani v sklad s 
potrebami in težnjami novega razvoja našega glavnega mesta, ta 
huda težava prehaja v novo razvozlavanje prav sedaj. Železnica od



Zaloga do sedanjega kolodvora ostane tud i za naprej, le da se teh
nični oddelki, kurilnica, prem ikalnica itd. prestavijo proti Zalogu. 
Pod železnico se preložijo veliki cestni prehodi-podvozi, na Gospo- 
svetski-Celovški, Titovi in  Resljevi cesti. To je  seveda šele začetek 
p reu rejan ja  železniškega in sploh prometnega vozla v  območju 
Ljubljane.

Pod. 82. Ljubljana, Študentsko naselje

UPRAVNA UREJENOST LJUBLJANE. Ljubljana je bila dolgo tudi 
upravno konservativno urejena po starih mejah mestne občine. 
Proti koncu 19. stoletja je začela preraščati te upravne meje ter se 
širiti s stanovanjskimi stavbami ter obrtnimi in industrijskimi pod
jetji v sosedne občine. Polagoma so se ji tudi upravno priključevali 
deli sosednih občin. Leta 1896 so ji priključili Vodmat pri Mostah, 
a leta 1914 kraj in občino Spodnja šiška. Potem pa so ostale 
upravne meje dolgo' nespremenjene, čeprav so kra ji Rožna dolina 
z Glincami in Novim Vičem, Zgornja šiška, Moste, Vodmat in Selo 
ter deli občine Dotbrunje pri Kodeljevem pred Štepanjoi vasjo že 
davno tvorili v gradbenem pogledu neprekinjeno enoto z mestom. 
Kljub temu so do leta 1934 pripadali občinam Vič, Zgornja šiška 
in Moste. Šele z letom 1935 so' se vse te občine združile z mestom v 
Velikoi Ljubljano' (5; 151, II). Nasprotno' pa so tvorile barske vasi 
Črna vas, Havptmanice, večina Ižanske ceste in Ilovice še vedno



ruralna naselja, ki so bila in so še danes tudi gradbeno* ločene od 
mesta, dasi so od ustanovitve pripadale mestni občini kot »pred- 
kraji«. V navedenem obsegu gradbene enote je imela Velika Ljub
ljana leta 1931 79.050 prebivalcev. Toda mesto se je razširjalo še 
dalje.

Po letu 1945 so se meje upravne mestne občine večkrat me
njale, a vselej so* jih začrtali dokaj daleč zunaj, tako* da so* vezale 
v upravno enoto- tudi znaten del urbanizirane okolice. Končno* so 
se v letu 1952 organizirale velike nove občine-komune, tako* da so 
sedaj urejene v območju geografske enote Ljubljane nove komune- 
občine: Ljubljana-Center, šiška, Vič, Bežigrad, Moste, ki je med 
nje razdeljeno* pravo* mesto*, pa občine-komune Ljubljana-Rudnik, 
Polje in Šentvid, ki jim pripada že obširna ruralna okolica, vendar 
tako*, da je jedro- ali celo* glavni del še v območju najbolj urbanizi
ranega dela zunanje geografske enote Ljubljane.

Število* prebivalcev v območju vseh občin-komun v Veliki 
Ljubljani znaša po stanju v letu 1953 152.383 (z občino* Črnuče 
156.688).

Občine Ljubljana-Center, Vič, šiška, Bežigrad ter Mo*ste, ki 
same predstavljajo glavni del Ljubljane, z vključitvijo* le neznat
nega ali vsekakor manjšega dela ruralne okolice, štejejo* skupaj v 
letu 1953 117.448 prebivalcev.

DEMOGRAFSKA RAST LJUBLJANE. Ako* vzamemo* samo* docela 
sklenjeno* mestno* enoto Ljubljane, brez ozira na sedanje ali prejš
nje* upravne povezave, in sicer staro mesto Ljubljano*, Vič z Rožno 
dolino*, Sp. in Zg. šiško z Dravljami, Bežigrad ter Moste s Štepanjo 
vasjo*, vidimo*, da znaša prebivalstvo Ljubljane po* stanju leta 1953 
113.287.

V tem obsegu moremo* prebivalstvo Ljubljane primerjati s 
prejšnjimi štetji ter ugotoviti mestno* rast takole:

Na istem ozemlju je bivalo v geografski Ljubljani, torej v 
danes sklenjenem mestnem naselju, v letu 1880 29.454 ljudi. Do 
leta 1931 se je prebivalstvo v istem območju pomnožilo* na 74.138, 
kar pomeni prirastek za 151,7%. Do* leta 1953 se je prebivalstvo 
geografske Ljubljane pomnožilo* na 113.287, kar pomeni rast za
284,6 '%• v vsem obdobju 1880—1953.

V območju Šentvida z Brodom in Tacnom ob Savi je živelo 
v letu 1880 1667 ljudi, a v letu 1953 5445, kar pomeni prirastek za 
226 %. V območju Ježice ter bližnjih posavskih vasi s Črnučami 
je živelo v letu 1880 1129 ljudi, a v letu 1953 5751, kar pomeni po- 
množitev za 409 %. Na vzhodni strani, v območju Polja z bližjimi



kraji z Vevčami vred je bivalo- leta 1880 890 ljudi, a  leta 1953 4718, 
kar pomeni povečanje za 430 %.

Vsa Velika Ljubljana, to je prava mestna enota z obmestji 
Šentvid, Ježensko Posavje ter Polje, pa  še z nekaterimi vmesnimi 
kraji, je štelo v letu 1880 33.312 ljudi, a v letu 1953 127.778, kar 
pomeni prirastek za 283,6 %. To se pravi, da je živelo v tem obsegu 
Velike Ljubljane v letu 1953 127.778 ljudi.

Pod. 83. Ljubljana, novi stanovanjski bloki

V statističnih uradnih objavah so navedli običajno nekoliko 
večje številke za prebivalstvo Ljubljane, za leto 1953 n. pr. 138.211 
prebivalcev (za začetek leta 1957 143.502). Te navedbe so vzete se
veda po štetjih v okviru upravnih meja mestnega naselja, ki mu 
je vključene več ali manj ruralne okolice. Saj smo- mogli ugotoviti, 
da biva v območju vseli ljubljanskih komun s Črnučami -vred 
156.688 ljudi, pri čemer pa odpade na še malo' urbanizirane vasi 
okrog zares pretežno urbanizirane Velike Ljubljane skoro 30.000 
ljudi.

LJUBLJANA IN POSAVJE OKROG MEDVOD. Na novo Ljubljano 
se posebno tesno naslanja pokrajina okrog Medvod.

Pozornost Ljubljančanov je vzbudila že soteska v dolini Save 
med Šmarno goro ter Medenskimi brdi. Saj je med najslikovitejšimi



kraji ljubljanske okolice. Tu nastajajo weekendske hišice in vile, 
naslanjajoče se na bližino' reke. Tu SO’ v vznožnem delu šmarno'- 
gorske Grmade okrog Turnca strme ali celo previsne stene, ki so 
že služile za vežbanje alpinistom.

Podobno' je postala privlačna Sora v odseku nad Medvodami 
do krajev Gorenje vasi ter Reteč. Semkaj hiti iz Ljubljane v polet
nih dnevih na tisoče ljudi, da se okoplje ter osveži. V prisojnih le-

Pod. 84. Pogled na Medvode

gah nad Soro je nastalo tu že mnogo hiš ter vil, ki sen izraz 
turistične vloge, ki si jo je pridobila ustrezno tekoča in poleti topla 
rečna voda.

Ob Savi nad Medvodami je še tretji kraj, ki si je pridobil sim
patije Ljubljančanov. To je Zbiljsko jezero, v katerega je razšir
jena savska struga nad jezom nove hidrocentrale in kjer nastajajo 
nove čolnarne in še marsikaj privlačnega za nedeljske izletnike. 
Vrh tega je nižje dol Sava zelo priljubljena med vodnimi športniki 
za vežbanje s kajaki.

Posebno važna značilnost Medvod pa je v nagli ter krepki in
dustrializaciji. Modernemu gospodarskemu razmahu tega. področja 
je osnova v izdatni vodni sili, ki jo nudi tako Sava v Medvodah, 
kjer je po epigenezi zašla v triasni apnik ter tvori brzice, kakor



tudi Sora v Goričanah, ki je na podoben način stvorila brzice v 
strugi na oligocenskem konglomeratu. Vodno* silo je izrabljala že 
stara elektrarna v Medvodah, ko* sta bili tu, v Medvodah in Gori
čanah, nastali ob brzicah dve tovarni Združenih papirnic. Pozneje 
je papirna tovarna v Medvodah prenehala, ostala pa je tovarna 
celuloze v Goričanah in se še povečala; danes zaposluje 223 ljudi.
V novi dobi smo* tu zgradili novo veliko* hidrocentralo, ki se je Sava 
nad njo* razširila v »Zbiljsko* jezero«. V Medvodah se je znatno 
koncentrirala industrija, Tu dela tekstilna tovarna s 315 delovnimi 
močmi, tovarna barv » Color« s 153 ljudmi, lesna industrija »Sora« 
s 170 zaposlenci ter »Tesnilka« s 132 ljudmi. Medvode so* potem 
takem močno* industrijsko središče z 993 industrijskimi delavci, 
a razen tega hodijo* iz soseske okrog Medvod na delo* v Ljubljano, 
pa v Kranj ter Škofjo* Loko*. Industrijska podjetja se naglo* večajo*, 
a čezdalje več delovnih ljudi priteguje industrija v Kranju, Loki 
ter v Ljubljani, tako* da so* Medvode* danes najmočnejši industrijski 
center v okolici Ljubljane. Ker je z železnico in cesto* zelo* dobro 
zvezan z glavnim mestom, je pričakovati, da se bo njegova pri
vlačna moč še stopnjevala, pa  da bodo* v bližnji bodočnosti gospo
darske* in prebivalstvene vezi med Medvodami ter Ljubljano naglo 
in krepko naraščale.

OBOD LJUBLJANSKEGA BARJA

UVODNA KARAKTERISTIKA. Kotlina Barja se odlikuje po* tem, 
da je njen obod zelo* neenakomemoi izoblikovan.

Na južnovzhodnem oglu Barja imamo* v obodu najnižje pod
ročje okrog Šmarja, z, zelo* zložnim prehodom v prostrano* Gro
supeljsko* kotlino*, ki pomeni dejansko nekako nadaljevanje Barja 
v višjem nivoju. Vsi ti sektorji so* že v dinarskem področju, v svetu, 
kjer se* ob prevladi apnenca-dolomita močno uveljavljajo kraške 
reliefne značilnosti.

Severno* obrobje Barja je docela drugačno. To* je svet pred
alpskega značaja, s sredogorskimi višavami, a  dosti prostornimi 
dolinami vmes, svojevrstna pokrajina, ki se najčešče imenuje po 
Polhovem gradcu, večjem naselju v eni od dolin, izoblikovani ob 
Gradaščici.

Dejansko* je tako, da smo* v območju Horjulske in Gradaške 
doline ter njiju sosedstvu kakor v spodnjem delu Ljubljanske ko- 
tline, na katerega se je še preneslo* tektonsko* grezanje Barja. Še 
prav posebno* dela tak vtis vzhodni ter južnovzhodni obod Barja,



kjer je bilo tektonsko grezanje tako' močno, da je relief ostal v nad
morskih višinah skoro za, štiri sto metrov nižjih ko' v dinarskih pla
notah Krima ter Posavskega hribovja. Tudi Grosupeljska kotlina 
pripada še temu nizkemu reliefu, ki ni le učinek erozijskega pre
oblikovanja stare pliocenske Rašice, temveč tudi posledica močnega 
tektonskega, zaostajanja sredi splošnega dviganja. Podoba je, da se 
je to< tektonsko' relativno' grezanje godilo' v mlajši pliocenski dobi. 
Zato je bilo zasipanje posebno intenzivno v območju Barja in Ljub
ljanskega polja, pa v Horjulski dolini ter Grosupeljski kotlini. Da
našnji relief v dnu Grosupeljske kotline je le za 30—40 m višji od 
Barja. Zelo je poučno in ■ značilno', kako sega v hladni polovici 
leta, zlasti pozimi, ob toplinski inverziji jezero mrzlega zraka 
ter goste megle čez Ljubljansko polje in čez Barje še v Gro
supeljsko kotlino ter nehava šele v sedlih in prevalih nad Račno 
in Čušperkom 464 m, nad J oško dolino' okrog 430 m ter v klan
cih Peščenka 437—463 m nad Yišnjo goro. Zato tudi nikjer v 
območju Grosupeljske kotline ni vinogradov, dasi so naprej na 
Dolenjskem od okrog Stične dalje že prvi nasadi vinske trie v 
istih višinah. Visoke dinarske planote okrog Metnaja, višnjegor- 
skega Leskovca in Polževa, Jelovca ter Ahca so dejansko' obod 
Ljubljanske kotline v klimatskem pogledu, po' nadmorskih vi
šinah reliefa ter po morfogenetskem dogajanju. Po tem tolma
čenju razvoja celotne naše pokrajine okrog Ljubljane in v spod
njem delu Ljubljanske kotline sploh se nam zdi zelo utemeljena 
domneva nekaterih geomorfologov (Rus 123; Rakovec 61), da so 
na vzhodnem robu Barja ohranjeni kosi glavnega pliocenskega 
ravnika v nadmorskih višinah okrog 440 m, medtem ko so v obodu 
nad 800 m visoko, na jugovzhodu pa le 560 m in 620 m. Na osnovi 
takšnega tolmačenja tudi razumemo, kako da se v območju Ljub
ljanske kotline tektonski nemir nadaljuje predvsem v južnem ter 
južnovzhodnem delu, kakor pričajo potresi v Ljubljani in okolici, 
posebno zadnji v letu 1895.

Iz teh razlogov se zdi najbolj smotrno', da, podajamo' geografsko 
karakteristiko' Gradaških dolin in njihovega sosedstva in prav tako' 
Grosupeljske kotline v neposredni naslonitvi na Ljubljansko ko
tlino.



GRADAŠKE DOLINE TER POLHOGRAJSKO HRIBOVJE

PREGLED. Severni del te pokrajine ima med Ljubljančani ime 
P o l h o g r a j s k i  D o l o m i t i ,  toda šele v novejši dobi, pač pod 
vplivom izletniške in potopisne književnosti. Med domačim km et
skim prebivalstvom pa nim a nobenega skupnega imena. P rav  tako 
ga nima južno od tod ležeče področje podolžnih dolin, ki stoji v

Pod. 85. Polhov Gradec

njihovem osredju Horjul. Severni del je  manjši, bolj masiven in se 
odmaka proti SV k  spodnji Sori. Južni del je mnogo m anj razrezan 
in razdeljen z dokaj prostornimi vzporednimi dolinami, Polhograj- 
Horjulsko in Podlipsko. To> je  lepa, slikovita pokrajina. Spada k 
neposredni okolici glavnega mesta Ljubljane, pa je  spričo tega 
področje najbližjih, zelo priljubljenih izletov Ljubljančanov.

Akoi naj imenujemo ves ta  predel s kolikor toliko sprejem lji
vim enotnim imenom, je še najprikladnejše, reči m u P o l h o 
g r a j s k o  h r i b o v j e ,  po Polhovem Gradcu, k i stoji nekako' na 
sredi te  zanimive pokrajine.

N a obeh straneh Ljubljane, ob stiku med Barjem in L jubljan 
skim poljem, se vleče nadaljevanje velike litijske antiklinale proti 
zahodu. Tudi tu  so v njenem osredju na  široko' razgaljeni stari škri-



Ijevci in peščenjaki, pripadajoči karbonu, permu in werfeniškemu 
oddelku spodnje triade. Od Loga pri Brezovici pa tja doi Mednega 
pod Medvodami je domala ves vznožni del hribovja iz teli vodo- 
držnih kamnin. Toda v znatnem delu ležijo' na njih debele zaplate 
triadnega dolomita, ki je v njih izoblikovano' vrhovje ob Polho
grajski dolini z Grmado 898 m, pa tudi okrog Tošca 1021 m in tja  
proti Medvodam ter spodnji Sori. V dolomitu soi izklesane zelo* sli
kovite oblike, hude strmine, pa, zelo priostreni, skoro že rogljati 
vrhovi. Pogledom iz Ljubljane obvladujejo’ zahodno obzorje in ni 
čuda, da so' vzbujali pozornost in da, SO’ Ljubljančani v prvi dobi 
izletov in turistike vsemu temu hribovju dali ime Polhograjskih 
dolomitov. A tudi najvišji dosezajo le zmerne višine, največ Toše 
1021 m. Toda dolomitne gore SO' obdane s starejšimi škriljevci in 
peščenjaki, ki je v njih izoblikovano' bolj položno hribovje, z bolj 
široko razpotegnjenimi kopami, a, tudi nižjimi višinami.

Vode so usm erjene od tod največ proti S in SV. Izdolble so 
tesne, a globoke debri, n a j večjo med njim i Ločnica, k i stoje ob 
njenem zgornjem toku Knapovže, k je r so nekdaj kopali svinec. 
Rudonosna, žila je  v nadaljevanju  one iste kamnine, k i vsebuje 
tud i pri L itiji svinčeno' in cinkovo' rudoi.

Razvodni hrbet se vleče od vzhodnega roba, pri Šentvidu čez 
Toško' čelo in mimo Topola-Katarine pa čez Grmado 898 m na Toše 
1021 m proti zahodu, kjer se v njega, nadaljevanju dviga plečata 
Pasja ravan 1030 m, najvišja gora, v vsem hribovju med Ljubljan
sko' kotlino in Poljansko' Soro. Razvodni hrbet bi se mogel tedaj 
primerjati z manjšim pogorjem podolžne alpske smeri in se res 
v velikem ujema s smerjo zgradbemih enot v tem področju. Od 
njega se spuščajo' stranski hrbti in gorski pomoli proti S, ločeni z 
globokimi grapami in dolinicami, ki so jih razrezali neposredni pri
toki Sore in Save. Na južno' stran, v Gradaščico' teko le kratki 
pritoki, ki so med njimi le manjši, a strmi gorski pomoli. To je 
orografsko' ogrodje razgibane, slikovite pokrajine. Povsod v dolo
mitih so velike strmine, marsikje gleda na povšje čok» gola skala.
V škriljevcu in peščenjaku pa so' bo*lj položna pobočja in mak» nag
njene planje. Pri Toškem čelu je v apnencu izoblikovana celo 
manjša, a zelo izrazita planota, razjedena s kratkimi vrtačami, 
imenovana Ravnik.

Podoba je, da je Gradaščica sprva, tekla od izpod Hruševega- 
H rastenic naravnost proti VSV tik  pod Toškim čelom preko pod
ročja južno ob Šentvidu, pa da se je podobno kot Šujica ločeno 
iztekala v Savo'. Vzporednost vodotokov je prihajala v tej prvotni 
razporedbi še bolje do' veljave.



V celem je  to  hribovje nudilo človeku malo opore za naselitev. 
Le v m anjšem delu bolj položnega površja je  gozd skrčen, a  ker 
takšnega zemljišča ni bilo' k a j p rida  na razpolago^ je v celem Pol
hograjsko hribovje le malo poseljeno. K ar je  tu  poseljenega, gre 
skoro le za redko raztresene posamezne kmetije, k i čepijo nad str
minami ob ovršju, tudi v največ jih  višinah. Večje združbe kme- 
tiških domov so docela izjemne, kakor vzemimo pri znanem izlet
niškem središču Katarini-Topolu. Po gospodarskih in upravnih 
povezanostih je to hribovje navezano na  bližnje doline in ravnine, 
na  vse strani, še najm anj pa  neposredno k Ljubljani, dasi zračna 
daljava ni velika. Zato se je v teh hribih ohranilo m arsikaj samo
svojega, k ljub  bližini prestolnice. P ravzaprav  sega slabo poseljeno 
gozdno ozemlje ravno proti L jubljani najbolj sklenjeno, saj se med 
Šentvidom in Dobrovo razteza tik  do zahodnega roba mesta.

HRIBOVJE IN DOLINE OKROG HORJULA. Južna polovica Polho
grajskega hribovja je  od severa slcoro popolnoma različna po vsem 
površinskem licu in  po poseljenosti, kakor je  različna tudi po 
zgradbi in kam ninski sestavini. Tu se vlečejo tr i  podolžne doline, 
Polhograjska, H orjulska in Podlipska; zadnja med njim i je  v 
spodnjem delu tako rekoč potopljena pod barskim i usedlinami in 
nasipinami, tako da joi nakazujejo' le osamljene gorice sredi Barja. 
Doline so dokaj prostorne, tako da so! gorski h rb ti med njim i p ri
meroma malo obsežni, p a  tudi ne visoki. Doline določajo1 tedaj 
v poglavitnem značaj te  pokrajine. Zato pa je tudi mnogo* bolj ob
ljudena in obdelana, Po' Gradaščici, k i v  glavnem odmaka te  kraje, 
bi mogli najbolj upravičeno' imenovati to pokrajino kot celoto; 
nem ara bi se mogli navaditi celo na skupno' ime G radaške doline. 
Prebivalstvo' samo pa pozna seveda samo imena za posamezne do
line. G radaška pokrajina spada med najlepše dele ljubljanske oko
lice, ljubka, lepa in slikovita.

G radaška pokrajina je  zelo' zanimiva tudi po zgradbenih svoj
stvih. Tu smo v področju, k je r se stikajo' alpske in  dinarske zgrad- 
bene enote. V severnovzhodnem delu, odi L jubljane pa tja  do Loga 
smo1 še v območju litijske antiklinale; tu  je  vse površje iz k a r 
bonskih, perm skih in werfenskih škriljevcev ter peščenjakov. 
Ozemlje je izoblikovano v položne hribe s široko' ploščatimi vrhovi 
in zelo blagimi pobočji. Takšno je ob severnem robu Bar ja, p a  med 
spodnjo H orjulsko in Polhograjsko dolino', nekako od črte Log— 
Brezje'—Črni vrh navzdol (prim. geol. k .). Geološke proge se vlečejo' 
tu  v  smeri od VSV proti Z JZ, torej vzporedno, kakor potekajo zgrad- 
bene enote v sosednem področju na  severu, postavimo okrog Smled-
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nika in Medvod. V oči bode orografska vzporednost v naši po
krajini: Polhograjska dolina, pa spodnja Horjulska dolina pod Brez
jem in enako» severni rob Bar ja  potekajo v pravcu od Z JZ proti 
YSY, kar pomeni vzporednost bodisi z geološkoditološkimi pasovi 
in najbrž tudi z gradbenimi enotami. Obe dolini sta tedaj pravi 
podolžni dolini in prav takšna je bila tudi cela Tunjiška dolina, 
katere spodnji del je  potopljen v nasipini Barja, a zaznaven še



vedno v nizu osamljenih goric, ki se vlečejo od bližine Vrhnike 
(Sinja gorica) do* Vnanjih goric, predstavljajočih ostanke hrbta v 
desnem boku spodnje Tunjiške ali Podlipske doline.

V zgornjem delu Gradaškega področja se slika spremeni. Po
vršje je  tu pretežno iz trijadnih apniških skladov, a vmes obilo 
ozkih prog s škriljevci in peščenjaki. Geološka proučevanja so 
pokazala, da moramo v teh pretežno* trijadnih kamninah, v vsem 
tem pasu gledati nadaljevanje dinarske zgradbene enote, kakor 
sega na JV doi južnovzhodnega roba Barja pri Šmarju. Ta süa 
zanimivi zgradbeni pas zavzema ves prostor med dvema prelom
nicama: eno, ki poteka od Logatca zadaj za Zaplano čez Smrečje, 
pa ob Žirovskem vrhu na Trato v Poljanski dolini, pa drugo, ki 
teče od roba Barja pri Logu mimo Brezja pa  ob Koreni nad Hor
julom, ob Črnem vrhu in Pasji ravni do Poljanske doline pod Vi
sokim. Ta prelomnica nam loči površje alpske zgradbe od dinar
skega, a je hkrati združena z narivom: ob njej je gorotvorni 
stisk porinil starejše alpske ploče preko* mlajših dinarskih grud 
(Kossmat 57; 72).

Zelo zanimive so tudi vse tri glavne doline, Polhograjska, Hor
julska in Podlipska, ki so jih izdelale Gradaščica, Šujica in Tunjica. 
Posebno prostorna je dolina Šujice okrog Horjula, tako* da je že 
podobna majhni kotlinici. Tektonsko* zaostajanje najbrž še dan
danes traja. Zakaj ne samo* da so v dnu usedline gline, ki pričajo*, 
da je bilo* nekdaj, bržkone v düuviju, tukaj majhno* jezero*. Še 
danes je danja ravan v dolini jako* zamočena. Strmec je neznaten, 
vodni odtok zaostaja. Tako* pogosto se tu  razlivajo* povodnji, da je 
danja ravan sposobna samo* za konjino; kisla trava tukaj imenitno 
uspeva, Za polje so sposobne kvartarne terase, obdajajoče mokro 
dno, pa spodnje pliocenske* terase, ki so tudi tu izredno obilno 
izoblikovane. Na njih je prostora celo za precej vasi, ki niso majhne. 
Horjulska kotlinica je* najgosteje poseljeni del vsega Polhograjskega 
hribovja. Saj se nadmorska višina v vsej dolini od Dobrove pa do* 
Vrzdenca giblje le* med 300—350 m. Nad Vrzdencem se dolina naglo 
zoži in v zgornjem porečju so* ob Šujici ter njenih pritokih le te*sne 
debri in grape.

Podobnega značaja je Polhograjska dolina, le* da je tu plani del 
od iznad Babne gore pa do* nad Polhov Gradec znatno manj pro
storen. Tudi tu se je nabralo precej vasi, sredi med njimi pa Polhov 
Gradec, ki se odlikuje po* svoji slikoviti legi ob priostrenem graj
skem holmu, pod daleč vidno* goro* Sv. Lovrenca.

Gradaške tri doline so imenitnoi ožilje pokrajine. S svojimi pro
stornimi planimi ploskvami nudijo in so nudile obilo* prilike člo



veku za gospodarjenje. Človek je  znatno m anj izkoristil nizke 
pa  položne škriljeve hribe na vzhodu, nego« višje pretežno apniške, 
z obsežnimi terasam i oblikovane vzpetine n a  zahodu, k je r je  vasi 
znatno več. P a  tudi bolj zgodaj se je  človek udomačil na njih.

Toda ni bilo' samo kmetijstvo, ki je privabljalo človeka v 
Gradaško' pokrajino. Tudi za prometne zveze pripravna lega je 
mnogo pripomogla k temu. Zakaj lučenska suha dolina je kazala 
pot v veliki prehod, ki je držal čez Poljansko' dolino k Cerknemu, 
pa dalje čez šentviško' goro k Tolminu ter skozi Čedad na ravnino 
v Furlaniji. Ta pot se je spuščala skozi Suhi dol zložno' bodisi po 
Polhograjski kot po' Horjulski dolini proti Ljubljani. Mnoga zna
menja kažejo*, da je ta daljnovodna pot zelo' stara, pa  da, so> jo 
uporabljali zlasti v prazgodovinskih časih. Izkazalo' se je, da so' 
tudi ob prodiranju na svoja nova bivališča stari Slovenci lučenski 
prehod uporabljali najbolj, koi soi prodirali v zgornje Posočje 
(Kos 42).

Starodavna prometna funkcija Horjulske pokrajine že dolgo 
ni več aktivna. Čez Lučne je celo v dobi avtomobilov le malo pre
voza. In večina našega področja je ostala vstran od železnice. 
Ostala je spričo tega skoro docela kmetijska pokrajina, saj je 
tukaj do' 63,1 % prebivalstva, ki živi le od kmetijstva. V vsej novi 
občini Dobrova, ki veže v upravno' enoto vse to ozemlje, je samo
8,5 % industrijskega prebivalstva, a še ta  delež je v glavnem vezan 
na sedež občine ter njega okolico, kjer se še uveljavljajo urbani
zacij ski vplivi Ljubljane. V obrti je  7,9 %-, v gozdarstvu 0,9 %', v 
vseh urbanskih poklicih 7,3 %>, a neproizvodnih je 12,3 %.

Kmetijstvo se opira precej na poljedelstvo v ožjem smislu, 
zlasti v osredju pokrajine, kjer je največ ravnih dolinskih tal, in 
kjer zavzemajo njive z vrtovi in sadovnjaki največ površine.

Toda še bolj je  svet pripraven za živinorejo, saj razpolaga 
s precej obsežnimi travniki, k i zavzemajo' na  prim er v H orjulski 
dolini obilo* površja. Kisla trava je  sicer bolj p rip ravna za rejo 
konj, toda govedoreja je  na prvem  mestu. V spodnjem delu dolin 
so udeleženi km etje še nekoliko n a  oskrbi L jubljane z mlekom.
V zahodnem delu, v  Podlipski in  zgornji H orjulski dolini pa so 
udeleženi še na oddaji mleka v mlekarsko in sirarsko zadrugo', 
današnjo veliko m lekarno na  Vrhniki. Toda v ostalih področjih je 
važna prodaja volov in krav  p a  telet. Skratka: živinoreja za te 
doline jako mnogo- pomeni.

Tudi gozda je  tu  precej in prodaja lesa je  prinašala obilo 
dohodkov. N ajbolj je  osredotočena n a  Polhograjsko dolino, kam or



spravljajo^ hlode z višin v povirju in na levi strani. Največ jih 
odvažajo skozi Dobrovo proti Ljubljani.

Lega vstran od železnice je vzrok, da obrtnost v Horjulski 
pokrajini malo pomeni in da je tudi industrijski ter urbanizacijski 
vpliv semkaj jako malo segel. Samo 7,9 %  ljudi se preživlja z ude
ležbo na obrti in 8,5 % na industriji.

Dejstvo, da je ta pokrajina tako močno ohranila kmetski zna
čaj, je največ pripomoglo', da ne more pokazati demografskega
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napredovanja. V vsem našem področju je bilo mogoče v obdobju 
1880—-1931 ugotoviti demografsko stagnacijo'. Samo» tista področja, 
ki SO' že blizu železnice ali ob Dobrovi, izkazujejo napredek tudi 
v dobi 1931—1953.

VODILNI KRAJI. Znatna oddaljenost od tržišč je pripomogla 
Polhovemu Gradcu, da. se je povzpel do precej tržne vloge. P o l 
h o v  G r  a d e c  ima zelo> slikovito lego. Stoji ob priostrenem graj
skem holmu, ki so' na njem ohranjene razvaline starega gradu. Ima 
po stanju iz leta 1953 107 hiš in 346 prebivalcev. Tu je bilo od 
nekdaj središče izkoriščanja gozdov, sedež več žag in obdelava 
lesa. Tudi danes je tu sedež 1 es n o- i n du st rij sk e g a podjetja s 75 za
poslenimi.



H o r j u l  v Horjulski dolini je drugi pomembnejši kraj v naši 
pokrajini, ki ima nekaj urbanskih funkcij. Stoji sredi najbolj raz
širjenega dela doline-kotlinice ob Šujici, in sicer na prisojnem 
vznožju, kjer se prečni prehod od Barja k Polhovemu Gradcu začne 
vzpenjati v glavne klance. Dandanes je  Horjul še vedno* majhno 
gospodarsko središče gosto obljudene in gospodarsko jako razgi
bane soseske. Tudi tn se je spričo tega namestilo nekaj krajevne 
trgovine in obrti. V letu 1953 je imel 148 domov ter 577 prebivalcev. 
Dandanes je njegov položaj vendarle ugodnejši ko lega Polhovega 
Gradca; bliže je železnici ter veliki cesti, pa hkrati bliže Vrhniki, 
pod katere gospodarskim vplivom je.

Tretji pomembnejši kraj Gradaške pokrajine je D o b r a v a ,  
ki stoji v geografsko zelo* ugodnem položaju na stiku Polhograjske 
in Horjulske doline, pa  obenem že na robu Barske ravnine. Zato mu 
je pripadla vloga upravnega središča nove velike občine*, k i obsega 
obe dolini ter glavni del Polhograjskega hribovja, s skupno 
6543 prebivalci. Pomembnejših obrti nima, a nje prebivalci so še 
v znatni meri udeleženi na delu v industriji ter drugi gospodarski 
dejavnosti Ljubljane. Ima 117 hiš ter 439 ljudi.

GROSUPELJSKA KOTLINA

UVODNI PREGLED. Prav posebno obrača nase pozornost južno- 
vzhodno obrobje Barja, okrog Šmarja, kjer je rob Ljubljanske 
kotline najnižji — razen seveda ob prehodu v Savsko dolino*. On
stran prevala med Velikim vrhom in Razdrtim, kjer teče Šmarska 
suha dolina, se začenja dokaj velika kotlina Grosupeljska, ki ima 
marsikatere podobnosti z Barjem. Dognano je, da je bil odtod vodni 
odtok sprva usmerjen v kotlino Barja; tod čez je prvotno tekla reka 
Rašica, in sicer iz pokrajine v Laščah ob Dobrem polju v  Grosu
peljsko kotlino, kjer je bila krajevna sovodenj, pa dalje mimo 
Šmarja, kjer je ostala po* njej dediščina v obliki suhe doline* ob 
Velikem vrhu. V izoblikovanosti površja so ostali mnogi znaki tega 
prvotnega odtoka iz pliocenskega obdobja, v katerem je bila Ra
šica še pritok Ljubljanice. Odtlej je prevladalo* tukaj zakrasevanje; 
vodno omrežje je razpadlo* na več ponikalnic, ki so* si v votlikavi 
notranjosti poiskale odtok v zgornjo Krko*. Toda, ta  podzemeljska 
pretočitev je mlajša, vsekakor šele iz kesnega pliocena. Zato* je 
ostalo tu obilo skupnih svojstev, v vsem področju od Lašč mimo 
Dobrepolja in v Grosupeljski kotlini do* Barja pri Šmarju. (Zelo je 
mogoče, da je pliocenska Rašica tekla sprva mimo* Šmarja proti
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Obod Ljubljanskega Barja

severu v smeri na Ljubljansko1 polje, 61) Zato smoi večkrat to 
nenavadno' interesantno' pokrajino' skušali imenovati z, novim, se
veda docela umetnim imenom Raško podolje, pač, ker se v njej 
uveljavljajo' značilnosti nekdanje rečne doline Rašice. Prav posebno 
nam nizek prag pri Šmarju pripoveduje, da smo tu takorekoč v 
nadaljevanju Barske kotline, v zakraseli dolini nekdanjega naj
večjega Ljubljančinega pritoka.

Zato borno v naslednjem uvrstili karakteristiko' ter opis Gro
supeljske kotline.

Poudarimo pa naj ob tem, da so mnoge pokrajinske poteze tu 
skupne s svojstvi ostale Dolenjske, bodisi v prirodi ozemlja, kakor 
v gospodarskih in óstalih demogeografskih značilnostih. Dolenjska 
govorica se začenja že v južnovzhodnem kotu Barja, tako na Ižan
skem, kakor tudi v Šmarju ter v vaseh pod njim in nad njim. Po
temtakem je dejansko G rosupelj ska kotlina prva dolenjska pokra
jina, čeprav smatramo iz tehtnih razlogov za najboljše, da opis 
oboda z Grosupeljsko kotlino' uvrstimo v naslonitvi na Barje.

Grosupeljska kotlina obrača nase pozornost po svojem kraškem 
značaju, s ponikvami, slepimi dolinami, kraškimi izvirki, pa  tudi 
že s kraškim poljem. Tu smo predvsem že v dinarskem zgradbenem 
območju, ki se začenja nekako' pri Škofljici na južnovzhodnem 
robu Barja. Na severovzhodu od tod se vzdiguje Posavsko' hri
bovje, ki pripada v vsem obsegu še karbonskim hribinam litijske 
antiklinale. Prehod iz litijske antiklinale^ pripadajoče še alpski 
zgradbi, v tektonske enote dinarskega površja se šele sedaj v 
drobnem raziskuje. Kossmatove ugotovitve se dopolnjujejo, da to' ni 
izrazita tektonska meja med obema zgradbama, marveč miren, 
slabo opazen prehod z interferencami obeh smeri (Grmovšek 72 a; 
179). Vsekakor pa ima vse hidrografsko povodje Grosupeljske ko
tline že docela dinarsko zgradbo'.

V Grosupeljski kotlini se v celotni izoblikovanosti površja 
zelo dobro vidijo učinki prvotnega rečnega toka, usmerjenega od 
Dobrepolj in rečice Rašice, sedanje ponikalnice, v smeri proti SZ. 
Zato je to' zelo svojevrstna pokrajina, kjer imamo takorekoč pre
pletanje učinkov prvotnega rečnega toka in kesnejšega oblikovanja, 
zlasti zakrasevanja, ki je ustvarilo' značilnosti kraškega polja ter 
osredje kotline s sekundarnim, vsekakor mlajšim hidrografskim 
sotočjem, ki ima v površju vidne poteze inverznega vodnega toka.
V teh pogledih je Grosupeljska kotlina zelo interesanten svet, 
kompleksen in še ne dovolj proučen.

Predel Grosupeljske kotline je jako- razgiban svet, zelo' ne
enakomernega površja, povsem dinarske zgradbe, toda zelo raz-



nolike geološke sestave, ki se v njej vrstijo pasovi nepropustnih 
hribin z normalnim reliefom, pa proge apnencev in dolomitov 
največ triadne starosti; na njih so s b razvili kraški pojavi ter pre
oblikovali površje. Y velikem je apniško površje v večini in zakra- 
sevanje je krepko prevladalo, toda obilna menjava v ge*ološko>- 
petrografski sestavi že na majhne razdalje je nudila o*sino*vo* za sila 
zanimive hidrografske spremembe. Izredno mnogo je tu ponikalnic; 
mnogoštevilne ponikve se vežejo s slepimi ter suhimi dolinami, ki 
so posebno* značilne za to pokrajino, dasi jih je zakrasevanje že 
močno deformiralo. Ponikev Rašice pri vasi Ponikve je sicer že 
daleč nad Grosupeljsko kotlino, toda nanjo* se veže niz suhih dolin, 
prekinjen s kraškimi kotanjami, čez Grosuplje in Šmarje do* roba 
Barja, Tod je nekdaj povrhnje tekla prvotna Rašica, pritok Ljub
ljanice ter sprejema v svojem normalnem toku dotoke od desne 
in leve; tudi po* njih so ohranjene suhe in slepe doliti e. Predel 
Grosupeljske kotline predstavlja potemtakem spodnje porečje 
prvotne Rašice. Geomorfološki sledovi nekdanje hidrografske skup
nosti ustvarjajo tukaj v oroplastiki najkrepkejše elemente enote. 
Toda kakor povsod v pokrajini, ki je  ob prevladi zakrasevanja 
razpadla na sestavne dele po* tem, koliko* je ponekod zagospodoval 
kraški relief, a po drugod se ohranilo normalno hidrografsko 
omrežje z normalno izobHkovanim površjem, tako* prihajajo tudi 
v Grosupeljski kotlini krepko do veljave posamezni pokrajinski 
deli, predstavljajoč najmanjše pokrajinske enote.

SLEDOVI PRVOTNEGA VODNEGA PRETOKA. Predvsem je za naš 
predel značilna že docela dinarska zgradba. Geološki pasovi se 
vlečejo* v smeri od JV na SZ, med njimi tečejo* prelomnice v istem 
pravcu, uveljavljajoč se marsikje* prav krepko* tudi v oroplastiki; 
smeri dolin, suhih in živih, so dinarske po veliki večini, in tudi 
kraške jame z Radenskem poljem so* razvrščene od JV proti SZ. 
Toda v sevemovzhodnem obrobju, med Stiškim kotom in južno*- 
vzhodnim oglom Barja pri Škofljici, se izvrši prehod v alpsko 
zgradbo Posavskega hribovja; podrobnosti tega prehoda še niso 
preiskane, saj spada sploh naš predel v geološkem pogledu še k 
najslabše preučenim področjem Dolenjske. Po* dosedanjih ugoto*- 
vitvah se zdi tako*, da sega trijadna odeja iz južnega krila litijske 
antiklinale brez prekinitve v dinarske pasove.

Triada prevladuje v vsem našem področju. Toda kakor že v 
uvodu rečeno*, vlada tu velika geološka pestrost. Na dan se po
kažejo pasovi zgodnjetriadnih rabeljskih škriljevcev (na primer



pri Turjaku), kakor tudi proge werfenskih škriljevcev. Izpod 
triade gledajo tudi permske ter zlasti karbonske plasti, največ 
s škriljevci, pa tudi s peščenjaki. Skriljevce vidimo pri Senturju, 
Dreniku, nad Višnjo* goro itd-, kjer se povsod vleče j o v ozkih di
narskih progah, povzročujoč učinkovito menjavoi v hidrografskih 
razmerah in v reliefu. V pasovih nepropustnih škriljevcev in pe
ščenjakov so* pogoji za normalen nadzemski vodni odtok in relief. 
Pas potokov je v zahodnem obrobju Grosupeljske kotline, kakor 
tudi v njenem severno vzhodnem delu. Toda nepropustni pasovi so 
ozki in potoki morajo* po večini po kratkem teku prestopiti na 
apniška tla, zapadla zakrasevanju ter izginejo* v njih. Ugotoviti so 
se mogli sledovi suhih dolin v taki razporejenosti, da. pričajo*, kako 
je tekla tu Rašica nekdaj nadzemsko od Ponikve še dalje ob Škoc
janskem podolju proti Grosupeljski kotlini in po Šmarskem po
dolju v Barsko kotlino*, kjer se je združila z Ljubljanico*. Drugi 
potoki, od katerih so* mnogi ohranjeni le še v slepih dolinah, so 
pritekali v staro* Rašico, ki je predstavljala glavni odtok našega 
predela; še v sedanjem reliefu so* ohranjeni prepričevalni sledovi 
tega nekdanjega vodnega odmakanja.

Odkar je prevladalo* zakrasevanje, se je obenem preusmeril 
vodni odtok. Krka, k i se je razvila na dinarski prelomnici in ob 
njej krepko* vrezala svojo strugo*, je po podzemskem potu vlekla 
nase vode iz čim dalje širšega področja in vanjo so se pretočile 
podzemsko tudi vode iz nekdanjega srednjega porečja Rašice z njo 
samo. Zelo* je verjetno*, da so tudi tektonska gibanja vplivala na 
preusmeritev vodnega odtoka, ki je tako* značilna za našo pokra
jino*. Ne le Rašica sama, marveč tudi vodni odtok z Radenskega 
polja, iz celotne Grosupeljske kotline, odkoder je* vse odmakanje 
prvotno* šlo* proti Barju, je usmerjen sedaj po* kraškem podzemskem 
potu proti Krki, ki je s tem svoje podzemsko* povirje primaknila 
v neposredno bližino* Barske kotline.

SEDANJE POVRŠJE. Ako se* peljemo iz Ljubljane na Dolenjsko, 
nam stopijo* značilnosti krasa pred oči brž, ko se železnica za 
Škofljico vzpne po* pobočju z Barske kotline navzgor. Se preden 
se vlak ustavi na postaji Smarje-Sap, vidimo* pri Razdrtem konec 
majhne slepe doline, k jer gine v Ponikvah voda v zemljo, a se 
pokaže brž spodaj zopet na dan v majhnem obdobnem jezercu, 
odtekajoč pod Tlakami v Barje. To je zadnji potoček, ki odhaja 
iz Šmarske suhe doline v Barsko* kotlino*, pripadajoč porečju Ljub
ljanice*. Ze od vasi Šmarje se odteka voda na jugovzhod v Grosu
peljsko' kotlino ter se podzemsko izliva v Krko. Porečje Krke



je tu primaknjeno' tesno k Barski kotlini, in sicer na vsej črti od 
Lipoglava čez Šmarje in Hudo polico' do S m er j an in Ahca.

V Grosupeljski kotlini moramo razlikovati dva dela. Pri Račni 
je Radensko polje, ki je pravo, docela tipično kraško polje, a 
severno' od tod je Grosupeljska kotlina, ki pravzaprav naziva 
polje ne zasluži. Zakaj kotlina okrog Grosupljega nima na primer 
značilnih podolžnih robov v smeri dinarske zgradbe, nima skoro 
pravih kraških vodnih izvirkov (eden redkih je Podlomščica), niti 
ni tu ponikev, marveč pritekajo potočki semkaj iz obrobja povrhnje

Pod. 89. Kopanj sredi Radenskega polja

(Veliki breg, Stari breg,* itd.) in se voda po združitvi kot Dobravka 
odteka mimo' Boštanja v Radensko' polje, k jer ponikne. Obod Gro
supeljske kotline kaže zelo rogovilasto obliko; če si ga ogledamo 
bolj natančno, opazimo', da se ravnina razprostira ob večjih potokih 
v obrobje, v njihove doline, ki so precej na debelo', dasi ne na 
široko, zadelane z naplavino', tako' kot osrednja ravnina sama, kjer 
se v dnu nikjer ne pokaže živa skala. V Grosupeljski kotlini imamo 
tedaj vtis potopljenih, v naplavini takorekoč zadušenih normalnih 
dolin. Te doline so' izoblikovane v glavnem v smeri proti SZ, tako 
da se vidi, da so jih izdelale vode, ki soi bile pritoki reke, tekoče 
v smeri proti severozahodu. Očitno je, da je bilo okrog Grosupljega 
glavno- sotočje vseh teh voda. Odtod proti JV se vidijo- tri podolja, 
po katerih se zdi, da so sprva tekle rečice proti Grosupeljski so- 
vodnji. Prvo je Škocjansko podolje, ki kaže mimo Lipljen in Škoc

* Široko po Dolenjskem in tudi po Notranjskem pravijo potoku »breg« 
in govorijo o bregu celo, kadar teče po kraško pod zemljo. Majhnemu po
točku pravijo »brežiček«, na primer v Loški dolini.



jana proti Ponikvam, kjer danes pomiku je Rašica. Drugo- je 
Radensko podolje, ki se vleče mimo Račne in Čušperka proti 
Dobrepo-ljam, kjer moremo domnevati prvotni vodni pretok od 
Dobrega polja, očitno- z dotokom od Krke mimoi Ilove gore, kjer je 
bilo- mogoče dognati sledove rečnih teras. Tretje podolje poteka od 
iznad povirja Krke ob Lučah in Veliki Loki ter Žalni; v njem je 
danes dominantna vebka kraška uvala Lučke doline. Kako- je bilo 
s hidrografskim razvojem, ki je iz tega starega, vsekakor prvotnega 
razporedja voda dovedel do- sedanjega vodnega omrežja ter ustvaril 
sedanji relief, o- tem nam manjka še zelo mnogo- podatkov in so 
potrebne že intenzivne študije v drobnem. Končni učinek razvoja 
vidimo v dejstvu, da imamo- na. sredi Grosupeljske kotline prostrano 
ravnino od izpod Šmarja, Ponove vasi, Perovega ter Blata pa vse 
do Račne pod Čušperkom. Na njej se zbirajo- vode iz celotne Gro
supeljske kotline — in še več — ter odtekajo- proti JV, torej in
verzno' v primerjavi s prvotnim tokom. Porniča jo- v glavnem me-d 
Boštanjem ter Račno, kjer vidimo kraške rupe in večje ponikve, 
toda ponekod tudi kraške izvirke v neposredni bližini (na primer 
Šica pri Račni). V času večjega deževja nastane tu široka povodenj, 
ki zalije vso ravnino- ter jo- spremeni v jezero-. Ravnina sestoji iz 
debele naplavine, ki jo pod Boštanjem porabljajo v opekami za 
izdelovanje opeke. Dognati je bilo mogoče-, da se povodnji niso 
samo zelo- pogosto- ponavljale v nedavni preteklosti, temveč da je 
bilo- v toku kvartarja tudi trajno jezero-. Najbrž se je zadrževalo 
prav dolgo- in je  šele nedavno, morebiti šele v rimski dobi, za toliko 
splahnelo-, da se vrača samo- še obdobno- v povodnjih (24). Povsod 
po ravnini teko- potoki v neštetih ključih ali okljukih, a ravnina 
je tako vlažna, vedno- namočena, da jo- morejo izrabljati samo- za 
travnike s kislo travo-. Vendar se ob aluvialni ravnini razprostirajo 
tudi nekoliko višje terase, napete ploskve rdeče naplavine in prsti, 
ki so bolj o-cedne in sposobne za njive. Še boljše so višje terase, ki 
so precej široke, dobro ocedne, iz dobre rdeče ali rdečkasto-rjave 
prsti, na njih so poglavitna polja Grosupeljske kotline in o-b njih 
dokaj na gosto znatnejše vasi.

Po- karakteristiki skupnih razvojnih potez je potrebno, da si 
ogledamo še poglavitne po-samezne dele, ki jih moramo- razlikovati 
v območju pokrajine, ki jo- označujemo- kot Grosupeljsko- kotlino. 
Njena osrednja ravan je- vsekakor R a d e n s k o -  polje-, ki je pravo, 
docela tipično, dasi ne veliko kraško- polje pri Račni.*

* Svojilni priimek od Račne je v tukajšnji živi govorici radensko. Zato 
uporabljamo ime Radensko, polje, imenovano' po Račni.



Radensko polje ima zarezan tako' vzhodni kot zahodni roh na
tančno v dinarski podolžni smeri. Zahodna stran je izoblikovana 
zelo strmo in docela premočrtno. Dno Radenskega polja je široka 
ravan, ležeča v nadmorski višini 325—321 m, sestoječa iz debelih 
plasti ilovnate naplavine; šele v globokih rupah pod njo se pokaže 
živa skala, Kot na tipičnih kraških poljih je tudi tu več ponikalnic.

Pod. 90. Pokrajina Grosupeljske kotline

Mimot Boštanja, kjer se Radensko polje pravzaprav neha ter raz
mejuje od Grosupeljske kotline v ožjem smislu, priteka vanj Do- 
bravka, dovajajoč od tamkaj vso vodno množino, toda ponikne na 
vzhodnem robu tik južno pod Boštanjem. Ali kadar je velika voda, 
teče Dobravka še dalje po suhi strugi, kjer so v njej in ob njej 
pri Zagradcu mnogoštevilne rupe. Če je prav velika povodenj, teče 
voda še dalje ob vzhodnem robu, kjer se vidijo po ravnini ostanki 
struge z neštetimi »ključi« še mimo' Kopanja tja doi Šice. Na zahod
nem robu Radenskega polja izvira več studencev; na j več ji med 
njimi je pri Mali Račni in iz njega se nabere močan potok Šica, 
ki teče v okljukih čez ravan ter izgine v veliki kraški rov na 
vzhodnem robu. Šica vzbuja našo pozornost po svojih sila zani
mivih hidrografskih zvezah. V njenih izvirkih prihaja na dan,



kakor so mogli ugotoviti tudi z barvanjem, voda iz ponorov Rašice 
pri Ponikvah, pa tudi voda iz ponikalnice Močile pod Železnico 
(med Velikimi in Malimi Lipljenami). Kakor da imamo tu Opravka 
še z dediščino* po nekdanjem nadzemskem odtočnem omrežju Ra
šice. Z barvanjem je dognano, da se voda iz ponikve Šice pod
zemsko pretaka v glavnem v izvirke Krke (237; 238). Po večjem 
deževju nastane na Radenskem polju velika povodenj, vsa ravan 
se prekrije z vodo, ki se drži na njej razmeroma dolgo. Zato je za 
pravo' obdelavo' nesposobna in imamo na njej samo travoi, pa še 
zanjo je po večini zelo' vlažno, kakor moremo sklepati že po zna
čilnem imenu Mokrine. Le v južnem delu, kjer je ravni predel malo 
napet, so' pogoji za njive in samo tu imamo' vasi, Veliko in Malo 
Račno. Radensko' polje je tudi na obodu le prav malo poseljeno', 
dasiravno imamo razvite terase v zaporednih višinah, zelo izrazito 
na primer v višini 390 m, ki ji pripada tudi markantni holm Ko
panj, na katerem stoji župna cerkev s šol». Celo suha dolina, ki 
drži mimoČušperka na jug prav do Dobrepolj, je neposeljena, samo 
novejši grad SO' postavili semkaj. Pripomniti velja, da dolina nima 
enosmernega strmca in da je v njej dolinski preval v višini 464 m. 
Suho dolino so porabili za cesto« in za železniško progo, ki zmore 
zvezo med obema poljema brez predora.

Tudi na ravnini okrog Grosupljega nastopajo' povodnji, pa še 
prav hitro, ni treba niti največjega deževja za to. Povodenj pa 
zalije samo dno« kotline ter spodnje dele doline in se drži v njih zelo 
dolgo. Zato' tod v dnu ni nikakih njiv, marveč le trava, deloma celo 
prava močvirska trava in bičje, prav kakor v pravih poljih. Toda 
v Grosupeljski kotlini imamo še nekaj metrov nad dnom, v višinah 
333—345—353 m, na široko' razvite terase, kjer je po večini zelo' na 
debelo, ponekod par metrov, temnordeče ilovice. Rdeče ilovice je 
obilo tudi na višjih terasah, ki obdajajo kotlino', toda na spodnjih 
je je videti najbolj na debelo. Na teh policah so za kulture ne
primerno ugodnejši pogoji, zato* so domala povsod pokrite z nji
vami in ob njih stoji večina vasi Grosupeljske kotline. Se malo 
više vidimo pliocenske rečne terase v višinah 370—380 m, posebno 
na široko v višini 390—420 m, nekako' 60—90 m nad ravnim dnom 
glavnih dolin, ki se nahajajo< v višinah 330—327 m. Tudi na teh 
vršinah je obilo rdeče in rdečkastorjave ilovice, kar ustvarja naj
boljše pogoje za obdelavo; tudi na njih vidimo' polja in naselja. Ker 
je obod Grosupeljske kotline na gosto razrezan z grapami in do
linami mnogih potočkov, so imenovane vršine po' večini izobli
kovane v prijazne gorice, nizke in lahno zaobljene ter zelo' položnih 
pobočij. Po teh oblikah ter po odeji lepe rdeče ilovice nas nena



vadno močno spominjajo na docela slične gorice osrednje dolenjske 
pokrajine. Kakor tamkaj so se tudi tu izoblikovale v mejnem pod
ročju med krasom in normalnim reliefom Posavskega hribovja. 
Največ so pripomogle, da je Grosupeljska kotlina tako gosto ob
ljudena; z njimi se uvršča med najtipičnejše dolenjske predele.

Od robnih področij Grosupeljske kotline je posebno zanimiva 
Š m a r s k a  s u h a  d o l i n a .  Ob njej vidimo- v višini teras 370 do

Pod. 91. Šmarska suha dolina

380 m mimo Šmarja še široko zvezo do Barske kotline, toda v višini 
teras 390—420 m so* pripadajoče vravnjene vršine mnogo bolj na 
široko« izoblikovane, znamenje, da je prvotna povrhnje tekoča reka 
tu mogla z bočno erozijo izdelati še zelo široko« piano dolinsko dnoi. 
Šmarsko suho dolino« je zakrasevanje deformiralo samo med va
sema Šmarje ter Veliki vrh, kjer so« se razvile kraške kotanje z uvo
doma omenjeno« ponikvijo; po ostalem delu teče dandanes majhen 
potoček v obrnjeni smeri na JV in temu primerno« se je spremenil 
strmec. Ne čudimo« se, da je Šmarska suha dolina v dnu in na po«- 
bočjih, razčlenjenih z lepimi terasami, v obilni meri preurejena v 
polja ter poseljena z znatnim številom vasi. Mnogo je brez dvoma 
k znatni obljudenosti pripomogla izredno ugodna prometna lega. 
Saj je to najprikladnejša proga za vzpon z Ljubljanskega Barja in 
tukaj je že od nekdaj potekala velika pot, tu so obilni sledovi



rimske glavne ceste, ki se je po njej razvila kesnejša velika dolenj
ska cesta. Tudi železnica se je naslonila na Šmarsko suho dolino, 
prav tako moderna avtostrada.

V južnovzhodnem obodu Grosupeljske kotline imamo pri Žalni 
in Veliki ter Mali Loki niz majhnih kraških kotlinic, ki imajo na 
grosupeljsko stran zvezo šele v višini terase 345 m. V njih so se 
razvile neznatne samostojne ponikalnice, k i se odtekajo neposredno 
proti jugu. Ta niz kotlinic je porabila železniška proga, na katero 
je bilo treba napraviti predor šele v Peščeniku tik pred Višnjo 
goro; tam je v višini 437 m razvodje, ki se drži bržkone še iz plio
cena.

V južnovzhodnem obodu Grosupeljske kotline, nad kotanji- 
cami pri Žalni, je izoblikovana izredno' zanimiva L u š k a  s u h a  
d o l i n a .  Vrezana je točno v premočrtnem nadaljevanju Krške 
doline, toda njeno široko dno se nahaja v južnem delu okrog 150 m 
nad sedanjo Krko, a  v severnem delu je samo 40—50 m nad Žalno. 
Dno jej potemtakem visi proti SZ, glavni preval je v višini 429 m 
nedaleč nad izvirom Krke. Zelo je deformirano poi vrtačah in raz
noličnih kraških kotanjah, a vendar je še obilo ravnega površja, 
kakor priča že ime zaselka Ravni dol (ki pa stoji že bolj na robu). 
Najpomembnejša kraška oblika v tej suhi dolini pa je velika po
dolžna uvala (Luški dol), dolga skoro 3 km, izdolbena prav krepko 
do globine 301—316 m. V njenem dnu, ki obsega dokaj obsežno 
ravnico, je vrezana suha struga, ki se v njej pojavlja v času veli
kega deževja voda iz močnega izvirka na zahodnem robu ter teče 
po dolgem po uvali, ponicujoč na južnovzhodnem njenem koncu. 
Običajno nastanejo' hkrati velike povodnji, ki zalijejo' vse dno 
uvale (Kunaver 21). Luška Šica je nadaljevanje radenske Šice in 
potemtakem pretok Rašice; končno prihaja znova na dan v izvirkih 
Krke (237; 238). Poi njej teče potemtakem Rašica v ovinku mimo 
Račne in Luč v Krkoi; ta ovinek je brez dvoma še dediščina po 
prvotnem toku Rašice. Uvala ima v severnem delu gladko dno; na 
njem so urejeni travniki ter njive, k i segajo še na položna prisojna 
pobočja. Vendar se je samo ena vas naselila v uvali, idilično na
meščene Luče. Ob vzhodnem zgornjem robu uvale teče stara cesta 
na Krko; porabila je suho dolino kot po naravi nakazano' prometno 
zvezo med Grosupeljsko kotlino in Krško dolino<; ob njej je nastalo 
nekaj novejših domov.

Š k o c j a n s k o  p o d o l j e .  V zahodnem in južnozahodnem 
obodu je najobsežnejše področje nepropustnih hribin, werfenskih, 
karbonskih, permskih škriljevcev. Na površje se kažejo v manjših 
zaplatah na več krajih, a v najbolj sklenjenem pasu se vlečejo



južnozaho-dno od Šenturja v dinarski smeri nekako med vasema 
Vino pri Smerjanah in Železnica pri Malih Lipljenah. V njihovem 
območju vidimo- normalen relief z mnogimi potočki; nekateri do
sežejo v povrhnjem toku Grosupeljsko kotlino, drugi poniknejo 
brž ko prestopijo na apniška tla. V celem pa je to zelo lepo razgi-

Pod. 92. Kmečka hiša na Blečvrhu nad Grosupljem

bano površje, z malimi griči, ki se v njih ravnili ali vsaj zaobljenih 
slemenih kažejo' sledovi pliocenskih rečnih teras. Na njih in po 
položnih njihovih pobočjih je zlasti v prisojnih straneh urejenih 
obilo- lepih krčevin in tudi ta obod Grosupeljske kotline je prav 
dobro poseljen.

V predelu Škocjanskega podolja se je prvotno- Rašica odtekala 
po površini proti Grosupeljski kotlini. Podlomščica teče še danes 
proti severu in enako smer ima vzporedna Šenturska voda, ki se 
šele pri Selih v hudem ovinku zaokrene ter teče potem skoro v 
obratnem pravcu proti J JV. Tudi Veliki breg se pri Grosupljem 
zaokrene proti JV. Očrtanih zaokretov v smeri potokov si ne mo
remo razlagati drugače kakor da so nastali šele v mlajši geomorfo- 
loški dobi, medtem ko- je voda poprej tekla od Sel in od Grosupljega



še dalje proti SZ. Ob vzhodni strani Škocjanskega podolja se s te
rasami vzdiguje ozka planota J e l o v e c ,  ki se spušča nepo
sredno v Radensko* polje. Jelovec je zelo razčlenjena pusta apniška 
planota, razpadla na niz dokaj priostrenih vrhov v višini med 610 
in 670 m, porastlih z bukovimi gozdi. Eden izmed vrhov med njimi 
je privabil srednjeveške fevdalce, da so nanj postavili znameniti 
stari grad Čušperk (667 m). Na zahodni strani Škocjanskega po
dolja se vleče niz podobno visokih, toda znatno bolj ravnih planot 
s Krajem (639 m), s Stražo (614 m), Sloko goro (645 m), ki oi njih 
kakor o* Jelovcu ne more biti dvoma, da so ostanki pliocenskega 
ravnika. Ob Zelimeljski dolini, k jer je planota, nekoliko' nižja, a 
z el O’ ravna, obdelana ter poseljena, se z nje vzdiguje značilni 
Ahac (749 m) ob pogledu iz Ljubljane tako dobro vidni stožec 
z znamenito cerkvico*. Še v Valvazorjevi dobi je imela ta gora ime 
L o* č n i k  , medtem ko* je ime po* cerkvici prevladalo šele pozneje; 
prvotno* poimenovanje je ostalo ohranjeno* v obeh vasicah (Veliki 
in Mali) Ločnik. Zelo* je značilno za demogeografsko pomembnost 
Grosupeljske pokrajine, da je tu, na njenem zahodnem robu, ob 
Ločniku-Ahcu nastal drugi veliki grad fevdalnih mogočnikov, stari 
T u r j a k ,  ki je  držal svojo* veljavnost skozi dolga stoletja in jo 
je zaključil pravzaprav šele v narodnoosvobodilni vojni, ko je bil 
dokončnoi porušen.

PROMETNA LEGA IN PREHODNI ZNAČAJ GROSUPELJSKE KOTLINE. 

Grosupeljska kotlina je razvodno področje med Ljubljansko' ko- 
tlinoi ter Krškim predelom, kar mu daje naravno* vlogo* prehodne 
pokrajine. Za funkcijo« prehoda je naše ozemlje tem prikladnejše, 
lcer so* ostali izredno dobro* ohranjeni sledovi prvotnih hidrografskih 
zvez na Ljubljansko kotlino*; opuščene doline nudijo potem mož
nosti, da se poti brez znatnejših vzponov prevalijo> iz Barske ko
tline k Temenici, Krki, Dobrepoljam in Ribnici. Grosupeljska 
kotlina je še skoro* brez praga odprta proti Barju, glavni prevali 
se nahajajo na njenem južnovzhodnem in južnem obodu. Ta svoj
stva jo močno* približujejo* Ljubljanski kotlini ter jo v demogeo- 
grafskem pogledu krepko navezujejoi nanjo*. Saj je tu ona nizka 
vrzel v obodu Ljubljanske kotline, ki največ pripomore, da nimamo* 
opravka s tako* zaprtim kotlom, kakor n. pr. v Celovški kotlini in 
da se ne more preveč stopnjevati zimski toplotni obrat in z njim 
združeni silni mraz ter megla. Sploh je Grosupeljska kotlina, dasi 
po prirodnih svojstvih svojega ozemlja del dolenjske pokrajinske 
enote, po* legi in ugodnih prometnih vezeh mnogo* bolj povezana z 
Ljubljansko* kotlino nego s Krškim predelom.



Čez Grosupeljsko kotlino» ali tik ob njej so» že od nekdaj vodile 
poti, stremeče na daljavo, k Ljubljanski kotlini. Prastara je pot, 
ki je pridržala čez Bloke in se spuščala po Goljanski planoti k 
Barju; med obema vojnama so novo» avtomobilsko» cesto iz Ljub
ljane na Sušak projektirali skoro točno» po» njenih sledeh. Glavna 
rimska cesta je porabila Šmarsko suho» dolino in se spustila čez 
Peščenik v Stiški kot, a ugotovljeni so tudi sledo»vi stranskih in

Pod. 93. Starinski mlin pri Grosupljem

prečnih cest. Prav tako» teče» danes velika cesta mimo» Šmarja in 
Grosupljega ter čez Peščenik, kjer doseže svoj najvišji vzpon 
463 m. Novo» avtostrado so prav tako» zgradili po» Šmarski suhi do>- 
lini, a so po» sledeh rimske ceste obšli Peščenik s smerjo» čez Bre
zovo» na Višnjo» goro». Geomorfološki sledovi stare raške» sovo»dnji v 
Grosupeljski kotlini so» usposobili to» področje za razpotje; o»d velike 
ceste se tu cepijo» stranske po» Luškem podolju v Krško» dolino, o»b 
Radenskem polju k Dobrepoljam in po» Škocjanskem po»do»lju k 
Turjaku in Laščam. V cestnem omrežju imamo» tako rekoč odsev 
nekdanjega hidrografskega omrežja in prvotne morfogeneze. Samo 
ob sebi je umljivo», da v moderni dobi železnice ni bilo» mogoče 
zgraditi drugje in da se je v osredju stare s»o»vodnji nudil najpri- 
kladnejši kraj za železniško razpotje, križišče v Grosupljem; že



lezna cesta, doseže Dobrepolje, Lašče in Ribnico' brez najmanjšega 
predora. Toda, odkar je glavna železnica po Savski dolini prevzela 
vlogo poglavitne posredovalke proti JV, gre čez Dolenjsko1 komaj 
še kaj malega prometa na daljavo, le nekaj ga ji je vrnil v naj
novejši dobi avtomobil. Toda podoba je, da se bo z novo avtostrado 
obnovil tudi daljnovodni prevoz.

V vzhodnem in severnem delu Grosupeljske kotline imamo 
mnogo sledov poseljenosti iz prazgodovinske dobe, komaj kaj manj 
ko v osrednjem in spodnjem Dolenjskem, medtem ko se proti Z in 
JZ že bližamo iglastim gozdnim področjem, ki je človek šele 
kesneje prodrl vanje. Podoba je, da je znatna starinska poseljenost 
tod v zvezi tudi s prometno važnostjo področja, zakaj tu soi velika 
gradišča, razkrita z izkopaninami (Magdalenska gora pri Šmarju), 
z okopi ali samo s krajevnimi imeni (Gradišče nad Stično, pri Le
skovcu, nad Krko pri Ilovi gori, pri Ločniku-Ahcu itd.).

D a je naš predel tudi v strateškem pogledu zelo važno« pod
ročje, kjer se dado prehodi uspešno zapreti, pričajo ugotovitve 
rimskih utrdb na obvladujočih višinah, n. pr. na Golem-Sv. Mar
jeti, pri Sv. Petru-Gradišču ob Ločniku-Ahcu. Go tovo je značilno, 
da je bil v tem predelu prvotni dom trojice izmed najstarejših ia 
najimenitnejših fevdalnih rodov Kranjskega,. Predvsem gospodov 
Čušperških, ki so imeli svoj prvotni grad na enem od priostrenih 
vrhov v Jelovcu; od tod so obvladali zahodno« Dolenjsko tja  do 
Kolpe. Drugič starih Višnjegorskih, katerih grad kaže še sedaj 
svoje razvaline v slikoviti legi na ostrem vrhu tik nad Peščenkom. 
In končno« Turjaških, katerih grad stoji tamkaj, kjer se Škocjansko 
podolje najzložneje veže z Zelimeljsko' dolino« ob edini stranski 
grapi; prvotni Turjak je stal morda na vrhu Ločnika-Ahca, kjer je 
ostala, sedaj samo cerkev in katerega osamljeni stožec se je nudil 
kot nalašč za, starosrednjeveški grad. Za politično' povezanost D Ga
lerijske in stare srednje Kranjske na Ljubljansko kotlino« jé bila 
vsekakor Grosupeljska pokrajina odločilnega poimena.

Grosupeljska, kotlina je tako rekoč obodna pokrajina, Ljub
ljanske kotline in dandanes je v demogeogra fskem po«gledu z njo 
mno«go« bolj povezana nego« s Krškim predelom, posebno odkar je 
Ljubljana tako« močno napredovala. Toda podoba je«, da, je bilo 
nekdaj drugače, pa da so« se v ljudskih stikih bolj uveljavljale 
prirodne poti ob Temenici ter Krki in preko« Suhe krajine, tem 
bolj, ko« je aneikumena Ljubljanskega barja  pomenila zelo učinkom 
vito« pregrajo. Krepko povezanost s Krškim predelom izpričuje 
zlasti ljudska, govorica, ki pripada dolenjskemu narečju, eni naj
večjih dialektnih enot na Slo«venskem (Ramovš). Učinek neoblju



dene barske pregraje moremo presoditi po dejstvu, da sega to 
narečje prav na južnovzhodni rob Barja in da mu pripada celo še 
vse Ižansko. Nekako v skladu s teni je nekoliko presenetljivo« dej
stvo, da so bili uvrstili celo še Turjak v politični okraj Kočevski, 
ne pa v mnogo« bližnjo Ljubljano. Toda, z modernimi prometnimi 
sredstvi, z osušit vi j 0 1 Barja, utrditvijo« vodilne vloge Ljubljane ter 
njenim krepkim napredkom pa istočasnim gospodarskim zaosta
janjem Dolenjske so se privlačnostne vezi spremenile in atrakcijske 
sfere zelo« predrugačile. Od nekdanje odtujenosti Ljubljanski ko
tlini imamo še marsikake druge sledove; na, nobeno* drugo« stran se 
go«spo«darski vpliv Ljubljane ne« kaže tako slabo« in valo«vi urbani
zacije so« segli sem silno« malo«, industrializacija se je v to« smer naj
slabše razširila. Tu, v neposrednem so«sedstvu Ljubljane še vedno 
zelo« močno« prevladuje kmetijski značaj, celo danes še z 52 %«, in 
ako> želite priti iz prestolnice najhitreje v najbolj pristne kmetske 
vasi, jih boste našli tu, patriarhalno« kmetske bodisi po« življenjskem 
načinu, goispodarskih oblikah, fo«lklo«rnih privlačnostih ter dolenj
skih psiholoških svojstvih kot po partiarhalnosti hiše, kmetskega 
doma ter naselij sploh. Zato pa je tudi tu področje največjega od
seljevanja.

GOSPODARSKA STRUKTURA. Grosupeljska kotlina je ostala pre
težno kmetijska pokrajina; v kmetijskem poklicu je ostalo« po ve
čini vasi še preko« 70 °Jo, a v celoti 52 %«. Poleg poljedelstva je 
živinoreja zelo« važna v Grosupeljski kotlini, k jer razpolagajo« z 
obsežnejšimi travniki, ki jih premore j o« znatno« več ko« njiv. To«da 
živino, največ govedo, redijo« predvsem za prodaj; mlekarstvo je 
tu  kljub bližini Ljubljane zelo« malo razvito«. Tudi prašičev redijo 
precej za prodaj v Ljubljano«, kamor si prido«m o«ddajajo« tudi pe
rutnino« ter jajca pa maloštevilne presežke poljskih pridelkov.

Go«zd v goispodarstvu malo« pomeni, razen za do«mače po«trebe, 
zakaj po« veliki večini gre le za bukovje. V endar je  nekoliko« boljše 
tu, nego v  oisrednjem Dolenjskem ali Suhi krajini, zakaj svet je 
višji in na apniških planotah se med bukovje meša smreka. V niž
jih  vzhodnih in severnih področjih prihajajo« za prodaj v  poštev 
do«mala le drva, k i jih  vo«zijo v Ljubljano.

V m odem i dobi so lego« ob železnici le še premalo« izko«ristili za 
o«brt in industrijo«. Največje po«djetje te vrs«te« je  velika vrvarska 
tvo«rnica p ri Grosupljem, nastala po prvi vojni. M anjša obrtna 
po«dje«tja so se razvila ob ne«katerih večjih postajah v Grosupljem in 
Šmarju. O pekarna pod Boštanjem zaposluje le 12 ljudi. N ekaj ljudi 
se v  najno'vejši dobi vsak dan vo«zi z vlako«m na delo« v Ljubljano.



Tudi običajne vaške obrti so< se koncentrirale najbolj v večjih va
seh v bližini železnice. Predvsem pa se je povečala tekstilna tovarna 
»Motvoz in platno« v Grosupljem, ki zaposluje 464 ljudi in ki 
hodijoi vanjo na delo tudi iz dokaj oddaljenih vasi. Dobra železni
ška zveza z Ljubljano omogoča, da se je v novejši dobi znatno 
povečalo' število ljudi, ki hodijo' v razne službe in podjetja v Ljub
ljano. Sicer je v celoti še vedno> 52 %  ljudi zaposlenih v kmetijstvu, 
vendar se je delež zaposlencev v nekmetijskih poklicih v novi dobi 
povečal. V novi občini Grosuplje, ki ima 7572 prebivalcev in ki 
veže v upravno enoto skoro natančno vse ozemlje, ki ga razumemo 
pod pojmom Grosupeljske pokrajine ali kotline, je navedlo, da je 
neproizvodno 13 % vsega prebivalstva, a da je zaposleno v indu
striji vendarle 8,4%, v obrti 6,1 %, a v prometu celo 10,3 %, v goi- 
zdarstvu 0,9 %, a  v vseh ostalih urbanskih poklicih (komunalni 
službi, trgovini ter gradbeništvu) 8,7 %  vsega prebivalstva. Toda 
industrializacija se uveljavlja šele v najnovejši dobi, zato ni čuda, 
da naša pokrajina izkazuje v zadnjih letih po* veliki večini po
pulacijsko stagnacijo, v znatnem delu celo občutno nazadovanje in 
le v najugodnejših krajih ob železnici skromno napredovanje. Go
stota je ostala vendarle znatna, saj se giblje v glavnem med 50 in 
75 na km2.

K ar se tiče oblike naselij, je naglasiti, da prevladujejo* povsod 
na ravnem  in na nižjih terasah, pa tud i širših sušnih planotah 
trdno  sklenjene vasi znatnejše velikosti. Y bolj razgibanem ozemlju, 
zlasti v najbolj razčlenjenem nepropustnem  hribovju, prevladujejo 
zaselki z m ajhnim i vasicami, toda tudi med njim i so v večini tesno 
strnjena naselja, neredko v obcestni obliki, ceto k je r je le pet, šest 
hiš. Redke posamezne samotne km etije segajo s Posavskega h ri
bovja samo na severni obod Grosupeljske kotline. Tu se je  lepo 
ohranila stara lepa dolenjska hiša m ajhne velikosti, bodisi lesena 
ali zidana iz rezanega kam na in lepo' pobeljena ali samo ometana, 
s slam nato streh o in običajnim čopom.

Končno naj še omenimoi, da je Grosupeljska kotlina v  najno
vejši dobi pritegnjena v sfero turističnega prom eta L jubljanske 
kotline. Osamljeno stoječe najvišje gore, ki se ponašajo s širokim 
razgledom, so postale cilj nedeljskih izletnikov. Sm učarska podjet
nost pa je naučila ceniti lepe travnate  goličave, k i jih premorejo 
zlasti apniške planote in pobočja ob njih. Eno kot drugo pomagajo 
izkoristiti gostinske ustanove, hotel na  Križki planoti p ri Sv. D uhu 
(»Polževo«), medtem ko' je po legi in površju posebno prik ladna 
Leskovška planota ostala na slabšem, odkar je, žal, pogorela koča 
na Obolnem.



Grosuplje

VEČJI KRAJI. GROSUPLJE. Naš predel je  področje prehoda, in 
sicer v prvi vrsti med Krško te r L jubljansko pokrajino. Že zgodaj 
so uporabljali prehode v naznačenih glavnih in nekaterih stranskih 
smereh, a  tud i prom et na daljavo je  v obilni m eri tekel tod skozi. 
Šele moderna prom etna sredstva SO' si poiskala drugih, v  glavnem 
vzporednih poti in naš predel je ostal ob strani, le stranske že
leznice so« nastale tu, še te  razmeroma zelo« kasno.

Pod. 94. Pogled na Grosuplje

Preseneča, da  na tem  ozemlju, dasi povečini že zelo zgodaj 
obljudenem  in dokaj dobro poseljenem, niso nastala p rava tržišča.

V Grosupeljski kotlini bi bili nedvomno zadostni pogoji za 
nastanek tržnega središča; saj je pokrajina dobro obljudena in 
zgodaj poseljena te r se je  nahajala  skozi dolga stoletja ob veliki 
cesti. V prazgodovini je  bilo tu  eno od najmočnejših demogeograf- 
skih središč na  Slovenskem, kakor pričajo  bogate izkopanine na 
M agdalenski gori nad  Šmarjem, pripadajoče tako hallstattski kot 
latenski dobi. V rim skih časih je  šla tod skozi velika cesta s stran 
skimi potmi in odcepkom proti Rašici. Ob njej je  nastala že zgodaj 
ena od pražupnij, nam reč fara  v Šmarju, k i je imela svoj sedež 
nekaj časa v bližnjem  Lanišču. Spričoi tega se je  mogla vas Šmarje 
dokaj povečati, za k a r  pa  se mora zahvaliti tudi legi vrh dokaj 
dolgega šmarskega klanca. V novejši dobi se je začela krepkeje



razvijati vas Grosuplje (skupaj s Strapsko vasjo), ki je že poprej 
imela dosti zaposlitve s priprego in drugačnoi pomočjo' pri prometu 
čez veliki klanec na Stehanu in Peščenku, po čemer se še danes 
pozna sled v nekaj velikih gostilnah z imenitnimi starinskimi hlevi. 
Nova rast Grosupljega pa izvira iz železniškega križišča, saj se 
tu  od dolenjske železnice cepi proga na Kočevje. Kako izvrstno 
lego ima Grosuplje za prometno križišče, se razvidi že po dejstvu» 
da se tu z glavno* stikajo1 kar štiri stranske ceste. Marsikje na Slo
venskem soi ustanovili trge v mnogo* slabših prirodnih in gosp oda r- 
skogeografskih pogojih; za urbansko središče je lega Grosupljega 
zares izredno' pripravna. Ugodna prometna lega je povzročila, da 
je Grosuplje v novejšem obdobju močno* napredovalo, prvič odkar 
je dobilo železniško' križišče in drugič, odkar se je tu naselila to
varna motvoza in platna ter se po 1945 še povečala. Sedaj šteje 
Grosuplje 286 hiš in v njih 884 prebivalcev, kar pomeni od 
leta 1880 napredek za 163 %.

T u r j a k  spada med ona naselja na Slovenskem, ob katerih 
se je človek z začudenjem spraševal, kakoi da SO' jih napisne table 
še do' nedavno 0 'značevale kot trge. Saj je bilo* pred zadnjo vojno 
vseh hiš v trgu Turjaku le 46 in v njih samo' 185 ljudi. Toda pod
črtati je, da je naselje postavljeno zelo* slikovito* na ozek gorski 
pomol v višini 520—540 m, na katerega koncu stoji mogočni staro
davni, sedaj porušeni grad Turjaških. Gorski pomol je samo' del 
široke terase, ki obdaja goro Ahca-Ločnika in Zelimeljsko' dolino 
na obeh straneh; v soseski Turjaka je na robu živahneje razčle
njena, ker so se v nepropustnih škriljevcih razvili potočki ter vre
zali grape, olajšujoč s tem prehode med Zelimeljsko dolino' ter 
Škocjanskim podoljem. Na tesen prostor zgnetene male kmetske 
hiše »trga« Turjaka se razgledujejo' na široko' čez dolino, ki je  
vrezana strmo* pod njimi, le nekateri novejši domovi so se namestili 
ob cesto, ki teče po* višinah od Rašice skozi Pijavo* Gorico na Ljub
ljano. V taki legi vidimo* običajno* vasice. Na prvi pogled je očitno, 
da v tej hriboviti pokrajini ni pogojev za tržno naselje ter da je 
Turjak dobil trški naslov in trške pravice od turjaških velikašev. 
Razen naslova ni bilo* tu prav ničesar trškega in dejansko' je to le 
skromna vasica, k jer poleg slikovite lege le starinski, še pred vojno 
obljudeni grad vzbuja pozornost. Tudi cestno križišče je tu nastalo- 
bolj zaradi gradu nego iz pobude ugodne prirodne lege.



ZASAVJE





UVOD. Vzporedno^ z Moravsko dolino, Črnim grabnom ter Tu
hinjem teče na jugu Savska, dolina, ki se vanjo« tako« rekoč izteče 
Ljubljansko polje pod Zalogom in Dolskim. Toda od trojanskih treh 
dolin se bistveno« razlikuje po tem, da je brez, primere daljša; saj 
se vleče skozi vse Posavsko hribovje, sprva v glavnem v smeri od 
zahoda proti vzhodu, potem, o«d Zidanega mosta, pravzaprav že o«d 
Hrastnika navzdol poševno, v dinarski smeri, prav do Krške ko
tline pri Krškem mestu. Teče tedaj skozi celotno« Posavsko« hribovje, 
ki ga docela upravičeno imenujemo« po« njej, tem bolj, ko« je« za
rezana po sredi te velike pokrajinske enote«. Ob Savski dolini pri
hajajo« prirodna svojstva Posavskega hribovja najbolj izrazito do 
veljave; ob njej so« plio«censke terase najbolj tipično« in hkrati naj
bolj na široko« izoblikovane, tu doseza hribovje svoje največje vi
šine, na obeh straneh glavne doline. Tu so« tudi triasne kamnine 
najbolj sklenjeno« ohranjene, zato« vidimo« v njih obilo« kraških re
liefnih potez, tudi vrtače in podzemske votline^ pa največ terasnih 
ravnot.

Za Savsiko dolino« se je v zadnjih dveh, treh desetletjih udo
mačilo ime Zasavje (Badjura 158; Rus 14). Res je sicer, da je to 
umetno« ime, toda dobro« izbrano« in ker je« velika potreba po po
sebnem poimenovanju te osrednje pokrajine Posavskega hribovja, 
je smiselno, da ga tudi mi uporabljamo« v tem našem geograf- 
skem opisu. Zato« nam je tu in v bo«doče Zasavje ime za Savsko 
dolino v vsem oibsegu o«d Ljubljanskega polja do« Krške kotline in 
hkrati za po«bočja, ki se spuščajo vanjo« od obeh strani, pa tudi za 
manjša pogorja, gore« in sploh vse višave«, ki na obeh straneh ob
dajajo dolino. To« se pravi, da nam je Zasavje vse« onoi, kar pripada 
prirodni en«oti Savske doline in kar se po« svojem gospodarstvu, po 
prometu in demogeografski skupnosti naslanja nepoisredno« nanjo«.

Zasavje v tej razsežnosti se nam ponuja kot osnova za naš 
geografski opis tudi iz nekaterih drugih nagibov. Tu smo« v sredi 
prehoidne pokrajine Posavskega hribovja, a obenem v sredi med 
večjimi pokrajinskimi kompleksi. Predvsem smo« tu v sredi med



Gorenjsko' in Dolenjsko, in sicer tako, da Zasavja ne moremo šteti 
ne k  eni ne k dragi. Seveda smo imeli pri tem v mislih Zgornje 
Zasavje. V Spodnjem Zasavju pa smo, od Zidanega mosta ali bolje 
Hrastnika-Trbovelj navzdol, v sredi med Štajersko in Dolenjsko. 
Res je, da je stara deželna meja nekdaj tekla poi sredi doline, po 
rečni strugi, ter delala s tem umetno, upravno in politično' ločnico 
v dolinskem dnu, ki je udejstvovanju človeka vedno* pomenilo' enotno 
osnovo, v malem skupno gospodarsko področje. In zares, odkar so 
odstranjene stare deželne meje, je Savska dolina postala trdna

Pod. 95. Pliocenske terase nad Savsko dolino

vezava za vse dele Zasavja in je zato docela prirodno', da se je prav 
v tem obdobju pojavila najbolj potreba po* skupnem pokrajinskem 
imenu, kakor ga imamo' v besedi Zasavje. V njem, v tem našem 
Zasavju, imamo robne dele nekdanje dežele Štajerske in imamo 
robne dele Dolenjske. V obeh je še živo poimenovanje po' starih de
želah, toda povsod je obenem živa zavest pokrajinske skupnosti, ki 
jo* pomeni Savska dolina. Zato se nam zdi zelo primerno', da ta  
robna področja z obeh strani Save zajamemo ter obsežemo z enot
nim pokrajinskim opisom, kakor je pokrajina enotna poi prirodnih 
svojstvih in po prometni, gospodarski ter vsej demogeografski 
strukturi, kljub preostali dediščini iz polpretekle dobe.

V teh uvodnih vrstah je potrebno', da posebej opozorimo, kako 
-važno vlogo ima in je imelo' Zasavje v prometnem občevanju, 
usmerjenem čez predel Posavskega hribovja.



PROMETNO POSREDOVANJE. Posavsko hribovje predstavlja juž- 
novzhodni ogel Alp, pomaknjen daleč proti JV. Od tod njegova 
izredno velika vloga v prometni geografiji. Prastara velika pot, ki 
je  vodila od Jadrana in Zgornje Italije proti Baltiškemu morju ob 
vzhodnih Alpah, je morala skozi hribovje v predelu med Ljub
ljansko ter Celjsko* kotlino. V toku časa so uporabljali razne pre
hode, ki jih nudi priroda, bodisi čez Trojane in po Črnem grabnu, 
po Tuhinjski dolini ali pa v kombinaciji s savsko vodno potjo s pri
ključkom nad Litijo. Podoba je, da so vodno pot po Savi kljub 
znatnim oviram, ki jih je nudil burni rečni tok, že zgodaj uporab
ljali. V rimski dobi so zgradili glavno* cesto po* Črnem grabnu in 
čez Trojane. Druga tudi prav pomembna cesta je tekla od Krške 
kotline (Neviodunum) ob Savi navzgor in ob spodnji Savinji na 
Celeio; nanjo* se je naslonila še cesta, potekajoča od srednjega Do
lenjskega pri Trebnjem po* Mirenski dolini proti Zidanem mostu.

V srednjem veku so* se glavne poti držale* nekako* istih črt, 
samo* s to* razliko*, da so* nekaj časa bolj uporabljali varianto* skozi 
Tuhinjsko* dolino. Toda ko so začeli popravljati in dopolnjevati 
ceste* v modernem smislu, je zopet povsem prevladal stari prehod 
čez Trojane in po* Črnem grabnu. Dolga, stoletja pa, se je zelo upo
rabljala vodna pot po* Savi. Ugonobila jo* je pravzaprav šele že
leznica. Doba železnic je prinesla največjo* preložitev prehodov s 
tem, da so* glavno* železnico zgradili po* dolini ob spodnji Savinji 
ter skozi Savsko* sotesko* med Litijo* in Zidanim mostom, ki se je je 
kopni promet do tedaj vedno* ogibal. Saj tod celo* še danes nimamo 
prave ceste po tesni dolini, marveč je zgrajeno nadomestilo* po* vi
šinah od Radeč na Šmartno pri Litiji, pa od Šmartnega ob Reki 
ter ob Besnici na Dobrunje v južnovzhodnem kotu Ljubljanskega 
polja. Ta nova cesta uporablja Sopotsko dolino*, toda vendar se 
vzpne čez prevale pri Preski okrog 800 m in pri Prežganju 560 m.

Znatna je razlika med zgornjim in spodnjim delom Posavskega 
hribovja, osobito*, kar se tiče priključka na glavno* železnico*. Savska 
dolina, ki je zarezana med Zidanim mostom in Krškim čez po
dolžna podolja, nudi dobro* osnovo* za zvezo med cestami in želez
nico*, dočim je nad Zidanim mostom drugače. Saj se vlečejo* podolja 
tu skoro* vzporedno s Savo*, pa je* zategadelj z,a priključek cest na 
železnico* malo* prirodnih osnov; cestno* omrežje ima, spričo tega 
zelo* pomanjkljivo zvezo* z železno prometno magistralo.

Z zgraditvijo* železnic se je prometna funkcija Posavskega hri
bovja še močno povečala, a hkrati se je bistveno* premaknila. Po
prej je šel promet med Ljubljansko* ter Celjsko kotlino čez Trojane 
odnosno po* Tuhinjski dolini, Savska dolina pri tern ni bila udele



žena. Dolina ob spodnji Savinji ter ob Savi pod Zidanim mostom 
pa je vršila prometno zvezo med Celjsko1 in Krško' kotlino- ter Po
savino'. Veliki promet med Hrvatsko in Balkanom ter Ljubljansko 
kotlino se je Posavskemu hribovju sploh izognil v smeri čez osred
nje Dolenjsko', saj je prevoz po' Savi prihajal v poštev samo' za do
ločeno' vrsto težkih tovorov. Kakor v  rimski dobi, tako> se je tudi 
v srednjem in novem veku velika cesta cepila v Ljubljani v se
verno, ki je tekla čez Trojane proti Dunaju ter Budimpešti, pa 
v južno*, ki je stremela mimo Grosupljega in ob Temenici proti 
Zagrebu ter Beogradu. Železnice so združile te poti in jih preložile 
v Savsko dolino ter na Spodnjo' Savinjo; dejansko je Zidani most 
prevzel glavni del onega cestnega razpotja, ki ga je imela dotlej 
Ljubljana, pa nekaj funkcije križišča, ki jo' je poprej opravljalo 
Celje in Krško-Brežice.

ZGORNJE ZASAVJE S ČRNIM REVIRJEM

Savska dolina med Ljubljansko kotlino in Zidanim mostom 
je v bistvu vendarle podolžna, dasi imajo posamezne njene vijuge 
prečno* usmerjenost. Kakor vemo, je zašla že v zgodnjem pliocenu 
iz trboveljske sinklinale v litijsko antiklinalo in po njej teče sedaj. 
Toda njen tok ne ostane ves čas v istem pasu antiklinalnih členov, 
marveč se giblje od tam, kjer zapusti Ljubljansko polje, pa še ne
koliko dalje od Litije (do črte Spodnji Log—Ponoviče) v območju 
antiklinalnega jedra, v karbonskem škriljevcu in peščenjaku. Šele 
pri vasi Sava prestopi v severno antiklinalno krilo', v triadne ap
nence ter dolomite in ostane v njih do Radeč. V tem dejstvu so 
obsežene prirodne osnove za vse njene geomorfološke značilnosti, 
za celoten njen geografski značaj.

Zgornji del doline ima na obeh straneh razmeroma položna 
pobočja, a dolina je dokaj široka in njenoi dno je na debeloi nasuto 
s prodom. Do- Dolskega-Laz je širina doline prav znatna, saj znaša 
okrog 2 km in se šele polagoma zmanjšuje; do tod imamo vtis, da 
smo še na robu Ljubljanskega polja. Od Dolskega doi Spodnjega 
Loga je dolina sicer ožja, a  tudi tu meri njeno ravno, iz prodne na
sipine sestoječe dno pol do 1 km. Kvartarna nasipina je dokaj 
debela, toda razrezana v terase, ki kažejo med seboj znatne višin
ske razlike. Samo' aluvialno ravnico, ki zavzema znaten del dna, še 
dosezajo savske povodnji in jo zalivajo1. Zato so> na njej pretežno 
logi z vrbjem in jelšjem. Na višjih prodnih terasah so njive in na 
zgornjem njihovem robu ali že na vznožju pobočij so nameščene



vasi. Na sušnih terasah so bili ugodni pogoji za naselitev, toda po
leg starejših vasi opazimo' znake mlajših naselij, kakor moremo 
sklepati že po< imenih (Laze, Senožeti, Spodnji, Zgornji Log itd.).
V vsem tem področju ni čez Savo* nobenega mostu (od Šentjakoba) 
tja do> Litije (razen železniškega pri Poganku); za prehod čez reko 
se mora prebivalstvo posluževati brodov, a burni tok Save dela 
pri tem ob povodnjih hude težave.

Med Ponovičami in Spodnjim Logom prestopi Sava, iz, karbon
skega ozemlja v apniško-dolomitno območje in značaj njene doline

Pod. 96. Pliocenski ravnik 800—850 m v Dolski planoti

se na mah spremeni. Od tod dalje teče po* tipični debri, povečini 
po' tesni soteski, kjer ni prav nič prodne ali ilovnate nasipine. 
Redek povsem osamljen in neznaten ostanek ob vršaju kakega 
savskega pritoka, kakor pri Renkah, nam priča, da je bila v kvar- 
tarju  Sava nasula dno* v tej soteski, da pa je v kesnejših časih na
sipino' znova odnesla. Reka, teče tu marsikje med skalami in se peni 
med čermi, šumeč med skalnatima bregovoma kakor prava gorska 
reka; ob povodnji je njen tok še posebno* hudourniški. Ni bilo tahko 
tod voziti s čolni in ladjami, in še potem ko* so ponekod odstranili 
najhujše čeri, je ostalo* še mnogo* skalnih ovir (Vrhovec 160; 161). 
Se dandanes se vidi ob bregu v živo* skalo* vsekana pot, po* kateri 
so hodili ljudje* in živina, da so pomagali vleči ladje po* reki na
vzgor. Iz, dna debri se vzpenjajo pobočja prav strmo*, tako* da gleda 
na mnogih krajih gola skala na površje ali se vsaj v gozdu na ne
štetih mestih kaže skalovje. Ponekod so* nastala celo prava melišča



ob žlebovih v strminah. Ko so gradili železnico, so imeli mnogo dela, 
da so premagali težave in še dandanes je treba, obilo* brige, da se 
železniški promet obvaruje pred nesrečami, pretečimi v obliki skal
nih plazov zlasti ob večjem deževju. D a je s prehodi čez reko* te
žavno, je razumljivo*, celo brod imajo* le redkokje; kar je mostov 
v soteski, so* iz. novejše dobe, a stari zidani most pri ustju Savinje 
je bil tako izrednega pomena, da, je dal kraju ime, ki se ga drži še 
dandanes. Dolgo je bila deber popolnoma neposeljena, kakor priča 
še danes ime. vasi Sava, postavljene* tamkaj, kjer je reka prešla iz 
poseljenega, v neposeljeno' področje. Pravzaprav so še danes tu 
obljudena le tista mesta, k jer se v strmi grapi spušča potoček do 
savske struge, pa, še tu gre največ za mline; podobno' pozicijo imajo 
moderni železniški kolodvori. Od železniške postaje Hrastnik na
vzdol je nekoliko* boljše; tu je Sava dosegla werfenske karbonske 
škriljevce, na položnejših pobočjih ter njihovem vznožju so* mogli 
postaviti majhne zaselke z njivami ter posamezne kmetije; tudi tu 
nakazuje zaselek z značilnim imenom Sava mejo med obljudenim 
ter nekdaj neobljudenim delom soteske*.

Savsko* dolino spremljajo pliocenske terase, ki kažejo znatno 
razsežnost v višinah 420—460 m, še prav posebno širino pa v ob
močju med 500—600 m ter med 600—700 m. Pogled kjerkoli z vrhov 
nam kaže, kako je Sava v pliocenu tekla po* široki dolini, ki se je 
potem v zaporednih spremembah ožila, kolikor bolj je reka svojo 
strugo* zarezavala v globino*. Nad debrijo* so* tudi pliocenske terase 
ožje, znamenje, da je bila tudi takrat tu dolina dokaj ozka; visoke 
gore se dvigajo* s svojimi priostrenimi vrhovi skoro* tik nad debrijo 
v znatne višine, n. pr. Ostrež 841 m, dočim se v ostalem delu višji 
vrhovi vzdigujejo* zadaj za terasami. To< so* one markantne, povečini 
priostrene gore*, ki se odlikujejo* po* lepih razgledih, kar jim je dalo 
sloves privlačnih, od Save lahko' dostopnih izletnih točk, kamor 
pohiteva ob nedeljah in praznikih na stotine izletnikov (Jančje 
794 m, Cicelj 817 m, Sv. Neža nad Slivno* 833 m, Sveta gora 849 m 
itd., pa končno Kum 1219 m).

Na desni strani Savske doline, k jer gospoduje karbonski škri
ljevec s peščenjakom, so terase bolj vegaste, ohranjene največ v 
obliki položnejših pobočij, zaobljenih hrbtov, pomolov in vrhov. 
Taka je pokrajina od Ljubljanskega polja do* Litije, pa še dalje 
nekako* do* Polšnika in Velike Gobe. Pozornost vzbujata tu dva 
potoka: Reka, ki teče izpod Janjčjega in Prežganja proti Litiji- 
Šmartnemu, ter Besnica, ki teče izpod Prežganja-Trebeljeva vzpo
redno s Savo, toda v nasprotni smeri ter se po* lepem zavoju izliva 
v Ljubljanico pod Zalogom. Dolini Reke in Besnice sta ločili Janško-



hribovje v posebno enoto in nudili dobrodošlo osnovo za tesno 
zvezo med Litijo in Ljubljano, dasi se mora vzdigniti na preval v 
višini 560 m. Janški hribi (Stanga, Jančje) so' znani po češnjah, ki 
rodijo' tu zelo dobro in ki jih kmetje razvažajo po vaseh daleč na 
okrog in v Ljubljano’.

Na levi savski strani so terase v višini od 400 do 700 m, a še 
prav posebno med 500—600 m najbolj na široko' razvite, vrezane 
bodisi v karbon kot triasni apnik in dolomit. Niz višjih gora jih 
ščiti od severa, zato so na teh prisojnih straneh tudi za sadjerejo 
dobri pogoji; nizkoi dol v savska dolino se vidijoi spomladi breskve 
in marelice v cvetju. Za poljedelstvo' so na terasah obilna zemljišča 
na razpolago, v celem je višinski pas prav dobro poseljen v vsem 
področju od Dolskega pa tja  do Zagorja. V apniškem vzhodnem 
delu, na ploskvah kraškega površja z vrtačami so> terase manj raz
rezane in precej sušne. Na tej apniški planoti, kakor moremo po 
pravici imenovati široke terase v višini 500—600 m, so na več kra
jih ugotovljeni sledovi poseljenosti iz železne dobe, v prav posebno 
veliki meri pri Vačah, v pasu na prisojnem vznožju Svete Planine 
med Cvetežem in Slemškom. Tu je moralo biti v ilirski dobi 
zelo obljudeno! področje, ki je pustilo sledove v obsežnem grobišču. 
Nikjer na Slovenskem do' sedaj niso' našli obsežnejših in bogatejših 
prazgodovinskih izkopanin. Našli so tudi sledove starih fužin in 
kovačnic ter železnega rudarstva. V slovenski dobi je morala pla
nota že zgodaj dobiti obilo' prebivalstva; ob njenem robu soi na 
Sveti gori našli staroslovenske grobove, a v bližini, v sinklinalnem 
podolju, so1 bili tako v Zagorju kot v Moravski dolini naseljeni 
kosezi. Rudarstvo (železo, baker) v tukajšnjih apniških terenih se 
je obnovilo in pri Vačah so znova nastale tudi fužine in kovač
nice (4).

VAČE IN NJIHOVA SOSEŠČINA. Pozicija V a č  je prav zanimiva. 
Arheologi so- mnenja, da je velika prazgodovinska naselbina na
stala tukaj tudi iz trgovsko-prometnih nagibov. Tod mimoi je nam
reč krenila prastara jantarska pot v posebni varianti od Trojan 
po višinah mimo Vač k Savi. Saj je pri Kandršah razvodje med 
moravško Drtišcoi in Kandršco' ter Medijo, a med Litijoi ter Verné- 
kom se je nudila prirodna osnova za preložitev tovora na ladje 
(Schmid). Nemara je tudi v srednjem veku ta prometnotrgovinski 
moment pripomogel k nastanku tržišča, še več pa vsekakor rudar
stvo ter fužinarstvo, ki je v Valvasorjevi dobi še prav dobro uspe
valo' ter zamrlo šele v 19. stoletju (4). V Vačah je nastalo pod 
tamkajšnjim gradom celo> večje naselje, k i si je v 15. stoletju pri



dobilo tržne pravice. Podoba je, da so nastanek in razvoj trga pod
pirali domači fevdalci. V modemi dobi so prenehali učinkovati 
domala vsi oni pogoji, na katerih je bilo zasnovano* uspevanje 
tržišča; ne moremo* se čuditi, da so v toku 1880—1953 Vače poka
zale za 27,6 %* nazadovanja in imajo* sedaj še 232 ljudi. Kakor po 
številu prebivalstva se tudi po* gospodarski strukturi s prevlado

Pod. 97 . Vače

kmetijstva ne razlikujejo* od vasi. Toda priča starih boljših časov 
je trg sam po* svojem zunanjem licu, ki nam kaže* tesno* strnjenost 
dokaj visokih domov v sončni legi na planoti, od koder drži cesta 
bodisi v Savsko* dolino* pri Hotiču kakor tudi v Moravško* dolino*. 
Po* svoji legi na planoti, v višini 523 m nad morjem, so Vače pač 
izjema med starimi tržišči na Slovenskem; najbolj še spominjajo 
na Planino ob Kozjanskem.

V zvezi z Vačami je* zanimiv kraj V e r n é k  ob Savi, nasproti 
Kresnicam. Tu je stal nekdaj na strmem hribu nad vasico* enakega 
imena grad Vernék. Podoba je, da je stara, pot, vodeča, od Trojan 
mimo* Vač, dosegla tukaj Savo* in da. se je tu razvila za kopni in 
vodni promet važna postojanka, Grad Vernék jo* je očitno* obvla
doval; v njem je imel oglejski patriarh sedež svojega vicedoma,.



Sredi 13. stoletja je pod njim ustanovil nov trg. Toda deželni voj
voda Kranjske ga je brž osvojil in razdejal (Zwitter 45, 11). Odtlej 
je  Litija neomejeno* držala svojo* vodilno* postojanko* ob Savi.

LITIJA. V zgornjem Zasavju je Litija edino* mestno naselje ob 
Savi, kar pomeni zelo* opazno* nasprotje Posavju pod Zidanim mo
stom, k jer so nastali v Savski dolini kar štirje trgi ter mesta. Ne-

Pod. 98. Litija-Gradec

dvomno je* tej razliki poglavitni vzrok v dejstvu, da je Savska do
l i n a  tu vrezana v glavnem podolgem, pa da je spričo tega ne sečejo 
sinklinalna podolja, ki bi omogočala po* prirodi nakazane prehode 
v prečni smeri ter s tem nudile pobudo za nastajanje* tržišč. Edino* 
mesto podobnih svojstev v Zgornjem Zasavju je pri Litiji in povsem 
naravno* je, da se je prav tu razvilo* tržno naselje.

Sava dela tu izredno* veliko* vijugo*, največjo* v vsem Posavskem 
hribovju. Prvotno* je tekla reka naravnost od Hotiča mimo* vasice 
Konj na Ponoviče, k jer se vidi še danes plitvo* podolje; eden od 
pritokov Reke je očitno* z naglim vzrezovanjem v posebno malo 
odpornem karbonu pretočil nase glavno* reko in ustvaril na ta  na
čin veliko* zanjko. S tem se je izoblikovalo* nižje hribovje in gri
čevje, a nastalo je tudi nekoliko prostornejše dolinsko dno bodisi



ob Savi kot ob Reki ter njenih pritokih. Podoba je, da je tu neka 
prečna tektonska poč pospeševala erozijo ter pripomogla k na
stanku krajevnega hidrografskega središča; v Reko*, ki se tu izteka 
v Savo-, pritekajo- potoki iz širokega področja na J in JV. V njiho
vem povirju se je razvilo- nizko razvodje s Temenico- in Mirno. 
Cesta, ki drži iz Litije mimo Bogenšperka na zgornjo- Temenico z 
Radohovo vasjo- in Šentvidom, se vzpne na prevalu samo» 500 m 
visoko-, a druga se prevali proti Mirenski dolini v višini 580 m nad 
Moravčami; pot, ki teče mimo Trebel jeva in Prežganja proti Ljub
ljanskemu polju čez sedlo- 560 m, smo omenili že v drugi zvezi. 
Vrh tega vodi od Radeč po So-potski dolini prehod preko- Dolske 
planote. K Savi je vodila tudi starodavna pot od Trojan po višinah 
mimo Vač.

Prostor okrog Litije se nam pokaže potemtakem kot zelo po
membno' vozlišče in križišče prirodnih potov, pri čemer ima po
sebno' vlogo še Sava sama, bodisi kot postaja za brodarje in za pre
kladanje kakor tudi kot prikladno mesto- za brod. Izkopanine pri
čajo (Šmartno, Šentjur) in krajevna imena naznačujejo' (Gradišče 
idr.), da je bilo' to' področje že v starem veku primemo obljudeno, 
dasi večje naselje tu do sedaj ni izkazano. V slovenski dobi je bilo 
dolgo- poglavitno središče v Š m a r t n e m ,  kjer je tudi sedež sta
rejše župnije. Šmartno se je lepo razvijalo tudi kot obrtno središče, 
tu so bile ob potoku Germovščeku (4) fužine in kovačnice, k jer so 
izdelovali poljedelsko orodje. V okolici je cvetelo' rudarstvo, ki je 
dajalo železno rudo, pa  tudi svinec. V Šmartnem so cvetele še 
druge obrti in skozi stoletja se je velika vas z uspehom kosala z 
Litijo. Toda ta je imela prednosti lege ob Savi, kjer je nastal most 
in k jer so- se ustavljale ladje. Poročajo', da so tu  izdelovali čolne 
in ladje ter ladijske vrvi. Kdaj je Litija postala trg, ni izpričano, 
v zgodovinskih virih se pod to označbo' pojavi šele zelo kesno.

Napredovanje Litije je pospeševalo' rudarstvo'. V bližnjem Si- 
tarjevcu so kopali že v davnih stoletjih svinec in živo srebro; v 
modemi dobi se je kopanje živega srebra razvilo' na veliko in tu so 
osnovali tudi veliko topilnico'. Toda v našem stoletju je rudnik 
nehal z obratom, dasi so' rudarstvo' skušali še v zadnjih letih ob
noviti, a topilnico so podrli. Litija si je bila ta  čas pridobila druge 
gospodarske vire. Ko' so zgradili železnico, se je tekma s Šmartnim 
zaključila v korist Litije, ki je dobila kolodvor tik ob trgu, dasi na 
onstran Save, že na ozemlju, pripadajočemu bližnjemu Gradcu. 
Tu so' namestili še v starih avstrijskih časih dokaj veliko' tekstilno 
tovarno, predilnico, ki je polagoma napredovala in ki zaposluje 
dandanes 774 delovnih moči. V gospodarski zvezi z rudarstvom ter



industrijo so se poživile in na novo razširile tudi obrti in trgovina 
se je prav tako dobro razvila. Les so tod skozi vozili na železniško 
postajo, in danes deluje tu lesno' podjetje »Zales«, zaposlujoč 187 
delavcev. Vrh tega je Litija imela tudi nekaj upravne vloge, saj je 
bila dolgo sedež okraja, ki so< ga opustili šele po letu 1945. Končno 
se je tudi v Šmartnem držala industrijska podjetnost s tovarno 
usnja, ki daje dela 322 delavcem. V dobi med obema vojnama se je

Fod. 99. Šmartno pri Litiji

v Kresnicah pri Litiji razvila industrijska prodzvajalnica apna, ki 
zaposluje sedaj 141 ljudi.

Ves ta ugodni gospodarski razvoj je povzročil krepki napre
dek Litije. Nekdanji trg Litija se je sicer bolj malot povečal, toda na 
levi strani Save, ob kolodvoru ter predilnici, je nastajalo novo ur- 
bansko' naselje iz starega neznatnega Gradca. V tej povečavi šteje 
danes Litija (z Gradcem skupaj) 2481 prebivalcev, kar pomeni, da 
je od leta 1880 v številu ljudi napredovala za 270 %. Spričo' svoje 
ugodne prometne lege je ostala Litija živahno tržno> središče za ši
roko' kmetijsko* okolico, a omogočeno' je hkrati, da mnogo ljudi iz 
mesta prihaja na delo bodi v Ljubljano, bodi v bližnje premogovno 
področje. Litija je spričo tega sedež zelo velike nove obeine- 
komune, ki šteje 13.400 ljudi in ima kljub obsežni kmetijski okolici 
18 %• industrijskega prebivalstva.



ČRNI REVIR. Poglavitno slovensko premogokopno področje leži 
v trb  o* v el j s k o - la š k i sinklinali, ki je  tu  stisnjena n a  ozek pas, krepko 
nagubana na več plitvih sekundarnih sinklinal, pa p re trta  in pre- 
počena te r razm aknjena. Na splošno* se sicer odm aka podolgem, 
toda prav  tu  je  uspelo* trem  potokom (Mediji, Trboveljskemu in 
H rastniškem u potoku), da so prodrli apniško krilo litijske an ti
klinale te r dosegli Savo*, ki se je v tem oddelku najbolj pribUžala 
sinklinali, A p rav  tu  so* prečne doline, ki imajo* značaj debri, n a j
bolj dobrodošle, zakaj po* njih  je omogočen lahek prevoz premoga 
v Savsko dolino. Po zgradbi železnice je* nastala osnova za uvedbo 
m odem ih premogovnikov v Trbovljah, Zagorju ter H rastniku.

Črni revir je po svojem prirodnem  licu p rav  zanimiva pokra
jina. Ysem trem  dolinam leži glavni del v območju trboveljsko- 
laške sinklinale, k i tvori izrazito podolje, toda silno* razgibano*, 
zakaj potoki so* vanj zarezali svoje doline* zelo na  gosto* in dokaj 
globoko. Razčlenjenost reliefa je tem večja, ker je potokom pri n ji
hovem delu krepko* pom agala izbirna erozija. Raziskava ta l v ru 
darske namene je  pripom ogla do sila zanimivih vpogledov v 
zgradbo* sinklinale, veliko* tektonsko* razkosanost pa izkušajo* v  ru d 
nikih, k je r se debela glavna p last premoga nahaja  n a  raznih krajih  
v zelo* različni legi in višini.

Sinklinalno* podolje je obdano n a  jugu in  severu z antikli- 
nalnim  pasom, k i imajo* v njem  poglavitni delež triadni apniki 
z dolomiti. Potoki, ki se iztekajo* v Savo*, im ajo svoj spodnji tok že 
izdolben v njih; zato se vsem trem  spodnji del doline silno zoži 
in  ob n jih  so do Save p rav  tesne prečne debri, p rave soteske. N a 
severni stran i seže do* površja tud i obilo* werfenskih in  karbonskih 
škriljevcev ter peščenjakov, zato pridejo* apniškoi-dolomitne partije  
morfografsko* še bolj do* veljave. K ar po vrsti nas ob podolju po
zdravljajo priostreni vrhovi, kakor priča že obilica orografskih 
imen O stri vrh, Ojstro*, Ostenk, Klek, Kukla, Kovk itd.

Prečni odtok je v podolje zarezal globoke doline, tako da se 
vmesni hrbti dvigajo* po večini 200—300 m nad njimi. Za človeka 
so ti prečni hribi močna pregraja in nič ni bolj značilnega, kakor 
dejstvo*, da so držale čeznje samo običajne steze ter kolovo*zi; s te
žavo je bilo* mogoče najustreznejše preurediti za ceste, seveda z ve
likimi ovinki, kakor je n. pr. cesta iz Trbovelj na Hrastnik mimo 
Sv. Marka, z vzponom 230 m ter nova cesta od Zagorja ob Potoški 
vasi čez Bevško na Trbovlje. Prirodni pogoji potemtakem ovirajo 
stike med vsemi tremi dolinami, k i so si sicer po* prirodnih svoj
stvih in gospodarsko-socialni strukturi tako* slične. Demogeografska 
enotnost Črnega revirja je tedaj manjša, nego* bi bilo* pričakovati.
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Ni se čuditi, da je  med njim i tako dolgo potekala deželna meja. 
Trbovlje so bile v  srednjem  veku vplivane od Savinjske doline, 
H rastnik  iz Laškega, a Zagorje od L jubljanske kotline. V skladu 
s tem je  pripadalo  Zagorje okraju Litija, a  Trbovlje in H rastnik 
Laškemu, poprej Celju. Premogokopno ozemlje je  šele po revolu
cionarni osvoboditvi v upravno* političnem pogledu združeno' v sku
pen okraj.

Pod. 100. Pokrajina Črnega revirja  

Pogled s Partizanskega vrha čez Trbovlje in Zagorsko dolino

V Črnem revirju  smo v nadaljevanju  laške sinklinale tudi k a r 
se tiče znakov še svežega tektonskega nemira. Vas Toplice pripo
veduje o njem že s svojim imenom, ki priča o toplem viru. P ri 
M ediji-Izlakah je drugi topli izvirek, k i se izkorišča v zdravilne 
nam ene in  tu  je nastalo m ajhno kopališče Medijske toplice.

ZAGORJE. Zagorje nam  danes pomeni vso dolino», k je r se n a 
hajajo' rovi zagorskega premogokopnega področja. Zagorska dolina 
je  po izobliki reliefa različna od Trboveljske in Hrastniške. Tu je 
potok Medija izdelal svojo» dokaj dolgo dolino' poi dolgem po» meh
kem  sinklinalnem strženu; prečno poteka samo njegov spodnji del, 
v  katerem  doseže Savo'. Premogovne sklade je  prerezal tud i njegov 
pritok Kotredeščica, k i je razora! terciar v prečni dolini, tekoč



izpod Čemšeniške planine. Pomembna je še dolina ob drugem le
vem pritoku Medije, ob Orehovici, zakaj ta  sega, s svojim povir jem 
tik pod Trojane in po njej so zgradili cesto iz, Zagorja na trojanski 
preval. V času pred železnico so' po' njej odvažali premog iz Zagor
ske doline. Levi pritok Medije je Kandrščica, zarezana s svojimi 
vodami prav po strženu sinklinale; preko njenega povirja se po
dolje nadaljuje proti Moravčam. Mimo Kandrš je izpeljana cesta 
na Moravče čez preval, ki leži okrog 540 m visoko.

Zagorska dolina predstavlja zelo živahno: razrezana površje, 
nenavadno' razgiban svet, v katerem je prostora le za njive v 
majhnem merilu, za posamezno stoječe kmetije ter povečini 
majhne zaselke. Taka je bila tod osnovna oblika naseljenosti in le 
na, prav posebno ugodnih mestih so nastale večje skupine domov, 
prave vasi. Zagorska dolina je bila področje prav stare naseljenosti.
V vasi Zagorje in okolici so odkrili sledove prazgodovinskih naselij, 
bodisi iz bronaste kot iz hallstattske dobe (4). Podoba je, da SO' dolino' 
ob Mediji že jako* zgodaj porabljali za dostop do> Save ter1 do bro
darskega prometa; tudi v srednjem in novem veku je pomenila 
nemara dobrodošlo zvezo med trojansko cesto' in savsko vodno 
potjo1. Tu je hkrati območje zgodnje slovenske naseljenosti; izka
zana je večja naselbina kosezov. Pozornost vzbuja tudi precejšnje 
število gradov, med njimi stari Gamberk na strmem dolomitnem 
vrhu nad Kotredeščico, sedaj v razvalinah, pa grad Medija, v dolini, 
povezan po- imenu z glavnim potokom. Demogeografsko središče 
doline se je razvito v Zagorju, kjer so postavili glavno' naselje na 
pomolu med dolinama ob Mediji ter Kotredeščici; ob cerkvi so, se 
zgostile hiše in jo obdajajo' še dandanes skoro v sklenjenem krogu. 
Tu je ostalo staro jedro kmetskega obrtniškega in trgovskega zna
čaja ter sedež šole in občine, dočim je ostalemu spodnjemu delu 
doline med Kisovcem in Zagor jem rudarstvo' dalo krepko' preobliko'.

Podobno' kot v Trbovljah se je tudi v Zagorski dolini rudarstvo 
začelo v začetku 19. stoletja. Toda prva dovoljenja za kopanje pre
moga so' bila dana že poprej, leta 1755 in v naslednjih letih še nova 
(166). Toda, uporaba premoga, namesto drv in oglja se je le zelo- 
počasi u vel javi jala ; premogovno rudarstvo je močneje napredovalo 
šele v 19. stoletju, ko so v Zagorju v Toplicah leta 1804 zgradili prvo 
steklarno. Seveda pa je veliki razmah rudarstva povzročila šele 
zgradba železnice 1846—1849. Leta 1880 so tudi zagorski premo
govniki prešli v last Trboveljske premogokopne družbe, samo mali 
rudnik pri Šemn iku je bil v posebni lasti. Rovi zagorskega premo
govnika so na več krajih na obeh straneh doline ob Mediji med 
Zagorjem in Lokami-Kisovcem ter v Kotredežu; posebna rudarska



železnica teče do kolodvora ob Savi. Tudi tu je rudarstvo povzročilo 
preobliko pokrajinskega lica. Rudarske naselbine, delavske biše in 
druge zgradbe, k i so* nastale v novi dobi, so prevladale popolnoma, 
zlasti v nekdanjih neznatnih vasicah Loke, Kisovec, Toplice in ob 
cesti pod Zagorjem, tja proti kolodvora. Hiše segajo iz glavne do
line tudi v pobočje. Sredi rudarskega področja so bili namestili 
veliko steklarno*, toda leta 1928 so jo* opustili, pravzaprav preselili

Pod. 101. Zagorje-Toplice, središče rudnika

v Stražo* pri Rogatcu. S tem je bila industrijska funkcija Zagorja 
zelo prizadeta. Začela pa so delati nova industrijska podjetja, dasi 
le manjšega obsega, in sicer tovarna keramičnih izdelkov v Izlakah, 
s 144 delavci, proizvodnja gradbenega materiala v Zagorju s 205 za
poslenci ter tovarna konfekcije »Sava« z 138 ljudmi. Daleč pre
vladujoči gospodarski značaj daje Zagorju rudarstvo*, saj je v 
celotnem premogokopnem področju v Zagorju na delu nič manj ko 
2475 delovnih moči — rudarjev, od katerih v pravi industriji zapo
slenih 487 ljudi pomeni le 16,4 %*. Potemtakem je rudarski značaj 
v Zagorju skoro* tako* močan kot v Trbovljah.

Tudi Zagorje ima po* letu 1945 upravno* in dejansko naslov ter 
značaj mesta. Od leta 1880 se je v celotnem območju naselij, k i se 
sedaj štejejo v enoto* mesta in ki so takrat imela skupno* 2603 ljudi, 
prebivalstvo* do* leta 1953 pomnoždo* za 273 % na sedanjih 9708. 
Obseg sedanje občine-komune* Zagorje je zelo1 velik ter obsega tudi



znatno* področje docela ali vsaj pretežno* kmetijskih, vasi po bliž
njih hribih, tudi južno* od Save*. Zato* je v celoti od 14.413 prebi
valcev še vedno* 23,2 %. kmetijskega prebivalstva, vendar 44 %* in
dustrijskega, 4,2 '%* obrtnega itd., poleg 21,6 %* neproizvajajočih.

TRBOVLJE so* med vsemi tremi rudarskimi središči največje, 
saj so* na ugodnem, da imajo* osrednji položaj v premogovnem 
revirju. Postavljene so* v dolgem nizu po* prečni dolini ob potoku 
Trboveljščici, izvirajočem pod Javorom za Planino*. Prečni potek 
doline je pripomogel, da so premogovni skladi takorekoč v vsem 
prerezu dostopni, saj so se ponekod mogli izkoriščati tudi v dnev-

Pod. 102. Prerez skozi premogovno sinklinalo v Trbovljah od SV proti JZ

1: laški lapor, la: spodnji litav*ski apnenec (srednji miocen, II. mediteranska 
stopnja). — ms: morska sivica (spodnji miocen). — ki: krovni lapor, p: p re 
mogova plast, gl: glina premogove osnove (zgornji oligoeen, soteške plasti)

nem kopu; premogovni rovi se nahajajo* v vsem obsegu terciarne 
sinklinale od Retij do Lok. Premog so* začeli po malem kopati že* v 
začetku 19. stoletja, toda na veliko* organizirano* rudarstvo* se je 
pričelo*, ko je* stekla železnica (1849). Zlasti se* je razmahnilo*, ko 
se je* o*snovala Trboveljska premogokopna družba v letu 1873 te*r 
prevzela obrat. Spričo* pomanjkanja industrije v bližini je bilo za 
razvoj premogovnika posebno ugodno*, da, so začeli premog uporab
ljati za kurivo na železnici. Premog kopljejo* na več mestih v več 
rovih in dnevnih kopih, odvažajo* pa. ga enotno po* rovu proti Savi, 
kjer je* blizu kolodvora velika separacija. Ze priroda obrata ni 
dovoljevala, da bi tu nastalo* enotno, samo na enem meistu koncen
trirano rudarsko* naselje; marveč se je razvilo* v posameznih krajih 
po dolgem po* dolini. Rudarstvo* je zelo* spremenilo zunanje lice 
pokrajine; nastale so nove zgradbe, ogromno* ljudi se* je doselilo 
semkaj od vseh strani, nova naselja so* nastala, med njimi prave 
rudarske kolonije v enotnih hišah, ki so bile last podjetja. Stare 
prvotne kmetske vasice z zaselki so spremenile svoje* lice*, pa tudi 
gospodarska struktura se je v njih spremenila, saj je ostalo le še



Trbovlje

p rav  malo kmetov p ri svojem starem  prvotnem poklicu. Razme
roma še najm anj se je spremenila glavna vas, največji k ra j Trbov
lje, po katerem  se dandanes naziva vsa dolina, dasi se posamezni 
k ra ji označujejo še s posebnimi imeni (Loke, Vode, Dobrna, Ret je 
itd). Saj stoje Trbovlje na zgornjem koncu doline, že izven pravega 
rudarskega področja in so* ostale dolgo* trgovskoi središče doline*, 
s starim  sedežem občine. Središče rudarsk ih  Trbovelj so Vode-Loke*.

Pod. 103. Trbovlje, nove zgradbe

Trbovlje so že staro naselje, Tu so* našli sledove prazgodovinske 
in rimske naseljenosti; v upravnem pogledu so* bile Trbovlje po
vezane zgodaj na savinjsko* stran. Ta povezanost sloni na globokih 
prečnih dolinah ob Trboveljščici in Reki; saj so po njih zgradili 
cesto* iz Trbovelj na Prebold v Savinjski dolini, toda vzpeti se mora 
pri tem od 300 m v Trbovljah na 728 m na prevalu. Sicer pa imajo 
Trbovlje težave s prometnimi zvezami tudi v druge smeri; tako* v 
Hrastnik kakor v Zagor je je mogoč prehod samo* čez višave v hribih 
ob Trboveljski dolini. Glavno* naselje je razpostavljeno* podolgem 
v tej prečni tesni dolini od starih Trbovelj čez Loke in Vode* do 
Bevšce, od koder je* do* Save še* najožja soteska. Deber ob Savi je 
bila tu popolnoma neobljudena, a  celo* danes ni bistveno* drugače*.

Tako* neugoden orografski značaj ozemlja, na  katerem  so se 
razvile Trbovlje*, je  precej pripomogel, da  se neposredno* okrog pre



mogovnikov ni razvila zgodaj industrija, kakor bi bilo pričakovati. 
Tuji kapital, ki je imel tukajšnje rudnike v rokah, pač sploh ni bil 
zainteresiran na industrijskem razvoju. Šele v najnovejši dobi se 
je začela industrija naseljevati tudi tu. Saj se je celo velika termo- 
centrala ob separaciji ob Savi v sedanji obseg razvila šele nedavno, 
z izkoriščanjem prahu od 1938. V njej ima delo' 219 ljudi, a v pod
jetju Elektrosiandard 63. Odtlej smoi zgradili v Trbovljah veliko 
tovarno strojev, s specializacijo v izdelovanju rudarskih strojev, 
ki se naglo razvija in šteje sedaj že 795 delavcev in uslužbencev. 
Tovarniško^ podjetje »Mehanika« zaposluje le 109 ljudi, a  Splošno 
strojno' mizarstvo 89 delavcev. Starejša je že Cementarna v Trbov
ljah, zaposlujoča 367 ljudi. Tako1 imamo danes v Trbovljah ven
darle v industriji zaposlenih 1642 ljudi, medtem ko dela v rudniku 
v Trbovljah samih 2790 rudarjev in nameščencev. Skupaj je tedaj 
v Trbovljah v tovarnah in rudniku na poslu 4432 ljudi.

Od leta 1880, ko* so imeli kraji, ki so danes sestavni del mesta 
Trbovlje, 4235 ljudi, se je prebivalstvo do* leta 1931 pomnožilo na 
11.805, kar pomeni napredek za 176 %. Do leta 1953 se je prebi
valstvo Trbovelj pomnožilo' na 14.566, kar predstavlja, v vsem ob
dobju 1880—1953 napredek za 244 %>. Trbovlje so' največji rudarski 
kraj na Slovenskem razen Idrije. Zato so mu tudi formalno' prisodili 
v upravnih zakonih ime in značaj mesta. Pravo' urbansko naselje 
je tudi po' gospodarski strukturi. Saj je tu, v sedanji veliki občini- 
komuni 16.595 prebivalcev, od katerih pripada 57,1 %  industrijsko- 
rudarski skupini, poleg 20 %■ neproizvajajočih, pa 5,3 %  v obrti za
poslenih ter le 4,1 %' v kmetijstvu temelječih.

V prejšnjih časih Trbovlje niso imele upravnih funkcij, saj je 
bilo iz znanih nagibov tako, da so bile s Hrastnikom vred vključene 
v okraj Celje, a kesneje v okraj Laško1, medtem ko' je bilo' Zagorje 
podrejeno' pretežno kmetijskemu okraju Litija, Po osvoboditvi, od 
leta 1945 dalje je bilo vse premogokopno ozemlje združeno v skupni 
okraj, ki so mu za sedež izbrane Trbovlje. V najnovejši dobi so 
sprva okraj Trbovlje močno razširili, tako da je obsegal tudi vse 
Spodnje Zasavje z Brežiško kotlino vred. Toda za tako' velike funk
cije ležijo* Trbovlje dokaj neprikladno', zato so' se odločili, da so 
preuredili upravo' in so v letu 1958 ves Črni revir vključili v okraj 
Ljubljano. Pač pa so seveda Trbovlje ohranile sedež velike občine- 
komune.

HRASTNIK leži podobno kot Trbovlje v tesni dolini, ki jo je 
zarezal potok Bobnarica prečno preko terciarne sinklinale. Poprej 
so bili tu samo' neznatni zaselki; ob njih se je prebivalstvo' zgostilo



šele, ko se je  začelo rudarstvo-. Podobno je s sosednim Dolom, ki 
p a  stoji v podolžni dolinici ob potoku Brnci; tu  je bilo že poprej 
nekoliko' znatnejše naselje, v upravnem  pogledu podrejeno La
škemu. Ko so tudi tu  odprli premogovni rov, se je k ra j zelo povečal. 
K akor v Trbovljah, se je tudi v H rastniku začelo’ rudarstvo' v prvem 
desetletju 19. stoletja, a pravi razm ah je  zavzelo po otvoritvi želez
nice, posebno, ko je v letu 1880 Trboveljska premogokopna družba

Pod. 104. Trbovlje, novi Delavski dom

prevzela rudnike. Glavno rudarsko področje je ostalo- v dolini ob 
Bobnarici; v dolgem nizu tja  do' kolodvora razmeščeno naselje se 
označuje kot Hrastnik. Tu so' rovi na zgornjem koncu in ob njih 
je središče rudarskega naselja v starem Hrastniku, središče indu
strijskega Hrastnika pa je blizu kolodvora, k jer so postavili to- 
vame. Hrastnik ima namreč poglavitno industrijo vsega premogo- 
kopnega področja. Tu je kemična tovarna, ki zaposluje blizu 
243 ljudi, postavljena v spodnji, tesni del doline. Še nižje, že blizu 
kolodvora, stoji velika steklarska tvomica s preko 1242 delavci.
V Hrastniku je več industrijskih delavcev nego rudarjev, ki jih 
je 1435. V celem se je prebivalstvo' v občini Hrastnik pomnožilo 
na 5161 ljudi, medtem ko je v letu 1880 v istem območju bivalo 
samo1 1300 prebivalcev, a v letu 1931 3217. Toi se pravi, da se je



v obdobju 1880—1931 Hrastnik v ljudstvu povečal za 14? %, a  v 
času 1880—1953 za 297 %.

Podobno kot Trbovlje ima tudi Hrastnik po osvoboditvi 1. 1945 
upravni naslov ter značaj mesta. V novi občini je 9257 prebivalcev, 
od tega 60,3 % zaposlenih v rudarstvu ter industriji, 7,4 %  v kme
tijstvu, 4,5 %  v obrti itd., poleg 22,8 % neproizvajalnih ljudi.

GOSPODARSKA FUNKCIJA ČRNEGA REVIRJA. Razvoj rudarstva 
je ustvaril svojevrstno kulturno pokrajino; nobeno' drugo naše pod
ročje se ne more primerjati z njo. Najtipičneje se je izoblikovala 
v glavnem središču premogokopnega področja, v Trbovljah, zato je  
navada, da se na Slovenskem vse okrožje na kratko označuje po 
njih (prim. v književnosti in gospodarstvu). Trboveljski rudarski 
revir, to je ena od označb te pomembne gospodarske pokrajine.

Rudarstvo' je povzročila, da so se nabrale v treh tesnih dolinah 
množice rudarjev in delavcev. Velik del tukajšnjih rojakov se je  
lotil dela v premogovnikih in opustil kmetovanje. Tako soi storili 
predvsem manjši posestniki in kočarji; nekaj se je opustilo polja 
in so' se odstranile hiše, k jer so premogovniki zasegli ali poškodovali 
površje. Glavni del rudarjev pa se je doselil bodisi iz bližnje okolice 
ali iz bolj oddaljenih predelov Posavskega hribovja. Proučitve, 
odkod so se priselili k premogovnikom, še nimamo.

Vsega prebivalstva v treh rudarskih mestih Črnega revirja je  
okroglo 29.000. V toku zadnjih osemdesetih let se je prebivalstvo tu 
pomnožilo za 262 '%.

Vseh rudarjev, zaposlenih v premogokopih Črnega revirja je 
bilo leta 1953 6234, a leta 1958 6698. V tovarniških industrijah je 
na delu v vseh treh premogokopnih mestih 3614 (1953: 3300) de
lovnih moči. Vse tri sedanje občine-komune pa imajo' skupaj 
40.365 ljudi. Od tega jih živi od dela v rudarstvu ter v indu
striji 53 %, od kmetijstva le 11,7 %, a neproizvajajoeih je 23,6 %. 
Na delo' v premogovnike hodijo tudi iz vasi, ki so' raztresene po 
hribih in dolinah, in sicer čimbolj oddaljenih od rudnikov, v tem 
manjši meri. Zaposlenost v premogovnikih je jako' kolebala in v 
letih depresije so odpuščali rudarje. V takih letih se je obilo' ru 
darjev izselilo v rudarske kraje Francije ali Nemčije itd. iskat dela.
V slabih letih so delali rudarji samo po nekaj dni na teden, kar je 
pomenilo občutno' zmanjšanje življenjskih pogojev. Gmotno' uspe- 
vanje v Črnem revirju je jako' kolebalo', z njimi je kolebalo tudi 
število prebivalstva ter celotno gospodarsko stanje. Saj so bili od 
ugodnega položaja rudarjev zavisni ostali poklici v Črnem revirju. 
Po prehodu v socialistično gospodarstvo so se seveda delavna raz-





merja ustalila. Premogokopna mesta so si mogla marsikaj urediti na 
novo. Med novostmi je tudi razcvet prosvetnega dela, o čemer 
priča veliko gledališče v novem mogočnem poslopju v Trbovljah.

Č rni revir ima, velik pomen za kmetijsko' okolico1 tudi po' tem, 
d a  ga ta  zaklada s proizvodi km etijstva, Na njegovi prehrani so 
udeležene vasi v bližini, pa tud i km etije iz hribov daleč naokrog.

SPO D N JE ZASAVJE

PREGLED. ZIDANI MOST. Koi premotrivamo Spodnje Zasavje v 
drobnem, se nam posebno prepričljivo' pokaže, kako različna sta 
oba dela, iz katerih sestoji celotno' Zasavje, kako se med seboj 
razlikuje Spodnje Zasavje od Zgornjega po smeri, po prirodi ka
menin, morfoloških svojstvih, po vlogi v prometni funkciji, po na
seljenosti ter ostalih kulturno geografskih značilnostih. V pasu med 
Hrastnikom in Radečami, pravzaprav že nekaj nad Zidanim mo
stom, je meja med njima.

Z i d a n i  m o s t  pomeni takorekoč koncentrirani izraz pro
metne vloge Posavskega hribovja. Moderna obalpska pot v  obliki 
dvotirne glavne železnice doseže tu Savsko> dolino in se s tem združi 
z veliko savsko prometno magistralo'. Zato je postal Zidani most 
znamenit po svojem kolodvoru, ki predstavlja eno najimenitnejših 
naših železniških križišč. V prejšnjih stoletjih pa je bil stičišče 
vodnih poti, pa  izredno' važen po' prehodu čez reko, kar mu je pri
pomoglo! do imena. Da je bil kraj spričo vsega tega važno prehodno 
ozemlje, o tem pričajo' tudi krajevna imena v soseski po višavah, na 
primer Straža, Straški hrib itd. Toda Sava teče tu v tesni skalnati 
soteski, a prav tako Savinja, zato je bila stiska za prostor ceto za 
železniške tire in za kolodvorske naprave ter zgradbe, kaj šele za 
gospodarske graditve. Nedvomno bi se bila sicer ob tako zelo po
membnem železniškem križišču naselila industrija, a značilno je, 
da se je v tesni soteski razviloi samoi manjše cementno industrijsko 
podjetje. Za naselje ni prostora ne v dnu doline ne v bočju, ki je  
prestrmo. Zato se je v vsej soseski Zidani most nabralo samo 
349 ljudi.

Od izpod Litije do' Radeč teče Sava v severnem krilu litijske 
antiklinale, sestoječem iz apnenca-dolomita. Zato je njena dolina 
tesna deber. Pokrajinska slika se na mah spremeni, ko< reka, ki je 
pri Hrastniku prešla v dinarsko smer, pri Radečah prestopi v k ar
bonsko' jedro litijske antiklinale. Sicer je Sava že med Hrastnikom 
in Zidanim mostom prerezala apri iško-dolomitno triado ter načela



v njihovi osnovi w erfenske skriljevce, ponekod celo' že karbon; ker 
so razgaljeni le v dnu doline, se njen značaj ni mogel spremeniti. 
Toda od Radeč dalje je izdolbena v osrednji pas karbonskih pe
ščenjakov in škriljevcev. Za tem prestopi pod Kompoljami v 
apniško-doloonitno južno krilo antiklinale, ki je že tu  p rav  ozko. 
P ri Sevnici preide v terciarno' kadunjos a za tem znova v antiklinalni 
triadni apniško-dolomitni pas, k i se zaključi p ri Krškem-Vidmu,

Pod. 106. Zidani most

ob prehodu v široko: K rško kotlino1. Sava teče torej preko' vseh 
južnih zgradbenih pasov, v katerih  se hk rati z zgradboi m enjava 
geološko-petrografska sestava, z vsemi, za geomorfološko' izobliko 
takoi važnimi svojstvi. V soglasju s temi dejstvi se njena dolina 
tu  razširi, tam  zoži in je  zelo> zanimivo raznovrstna, v celem pa 
brez prim ere bolj prostorna nego zgornji del nad  Radečami.

Prim erno je pripom niti, da predstavlja dolina spodnje Savinje 
po vseh prirodnih svojstvih pravo  nadaljevanje spodnje Savske 
doline. Pot od Celja do> Krškega pomeni prečni prerez skozi vse 
Posavsko hribovje in nudi interesanten vpogled v  njega zgradbo in 
geološko' sestavo. Tudi v demogeografskem oziru se nam  tod kažejo 
enotne črte; v  prom etni funkciji je  bila to skozi dolge dobe enota, 
tod je držala pot od Celjske do> Krške kotline.

Do Zidanega mosta teče Sava po večini p rav  po živoskalnem 
dnu doline. Pod Radečami prične prodna nasipina, k i je  v njej



izoblikovano' plosko dno z obsežnimi kvartarnimi terasami ; za polja 
in naselja je tu obilo priložnosti.

Kakor hitro* Sava, tik ob ustju Sopote prestopi v karbonsko 
jedro litijske antiklinale, se dolina razširi in ostane široka tja  do 
soteske pod Kompoljami (nad Sevnico), kjer ga zapusti. Dolina ima 
prostorno plosko dnov četudi je največ do* 1 km široko* nasuto z 
diluvialno-aluvialnim prodom, razrezanim v terase. Sava je zare
zala svojo strugo dokaj globoko* v prod, tako da, ostane v njej tudi 
ob na j višjem vodnem stanju. Vso prodnoi ravan je bilo mogoče 
Urediti v njive si travniki in dno* doline je v vsem obsegu dobro po
seljeno; tu so' tudi nekatere večje vasi, dočim v bočju nad dolino 
prevladujejo- zaselki. Ne le dolini, tudi pobočjem se pod Zidanim 
mostom spremeni značaj; položnejša postanejo', pregibi mirnejši. 
Nad karbonskimi škriljevci soi tu na zahodni strani na široko ohra
njeni permski peščenjaki, ki sestavljajo ves široki hrbet Jatna- 
Leskovec med S o p o to in šentjanško* kotlinico*. Toda na njih so ostale 
zaplate triade, in prav v njih soi najmarkantnejši vrhovi (na primer 
Leskovec 721 m, Črna gora, 760 m, Gradec 650 m).

Tu se je prav na geološki ter petrografski meji razvil potok 
Sopoita in zarezal svojo* globoko1 deber v podolžni smeri daleč tja  
pod široko Dolsko planoto. Zelo* poučno* je tu opazovati obilne in
teresantne učinke izbirne erozije; k jer je potok zašel na levov na 
apniškoi-dolomitno področje in ločil od celote priostrena, dolomitna 
brda, so ostali imenitni pogoji za gradove, ki zapirajo< prehod 
proti Z (Zebnik, Svibno in dr.). Podoba je, da je tod skozi že od 
nekdaj držala pot čez zgodaj poseljeno Dolsko planoto proti Litiji, 
nadomestilo za takrat neprehodno savsko* sotesko1. Pri Njivicah so 
našli v kraški jami paleolitsko postojanko (Brodar). Tudi v kes- 
nejši prazgodovini ter rimski dobi je bila soseska dobro* obljudena.
V srednjem veku je nastala, tu pražupnija S v i b n o * ;  na ostrem 
hribu nad njo* je* stal že rano* nezavzetno trdni grad Svibno (Schar
fenberg), katerega gospodje so* pomenili enega najstarejših in naj
mogočnejših fevdalnih rodov na Slovenskem. Vidi se, da je bila 
Sopoita nekdaj ob živahni prometni črti; saj drži to*d še danes edina, 
neposredna cesta iz Radeč na Litijo—Ljubljano. Poroča se, da so 
oskrbeli Svibenski gospodje Svibnemu celo* trške pravice, ki pa so1 
pozneje nehale; saj je pozicija vasi na, hribu s trško funkcijo* po
vsem nezdružljiva. Pač pa so* z uspehom zasnovali tržno* vlogo 
bližnjim Radečam.

RADEČE, nastale* na mestu znatne* prazgodovinske in rimske 
naseljenosti, stoje* tik ob izlivu Sopote v Savo*, torej točno* tamkaj,



kjer neha tesna, savska deber, pa kjer se savska pot zaokrene v 
savinjsko ter se od nje odcepi sopotski prehod. Od tod navzdol je 
bila Savska dolina v prazgodovini in rimskih časih izredno: dobro 
obljudena, kakor pričajo obilne izkopanine in krajevna imena. 
Radeče potemtakem po svoji legi močno- spominjajo' na Laško. 
Nastale so' pod gradom, postavljenim na strmem dolomitnem hribu 
tik nad ustjem Sopote. Ni znano kdaj se je tu  nahajalo' tržišče.

Pod. 107. Radeče

V cerkvenem pogledu se je župnija Radeče razvila iz pražupnije 
Svibno. Radeče so' bile tudi pomembna čolnarska postaja, z bro
darskim uradom (160, 161). Radeče s Sopotsko dolino vred so v 
srednjem veku ostale v upravni skupnosti z Laškim po posredo
vanju doline ob spodnji Savinji. V novi dobi. se je funkcija promet
nega križišča nehala, noivo pobudo pa so prinesle velike železnice. 
Tu se je naselila papirna industrija, ki zaposljuje 267 ljudi, si tvor- 
nico ob Sopoti nad mestom, izrabljajočo njene brzice v debrih pod 
Zebnikom. Burna Sopota, ki je privabila industrijo, je gnala obilo 
mlinov in zlasti žag, do katerih soi dovažali les s hribov v njenem 
porečju. Zato se je moglo' naseliti v Radečah tudi nekaj lesne trgo
vine, pa tudi nekatere obrti, pa manjša tovarna lesenih pet s 
56 delavci. Nekaj prebivalcev je udeleženih v službi na kolodvoru 
v bližnjem Zidanem mostu. V Zidanem mostu je industrija grad-



ben eg a materiala s 110 delavci, z udeležbo Radečanov. Ker je vrb 
tega v Radečah sedež sodnega okraja, imajo dokaj ugodne urbanske 
pogoje in so mogle od leta 1880 do 1931 narasti za. 72 %, a do 
leta 1953 za 83 %- na 1266 prebivalcev. V letu 1925 so dobile naslov 
mesta.

Radeška pokrajina je prav slikovita. Popotniku, ki prispe ob 
Savi od ljubljanske strani, se tu prvikrat predstavi sončna, pri
jazna pokrajina z vinogradi, ki pozdravljajo! s pobočij, izpostav
ljenih na južno stran in jutranjemu soncu. Izza. karbonskoi-peirm- 
skega zemljišča iznad mirnih, zaokroženih reliefnih oblik gledajo 
v dolinoi strme, robate, in regljate apniško-dolomitne gore, na Z 
Kum 1219 m, na V Kozje 987 in Lisca 947 m, lepi razgledni vrhovi, 
prvi in zadnji opremljena tudi s turističnimi kočami, Izletnikom od 
vseh strani, tudi iz Zagreba, so vabljiv cilj ob nedeljah spričo 
ugodnih železniških zvez, poleti in pozimi.

OD SEVNICE DO KRŠKEGA. Med Kompoljami in Sevnico- teče 
Sava preko- triadnega apniško-dolomitnega južnega krila, ki je tu 
sicer le maloi obsežnoi, a  je vendarle zožilo> dolinoi v tesno, dasi 
prav kratko- deber. Toda nad ustjem Mirne in Sevnične se dolina 
znova razširi, na prestopu v terciarno sevniško' kadunjo. Mladoiter- 
ciarne kamenine segajo tudi na  desno savska stran, dasi le z ne
znatnimi zaplatami. Terciar senovske sinklinale je razprostrt v 
glavnem na levi strani Save, kjer se vlečejo njegove starejše strati- 
grafske proge mimoi Senovega po> Koprivniškem podolju proti 
vzhodu, dočim segajo> mlajše (sarmat, pliocen) med Orlicoi in Sre
mičem proti Brežiško-Krški ravnini. Senovska terciarna kadunja 
je dokaj zaokrožena enota.; njena zgradba in geološka sestava je 
pojasnjena s proučevanji, ki jih je sprožilo< raziskovanje premo
govnih plasti (Munda 165). Opravka imamo tu z dvojno* kadunjo 
(glej prerez 165), ki ju  loči antiklinalni svod pri Armeškem. Površje 
je izoblikovalo' v prijazne gorice, nizke in položne zlasti v plio
censkem področju, ki tvori, ležeč med Brestanico- in Senovim, stržen 
pokrajine. Visoki in dolgi Bohor ščiti kotlinicoi pred mrzlim seve
rom, pospešujoč pogoje za kmetijstvo in za vinograde. Prebivalstvo 
se je tu dokaj zgostilo, a še bolj se gosti, odkar je v obratu pre
mogovnik s središčem v Senovem, v zadnji dobi moderno1 preurejen, 
zaposlujoč 1182 rudarjev, ki so se nabrali največ iz bližnje okolice. 
Premog odvaža posebna, rudniška železnica na železniško postajo 
v Brestanico.

V južnem krilu senovske sinklinale prekriva terciar le na 
tanko triasno osnovo. Čim bliže Savi, toliko- bolj na široko pogle



duje triada izpod terciara in savska dolina sam a je  pod Sevnico 
domala v vsem obsegu tja  do Krškega izdolbena v njej. Podoba je, 
da je  vanjo zalezla po* epigenezi, pri čemer se je  nem ara preložila 
nekoliko na  desno iz prvotnega toka, k i ga moramo domnevati v 
kongerijskem območju pliocenskega pasu. Tu je  oni mali del Za
savja, k je r je savska dolina zarezana v podolžnem pravcu, in sicer 
od Brezovega do Brestanice (starega Ra jhenburga). Sava teče tu  
v severnem krilu  orliške antiklinale; da se je preložila vanjo iz 
senovske sinklinale, se vjema z občim prestavljanjem  proti jugu. 
Zato je  njeno porečje tti nesimetrično; od desne dobiva kom aj ne
znatne pritočke, dočim ji z leve dotekajo* mnogo* daljši potoki z, 
Bohorja in še izza njega. Zato' sta  bregova med Sevnico in Krškim 
različna po pokrajinskem  licu : na desni zagraja dolino precej skle
njeno hribovje znatnejše višine, iz apnenca, ki so v njem  razviti 
tud i kraški pojavi (Ponikve), segajoč s svojimi temnimi gozdnimi 
pobočji skoro do dolinskega dna, na  levi znatno nižje in mnogo 
bolj razrezano te r razgibano gričevje, k i kaže vrh tega k  Savi svoja 
sončna položnejša pobočja z vinogradi. Na njih in še posebno na 
vršajih  ob ustju  potokov je  zemljišče dobro poseljeno in p rav  v 
tem pasu so našli obilne sledove goste obljudenosti iz predslovenske 
dobe (pri Blanci, Rožnem itd.). Po te rc iara  teče Sava tu  v  tem po
dolžnem delu le na k ra tko  razdaljo' pri Sevnici, povečini je vrezala 
svojo* dolinoi skoz i terciarno' odejo* v triadno* osnovo in izoblikovala 
v  n jej le razmeroma ozko* dolino ; celo- kvartarne nasipine je  v  n jej 
p rav  malo*.

P ri Brestanici se obrne Sava v precej krepkem  zavoju na desno 
in teče od tod do* Vidma prečno* čez antiklinalni svod. N jena dolina 
je p rava soteska, vrezana v  triasne hribine, zadnja na savskem 
toku; od tod dalje teče Sava samo* po* ravnini prav  do* svojega ustja.

SEVNICA. ()d  tržišč, ki so* nastala tu, ima, Sevnica v  prometnem 
pogledu brez dvoma najugodnejšo lego. Postavljena je  tam kaj, 
k je r podolje senovske sinklinale doseže Savsko dolino. Kot dedi
ščina po* stari sinklinalni enoti se je  tu  razvilo hidrografsko sre
dišče; od zahoda priteka Mirna, a od SV mnogo m anjša Sevnščina.. 
Obe je  človek izkoristil za prehode, v Mirensko* kotlino in p ro ti 
Planini. Se danes gre avtobusni prom et na Planino iz Sevnice, a 
nova železnica n a  Tržišče:—Šentjanž je  Sevnico* zvezala s Trebnjem  
v  osrednji Dolenjski. Lega na razpotju  in dejstvo*, da je tod v  do
lini nekoliko* več planega površja te r okolice z nižjimi goricami, je 
prišlo do* veljave že zelo* zgodaj. Zakaj bodisi na  desni strani okrog 
Boštanja kakor na levi so iz prazgodovinske ter rimske dobe obilni



sledovi naseljenosti. Zgodaj v srednjem veku je dolina ob Savi pri
šla v posest salzburških nadškofov in v teh časih se je tu razvil 
trg; prvikrat se v listinah imenuje leta 1322. Tudi Sevnica se je 
naslonila na trden grad, postavljen na enega od majhnih, a mar
kantnih apniških brd, ki obrobljajo dolino tik nad trgom. Podoba 
je, da je imela Sevnica nekoi genetično zvezo- tudi s čolnarstvom na

Pod. 108. Sevnica

Savi. V moderni dobi je mogla Sevnica legoi na veliki železnici do
bro izkoristiti in tu se je razvila lesna industrija s tovamoi kopit 
s 412 delavci pa kemična tvornica »Jugotanin«, zaposlujoča 153 
ljudi. Tudi druga obrtnost se je v Sevnici prav dobroi razmahnila, 
gosto obljudena okolica in prometno vozlišče izrablja trgovina, ki 
je bila tu vedno živahna. Upravno funkcijoi je imela Sevnica le kot 
sedež sodnega okraja, a z železnico na Tržišče—Trebnje se ji je po
živila prometna vloga, Tako se je mogla Sevnica v dobi 1880—1931 
pomnožiti za 75 %, a do- leta 1953 celoi za 162 %  in šteje danes 1839 
ljudi. Nekdanji trg se je tudi na zunaj povečal z novimi hišami ob 
glavnih cestah in se preoblikoval v sedanje mesto, toda staro jedro 
se je dobroi ohranilo v starem naselju, v lepem tržnem prostoru v 
obliki pravokotnika, v katerega se razširi glavna savska cesta.



Okolica Sevnice je prav gosto poseljena in gospodarsko na
predujoča; značilna zanjo je obilica gradov. Na kranjski strani je 
bil imeniten Boštanj, ki je očitno nekdaj gospodoval nad prehodi 
v Mirensko' dolino. Dal je ime stari vasi, nastali na. prazgodovinskih 
sledeh, postavljeni zgoraj na terasi, vrezani v pliocen. Vendar je 
v sedanjo občino-komuno vključena tako široka okolica, da je od 
skupnega števila 16.590 prebivalcev vendarle samo 14 %i zaposlenih 
v industriji, pa 7 %  v prometni službi ter 6,2 %  v obrti itd., a 
52,5 %; v kmetijstvu, ob 16 %  neproizvajajočih.

V predvojni dobi so nad Sevnico na novoi uredili mali premo
govnik V r  h o v o - Š m a r  č n o.

BRESTANICA, po1 starem Rajhenburg, ima precej drugačno' lego 
ko Sevnica. V Savo priteka tu potok Brestanica, ki zbira vode 
vzhodnega dela senovskega sinklinalnega podolja; njena sovodenj 
leži ob južnem robu sinklinale, nekoliko' nad starim Rajhenbur- 
gorn. Ob Brestanici in njenih pritokih SO' za prehode olajšani pri- 
rodni pogoji; mimo Koprivnice na Podsredo pa dalje k srednji 
Sotli drži že od nekdaj pot, dandanes cesta, Toda Rajhenburg so 
ustanovili že v savski soteski, na mestu, ki se ne more reči, da je za 
tržišče ugodno izbrano. Pač pa je to izvrstna postojanka s stra
teškega vidika. Strma triadnoapniška brda nudijo' za namestitev 
gradov najimenitnejše pogoje, zlasti na ustju Brestanice, ki je s 
svojo' tesno' debrijo' razčlenila savsko obrežje. Tu so že zelo' zgodaj 
postavili grad, ki je  obvaroval prehod skozi savsko sotesko in nad
zoroval tudi vodni promet, obenem pa gospodoval nad prehodom 
na Kozjansko; ako je res tu stal rimski most čez Savo' (4), so 
nedvomno zaradi poti ob Brestanici zanj izbrali prostor prav tu. 
Ko so salzburški nadškof je v srednjem veku dobili v dar obširno 
posest v tukajšnjem Posavju, so sedež svojemu gospostvu namestili 
v trdni grad nad ustjem Brestanice. V dobi madžarskih napadov 
je bila utrjena postojanka tu tem bolj pomembna, saj je madžarska 
meja tekla še po sredi KrškoBrežiške ravnine; za mejno zaščito 
in izhodišče ofenzivnih sunkov se je grad zelo dobroi izkazal.

Že staro ime kaže, da je bil grad izhodišče naselja; pod njim 
je polagoma nastalo' naselje, ki so mu salzburški nadškof je podelili 
tržne pravice, toda, kot trg se imenuje šele zelo kasno. Ko so salz
burški ministeriali madžarsko mejo potisnili na Sotlo in sedež 
gospostva preložili v Brežice, je pomen Rajhenburga upadel, a pos
večal se je znova v časih turških napadov. Za tržno središče mo
derne dobe je Rajhenburg nameščen manj prikladno, saj razpolaga 
le z malo obsežno kmetsko okolico; bližina. Krškega (4 km), pa



Brežic (17 km) in Sevnice (15 km) za njegovo tržno* rast nikakor ni 
bila ugodna. Zato se tudi nikaka upravna vloga ni naslonila nanj, 
obrt in trgovina sta se držala v skromnem obsegu. V gradu na brdu 
so se naselili trapisti ter si osnovali veliko* gospodarstvo s kmetij
stvom ter izdelovanjem čokolade in likerjev. Šele ko so uredili 
premogovnik v Senovem in so* jeli premog odvažati preko želez
niške postaje Rajhenburg, je prišlo* novo* življenje v trg. Končno je 
tudi lega nagajala razvoju, saj stoji trg na tesno* razmeščen v dnu
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ozke debri ob Brestanici, od koder se širi proti kolodvoru v savski 
dolini ter ob potoku navzgor. Prav zaradi Senovega se je naselje 
ob ustju Brestanice vendarle moglo živahneje razvijati. Po letu 
1945 smo* mu dali novo ime Brestanica, pač po rečici, na kateri 
stoji in ki se je po njej nemara že o*d vsega početka tako imenoval, 
preden je prevladalo* tuje ime po* fevdalnem gradu. Predvsem je 
Brestanica dobila v novi dobi znatno novo* kalorično* elektrarno, 
3 km od kolodvora, seveda zaradi seinovskega premoga. V termoeen- 
trali ima posla 149 ljudi. Ostala je na gradu tovarna čokolade ter 
likerjev, vendar samo* s 36 zaposlenci. Bližina Senovega bo* nemara 
v bodoče dala pobudo še za nove* znatnejše industrije, dasi je res, 
da Brestanica sama, zanje ne nudi prikladnega prostora, pač pa 
bližina glavne železnice.



Zrcal o- spremenjene gospodarske funkcije je rast Brestanice.
V dobi od 1880 do- 1931 se je prebivalstvo pomnožilo za 40 %, toda 
do leta 1953 za 153 %  in šteje danes 1143 ljudi.

SENOVO. V južnih straneh Bohorja, zlasti v vznožju, so> na več 
krajih zadeli na sloje rjavega premoga. Ze v 18. stoletju so- tu pri
čeli v malem z rudarstvom. Leta 1904 je premogovno območje ku-

Pod. 110. Senovo

pila Trboveljska premogokopna družba, toda hranili so sloje kot 
rezervo. Sele ko- je med prvo- svetovno- vojno- nastala ugodna kon
junktura, so- na veliko- uredili nove rudnike ter začeli z izkorišča
njem. Debelina premogovnega sloja znaša. 18—26 m (Munda 165, 
93). Glavno- rudarsko področje je pri Reštanju, 2 do- 3 km severneje, 
od koder prevažajo- premog v Senovo-, kjer je zbirališče in separa
cija, a od tod ga odvažajo po- posebni železnici v Brestanico-.

Senovo je- v modernem rudarskem obratu nekako- štirideset 
let, napredovalo- je le polagoma, tako- da se je kot naselje le zmerno 
povečalo'. V premogovniku ter v rudniški upravi je danes zapo
slenih 1182 ljudi. Industrija na osnovi premogovne proizvodnje tu 
še ni nastala razen termocentrala v Brestanici. V Senovem, uprav
nem središču premogokopnega ozemlja, se spričo- tega še ni razvilo



znatnejše urbansko* naselje. Senovo šteje po stanju v letu 1953 
1414 prebivalcev, kar pomeni, da se je od leta 1880, ko je bivalo 
tu 241 ljudi, povečalo za 487 %.. Očitno je, da biva večina rudarjev 
po* vasicah ter zaselkih okrog rudnika in hodi od tamkaj na delo. 
Sicer pa. stoji Senovo blizu ob cesti, ki drži od Brestanice na Pod
sredo in dalje ter ima tudi redne avtobusne zveze v obeh smereh, 
zlasti seveda na Brestanico, ki mu nudi priključek na veliko* že
leznico.

KRŠKO je drugo urbansko* naselje, ki je nameščeno v tesni 
soteski ob Savi, v zračni črti komaj tri kilometre od Brestanice. 
Po svoji legi spominja nanjo v mnogih pogledih in se tudi v zvezi 
s starim Rajhenburgom omenja v prvih zgodovinskih virih, kot del 
posesti salzburških nadškofov. Tu je nastal že zgodaj na enem od 
apniških vrhov močan grad, ki so si ga pridobili salzburški; saj je 
obvladoval prehod skozi savsko* sotesko* na desni strani reke. Z Raj
henburgom in Krškim so* popolnoma gospodovali nad prehodom 
skozi sotesko* in v dobi madžarskih napadov so* mogli iz teh izho*- 
dišč potisniti ogrsko mejo proti JV. Pod gradom je začelo nastajati 
tržno naselje, k i pa se v virih ne imenuje zgodaj. Strateški značaj 
Krškega je znova prišel do veljave v dobi turških napadov, kar je 
zopet pripomoglo k njegovemu napredku. Leta 1477 je bilo* po
vzdignjeno v mesto in je dobilo* nato mestno* obzidje, ki se je ohra
nilo* do nove dobe, z nalogo, da ščiti prevažni prehod ob Savi 
navzgor.

Tržišče Krško so namestili v samo sotesko*, in sicer na ono 
mesto*, kjer je skrajno malo prostora za naselje; zato* se je moralo 
mesto razprostreti po* dolgem med strugo* in bočjem; še danes stoji 
le ob cesti in se v boke sploh ne more širiti. V ravnino se razširi 
soteska šele poldrug kilometer pod mestom. Za Krško* polje stoji 
Krško preveč periferno* in vendar ima ime po* njem (nemško*: Gurk- 
feld). Ta označba nam zgovorno* pripoveduje, da je* urbanska funk
cija mesta navezana na Krško* polje, ki se širi od tod tja do* Gor
jancev. Zato* je primerneje, da opis mesta naslonimo* na poglavje 
o Krški kotlini.

SPODNJE ZASAVJE V UPRAVI. V zgodovini se je Spodnje Zasavje 
uveljavljalo zdaj kot eno*ta, zdaj po reki razdeljena na dva dela. 
Zgornji del se je čutil sprva navezanega bolj proti Celju, spodnji 
del je bil nekaj časa združen v upravno* enoto v salzburškem go
spostvu. Politična delitev na štajerski in kranjski del je prevladala 
šele polagoma, naslonivši se na cerkveno, ki se je že zgodaj dala



voditi po- ločnici Savi (prim. p ražupniji Yidem in Leskovec ter 
druge). Še pred vojno- vidimo- kranjsko  tradicijo  ohranjeno v dej
stvu, da je bil ves desni breg organiziran v okraju  Krško (s sodnim 
okrajem  Radeče) in levi breg v okraju Brežice (s sodnim okrajem 
Sevnica), medtem ko- je  spadal njega manjši zgornji ko-s k okraju  
Laško. M arsikje bi bila drugačna delitev sodne in politične upravne 
ureditve bolj smotrna. Zato je  bilo docela smiselno-, da je  po o-svo--
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Pogled na mesto in na sotesko ob Savi od južne strani

bo-ditvi prevladalo- no-vo-, bo-lj naravno pojmovanje, po- katerem 
pomeni Savska dolina geografsko- ter gospodarsko eno-to-. Najprej 
je bil organiziran okraj Trbovlje, vključujoč Črni revir, potem 
okraj Krško-, obsegajoč v glavnem Spodnje Zasavje ter Brežiško- 
Krško kotlino kot enoto-. Končno- sta se oba okraja združila in tako 
smo dobili nov skupen okraj Trbovlje, ki v marsikaterem pogledu 
ni bil napačno sestavljen, ki pa je imel težave z upravnim vodstvom 
iz Trbo-velj, docela periferno ter vstran od železnice stoječim sre
diščem v Trbo-vljab. Zato so v letu 1958 okraj Trbovlje razpustili, 
a Zgornje Zasavje s Črnim revirjem vključili v okraj Ljubljano, 
medtem ko so Spodnje Zasavje ter Spodnje- Po-savje z Brežicami in 
Krškim združili v upravno- enoto z okrajem Novo- mesto-.
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UVODNA KARAKTERISTIKA. Na Dolenjskem smo v spodnjem 
delu stare Kranjske, ki je bila dolgo* dobo* osrednja slovenska de
žela. Nedvomno je v tem poglavitna osnova, da se je to* pokrajinsko 
ime tako* udomačilo ter postalo* splošno znano* po* vsem Slovenskem, 
tem bolj, ko je označevalo k ra je  tja  do Ljubljane, mestnega sre
dišča Slovenije in ko je imela D olenjska tudi tako odlično* vlogo* v 
slovenskem kulturnem  razvoju.

Temelj imena Dolenjsko je v prirodnem razlikovanju med do- 
lenjimi ter gorenjimi kraji, med niže in višje ležečim področjem 
savskega porečja. Saj se podobno razlikovanje in poimenovanje 
.vleče skozi vso Slovenijo1; v Savinjski dolini označujejo* kot Doh
len jsko pokrajino za Šmarjem pri Jelšali in za Žusmom, torej v po
rečju Sotle, od koder so* »Dolenjci« o*d nekdaj hodili hmelj obirat. 
Spodnji del Prekmurske* ravnine* se* imenuje* Dolinsko, kar skoro* 
da ne more izhajati od drugega kot od razlikovanja med dolenjimi 
in gorenjimi kraji. Toda ime* Gorenjsko* se* je v razliko* od Dolenj
skega razvilo* ter udomačilo* le .v območju stare dežele Kranjske, 
kjer je tudi ime* Dolenjsko* prišlo najbolj do* veljave. Nedvomno* je 
k temu pojavu največ pripomoglo dejstvo*, da je Kranjska dežela 
obsegala porečje Save, večje reke, k jer je prihajalo* tudi oropla- 
stično nasprotje med gorenjimi ter dolenjimi kraji najbolj do 
učinka. Dobro se vidi, da so* stare deželne meje mnogo* pripomogle 
pri soodločanju o* teritorialnem razširjenju dolenjskega pokrajin
skega poimenovanja, saj vidimo*, kako* se prilega starim deželnim 
mejnicam.

Nedvomno je pokrajinsko ime Dolenjsko* že zelo* staro*. Valvasor 
daje Dolenjskemu ožji obseg, nego* ga ima običajno* dandanes. Pri
števa mu le ozemlje na jug in zahod od Save, in sicer do* črte, ki 
teče* od Ljubljane mimo* Šmarja, Boštanja na zgornjo* Krko* ter ob 
njej še pod Novo* mesto*, a potem povprek na Gorjance (Valv. II., 
str. 174). Zahodno* od tod ležeče ozemlje tja do planote Hrušice, Ja
vornikov ter Snežnika imenuje Srednjo* Kranjsko*; nimamo* na raz
polago* znamenj, da je prebivalstvo samo* zares kdaj tako* otznače-



vaio ta  srednji del stare dežele. Kar se tiče izvora dolenjskega 
imena ter njegovega teritorialnega obsega v ljudskem pojmovanju., 
je najbolj poučna živa govorica prebivalstva. Za Ljubljančana se 
začne Dolenjsko' ob južnovzhodnem robu Barja, vsekakor že okrog 
široko znanega Šmarja in Grosupljega, Toda akoi se človek razgo- 
varja s kmetskimi ljudmi tam kje okrog Trebnjega ali Zaplaza, 
naleti na pojmovanje, da je Dolenjsko šele spodaj okrog Novega 
mesta, v nizko> ležečem planem področju ob spodnji Krki. Podobno 
je po' drugod; na Blokah, menijo, da Ribnica pravzaprav še ni na 
Dolenjskem, marveč šele kraji ob Krki. A Trdina pripoveduje: 
Okrog Žužemberka govorijo ljudje, da se Dolenjci začenjajo šele 
pri Soteski, a Soteščani meni jo, da je Dolenjsko' tam pri Novem 
mestu, a celo N o vomeš Čanje se izgovarjajoč da pravzaprav šele tam 
za Škocjanom (169).

Da se je pojmovanje Dolenjske ustalilo v najširšem obsegu, 
k temu je brez dvoma največ pripomoglo: razmerje do1 deželne 
prestolnice Ljubljane, ki je po svoji legi in s svojim prevladujočim 
vplivom prevzela vlogo meje med dolenjskoi in gorenjsko pokrajino 
ter s tem obema relativnima pojmoma dala absolutno’ in s tem 
dokončno' mero. Nemara je razdelitev stare Kranjske na tri okrožja 
ali kresije v dobi 1748—1850, na Dolenjskoi, Gorenjsko' ter Notranj
sko, še nekaj pripomogla k ustalitvi širokega teritorialnega pojmo
vanja Dolenjske, zlasti k njeni razmejitvi z Notranjsko'. Za raz
mejitev s Štajersko1 je bila brez dvoma najbolj odločilna stara 
deželna meja, a, prav tu ljudsko pojmovanje ni v skladu s pri- 
rodnimi dejstvi skupne »spodnje« lege v Savski dolini. Reči mo
remo1, da je v naši dobi obveljalo kot ustaljeno', da pripada Do
lenjski vse ozemlje od Ljubljanske kotline do- hrvatske meje na 
desni strani Save, a  proti zahodu nekako tja do- dolge poldnev- 
niške Iške ter doi Blok in Prezida,

Temeljni del Dolenjske je  K rška kotlina, k i p a  ne leži sre
diščno', saj pomeni pokrajina ob Temenici, zgornji K rki ter zgornji 
Mirni osrednji dolenjski predel. K rška kotlina je sicer ena od več
jih planih ploskev slovenske zemlje, prikladnih za, osnovoi politično'- 
geografske strnitve, toda raznovrstni prirodni in družbeni vzroki 
so odločili, da, se tu  v  slovenski dobi ni razvila politična enota, p a  
da tu  ni nastala posebna dežela. Krško kotlino z ostaloi Dolenjsko 
vred so prik ljučili sosednim političnogeografskim tvorbam.

Nekaj časa, je  glavni del Dolenjskega pripadal Savinjski k ra 
jini, saj je  njena zahodna meja potekala od Save ob ustju  L jublja
nice proti jugu, pa  po južnozahodnih obronkih Grosupeljske ko
tline in zahodnem, robu Suhe K rajine te r končno na  Gorjancih
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(Kos 42, 108). Toda v 12. stoletju je cerkvena razdelitev razcepila 
Savinjsko* krajino* na dva arhidiakonata, kranjskega na desni ter 
savinjskega na levi strani Save. V naslonitvi na cerkveno razde
litev se je v 13. stoletju izoblikovala tudi političnoupravna raz
delitev v glavnem z mejo* na reki Savi. Toda Kranjski priključeni 
del Savinjske krajine južno od Save se je še dolgo označeval po
sebej kot S l o v e n s k a  k r a j i n a ,  ne da bi tvoril samostojno 
upravno enoto* (42). Ta poiitičnogeografska označba se je* kmalu iz
gubila in pozabila. V novejši dobi je prirodna enotnost Dolenjske 
prišla do veljave v upravnopolitičnem smislu, ko so sredi 18. sto- 

s letja osnovali dolenjsko kresijo s sedežem v Novem mestu. V mo
derni dobi kake upravne ali politične povezanosti Dolenjska ni 
imela, če izvzamemo komaj omembe vredno* izjema okrožnega 
sodišča v Novem mestu, ki so* mu bila podrejena v sodnih zadevah 
okrajna glavarstva.

Po notranji strukturi ozemlja, po aroplastični razvrstitvi po
gorij in dolin, po geomorfoloških svojstvih površja je Dolenjska 
kaj zanimiva pokrajina. Predvsem je zanjo značilen stik med 
alpsko in dinarsko zgradbo*. Severnovzhodni del pripada še Po
savskemu hribovju, kjer se gorski hrbti in doline vlečejo* v smeri 
V-—Z, zavijajoč v spodnjem delu v pravec SSY—J JZ, kakor vidimo 
najlepše v obrisih Krške kotline ter Gorjancev. Južnozahodni del 
Dolenjskega pa pripada dinarskemu področju in v njem so* po
vršinske oblike razvrščene* v pravcu SZ— JV, kakor nam jih vidno 
kažeta dolini Temenice ter zgornje* Krke. Medtem ko so* v dolenj
skem področju Posavskega hribovja poleg apniških obilno* zasto
pane tudi vododržne hribine, prevladuje v dinarskem območju 
apnenec z dolomitom skoro popolnoma in tu so* se spričo* tega raz
vili kraški pojavi. Pokrajina ob Temenici, šentviška in Grosupelj
ska kotlina ter planote okrog Višnje gore pripadajo* že Dolenj
skemu krasu dinarske zgradbe in prav tako* vs*e* ozemlje proti 
zahodu. Železnica iz Ljubljane do* Novega mesta teče v vsem obsegu 
še po* kraških tleh, toda nekako tik ob vzhodnem robu Dolenjskega 
krasa. Brž ko* se vzpnemo* z Barja, se nam pokaže tik za progo na 
levi majhna, a tipična ponikva. Za Grosupljem pod Boštanjem, 
leži tipična Radensko kraško polje. Potoki okrog Šentvida pri Stični 
ginejo v tla kot tipične ponikalnice. Pod Trebnjim so* velike po- 
nikve Temenice, ki panica pod Mirno* pečjo nedaleč od Novega 
mesta v drugo* ter prihaja kot Prečna zopet na dan. Posebno za
nimiva je dolina Temenice, v kateri se skoro pravokotno stikata 
obe zgradbeni smeri, alpska in dinarska, pa je spričo tega po pri-



rodi najboljše usposobljena za prometno* osnovnico Dolenjske ter 
demogeografsko' magistralo vsega dolenjskega predela.

Toda v značaju površja v velikem se kraška svojstva uveljav
ljajo manj ločeče, nego bi bilo' pričakovati. Zakaj tu se prav očitno 
vidi, da je pomenilo zakrasevanje samo preobliko prvotnega nor
malnega reliefa, kakor ga je ustvarilo delo' rek in potokov. Kraško 
in nekraško površje Dolenjskega družijo* nekatera svojstva, ki so 
skupna vsemu področju. Y dobi po* glavni pliocenski vravnavi so'



bili dvigi tukaj manj intenzivni nego bodisi v večini Posavskega 
hribovja kakor tudi v dinarskih planotah zahodno od Lašč in Rib
nice. Medtem ko se nahajajo planote tamkaj povprečno' v višinah 
okrog 800 m, jih vidimo' na Dolenjskem znatno nižje, in sicer na SZ 
od črte Stična—izvir Krke v višinah okoli 600—650 m, a na. V in JV 
odondod okroglo 500—550 m visoko. V skladu s temi dejstvi se je 
na Dolenjskem izoblikovalo površje z mnogo manjšimi višinami, 
bodisi absolutnimi kot relativnimi, pa z manjšimi strminami, dasi 
je ravnih tal nastalo izredno malo-. Za Dolenjsko so spričo tega. zna
čilni pretežno' položni hribi zmerne ali majhne vzpetosti, pa nizke, 
zelo na široko' zaobljene in položne gorice^ ki nas pozdravljajo' na 
vsej vožnji od Ljubljane do Gorjancev, posebno v Grosupeljski in 
šentviški kotlinici, pa ob Temenici in v Novomeški kotlini, kakor 
ob njenem robu ter ob Mirenski dolini. V mnogih področjih, zlasti 
v nižje ležečih, je bilo zakrasevanje zelo malo učinkovito', in enake 
gorice opazujemo' v ozemlju, kjer je prevladoval podzemski odtok 
kot v vododržnih plasteh. Spominjajo' nas na gorice panonskega ob
robja, toda. sestoje iz trdnih hribin in prekrite soi po velikem delu 
z obilno rdečo ali rdečkasto' rjavo prstjo1. Oble gorice ter pizki 
hribi dajejo' značaj dolenjski pokrajini, plitvi relief potemtakem še 
bolj stopnjuje prirodnoi razliko' med našo' »dolenjo« in »gorenjo« 
pokrajino'.

Od označenega osredja, dolenjske pokrajine se najbolj razli
kuje sevemovzhodni pas Dolenjske, pripadajoč jedru Posavskega 
hribovja, opisanemu že v Zasavju. Toda Mirenska dolina s Krškim 
hribovjem je tipičen dolenjski svet, po> prirodi površja in derno- 
geoigrafski strukturi; najprikladneje je spričo' tega, da se njega 
drobni opis vključi v dolenjsko- poglavje. Saj nam vrh tega sedanje 
površje nudi obilo' enake dediščine, skupne porečju Mirne, zgornje 
Temenice ter potokov pri Šentvidu in Stični, iz mlajše pliocenske 
dobe, ko je bilo povirje Mirne še ob Višnjegorskih planotah; prav 
v tem je globlji vzrok, da sta kraški in nekraški del osrednje Doi- 
lenjske tako izrazita enota. Ostali deli Dolenjskega krasa so' bolj 
samosvoji, osobito Suha Krajina, ki se razprostira od Temenice 
do' Dobrepolj ter Male gore.

Edini obsežnejši plani predel Dolenjske je v Krški kotlini, ki 
je vsekakor njen osnovni del, zagrajen z Gorjanci, a  na južni strani 
ob Savi, odprt v hrvatsko' Posavino' ter v panonsko področje. Iz 
mnogih vzrokov je nujno>, da se opis Dolenjske začne s Krško ko
tlino. S Krško kotlino pripada Dolenjska še panonskemu obrobju 
in tod prihajajo' vanjo še krepki podnebni vplivi, kar jej omogoča



vinorejo. Saj spada spodnja Dolenjska v svojimi goricami na JV 
še k najbolj znamenitim slovenskim vinorodnim področjem.

V južnem delu ustvarjajo kraška geomoorfološka ter hidrograf
ska svojstva razlike med Suho krajino in vzhodnim Dolenjskim, 
a kraška in sploh reliefna skupnost veže v mnog očem Suhoi krajino 
preko Dobrepolj na Raški predel v Laščah, a čez področje v po
virju Krke na Grosupeljsko' pokrajino:. Morebiti so slična prirodna 
svojstva tudi nekoliko učinkovala na človeka, a najbrž je bilo tako 
učinkovito' skupno družbeno' dogajanje dolge historične preteklosti 
ter njegovo dejanje in nehanje: tu se je razvil sklenjen dialektni 
sistem, in sicer tako, da veže eno samoi skupno narečje dolenjske 
govorice ves predel od Temenice tja do Barja in doi Blok, pa še 
nekoliko čez nje, medtem ko pripada svet vzhodno' od Temenice 
vzhodnodolenjski govorici (Ramovš 53). Na Dolenjskem se je raz
vila močna etnografska in demogeografska enota v slovenski skup
nosti, tudi v kulturni sferi se je zelo' krepko uveljavila. Odlikuje 
se po' zeloi samosvojih lastnostih. Ivan Cankar je napisal, da je 
Dolenjec »najtipičnejši predstavnik slovenskega naroda« (Zbrani 
spisi VII, str. 354).

Kljub tolikim skupnostim je bila in je tudi dandanes Dolenjska 
upravno dokaj neenotna, kar je pač posledica dejstva, da ji manjka 
prirodnoi, središče, pa da je Krška kotlina zanjo' vendarle — ob
robna pokrajina. Ob Temenici in zgornji Krki je pokrajina najbolj 
trdno vezana na Krško' kotlino', in sicer na upravno središče Novo 
mesto, ki pomeni vsekakor najustreznejšo' sredo velike večine Do
lenjskega, Mirenska dolina v spodnjem delu se že krepkeje veže na 
Zasavje in Krško' polje. Suha krajina z zgornjo' Mirensko dolino in 

.Krškim hribovjem je potemtakem najbolj povezana s Krško> ko'- 
tlino. Yelik del osrednje Dolenjske s šentviško kotlinico kot jedrom, 
t. j. nekdanji sodni okraj Višnja gora, je bil dolgo podrejen gla
varstvu Litiji. Raški predel je spadal v politični okraj Kočevje, 
medtem koi je pripadal sevemozahodni robni del Dolenjske, namreč 
Grosupeljska pokrajina, domala vedno k Ljubljani in njenim 
upravnim enotam.



KRŠKA KOTLINA

UVOD IN PREGLED. Med vsemi kotlinami na Slovenskem je 
Krška tista, ki se je v demogeografskem pogledu najmanj uvelja
vila kot enota. Ne morda, da bi bila najmanjša, saj meri njena 
dolžina od kolena Krke pri Toplicah, pod Sotesko do vijuge Sotle 
pod Bizeljskim nič manj ko* 65 km, to je domala ravno toliko kot 
je dolga Ljubljanska kotlina. Res da je v širino Krška kotlina manj 
obsežna, toda zato je širjava zelo* enakomerna in se giblje nekako 
med 10 in 14 km.

Krška kotlina leži precej daleč vstran od pravih Alp in je 
pravega alpskega vpliva v njej malo; Do' nje sega le alpsko pred
gorje s Posavskim hribovjem, ki pa je v svojem južnem pasu že 
prav nizko*, tako da komaj še doseza, višine 600 m, po veliki večini 
pa ostaja pod njimi. Na zahodni ter južni strani pripada obod 
Krške kotline dinarskemu področju in dinarske planote se dvigajo 
neposredno ob njej, a na, njih visoki hrbti in vrhovi z višinami čez 
tisoč metrov, pa celo do 1100 in še čez (Rog 1100 m, Trdinov vrh- 
Sv. Gera 1181 m). Končno pripada Krška kotlina do neke mere še 
panonskemu obrobju. Njen vzhodni konec je odprt na panonsko 
stran; samo nizke mladoterciarne gorice na levi strani spodnje 
Sotle pomenijo tu nekaj pregraje. Preko njih je širok stik s hrvat- 
slcim Zagorjem, a še lažji je prehod ob Savi poi 3—4 km široki rav
nini v hrvatsko Posavino.

D a smo tu v mejnem področju med alpskim in dinarskim pre
delom, odseva tudi iz obrisov Krške kotline, ki je tipična tektonska 
udorina; v nobeni od naših kotlin ni tektonska zasnova tako očitna 
in izrazita ter na prvi pogled zaznavna, kakor tu. Ugreznila se je 
ob prelomnicah, bodisi alpskih kot dinarskih, ki se tako v dnu kot 
v obrobju, pa tudi v sosedstvu uveljavljajo, križajoč se. Ugrez ob 
prelomih, potekajočih premo, toda v pravokotno' se križajočih 
smereh, je ustvaril kotlini v velikem pravokotno* obliko. Toda ni 
enotna, niti po nastanku niti po' svojstvih površja. Y srednjem in 
vzhodnem delu se je udor izvršil krepkeje, da je udorino zalilo' mio- 
censko' morje od vzhodne strani, dočim je zahodni del tudi po 
udoru ostal v znatnejši višini, da ga morje ni moglo doseči. V skladu 
s tem so* se nabrale v srednjem in vzhodnem delu, ki se posebej 
označuje kot Kostanjeviška in Brežiška kotlina, terciarne in kvar
tarne nasipine širokega obsega z obsežnim pianini dnom, medtem 
ko je v zahodnem delu, v Novomeški kotlini, površje izoblikovano 
v mezozojskih tleh pretežno v nizkih oblih goricah in gričkih z 
razmeroma malo plane površine.



K notranji neenotnosti je po svoje pripomogel še hidrografski 
razvoj. Po dolgem po kotlini teče reka Krka, tako da je srednji in 
zlasti zahodni del njene kotline videti tako rekoč kot široka rečna 
dolina. Toda skozi vzhodni del teče Sava v prečnem toku in ga 
uvršča v svoj prirodni in prometni sistem, ki nima težišča v koi- 
tlini. Razčlenjenost na dvoje hidrografskih osnov pomeni ojaeenje

Pod. 114. Kostanjeviška udorina v osredju Krške kotline
Zgradbene osnove

leg en d a : 1. triadne in kredne kamnine; 2. mio'censke plasti; 3. prelomnice; 
4. zveze v smereh slememtve; 5. slemenitev in nagnjenost skladov. — Po

Herischu-Seidlu

dualističnega značaja v Krški kotlini, ki pa jo moramo kljub temu 
označevati po1 Krki. Zakaj ta je njena podolžna reka, izraz njenih 
genetičnih in oroplastičnih značilnosti.

Nesorazmerje med dolžino ter širino ustvarja že samo po 
sebi ovire koncentracijskim stremljenjem. Na vsej dolgi južno- 
vzhodni strani se vzdigujejo Gorjanci, s precej strmimi in neraz
gibanimi ter nerazčlenjenimi pobočji, dokaj visoko in široko' go
rovje, povzročajoč, da je ta stran glede prehodov docela pasivna 
za kotlino'. Podobno nerazgibano in strmo se vzdiguje na Z dolga 
gora Rog, ki predstavlja prav tako odljudno, glede prometnosti po
vsem pasivno stran kotline. Celo ne visoko hribovje na SSZ obrobju 
ni kaj prida razčlenjeno in dasi je tu znatno nižje, ne pospešuje



stikov v večjem obsegu, marveč jih navaja na Savsko dolino. Kakor 
pomeni prečno potekajoča Savska dolina za stike s sosedstvom naj
važnejšo' žilo na vzhodu, podobno se odpreta od SZ v kotlinoi dinar
sko zarezana Krška dolina ter podolje ob Temenici, ki imata obe 
svoje naravno nadaljevanje v prehodih čez podaljšek Gorjancev v 
Bel o- krajino'. Razen navedenega se za prehode nudi še Sotelska do
lina, ki pa  ji je  sosedstvo' s politično mejoi zmanjšalo pomembnost. 
Kolikor slabši prevodniki stikov s sosedstvom so nekateri robovi ko
tline, toliko manj so pospeševali demogeografske stike. Tolmačijo 
nam, zakaj Krška kotlina ni postala upravno' politično središče več
jega predela, S prehodi, ki jih nakazuje narava sama, je dana 
osnova za dualizem prometne lege. Težko si je misliti prometno 
križišče, ki bi obvladovalo vse zgoraj navedene prometne prehode, 
ob Savi proti Celjski kotlini in v Posavino, ob Sotli navzgor, pa. ob 
Temenici in zgornji Krki proti Ljubljanski kotlini ter v Belo k ra 
jino. Vsekakor je  bilo spričo dejstva, da sta prehoda po Posavini 
in proti Ljubljanski kotlini poglavitne veljavnosti, pričakovati, da 
bi moglo biti glavnoi prometno' križišče in političnoupravno' središče 
kotline v vzhodnem delu Krškega polja. In  res je imeloi v antiki 
tako vlogo urbansko središče Neviodunum. Toda toi je bilo v dobi, 
ko' je šel kulturni in politični tok po dolgem po kotlini, kar je po
menilo' izboljšanje pogojev za politično in sploh demogeografsko 
koncentracijo. Neugodneje je bilo1 od srede srednjega veka dalje, ko 
so kotlino' zadevale politične in gospodarske struje v prečni smeri. 
Kajti pomanjkanje zaokroženosti je bilo eden poglavitnih slabih na
ravnih pogojev, v nasprotju do Ljubljanske in Celovške kotline. 
Nekoliko moramo jemati v poštev še učinek dejstva, da se odpirajo 
takoj onstran Gorjancev in ob Savi navzdol prostrane ravnine, ki 
so' že obrobni del pravega odprtega Panonskega nižavja: učinko
vitost plane površine se s tem zmanjšuje, podobno kot pri Murski 
ravnini in na Dravskem polju in v nasprotju z Ljubljansko in 
Celovško' kotlino, ki sta obdani na široko' z goratimi predeli.

Po prirodni legi je Krška kotlina mejna pokrajina; predalpsko 
hribovje se ob njej stika z dinarskim, pretežno kraškim območjem 
ter s panonskimi in subpanonskimi predeli. Politične meje soi se 
rade naslonile nanjo. V starem veku ni bilo tako, pa se je pač za
radi tega moglo' krepkeje razviti centralno tržišče Neviodunum. 
Od zgodnjega srednjega veka. dalje je bila Krška kotlina v mejnem 
področju; politična dinamika se je uveljavljala doi nje v prečni 
smeri, kar je bilo' spričo' njene izrazito po dolgem potegnjene oblike 
posebno usodno. Meje med nemškimi fevdalnimi gospostvi ter 
Hrvatsko-Ogrsko so tekle sprva po' dolgem po sredi kotline, tako



da sta Brežiška ravan in Krško polje na desnem bregu Krke spadali 
na hrvatsko stran. Spričo zmagovite ofenzive iz alpske smeri se je 
meja preložila na Gorjance ter na spodnjo Soitlo, a  kotlina je ostala 
mejno ozemlje, vrh tega med seboj politično razcepljena. Saj je 
podlegala vplivom iz Ljubljanske in Celjske kotline ter še sever
nejšega ozadja. In tako je tudi mejna lega pripomogla, da Krška 
kotlina ni postala izhodišče nikaki politični koncentraciji, ni bilo 
jedro nikaki deželi. Slovenska krajina, kakor se je dolgo* označevala 
večina Dolenjske, je nastala brez naslonitve na Krško' kotlino', po 
veliki večini izven nje, pa se je šele kasneje s fevdalnimi osvo
jitvami raztegnila tudi nanjo*. V skladu s tem je značilno' dejstvo*, 
da Krška kotlina ni ustvarila večjega urbanskega središča, pre
vladujočega mesta, kakor druge naše vodilne kotline, marveč so 
mogla tu nastajati le manjša mesteca v posameznih področjih ko
tline. Po svoje je k  sredobežnemu razvoju pripomogel še izredno 
ugodni razvoj Zagreba, ki je s svojim velikim razmahom v ne
posredni bližini Krške kotline vplival odvajajoče zlasti na njen 
spodnji del.

Dualistični značaj prehodne vloge je v glavnem pripomogel 
do veljave političnoupravni razcepitvi Krške kotline. Politični vpliv 
Celjske kotline je zasnoval delitev, ki je potem vključila delitev 
na štajerski in kranjski del.

Dediščino* po njej smo imeli do nedavna v upravni ločenosti. 
Izraz prometnega dualizma vidimo tudi v železniških progah, ki 
sta obe stekli prečno čez kotlino*, medtem ko* je zahteva po* podolžni 
železnici ostala še* vedno* samo* — zahteva.

Prirodna svojstva so bila med osnovami neugodnega politično- 
geografskega razvoja, a še posebej ga je olajševal in podpiral ne
ugodni politični in kulturni razvoj od sredine srednjega veka dalje 
ter stopnjeval učinkovitost naravnih pogojev, zavirajočih nasta
janje sredotežne politične funkcije. Posledica vsega tega je bila, da 
se v Krški kotlini ni razvila demogeografska in politična enota, 
marveč da je uveljavljanje človeka v njej potekalo* neenotno in 
sredobežno*.

Ne čudimo* se zategadelj, da nam je dialektološko* proučevanje 
v njej ugotovilo nič manj ko* štiri narečja (Ramovš). Prav tako se 
ni čuditi, da v sebi razcepljena in demogeografsko neenotna ko
tlina ni mogla pomeniti krepkega privlačnega osredja za sosed
stvo* v gospodarskem pogledu. Gorjanci in Rog omejujeta njeno 
vplivno območje na J in Z, a na JV podlega sama urbanski vplivni 
sferi Zagreba. Najširše sega njeno vplivanje na SZ v Suho krajino 
ter v Mirensko dolino*, kamor nudita dobro* posredovanje zgornja



Krška in zlasti Temeniška dolina. V odnošajih do- sosedstva se uve
ljavlja na prirodne osnove naslonjeni dualizem med posavskim pod
ročjem na vzhodu ter1 Krško-temeniškim na zahodu.

Nedvomno' bo potekal enako tudi bodoči demogeografski raz
voj z enim urbanskim središčem na zahodu, v Novem mestu, pa 
posebnim mestnim centrom na vzhodu, v Spodnjem slovenskem 
Posavju, ki se zdi, da so zanj že postavljene osnove v pokrajini med 
Vidmom-Krškim ter Brežicami. Zakaj dobro obljudena, pa gospo
darsko- še slabo razvita plana pokrajina v Spodnjem Posavju po
trebuje v dobi industrializacije in urbanizacije močnoi gospodarsko 
in prebivalstveno koncentracijo v naslonitvi na obe naši mesti ob 
Savi.

NASTANEK IN TEKTONSKA ZASNOVA. V nobeni drugi naši kotlini 
ni tektonska zasnova tako očitna in prepričevalno razvidna že po 
zunanjih obrisih in pO' oroplastičnih svojstvih površja, poi geo
loških mejah, ki se prilegajo' robovom, po toplicah, ki na njih vro 
na dan, pa poi potresih, ki so tukaj še vedno pogosti. Ti in še neka
teri drugi znaki pričajo', da je Krška kotlina razmeroma mlada 
udorina, Nastala je ob križanju alpske in dinarske smeri, tako' da 
se, kakor naglašeno že v uvodu, v njenih obrisih uveljavlja po
zornost vzbujajoča pravilna pravokotniška oblika. Toda še mnogo 
bolj je važno, da je Krška kotlina odprta na vzhodu v panonsko 
terciarno področje. Pomeni enega robnih udorov, v katerih se je 
izoblikovalo zahodnoi obrobje Panonske kotline. Spominja potem
takem najbolj na  Dravsko polje, kar se tiče odnošaja do panon
skega področja. Postala je v mlajšem terciaru, v mioeenu, zaliv 
panonskega morja, ki se je tu držalo' še v pliocen. Panonski zaliv 
je postal osnova za vodni odtok ter privlačil odmakanje Krke, Save 
in Sotle, postajajoč s tem veliko hidrografsko' stečišče, sovodenj,- 
večjega značaja in obsega, Tudi v teh pogledih spominja na raz
vojno' vlogo kotline ob Dravi. Obe kotlini predstavljata tako rekoč 
dva tečaja, na katera je naslonjen domala ves hidrografski razvoj 
vzhodne in srednje Slovenije, po njegovem posredovanju pa tudi 
razvoj in nastanek današnjega površja. Krška kotlina je po'svoji 
genetični vlogi med najvažnejšimi geografskimi enotami Slovenije.

V zgradbi kotline sta že na prvi pogled zelo' različna oba po 
nastanku se razlikujoča dela. Kakor že v uvodu naznačeno', se je 
ugrezanje v zahodnem delu, nekako na zahod od šmarjeških Top
lic, Vinjega vrha ter Orehovice izvršilo' samo manj znatno, tako da 
udorine ni doseglo morje. Manjkajo' ji spričo tega terciarne hribine 
popolnoma. Udor v srednjem in vzhodnem delu je bil mnogo krep-



Gospodarska izraba zemljišča
Legenda: 1. gozd; 2. njive; 3. travniki; 4. grmovje; 5. vinogradi: A. na ravnini, B. na terciaru, C. na starejših kamninah



kejši in u dorino je zalile» morje ter odložilo tu usedline v vsem ob
segu. Terciarne plasti v Krški kotlini se začno s; srednjemu miocenu 
pripadajočo' II. mediteransko stopnjo', udor je moral nastati potem
takem tik pred nastopom srednjega miocena, a v spodnjem mio'- 
cenu je moralo tu biti še kopno. Treba je posebno naglasiti, da tudi 
oligocenskih usedlin tod nikjer ni bilo mogoče ugotoviti. Krška 
kotlina je potemtakem mlajša od vseh do' sedaj opisovanih, morski 
zatok se je od panonske strani semkaj razširil kasneje nego bodisi 
v srednji kot v severni Sloveniji. Terciarne hribine segajo proti 
zahodu nekako do' črte, ki veže vasi Šmarjeta, Bela Cerkev in Ore
hovica blizu Šentjerneja, potekajoč ob dinarski prečni prelomnici; 
šm arješke toplice so' ob njej. V zahodnem delu Kostanjeviške kos
time so terciarne plasti najbolj na. široko ohranjene, tvoreč po
vršje, medtem ko so' v ostalih predelih kotline poi veliki večini 
prekrite z mlajšimi nasipinami. Na površje gledajo domala samo 
ob robu, povečini pa niti tu ne v večjih zaplatah. Tudi na severnem 
in južnem robu se terciarne hribine naslanjajo ob tektonsko pre
lomnico; na S poteka nekako mimo Klevevža, Bučke, Rake ter med 
Leskovcem in Krškim, a na levi savski strani teče ob Sremiču, po
tem pa ob vznožju Orlice mimo Sromelj, Pišec na Bizeljsko. Po 
veliki večini se ob geološki meji tudi svet, sestoječ iz starejših ka
menin, vzpne više, zlasti ob Orlici. Severni tektonski rob predstav
lja  kažipot glede genetične povezanosti z Zagorjem. Saj je Orlica 
s Krškim hribovjem samo zgradbeno nadaljevanje Strugače, anti- 
kiinalnega hrbta, ki se vleče po sredi velike dvojne sinklinale za
gorske, Krška kotlina pomeni tedaj toliko kot podaljšek južnega 
dela Zagorske kotline.

Enako' krepko', ponekod še izraziteje, se v Krški kotlini geo- 
loškotektonska meja uveljavlja na, J, k jer teče na vznožju Gor
jancev, v glavnem vzporedno s severnim robom. Zakaj ob nji se 
gorovje, sestoječe iz mezozojskih kamnin, kar neposredno vzpenja 
v znatne višine, povečini dokaj strmo, zlasti v zahodnem delu ob 
Opatovi gori. Tudi na, vznožju Gorjancev je terciarnih plasti le 
malo ohranjenih. Geološka meja med terciarom in starejšimi kam
ninami ob Gorjancih ne poteka povsem premo, marveč segajo plio- 
censke plasti v majhnih zalivih v obrobje kotline. Po pravici se 
tolmači to razmerje kot znamenje, da so reke s potoki izoblikovale 
normalen relief v času ugrezanja, preden je kotlino zalilo morje, 
to se pravi, preden se je znižala pod morsko' gladino (186, 120). Na 
levi strani Save pa imamo orno' stran, kjer kotlina ni zaprta. Na
mesto nadaljevanja Gorjancev imamo' tu prostrane nizke gorice, 
ki so' že del Hrvatskega Zagorja. Toda povsem brez geološke meje



tudi tu nismo. Zaikaj v smeri nadaljevanja Gorjancev gleda izpod 
terciara pri Mariji Gorici na površje majhen sklop starih kamnin, 
ki so po dosedanjih ugotovitvah karbonske starosti (Vetters; Gorja- 
novič ; Šuklje — Zagorje str. 64). Smatrati ga moramo kot zna
menje*, da se tektonski rob nadaljuje v podaljšku Gorjancev tudi 
na levo stran. Saj se stare hribine pri Mariji Gorici štejejo* za del 
one stare gmote, katere kos predstavlja tudi Zagrebška gora in ki 
je tvorila poglavitno* oviro pri gorotvomih procesih Posavskega hri
bovja; saj je povzročila, da so* se gube tako* rekoč ovile okrog nje 
in so se zapognile tudi alpske prelomnice v smer JZ—SV, kakor jo 
vidimo v podolžnih obrisih Krške kotline. Gričevje pri Mariji 
Gorici sicer ni visoko*, saj se najvišji vrh pri Sv. Križu vzdiguje 
samo 310 m. Toda ker se vzpenjajo* neposredno* nad široko* Brežiško 
ravnino* in Sotelsko* dolino*, je orografski prehod iz ravnine v gorice 
na levi strani ob spodnji Sotli vendarle dokaj dobro nadomestilo za 
manjkajoči vidni tektonski rob kotline med Gorjanci in Bizeljskim. 
Toda prav ta stran je zanimiva in paleogeografsko važna. Zakaj 
kakor ostalo* Zagorje so* tudi gorice na levi strani Sotle največ iz 
pliocena, usedlina, panonskega jezera, ki je segalo še v Krško kotlino, 
kakor pričajo zaplate spodnjepliocenskih plasti tu, tam ob robu 
na S in J (186). Jezero kongerijske dobe je segalo od tod še v 
Senovsko-Sevniško kadunjo, kakor moremo sklepati po prečnem 
mladoterciamem pasu med Sremičem in Orlico*. V antiklinalnem 
hrbtu sicer pliocen manjka, toda nedvomno* ga je tu, na najvišje 
vzbočenem. antiklinalnem svodu odstranilo* odplakovanje z erozijo. 
Tudi v tem pogledu nas Krška kotlina spominja na spodnje* Po
dravje; kakor tja  je tudi semkaj panonsko morje, prehajajoče* v 
slabo* slano jezero*, segalo* najbolj dolgo*, še v spodnji pliocenski 
oddelek, v tedanjo celino* ter s tem vleklo* nase vodni odtok.

Tudi zgomjepliocenske hribine so ohranjene, in sicer v obliki 
peščene in prodne nasipine, toda le v majhni množini, zlasti ob 
Gorjancih. Toda to je bila že celinska doba, dasi ni izključeno*, da 
se je celo takrat še držalo jezero v o*z;kem pasu v Posavini. Po obi
lici gline, ugotovljene pod prodom na primer pri Brežicah in dru
god, nižje do*l ob Savi, se domneva (187), da se je še v diluviju na
hajalo* jezero* v področju ob Savi. Toda v celem je v kvartarju doba 
velikega nasipanja tudi v Krški kotlini.

Kakor drugod so tudi tu miocenske plasti (II. mediteranska 
stopnja in sarmat) malo* odporne in slabo sprijete. V poglavitni 
meri je to sivica, pa apneni peščenjak, ki prehaja mestoma v lito- 
tamnijski apnenec. Kjer se je ta ohranil v večji množini v strnje
nem območju in prikladni legi, so* se razvile na njem kraške vrtače»



kakor jih vidimo na primer na oni arheološko zanimivi terasi pri 
Malencah, kjer so1 ugotovili prazgodovinske in rimske utrdbe. Mar
sikje izrabljajo apneni peščenjak za kamnolome, na primer v Škoc
janu. Terciarne hribine so- seveda še krepko- premaknjene, ob Gor
jancih tudi zelo krepko nagubane (186). Spodnje pliocenske plasti 
vsebujejo tudi slabo zogljenele premogove sloje, ki so dali osnovo 
za premogovnik pri Globokem. Tudi z lignitom nas vzhodni del 
Krške kotline spominja na sosedno Zagorje. Toda tudi v zahodnem 
delu soi ugotovljene premogovne zlasti ; nekaj časa so jih izkoriščali 
v majhnem premogovniku pri Otočcu (4; Petrascheck II. 2, 22).

K, r  e m e n oi v p e s e k. Na več krajih na Dolenjskem, posebno 
v Krški kotlini pri Ljubenski gori, pri Mokrem polju, pri Pleterjih 
in še marsikje^ ležijo tu tanke tam debelejše plasti kremenovega 
peska, ki imajo veliko industrijsko porabnost pa jih zato prido
bivajo- ponekod v peščenkih, n. pr. pri Mokrem polju ter prodajajo 
tovarnam. Leži jo- na terciarnih, pa tudi na mezozojskih kamninah. 
Kakšnega nastanka je ta kremenov pesek, ni še do kraja dognano. 
Gotovo je, da pesek ni nastal na mestu sedanje lege, marveč da je 
semkaj nanešen; naložen je povečini v nagnjenih slojih. Zelo poi- 
gosto naletimo« v njem na križnoi naloženost, kar je vsekakor zna
menje, da so pri njega sedimentaciji imele reke glavno- vlogo-. 
Podoba je-, da se je to zgodilo v dobi plioeena (Šifrer, 192).

Z a k l j u č e k  o t e k t o n i k i .  Tak pogled v geološko geoi- 
morfološkoi zgodovino- nam nudijo- dosedanje preučitve, zlasti pa 
one» ki jih je sprožil veliki brežiški potres dne 29. januarja 1917; 
tak ra t so preiskali predvsem obrobje Krškega polja ter severno- 
vzhodni del Gorjancev (186; 187). Ta potres kako-r tudi manjši 
in večji potresi v območju kotline v prejšnjih dobah (Seidl 185) 
nam pričajo, da se tu tektonsko premikanje še vedno- ni umirilo. 
Ugrezanje kotline se je nadaljevalo- skozi mlajši terciar in se je 
posebno- vidno- uveljavljalo- še na prehodu med plioceno-m ter di- 
luvijem. Saj niso- na. pošev nagnjene le pliocenske odkladnine, mar
več celo- še starejše diluvialne plasti. Med vsemi tektonskimi gibanji 
in potresi se; tu javljajo- izredno očitno v zvezi s tektonskimi pre
lomnicami, ob katerih se je kotlina ugreznila. (F. Heritsch pravi, da 
ne pozna primera iz vzhodnih Alp, kjer bi se značaj tektonskih 
potresov pokazal tako jasno kot v Krški kotlini.) Potresi se jav
ljajo zlasti na črti Brežice—Cerklje (186; 125) ter njenem nadalje
vanju mimo1 Kostanjevice, pa podo-bnoi na severnem obrobju, na 
črti, ki poteka med Yidmo-m, Rako ter Škocjanom. Toda tudi dinar
ske prelomnice uveljavljajo pri tem svoj učinek; izkazalo se je, da 
soi najpogosteje epicentri potresov tamkaj, k jer se podolžne pre



lomnice sečejo z dinarskimi, na prim er pri Škocjanu, pri Cerkljah- 
Bušeči vasi, pa pri Brežicah, ki ležijo ob veliki dinarski prelomnici, 
potekajoči skoizi Brežice, Čatež, Prilep, ki se ob njej končujejo Gor
janci; ob tej se je sprožil potres dne 29. januarja 1917 (187, 110).

Toda Krška dolina nima samo* teh nerazveseljivih s voj st ev 
mlade ud orine, kjer se tektonsko' premikanje še vedno vrši, marveč 
tudi ugodne s tem zvezane pojave. Topli izviri se nahajajo' ob robeh 
kotline, ob prelomnicah udorine, in sicer na J ob »ko'stanjeviški 
termalni črti«, toplice pri Bušeči vasi in Kostanjevici, ki pa sta 
manjša izvira, brez gospodarskega značaja, potem toplice pri Ča
težu (186), kjer se kostanj eviška prelomnica križa z dinarsko' po
tekajočo prilepsko, na Z Dolenjske toplice pri Soteski, ki se zdi, da 
so vezane na dinarsko prelomnico' zahodnega roba ter šmarješke 
toplice ob severnem robu, tamkaj, kjer ga seče prečni dinarski pre
lom, tvoreč zahodno mejo» miocenske Kostanjeviške udorine; Do
lenjske in Čateške, v manjši meri tudi šmarješke toplice so dale 
osnovo' za gospodarsko' izrabo; postale so priljubljeno zdravilišče in 
privabljajo' vsako' leto nekaj gostov v poletnih in zgodnjih jesenskih 
tednih.

KVARTARNO NASIPANJE. Kakor v obdobjih mlajšega terciara, 
tako je imela Krška kotlina tudi v toku diluvija drugačen razvoj 
v globlje ugreznjeni Kostanjeviški kotlini, nego v višje ležeči Novo
meški kotlini. Medtem ko' je bilo v prvi na delu v glavnem nasi
panje, je v zgornjem področju odplakovanje s preperevanjem ter 
vrezovanjem preoblikovalo relief ter izdelalo široko razpotegnjene 
nizke gorice položnih pobočij in ploščatih vrhov. Samo v najnižjem 
pasu ob Krki se je uveljavljalo nasipanje, zlasti v zgornjem delu 
med Rogom ter Prečno, bržkone, ker se je tu ugrezanje vršilo bolj 
naglo. Pri Prečni je nastalo v diluvi ju celo manjše jezero, ki so se 
v njem naložile debele plasti gline (188, 182 a, 192). Kar roj ope
kam  se je naselil na njej.

V srednjem in vzhodnem delu, v Kostanjeviško-Brežiški kot
lini, se je v kvartarju  vršilo' ogromno zasipanje. Začelo se je prav
zaprav že v zgodnjem pliocenu, ko je nastopila celinska doba in so 
vode nasipale tako' imenovani belvederski prod. Toda njegova raz^ 
prostranjenost kaže še na razlike od sedanjega vodnega omrežja. 
Sicer pa so se ohranili le neznatni ostanki te prodne nasipine na 
obrobju (186, 55). Geološke raziskave so pokazale, da se je morala 
kotlina tudi po* odložitvi belvederskega proda znova znatno ugre
zati v razmerju proti dvigajočemu se obodu, kar je še posebej pri
pomoglo k zelo obilnemu zasipanju v toku diluvija. Na Krškem



polju in v Brežiški ravnini so bile naložene zelo debele plasti gline 
v starodiluvialnem oddelku. Toda nastopila je nova doba vrezo -̂ 
vanja in odnašanja, zato' se je glina mogla ohraniti samo v neka
terih ostankih, največ na obrobju, kjer jo vidimo na primer v Dolgi 
Raki v višini do* 250 m, torej okroglo sto metrov nad današnjim 
dnom ravnine (186, 73). Yid imo joi tudi pri Artičah, pa pri Kapelah 
itd., a tudi v osredju ravnine, vzemimo pri Cerkljah. Kesneje se

Pod. 116. Stara struga pri Drnovem, po kateri je v rimski dobi tekla Sava

je začelo znova nasipanje in v mlajšem diluviju se je kotlina na 
široko' nasula z drobirjem; kolikoi na debelo, o tem nam še manjkajo 
raziskave. Zasipanje v toku diluvija je moralo biti v območju 
kotline prav izdatno. Zelo' zanimiva in za današnji značaj površja 
važna je priroda diluvialnega nasipanja. Med vsemi kotlinami na 
Slovenskem je Krška izjema v tem pogledu, da teče in je tekla tu 
reka, ki je dovajala apniški prod iz visokih Alp, prečno1 čeznjoi ter 
je mogla spričo tega zasipati z njim le razmeroma ožji pas. Savski 
pritoki soi prinašali iz hribovja le manj debel drobir, podobnoi kot 
večina manjših posrednih pritokov. Podoba je, da je Krka kot pre
težno' kraška reka dovajala razmeroma malo drobirja. Nasprotno 
pa soi potoki iz terciarnega obrobja nanašali prav mnogo blata in 
drobnega peska. Ponekod so1 ob medsebojni zajezitvi nastala je



zera. Diluviatala nasipina je tedaj po raznih delih kotline različnih 
svojstev.

Y osrednjem pasu ravnine, na obeh straneh Save, se širi pod
ročje, nasuto z debelim pretežno' apniškim savskim prodom. Podoba 
je, da je tudi v starodiluvialni dobi, ko se je vršilo na robeh nasi
panje gline izredno na debelo, istočasno' Sava odlaga alpski kame
ni ti drobir, nemara ne manj na debelo1. Priče o tem imamo v obilnih 
skladih trdno sprijetega apniškega. konglomerata, ki ga dosedanji 
opisi sicer ne omenjajo', ki pa se vidi prav lepo razgaljen na primer 
v ježah teras ob Krki na levem bregu med Cerkljam in Borštom.

Na obeh straneh savskega prodnega vršaja je kotlina prekrita 
z ilovnato naplavino, učinek nasipanja potokov, pritekajočih iz 
pretežne škriljevega in terciarnega oboda. Tudi Krka in Sotla sta 
sodelovali bolj z naplavljenjem finejšega drobirja, a prva je pri 
tem kot kraška reka nedvomno' posebno' malo' prispevala, Toda v 
področju na vznožju Gorjancev, zlasti v predelu okrog Šentjerneja, 
med Orehovico1 in Ostrogom, so* potoki s hudourniki z gorovja na
našali debel, malo zaobljen kameniti drobir ter ga razprostrli po 
ravnini tja proti Krki. Nedvomno je pri tem sodelovalo' tudi peri- 
glacialno preperevanje ter polzenje in nasipanje.

V mladodiluvialno nasipino je Sava kesneje znova vrezala 
globlje svojo strugo, kakor pričajo' terase, ki jo spremljajo', ter nato 
izvršila še neznatno nasipanje v toku aluvija. Toda višinska razlika 
med aluvialnim dnom in mladodiluvialno teraso je jako majhna, 
medtem ko' je znatno večja v primerjavi s starodiluvialnimi tera
sami. V teh svojstvih in v enostavnosti mladodiluvialne police ter 
znatni širjavi aluvialnega ravninskega dna ob Savi moremo opazo
vati značilnosti panonskega obrobja, kakor jih poznamo z ravnin 
ob Dravi in Muri.

HIDROGRAFSKI RAZVOJ. Že ponovno in v raznih zvezah smo' 
naglašali izredno važnost, ki jo je imela Krška kotlina za hidro
grafski razvoj bližnje in daljne okolice. Tu se je ohranil najbolj 
dolgo' panonski morski-jezerski zaliv z zatokom, segajočim še v 
senovsko kadunjo. Podoba je, da je prav s tem pritegnil nase vodni 
odtok z zelo' širokega področja in da je eden njegovih pritokov, 
ki je mogel v podaljšku savske prelomnice vrezavati jako' naglo, 
pretočil nase Savo' samo. Sotla se je usmerila semkaj kot dediščina 
po paleogeografskem razvoju v področju Hrvatskega Zagorja, ko 
se je jezero skrčilo polagoma na Posavino. Tudi zgornja Krka in 
Temenica sta se šele polagoma usmerili na Krško' kotlino, zakaj 
zgornji del Temenice je pripadal sprva rečju Mirne, a zgornja



Krka se je nemara prvotno: odtekala od Soteske poi Črmošnjiški 
dolini v Belokrajino, podobno kot potok, ki je tekel po Rožnodolski 
suhi dolini in se združil z njo pri Vrčicah. Suhi dolini Črmošnjiška 
in Rožnodolska pričata, da se je ta odtok držal še dolgo v pliocenu, 
pa da se je ugrezanje Novomeške kotline, ki je pospešilo nastanek 
današnjega odtoka, dovršilo šele razmeroma jako kesno v toku 
pliocena. Intenzivno' ugrezanje Krške kotline v toku zgornjega 
pliocena in kvartarja je večalo' strmec in s tem jačilo sredotežni 
hidrografski razvoj.

Toda malokje se pozna tako dobro, kakor tu, kako je vodno 
omrežje šele mladega nastanka. Razporejeno je izredno' neenako^ 
mernO'. Z Roga ne dobiva nobenih pritokov in tudi če upoštevamo 
tamkajšnje suhe dolinice, razvidimo, da rečje Krke v tej smeri 
nikdar ni moglo biti znatno obsežnejše. Ker Krki tudi z Gor
jancev dotekajo le maloštevilni kratki potoki, je rečje Krke nena
vadno’ nesimetrično. Velik del svoje vode dobiva Krka podzemsko, 
po kraških izvirkih, bodisi v kotlini, ob Rogu in Gorjancih, kot 
posredno.

Krška kotlina kaže tudi v hidrografskih svojstvih značilnosti 
mlade udorine. Dejstvo, da ni obstajala niti še v oligocenu, niti v 
spodnjem miocenu, nam pomaga razložiti, kako da ni v njej videti 
svojstev stare prostrane hidrografske mreže, kakor je moremo opa
zovati v drugih dosedaj opisovanih kotlinah, ki so paleogeografsko 
starejše. Njeni sosedi, Mirenska in Karlovška kotlina, sta starejši, 
zato je od obeh po pretočitvi morala prevzeti vode.

Današnji razpored voda v kotlini sami je razmeroma preprost. 
Krka se drži v zgornjem delu tesno' na severnem robu. Težko si je 
razlagati to drugače, kakor da se je ploča kotline ugrezala tu na 
pošev, to se pravi čim severneje tem bolj naglo, pri čemer je reka 
polzela na levo. Nekako na izlivu Radulje se jame odmikati proti 
sredini, kmalu pa se prestavi povsem na desno>, k vznožju Gor
jancev, ki se jih trdno drži do svojega ustja. Na prvi pogled je 
razvidno, da se je marala tjakaj odmikati pred navalom savskega 
proda v diluviju. Saj moremo enak odmik opazovati tudi na po
tokih, ki pritekajo iz Krškega hribovja, Račni, Lokavcu in Senu- 
škem potoku (Sajevcu). Na podoben način se je na levi savski 
strani pred savskim prodom odmikala Sotla ter se primaknila tik 
pod griče pri Mariji Gorici. Na malih potočkih po Brežiški ravnini 
odmika ni opaziti, kar moremo smatrati za znak, da teče Sava ob 
levem robu lastnega vršaja, že v stičnem pasu med prodno in 
ilovnato naplavino.



MORFOGENEZA. Spoznali smo, da je Krška kotlina po posame
znih delih različna po* geološki sestavi in tektonskem zadrževanju. 
Ne čudimo se, da se je tudi površje izoblikovalo različno po' po
sameznih področjih.

D a je Krška kotlina področje mladih in zelo> izdatnih tekton
skih premikanj, se razvidi tudi iz odnošajev do sosedstva v morfo- 
genetskih pogledih. Dele pliocenskega ravnika so tektonski dvigi

Pod. 117. Krka pri vasi Brod

premestili v različne višine. V Gorjancih se nahajajo* sedaj v višini 
okrog 900 m v zahodnem delu, a okrog 550—500 m na Y. Na Rogu 
so* jih ugotovili v višini 800—900 m, medtem ko so* na severnem 
obrobju v Ajdovski planoti, Raduljskem in Krškem hribovju v 
višini 550—600 m, a v Orlici 640 m (Rakovec).

Za vzhodni in srednji del Krške kotline imamo sedaj že drobne 
proučitve pliocenskih in kvartarnih teras, ki nam dajejo dober pre
gled O' morfogenetskem razvoju zlasti v njenem obrobju (Lipoglav- 
šlcova 189, Kokole 190). Na obeh straneh Save v spodnjem Posavju 
so* na. široko izoblikovane in dobro' ohranjene terase v najmanj 
enajstih nivojih. Med njimi so posebno vidne in za razporedbo 
polja in naselij važne terase v višinah 440—460 m, 300—320 m, pa 
200—220 m, bodisi v vinorodnih goricah ob Brežiški ravnini, kakor 
ob Krškem polju in v vsem obrobju Kostanjeviške kotline. Povsod



moremo že na prvi pogled zaznati ta izredno* lepoi in na široko raz
viti terasni sistem, bodisi v mezozojiku kot v terciaru dobro ohra
njene terase, ki si sledijo od vrha do' najnižjih ravnih tal. V kotlini 
sami so' zlasti v zgornjem delu mlajše pliocenske vršine zelo lepo 
vidne, saj soi vrezane povečini v apniško-dolomitne hribine, a spričo 
znatnejše relativne višine je njihova razporedba zelo pestra, kar 
daje jalco razgiban relief.

Med zahodnim in ostalim delom kotline so še znatne razlike v 
izobliki najmlajše pliocenske in kvartarne dobe. V Novomeški kot
lini je ob Krki in njenih pritokih le ponekod kaj malega nasute 
ravnice, po velikem delu pa je najnižje piano dnot ob rekah vrezano 
v živo* skalo1, in sicer nekaj metrov nad gladino struge, ki je vrezana 
v obliki skalnatega dola. Ponekod vidimo vrezane rečne dole v 
obliki vjetih meandrov, kakor se takoi lepo vidijo na primer ob 
Težki vodi pri Šmihelu s tipično menjavo med udarnimi in zatiš- 
nimi oddelki. Novo mesto stoji na brdu v velikem vjetem krškem 
meandru.

Medtem koi napravlja Novomeška kotlina v celem bolj vtis 
gričevne pokrajine, pisane nepreglednosti ljubkih nizkih in po
ložnih goric, je  Kostanjeviška kotlina na široko' opremljena s pla
nini dnom, s širokimi ravninami. Kvartarni starodiluvialni drobir 
je ohranjen na robeh in v osredju (med Cerkljami in Velikim 
Mraševim) v terasah 50—-55 m nad sedanjim rečnim tokom, najvišje 
nemara celo 70—80 m, a nižje še kakih 25 m. Mladodiluvialna ravan 
leži z ježo samo' komaj 10 metrov višine nad aluvialnim dnom ob 
strugi Save, medtem koi je ob Krki višina še mnogo bolj neznatna 
ter se v smeri navzgor še bolj zabriše. Z majhnimi višinskimi raz
likami med mladodiluvial n imi terasami ter aiuvijem, pa znatno« 
vzpetostjoi starodiluvialne terase se nam kažejo že značilna svojstva 
panonskega obrobja, vendar šele nekako v takem razmerju, kakor 
smo jih spoznali na Spodnjem Dravskem polju; šele v Posavini 
pod ustjem Sotle se čim dalje bolj uveljavlja tak značaj kvartarne 
izoblike, kakor ga poznamo- z naše Murske in Medžimurske ravnine.

Krka teče v aluviju po mnogih meandrih, v zeloi plitvo vrezani 
strugi. Reka se odlikuje po nenavadno' majhnem strmcu. Njena 
struga ima pod Sotesko nadmorsko' višino 167 m, v Otočcu 156 m, 
nad Kostanjevico 151 m, prdi Cerkljah 144 m, dočim je ustje v vi
šini 138 m. Skupno s plitvo vrezano strugo je izrednoi majhen strmec 
vzrok, da ob količkaj velikem deževju vodni odtok zastaja ter da 
se vode pogosto razlivajo v povodnji, katerih širina se ravna seveda 
po razmerju med aiuvijem in terasami.



Sava ima nekoliko' znatnejši strmec, toda aluvij ob njej je 
širši, razkrit z neštetimi rojami, kakor je rečna stroga zavita v 
velikih ovinkih in razcepljena na nešteto živih in opuščenih strug. 
Tudi tu  dosezajo poplave zelo širok obseg.

Naznačena neenotna svojstva površja v Krški kotlini nam 
pomagajo' razumeti dejstvo, da ljudstvo' samo ne pozna skupnega 
imena za celoto', marveč samo za najizrazitejše posamezne dele.

PODNEBJE. Kakor po tektonskem nastanku, po geološki sestavi, 
po hidrografskem in morfogenetskem razvoju, podobno je Krška 
kotlina glede podnebja del panonskega obrobja; zanjo so značilna 
subpanonska klimatska svojstva.

Krška kotlina se nahaja v majhni nadmorski višini. Piano dno 
v zgornjem delu, na rečnem kolenu pod Sotesko', leži v višini 168 m, 
v zgornjem Zakrakovju 155 m, Šentjernejska ravan 165—175 m, a 
Krško polje 155—160 m ter Brežiška ravan v glavnem med 155 do 
165 m. Enakomerno nizka lega je osnova za višjo toplino že na 
splošno. Značaj kotline pospešuje stopnjevanje topline v skrajnosti, 
kar pomeni poleti stopnjevanje vročine, a pozimi mraz. Toda prav 
v tem pogledu so' za podnebje važne razlike med vzhodnim in za
hodnim delom. Visoki in dokaj široki Gorjanci obdajajo kotlino na 
južni strani, pa  je zato* v zgornjem delu skoroda nekako' zaprta. 
Toda na. vzhodu prihajajo' v širokem področju med Gorjanci in 
Orlico panonski vplivi in ne čudimo se, da je tu najtoplejše ob
močje, k jer se zlasti poleti segrevanje najbolj stopnjuje.

S tem imamo pregled poglavitnih naravnih pogojev za pod
nebje v Krški kotlini. Ako bi imeli vremenske opazovalnice od
brane bolj smiselno', da bi tipično prirodna svojstva, posameznih 
predelov prišla primemo' do veljave, bi se podnebne razlike med 
posameznimi področji še lepše pokazale.

V celem moramo reči, da zima v Krški koltini ni huda, v ob
dobju 1925—1940 celo' samo —0,2 (Krško), —0,6 (Brežice) in —0,9 
(Novo' mesto). Povprečne januarske temperature dolgoletnih mer
jenj so' znatno višje (za 1 do 1,5° C) nego v Ljubljanski kotlini. Toda 
toplotni obrat se tudi tu krepko' uveljavlja, kakor nam priča pri
merjava s Sv. Miklavžem (969 m) na Gorjancih (Gams 192). Poleti 
manjka osvežujoči vetrič z gora, ki v Ljubljanski in Celjski kotlini 
mnogo pomeni. Srednje julijske temperature znašajo precej enako'- 
memo okrog 21° C, na vzhodu malo' več ko na zahodu. V zahodnem 
delu se učinkovito1 uveljavljajo' celo svojstva fena sko'zi vse letos 
kadar piha južnozahodni veter, ki se spušča slapovito preko' Roga, 
pa tudi preko' Gorjancev v dolino, prispevajoč k večji toploti in



zlasti k večji zračni slišnosti (Seidl 18). K znatni sušnosti zraka 
mnogo pripomore tudi dejstvo, da dobiva kotlina le zmerno mno
žino padavin, in sicer po večini nekako 1000—1200 mm na leto v 
povprečni meri. Značaj kotline še poi svoje pripomore, da je mno
žina letne moče na ravnem manjša, dočim se padavine v višjem 
obrobju povsod stopnjujejo', posebno seveda na Gorjancih in v 
Rogu.

Zlasti je za, Krško* kotlino značilno sušno ozračje. K zmanjše
vanju vlažnosti pripomore po* svoje pogostni nastop fena od JZ. 
Megla je tukaj jako redek gost. V zvezi z visoko toplino v poletnih 
mesecih in zgodnjih jesenskih tednih so to ugodni pogoji za vinsko 
trto*. Klimatološko* proučevanje je pokazalo da podnebni pogoji 
sami tu nikakor niso manj ugodni nego v našem spodnjem Po
dravju in postavilo se je naziranje, da more biti. samo* slab izbor 
trtnih vrst kriv, ako vzemimo, vzhodna Krška kotlina ne proizvaja 
boljših vin (Klein II. 2, 27). Nemara, je res tako. Zakaj ako* vzamemo 
za merilo ono pravilo, da vinska trta toliko bolj uspeva, kolikor 
dalj se drži povprečna, dnevna toplina preko* 6 tednov nad 20° C, 
se nam pokaže naslednje. V dobi od leta 1927 do 1938 je bilo takih 
dni povprečno na leto: v Novem metu 59, v Brežicah 61 in v Krškem 
prav tako* 61. Ugodni podnebni pogoji, izpričani s tem za vinsko 
trto, se še stopnjujejo pod vplivom krajevno* posebno ugodne lege, 
kakor jo nudijo na primer sončna pobočja, na severnem robu kot
line, osobito ob Krškem hribovju ter še bolj ob Orlici, ki nudi 
imenitno* zavetje zoper mrzli severni veter. Povsem naravno* je 
tedaj, da uspevajo vinogradi najlepše na severnem robu kotline, 
in sicer tem bolj, čim bolj gremo proti vzhodu, kjer so* panonske 
podnebne značilnosti najmočnejše. Tu imamo* poleg podravskih in 
pomurskih goric ter seveda Primorja najboljše vinorodno* ozemlje 
Slovenije.

Prevlada sušnega toplega podnebja učinkuje tudi na druge 
vrste vegetacije. Zlasti so* za kotlino* značilni prostrani hrastovi 
gozdi, ki jih takšnih in tako obsežnih kakor v Krakovu in Dobravi 
nimamo* nikjer na Slovenskem. Ohranili so* se podobno* kot v hrvat- 
sko-slavonski Posavini predvsem na vlažnih tleh v dnu ravnine.
V zahodnem delu kotline in v bočjih na, obrobju prevladuje bukev, 
a  z. njo se meša, zlasti na vzhodu, kot značilno drevo tudi cerov ina 
in pravi kostanj.

POKRAJINSKE ENOTE V KRŠKI KOTLINI. PREGLED. Trije sestavni 
deli v Krški kotlini najbolj opozarjajo nase. Eno* je zgornji del, ki 
ga v pomanjkanju boljšega imena imenujemo* N o v o m e š k a
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k o t l i n a ;  Tanjo ni segalo terciarno morje, zato je  površje na j
bolj podobno pokrajinam  sosedstva, predvsem osrednje Dolenjske.

Drugo je K o s t  a n j e v i š k a k o t l i n a ,  ki je najbolj iz
razito osredje celotne Krške kotline, prava, najbolj tipična tek
tonska udorina, ki jo je bilo zalilo terciarno morje in ki v njenem 
površju ob terciarnih goricah krepko prevladuje kvartarna nasi- 
pina ter naplavina s široko ravnino.

Tretje je vzhodno od Save ležeča B r e ž i š k a  k o 11 i n a , ki 
je sicer dejansko samo nadaljevanje Kostanjeviške kotline, a je 
vendar posebnega značaja v marsičem. Saj ji m anjka obod Gor
jancev in je odprta v Hrvatsko Zagorje, v katero se vlečejo1 nizke 
terciarne gorice ob spodnji Sotli. Vrh tega je tu v ravnini ob Savi 
odprt prehod v hrvatsko' Poisavino.

V drobnem so v teh treh večjih sestavnih enotah še manjše 
pokrajine, ki naj bodo osnova za našo geografsko karakteristiko. 
P ri tem bomo včasih za predel na obeh straneh Save uporabljali 
ime Spodnje Posavje, kakor se najčešče označuje bodisi v živi go
vorici bodisi v književnosti.

SPODNJE SLOVENSKO POSAVJE •
KRŠKA IN BREŽIŠKA RAVAN

SAVSKA DOLINA

Kakor je res, da je Kostanjeviška kotlina delo tektonskih p ro 
cesov, je njeno sedanje površje skoro le učinek rečnega delovanja, 
nasipanja in vrezovanja. Čeprav je res, da ga ni vsega izvršila Sava 
sama, je vendarle najbolj važno, da je bila Sava glavni regulator 
vsega kvartarnega preoblikovanja v njej. Savska nasipina je za
pirala pritokom odtok in jih zajezila ter prisilila, da so spremenili 
svoj tok in odlagali svoj pretežno ilovnati drobir v bočnih predelih 
na obeh straneh. A v dobi vrezovanja je zopet Sava najgloblje 
vrezala svojo- dolino, pa tudi najširše, pa s tem razdelila široko 
ravan na dva dela, na Krško polje ter na Brežiško ravan, ločeč ju 
kar izdatno s svojimi širokimi, težko prehodnimi aluviji. Zato je 
vsekakor v vsakem pogledu najbolj prikladno, da začnemo opis 
Spodnjega Posavja s Savsko dolino.

Savska nasipina je vsekakor najpomembnejši del ravnine.
V dobi obnovljene globinske erozije je Sava od vseh voda v kot
lini najkrepkeje zarezala svojo strugo ter vanjo v aluviju nasula



pičlo1 nasipino. Toda niti aluvialno’ savsko dolinsko dno’ ni vrezano 
globoko v ravan, le 10-—12 m pod najmlajšimi diluvialnimi tera
sami, a 28 m, kjer je kot v Brežicah ohranjena starejša diluvialna 
terasa tik ob aluvialnem dnu. Podobno globoko* je zarezana Krka 
v savski prodni vršaj.

Aluvialna savska dolina je vrezana ob vzhodnem robu diluvi- 
alnega prodnega vršaja. Njeno* dno ni popolnoma ravno*, marveč so> 
v njem prav neznatne, komaj pol do' enega metra visoke ježe, ki 
ločijo najnižjo’ aluvialno ravnico od zemljišča, za spoznanje bolj 
napetega. Dasi so terase prav neznatne, se vendarle uveljavlja z 
njimi ustvarjena razlika v hidrografskih, vegetacijskih in kulturno- 
geografskih razmerah. V celem je aluvialna savska dolina, široka 
3—4 km, a se v smeri navzdol razširja, Poglavitni del od tega pri
pada aluvialni ravnici, ki teče Sava po njej v plitvi strugi. Poprej 
je  tekla po> njej v  precej velikih vijugah, ki so* se pogosto spremi
njale ter cepile tu tam svojo strugo1 v rokave. Ob času povodnji je 
njen tok zelo buren; o* prelaganju glavnega, rečnega, toka po ro
kavih in vijugah pričajo najzgovorneje mnogi na pol opuščeni 
rokavi ter struge, razpadle v niz mlak in ribnikov. Zlasti pa pre
pričevalno pripoveduje oi tem stara k ran jsko- š ta j ersk a  meja, ki 
skače povprek čez, današnjo glavno strugo, ki je regulirana in 
krepka utrjena. Očitno* je od takrat, ko se je meja ustalila, Sava 
še znatno spreminjala svoj tok. Tu tam moremo opazovati tudi 
povsem suhe struge več km daleč od sedanjega toka. Pri Drnovem 
se prav dobra vidi suha struga, po’ kateri je očitno* še v rimski dobi 
Sava tekla ob Leskovcu proti jugu ter zavila, ob vaseh Drnovo in 
Brege proti vzhodu. — Sava preplavlja ob povodnjih aluvialno* dolin
sko1 dno* čez in čez, Poplavno* ozemlje* je zelo* obsežno*, blizu 2—3 km 
široko*; po' njem se vidijo* še živi in pa opuščeni rečni rokavi in za
voji. Med njimi je prodna ravan samo* pičlo* prekrita s preperelino*. 
Nič se ne čudimo, ko* vidimo tu samo* slab log z grmovjem, vrbov
jem, jagnedi itd., a vmes komaj še za pašo* prikladno* zemljišče. 
Zato* pravijo* tu Savski dolini Vrbina, Sava je sedaj regulirana, do> 
stare* politične meje* pri Sotli, od tod dalje v hrvatsko* Posavino* še 
čaka na popravo*. Toda s tem se* je preprečilo le prestavljanje 
struge, ne pa povodnji, ki dosezajo* še vedno* prav velike dimenzije. 
Zato* je ta aluvialna ravnica ob Savi povsem neposeljena in donaša 
sploh malo* koristi gospodarstvu.

Med najnižjo* aluvialno ravnino* in ježami visokih diluvialnih 
teras, ki se zlasti lepo* vidijo* pri Brežicah in še dalje* tja do Obreža 
nad Dobovo, pa pri Ribnici, Jesenicah ter Bregani ob Gorjancih, 
se vleče pas nekoliko višjega aluvialnega zemljišča. Višinska raz



lika je  sicer neznatna, a  vendar dovolj izdatna, da vsaj običajne 
savske povodnji ne segajo tako visoko. Spričo tega imamo na viš
jem aluvialnem zemljišču nekoliko več prepereline, pa boljše mož
nosti za kulture in naseljenost. Staroaluvialni pas postaja znatnejši 
pod Brežicami in  tu  vidimo na njem urejene njive in travnike pa 
vasi prav  na gosto. Saj je ta  pas iz sušnega prodnega zemljišča.

Ob spodnji Sotli p rehaja Brežiškoi-Krška ravan v hrvatsko 
Posavino. Podoba je, da bi bilo napak  sm atrati Posavino med Gor
janci in  Svetokrižkimi (Marijagoriškimi) goricami le kot erozijsko 
delo Save; ugotovitev močnih prelomnic ob Gorjancih nasprotuje 
takem u tolmačenju. Podoba je, da jo moramo sm atrati za tektonsko 
samostojno enoto- in da je nastala kot udorina, ki se ugreza še 
sedaj, saj so ob vznožju Gorjancev ugotovljene prelomnice, ki so1 
ob njih toplice in še sedaj se tu dogajajoi p rav  hudi potresi. Po' po
vršini je ta  ravnina slična področju med Brežicami in Krškim, 
samo da postaja poplavno^ ozemlje tu  čimdalje širše in  razlika med 
mlado in staroaluvialnoi ravnino m anj opazna. Čim dalje bolj se 
uveljavlja v  smeri navzdol stanje, kakor ga poznamo1 s Pom urja 
in Podravja; ves aluvij je ena sama široka ravan  ob reki, a z 
znatno- ježo se nad  njo- vzdiguje diluvialna terasa, bodisi ena sama 
in enotna, ali razčlenjena v več polic. Tod je  posebno širok n a j
nižji del ravnine ob reki, ki se vije, razcepljena v rokave, v ne
štetih vijugah; v njem imamo le sipine in loge z vrbovjem itd. Na 
obeh straneh ob vnanjih rokavih in zavojih je  aluvialno zemljišče 
nekoliko- bolj napeto-; tu  je obdelano in  dokaj n a  gosto- poseljeno. 
Slovensko ozemlje sega v Posavini na levi strani Save do- spodnje 
Sotle, a na desni nekoliko- dalje, do potoka Bregane, k je r se ob- 
savska ravan začne šele širiti. Vasi v slovenskem delu soi postav
ljene največ n a  visoke- mladodiluvialne terase. Zato so poseljena 
tukaj vzhodna pobočja v  nižjih legah, zlasti staro-diluvialne in 
zgodnejpliocenske terase, ki so- tu  prav  dobro- razvite, oso-bito- lepo- 
ohranjene na miocenskem apnencu, v katerem  je  razvitih obilo- 
vrtač. Gostejša obljudenost je  tu  v zvezi z vinogradi, ki so zanje 
na prisojnih pobočjih dobri pogoji.

Savska dolina s svojim aluvijem  in logi na njem ter s popla
vami je ka j izdatno- ločilo- v pokrajini, med obema višjim a brego
voma. Tu ni mlinov ali žag, savska struga ni pripravna, zanje, pač 
Pa jih je precej n a  spodnji Krki. Prehodi čez reko- tu  niso- lahki, 
celo- brodov je maloi. Prirodni pogoji za prehod so- šele tam kaj, k je r 
se ob prim iku k Gorjancem aluvialna ravan  zoži in se rokavi ob 
visoki diluvialni terasi združijo v eno- samo reko-. V taki legi je ob 
glavnem prehodu, ki se veže tud i z mostom čez spodnjo- Krko, po



stavljeno mesto- Brežice. Podobno je ostal olajšan prehod čez Savo 
tamkaj, k jer se struga iz tesne debri razširi v ravnino in kjer so 
ustanovili Krško.

Savska dolina potemtakem v znatni meri loči vzhodni del ko
tline od ostalih njenih predelov; ločitev je postala tem bolj učinko
vita, ko se je nanjo* naslonila deželna politična meja med Štajersko' 
in Kranjsko*. Moderna prometna in upravna sredstva jo zopet 
zmanjšujejo in posebno močnoi vleče nase železnica, tekoča po* levi 
strani. Veliko vlogo imajo pri tem mostovi, ki se z njimi vežejo 
kraji na obeh straneh reke, še prav posebno* v območju mest 
Krškega ter Brežic. Enotnost Spodnjega Posavja se s tem tudi v 
demogeografskem smislu najbolj utrjuje, tem bolj ko se opira na 
upravno* povezanost novejše dobe.

BREŽIŠKA RAVAN

PREGLED POVRŠJA. V Brežiški kotlini moramo* razlikovati med 
ravnino in goricami v obodu. Ravan zavzema nekako v obliki tri
kotnika ozemlje med Savo*, spodnjo* Sotlo in terciarnimi goricami 
na severnem obrobju, vrh tega pa se vleče v podaljšku ob Sotli 
navzgor do soteske pod Cesargradom. Terciarni obod onstran 
Sotle pripada veliki pokrajinski enoti Ilrvatskega Zagorja. Z Bre
žiško ravnino* pa je po* nastanku, hidrografskem in morfološkem 
razvoju ter po* gospodarski strukturi povezano* gričevje na sever
nem obrobju; po najimenitnejših krajih ga bomo označevali na 
kratko kot Bizeljske in Sremiške gorice.

Pri opisu Brežiške ravnine se moramo* vedno* znova spominjati 
na dejstvo*, da se nahajamo tu na levi strani savskega vršaja, v pod
ročju, kamor je* prodno* nasipanje Save le malo* segalo*, pač pa na- 
plavljanje in nasipanje savskih pritokov, k i so* dobavljali iz ter
ciarnih goric, sestoječih iz laporja, gline in peščenjaka, pretežno* 
finejši drobir. Z njim so prekrili vso* ravan na levi strani Save, 
tja  do* spodnje Sotle, ki je nedvomno* prav tako- sodelovala z na
plavi janjem ilovnatega drobirja. Ce se je* tu v dobi na j večjega 
nasipanja razvilo* tudi zajezitveno jezero, v zatišju ob savskem 
vršaju, še ni raziskano*, zelo mogoče pa je, da bi bilo* s tem raztol- 
mačeno* diluvialno* jezero*, ki je ugotovljeno* za področje sedanjih 
Brežic (187). Vsekakor sestoji vsa široka Brežiška ravan pretežno 
iz ilovnatih tal. Tik za železniško* postajo* Brežice je opekama, ki 
izkorišča svetlo ilovico-glino*. Zdi se, da se z ilovico* in glino* samo



na robu, v bližini savske doline, meša rečni prod, znamenje, da se 
je tu stikalo naplavljanje od obeh strani.

Zanimiva je že hidrografska razlika med levim in desnim sav
skim bregom. Od desne med Leskovcem in ustjem Krke Sava ne 
dobiva niti enega pritoka, medtem ko jih priteka od leve obilo*. 
Vsi zaokrenejoi v bližini Save na levo*, zavlačujoč svoj izliv, pa se 
končno* spustijo* povečini v savske rokave. Ti potoki so* v izobliki
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površja imeli važno vlogo, pa jo imajo* seveda še dandanes. Razli
kovati moramo* med njimi tri vrste. Na j več ji izvirajo* v Orlici, 
dobivajoč iz njene apniške gmote vedno obilo* vode*. Z njo* so krepko* 
razrezali terciarne gorice med Bizeljskim in Vidmom ter jih s svo
jimi dokaj širokimi aluvialnimi dolinami razdelili na vzporedne 
skupine. Podobno učinkovito* so se uveljavljali na ravnini. Razrezali 
so ilovnata tla in izoblikovali v njih svoje široke doline; v aluviju 
so vanje naložili celo* še nove naplavine, da imajo* široka plana 
dna, pretežno* vlažne narave. Druga skupina potokov izvira v ter
ciarnih goricah, dobiva iz njih le mak} vode, a še to* precej neredno, 
zato je njih erozivna. sila mnogo* manjša in so* vrezali v gorice le 
manj prostorne dolinice, povečini pa  le tesne grape. Naravno je*, da 
jim je bilo* tudi na ravnem mogoče izdelati le* manj široke* dolinke*, 
vendar tolike, da se tudi v njih vleče* piano* vlažno* dno*. Končno



imamo tretjo skupino potočkov, ki komaj zaslužijo- to ime. Izvirajo 
na, ravnini sami, v neznatnih studencih v glini, njihova vodna mno
žina je največ iz, snežnice in deževnice, k i se na ilovnati ravnini 
mora odtekati povrhnje, pa ima, zategadelj mak» erozivne sile. Po
točki te vršite tečejo po- komaj zaznavnih zarezah po ravnini, tako 
da k preobliki površja niso- kaj prida prispevali.

Vzhodni del Brežiške ravnine, preko- katerega ne tečejo po
toki prve ali druge skupine, je ostal nerazrezan in nerazgiban, 
enakomerna ravan, ki je spričo ilovnatih tal zelo- vlažna. To je 
znamenita »Dobrava«, ki se razprostira med Župelevcem in Bre
žicami, med Globokim in Kapelami, sestoječa iz lepega, pretežno 
hrastovega gozda. Ponekod je gozd zelo- gost in sko-ro- povsem ne
prehoden. V novejši dobi so znatne dele zasadili s smrekami, k ar pa 
se ne obnaša dobro. Zahodni del Brežiške ravnine je drugačen. 
Znatnejši potoki so- krepko preoblikovali ravan, jo> s svojimi širo
kimi dolinami in terasami tako- rekoč vzvalovili. Aluvialno dno- v 
dolinah, ki se vlečejo v glavnem od S proti J, je seveda ilovnato 
in močno vlažno- pa. po-rastlo domala samo- s travo-, saj ga vode često 
preplavi ja jo. Toda ostanki ravnine med njimi ter položna pobočja 
s terasami so bolj ocedna; tu je bilo zlasti v prisojnih legah pogojev 
za krčenje in za njive ter naselja.

Med Dobravo in sotelsko dolino- se vleče dolg, a ozek hrbet 
Kapelske gorice. Njegovo jedro- je iž terciara, a obdano je z dilu- 
vialno- ilovico- in se mimo Župelevca drži Bizeljskih goric. Kapelska 
gorica je prav zanimiva; njeno ovršje, dolga terasa v enakomerni 
višini 220—225 m, je ostanek stare Brežiške ravnine. Kljubovati je 
mogla eroziji, ker se je nahajala nekako- v zatišju med Savo- in 
Sotlo-. Obdaja jo- terasa v višini okrog 190—210 m, kar odgovarja 
diluvialnemu osamelcu Gaju nad Cerkljami, potemtakem prav tako 
ostanek široke ravnine nekoliko- nižje lege-. S svojimi prisojnimi 
pobočji nudi o-snovo- za vinograde, a z o-cednimi terasami za njive 
in naselja.

Najvzhodnejši del Brežiške ravnine- je dolina ob Sotli. V zgor
njem delu, pod sotesko- Ze-lenjak ob Cesargradu, je dokaj napeta, 
pa je moglo- spričo tega na višje pasove in terase prodreti obilo- njiv 
in vasi, bodisi na slovenski kot še bolj na nekoliko- širši hrvatski 
strani. Ali aluvialno- dno- je tudi tu vlažno- in le- v travi. To-da v 
spodnjem delu, o-b Kapelski gorici, je ostala dolina o-b So-tli do-mala 
v vsem obsegu zelo- vlažna,. Tu se nahajamo v področju med Obre
žem in Rakovcem, Kapelo- ter Sotlo- nemara v območju nekdanjega 
zajezitvenega jezera; predel se je nahajal v zatišju pred zasipanjem 
in ostala je nizko ležeča močvirska proga, ki jo- ob vsakem količkaj



višjem vodnem stanju zalije povodenj od Sotle. Redne poplave 
dovoljujejo le gojenje travnika, a še za travno kulturo soi ponekod 
mogli izkoristiti zemljišče šele, ko so ga prepregli z jarki; imena 
Trebež, Log, Laz pričajo> o nastajanju kulturnega zemljišča. Ker 
je dno sotelske doline dokaj vlažno^, je tudi malo obljudeno; v vsem 
svetu od Župelevca do' Dobove je vodil čeznjoi en edini most s cesto 
pri Rakovcu. Marijagoričko- gričevje ima po- tej poti razmeroma 
malo1 stikov z Brežiško ravnino*.

NASELJENOST IN GOSPODARSTVO. Po prirodnih svojstvih spada 
Brežiška ravan s svojim ilovnatim tlom med take predele, ki se 
jih je človek zelo kasno- lotil za krčenje gozda, za obdelavo ter po
selitev. Zgodovinsko^ raziskovanje je potrdilo, da se je Brežiška 
ravan povečini zelo* kasno obljudila. Toda še danes je tu obilo- 
gozda, Predvsem je tu sklenjeni veliki gozd Dobrava in v katastr
skih občinah, ki segajo vanj, je še vedno 35—48 '% površine po
krite z njim. Ta ogrdmni gozd je eden redkih, ki je ohranil svojo 
hrastovo sestavo' in ima še sedaj po pravici ime Dobrave. Toda ka
kor po ostali Krški kotlini je bilo- tudi tu na delu prizadevanje, da 
se hrast zamenja s smrečjem, ki se je bilo pred vojno že močno 
razširilo', tako- da so znatni deli mešani, nekateri pa celo že povsem 
iz smrečja. Da se je gozd v tako velikem obsegu ohranil, temu so 
mnogo- pripomogle tudi posestne razmere; Dobrava je bila last bre
žiške graščine Attemsov. V zadnjih predvojnih letih so manjši ob
robni del gozda posekali in zemljišče razprodali kmetom, ki s-o- ga 
urejali v njive in travnike. V celem je gozda na Brežiški ravnini še 
vedno 22 %>. Njiv je vsega skupaj 35 %-. Na, 40—45 %- se vzpne 
delež polja samo v katastrskih občinah v najbolj obdelanem pasu 
tik nad savskim aluvijem, kjer se z glino- meša prod in kjer ponekod 
prodna površina sploh prevladuje. Drugi pas obdelanega, zemljišča 
se vleče ob vznožju terciarnih goric od Vidma do- Župelevca in ob 
njem so se tudi najbolj zgostila naselja. Ned vom n o jih je privla
čilo bolj nagnjeno pa sušno' zemljišče. Od tod segajo njive v skle
njenem pasu tudi na Kapelsko^ gor i co-. Travniki s pašniki zavze
majo- v celem sko-ro 35 '%h a, največji delež imajoi v pasu ob Sotli, 
kjer jim pripada v večini katastrskih občin 45—60 % celotne po
vršine, a tudi v razgibanem zahodnem delu ravnine jih ni dosti 
manj.

BIZELJSKE IN SREMIŠKE GORICE. Območju kotline pripadajoče 
terciarne gorice obrobljajo' Brežiško ravan na vsej severni strani, 
naslanjajoč se na Orlico. Sestoje po veliki večini iz slabo sprijete



gline in laporja, zato* so zelo enakomerno razrezane. Le kjer je 
znatneje razgaljen miocenski apnenec, se je v njem izoblikovalo- 
površje z bolj svojskim reliefom. Taka je predvsem Libenska gora, 
ki je  s svojo* tršo apniško* snovjo krepko* kljubovala odplakovanju 
in eroziji ter se izoblikovala v vzpetino' tipičnega trdina s čokatim 
vrhom in znatnimi strminami, razlikujoč se po' znatnejši višini 
359 m od ostalih goric. Vsa ta značilna svojstva so ji v zvezi z 
osamljeno' lego ob vhodu v savsko sotesko pripomogla do po
membne strateške vloge. Sicer pa so Sremiške in Bizeljske gorice 
izoblikovane precej enakomerno*. Domala vsi potočki teko* v njih 
v glavnem od S proti J; oni, ki dobivajo vodo* iz triadne apniške 
Orlice, so* vrezali globoke in široke doline z znatnim, pretežno 
vlažnim in zato* s travo* porastlim planim dnom. Z njimi so gorice 
razdeljene na posamezne skupine*, a tudi tu so* jih ožje dolinice* ter 
grape razčlenile na, majhne, pretežno* ozke a dolge gorice. Ker je  
ves vodni odtok usmer jen proti J, je vse gričevje razrezano* v dolge, 
v glavnem vzporedne hrbtiče z enakomerno ploščatimi slemeni, ki 
se* po* veliki večini držijo* enakomerno v višinah 100—150 m nad 
bližnjo* ravnino*, zlasti terasna nivoja 300—325 m ter 250—270 m nad 
morjem (190, 175). S temi prirodnimi svojstvi se Bizeljske gorice 
uvrščajo* med do* sedaj opisane slovenske panonske gorice, ki so* jim 
zelo slične* po* svojem reliefu. Toda nanje spominjajo tudi po* svojih 
kultumogeografskih svojstvih.

Bizeljske gorice* spadajo* med najimenitnejša, slovenska vino
rodna področja. V vsem ovršju so* urejeni vinogradi, v prisojnih 
pobočjih in ob dolgih slemenih. Toda nižje lege jim ne* prijajo*, raje 
se vzpenjajo* v višave, kjer segajo* s terciara tudi še na prisojna 
triadna pobočja, bodisi na Sremiču, k jer jih vidimo* prav do* vrha 
487 m, kakor tudi ob kopah Orlice, k jer jih moremo* opazovati v  
pripravnih legah še do višine 500 m. Naglasiti pa je treba, da jih 
prevelike strmine* v triadi po veliki večini odganjajo*, omejujoč jih 
na položnejše terciarne gorice*. Zlasti lepo* uspevajo* vinogradi, k je r 
jih hrbet Orlice* ščiti pred mrzlim severom in se zemljišče v sončnih 
legah posebno* ogreje* in je hkrati pokrajina najbolj odprta na za
gorsko* stran. Tako je* zlasti na Bizeljskem, ki je* dobilo* sloves naj
boljšega vinorodnega predela v vsej Sotelski dolini. Tudi okrog P i
sec, Sromelj in Zdol ter na Sremiču je* delež vinogradu posvečene 
površine prav znaten. Vina pridelajo* tu velike mno*žine in ga pro
dajajo doma in v sosedne kraje*, bodisi po* Slovenskem kot v Zagreb;: 
»bizeljec« ima povsod utrjen sloves po* svojem značaju, ki je mi
lejši od podravskih štajerskih vin, a  hkrati močnejši od »dolenjca«*. 
ki izvira povečini z obrobja Krške* kotline na levi strani Save..



Vinorodne gorice so hkrati predel zelo intenzivnega sadjar
stva; zlasti jabolk gre od tod mnogo v prodaj doma in na tuje. Tudi 
perutninarstvo' je tod zelo na glasu; obilo jajc gre od tod na trge. 
Sploh je v vsej Brežiški ravnini zelo razširjeno gojenje perutnine» 
ki pa se ne omejuje na kokoši, marveč posveča veliko* brigo tudi 
racam in gosem, zlasti pa puram.

GOSPODARSTVO BREŽIŠKE KOTLINE temelji še močno v kme
tijstvu. Nič manj ko 80 %* celotnega prebivalstva je bilo tu leta 
1931 še zaposlenega s poljedelstvom in živinorejo, v zgornjih pod
ročjih celo* nad 90 %* in samo* v pasu ob železnici le 60—70 %. Med 
poljskimi pridelki je posebno važna koruza, ki ima tudi v prehrani 
veliko vlogo. V živinoreji je gojenje prašičev posebno na glasu. 
Zelo je prikladno, da je Zagreb blizu; jajc, perutnine, poljskih pri
delkov in živine gre tjakaj zelo* mnogo sproti, bodisi neposredno ali 
p O1 posredovanju trgovine v Brežicah. Na vinoreji so* udeležene tudi 
vasi z ravnine, zlasti z, obrobja, Kmetje s spodnjega dela, posebno 
iz soseske okrog Dobove, imajo vinograde tudi onstran Sotle okrog 
Sv. Križa in Marije Gorice.

Gozd pomeni v gospodarstvu znatno več na ravnini nego* v go
ricah, k jer služi domala samo* za domačo1 porabo.

Kljub temu, da je industrializacija Slovenije že kar močno* na
predovala, je bila Brežiška kotlina na njej sorazmerno slabo ude
ležena. Še vedno* je tu kmetijstvo v gospodarstvu daleč v ospredju» 
zaposlujoč tudi danes še preko* 2/ a prebivalstva, vstran od železnice 
še 70—80%. Kljub temu, da drži tod skozi naša železniška ma
gistrala, je bilo* nove industrije postavljene semkaj primeroma 
malo*. Nova predvojna tovarna celuloze na Vidmu pri Krškem se 
je znatno povečala ter razširila na izdelovanje rotacijskega papirja 
za časopise, tako* da zaposluje sedaj 793 ljudi, V Brežicah vidimo 
manjša industrijska podjetja, opekamo* z 61 delavci ter tovarno 
pohištva s 186 zaposlenci, — poleg uprave gozdnega gospodarstva 
z večjo koncentracijo* delavstva (393 ljudi). Ob železniški postaji 
Dobova je podjetje za popravilo* železniških voz z 91 zaposlenci; 
tu je nova tudi manjša pletilnica s 35 delovnimi močmi. .Nova so- 
telska železnica je* zgrajena šele v letih 1956—57 in v letu 1958 
podaljšana skozi Podčetrtek do* Stranj, pa še ni mogla povzročiti 
večjih sprememb v gospodarstvu. Vrh tega teče za večino* Brežiške 
kotline preveč periferno*, postavimo* za kraje okrog Artič, Globo
kega, Pišec itd. Saj manjka tudi še priključek od Dobove na novo* 
progo* nad Harmico*, vendar so* zanj temelji že postavljeni. Mali 
premogovnik pri Globokem je ostal vstran od obeh železnic in



obratuje s kolebanjem; leta 1939 je dal 13.000 ton lignita, zaposlu- 
joč 70 delavcev. Sedaj je združen s pridobivanjem dobre industrij
ske gline za odvoz, največ v Zagreb. V obeh podjetjih v Globokem 
je  zaposlenih 162 (1953; 227) ljudi.

V Savski dolini se je v Bregani tik ob republiški meji s Hrvat- 
sko' krepko razvila nova industrija, ki zaposluje čezdalje več ljudi 
tudi iz bližnjih slovenskih vasi okrog Velike Doline. Razen tega se 
iz Brežiške ravnine v novejši dobi obilo ljudi vsak dan vozi na delo 
v Zagreb, ki tudi v ostalem izvaja velikoi privlačno; silo' na gospo- 
darstvo in prebivalstvo Brežiške ravnine. Lega v bližini Brežic in 
železnica, ki omogoča ugodne gospodarske vplive; Zagreba, je pri
pomogla, da izkazuje prebivalstvo; v zadnjih 80 letih napredovanje, 
dasi le zmerno;, za 20—40 '%;. Toda, to; velja samo za spodnji del 
ravnine, v bližini železnice, ostali deli z goricami vred kažejo; sta
gnacijo. Saj zgornji deli trpijo spričo; oddaljenosti od modemih 
prometnih sredstev, kar se do neke mere spreminja šele z, novo 
sotelsko železnico. V celem pa se vsa Brežiška kotlina odlikuje po 
zelo krepkem odseljevanju v Zagreb (Peršič 195). Sploh ni noben 
slovenski predel tako; močno pod zagrebškim vplivom kot Brežiška 
ravan in vse naše Spodnje Posavje.

Celotna gospodarska struktura pokrajine odseva zelo> dobro iz 
statističnih podatkov za poklicno' sestavo' prebivalstva nove občine;- 
komune, ki ima svoj sedež v Brežicah in obsega skoiro vso' Brežiško 
kotlino z Artičami, Globokim, Pišecami ter Bizeljskim in Dobovo, 
pa še Veliko Dolino' in Čatež ter Cerklje z bližnjimi kraji na desni 
strani Save. V tej upravni enoti je še vedno' 59,4 %’ prebivalstva na 
delu v kmetijstvu, — poleg 18,0 %; neprodzvajajočih — in le 5 % 
v industriji ter 5,5 %< v obrti zaposlenih pa 3,2 % v trgovini, 2,8 %i v 
prometu, 1,3 %; v gozdarstvu, 4,4 % v gradbeni stroki in 0,5 '% v 
komunalni službi temelječih.

POSELJENOST IN NASELJA. V naselbinskogeografskem ozira 
kaže Brežiška ravan malo onih tipičnih svojstev, kakor smo; jih 
vajeni z ravnih predelov. Na večje sklenjene vasi naletimo' malokje. 
Pravzaprav jih imamo' samo' na prodni ravnini med Brežicami in 
Dobovo*, k jer so' celo; nekatere; pravilno zasnovane vasi z enoredno 
ali dvorednoi obcestno' razmestitvijo'. Toda po> drugod vidimo; največ 
manjše vasi, pa zaselke;, nekatere celo v razloženi obliki. Že geo
grafsko' razmotrivanje kaže in zgodovinski podatki potrjujejo (Kos 
42 a), da je Brežiška ravan razmeroma kasno; poseljeni predel. Naj
starejši obljudeni pas se nam kaže na sušnem prodnem ozemlju ob 
glavni ježi med Brežicami ter Dobovo, pa sušno vznožje terciarnih



goric, zlasti ob Libenski gori. Sicer je pa. osrednji del ravnine še 
dandanes redko obljuden. Najgosteje: poseljeno: področje je: še 
vedno v vznožnem pasu goric od Vidma do* Zupelevca, kjer se go
stota vzpne preko* 100 na km2. A tudi vinorodne gorice so zelo 
dobro- obljudene; v njih znaša gostota povsod 75—100, a v zgornjem 
delu, zlasti na Bizeljskem še znatno-več. Tu imamo: tipično: razlo
ženo- naseljenost; domovi, pomešani z zidanicami, se vlečejo po
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slemenih. Z više vzpetih vrhov tudi tu gledajo: bele- cerkve, ki 
se je ob njih prebivalstvi zgostilo: v vasi. Bizeljske in sremiške 
gorice, imajo v vseh pogledih tipična svojstva slovenske vinorodne 
pokrajine.

V tipih hiš se uveljavljajo: mnoga svojstva malega panonskega 
doma, po- goricah še najbolj, dočim jih je.v okolici Brežic in Vidma 
moderni promet že izenačil. Po' ravnem vzbujajo' pozornost živo
rdeče ali modro pobarvane hiše, ki razodevajo, skupnost na za
gorsko- stran; saj se vidijo podobne hiše- onstran Sotle tja do Po-d- 
suseda in Zaboka, dočim jih v ostalem Zagorju ni opaziti. Tudi v 
govorici in etnografski strukturi kaže marsikateri pojav na sorod
nost preko Sotle.



KRŠKA RAVAN

PREGLED. Kakor je umetno uvedeno ime Brežiške ravnine, tako 
si je treba pomagati tudi z umetno označbo Krške ravnine za pre
težno ravno pokrajino, ki se širi od Save tja  do roba terciarne ko
tline za Šentjernejem, Mokrim poljem in Belo Cerkvijo. Po> prirod- 
nih svojstvih zemljišča, vegetaciji in kulturni geografiji se nam 
v njej kažejo različni deli.

KRŠKO POLJE. Krško polje, ležeče v trikotu med Savo in Krko 
ter Krakovskim gozdom, je vsekakor poglavitni del Krške ravnine. 
To je dejansko prostrani vrša j, ki ga je Sava v diluvi ju nasula 
v osredje kotline. Vsa ravan je tu iz proda, pretežno apniškega, 
prekritega z razmeroma ne debelo plastjo' prepereline. Kako daleč 
prevladuje prodna sestava, moremo presoditi že po hidrografskih 
razmerah. Od Leskovca do ustja Krke ne dobiva Sava z desne no
benega, pritoka, na Krškem polju sploh ni nikakih potokov, vsa iz- 
podnebna voda izgine v tla, prehajajoč v talnico. Krškoi polje je 
popolna ravnina v višini nekako 150—160 m, le prav neznatno se 
kažejo' čez, njo slabotne terase; znatnejše ježe so šele ob prehodu 
v aluvialni svet ob Savi. Prodna ravnina je obdelana, vsa v lepih 
njivah. Tukajšnje katastrske občine izkazujejo' vse 50—60 % v po
lje preurejene površine. Travnikov je znatnoi manj, a pašniku so 
ostale prepuščene le najslabše površine. Gozd je na prodni ravnini 
izginil popolnoma. Kakoi je človek povsod najprej vzel v obdelavo 
prodna tla, dasi so prekrita le s pičlo preperelim», se vidi tu nadvse 
očitno; na JZ, med Cerkljami in Vel. Mraševim se dviga osamljeno 
položno, zelo široko brdoi, ki sestoji v celem iz starodiluvialne 
gline, pripadajoč največ terasi višine 195—200 m, ter 170—175 m 
(v zahodnem delu). Kljub glinasti sestavi, zelo položnim pobočjem 
ter široki terasi v vrhu je ostal gozd ohranjen v vsem brdu, ki je 
dobilo značilno ime Gaj; samo ena edina vasica je postavljena v 
južnem delu. Velika cesta, ki pelje čezenj v znanem klancu, teče 
med Cerkljami in Vel. Mraševim domala ves čas po> gozdu. Gaj nas 
spominja na Kapelo. Prodno Krško' polje spada med najstarejše 
obljudene dele kotline in je zeioi gosto poseljeno. Naselja, vse skle
njene vasi, povečini obcestnega tipa, so' nameščene na rob prodne 
ravnine, nad glavno' ježo' ob savski strani, tik ob spodnji Krki, ob 
Gaju, pa ob pričetku vlažnega pasu na Z, kjer vaška imena Jelše, 
Podlog, Hrastje pričajo, da se tu značaj zemljišča spreminja. Ta 
del ravnine je nedvomnoi izkrčen kasneje, podobno' kot južnoi ob



rob je (Boršt itd.), kjer pa ob Krki ni vlažnega površja, marveč se 
tik nad reko* v najvišji ježi ob ravnini pokaže trdno sprijet apniški 
konglomerat. Interesanten je pas ob severnem vznožju Gaja od 
Češnjice do* Pristave; zelo je vlažen, tako* da je še danes zelo za- 
močen, neštetokrat poplavljan, pa zato izrabljen samo za pašnike 
z bičjem in grmovjem; ob vaseh so v njem dokaj prostrane lokve
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in mlake. Podoba je, da prihaja tod na dan talna voda iz prodnega 
sosedstva.

Y pasu med Gržečo< vasjo', Podlogom, Kalci-Naklom in Krko je 
ravan še iz proda, toda ilovnata površina, postaja proti zahodu čim 
dalje debelejša; prehod se pozna po večji vlažnosti, vegetacijskih 
in kulturnih razmerah. Prehajamo' v obrobje Krakova.

KRAKOVO IN ZAKRAKOVJE. Pokrajina zahodno od Krškega po
lja nam kaže močno' drugačno lice. Nekako v pasu zahodno' od 
Yelike vasi in Podloga ter Nakla-Kalc neha savski prod ali se vsaj 
skrije pod ilovno naplavino. Od tod tja do* spodnje Radulje je ravan 
po veliki večini prekrita s kvartarno ilovico, podobno' kakor on
stran Save v Dobravi in njenem ravninskem sosedstvu. Potoki so 
s severnega obrobja nanesli obilo' pretežno ilovnatega drobirja in 
z njim prekrili dno' kotline na levi strani Krke in še malo' čez njo. 
Če se je tudi tu razvilo* zajezitveno' jezero, v času ko je savski prod 
najhuje zavrl odtok, bo mogla dognati šele podrobna proučitev. 
Kakor v Dobravi so tudi tu potoki razrezali ilovnato' ravan. V za



hodnem delu, kjer je ožja, so* potoki vanjoi vrezali znatnejše doli
nice, toda v bližini Krke je tudi tu svet le malo vzvalovljen, struge 
le komaj za spoznanje poglobljene. Še bolj na plitvo tečejo* potoki 
v vzhodnem delu, kjer je širina ilovice največja. Nekateri potočki 
izvirajo na ravnini sami, povečini pa pritečejo* iz gričevnega ob
robja na severu, od koder prinašajo* obilo glinastega drobirja ter 
ga odlagajo po* ravnini. Usmerjeni so v glavnem od S na J, opaža 
pa se zlasti na V zaokret proti zahodu, kakor nam pričata n. pr. 
Senuški potok in Lokavec. Dobro* se vidi, da je bilo* tudi tu odmi
kanje pred naplavo savskega proda, ki se mu je tudi Krka umak
nila v spodnjem toku tesno* ob Gorjance. Za ta del ravnine* je zna
čilno*, da so višinske razlike med aiuvijem in mlajšim diluvijem 
zelo zabrisane. Krka teče po ravnini po* strugi, ki ji je  dno* zarezano 
le malo* (3—4 m) na globoko*. Toda nikake terase je ne spremljajo, 
šele polagoma in v neki znatnejši razdalji se svet vzpenja, le* pone
kod zavzema vzpon obliko* slabih, nizkih in položnih jež, kar* mo- 
remo* opazovati domala le na desnem bregu, proti prodni Šentjer- 
nejski ravnini, ne* pa na levi strani, zlasti ne v območju pravega 
Krakovskega gozda. Krški pritoki se iztekajo* v reko* prav tako* po 
plitvih strugah in šele polagoma v smeri navzgor se uveljavlja 
v višinskih razlikah plitva aluvialna dolinka ob nekoliko* bolj na
petem višjem obrežju, seveda v neki razdalji. Tudi višinske razlike 
so prav majhne, le malokje je mogoče govoriti o* pravih ježah.

Prav značilni so pogoji vodnega odtoka. Krka, teče pri Kro- 
ncvem 155 m visoko*, pri Hrvaškem brodu 151 m, pri Kostanjevici 
150 m in pri Cerkljah 144 m. Strmec je tedaj zlasti do* Podbočja 
(Križa), malenkosten. Ravan ob reki, zlasti na široko* na levi strani, 
se razprostira v višini 150—156 m, dočim leži prodno Krško* polje 
za spoznanje više v višini 152—160 m.

Ni čuda, da se vsa ravan na levi strani Krke silno slabo* od- 
maka in da moča domala povsod zastaja, Ob Krki, ki dovaja obilo 
vode od drugod, pa  je površje* kakor nalašč za povodnji. Malo*- 
katera pokrajina na. Slovenskem trpi toliko zaradi njih kakor 
ozemlje na široko* ob Krki ter njenih levih pritokih nekako* od 
prodnega predela med Podbočjem ter Naklom-Kalci navzgor tja 
do* Bele Cerkve. Količkaj večje deževje povzroči, da prestopi Krka 
s svojimi pritoki bregove in preplavi ravan na široko, povzročujoč 
ogromno* škodo*; ponekod imajo kar za stalno* pripravljene čolne za 
reševanje in za promet, ki se po cestah ob prestopu čez poplavno 
ozemlje za nekaj dni docela prekine. Takim neugodnim površin
skim in hidrografskim razmeram je vzrok brez dvoma predvsem



v skrajno majhnem strmcu, to je v zajezitvi in zaviranju odtoka 
zaradi zasipanja savskega proda. Toda ni izključeno', da imamo 
opravka z učinki še dandanes trajajočega ugrezanja tega dela 
kotline. Enake površinske in hidrografske razmere so tudi ob večjih 
krških pritokih, ki jih spremljajo* zelo* vlažne, pogosto poplavljane 
in zato povečini le za gojenje travnikov (pretežno* s kislo travo*!), 
kar opažamo* zlasti ob Radiji tja do Klevevža, ob Čadreškem po
toku (prim. Mokro- polje*) itd.

Zelo* krepko* se povsod uveljavljajo* starodiluvialne terase, ki 
se z visokimi ježami dvigajo* nad nizkim zemljiščem. Toda tudi te 
terase sestoje iz gline in ilovice in so v vzhodnem delu, kjer so* le 
malo* razrezane, pretežno* vlažne, s slabim vodnim odtokom. Boljše 
je v zahodnem delu, kjer so* jih številni potoki razrezali in osušili, 
tako* da so* na njih in zlasti v njihovih položnih ter sušnih pobočjih 
dobri pogoji za kulture in naselja.; taka je* zlasti pokrajina na 
obrobju na S pri Dolgi Raki in v pasu tja  proti Leskovcu, pa okrog 
Škocjana, Šmarjete ter Klevevža, dasi so tudi tu še mnoge širše 
diluvialne police pokrite z gostim go*zdo*m; v celem je* vendarle to 
področje dobro obljudeno*, toda že v zve*z,i s terciarnim vinorodnim 
obodom.

Ravan sama je tedaj po* prirodnih pogojih mnogo na slabšem 
od obrobja, bodisi diluvialnega kot terciarnega. Njena poglavitna 
značilnost je v veliki vlažnosti. Zato* je: glavni del ravnine na V, k jer 
je ostal najbolj nerazrezan, slično* kot Dobrava, pokrit z ogromnim 
gozdom. To* je znameniti Krakovski gozd ali Krakovo*. V glavnem 
je iz hrastovega drevja. Malo* je na Slovenskem gozdov na ravnini, 
ki bi bili ostali sklenjeni v tako velikem razmerju. Bil je skozi sto
letja last cistercijanskega samostana v Kostanjevici, kar1 je ne
dvomno* mnogo* pripomoglo* k njegovi ohranitvi. Potem je* prešel v 
last verskega fonda. Po* obrobnih delih prostranega gozdnega po
dročja je udeležena kmetska posest. Povsod pa gospoduje hrast, 
ki mu je drugačno* drevje primešano* le v majhni meri. Tla v go*zdu 
so* povsod zelo vlažna, povečini je zarastel prav zelo na gosto, zlasti 
v delih z mlajšim drevjem. Starejše gozdne dele, ki so* v kmetski 
posesti, močno* izkoriščajo* za pripravljanje stelje. Tudi hrastov les 
je* seveda dragocen dohodek, dasi »dozori« šele* nekako na osem
deset let. V zadnjih letih pred vojno* so začeli hlode izvažati tudi po 
vodni poti, s tem da so* jih podobno* kot na Savinji in Dravi spuščali 
v splavih po Krki navzdol.

V glavnem je* ostalo* Krakovo* še do* danes povsem neposeljeno 
in neizkrčeno*. Ne* čudimo* se, da se ga ceste ogibajo*, obkrožujoč ga



na vseli straneh, spuščajoč se vanj le v obrobnih pasovih. Seveda 
je  bil gozd nekdaj domala v vseh smereh obsežnejši, saj so' nam 
povsod v krajevnih imenih ohranjene priče, kakoi so ga ljudje 
krčili, a posekovino preuredili v njive in travnike ter za naselja. 
Dobro vidne sledove skrčitve Krakovskega gozda opazujemo' kakor 
na vzhodu tudi na zahodnem in južnem robu.

Pod. 121. Kmetski dom v vasi Križišče, Zakrakovje

ZAKRAKOVJE, razmeroma mlado izkrčeno področje, imamo' v 
pasu na obeh straneh ob Krki za Krakovim nekako tja  do' Bele 
Cerkve pod znamenitim Vinjim vrhom. Krčenje gozda je izvedel 
človek na obeh straneh ob Krki, pač ker je bližina reke olajšala 
odmakanje ter osušitev. Vrh tega so za obdelavo in naselitev po
rabili kraje, ki po svoji napeti, vsaj nekoliko' višji legi obetajo bolj 
sušne pogoje, bodisi nad obrečji Krke ali njenih pritokov. Da smo 
tu ob Krki zares v pasu mlajšega krčenja, pričajo' že imena vasi 
kot Cučja mlaka, Čisti breg, Roje, Hudenje, Grmovlje, Dobrava in 
Koprivnik itd. Toda v celem je tega razmeroma malo in že brž se
verno' od reke se širi sam gozd, a krčevine v njem so mogli izko
ristiti domala samo za travnik. Vasi v Zakrakovju od Bele Cerkve 
tja  do' Kostanjevice silno' trpijo' zaradi neprestanih povodnji; okrog 
njih prevladuje največ kisla trava.



ŠENTJERNEJSKA RAVAN. Med Krenovim in Kostanjevico dela 
Krka velik zavoj proti severu. Med njim in Gorjanci so razprostira 
nadaljevanje ravnine, ki se v marsičem razlikuje od sosedstva in 
ki naj jo' iz teh vzrokov v pomanjkanju skupnega živega imena 
imenujemo Šentjernejsko ravan, po najimenitnejšem naselju.

Ta ravan spada še vsa v območje terciarne uderine; naglasiti 
je  pri tem, da je v površini miocena dejansko mnogo manj nego 
ga je naznačenega v stari geološki karti, pa tudi v novejši, v neko
liko generalizirani skici. Toda predvsem so tu drugačni pogoji za 
vodni odtok. Krka teče od Kronova (155 m) doi Kostanjevice (150 m) 
z  minimalnim strmcem. Toda ob njenih desnih pritokih ter po Šent- 
jernejski ravnini se strmec proti Gorjancem naglo in krepko stop
njuje. Dočim leži Zakrakovski del ravnine še v višini 150—156 m in 
je  pcgostoi poplavljen, seže že v pasu med Šentjernejem ter Mokrim 
poljem 173—183 m visoko, a v južnem obrobju 220—240 m. Izdatna 
nagnjenost omogoča, da imajo potoki, ki tek o vsi od J proti S, za
dosten strmec in da se ravan dobro odmaka; le v aluvialnem dnu 
ob nekaterih med njimi je vlažna ravnica, n. pr. ob Čadreškem 
potoku, kjer nam o tem priča Mokropolje s> svojim imenom. Mreža 
potokov je tu izredno gosta; nekateri izvirajo na ravnini, očitno 
iz terciarne osnove, drugi pa pritekajo' z gorskega obrobja, iz poi- 
bočij Gorjancev, ki se dvigajo prav tu s svojim najvišjim delom 
neposredno' nad kotlino'. Potoki razpolagajo z, znatno vodno' silo, o 
čemer pričajo številni mlini ter žage, ki jih ženejo. Podobno je, da 
je njihov vodni pritisk, zlasti v dobi povodnji, odrival Krko* proti 
S ter do neke mere pripomogel, da teče med Kronovim in Kosta
njevico v velikem na severno' stran vzbočenem loku. Gorjanski po
toki so' nasuli v kotlino' obilo proda iz Gorjancev; dokaj debel, 
slabo zobljen pokriva ravan, kakor nam pričajo že številne gra
mozne jame od Orehovice mimo Šentjerneja in Grobelj tja do 
Ostroga. Toda spričo znatnega strmca in dokajšnje vodne množine 
so potoki vrezali v n asi p ino mlajše doline prav globoko; v zgornjem 
delu se ob njih vidi terciar, ki sestavlja površje tudi na. obrobju. 
Čim bliže Krki, tem bolj prevladuje ilovnata snov v površju — pri 
Maharovcu in pri Golem so bile v njej opekarne; tudi v zahodnem 
delu prevladuje v površju glina, toda v vodnjakih dosezajo pesek 
v globini 4—6 m. Namanj razrezan je prodni predel okrog Šent
jerneja in Grobelj. Drugod ostane sicer povsod značaj ravnine, 
toda znatno bolj razrezane in razčlenjene po' mnogoštevilnih po
tokih, ki so«, zlasti večji, dragoceni za namestitev mnogih mlinov; 
n a  položne ježe ob aluvialna dna širših dolinic se je namestilo 
marsikatero' naselje.



V severnem delu, kjer gospoduje glina, bo v nižji legi travniki, 
v višjih terasah pa obilo z gozdom porastlih tal; v širokih, a nizkih 
terasah med potoki gospoduje še vedno gozd, in sicer hrastov v naj
večji meri (n. pr. vzhodno* od Krenovega). Toda ostali del ravnine 
je po* veliki večini že davno izkrčen, lepo* obdelan; 52—56 % po
vršine je tu v njivah in dobro* obljudene. Tu se širi samo* lepo* polje, 
tu imamo* gostoto*, ki prav nič ne zaostaja za ono na prodnem 
Krškem polju, ponekod jo celo za nekoliko* prekaša. Na tej prodni 
ravnini in na sušnih terasah je izkazana vrh tega zelo* stara oblju
denost, saj so tu  našli mnoge prazgodovinske sledove (prim. imena 
Groblje, Gomila, Gradišče* itd.) ; med staroslovenska naselbinska 
jedra spada tudi Sentjemejska pokrajina.

PRIGORJE. Stični pas. med ravnino* in Gorjanci je bil od nekdaj 
važen za gospodarsko* izrabo* in za, poselitev. Izkoristili so* ga ljudje 
toliko* bolj, kolikor bolj je razčlenjen v griče in nizke gorice* pa v 
sušne kvartarne* in mlajše pliocenske terase. Neugodnih učinkov 
osojne lege je opaziti manj, nego bi bilo pričakovati.

Nad Šentjernejsko' ravnino manjka v pobočju Gorjancev pre
hodni pas nižjega hribovja; strma pobočja glavnega gorovja se 
dvigajo neposredno s kotline in so* zato* neposeljena, pokrita le z 
gozdom. Pač pa se* je v mirno* zatišno drago v znožje* namestil tu 
starodavni samostan Pleterje. Toda južnovzhodno od Šentjerneja 
in Grobelj se slika spremeni. Vznožni del Gorjancev je tu mnogo 
bolj razgiban. Prehodni pas med ravnino in Gorjanci sicer tudi tu 
ni širok, toda sestoji najprej iz ozkih, le v manjhni meri ohranjenih 
diluvialnih polic raznih višin, pa iz zgornjepliocenskih teras, «vre
zanih v terciar ter mezozojskih. Sele za njimi se brž dvignemo* na 
terase v višini okrog 400—500 m in višje. Y tem obrobju se* že na 
prvi pogled vidi razlika med starejšimi pretežno* apniškimi kamni
nami in terciarom, ki je brez primere bolj živahno razrezan, pa je 
zato* na njem več možnosti za kulture* in naselja. Ni torej čudno*, da 
vidimo*, kako je na obeh krajih kjer sega terciar bolj v Gorjance, 
pri Podbočju (Križu) - Po*šteni vasi ter pri Kostanjevici, nekoliko 
zgoščena naseljenost. Večjih vasi pa je tudi tu malo*, po* veliki ve
čini imamo* opravka z zaselki. V pasu med Križem ter Bušečo* vasjo, 
kjer prevladuje v usmerjenosti potokov ter dolinic v terciaru po
dolžni pravec, so mogli južna pobočja položnih gričev in hrbtov 
do višine okrog 450 m zasaditi z vinsko* trto*, tako' da imajo* vino
gradi tod celo1 prav znaten gospodarski pomen in se vino* od tod 
prodaja v osrednje slovenske kraje, zlasti v Ljubljani (n. pr. zna
meniti cviček izpod Gadove peči). Vendar1 spričo dejstva, da smo



tu v vznožju osojnih pobočij Gorjancev, je povsem prirodno, da je 
takih ugodno1 ležečih krajev razmeroma malo in da se v tem pre
hodnem pasu med Gorjanci ter ravnino obljudenost ni mogla kdove 
kako* stopnjevati.

SEYERNO OBROBJE. KRŠKE GORICE. Severno' ob Krški ravnini 
terciarne gorice niso izoblikovane v tako> širokem pasu, kakor na 
levi strani Save, pa tudi mnogo' manj enakomerno. Tu jih vidimo

Pod. 122. Smarjeta

pravzaprav v znatnejšem obsegu samo okrog Rake in pa pri Šmar- 
jeti. Toda nanje se naslanjajo diluvialne vzpetine, a še bolj gorice 
iz starejših, pretežno triadnih hribin, ki soi tu ostale v znatno 
skromnejših višinah nego na levi strani Save. Y celem je severno 
obrobje Krške ravnine prijazno gričevje, ki predstavlja Bizeljskim 
goricam sličen obod kotlini, dasi je po nastanku in sestavi tal od 
njih v marsičem različno'.

Na obrobje se predvsem naslanja stari diluvi j, ki se je tu 
ohranil v obilni množini. Ostanke starodiluvialnih teras vidimo 
dokaj na široko, v višini 170—175 m, zlasti med Veliko vasjo' in 
Grmovljami, pa v višini 190—200 m, razen tega 215—220 m, osobito 
med Leskovcem in Senušami, pa končno> v višini okrog 240—245 m. 
Značilno je, da se tudi te diluvialne terase po' veliki večini pokrite 
z gozdom, pač ker sestoje iz gline in so zelo vlažne. Le najvišje so



vsaj deloma izkrčene in poseljene, kar velja predvsem O' področju 
med Dolgo Rako- ter Korenom. Povečini z gozdom pokrit in le malo 
izkrčen je tudi pas diluvialnih teras, ki se naslanja na gričevje 
med Senušami in Leskovcem.

Terciarno' podr oč je je ta ko pri Raki kakor okrog Šmarjete 
živahno* razrezano, a enako' razgibano je tudi triadno ozemlje, ki 
sestoji tu največ iz škriljevcev. Potoki so s svojimi mnogoštevilnimi 
dolinicami in grapami ustvarili zelo živo razčlenjen relief, raz
meroma še najmanj v Krškem hribovju, a najbolj v področju Ra- 
dulje in njenih pritokov, med katerimi je Laknica zadensko po
segla že malo' manj ko' v Mirensko' dolino'. Silno živahnoi razrezane 
sončne gorice nas pozdravljajo ob severnozahodnem kotu Krške 
ravnine, okrog Bučke, Škocjana in Šmarjete.

Posebej obrača pozornost nase V i n j i  v r h ,  med Belo Cer
kvijo', Šmarjeto' in Škocjanom. Sestoji v osredju iz triadnega ap
nenca in dolomita (n. pr. najvišji vrh 392 m), ki sega semkaj v ozki 
progi od Z, a nanj se naslanja miocenski apneni peščenjak, ki mu 
pripada Vinji vrh sam (389 m). Njegova položna, k soncu obrnjena 
pobočja so na vsej vzhodni in južni strani urejena v vinograde, ki 
spadajo' med najboljše na Dolenjskem.

Spričo' različne geološke sestave severno obrobje Krške rav
nine ni tako' enotnega značaja kakor Bizeljske gorice. Toda tudi 
tu je bilo na položnih pobočjih ter prostranih vršinah obilo' prilike 
za kulture in tu vidimo mnogo njiv, pa ob njih obilo< vasic, a na 
prisojnih legah so lepi vinogradi. Dasi manjka tu visoka orografska 
zaščita, so vendarle prisojne lege dokaj zavarovane zoper mrzli 
sever. Kakor soseska Vinjega vrha tako' je vse v ljubke sončne go
rice izoblikovano' obrobje od Bučke d o Krškega v sončnih legah 
urejeno' v vinograde in tod imamo najlepši vinorodni predel na 
vsem Dolenjskem; vinski pridelek bodisi po' množini kakor tudi 
po' kakovosti le malo zaostaja za bizeljskim. V stari občini Bela 
Cerkev zavzemajo' vinogradi 19 %, v veliki občini Krško> 13 %, v 
Studencu 10 '% ter v Bučki 9 % celotne površine. Ne le vinogradi, 
tudi njive so tu urejene v zelo1 velikem delu površine, medtem ko 
ploska dna dolin in grap izrabljajo za travnike. Ves ta obrobni 
predel je kaj dobro poseljen, boljše nego krakovski in zakrakovski 
ravninski predel; gostota v njeni znaša 75—100 ljudi na km2, a v 
najbolj obljudenih področjih pri Beli Cerkvi ter Bučki in Raki se 
vzpne celo nad 100.

Severno' obrobje Krške ravnine je s svojimi sušnimi prisojnimi 
pobočji že zgodaj vabilo na obdelavo in naselitev. Tu so sledovi že 
zgodnje naseljenosti; tod po višjem obrobnem zemljišču, so> Rim-



ljani izpeljali veliko cesto, ki se je na pravo ravan spustila šele na 
sušnem Krškem polju. Tudi stara cerkvena središča so se naslonila 
na to obrobje, n. pr. v Beloi Cerkev in Leskovec, kasneje v Rako. 
Raka in Leskovec sta še danes največji ruralni naselji, središči vi
norodnega področja,

GOSPODARSKOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI IN NASELJENOST. 

Krška ravan je ostala po veliki večini kmetijska pokrajina; nič 
manj ko 70—80 %  vsega prebivalstva temelji še vedno v kmetij
stvu. V občini-komuni Kostanjevici je še 74,6 %i prebivalcev kme
tov, ob 12 % neproizvodnih, a v občini Šentjernej cek» 79,2 %*, ob 
12,4%: neproizvajajočih, le v občini Videm-Krško, ki ima svoje 
središče ob železnici, 57,8 '%, ob 16,9 %  neproizvajajočih.

Poljedelstvo/ ima poglavitno osnovo* v sušnih ravnih delih, kjer 
sejejo' obilo' žita, sadijo posebno' mnogo krompirja in pridelujejo 
druge sadeže; dokaj pridelka, zlasti krompirja, gre v prodaj.

Živinoreja se opira na obsežne mokre travnike, ki dajejoi obilo 
kisle trave. Zatoi je na Šentjernejski ravnini in v Zakrakovju zelo 
razvita konjereja; na. kako* dobrem glasu je gojenje konj, ki jih 
mnogo' prodajajo blizu in daleč, pričajo' med drugim tudi veliki 
konjski sejmi v Šentjerneju, ki privabljajo' kupce od blizu in daleč, 
razen tega pa tudi ziiamenite konjske dirke, k i jih prirejajo tu.

Obilica travnikov v Krški ravnini daje dobro osnovo' tudi go
vedoreji. Spričo oddaljenosti od večjih mestnih središč redijo' zelo 
voliče za. prodaj, toda tudi reji krav posvečajo' čim dalje več paž- 
nje in ustanovili so manjše mlekarne (v Kostanjevici, Cerkljah, 
v Prekopi pri Šentjerneju — 4), kjer so izdelovali sir in surovo 
maslo. V novem našem gospodarstvu sta organizirani predvsem 
dve večji mlekarni, ena v Brežicah ter druga v Novem mestu, da 
zbirata mleko in ga po' potrebi predelavata. Po svojih prirodnih 
svojstvih je pokrajina zeloi prikladna za živinorejo', zlasti za vzrejo 
živine. Na Krški ravnini, zlasti v obližju velikih hrastovih in bu
kovih gozdov, je zeloi na glasu tudi svinjereja. Daleč naokrog je ta 
pokrajina znana po reji mladih pujsov, ki jih spomladi in jeseni 
kmetje od blizu in daleč prihajajo' kupovat; največji semenj zanje 
je v Šentjerneju. Perutnine zelo' mnogo' gojijo', toda v osrednjem 
delu, ki je prometno' v neugodni legi, so v težavah glede prodaje, 
medtem ko so' na boljšem na vzhodnem koncu, kjer bližina želez
nice olajšuje prodaj O' perutnine in jajc v Zagreb.

Vinogradništvo' ni važno samo za obrobje, marveč tudi za, velik 
del ravnine, saj imajo mnogi kmetje s polja, vinograde v vinskih 
goricah, zlasti iz vasi na, robu ali v njegovi bližini. Od kakovosti



vinske letine zavisi le prečesto blagostanje tudi na ravnini. Po 
vinorodnih predelih se precej bavijo tudi s sadjarstvom, vendar 
znatno manj nego na štajerski strani Spodnjega Posavja.

Gozdno* gospodarstvo pomeni največ v področju Krakovskega 
gozda, a podnebno je tudi na vznožju Gorjancev, od koder pri
haja precej lesa.

Industrijska delavnost je v Krški ravnini šele v začetnih sta
dijih. V občini Videm-Krško živi vendarle 8,3 %) ljudi od dela v 
industriji, toda to* se nanaša v glavnem na, Videm, ki je na levi 
strani Save s svojo* tovarno* celuloze* in papirja. V občini Kostanje
vici živi od posla v industriji le 0,4 %*,' a v občini Šentjernej 1,4%*. 
Pač pa je v  obrti zaposlenih v občini Videm-Krško 6 %*, v Kosta
njevici 6,8 %: ter v Šentjerneju 4,5 %* prebivalstva.

URBANSKA NASELJA BREŽIŠKE IN KRŠKE RAVNINE

KRŠKO-VIDEM. Krška kotlina je* edina med večjimi prirodnimi 
enotami naše zemlje, ki ni dosegla nikake vidne vloge v politično- 
geografskem razvoju dežele in ni postala ogrodje samosvojemu 
političnemu teritoriju. Tudi urbanistični razvoj nam ne kaže* pri
mernega uveljavljenja široke ravnine, na njej ni nastalo* večje 
skupno mestno* in tržno* središče. Poglavitni vzrok nam je razen v 
neugodnih prirodnih osnovah iskati v dejstvu, da se je v srednjem 
veku tod ustalila politična meja ter ostala v neposredni bližini tudi 
potem, ko* so* jo* odmaknili na Sotlo ter na Gor jance. Zdi se povsem 
v skladu z navedenim, da je dobila ravan svoje krepko* urbansko 
središče v dobi, ko* te meje ni bilo. Bil je* to* N e* v i o* d u n u m 
(Drnovo), ki so* ga, kakor moremo* sklepati že* po imenu, ustanovili 
Kelti in ki se je potem v rimskih časih posebno lepo* razvil. Nevio- 
dunum je stal pri današnji vasi Drnovo, skoro* na sredi prodne 
ravnine, k jer so se stikale ceste vsaj iz štirih smeri, hkrati tik ob 
savski strugi. Pod Leskovcem in mimo* vasi Drnovo- ter Brege je 
namreč dobro* ohranjena suha struga, po* kateri je* še v rimskih ča
sih tekla Sava (prim. sliko*). Zelo* je interesantna razlika med sre
diščno* lego* starega Neviodunuma ter postojankami kasnejših in 
sedanjih mest, ki so* postavljena vsa na obrobje. Tjakaj jih je pri
vabil predvsem strateški nagib, pač na škodo- dobre in uspešne 
vršitve urbanske* funkcije, za katero* je brez dvoma prikladnejša 
središčna lega v sušnem prodnem pasu pri Drnovem.

K r š k o -  bi se moglo- imenovati do* neke* mere* dedič po* Ne- 
viodunumu. Toda strateški nagibi so* odločili, da so mesto name-



Viđem-Krško

stili v sotesko, z nalogo, da čuva prehod skoznjo. Toda pogled je 
bil ob njegovi ustanovitvi obrnjen vsekakor n a  ravnino, saj je 
novo- tržišče dobilo- svoje ime poi Krškem polju (prim. nemško 
Gurkfeld) ter ga ohranilo do danes. P ri tem je  naglasiti, da je  bila 
pozicija ob vhodu v savsko sotesko že od nekdaj zelo pomembna.
O  tem priča že staro prazgodovinsko gradišče na Libenski gori, 
k je r  so- odkrili posebno- obilne sledove obljudenosti iz hallsiattske
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Po-d. 123. Pogled čez Videm-Krško na Krško polje
3'

dobe z grobišči in utrdbenim i nasipi. V rimski dobi so nastale na 
gori nove še močnejše utrdbe, z  nalogo-, da varujejo' vhod v so
tesko, podobno kot u trdbe pri Malencah. K raji n a  in o-b Libenski 
gori nam  še danes s svojimi imeni in pozicijo- pričajo- ot imenitni 
legi te gore, k i je  ob njej tudi v zgodnji slovenski dobi ostalo n a 
selbinsko' jedro-; n. pr. Stari grad, S tara  vas, pa bližnji V i d e m ,  
k je r je nastala p ražupnija  za ves predel na levi strani Save. Videm 
se je mogel kot staro- cerkveno središče večati in je danes velika 
vas (podobno kot so-sedna S tara vas). K njeni rasti je  pripomogla 
ugodna prom etna lega, saj je  tu  železniška postaja, h kateri teži 
velik del Brežiške ravnine ter obrobnih vinskih goric, kakor tudi 
večji del Krškega polja z vinorodnim obrobjem; pa tud i za Krško 
je  tu  kolodvor. In  ko- se je  tu  zasnovala nova velika tvom ica celu
loze in papirja, so- joi postavili o-b Videm.



Podobno- vlogo- kot Videm na levi je imel na desni savski strani 
L e s k o v e c .  Ta je pravzaprav neposredni dedič poi Drnovem» 
saj je tu nastala pražupnija za večino1 Krškega polja. Leskovec 
stoji na terasi ob ravnini, od koder se razgleduje daleč po polju, 
z lepimi vinorodnimi goricami v ozadju. Za urbansko- središče bi 
bila ta lega mnogo- bolj prikladna nego- v Krškem. Medtem ko- teče 
skozi mesto- ena sama cesta, se jih v Leskovcu zveže kar šest. Ni 
čuda, da je mogla vas, ki je pomenila skozi stoletja poglavitno- 
cerkveno središče vsega polja, dobiti tudi znaten delež v urbanski 
funkciji z znatno- trgovino-, a tudi za obrt s-o bili seveda ugodnejši 
po-go-ji. Še danes je s svojimi 719 (1931 633) prebivalci najimenit
nejša in na j več ja vas Krškega polja.

Značilno- je, da smo morali opis mesta Krškega uvrstiti kar 
na dveh krajih. Saj predstavlja tipičen primer naših srednjeveških 
urbanskih naselij, ki so pri njih namestitvi prevladali strateški 
nagibi, kakor razloženo- že pri popisu Savske doline v poglavju o 
Spodnjem Zasavju. Ustanovitev urbanskega naselja pod grado-m 
ob vhodu v savsko- sotesko nam razodeva takratno- voljo-, zavarovati 
prehod sko-znjo-. Namestitev Krškega v soteski ima na sebi pečat 
takratnega geograf skopolitičnega položaja ; v legi mesta se- nam še 
vedno izpričuje dediščina po nemirni dobi, ko- je bila pokrajina ob 
spodnji Krki ter Sotli ne-sigurno- mejnot področje. Ako- bi mesto 
ustanavljali danes, bi ga prav gotovo- ne postavili tjakaj, marveč 
južneje. Krško- so- ustanovili pod grado-m, ki se omenja že v 12. sto
letju (Kos 42). Tu je bil vsekakor sprva ustanovljen trg, kakor 
priča tudi ime vinorodne Trške gore tik nad krajem. Veljavnost 
te strateške postojanke je narastla znova v dobi turških napadov, 
ki je bila zanje pot ob Savi navzgor posebno- važna; ni se tedaj 
čuditi, da je v oni dobi Krško- povzdignjeno- v mesto- (leta 1477, 
Zwitter 45). Toda tudi poslej je le skromno- napredovalo.

V modemi dobi so se posebno- pokazale kvarne- posledice dej
stva, da so- Krško- postavili v tesno- sotesko-. Za tržno- in s-plo-h gospo
darsko- središče Krškega polja, kaj šele- Krške ravnine v širšem 
obsegu, stoji mnogo preveč obrobno; za tako- prostrano piano- po
krajino- je pokazaloi premalo- razmaha. Neposredna oko-lica mesta 
je soteska in gričevje ter hribovje, v celem sorazmernot slabo ob
ljuden predel. Šele bolj oddaljena okolica je gosto- poseljeno in 
gospodarsko- pomembno- področje, bodisi lepe vinorodne gorice tja  
proti Raki ter Bučki kakor ravan med spodnjo Krko- in Savo. Temu 
po-dročju je- postalo- mesto- tržno središče, toda niti za poljedelca, 
živinorejca ter vinogradnika se trgovina ni kaj prida koncentrirala



v Krškem. Za obrt in rokodelstvo' so manjkale ustrezne vodne sile. 
Mesto je postalo sedež političnega okraja, ki v njegovi geografski 
razprostranjenosti gledamo učinek križiščne prometne lege; saj je 
pripadala okraju spodnja polovica Krške kotline, pa desna stran 
Savske doline še preko Radeč. Toda v kvar mu je hodila deželna 
politična meja na Savi, ločeča geografsko enoitno Savsko dolino* 
bodisi v upravnem kot v gospodarskem pogledu. Nekdaj je* bila tu 
pomembna postojanka za tovorni promet po* Savi. Toda prometna 
funkcija je v dobi železnic oslabljena za staro mesto samo*, saj je 
najbližja železniška postaja Videm ipak oddaljena. Spričo vsega 
tega se ne čudimo, da se tudi obrt v Krškem ni kaj razvila in zelo* 
je značilno, da v letu 1938 tu še ni bilo niti enega obrtnega podjetja, 
ki bi imelo* preko pet delavskih zavarovancev (41); v tem pogledu 
je Krško' zaostajalo* za vsemi urbanskimi naselji bodisi Krške ko
tline kot Savske doline. V celem je staro* Krško ostalo eno najmir- 
nejših urbanskih središč na Dolenjskem. Spričo vsega tega je ka
zalo* mesto le slabo* rast in se je v dobi 1880—1931 prebivalstvo po
množilo samo za 6 %* na 929 ljudi. Pozornost vzbuja tudi vnanja 
podoba mesta, saj je postavljeno po- dolgem na obsavski cesti, na 
tesno med reko in vznožjem goric; samo* v smeri proti savskemu 
mostu in še dalje ob cesti proti Leskovcu je* prostora za širjenje.

Nova doba za Krško* je nastopila, ko* se je  v obdobju med 
obema vojnama tu ustanovila docela na novo* tovarna celuloze teR 
se po' letu 1945 razširila še s podjetjem za izdelovanje papirja. Novo 
tovarno' so postavili na ravnino- na levo* stran  Save, v bližino Stare 
vasi in železniške postaje V i d e m ;  dandanes zaposluje že 793 
delovnih moči. S tem se je* začela industrializacija Krškega in p ri
čakovati moremo*, da bo* še napredovala. Saj imamo tu zelo* mnogo 
delovne sile*. Dober rjav  premog je  v bližini v Senovem, a pri Bre
stanici termocentrala. N a razpolago pa so tudi zelo dobre osnove 
za izrabo* vodne sile Save, ki teče tu  skozi zadnjo* svojo sotesko*; 
pred vojno* so jo že nam eravali izkoristiti za Zagreb, a tudi naš 
novi elektrifikacijski načrti zelo* resno računajo* z njo. Končno je 
Krško- tisti kraj, do koder je mogoče brez težav kanalizirati Savo 
od Beograda mimo* Zagreba, Skratka: ob mestu Videm-Krško' se 
more s pridom koncentrirati nadaljn ja industrializacija in sprožiti 
razširjanje mesta po* ravnini ob železnici proti Brežicam.

Z novo industrijo* se je  jelo- Krško* preoblikovati v novo* dvojno 
mesto* Videm-Krško*. V Vidmu-Krškem imamo* tedaj popolnoma 
isti primer, kakor pri Litiji-Gradcu. Zato je potrebno*, da vedno* 
pojmujemo* oba kraja, ki ju  loči reka, kot enotno naselje; pri tem 
se nam pokaže, da se je* mestna enota Videm-Krško* vendarle v dobi



1880—1931 povečala v ljudstvu za 28,8 %, a  v obdobju 1880—1953 
za 53,8 %• ter dosegla število 2699 prebivalcev. Očitno je, da leži 
bodočnost Krškega v razširjanju na levi strani Save, od Vidma 
proti Brežicam.

Pod. 124. Brežice

BREŽICE, drugo' urbansko središče Brežiško-Krške ravnine, tudi 
ne stoje v taki legi, kakor bi jo bila odbrala za tržišče racionalna 
izbira. Strateški nagibi so odločujoče vplivali pri namestitvi tudi 
tu, oprti na prometne faktorje. Saj stoje Brežice na robu diluvialne 
terase, in sicer tik nad strmo> ježo, s katero se ravan spušča v 
Vrbino, poplavnoi, pretežno1 z vrbjem poraslo' danjo ravn ico ob 
Savi. Za namestitev mesta so odbrali oni kraj nad strmo ježo, kjer 
se terasa najbolj približa ne samo Savi, marveč tudi visokemu des
nemu bregu. Od soteske pri Krškem navzdol ni savska aluvialna 
ravnica nikjer tako ozka kakor tu, kar je pomenilo nedvomno v 
vseh časih privlačnost za prehod preko reke. Hkrati je to* kraj ob 
ustju Krke, kar pomembnost prehoda še stopnjuje. Kako je bila ta



postojanka za prehod že od nekdaj važna, priča tudi dejstvo, da 
se je kraj, na katerem so v srednjem veku nastale Brežice, imenoval 
»Gradišče« (Kos 42; 42 a). Toda, sicer znakov zgodnje naseljenosti 
v soseski Brežic ni kaj prida, v starih časih je bil očitno desni breg 
v demogeografskem pogledu pomembnejši.

Na desnem savskem bregu, nad ustjem Krke, so odkrili na 
terasi pri Malencah, na »Gradišču«, sledove krepkih utrdb iz, hall- 
stattske dobe. Na istem mestu so1 nastale nove utrdbe v kasni rim
ski dobi, odkrite z arheološkim izkopavanjem v najnovejši dobi 
(Saria; 42). Malenška utrjena postojanka je čuvala prehod čez 
spodnjo Krko, a hkrati je varovala prehod ob Savi proti JV po- Po
savini, saj se pot ob Savi tu stisne v tesno sotesko, ki jo je lahko 
obvladati. Po- pravici se tedaj primerjajo Malence z Libensko goro; 
imele so nalogo, da gospodujejo nad prehodom iz Savske doline po 
Krški kotlini navzgor. Koliko so pomenile Malence za prehod čez 
Savo-, ni ugotovljeno-, a ne more biti dvoma, da so imele vlogo tudi 
v tej smeri, dasi le v drugotni veljavnosti.

Brežice so nastale očitno šele razmeroma kasno v srednjem 
veku. Njihov nastanek je vsekakor v zvezi z borbo za, politično 
mejo- na spodnji Sotli, kamor so jo mogli potisniti salzburški škof je, 
gospodarji obsežnega ozemlja v Spodnjem Posavju. O ustanovitvi 
Brežic ni zgodovinsko' sporočenega nič trdnega; imenujejo- se prvi
krat sploh šele leta 1241 (Kos, Gradivo' V, 367), a, kot mesto se 
označujejo- najprej leta 1322 (Kos 42). Podoba je, da gre pri tem za 
novo- ustanovitev, naslonjeno- na trden grad, postavljen vrh terase, 
vrli brega, kar je gradu in mestu pripomoglo' do imena. Zakaj 
prvotno- ime je bilo- Brežci (vsekakor po prebivalcih tega Brega, 
primer jaj nemško- Rann). Se do- najnovejše dobe se ponavlja in pre
vladuje v listinah ime Brežci, kakor so imenovali naselje slovenski 
in hrvatski okoličani (194); oblika Brežice se je- uvedla poi knji
ževnosti, zdi se, da iz namenilniške oblike (v) Brežce. Tločrt kaže 
razporedbo' ob cesti, potekajoči tik ob robu terase, in očituje usta
novitev po' načrtu z dolgim trgom ob cesti in z gradom v zaključku 
nad savskim prehodom. Tudi zaledje priča o ustanovitvi v malo 
obljudeni pokrajini. Zakaj Dobrava je segala takrat še bolj k Savi 
in je predstavljala še bolj sklenjen gozd, ki so se v njem nahajale 
jase le v obronkih na robu terase ter ob goricah; šele polagoma in 
razmeroma kasno se je obljudila soseska,. Po' vsem tem se nam po
kažejo' Brežice kot prvenstveno! vojaška postojanka, ustanovljena 
v mejnem ozemlju, da ga ščiti in varuje mejo-, naslanjajoč se- na 
prirodne ovire prostranih gozdov, izrabivši za obrambo in za pre
hod najugodnejšo' postojanko ob Savi. Kmalu so salzburški škofje



preložili v Brežice celo središče svojega posavskega gospostva (Gra
divo V, str. 38).

Obrambena vloga Brežic je prišla zopet do veljave v dobi 
turških napadov: Zato je mesto imelo trdno obzidje, ki je na 
vzhodni in severni strani v znatnih ostankih ohranjeno dot danes 
(194). Salzburški škofje so rast mesta zelo« pospeševali, v korist mu 
je hodila tudi kolonizacija gozdne okolice. Toda za moderno ur- 
bansko središče so nekdanje strateške prednosti malo pomembne 
ali celo neugodne. Okolica Brežic je še vedno razmeroma premalo 
obljudena in Dobrava s svojimi gostimi, vlažnimi gozdi za mesto 
ni ugodno zaledje. Železnico' so> zgradili na robu diluvialne ravnine 
v premi črti, tako da je železniška postaja od mesta 2,3 km od
daljena; ob njej nastaja novo naselje in velika opekama z 51 de
lavci stoji tik ob njej. Ceste so izpeljane po Brežiški ravnini kon
centrično na mesto, toda v znatnem delu držijoi skozi neposeljeno 
gozdno ozemlje, a glavna cesta od Bizeljskega ter s Sotelskega vodi 
več ko dve uri hoda skozi povsem neobljudeno' Dobra v o l  Je vse
kakor novejše deloi, dočim je stari prehod vodil na prisojnem 
vznožju vinorodnega gričevja proti Libenski gori in Vidmu, ki 
uspešno tekmuje z Brežicami. Privlačnost Zagreba daje važnost prei- 
hodu mimo Kapel k spodnji Sotli, kjer je nastala znatnejša vas 
Dobova. Brežicam je ostala krepka funkcija prehoda čez Savo in 
tu drži čeznjo (ter čez Krkoi) dolg most, zadnji tja do Podsuseda, 
Toda pomembnost prehoda je motila deželna meja, ki je  močno 
zmanjševala promet ter gospodarske stike preko Save. Avtobusi 
posredujejo' zvezo skozi Kostanjevico in Šentjernej na Novo' mesto 
ter med Brežicami in Bizeljskim. Tako vidimo vendarle, da vršijo 
Brežice prometno funkcijo' križišča, kakor ga predstavlja stik Sav
ske doline s Krško kotlino.

M odema urbanska funkcija Brežic je prešla v smer industria
lizacije šele po osvoboditvi, vendar šele v skromnem merilu. Tu je 
nastala tovarna pohištva s 107 delavci, a gozdno gospodarstvo ima 
tu močno upravno ter operativno središče. O brt je  bila tu  vedno 
močna, škoda, da se ni mogla preoblikovati v industrijske obrate 
v  večjem obsegu. Pač pa je več gospodarskih podjetij, ki zaposlu
jejo' ljudi v prevozu, v popravilih, v agrarni oskrbi, v vinski trgo
vini, v mizarski stroki, nekatera z znatnim i delavnicami, zaposlujoč 
skupno do' 200 ljudi. Pomembna je tud i znatna m lekarna v Bre
žicah; zbira mleko agrarne pokrajine in ga pošilja v druge predele, 
deloma p a  ga predeluje (Lipužič 194). Tudi trgovina je  bila zelo' 
pomembna; s svojimi sejmi in tržnimi dnevi je  bilo mesto gospo



darsko središče za Široko kmetsko okolico. Kot sedež sodnega in 
političnega okraja so imele Brežice tudi upravno vlogo. Spričo 
tega so' se mogle v toku let 1880—1931 okrepiti za 42 %, a doi 
leta 1953 za 83 %  in štejejo sedaj 1823 prebivalcev.

Brežice so sedež velike občine s 25.899 ljudmi, obsegajoče ve
čino Brežiške ravnine pa še Podsredo in Bizeljske gorice ter vzhodni 
del Krškega polja s Cerkljami in Savsko dolino do Bregane. V na-
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Pod. 125. Kostanjevica s Krško ravnino

Črtu je, da se nova sotelska železnica s krakom na Dobovo priključi 
na slovensko' stran. — Neposredni okolici Brežic pripadajo tudi 
Čateške Toplice, kjer je ob toplih vrelcih s temperaturo 54° C 
urejeno kopališče in zdravilišče z okrog 2200 gostov letno' in 18.000 
nočninami. Na Brežice se prometno naslanja novo naselje, nastaja
joče ob velikem novem aerodromu v Cerkljah.

Gospodarska potreba še vedno vse preveč kmetijske okolice 
narekuje, da se Brežice s sosesko še krepko industrializirajo'. Lega 
ob veliki železnici, ob Savi in velikih cestah pa v območju, od koder 
se bo nedvomno v doglednem času zgradila železnica na Novo 
mesto, v bližini premogovnikov ter vodnih sil, vse to naravnost 
kriči po nadaljnji industrializaciji. Za industrijo in nadaljnjo rast 
mesta se nudijo' najboljše možnosti ob železnici proti Vidmu-



Krškemu; v tem prostoru so pogoji za rast doslej še manjkajočega 
večjega mestnega središča Spodnjega Posavja.

KOSTANJEVICA. Tudi v srednjem delu Krške kotline smo v pod
ročju zelo zgodnje in razmeroma prav goste obljudenosti. Nešteti 
so tu sledovi naseljenosti iz prazgodovinske dobe, izkazani z izko
paninami, bodisi raztresenimi najdbami kot večjimi grobišči in 
gradišči. Vidimo jih zlasti na prodni Šentjemejski ravnini kakor 
tudi na goricah ob njej ter na širokih terasah in gričih na obrobju 
kotline, bodisi na severu kot na jugu. Mnogi kraji kažejo' že s svo
jimi imeni na obilno predslovensko naseljenost (Gradišče, Groblje, 
Gomila, Šmarjeta itd.). Na staro naselbinsko: tradicijo se je oprla 
intenzivna zgodnjeslovenska naselitev; kar štiri pražupnije se nam 
pokažejo' v srednjem veku v tem področju, in sicer v Beli Cerkvi, 
nedaleč od Šmarjete, kjer je bilo enoi od največjih selišč na Dolenj
skem v železni dobi, tako v hallstattskem kot v latenskem oddelku, 
pa v Šentjerneju, v Kostanjevici in v Sv. Križu, sedaj Podbočju, 
nedaleč od Kostanjevice.

Interesantno poglavje se nam odpira s premotrivanjem O' ur- 
banskem središču. Edino' mesto tega, predela je K o s t a n j e v i c a , 
toda postavljena docela obrobno, in sicer na vznožje Gorjancev, 
na ustje drage, ob kateri doseže Krka svojo' najjužnejšo točko. 
Le ozek pas bočja v Gorjancih je tu poseljen, zakaj Opatova gora, 
ki se dviga nad kotlino s svojimi dokaj strmimi, mrkimi, z gostimi 
gozdi pokritimi stranmi, je domala, povsem neobljudena. Na levi 
strani od Krke sega prav do Kostanjevice široki Krakovski gozd, 
ki je s svojimi vlažnimi, pogosto' poplavljenimi tlemi še danes ne
poseljen in je bil odljuden ter neprehoden še bolj v srednjem veku, 
ko' je nastajalo' mesto. Naglasiti pa je treba, da je bil rob ob ravnini, 
v vznožnem delu Gorjancev, k jer se vrstijo1 prijazne nizke gorice 
iz miocena, in triadnih kamnin, že zgodaj poseljen, kakor pričajo 
izkopanine iz prazgodovinske in rimske dobe. Slovenske naseljence 
je dobil pas že rano; pri Kostanjevici so dognali naselbino kosezov. 
Toda za tržišče ta prehodni pas pač ni prikladen. Očitno' je, da so 
namestili Kostanjevico' semkaj iz strateških nagibov.

Kostanjevica se imenuje prvikrat leta 1220 (45; 10). Leta 1249 
se imenuje prvič kot trg, a leta 1252 že kot mesto, dočim se fara tu 
navaja že v letu 1220 (45). Kostanjevica se je razvila kot središče 
obširnih posesti, ki jih je imel v osrednji Krški kotlini fevdalni rod 
Spanheimov, in sicer v dobi, ko je trajala še borba za mejo, v ka
teri so končno' ogrsko (hrvatsko) mejnico potisnili od sredine Krške



ravnine na Gorjance (prim. ime Hrvaški brod). Kostanjevico' so 
tedaj ustanovili ob gradu v obmejnem ozemlju, šele pravkar osvo- 
jenem in še vedno ogrožanem. Čuvala naj bi prehod med Gor
janci ter Krakovskim gozdom in za, to so jo' namestili ob grad na 
pomol v lepi vijugi Krke, ki jo je bilo' zlahka mogoče s prekopom 
zavarovati še na četrti strani. V tej trdni, po naravi in umetno za
varovani postojanki je pomenila Kostanjevica v burnih časih naj
imenitnejše mesto na vsem Dolenjskem. Toda ko se je ustalila meja

Pod. 126. Kostanjeviški grad

z Ogrskoi-Hrvatsko' zgoraj na Gorjancih ter napredovala celo še 
čeznje proti JV, se je Kostanjevica mogla izkazati kot utrjeno' opo
rišče obrambe samo> še v časih turške nevarnosti. Toda kolikor bolj 
so strateški razlogi gubili svojo vrednost, toliko* bolj se je kazalo, 
da je Kostanjevica za tržišče in gospodarsko' središče pokrajine 
zelo slabo» odbrana. Saj je postavljena prav tamkaj, kjer se gozd 
Gorjancev in Krakova najbolj približata. In tako stoji dandanes 
Kostanjevica sredi zelo malo- obljudene pokrajine in je mogla, nuditi 
funkcijo svojega tržnega posredovanja, zelo- majhnemu področju. 
Tudi v prometnem pogledu postojanka ni ugodnejša, zakaj samo 
podolžna cesta teče skozi mesto, le lokalne poti iz najbližje okolice 
se naslanjajo' n ar.;; o. Od železnice je ostala oddaljena 17 km, t.j. od 
najbližje postaje pri Vidmu-Krškem. Od upravne funkcije je bil 
tu  samo sedež sodnega okraja. V trgovini je znatnejša prodaja



vina, zlasti pa lesa, ki se od tod vozi proti Vidmu-Krškemu; v 
bližnjem Kostanje viškem gradu, kjer je bil skozi stoletja mogočni 
in bogati cistercijanski samostan, ki so mu pripadali tudi ogromni' 
gozdi v Krakovu in na Gorjancih (»Opatova gora«), so namestili 
upravo obsežnih goizdov verskega zaklada, zraven tega pa tudi 
drugih uradov, sodišča itd. Še manj ko za trgovino je bilo v Ko
stanjevici pogojev za obrt. Spričo vsega tega ni čudno, da šteje 
Kostanjevica danes samoi 490 prebivalcev ter da je v toku let 
1880—1931 nazadovala za 4 %■, a do> leta 1953 napredovala za 5,6%. 
Da je eno najmanjših mestec na Slovenskem, se pozna tudi po 
njenem zunanjem licu, poi prevladi majhnih pritličnih hišic kakor 
na vaseh, dasi se po> koncentrirani namestitvi sredi vodnega okljuka 
na prvi pogled zrcali imenitnejša preteklost. Kljub temu ji je v naši 
no v i upravni zakonoda ji ostalo' ime mesto. Kostanjevica je ostala 
sedaj občina manjšega obsega s 5127 ljudmi, od tega % kmetskega 
prebivalstva.

ŠENTJERNEJ. Malo je krajev na Sloivenskem, ki bi bili tako' 
polni sledov stare naseljenosti kakor Šentjernejska ravan, in sicer 
bodisi na obodu, ob tamkajšnjih goricah, kakor v osredju na, sušnih 
prodnih tleh. Zlasti je tu ni zlepa vasi, kjer ne bi bili našli kake 
izkopanine iz prazgodovinske ali iz, rimske dobe. V starem veku 
se zdi, da je bilo naselbinsko jedro nekako' med Šentjernejem in 
Grobljami, nemara prav v Grobljah, na sredi prodne ravnine, kjer 
so arheologi domnevali križišče cest (44). V srednjem veku se je 
slovensko naselbinsko jedro naslonilo na Šentjernej, k jer je staro
davna naseljenost izpričana s hallstattskimi, latenskimi ter rim
skimi grobišči, a  prehod v slovensko dobo označen tudi s staro
slovenskimi grobovi (4). Toda kasnejši razvoj se je odmaknil od 
tod; v dobi borbe za mejoi se je očitno zdel Šentjernej, stoječ na 
ravnem in odprtem svetu, premalo' zavarovan, pa so zato za vo
jaška in obrambena oporišča ter z njimi združena tržišča iskali 
krajev v pasu ob Krki, ki nudijo' za obrambo več prirodne osnove. 
In tako' je v okljuku ob Krki nastala Kostanjevica, razen tega pa 
v tekmi z njo še en trg pri Hrvaškem brodu. T r g  p r i  H r v a 
š k e m  b r o ' d u  je posebno' interesantna ustanova; pripada samo 
še zgodovini, ki nam pripoveduje, da se v listinah pojavi prvič 
leta 1251, a se zadnjič omenja leta 1321 (45, 12). Tudi o njegovi 
ustanovitvi sami ni skoro nič znanega. Označuje se kot babenberško^ 
brižinska ustanovitev. Niti sledu ni danes po njem, saj se ne ve 
niti točno, kje je stal. Tik južnozahodno od vasice Hrvaški brod 
dela Krka veliko vijugo, ki spominja docela na Kostanjeviško. Po~



doba je, da so trg postavili prav v ta  okljuk, ki je nudil prirodno 
osnovo in zaščito za novo mestno naselje, a  to na strateških 
razlogih fevdalne dobe zasnovano domnevot dela verjetno: tudi 
nemško ime »forum Gutenwörth«. Neuspeh tržišča pri Hrvaškem 
brodu ne preseneča, dasi se ne more trditi, da bi imel slabšo 
postojanko od Kostanjevice; pogoste povodnji ter gozdna okolica 
za tržno' naselje tudi tu niso bili pospeševatelji.

Pod. 127. Šentjernej z Gorjanci
(Po sliki Božidarja Jakca)

Za čudo je nastal na Šentjernejski ravnini še en trg, ki pa  je 
p rav  tako izginil. In  sicer v P l e t e r j i h ,  k jer so ga ustanovili ob 
tamkajšnjem gradu. Pleterje je prišlo pozneje v last Celjskih gro
fov, ki so končno tu osnovali leta 1407 znameniti kartuzijanski sa
mostan, postavljen v mirni dragi na vznožju Gorjancev. Pleterje 
je postalo po raznih spremembah znova samostan, ko so ga kupili 
francoski kartuzijanci v letu 1899. Kraj za tržišče ni bil niti naj
m anj prikladen.

In tako je ostalo najimenitnejše demogeografsko' središče na 
ravnini še vedno Šentjernej. Staro farno selišče je polagoma rastlo* 
in se razvilo* v večjo vas, kjer se je naselilo tudi nekaj trgovine in 
obrti. Kar pet sejmov na leto so imeli tu, na široko' so si pridobili



sloves kot središče velikih konjskih sejmov in sploh konjereje, pa 
tudi kot sejmišče za mlade pujske. Šentjernej stoji sredi najgosteje 
obljudenega dela ravnine, ob veliki cesti, kjer se od nje odcepijo' 
zveze na desno stran Krke, s stikom tja  do' Mokronoga. Na šest 
smeri se razhajajo ceste iz Šentjerneja, Da je zares tu najboljši 
kraj za tržno središče, s© razvidi že iz tega, da se je Šentjernej moi- 
gel povečati, dasi je ostal samo vas, na 468 ljudi. Vendar je v ob
dobju 1880—1953 napredoval samo za 13,6 %, k ar zgovorno pri
poveduje, kakoi močno kmetijski je ostal. Sele v najnovejši dobi je 
tu začelo- z delom manjše industrijsko podjetje. Tudi nova večja 
občina-komuna, ki ima. v Šentjerneju svoj sedeš, je  docela kme
tijska, saj ima nič manj ko 79,2 %. kmetijskega prebivalstva ter 
1,4 %• industrijskega in 4,5 %  obrtniškega poleg 12,4 %i neproizva- 
jajočih.

NOVOMEŠKA KOTLINA

RELIEF IN GOSPODARSKA IZRABA. Južnozahodna tretjina Krške 
kotline, ki jo1 imenujemo v pomanjkanju boljšega imena Novo
meška kotlina, se od Kostanjeviškov-Brežiške seveda v marsičem 
razlikuje. Gruda Novomeške kotline je morda začela sredi sploš
nega dviganja zaostajati šele od spodnjega pliocena. dalje, torej 
šele po veliki vravnavi, ki jej pripadajo široke planote tod okrog. 
Podoba je, da pri zaostajanju ni ostala ploskev grude prvotni legi 
vzporedna, marveč da se je pri tem nagnila znatno1 proti SZ tja  do 
roba, ki poteka pod Ajdovsko goro pri Straži ter Trško> goro. Tako 
si moremo razlagati dejstvo, da, teče Krka od kolena pod Sotesko 
pa še nekaj čez Kronovo tesno ob severnem robu kotline. Najbolj 
očiten je tektonski rob ob Ajdovski planoti ter Kačji ridi, k jer se 
dvigajo1 zelo strma pobočja neposredno in brez pregibov iz doline 
ob Krki in skoroi povsem premočrtno1. D 0 1 sedaj še ni dovolj proučen 
nadaljnji potek prelomnice južno ob Radulji in prehod v tektonsko* 
zasnovo miocemskega področja okrog šmarjeških Toplic; značaj 
površja govori za to, da poteka prelomni rob ob Trški gori, tja  ob 
Vinji vrh, kjer je ugotovljena podolžna, dislokacija (186; 79). Še 
izrazitejši je tektonski rob na zahodu, potekajoč na prelomu ob 
Rogu. ki se dviga nad kotlino s premočrtnim, zelo strmim pobočjem.
V njegovem nadaljevanju poteka tektonsko1 zasnovana zgornja 
Krška dolina. V neposredni bližini te črte, skoro vzporedno1 z; njo 
poteka druga prelomnica po1 dolini Sušice in mimo' Lazov in Rož
nega dola na Semič; ob njej so Dolenjske Toplice. O odnošaju do 
Gorjancev doslej še nimamo1 proučitev. Na črti od Pleterij mimo*



Gabrja, Vel. Cerovca in Lazov se višje hribovje zniža v gričevje; 
če je to prelomnica, kakor bi se moglo' domnevati po stanju v  so
sedstvu, bo mogla dognati drobna proučitev.

V Novomeški kotlini sestojijo* tla v vsem obsegu iz mezozojskih 
apnencev in dolomitov, ki so< stratigrafsko nadaljevanje vzhodne 
Suhe krajine ter ozemlja vzhodno' ob Temenici. V njih gospoduje 
še popolnoma dinarska zgradba, ki se odraža ponekod tudi v da-

j

o
j  Pod. 128. Trška gora

e
e našnjem reliefu. V južnozahodnem delu prevladuje propustni
a apnenec, zato imamo tu slično' kot v Suhi krajini pretežno kraški
o, svet; tu skoro ni povrhnje tekočih voda, razen prav maloštevilnih,
j Radešča, ki priteče v Krko pri Soteski, dobiva močne kraške iz-
b virke izpod Rogovske planote, pa dolgo Črmošnjico, ki teče skozi
e vso' tektonsko' zasnovano' Crmošnjiško dolino. Nanjo' se je namestilo'
t> ; cbilo' mlinov in žag. Sušica je zarezala svojo' dolino prav tako ob
L. prelomnici, pritekajoč istotako iz močnega kraškega izvirka. Krajši,
a a slabotnejši so še nekateri drugi potoki bolj proti V, ki po raz-
0 merama kratkem teku dosežejo' Krko. Šele s Težko' vodo', tekočo v 

smeri Temeniškega podolja, začno večji in daljši potoki s širokimi
01 povodji ; v njenem področju je tudi kraškega površja že prav malo.
o Kolikor bolj proti JZ od Težke vode, toliko več je kraškega površja,



osobito vrtač, toda gole skale tudi tu ni v površju, razen sem in 
tja  kaj malega. Tu tam se vidijo kratki potočki-ponikalnice in suhe 
doline ter uvale (Laze, Rožni đol). V teh zadnjih gospoduje dinarska 
smer, podobno kot v nekaterih orografskih hrbtih, n. pr. na daleč 
vidnem osamljenem Ljubnu (548 m), znamenitem po velikih vino
gradih.

Proti vzhodu od Težke vode, ki je vsaj v spodnjem toku zare
zana v nadaljevanju iste velike dinarske prelomnice, po kateri je 
nastala dolina ob Temenici, prevladujejo manj propustni apnenci 
in dolomiti in tu se je mogla ohraniti normalna hidrografska mreža 
brez ponikalnic in kraških izvirkov. Kras je ostal omejen na redke 
vrtače in tu tam podzemske jame. Nekaj več krasa je v višjem 
južnem delu v bližini Gorjancev (prim. Suhi dol). Znaten del po
vršine tu kakor tudi v zahodnem delu je prekrit z debelo kraško 
rdečo prstjo>. Za ta  predel je značilno, da je v njem vodna mreža 
gosto razpredena; v Krko' teče, zlasti z desne strani, več potokov, 
usmerjenih v glavnem od JV na SZ. Potoki po večini ne teko v 
tesnih grapah, marveč v dolinah, vrezanih sicer dokaj globoko, toda 
v zelo položnih pobočjih; v dolinah je ob strugi sicer le malokje 
znatnejša aluvialna ravnica, toda položno nagnjena pobočja do
voljujejo kulture ter nudijo' dovolj osnove za naselja. Take razmere 
opazujemo1 zlasti v vzhodnem področju. Z obilico potokov in nji
hovih pritokov je vsa kotlina razrezana zelo enakomerno na dolge, 
ploščate, prijetno položne hrbte, kakor jih moremo prav lepo opa
zovati na cesti od Novega mesta na Šentjernej, ali pa celo na 
obilico gričev, položno se vzpenjajočih med dolinami v zmerne vi
šine, završenih skoro ravno ali vsaj v prostorne na lahko zaokro
žene kope. Okoli Novega mesta, ob Težki vodi, pa. okrog Brusnic 
se nam kažejo najboljši primeri tega tipa, ki je poglavitna morfo
loška značilnost novomeške pokrajine. Prav lepoi se vidi, kako se 
nam v teh terasah, ploščatih kopah in vravnjemih vrhovih ter 
hrbtih predstavljajo členi nekdanjih širokih rečnih teras, ki jih je 
izdelala Krka s svojimi pritoki v pliocenski dobi. Tudi tu, v velikem 
delu kotline, v širokem pasu bliže Krki, se zgornje vršine nahajajo 
le okrog 100 m nad gladino' sedanjih potokov ter Krke. Tudi višje, 
relativno preko 100 m se vzdigujoče kope kažejo, da so' del vršin in 
se odlikujejo po oblih oblikah. Bolj priostreni vrhovi se uveljav
ljajo šele v južnem pasu, kakor se nam predstavlja v Ljubnu ali 
n. pr. Mehovem, ki ga je fevdalna doba porabila za siaroznani grad.

Za kulturno izraboi je boljši severni ter vzhodni pas, k jer skoro 
nikjer živa skala ne gleda na površino, po velikem delu pa je na



površju dokaj izdatna prcperelina, ponekod debela plast stare 
rdeče ilovice, ki nudi debelo in dobro, dasi precej težko prst.

V vsej kotlini so višinske razlike zelo majhne, reliefna energija 
znaša največ okrog 100 m ali kaj malega čez, toda po> veliki večini 
znatno manj, zlasti v širokem pasu ob Krki, nekaj več le ob Gor
jancih. Griči so' bolj zaobljeni nego1 n. pr. v Slovenskih goricah, zato 
napravlja pokrajina miren vtis; toplo ljubkost še stopnjuje menjava

Pod. 129. Ob Krki pod Novim mestom

barv in tonov v letnih časih, rjavkastordeče njive spomladi, toplina 
vinogradov jeseni (prim. krajinske slike Božidarja Jakca).

Nagnjenost pobočij ni skoro nikjer tolika, da bi na njih ne 
mogle biti urejene kulture. Spričo tega vidimo na hrbtih in kopah 
že od nekdaj izkrčeno ter dobro obdelano zemljo, zlasti ker imamo 
v rdečkasti ilovici dobro podlago:. V talcih legah je nameščenih tudi 
zel O' veliko: naselij. Zlasti pa so' prisojna pobočja prikladna za vino:- 
grade, ki jih vidimo v prisojnih legah po< vsej kotlini, razen v višjem 
kraškem predelu na JZ, kjer pa gredo na Ljubnu še skoro: do: 500 m 
visoko:. Ni tedaj čuda, da je ta pokrajina pravzaprav jako: dobro: 
poseljena, saj znaša gostota 50—75 km 2. Areal obdelane zemlje ni 
majhen, njive z vrtovi in vinogradi zavzemajo: nekakot 33 ■%. Res 
da pokrivajo' tudi gozdi prav velik del površine, ne le po: grapah



in njihovih strmih pobočjih, marveč tudi po hrbtih, kopah in te
rasah sploh. Marsikje bi mogle biti njive, toda gozdov niso v večji 
meri izkrčili. Gozd je domala le bukov. V celem zavzema skoro 
46 % površine. Mnogo manj obdelan ter poseljen je višji kraški 
predel na JZ, kjer se zato širi prav obširen sklenjen gozd med 
Toplicami in Birčno* vasjo.

Krka teče po večini v tesni strugi. Podobno obliko* dola vidimo 
tudi ob spodnjem toku krških pritokov. Povečini je rečni dol globok 
okrog 10—20 m ; v tej višini preide v široko teraso, ki spremlja reko, 
nakar se v stopnjah vrstijo* nadaljnje rečne police. Vse pa so kot 
rečni dol sam vrezane v živo skalo*, tudi na. njih so seveda dobri 
pogoji za kulture in naselja. Rečni doli Krke in njenih pritokov 
so* povečini dokaj strmih pobočij, v dnu pa je videti kvečjemu ozka 
aluvialna ravnica; ob pritokih proti V postaja, polagoma širša in 
bolj vlažna. Potoki teko* povečini v zelo* gostih vijugah in okljukih, 
ponekod pravih meandrih; marsikje se ne vi jo* le po* aluviju, tem
več so* vrezani v živo* skalo, kar nas spominja na ujete meandre. 
Ob Težki vodi pri Šmihelu, Gotni vasi itd. vidimo* prav lepe pri
mere udarnih in zatišnih mest. Lepe ujete okljuke dela Krke* pri 
Novem mestu.

Vsa Novomeška kotlina, se odlikuje po* tem, da je v njenih 
dolinah malo aluvialno-diluvialne naplavine. Tudi Krška dolina 
ima tak značaj domala v vsem obsegu od kolena pri Soteski 
(podobno* kot v vsem zgornjem toku nad Sotesko*), pa do* Krenova, 
kjer prestopi v terciarni spodnji del kotline, in se takoj raz
širi v aluvialno ravnico. Krka ima neznaten strmec (167 m pri So
teski, 155 m pri Krenovem), tvori manjše otočke ali pa molijo* vsaj 
čeri iz njene struge. Prav redkokje* je prostora za majhen košček 
aluvialne ravnice ob strugi. Toda na dveh mestih nad Novim me
stom se njen značaj spremeni; ob reki se* pojavi kvartarna ravnina. 
Najprej je pod Sotesko od vznožja Roga pa d o ustja. Sušice ravnica, 
ki predstavlja mlado naplavino* in kjer so povodnji zelo pogostne. 
Podoba je, da je tu majhen tektonski jarek med prelomnicama o*b 
Radešči in Sušici in se je tu še v najnovejši dobi vršilo* ugrezanje 
ter zasipavanje. Še širša je ravnina ob Prečni, tu je ugotovljeno 
(188; 24; 192), da je bilo* v diluvi ju jezero*; zasipalo se je z ilovico, 
ki tvori prostrano* površino*, dočim je* aluvialna ravnica vrezana 
vanjo* in je najširša ob spodnji Prečni. Diluvialna ilovica, ležeča 
v debelih plasteh, je v velikem delu pokrita z go*zdo*m, v aluviju ob 
potoku je vlažen travnik, v diluvialnem obrobju so* njive. Glina 
nudi dobro gradivo*, ki so* ga uporabljale mnoge, opekarne; danes



delata dve večji, pri Zalogu ter pri vasi Prečna (64 in 32 delavcev). 
Tu prihaja na dan Prečna kot velik kraški izvor — nadaljevanje 
Temenice — in njeno vodno silo' so izrabili za elektrarno, ki do
bavlja električno silo bližnjemu Novemu mestu. V lepem dolu 
Prečne, strmo v zaključku, v čudoviti samoti in tišini kraljujejo 
razvaline starega gradu Luknje. — Razen Prečne in manjše Brš- 
ljinke ne dobiva Krka na vsem toku od Soteske doi Kronova od leve

Pod. 130. Pokrajina goric okrog Novega mesta 

(Po sliki Božidarja Jakca)

skoro nikakih pritokov. Z dokaj strmim in nerazčlenjenim po
bočjem se tu dviga nad kotlino' Ajdovska planota; prisojna južna 
lega nudi dobre pogoje za trto, zato je od Soteske do Prečne obilo 
vinogradov, a, še več seveda ob Trški gori in v podobnih prisojnih 
legah njenega sosedstva, kjer imajo tudi Novomeščanje svoja vinoi- 
gradna zemljišča.

Po vseh pogojih, ki jih tu nudi priroda, je umljivo», da je tudi 
Novomeška kotlina prav dobro poseljena. Najbolj je naseljenost 
zgoščena v najnižjem pasu na obeh straneh Krke, pa v podobno 
nizkem področju v porečju Težke vode; tu znaša, gostota, 75 do> 
100 na km2. Našli so tudi sledove že prav stare obljudenosti, dasi 
manj številne nego v ostali kotlini in njenem obrobju,



NOVO MESTO. Pri Novem mestu je dolina ob Krki najširša in 
nizke gorice so tu razprostrte posebno na široko bodisi na levo* kot 
na desno stran od reke. Semkaj so vrli tega usmerjene manjše 
doline ter suhi doli in podolja od zahodnih Gorjancev. 2e poi teh 
svojstvih reliefa je tu po prirodi odbran kraj za demogeografsko 
središče zgornje Krške kotline.

roda Novo mesto je tudi vozel prometa na daljavo. Tu doseže 
Krško kotlino Temeniško' podolje in po' njem proti Ljubljanski kot
lini vodeča prirodna, pot; ob Težki vodi in skozi Jugorje se ji 
odpira prav tako od narave nakazan, na prelomu potekajoč prehod 
čez Gorjance v Beloi krajinoi ter Karlovško' kotlino. Prehod čez 
Jugorje kakor sploh velika pot Temenica—Težka voda—Jugorje— 
Metlika ima prednost pred potjo', vodečo> ob zgornji Krki in mimo 
Straže ter po- Čnnašnjiški dolini proti Črnomlju, zato, ker teče ta 
ob vznožju velike Rogovske gore, nerazgibane, neprehodne in skoro 
neposeljene, dočim se nahaja novomeška prečnica v vsem poteku 
sredi prijazne, gričevnate, gosto naseljene pokrajine. Temeniška 
dolina je zarezana v mejnem pasu dinarskega in alpskega pod
ročja, na stiku alpske in dinarske oroplastike, kar ustvarja mnogo 
bolj razgibano' površje negoi ob zgornji Krki; ob Temenici so bolj 
na gosto prečni prehodi negO' tamkaj.

V tem naravnem križišču se za naselitev nudi izredno, ugodna 
prilika v obeh izrazitih okljukih* Krke, ki sita kakor nalašč v smeri 
podaljška Temeniške doline. Kot manjši in lepše izoblikovan je 
novomeški posebno' prikladen za naselitev; nudeč izvrstne osnove 
za dobro zavarovanje je posebno primeren za naselje s strateških 
nagibov. Ako' se združijo' urbanski, prometnogeografski in strate
ški nagibi, ni bilo mogoče najti v vsej Novomeški kotlini za mesto 
bolj od narave odbranega kraja nego' je ta vijuga Krke. Prav nič 
ne moremo dvomiti o tem, da jo je človek v vseh dobah izrabljal. 
Čim dalje bolj se množijo' prazgodovinske izkopanine v področju 
Novega mesta, znamenje, da je bilo' že v predslovenski dobi tu zelo 
živo' demogeografsko središče. Na dobro poseljenost v zgodnjih slo- 
vemskih časih lcaže zgodnji nastanek pražupnije v Šmihelu, na 
desni strani Krke, kakor tudi obilni sledovi kosezov ob sedanjem 
mestu in v bližnji okolici (196 a, 8). Isto' potrjuje staro selišče Gra
dec, vsekakor utrjena postojanka v sredi vijuge, na Kapiteljskem

* Ta dva ok ljuka pri Novem mestu vzbujata pozornost. N ikjer na 
zgornji Krki tja  do soseske pod Kronovim nimamo meandrov, samo pri Novem 
mestu sta dva prav  izrazita, a oba že ujeta. Podoba je, da je  n jiju  nastanek 
v genetični zvezi s Prečenskim jezerom, ki je bilo v pleistocenu brž zahodno 
odtod.



hribu. Povsem naravno je, da je končno na istem kraju nastalo 
Novo mesto, čuditi se moramo le, da se je razcvetelo šele tako 
kasno, ter iskati za to izgovora v neugodnih političnih okolnostih.

V usmeritvi glavne ceste po dolgem po kotlini je bržkone po
glavitni vzrok, da v rimski dobi tu ni biloi urbanskega naselja 
večjega pomena. Vzporedno z manjšo potjo oh zgornji Krki je v 
rimski dobi tekla glavna cesta ob Temenici, in sicer tako, da je za-

Pod. 131. Ljubenska gora

okrenila nekoliko vzhodneje od nje mimo sedanjega Karteljevega 
in Zidanje vasi ter pod Trško goro na Šempeter in Belo Cerkev. 
Od nje se je očitno odcepila pot v zgornji del Krške kotline, brž
kone pod Trško goro, k jer se domneva, da je stala postaja Crucium, 
bodisi nekje pri Jelšah (44, 27) ali pri Šempetru (prim. Saria-Kos, 
karta), kar je še verjetneje. Pri Šempetru so ostali sledovi prazgo
dovinske naseljenosti; ime vasi priča o zvezi z zgodnjo slovensko 
dobo, dasi je tu nastalo cerkveno' središče šele kasno. O pomembni 
legi priča grad Otočec, postavljen na enega od otokov v strugi 
Krke, že zgodaj močno' utrjen, krepka obramba v dobi turških 
napadov.

Zelo je poučno, kako so moderno' avtostradoi zgradili skoro 
natančno' po sledeh glavne rimske ceste skozi Karteljevo in pod



Trško goro na Šempeter in Belo Cerkev, tako da boi morala Novo 
mesto imeti nan jo priključek na posebni cesti 4—5 km daleč.

Že zgodaj v srednjem veku se je glavna cesta odmaknila od 
Trške gore v Temeniško podolje in Novo mesto je prihajaloi doi 
prave veljave. Ker je to naravna osnova glavne poti, moremo do
mnevati, da je biloi že zgodaj nastalo znatnejše naselbinsko- jedro 
v prirodnem križišču ob Krki. Toda prav za Novo mesto se poroča, 
da ga je ustanovil šele vojvoda Rudolf IV., in sicer v letu 1365. 
Tako' kasna tržna izraba tega po prirodi obdarjenega kraja bi bila 
zelo presenetljiva. Toda z mnogoštevilnimi izkopaninami v zadnjih 
letih se je izkazalo, da je bil kraj obljuden že v prazgodovinski 
dobi, in sicer tako v bronastem kot v hallsiattskem in latenskem 
oddelku ; tudi rimske sledove so našli (4). V skladu s to starodavno' 
nasebinskoi tradicijo' je dejstvo, da se pojavi v neposredni bližini 
prafara Šmihel, ki se imenuje že v 13. stoletju. V uvodu omenjeni 
Gradec, v vijugi Krke (pri Kapiteljski cerkvi), že po svojem imenu 
pomeni staro, vsekakor utrjeno1 naselje; ob njem je nastal dvorec 
samostana Stične, ki je imel ta  kraj v posesti, enako kot Trško 
goro. Ko je Rudolf IV. leta 1365 ustanovil Novo mesto, mu je Stična 
prepustila Gradec v zameno za posestva drugod. Da bi bilo sploh 
šele tedaj nastalo tržišče v Novem mestu, kar bi biloi izredno kasno, 
je zelo presenetljivo, a se je vendarle tako> pojmovalo. Teda da je 
morala tudi tu biti vmes trška doba pred mestno, na toi nas navaja 
že dejstvo, da imamo Trško goro, ki se je po nemško' imenovala 
Stadtberg; bila je last Stične in do naših dni so imeli Novomeščanje 
na njej svoje glavne' vinograde. Podoba je, da se je bito razvilo 
okrog stiškega Gradca majhno' tržišče, ki nemara še ni imelo for
malno tržnih pravic. Ker se izrečno navaja, da je Rudolf IV. Novo 
mesto ustanovil, to se pravi, ga zgradil docela na novo', je očitno-, 
da so mesto kot novo naselje po načrtu postavili ob Gradec okrog 
sedanjega lepo' v pravokotniku odmerjenega tržnega prostora, na 
konec lepega pomola, ki se nahaja v okljuku Krke. Novo mesto 
niso' postavili v zaščito kakega gradu, saj je zadostovala imenitna 
prirodna obramba v okljuku reke, ki jo je bilo treba, izpopolniti 
samo še na četrti strani, podobno' kot pri Kostanjevici ali Črnomlju. 
Imenitna strateška lega se je posebno dobro obnesla v dobi turških 
pohodov, ko' je mesto, obdano' s trdnim obzidjem, z uspehom klju 
bovalo' ponovnim turškim napadom. Postato je celo središče vojaške 
obrambe in izhodišče za vojaška podjetja v sosednem hrvatskem 
ozemlju, kar je močno povzdignilo' tudi trgovsko' funkcijo mesta. 
Posredovanje trgovine in prometa preko Gorjancev je ostala poi- 
glavitna daljnovodna vloga Novega mesta, dokler ni z ustanovitvijo



Karlovca, Vojna, krajina dobila svoje posebno vojaško in trgovsko 
središče. Od konca 16. stoletja dalje je Novo: mesto nazadovalo, toda 
sprovajanje trgovskega prometa proti Ljubljani ter preko Žužem
berka in Rašice proti Trstu je ostalo vedno zelo pomembno. Tudi 
obrt se je tu dobro razvila, dasi za znatnejši procvit ni bilo pri- 
rodnili pogojev in vzpodbud. Vedno pa je Novemu mestu hodila

'W

Pod. 132. Novo mesto 

(Po sliki Božidarja Jakca)

prav osrednja lega in dejstvo', da v njegovi okolici na blizu in daleč 
ni nastalo nobeno drugoi tržišče. In tako je ostato Novo mesto vo
dilno tržišče za, široko kmetsko1 okolico.

Za moderno' urbansko vlogoi je dobiloi Novo mesto pogoje raz
meroma kasno. Železnico' so speljali do' semkaj šele kasno, v letu 
1893; stranska proga do Straže je imela le malo< gospodarske koristi 
za mesto. Nadaljevanje skozi Beloi krajino' do Karlovca je dobilo 
Novo mesto šele leta 1914. Glavna funkcija, mesta je ostala tudi v 
novi dobi v trgovini, v trgovskem posredovanju med okolico', ki je 
ostala blizu in daleč docela kmetijska; tržni in semanji dnevi so' 
za Novoi mesto še vedno velikega gospodarskega pomena. Vinske 
trgovine pa je tu malo1, zakaj oni del kotline, ki gospodarsko gravi-

t



tira na mesto, premore malo vinogradov, ki bi dajali vino za izvozi. 
Tudi lesne trgovine je tu malo, saj so veliki gozdovi šele v Rogu ter 
na Gorjancih. Vendar uprava gozdnega gospodarstva za Rog in 
Gorjance je koncentrirana v Novem mestu z vsega 625 zaposlenci. 
Vrh tega imamo tukaj tudi močno lesno industrijo »Novoles« z 465 
ljudmi. »Motomomtaža« v Novem mestu zaposluje že 49? ljudi.
V farmacevtskem laboratoriju »Krka« dela 118 moči. Plasti gline 
ob spodnji Prečni so že od nekdaj izkoriščali v opekarnah, toda od 
njih je: doi danes ostalo samo malo podjetje v Prečni z 32 ljudmi 
ter večja »Novomeška opekama« v Zalogu, zaposlujoča 64 delovnih 
moči. Že v obdobju med obema vojnama je nastalo tu manjše pod
jetje »Keramika«, ki dela še dandanes s 46 ljudmi, pa večja teks
tilna tovarna »Novoteks«, s 373 delovnimi silami. Razen tega je še 
manjša Industrija perila s 190 ljudmi ter Tkalnica z 24 zaposlenci 
in industrija obutve s 197 delavci. Manjša hidrocentrala je v Prečni, 
a skupno z upravo »Elektro« zaposluje 197, a železniška kurilnica 
30 ljudi. Vodstvoi rudarskega pridobivanja kremena ima le svojo 
obratno centraloi v Novem mestu, 269 zaposlenih pa dela največ 
zunaj. V Straži je popravljalnica voz z 81 zaposlenci.

Tako se je moglo Novo' mesto vendarle že znatno' razviti v prvi 
stopnji industrializacije; vseh industrijskih zaposlencev šteje zdaj 
2214. Za boljši napredek v tej smeri bi bilo potrebno1 stopnjevanje 
elektrifikacije, če ne z naslonitvijo na, Krko (in Savo pri Krškem), 
pa gotovo' na, Kolpo, kjer so v načrtu nove večje hidrocentrale. 
Tudi bi bila znatnega pomena železnica na Krškoi (ali Brežice), ki 
bi olajševala dovoz senovskega premoga. Vsekakor je nadaljnji 
razvoj industrializacije Novemu mestu kot središču Dolenjske ne- 
obhodno potreben.

Novoi mesto je imelo> vedno' znatne upravne funkcije, sedež 
sodnega okraja, okrajnega glavarstva, pa nekdanje dolenjske kre
sije. Tudi danes je središče okraja s 94.000 prebivalci. Za tako vlogo 
jo usposablja tudi prometno' omrežje, saj vodi iz Novega mesta 
nič manj ko sedem dobrih cest. A značilno je, da je bil uveden 
sprva avtobusni promet samoi na Brežice ter Krško.

Novo mesto se po' pravici imenuje dolenjska prestolnica. Tu se 
je bila svoj čas osnovala kresija za Dolenjsko, tu  se je osnovalo 
okrožno' sodišče za Dolenjsko, tudi gimnazijo so zgodaj ustanovili 
tu in je dolgo1 ostala edina na Dolenjskem. Tu je znatna bolnišnica 
v Kandiji. V stari graščini na Grmu so namestili kmetijsko' šolo. 
Znatna, za Dolenjsko vsekakor vodilna upravna in prosvetna vloga 
je dala osnovo tudi za znatnejšo' zgostitev intelektualnih poklicev.
V trgovini in upravni funkciji je dolgo ostal poglavitni značaj ur-



banske funkcije v No-vem mestu. V njem je prišla celotna demogeo- 
grafska vloga, Krške kotline najbolj do uveljavljenja. Zelo po-- 
membna je kulturna vloga Novega mesta s Študijsko knjižnico, 
Muzejem, umetnostnimi spomeniki in močno tradicijo- v kulturni 
dejavnosti.

Pod. 133. Novo mesto. Trg

Spričo- navedenega se je moglo- Novo- mesto- vendarle dokaj 
dobro- razvijati in se širiti; v letu 1923 se je združila z njim Kan- 
dija, ki jo je od njega ločila samo- Krka, V zadnjih letih se mesto 
širi zlasti proti severu ob cestah proti kolodvoru ter pro-ti Šem
petru. V letu 1931 je- imelo že 4044, a v letu 1953 5134 prebivalcev 
ter se je v letih 1880—1931 pomnožilo- za 80 %, a do- leta 1953 za 
114,3 %-, kar je pač mnogo- za mesto-, ki se je pričelo- industrializirati 
šele v zadnjem obdobju. Urbanizacija je segla tudi že na najbližje 
vasi na vseh straneh, od koder je zaposlitev v mestu pritegnila 
precej ljudi. Te vasi so- sedaj vključene v mestno- enoto- s 6248 pre
bivalci, in sicer Bršljin ter- Mala Bučna, vas pri kolodvoru, Ce- 
gelnica ter Irca vas ob cesti proti Šentjerneju. Brž južno pa se na



Kandijo naslanjajo še samostojne, a že precej urbanizirane vasi 
Šmihel s 360 prebivalci ter Gotna vas z 272 ljudmi.

Novo mesto je sedaj središče velike občine z 22.698 ljudmi, ki 
obsega veliko večino Novomeške kotline. Toda v njej je šele 5,9 %  
prebivalstva zaposlenega v industriji, pa 6,8 %  v obrti, 4,7 % v pro
metu itd., medtem ko polovica, 49,4 %, pripada kmetijstvu, ob 23 %i 
neproizvajajočih.

Pod. 134. Dolenjske Toplice

Novo mesto je sedaj sedež OLO, ki obsega poglavitni del Do
lenjske. Po razpustitvi okraja Trbovlje v letu 1958 so v Novomeški 
okraj vključili tudi Spodnje Posavje s Krško' in Brežiško1 ravnino 
ter s Spodnjim Zasavjem.

DOLENJSKE TOPLICE pomenijo v Novomeški kotlini poglavitno 
turistično' postojanko, kot kraj s toplim izvorom (38° C), ki se je ob 
njem razvilo termalno zdravilišče. Zdraviliške naprave sicer niso 
obsežne, a vendar so Dolenjske Toplice široko* znane in zelo popu
larne ter privabljajo vsako leto okrog 2700 gostov z okrog 26.000 
nočninami. Posreduje bližnja končna postaja Straža na lokalni že
leznici iz Novega mesta, kjer je spričo tega, tudi močno zbirališče 
lesa iz gozdov na Rogu. Toplice imajo' sedaj 418 prebivalcev, a Go



renja ter Dolenja Straža skupaj 736. Okrog njih je posebna občina 
Straža-Toplice s 6004 prebivalcev, od tega v industriji 10,8 %, v 
obrti 7 %, v gozdarstvu 7,1 %, a v trgovini 4,19 %■, v prometu 4,2 %,, 
a v kmetijstvu 48,5 %, — poleg 17 %  neproduktivnih. V Dolenjskih 
Toplicah dela sedaj »Bor«, industrija čevljev s 64 ljudmi.

G O R J A N C I

Gorjanci so široko pogorje, ki obdaja Krško kotlinoi na vsej 
južnovzhodni strani, segajoč tja do Karlovške kotline ter do Bele 
krajine na JZ ter do ravne Posavine na YSY. Republiška meja med 
LR Slovenijo ter Hrvatsko teče podolgem po Gorjancih, tako* da je 
slovenski severozahodni pas, a, hrvatski večji del na JV. S hrvatske 
strani imenujejo toi gorsko pokrajino Žumberačkoi goro ali planino', 
a med Slovenci je prevladalo' ime Gorjanci, kar je označevalo de
jansko' sprva prebivalce, danes pa, nam pomeni v glavnem celotno 
gorsko' pokrajino'.

Gorjanci so prostran gorski čok, pač eden najtipičnejših na 
Slovenskem; ostal je med Krško in Karlovško' kotlino ter ravno 
Posavino. Značaj tektonskega čoka prihaja posebno učinkovito' doi 
veljave ob Kostanjeviški kotlini, kjer teče gorski rob ob premi 
tektonski črti Z JZ—VSV, ki je tudi geološka meja. Skoro: vzporedno 
poteka orografski rob ob Karlovški kotlini in je hkrati tektonska 
ter geološka meja. Na obeh straneh obdajajo' Gorjance mladoter- 
ciame gorice. Na SV nehajo' Gorjanci ob ravni Posavini, ki je prav 
tako' omejena s prelomnicami. Mlade terciarne plasti, vsebujoče 
tudi morske usedline miocenskega in pliocenskega panonskega 
morja, obdajajo' Gorjance od vseh treh strani ter pričajo, da je to 
pogorje predstavljalo kopni polotok. Na JZ zaključek Gorjancev 
ni tako' določnega značaja; tu se glavni gorski čok na dinarski črti, 
ki pomeni nadaljevanje prelomnic ob spodnji Temenici, temeljito 
zniža, na višino' 600—700—800 m. V tej višini se gorski hrbet na
daljuje, toda je tod manj enoten, a ga prebivalstvo: vendarle ozna
čuje z istim imenom Gorjancev, tja do Črmošnjiške doline, ki po'- 
teka po' veliki dinarski prelomnici.

Gorjanci so' tipičen gorski čok; ostali so visoko dvignjena 
ploča, ko so se okrog nje ugreznile grude in so' nastajale sedanje 
kotline. Po današnjem pojmovanju znanosti moramo reči, da se je 
gruda Gorjancev krepko dvigala, nekako' tako naglo kot večina 
dinarskih grud, medtem ko so' imenovane kotline v dviganju za



ostajale in dobile značaj udorin; geologi so mnenja, da gre pri njih 
zares za dejansko ugrezanje (186; 187).

V tektonskih robeh Gorjancev se uveljavlja tako dinarska kot 
alpska smer. Orografsko prihaja v gorovju kot celoti alpska smer 
najbolj učinkovito do veljave, zato ni čuda, da se je prištevalo 
najčešče še k Alpam. Toda novejša geološka proučevanja so po
kazala, da se tudi v tektoniki kažeta oba pravca, križajoč se, ven
dar znatno bolj dinarski nego' alpski, tako v slemenitvi gub kot 
smeri prelomov, in da so zlasti v novejši dobi dinarske prelomnice 
bolj živahne (186; 187).

Po geološki sestavi so Gorjanci povečini iz triadnih kamnin, 
in sicer po' veliki večini iz zgornjetriadnega apnenca ter dolomita; 
le v manjši meri se javljajo' nepropustne srednje in spodnjetriasne 
plasti, pa tudi kredne kamnine; k jer so' razgaljene ali jih je dosegla 
voda v strugah, imamo normalno' na površini tekoče vode, kakor 
moremo opazovati bolj na vzhodu in v južnem pasu. Povečini pa 
so se mogli na zgomjetriadnem apnencu razviti kraški pojavi, po- 
nikve, vrtače in kotliči vsakovrstnih oblik, pa kraške jame itd. 
Zato so se v zakraselem apnencu prav dobro ohranile stare ravnine, 
ki tvorijo danes prostrane planote, ponekod razrezane po potokih 
in njihovih grapah ter dolinah (na vzhodu), drugod ohranjene v 
večjih enotah (n. pr. Opatova in Blaževa gora). Gorjanci kažejo 
presenetljivo uravnjenost; v tem pogledu se ne razlikujejo' od pra
vih dinarskih planot. Prvotno enotna ravan, ki je nastala po rečni 
bočni eroziji v spodnjepliocenski dobi, je po' mnogoštevilnih pre
lomih prepočena in razkosana, posamezni deli so se dvignili do 
različne višine. Najvišje SO' pomaknjeni v zahodnem delu, k jer le
žita Opatova in Blaževa gora 800—950 m; od tod se nadaljuje pla
nota v višini okrog 950 m v Ravni gori, planota pri Miklavžu ob 
najvišjem hribu, ki doseže višek s Trdinovim vrhom (Sv. Gero) 
1181 m. Najvišje planote niso' nikjer poseljene, marveč obrasle z goi- 
stimi bukovimi gozdi; vendar so1 v njih jase travnikov, ki jih izko
riščajo' iz nižje v Gorjancih ležečih vasi. A najvišja naselja soi le 
malo' nižje, n. pr. Gaj 840 m. Proti vzhodu so planote nižje; v majh
nem obsegu dosezajo še višino 800—820 m (Ravnina, kjer imamo 
Novo selo, poleg Gaja najvišjo vas v Gorjancih, nekako 780 m); 
tu se držijo na široko med 600 in 800 m, a najbolj na JV in na SV 
celo med 500 in 600 m, kakor zlasti okrog Stojdrage.

Gor janci so v vzhodnem delu mnogo širši negoi na Z. Podolgem 
na JZ ni nikjer usmerjen vodni tok, pač pa proti SV. Neposredno' 
proti Savi teče celo prav obilo' potokov, ki se končno združijo v dva, 
tri glavne, zlasti B reg ari o in Graduo'. Toda še bolj zbode v oči
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hidrografska razlika med severnim in južnim delom Gorjancev. 
Proti JV teče zelo mnogo potokov, ki so s svojim povirjem segli 
daleč v osredje gorovja, medtem ko teko v Krško kotlino* samo. prav 
kratki potoki. Podoba je, da imamo v neenakomerni razporedbi 
vodnega odtoka ohranjeno dediščino' po* paleogeografskem razvoju 
sosedstva; Krška kotlina kot najmlajša udorina je mogla nase po
tegniti najmanj vodnega odtoka. Toda v njej se nedvomno' zrcali 
učinek tudi drugih dejstev. V vzhodnem in južnem delu so obilneje 
razgaljene triasne nepropustne hribine; v njih so se vodni tokovi 
posebno* zgostili, posegajoč uspešno tudi na sosedstvo' z zadenskim 
vrezovanjem. V severnem delu prevladuje apniško-dolomitna se
stava. in tu se je po velikem delu vodni odtok preložil v notranjost 
in na vznožju prihajajo< na dan nekatere močne kraške vode (n. pr. 
pri Kostanjevici), drugim pa je vodni tok vsaj skrčen. Kraška hi
drografska. svojstva imamo' tudi po* drugod; nekateri potoki se 
imenujejo' Sušica, Su va ja itd.; na V so krajevna imena Ponikve.

Gorjanci so razmeroma visoko in masivno gorovje. Erozijska 
osnova se nahaja ob Kolpi pri Metliki 138 m, v Karlovški kotlini 
med Ozi jem in Vukomeričkimi goricami 120—130 m, v Posavini 
130—140 m, a  v Krki od 160—140 m. Gorovje ima prav znatne re
lativne višine in potokom je s tem vrezovalna moč zelo ojačena. 
Ker se Gorjanci odlikujejo po dokaj znatni množini padavin, mo
remo* razumeti, da so zlasti tam, k jer soi dosežene škriljeve kam
nine, doline in grape vrezane izredno globoko. V osredju gorovja, 
pod gradom Žumberak, je dno. v debri 250 m globoko, za Sto jdrago 
264 m. Vode teko' po* veliki večini v strmih debrih, malokje je moglo 
nastati plosko dno, a pobočja se vzpenjajo' po veliki večini zelo 
strmo. Zgoraj med dolinami ter grapami so ostale vravnjene plo
skve, ostanki pliocenskega ravnika in mlajših pliocenskih teras, ki 
jih erozija z odplakovanjem še ni utegnila preoblikovati, zlasti ne 
tamkaj, k jer prevladujejo apniške hribine. Zato- srečujemo na Gor
jancih tako pogosto gorska imena Ravna, Ravnina, Dane itd. Naj
višji pas Gorjancev, bodisi v gorskem hrbtu, bodisi v najvišjih 
planotah se vleče podolgem v severnem delu, vendar so' ostale dokaj 
visoko tudi v južnovzhodnem osredju. Proti J in JV ter SV se zni
žujejo' planote med grapami in tesnimi dolinami kakor v stopnjah, 
zaključujoč se.v lepih pomolih ob robu. Toda kjer so ostali v ob
robju pomoli med grapami prav ozki, zlasti če soi iz apniškega gra
diva, so se izoblikovale čokate ali celo' prav priostrene vzpetine, 
največ na V in J, kakor priča več vrhov z imenom Ošterc.

Ako gremot na. Gorjance od V, JV ali J, se nam zdi, kakor da se 
vzpenjajnoi po orjaških stopnicah, po* pomolih med debrskimi do



linami in grapam i. Samo v  severni strani je  znatno drugače. Tu se 
glavni gorski čok vzpne po velikem delu k a r  neposredno, zlasti v 
najvišjem  delu med Mehovim (Podgradom) in Kostanjevico ; p a  
tud i še dalje proti SV je  nizko prigorje le ozko in z njega se s 
strmimi, malo razgibanim i pobočji vzpnemo precej neposredno 
v najvišje planote.

Pod. 136. Gorjanci v vzhodnem delu
Pogled izpod Trdinovega vrha proti vzhodu, na planoto v višini okroglo 

900—930 m, predstavljajočo ostanek pliocenskega ravnika

Svojstva površja z obilnimi planotami in terasami so taka, da 
nudijoi dobre prirodne pogoje za obdelavo in poselitev. Samoi naj
višje planote v višinah 800—950 m so ostale neobljudene^ najvišji 
sta vasi Novo selo 780 m v osredju ter Gaj 840 m pod Trdinovim 
vrhom, a od 750 m navzdol se nagloi gostijo. Razen neobljudenega 
najvišjega pasu so Gorjanci celoi prav dobro poseljeni. Pravih sa
motnih kmetij tu ni, marveč vidimoi povečini majhne vasi, zlasti pa 
zaselke, medtem ko gospoduje v vinorodnem prigorju na V in J 
razložena naseljenost. V večje vasi so se povečale le maloštevilna 
cerkvena, in upravna središča, kakor Stojdraga, Sošice, Radatoviči. 
Največji del naselij se nahaja v višinah med 500 in 700 m, k jer so 
mogli na planotah v obilni meri urediti njive s travniki v izkrčenih 
gozdnih jasah. Seveda, ostane še vedno> zelo veliko površine pokrite 
z gozdi, ki so domala izključno listnati; zlasti lepi so stari bukovi 
gozdi v najvišjih predelih, od koder se izkoriščajo na novomeško 
stran. Spričo znatne naseljenosti je precejšnja briga za kulturno



zemljišče in celo na najvišjem hrbtu imamo od Sošic do> Sv. Gere 
južna pobočja izkrčena in urejena v košenice, dasi je do* vasi precej 
daleč. Poseljene in obdelane so tudi terase ob dolinah ter ploščati 
hrbti na nižje od 500 m; dno dolin, ki so povečini le tesne grape s 
strmimi pobočji, je le malokje poseljeno, razen že prav v obrobju, 
kjer so' širše.

Se v nekaterih stvareh se strani Gorjancev med seboj razli
kujejo'. Na J in JV se ob gorovje naslanja širok pas terciarnih 
goric, ki so v prisojni legi, zavarovane od severa, pa  spričo tega 
področje intenzivnega vinogradništva. Znatno' ožji je pas terciara 
in vinogradnih goric na V, a najneznatnejši je vsekakor na S, na 
krški strani, ki je vrh tega v osojah. Slovenska stran Gorjancev je 
v vseh pogledih najbolj na neugodnem; kot osojno' je pobočje že po 
sebi na slabšem. Vrh tega je najbolj strmo, najmanj razgibano' in 
po dolinah ter pomolili razčlenjeno, pa spričo tega najmanj do
stopno. Tu je najbolj poseljen spodnji pas gorovja, prigorje; preko 
višine 400—500 m segajo' v slovenskem delu zelo redke vasice. Obe 
cesti, ki držita s slovenske strani v Gorjance^ sta speljani zaradi iz
koriščanja gozdov, in sicer s sedla na Straži pod Ravno goro ter iz 
Kostanjevice na Opatovo gom  Iz Posavine je izpeljana podolžna 
cesta od Bregane skozi Stojdrago prav v osredje, od koder se mimo 
razvalin starega Zumberka nadaljuje na južno stran. Tudi Sošice 
imajo cestno zvezo z južnim vznožjem, a končno naj še cesta iz 
Samobora na Jastrebarsko pod Plešivico' ne ostane neomenjena.
V vseh pravih Gorjancih nimamo potemtakem niti ene prečne ceste. 
Drugače je le v zahodnem delu ob Beli krajini, kjer se vleče po
daljšek gorovja v znatno nižji višini in manjši širini, saj se le 
Peščenik vzdigne na 834 m. Nedvomno je tu zahodni del gorjan
skega gorskega čoka med črmošnjiško' in temeniško prelomnico ob
tičal v manjši višini. A prav v poteku obeh imenovanih prelomov 
sta se zarezala oba prevala, nad Semičem ter na Straži nad Ju- 
gorjem. Ze od nekdaj je oba uporabljala cesta, a po' semiškem je 
stekla železnica, ki se je tu poslužila predora le zaradi potrebnega 
naglega sestopa v nizko ležečo Belo krajino. Toda ta ozki podaljšek 
Gorjancev je ostal skoro povsem neobljuden, porastel s prostranimi 
gozdi.

Priroda je v vseh pogledih na V in J najbolj pospeševala člo
vekovo prodiranje v Gorjance. Od vzhodne in južne strani se je 
človek najlaže in najuspešneje udomačil v gorovju in si na njegovih 
planotah uredil svoje domovanje. Tudi dandanes je demogeograf- 
ska povezanost na vzhodno in južno vznožje najkrepkejša; Sošice 
imajo redno' avtobusno zvezo z dolino. V celem pripada Sloveniji



oni del Gorjancev, k i je najm anj obljuden. V endar je  treba nagla
siti, da poteka sedanja upravnopolitična meja med Slovenijo in 
H rvatsko povečini v severnem delu gorovja, vsaj v osredju po nje
govem najvišjem  podolžnem pasu.

Nekdaj meja. med Kranjsko in Hrvatsko ni tekla kakor danes 
poi Gorjancih, marveč sprva precej bolj na S poi spodnji Krki sredi 
Krške kotline. Potem pa se je v  srednjem veku meja premaknila 
na Gorjance^ takoi da. je končno' Kranjski pripadal ves poglavitni 
del Gorjancev, vse planote razen skrajnega jugovzhoda, od Pleši
vice dalje. (Tik pod Plešivico v grapi imamo še danes »Kranjski 
mlin«.) Doba turških napadov in Vojne krajine je tudi tu prinesla 
spremembe. V dobi turških bojev in Vojne krajine so avstrijske 
oblasti na Gorjancih naseljevale begunce Uskoke, in sicer pogla
vitno* v 16. in 17. stoletju. Z uskoki naseljeno ozemlje, namreč pla
note, v manjši meri na severovzhodu, bolj v sredini in najbolj na 
JZ, od koder je mnogo poprejšnjih prebivalcev pobegnilo*, se je pri
čelo uvrščati v predel Vojne krajine in se je s tem vedno* bolj od
tujevalo* tako* kranjski kot hrvatski deželi. Po* starem gradu Zum- 
berku se je pričelo vse z Uskoki poseljeno' ozemlje na Gorjancih 
imenovati Zumber(a)k. Zanj so se pričeli prepiri med Hrvatsko in 
Kranjsko v 18. in 19. stoletju. Ko so* ukinili Vojnoi Krajino' leta 1871, 
so' Zumberak priključili Hrvatski. Zumberak ima danes popolnoma 
srbskot-hrvatskoi prebivalstvo*. Starincev je nekako* tretjina, a dobri 
dve tretjini je potomcev Uskokov, ki so prišli kot; srb skop ravo- 
slavni, a jih je avstrijska oblast podredila »uniji« (unijati). Zum- 
berčani so se in se še danes odlikujejo' poi marsikateri samosvoji 
posebnosti. V Novomeški pokrajini in zlasti v Beli krajini so bili 
od njih najbolj na glasu Vlahi iz gorskih vasi južno pod Trdinovim 
vrhom, z upravnim središčem v stari občini Radatoviči.

Gorjanci soi že dolgo pokrajina močnega odseljevanja. Tudi v 
Krško kotlino' ter v Belo* krajino so se že davno' priseljevali ljudje iz 
gorjanskih vasic, k i morejo' seveda, nuditi le skromne eksistenčne 
možnosti.

S R E D N J A  D O L E N J S K A

UVODNI PREGLED. Srednja Dolenjska, to je  oni svet, ki ga 
imamo ponavadi v mislih, kad ar govorimo' O' prijaznih dolenjskih 
hribčkih in goricah, O' dolenjskem gričevju in po' njem razsejanih 
vasicah in  vinogradih, položenih v  pobočjih, z veselimi, živahno 
razgibanim i Dolenjci. Razlikovati moramo v n jej posamezne dele, 
ki jo sestavljajo. P rava srednja Dolenjska, ta  je ob zgornji Teme



nici, pa pokrajina okrog šentviške kotlinice ter Stiškega kota. 
Docela podobna ali celo enaka je  pokrajina Mirenske doline, po
sebno v zgornjem in srednjem delu. Osrednja pokrajina je vse
kakor nizek svet v kotlini Mirne ter v njenem zahodnem sosedstvu ; 
najtipičneje in najlepše je razvit ta pokrajinski tip od Stične tja 
do Tržišča pod Mokronogom in mimoi Trebnjega na jugovzhod. To 
nizko* ljubeznivo gričevje, kjer v tako* obilni meri leži na površini 
živordeča prst, je obdano* okrog in okrog s pasovi nekoliko* višjega 
sveta, s hribi, ki v njih prav tako* prevladujejo oble* oblike*. Sonce 
mora sijati na ta  prelepi svet, da pridejo* njegove* lepote, njegova 
prekipevajoča lepota do* polne veljave. Ta pokrajina je* enotna 
najbolj po* svojem reliefu, po značaju svojega površja; je  pa enotna 
tudi po* zgradbi, saj pripada še predalpskemu sistemu, kakor smo 
ga spoznali v Posavskem hribovju"; le v obrobju na skrajnem za
hodu se uveljavlja že prehod v dinarsko* zgradbo*, ki pa se z nje
nimi podrobnostmi šele polagoma seznanjamo* (Germovšek 179). 
Vodni odtok ne kaže enotnosti, saj se znaten del na SZ po* Višnjan- 
skem potoku odmaka še neposredno* v Krko, medtem ko* ji v manj
šem obsegu oddaja vodo* po podzemskem potu v šentviški kotlini, 
tamkaj, k jer doseza rob Suhe krajine. V srednjem delu se voda 
pretaka v Temenico. Poglavitni del vode zbira in odvaja Mirna; 
njenemu porečju pa je nekdaj pripadala tudi zgornja Temenica* s 
potoki tja do Stične ter Višnje gore. Z nekdanjo* hidrografsko* enot
nostjo* je bila zvezana skupna in enaka mo*rfo*geneiza in v teh raz
vojnih dejstvih je utemeljena sedanja površinska enotnost: pokra
jine, ki je tako* očitna, da jo* opazi popotnik že* na prvi pogled. Ako 
se peljemo z vlakom od'Stične do* Mirne, smo* prešli iz povodja Viš- 
njanskega potoka v porečje potočkov, ki pronicajo* v mali šent
viški kotlinici, potem v porečje Temenice ter od nje dalje na Mirno*, 
ne da bi se ves čas le enkrat spustili sko*zi predor. To* je dediščina 
po* nekdanji hidrografski ter morfogenetski enotnosti, ki je ustva
rila enoten relief; tako* rekoč ob vsakem pogledu se nam vzbuja 
vtis, da smo* v širokem starem podolju.

MIRENSKA DOLINA

KRŠKO HRIBOVJE IN RADULJA. Obod Mirenske doline je na S in 
na J iz hribov, visokih 500—550 m. K r š k o  hribovje* z Raduljo- 
zavzema ves prostor med Krško* kotlino* in Mirensko* dolino*. Sta
rejše hribine od srednje triade se v njem ne pokažejo* na površju, 
a obilo* je zgornje triade in jurskih pa nekaj krednih kamnin. Med



njimi prevladujejo nepropustne hribine, obilo je lapomatih hribin 
in škriljevcev, ki so med njimi zlasti na široko razprostranjeni 
škriljevi zgornjetriadni sloji, imenovani v geološki literaturi po 
Velikem Trnu. Toda nekaj je tudi tu apnencev v taki sestavi, da so 
se na njih razvili kraški pojavi. Apniške plasti pa se v površju ne 
kažejo v večjih sklenjenih enotah in podoba je, da tudi niso debele, 
marveč razložene z vmesnimi sloji lapomatih in glinastih kamnin. 
Spričo tega so se kraški pojavi mogli razviti bolj sporadično; vi
dimo jih n. pr. na vzhodnem koncu, kjer imamo na njih tudi 
majhne ponikalnice (prim. vas Ponikve), pa  na zahodnem koncu, 
k jer se je zakrasevanje uveljavilo zlasti na prehodu v Temeniško 
podolje. Tu, tam v hribovju so se mogle razviti vrtače ter kraške 
jame.

Vodni odtok se je v vsem hribovju razvil prav na gosto; relief 
je  zelo razgiban. Zanj je značilno, da se držijo največ je vzpetine 
enakomerno v vsem osredju hribovja v istih višinah, in sicer v  glav
nem med 500 in 560 m. Edino Radulja na JZ se vzdiguje do 604 m, 
toda obdana s plečami vršin nekaj malega nad 500 m, a na SV se 
hribi v Lazih vzpno največ do 592 m. Toda vse te višine so izobli
kovane izredno^ enakomerno', v obliki široko ploščatih hrbtov ter 
zaobljenih ali celo ravnih kop. Nič ne pripoveduje bolj zgovorno 
o tem, kakor dejstvo, da stoje na mnogih od teh najvišjih vršin vasi 
z njivami (n. pr. Trebelno', Sv. Jakob, Laze, Preska itd.). Toda 
grmada Radulje je gosto porastla in pokriva jo nedvomno' največji 
sklenjeni gozd vsega hribovja. Kope in hrbti delajo', akoi jih gle
damo' maloi bolj od daleč, vtis prostrane planote. Ne more biti 
dvoma, da moramo v njih gledati ostanek starega pliocenskega 
ravnika, ki je pri splošnem dviganju zaostajal za grudami v osred
njem Posavskem hribovju in za glavnimi dinarskimi planotami 
nekako za višinsko' razliko' 300 m.

Pod najvišjimi vzpetinami so' zelo' lepo ohranjene široke terase 
v zaporednih vršinah 500—520 m, 480—490 m, 420—430 m itd. Po
sebno' lepo jih je mogoče opazovati v pomolih med sosednimi potoki, 
kjer zavzemajo široko' ploščate hrbte med bolj strmimi pobočji ob 
grapah in dolinah, znižujoč se v zaporednih stopnjah bodisi proti 
Mirenski dolini kakor h Krški kotlini. Doi Save se vleče širok plo
ščat hrbet v višini 420—460 m; na njem stoje največ je vasi Stu
denec (404 m, sredi najbolj zakraselega področja), Veliki Trn (418 m) 
s Sv. Duhom (470 m) in mnoge druge vasi ter vasice. Vse ovršje je 
tod v njivah in na sončnih pobočjih so urejeni lepi vinogradi. Po
dobno je tudi v vsem ostalem hribovju. Spričo svoje majhne nag
njenosti so planote in terase ohranile obilo prepereline, ki je po-



večini prhka in sušna, nudeč za obdelavo' zelo* ugodne pogoje. Ne 
čudimo se, da soi na njih v presenetljivo veliki množini urejene 
njive in da stoji na njih obilo vasic in zaselkov. Gozdovi so se z 
njih umaknili že davno*, zakaj naše hribovje je znano* ko*t izredno 
stara kulturna pokrajina, z mnogimi sledovi zgodnje poseljenosti. 
Toda gozdu je ostalo* še vedno* obilo* prostora v grapah in tesnejših 
dolinah, pa v severnih osojnih pobočjih, v celem povečini do* 50 %

Pod. 137. Pokrajina v dnu Mirenske doline

celotne površine. Toda to* je po veliki večini bukov go*zd, ki more 
zadostiti domala le domačim kmetskim potrebam po lesu, drvah 
in nastilju ter kolju v vinogradih.

V Krškem hribovju je vinogradu prepuščenega še zelo* mnogo 
zemljišča. Domala povsod so južna pobočja ob dolinah porastla 
z vinsko* trto*, in sicer tako, da so v vznožnih delih še njive, medtem 
ko so* vinogradom z največjim uspehom prepustili višje lege. Na 
široko moremo opazovati, da segajo* vinogradi še v sončne višine 
do* 450—480 m, a ni redko*, da je trta  dosegla 500 m ali celo* čez. 
Zlasti na J, v bližini Krške kotline, zavzemajo* vinogradi zelo* pro
strane k soncu obrnjene pobočne ploskve, medtem ko jih je v se
vernem delu, ob Mirenski dolini, znatno* manj, kakor je v skladu 
s prirodnimi pogoji. Kljub temu, da zavzema vinska trta znaten



del površine (4% celo v visoko ležeči nekdanji občini Trebelno, 
Tržišče 7 %) je gospodarsko' pridelek le majhnega pomena.

P ALEOGEOGRAFSKA ZASNOVA. P 01 svojem paleogeograf skem raz
voju, zgradbi in geološki strukturi je Mirenska dolina del Posav
skega hribovja. Leži v nadaljevanju senovsko'-sevniške sinklinale in 
široko področje mirenske kadunje se vleče med visoko litijsko: anti- 
klinalo' ter antiklinalnim svodom Krškega hribovja. Toda v njeni 
zgradbi smo še slabo poučeni. Vpogled v šentjanški premogovnik 
je pokazal, da imamo opravka v kadunji z vzporednimi sinklina- 
lami, podobno' kot v senovski kadunji, pa da so sloji zelo pretrti, 
pretrgani in dislocirani (I, Petrascheck, 347). A v velikem se zdi, da 
je gorotvomi stisk mirensko kadunjo stisnil in zgubal vendarle ne
koliko' manj močno', nego druga podolja posavskih gub. Saj vidimo 
miocenske plasti v sorazmerno majhnih višinskih razlikah. Razen 
tega vzbuja pozornost dejstvo, da so terciarne plasti, pripadajoče 
miocemu, ohranjene razmeroma zelo pičlo v manjših zaplatah, ni
kjer v večjem sklenjenem področju. Saj tudi ne pomenijo' sklenjene 
enote s sevniško-senovskiin terciarnim področjem, marveč jih loči 
od njega mezo'zojsko površje na obeh straneh spodnje Mirne. Naj
večji obseg imajo' miocenski sloji med Šentjanžem in Tržiščem, kjer 
vsebujejo' tudi premogovne plasti, ki jih izkorišča rudnik v Krme
lju. V manjših zaplatah so ohranjene miocenske plasti pri Mokro
nogu, pri Šentrupertu, pri Gorenji vasi blizu Sevnice, kjer prav 
tako vsebujejo premog, pa pri Vrhu pod Čatežem. Podrobnoi geo
loško proučevanje jih bo morda odkrilo' še tu, tam. Na prvi pogled 
je vidno', da so to- samo majhni ostanki nekdanje sklenjene terciarne 
odeje, usedlin, ki jih je tu naložilo miocensko morje, segajoče sem
kaj v obliki dolgega, a nemara ožjega zaliva. Ohranjene morske 
odkladnine nam pričajo1, da je morski zaliv segal vsaj še do Čateža. 
Toda zelo» je verjetno', da je morska poplava segla še bolj daleč 
proti zahodu, pa da je odplakovanje kakor drugod v kadunji tudi 
tu malo' odporne usedline kasneje odstranilo'. Odgovore na to in 
podobna vprašanja moramo' prepustiti nadaljnjemu raziskovanju. 
Saj soi šele najnovejše študije začele proučevati (Germovšek 179), 
v kakem razmerju se v tem področju stikata alpska in dinarska 
zgradba, in kaže se, da imamo krepke interference dinarske smeri 
tudi tu.

Za Mirensko dolino in njen obod smo zelo pogrešali modeme 
"•eolcške proučitve, ki so se na srečo' že začele (179). Na osnovi 
starejših del se zdi, da prevladujejo' jurske in triadne hribine, med 
njimi obilo lapomatih in tankopločastih apnencev ter škriljevcev,



dasi ne m anjka tudi apnencev, ki prepuščajo vodoi ter nagibajo« k 
zakrasevanju. Yendar v velikem prevladujejo nepropustne snovi in 
vode so' se mogle domala povsod obraniti na površju ter so razre
zale relief zelo' krepko'. Kraškega površja je tu zelo malo' in se 
omejuje povečini na vrtače in podzemske jame. Znaten del v po
dolžnem osredju kadunje je prekrit z znamenito' rdečo ilovico, ki 
je  je ponekod videti po' več metrov na debelo. Kvartarne nasipine je 
v zmernem obsegu videti v osredju doline ob Mirni.

Mirenska sinklinala je med onimi kadunjami Posavskega hri
bovja, k jer se je razvil vodni odtok v podolju kot dediščina po 
morskem zalivu ter se ohranil v prvotni smeri v strženu sinklinale. 
Predstavlja ga, rečica Mirna, ki se izteka v Sevnici v Savo. Toda 
v njenem poteku in porečju soi se v razvoju uveljavile prav za
nimive spremembe. Mirna izvira v južnozahodnem robu Kumljan- 
skega pogorja, pod Presko nad Moravčami, podobno, kot Bistrica 
in drugi njeni levi pritoki in teče sprva vzporedno' z zgornjo' Teme
nico'. Drobne proučitve so pokazale, da je bilo' porečje Mirne sprva 
znatno- večje in da se je nahajalo' njeno povirje med Stično, Višnjo 
goro in Muljavo'. Šele poz rio si je Temenica vrezala na prelomnici 
svojo' samostojno' dolino, dočim se je Višnjanski potok pretočil v 
Krk O'. Porečje Mirne se je s tem nekako za tretjino' skrčilo.

Drugo zanimivo svojstvo mirenskega porečja je v tem, da je 
zelo nesimetrično'. Z leve pritekajo' Mirni mnogo daljši pritoki, iz
virajoči daleč na S ob Kumljanskem pogorju (Bistrica, Hinjski 
potok), medtem ko' dobiva z desne samo prav kratke pri točke. 
Potoka Cedilnice pri tem ne smemo jemati v poštev, zakaj ta teče 
po' dolgem po* sredi kotline, predstavljajoč pravzaprav stržen sta
rega vodnega odtoka. Tudi na Mirni opazujemo' potemtakem iste 
hidrografske posebnosti, kakor v vsej vzhodni Sloveniji. Očitno' 
se je tudi tu reka prestavljala polagoma proti J; na progi med 
vasmi Mladatiče, Gabrjele, Krmelj in Hince je še ohranjeno široko' 
opuščeno cino nekdanje mirenske doline.

V zvezi z razvojem mirenskega porečja je zelo- poučen pogled 
na Krško' hribovje. Vodni odtok od tod se vrši pač zelo nesimetrično. 
To je ona stran, v katero so' pritoki spodnje Krke posegli najbolj 
učinkovito. Razvodnica med mirenskim in krškim porečjem teče 
docela nesimetrično', mnogo' bliže Mirenski dolini nego Krški ko
tlini. Radulja sama, ki teče v sumljivo' zavitem toku, izvira daleč 
na SZ v hribovju zahodno' od Trebelna. Še bolj krepko so se njeni 
pritoki zadensko zarezali proti S, a najuspešneje Lakenec, k i je 
pomaknil svoje povirje povsem k Mirenski dolini pri Mokronogu; 
samo borih 305 m je še visok razvodni preval, komaj 70 m nad



gladino mirenske struge. Ta uspešna prečna dolinska zareza je 
ustvarila pogoje za prometno' vlogo trgu Mokronogu, a njena po'- 
glavitna važnost je v prirodnorazvojnem področju. Zakaj tu je 
nakazan hidrografski razvoj za bodoče; v nepredaljni geološki bo'- 
dočnosti bo' Lakenec zadensko napredoval še dalje in končno Mimo' 
pretočil nase, podobno kot je njen zgornji del potegnila nase Te-

F

Pod. 138. Moravče-Gabrovka

Na prebodu iz Mirenske doline proti Litiji; zadnji vinogradi

menica, ki je mogla kot pritok Krke napredovati posebno naglo, 
ker se je bila zarezala v pretrtem pasu ob veliki dinarski pre
lomnici.

POVRŠJE. Mirenska dolina sama je sredi očrtanega hribovitega 
oboda kakor majhna kotlinica, ki so jo že imenovali po Mokronogu. 
Mirenska dolina se v srednjem delu krepkoi razširi, tako* da imamo 
dejansko' opravka s kotlinico nizkega ozemlja, z osredjem nekako 
med Tržiščem in vasjo Mirna, a s podaljškom v porečju Cedilnice 
tja  pro'ti Temenici. Svojstva današnjega reliefa delajo vtis, da 
imamo nekako med Mirno ter Tržiščem učinke krepkejšega ugre
zanja, morda v prečni, skoro dinarsko potekajoči progi med litij
skim in šmarješkim področjem. Zlasti obrača nase pozornost dej
stvo', da se vleče prečno čez spodnjo Mirno' vzdolž ob Savi višje



hribovje, ki si je mogla rečica skozenj izdolbsti samo tesno* deber 
z nekaterimi lepimi vjetimi meandri. (Ko* so* gradili tod skozi že
leznico, so* jo morali izpeljati skozi predore.) Višji pas ob spodnji 
Mirni krepko* pomaga ustvarjati značaj kotlinice, ki jo hkrati za
pira na savsko* stran; saj je vsekakor značilno*, da je dobil Krmelj 
(Šentjanž) poprej železniško* zvezo* na Trebnje nego* na Sevnico.

Med poglavitnimi prirodnimi svojstvi Mirenske kotlinice je 
dejstvo, da leži v njenem dnu dokaj na široko*, in sicer 1—1 % km 
aluvialna ravnica. Pri vasi Mirna, kjer jo* najprej opazimo* v znat
nejši širjavi, se nahaja 238 m visoko*, pod Mokronogom 231 m, a pod 
Tržiščem, kjer neha popolnoma, še 222 m, pravzaprav pa se v 
glavnem zaključi že ob soteski pri Pijavcah. Aluvialna ravnica sega 
ob potokih navzgor, zožujoč se naglo, najbolj daleč ter na široko 
pa ob Bistrici, največjem mirenskem pritoku. Zanjo* je značilno*, da 
je domala v vsem obsegu zelo* vlažna; potoki teko* po* njej v ne
štetih vijugah in okljukih. Poplave pomenijo* tu stanovitno* nevar
nost, vodni odtok spričo* neznatnega strmca zastaja. Nekoliko so 
se izboljšale vodne razmere, odkar so Mirno reguliraH ter jo* v vsem 
toku od vasi Mirna do pod Pijavcami preuredili v izravnani kanal. 
Toda še vedno* je ravnica pokrita največ s travniki ter logi, dočim 
zavzemajo* njive le bolj sušna napeta robna področja.

Aluvialno* plosko* dno* obdajajo na desni in levi izredno lepo 
razvite in na široko ohranjene terase. Spodnje so* največ iz debelih 
plas ti znamenite rdeče ilovice, ki je  je videti domala v vsem nizkem 
obrobju aluvialnega dna izredno mnogo*, drugod le iz tanke prepe- 
reline, a živa skala se vidi tudi pod debelo* rdečo* ilovico*. Ponekod 
n. pr. ob Bistrici, gre za običajno* diluvialno rečno* nasipino, ki se je 
ob njej razvila prhka preperelina. Domala povsod vidimo* na spod
njih terasah ter sušnih, zelo* položnih pobočjih med njimi njive in 
naselja; izredno poučno je gledati, kako* so* vasice s polji nanizane 
okrog in okrog nad aluvialnim dolinskim dnom. Še širše so plio
censke terase v večjih višinah, med njimi zlasti široko* razvita in 
dobro ohranjena v višini 300—320 m, nekako* 70—80 m nad seda
njim dolinskim dnom; zelo* široko* dolinsko* dno* je bila ustvarila 
mirenska bočna erozija v oni dobi. A nič manj izrazite niso* terase 
v višini 335—350 m ter 360—380 m, od katere so* ohranjeni zlasti 
mnogoštevilni ploščati vrhovi in prostrane police v obrobju kotli- 
nice. Nad njimi kaže vršina 400—420 m, 170—180 m nad sedanjim 
dnom, še tesno* povezanost z dolino* Mirne. Toda rečne terase v vseh 
višinah se ob spodnji Mirni zelo* zožijo*, spodnje povsem izginejo* 
znamenje, da se je bila tu že zgodaj razvila deber, bodisi zaradi.



trše apniške kamenine ali zaradi dinarsko usmerjenega krepkej
šega tektonskega dviganja (198).

Naznačene pliocenske terase niso le geomorfološko zelo zani
mive, tembolj ko se lepo vidijo1 v pomolili med potoki, tekočimi od 
obeh strani k Mirni, znižujoč se v lepih stopnjah, marveč so sila 
važne, tudi za gospodarsko geografijo. Zakaj nanje in na položna 
pobočja ob njih se naslanjajo polja, ki jih je človek že zgodaj iz
krčil v prostranih bukovih gozdih; na istih ugodnih pogojih je 
namestil svoja naselja. Saj nas vasice pozdravljajo od vseh strani 
s sončnih pomolov med tesnimi manj obljudenimi dolinicami, po 
katerih hitijoi potočki s pično vodno množino' k Mirni; na mnoge od 
njih so< postavljeni gradovi, ki jih je tu izredno mnogo-, pa, cerkve. 
Mnoge od nizkih pomolov so' naravne sile izoblikovale v na pol 
samostojna brda, v one ljubke, izredno enakomerno zaokrožene, 
v kopah in hrbtih prijetno' zaobljene gorice, kakor se od oboda Mi
renske kotline vlečejo' proti zahodu po porečju Cedilnice in kakor 
segajo' od ondod v porečje Temenice in še dalje. Nagnjenost pobočij 
je tako neznatna in enakomerna, da po' velikem delu brez težav 
omogoča obdelavo.

GOSPODARSKOGEOGRAFSKA SLIKA. Mirenska dolina in njeno 
obrobje kaže v prirodi svojega površja precej povprečne dolenjske 
gospodarske osnove. Živahno razčlenjeno hribovje nudi za njive 
komaj okrog 20—25 %  svojega površja, največ na široko razpro
stranjenih valovitih terasah in obsežnih, dasi zeloi razkosanih rav
nikih. Še znatno manj je po' hribovju travnikom in pašnikom 
prepuščene površine, medtem ko- je gozd ohranil v celem gotovo še 
50—60 %■ površja. V Mirenski dolini je v dnu kakor tudi na nizkem 
obrobju znatno' bolj izkrčen, vendar tudi tu njive z vrtovi ter sa
dovnjaki niso' zavzele znatno' obsežnejše ploskve, saj imajo' celo' 
v katastrskih občinah, ki jim pripada dolinska ravnica, samo okrog 
28 %' površine. Zakaj niti dri« za njive ni po pripodi najbolj pri
kladno, ker je prevlažno in je preveč trpelo zaradi povodnji, pa je 
spričo* tega bolj primerno' za travno kulturo. Povečini so v Mirenski 
dolini travnikom ter pašnikom odmerjene znatnejše ploskve nego 
polju in temu primerno je tu živinoreja dokaj razvita in Mirna je 
že pred vojno premogla, eno od znatnejših, na Dolenjskem tako 
redkih mlekarn. Danes je zbiralnica in predelovalnica mleka v 
Šentrupertu. Sploh je Mirenska dolina ena od dobrih poljedelskih 
in živinorejskih pokrajin, ki ima, obilo pridelkov in priredka za 
prodaj, a trpi zelo spričo oddaljenosti od trga v mestnih industrij
skih središčih. Osobito je tod na glasu prešičjereja; kakor v Krški



Pod. 139. Pri Catežu-Zaplazu. Vinogradi na Sojenicah

Na zahodnem robu Mirenske doline

sto metrov ali še višje nad. dnom doline in se sploh, kotlinice nekako 
ogibajo. Kotlina trpi občutno' pod toplotnim obratom, ki ga pospe
šuje pretesna deber ob spodnji Mimi, k jer ne more shlajeni zrak 
sproti odtekati proti Savi. Zato so tu noči spomladi in jeseni pre
hladne (kasna in zgodnja pozeba) in zima je zelo' mrzla, kadar se 
naredi tih mraz ob snežni odeji (prim. nizke zimske temperature 
v Šentjanžu). Podoba je, da je kotlinica v spodnjih legah tudi dokaj 
vlažna, s pogostimi nastopi megle.

Tudi v Mirenski pokrajini se zdi, da bi bilo mogoče marsikje 
gozd še bolj skrčiti, saj so< zaobljene gorice in položna pobočja 
povečini izdatno' pokrita z rodovitno' prstjo, na kateri raste še 
vedno le drevje. Gozdu je ostalo za očrtani značaj reliefa, pač še 
obilo površine, v celem še preko 50 %•, v znatnem delu celo še okrog

kotlini tako' se tudi tu mnogo brigajo, da vzredijo' doma mlade 
pujske, ki jih potem prodajajo za rejo na blizu in daleč. Virioreja 
na obrobju ne gre omembe vredno' preko domače potrošnje, a vino
gradi na prisojnih legah mnogo pripomorejo k pokrajinski sliki in 
dajejo' zlasti v zavarovanih legah ob južnem robu zelo dobro kap
ljo. V Mirenski kotlini se prav dobro' opaža, kako- ni vinske trte 
v spodnjih legah pobočij, marveč se pričenjajo vinogradi šele kakih



65 %. Vidimo ga predvsem v tesnih dolinah in grapah, kjer gospo
duje domala popolnoma, pa po višjih brdih in osojnih, zlasti bolj 
strmih pobočjih. Toda po* veliki večini gre za bukov gozd, ki se 
more izkoriščati le za domače potrebe, za drva in nastilj.

V celem je pokrajina ostala domala povsem kmetijska, zakaj 
70—80 %  prebivalstva se peča s kmetijstvom, v občini Mirna 67 %i, 
Mokronog 75 %, Trebnje 72 %>. Spremembo' je povzročil le premo
govnik v stranski dolini v Krmelju blizu Šentjanža, ki zaposluje 
danes 537 rudarjev. Toda premog je v pokrajini sami komaj kaj 
vplival na obrtno delavnost; tu je podjetje »Kremenica« z 20 de
lavci. Saj so imeli tu le manjšo usnjarsko' tvomico v Mokronogu, 
ki jo skušajo* sedaj po vojnem razdejanju obnoviti, sicer pa so 
nastala le majhna obrtna podjetja po redkih večjih vaseh, zlasti 
v Mirni, k jer so začeli s prvimi sicer še manjšimi industrijskimi 
podjetji. V Prelesju je opekarna s 43 delavci. Saj je tudi elektrifi
kacija segla semkaj zelo kasno*, a železnico' od Tržišča do* Sevnice 
so podaljšali šele leta 1938.

Ne moremo se čuditi, da izkazuje vse naše področje popula
cijsko stagnacijo' v zadnjih osemdesetih letih, ponekod že nekoliko 
nazadovanja. Samo* oni predel, ki je še deležen zaposlitve v pre
mogovniku, je nekoliko napredoval, in sicer za 10—25 %. Gostota 
je ostala v primeri z značajem reliefa in majhnim deležem polja 
prav izdatna, med 50 in 75, samo v osredju kotlinice se je stopnje
vala na 75—100 na km2.

Ves naš predel je področje pretežno' majhnih vasi in zaselkov 
gručastega tipa; naselij, ki bi kazala razporedbo* domov po' p ra 
vilnem tločrtu, tu skoro ni najti. Dasi je površje zelo razgibano', 
samotnih kmetij ni nikjer; planote in terase povsod dovoljujejo 
namestitev kmetskih domov v kupu. Pri tem gre povečini za gruče 
precej vsaksebi postavljenih domov,, trdna sklenjenost vasi je tu 
redka. Posebej je opozoriti, da vidimo v vinogradnih krajih tudi 
razložena naselja, v katerih se bodisi po> slemenih ali ob kolovozih, 
vodečih poševno po pobočju na vrhove, vrstijo' v dolgem nizu zi
danice, pomešane s kmetskimi hišicami.

SEVERNO OBROBJE. Tudi na severni strani obdaja Mirensko 
dolino hribovje, ki so ga gosti potoki živahno razrezali v dolge 
hrbte. Kakor v stopnjah se tudi tu vzpenjamo' proti severu čim 
dalje višje, a v pomolih si sledijo zapored pliocenske terase. Med 
njimi SO' vršine 420— 440 m, zelo' prostrane, za njimi pripada širok 
pas vršinam 500—600 m, ki spadajo' mednje znani hribi tod okrog 
zlasti čateški Zaplaz (544—609 m), Primskovo' 592 m. Toda še bolj



proti severu se svet naglo vzpne v višje področje litijske antiklinale 
z Leskovcem 721 m, Jatno' 851 m idr. Tudi v  severnem obodu 
Mirenske doline so ohranjene znatne terase, kakor pričajo že imena 
vasi Ravne (520 m) in Hude Ravne (530 m) ; na njih so njive in 
vasi, a po sončnih pobočjih vidim oi tod še zadnje dolenjske vino
grade, do višine 500 m, a marsikje še kaj malega čez. Najbolj proti 
SZ segajo v prevalnem področju mimo Gabrovke (Sv. Križa) in 
Moravč.

VEČJI KRAJI. Malo: je predelov na, Slovenskem, ki bi se mogli 
ponašati s tako obilnimi sledovi zgodnje poseljenosti kot Mirenska 
dolina in pobočja ter višine ob njej. Skoiro ga ni tu naselja, vasice 
ali zaselka, kjer ne bi bili našli kake izkopanine, kjer ne bi kake 
gomile ali ostaline zidov, stara posoda, ali raztreseni novci pričali, 
da se je bil človek tod udomačil že zelo' zgodaj in zelo' na gosto. 
Glavne najdbe pripadajo železni dobi, tako hallstattski kakor la
tenski in tudi sledovi rudarstva so se pokazali. Zeilo' pogosti so tudi 
znaki poseljenosti iz rimske dobe, ko so napravili cestne zveze 
proti veliki cesti pri Trebnjem, k Savi bodisi na Litijo kot k Sev
nici in ustju Savinje ter proti spodnji Krki mimo Šmarjete, veli
kega naselbinskega jedra starega veka. Velike ceste po' Mirenski 
dolini potemtakem t i  iso držale, toda skoznjo so> tekle važne zvezne 
poti med njimi.

Saj je Mirenska dolina tipična pokrajina, kjer nudi narava iz
redno! ugodne pogoje za stike in prehode med velikimi cestami. 
Ležeča v alpski smeri daje prirodno osnovo za zvezo med dinarsko 
potekajočima, dolinama ob Savi in Temenici. Vendar je bila v tem 
pogledu ovira v debri, v katero se zoži Mirenska dolina pod Trži
ščem. Zdi se, da so zato radi uporabljali pot mimo Šentjanža čez ne 
visoko  ̂ ležeči preval ob Braniku (561 ni), kjer drži še danes dobra 
cesta, na Radeče, tembolj, ker se najprikladneje vključi na savinj
sko cesto' v soseski Zidanega mosta,. Drugi prirodni prečni prehod 
se je nudil ob potoku Lakencu, k jer se cesta iz Mirenske doline še 
danes vzpne samo čez 305 m visoki preval, oskrbujoč najbližjo 
zvezoi s Krško' kotlino' bodisi proti Šmarjeti kot Krškemu polju. 
Da pa se je vendarle močno uporabljal tudi prehod ob spodnji 
Mirni, priča že tam nastanek trga Sevnice, pa morda nastanek 
kraja Tržišče pred vhodom v deber, ki jo' je v sredini zelo' mar
kantno' zapiral grad Turiškoi — Končno imamo še po naravi naka
zani nizki prehod k Savi pri Litiji, kjer se je nudila vrh tega, naslo
nitev na prastaro vodno pot. Dasi je torej Mirenska dolina z ozirom 
na velike ceste nekako' v zatišju, jej je vendarle nakazana vloga,



da oskrbuje zveze med njimi. To zvezo je izvrševala v vseh časih, 
k ar je nemara znatno' prispevalo k zgodnji poselitvi, a vrši jo tudi 
danes s cestami v vseh naznačenih smernicah. Da je železniški spoj 
na Sevnico dobila tako* kasno, šele leta 1938, temu je vzrok ne- 
dvomnoi v gospodarski zaostalosti celotne Dolenjske.

Kje se je nahajala demogeografsko' središče Mirenske doline 
v stari dobi, ni še dovolj ugotovljeno. Po obilici izkopanin se kaže, 
da so1 znaki stare obljudenosti posebnoi gosti in obilni okrog Mokro
noga, ki je bil za naselbinsko jedro posebno prikladen. Saj je bil 
tam mimo po prirodi nakazan prehod proti Šmarjeti ter proti 
Drnovemu-Neviodunumu, kakor tudi mimo Tržišča v Savsko' do
lino. Toda tudi drugi kraji na obrobju se ponašajo' z obilnimi iz
kopaninami; anekumene je moralo biti v rimski in celoi že ob 
koncu železne dobe zelo zelo malo.

Mirenska dolina je dobila v skladu s svojim zgodnjim poselit
venim razvojem že takoj v začetku močan slovenski dotok. V njem 
se zdita posebno dve važni naselbinski jedri. Prvoi je na JV okrog 
Mokronoga ter na višinah ob njem. Tamkaj se je razvil stari grad 
Mokronoški ter ob njem stara župnija Trebelnoi-Mokronog in trg 
Mokronog. Drugo jedro je bilo na SZ, kjer je iz Mirenske doline 
vodil prehod proti Litiji mimo Tihaboja, kjer1 so ugotovljene na
selbine kosezov, ter proti Trebnjemu; v njem je nastala prafara 
Mirenske doline, Š e n t r u p e r t ,  ki se je sprva imenoval po 
bližnjem kraju  Š k r l j e v  o- s starim gradom. Sklepati moramo, 
da je bilo tu sploh prvotno jedro naseljenosti v zgodnjem srednjem 
veku.

Za demogeografsko koncentracijo' v Mirenski dolini je bila 
vedno neugodna osnova v dejstvu, da je dnoi doline^ dasi dokaj na 
široko' zajeto z aluvialno' ravnino, zelo vlažno* in izpostavljeno po
gostim poplavam. Kakor so se morala naselja nasloniti na prve te
rase, ki obdajajo' aluvialno ravnico, tako je mogel človek šele tam
kaj ustvariti znatnejša središča, a hkrati se je s tem nujno' posta
vila potreba, da se razvije več jeder, ki pa nobeno od njih ni moglo 
doseči pravega vodstva. Še danes nam kaže Mirenska dolina vsaj 
tri močna naselbinska središča, dasi je le eno med njimi, samo 
Mokronog, postal pravi trg.

Zelo zbode v oči tudi dejstvo, da je v Mirenski dolini tako' iz
redno mnogo gradov. Na prvi pogled se vidi, da je ta obilica v ge
netični zvezi z zelot zgodnjo' zgostitvijo prebivalstva. Z neštetih oblih 
goric in znatnejših hribov gledajo gradovi v slikovito pokrajino, 
a mnogi med njimi so prešli že v kmetske roke. Tudi je morda po
sebnega pomena, da imamo tod nekak predel starih romarskih



krajev, in sicer znameniti Zaplaz (544 m) nad Čatežem, pa blizu 
tam še Primskovo1 (592 m, ob starem Gradišču), oba na hribu, v Mi
renski kotlini sami pa Veselo goro (324 m) in pa Žalostno' goro 
(336 m) tik nad Mokronogom.

M oi k r  o n oi g stoji docela na robu kotline, dasi še v obrobnem 
pasu ravnega dolinskega dna v višini 251 m. Toda tik nad trgom 
se dvigajo hribi in med njimi drži ob Lak enei cesta k Šmar jeti in

Pod. 140. Mokronog

dalje v Krško dolino, ločeč se prav tu od podolžne poti Mirenske 
doline. Nastanek Mokronoga je očitno* v zvezi s starim gradom 
mokronoškim, ki je stal v današnjem kraju  Zgornji Mokronog na 
brdu v višini 441 m, kjer je bilo mogoče obvladati prehode proti 
Krški kotlini. Po* starem gradu (Zgornji) Mokronog, kjer je s tol oval 
nekdaj mogočen fevdalni rod in ki se po njem danes komaj raz
valine še poznajo, se je imenoval tudi kasnejši grad, ki je ob njem 
nastal trg enakega imena. Prvikrat se ko>t trg imenuje leta 1280 
(201). Podoba je, da je bilot pred tem na istem mestu le manjše nase
lje. Kot trg je Mokronog postal gospodarsko središče med Temenico’, 
Savo in Krko, dobil kot tržišče sredi gosto obljudene pokrajine 
dokaj razmaha, k  čemer je pripomoglo razpotje dveh cest; tudi 
obrt se je precej razvila.



V moderni dobi se je pokazalo, da lega Mokronoga za tržno 
središče doline ni prikladna. Pot proti Savi in spodnji Krki, ki je 
bila očitnoi glavna osnova njegovega nastanka, se je čim dalje manj 
uporabljala, a za promet proti Temenici in Litiji je stal preveč pe
riferno in ni mogel vzdržati tekme z drugimi naselji. Ko je končno 
prišla železnica, tudi v Mirensko dolino, je ostal Mokronog zopet 
vstran od nje za skoro 3 km, kar mu nikakor ni v prospeh. In tako 
je ostal tržišče ter gospodarsko središče le za najbližnjo okolico, 
pri čemer mu je hodila v korist vloga sedeža sodnega okraja, ki je 
nudil vsaj skromno: upravno funkcijo. Od stare obrti je ostalo do
kaj podjetnosti in tu  so imeli tvomico usnja, ki j» po vojnem raz
dejanju sedaj obnavljajo, pa še dva tri večja obrtna podjetja. Se
veda se tržani sami bavijo' tudi s kmetijstvom in vinogradništvom.
V celem šteje Mokronog z najbližnjimi zaselki, ki bi jih komaj 
mogli imenovati predmestja, 687 (leta 1931 še 798) ljudi; v obdobju 
1880—1931 se mu je prebivalstvo' pomanjšalo za skoro 7 %, a do 
leta 1953 celo za 19,6 %.

Š e n t r u p e r t  stoji v severnem delu Mirenske doline, na ne
koliko vzvišenem in bolj sušnem delu dolinske ravnine, k jer je 
potok Bistrica s svojimi nasipinami ustvaril dobre pogoje za obde
lavo in naselja. Obiloi je sledov iz prazgodovinske in nekoliko tudi 
iz rimske dobe, a na njih dediščini se je ustanovila najstarejša, fara 
v vsej Mirenski dolini. Okrog župne cerkve, ki se je vas začela 
imenovati po 'njej, — popre j se je imenovala poi bližnjem gradu 
Škrljevoi, ki je pomenil najbrž prvotnoi tudi ime vasi, — se je večala 
naselje in v mogočnem štirikotnem okviru so domovi razvrščeni 
okrog stare fare. Lepo' polje je omogočilo dober razvoj kmetijstva, 
v starem cerkvenem središču pa soi se polagoma, nabrali tudi mali 
trgovci in obrtniki, tako da se je vas da 1931 povečala na 373, a do 
leta 1953 nazadovala na 350 prebivalcev in je vsekakor ena najpo
membnejši}) v dolini. Toda. od železniške postaje je tudi Šentrupert 
oddaljen 2 % km. V bližini je pri Prelesju večja opekarna z 41 za
poslenimi.

M i r n a  je drugi največji kraj v Mirenski dolini; dasi je samo 
vas, je gospodarsko' prav lepo napredujoče naselje in ni zaostajal 
dosti za Mokronogom. Prometno ima vsekakor najimenitnejšo' lego 
v vsej Mirenski dolini. Zakaj tu se družijo v vozel poti, ki jih na
kazuje priroda sama. Prav tu se začne aluvialna ravnica v osredju 
doline in ob Mimi se dm žita prehoda, ki vodita bodisi na južnem 
kot na severnem vznožju proti vzhodu. Prav tukaj doseže pravo 
mirensko dolino cesta, ki drži semkaj od Temenice pri Trebnjem, 
a vrh tega vodi tod mimo' prastara pot, ki drži po prečnem podolju



mimo Tihaboja in Moravč na Litijo. Prav z vidika teh dveh pre
hodov je najbrž vas dobila ime po> rečici, bodisi neposredno' ali vsaj 
posredno po starem gradu, ki je že zgodaj obvladoval tod prehode. 
Spričo: izvrstne prometne lege, ki je nemara povzročila tudi izredno' 
obilico gradov po: goricah okrog vasi, je Mirna krepko: napredovala, 
pri čemer ji je zelo: dobro prišla železnica, ki ima svojo: postajo tik 
ob vasi, kakor ob nobenem drugem znatnejšem naselju v  dolini. 
Spričo« tega je tu koncentrirane nekaj trgovine in zlasti se je na
selila obrt, ki se je povzpela celo do nekaj sicer manjših, a naglo 
napredujočih industrijskih podjetij. Tu so si uredili destilacijo in 
tovarno alkoholnih pijač s 26 delavci, in tu so po letu 1954 začeli z 
montažo' in potem tovarno' šivalnih strojev, ki obeta dober na
predek. Mirna ima v letu 1953 401 prebivalca.

K r m e l j  je edini kraj v Mirenski dolini, ki ga je zajela mo
dema industrializacija. Tu je urejen še iz starih avstrijskih časov 
premogovnik, ki daje rjavi premog in zaposluje sedaj 537 ljudi. Na 
delo' v premogokop hodijo iz mnogih bližnjih vasi, a  na novo se je 
naselje v Krmeljn le polagoma razvijalo', tako da šteje sedaj šele 
469 prebivalcev. Tudi se še ni ob premogovniku razvila industrijska 
dejavnost, samo: industrijsko: podjetje »Kremenica« ima tu svoj 
sedež, zaposlujoč 20 delovnih moči. A pomanjkanje prostora tu ni, 
zakaj Krmelj stoji v plani pokrajini v prostorni dolini Hinjice, pri
toka Mirne, med položnimi goricami. — V prejšnjih časih SO' krmelj- 
ski premogovnik imenovali po bližnjem starem večjem kraju Š e n t 
j a n ž u  s 309 prebivalci, stoječem ob stari poti iz Mirenske doline 
na Radeče ter Zidani most, a prav tako: tudi končno: železniško: po
stajo' lokalne železnice na Krmelj. Odkar je stekla 1938 nova že
leznica mimo' Tržišča na Sevnico, je Krmelj krepkeje povezan na 
Savsko dolino' in danes pripada v skupnost občine Sevnica. Z njo 
vred je nekaj časa pripadal v skupnost okraja Trbovlje, a od 
leta 1958 dalje v okraj Novo mesto.



SREDINA DOLENJSKE: TEMENIŠKA DOLINA 
S ŠENTVIŠKO KOTLINICO TER STIŠKIM KOTOM , .

PRVOTNA MIRNA. HIDROGRAFSKI TER GEOMORFOLOŠKI RAZVOJ. 

Ko se je razvilo porečje reke Mirne, kot dedič po krčenem se mor
skem zalivu mirensko-senovske sinklinale, mu jet, kakor že nave
deno, pripadala tudi zgornja Temenica in potoki, ki teko v šen t
viško kotlinico' ter vode v Stiškem kotu z, Višnjanskim potokom 
kot največjim. Prvotna Mirna je potemtakem izvirala nad sedanjo 
Višnjo goro, njeno povirje se je nahajalo v pobočjih apniških planot 
okrog nje in okrog Stične, Že sedaj kažejo tu dolinice ter grape s 
svojo smerjo, da SO' jih vrezale vode, ki so se odtekale proti vzhodu. 
Priroda površja med Stiškim kotom in porečjem Cedilnice pričajo 
s svojimi geomorfološkimi značilnostmi, da se je porečje Mirne tod 
ohranilo neokrnjeno še zeloi dolgo, še blizu geološki sedanjosti, pa 
da se je začeto spreminjati šele v zgornjem delu pliocena ter je 
končno razpadlo ne zelo mnogo pred nastopom diluvija.

Razpad prvotnega mirenskega porečja se je izvršil v treh 
ločenih območjih. V progi med izvirom Krke, Muljavo ter Stično je 
naglo po zadenskem potu napredoval krški pritok; zdi se, da mu 
je prečna dinarska prelomnica lajšala vrezovanje. Končno* je na
čel nekako pri Ivančni gorici vrh prvotne Mirne ter ga pretočil 
nase. Na kraju pretočitve dela Višnjanski potok še sedaj oster 
ovinek, zaokret proti J. Na podoben način je zadensko1 prodirala 
navzgor prvotna Temenica, ki se je naglo1 vrezovala na izraziti 
podolžni dinarski prelomnici ter nekje pri Veliki Loki načela staro 
Mimo in ji odvzela preostali zgornji del. Tudi na Temenici kaže 
preokret v dinarski pravec še danes mestoi pretočitve. Potoki v po
virju pričajo po svoji usmerjenosti na JV še danes, da so se bili 
razvili kot pritoki rečice, tekoče proti V. Naše tolmačenje lepo po
trjuje dejstvo, da je razvodje med Temenico in Mirnoi zeloi nesi
metrično; pritoki Cedilnice izvirajo tesno' ob Temenici. Tretje 
področ je hidrografske spremembe je vmes med obema doslej nave
denima.. Tu je prvotna Mirna, odnosno Temenica izgubila šop po
tokov, k i pritekajo od Metnajske planote, pa sedaj ponicajo' v 
južnem delu šentviške kotlinice, medtem koi so bili poprej pritoki 
rečice, ki je imela nekje v soseski Velikega Gabra priključek na 
Temenico. Iz nekdaj enotnega porečja stare Mirne, tekoče nekako 
na črti Ivančna gorica, Radohova vas. Veliki Gaber, Velika. Loka, 
srednja Cedilnica, vas Mirna, soi se razvüi štirje ločeni vodni 
sistemi.



Dediščina poi prvotni Mimi je zelo dobro ohranjena v izra
zitem podolju, v dokaj širokem pasu nizkega ozemlja, ki se vleče 
od Ivančne gorice mimo Šentvida, Velikega Gabra in Velike Loke 
na Mirensko dolino ter veže v morfografsko enotno podolje Stiški 
kot, šentviško kotlinico, srednjo Temenico ter preostalo Mirensko 
dolino. To je široki pas nizkih oblih goric, ploščatih brd ter polož
nih slemen, ki se završujejo' s ploščatimi ravnicami, ali soi vsaj

Pod. 141. Pokrajina pri Velikem Gabru

Tu čez je  v pliocenu tekla prvotna Mirna

silno položno' zaobljena. Njihove relativne višine so zelo majhne. 
Na prvi pogled se vidi, da jih je izdelala bočna erozija podolžne 
reke ter njenih pritokov. Še 40—50 m nad sedanjimi strugami so 
v razvodnih področjih med Višnjanskim potokom, šentviškimi 
ponikalnicami, Temenico ter Cedilnico ohranjene ploščate gorice 
in slemena, ki predstavljajo ostanek prav široke rečne ravnice 
prvotne Mirne, njenega še prav širokega skupnega dolinskega dna. 
A ohranjeni so ostanki ožje stare skupne podolžne doline komaj 
20—25 m nad sedanjimi strugami. Šele najnižje terase so vrezane 
ob potokih že razpadlih vodnih sistemov ter razmeroma ozka alu
vialna ploska dna. Kako mladega nastanka je razpad prvotnega 
Mirenskega porečja in kakoi neznatne soi še višinske razlike med 
njimi, se lepo* razvidi iz dejstva, da za železnico od Ivančne gorice



dalje prav do Mirenske doline ni bilo treba niti enega predora in 
da soi mogli izhajati celo' z neznatnimi zarezi v živo skalo' v raz- 
vodnih področjih.

Naznačeni morfološki in hidrografski razvoj je še posebej 
pripomogel, da se je površje v starem Mirenskem podolju tako- 
silnoi enakomerno ohranilo, izoblikovano v nenavadno izrazito pod
ročje nizkih goric in slemen raznih smeri. Domala v vsem podolju 
se odlikujejo po> zelo majhni relativni višini, po silno položnih po
bočjih ter zaobljenih kopah, hrbtih ali celo ploščatih, skoro' ravnih 
vrheh. Z oddaljevanjem od podložnega stržena podolja se svet 
vzdiguje na obeh straneh in s tem prehajajo gorice v malo višja 
in manj položna brda, pa v bolj priostrene holme, dokler s hribi 
ne preidejo na severu v Posavsko hribovje, na SZ in Z v planote, 
ki obdajajo^ Stiški kot, a na J in JZ v Suho krajino1. Tudi po svojem 
površju sliči pokrajina Mirenski dolini, medtem ko se v dokaj ši
rokem pasu vleče ob spodnji Temenici navzdol ter preide končna 
v podobne griče Novomeške kotline. Prisrčna slikovitost in tiho 
lepoto ljubkih goric v Mirenskem podolju še stopnjuje razmeroma 
obilna pretežno' rdečkasta ilovica, s katero je površje prekrito, po
nekod jako1 na debelo1, nudeč domala povsod dobre pogoje za ob
delavo. Toda tu tam, zlasti v južno'zahodnem obrobju, gleda na 
površje živa skala.

Domala v vsem področju Temeniške doline, šentviške kotline 
ter Stiškega kota. sestoji površje iz apnenca in dolomita. Rdeča 
prst je nedvomno preperelina iz njega,. Na žalost spada tudi to 
področje z večino< Dolenjske vred med geološko1 najmanj raziskane 
dele slovenske zemlje. Toda očitno je, da prevladujejo v severnem 
in severnovzhodnem krilu podolja trijadne in jurske hribine, ki 
le manj podlegajo zakrasevanju, dočim pripada južno' in južno- 
zahodno krilo’ pretežno' krednim apnencem, ki je v njih zakrase- 
vanje popolnoma prevladalo. Temeniška dolina s šentviško' kotlino 
je  postala vzhodna meja slovenskega krasa, ki se začenja tod s 
Suhoi krajino1. Temenica ne dobiva od Vidma navzdol nikakih pri
tokov od desne, saj končno še sama obnemore pred zmagovitim 
krasom in kar dvakrat ponikne. Vsekakor je pas ozemlja ob njenem 
spodnjem toku, vsaj od Ponikev navzdol, povsem krašlci. šentviška 
kotlinica oddaja vso svojo vodo podzemsko, le njen severni obod ni 
več kraški. Tudi v Stiškem kotu, ki glavni potok še oddaja po 
normalnem nadzemskem potu v Krko, so že krepke kraške oblike 
s ponikvami in vrtačami, kakor so nekatere kraške oblike razvite 
tudi na apniških planotah, ki ga obdajajo, že deli drugačne sosedne 
pokrajine. Toda v velikem vendarle kras licu pokrajine še ni vtisnil



gospodujočega pečata, marveč le hidrografske značilnosti, k i so za 
kulturno geografijo' dokaj očitne, a v geomorfološkem pogledu še 
krepko prevladujejo svojstva normalnega površja.

KRAŠKE PLANOTE OKROG VIŠNJE GORE. V stičnem področju 
med srednjo Dolenjsko in Grosupeljsko kotlino se dvigajo kraške 
planote, ki dosezajo dokaj širok obseg. Vzhodno' nad veliko uvalo 
z Lučami se dviga Križka planota (580—620 m), sedaj najčešče 
»Polževo« imenovana, severno od Višnje gore pa Leskovška pla
nota (600—660 m) ter končno Metnajska planota (550—640 m). Na 
eni strani se naslanjajo na planote Posavskega hribovja okrog Janč- 
jega, na drugi na  Korinjskoi planjavo severne Suhe krajine. To so 
prav izrazite in prostrane planote, najvišje v predelu srednje Do
lenjske in ne more biti dvoma, da imamo v njih ostanek glavnega 
pliocenskega ravnika. Kakor ogromni skalni bloki ležijo danes v 
pokrajini, ločene med seboj po globokih grapah potokov Višnjan- 
skega in Stiškega, ki tečeta oba skoro premočrtno v dinarski smeri, 
zdi se, da na tektonskih prelomnicah. Planote so dandanes med
sebojno le v malo različnih višinah; podoba je, da jih je tektonski 
pritisk prelomil in nekatere kose dvignil bolj nego druge, pa  jih 
morda tudi nekoliko' nagnil proti JV. Saj se zdi, da je bil bočni 
pritisk v stičnem alpsko-dinarskem področju v vsem predelu med 
Mokrcem in Leskovcem zeloi močan; razlomil je celotno grudo' ob 
vzporednih prelomnicah na obilico ožjih, dolgih prog, ki so' tako 
značilne za naš predel.

Na višnjegorskih planotah imamo' ohranjene suhe doline, ki 
so vse usmerjene proti. JV, znamenje, da se je odtod voda že od- 
nekdaj odtekala proti JV v 'prvotno Mirno' in da je na Križki in 
Leskovški planoti potekalo razvodje že v pliocenu. Planote so v 
vsem obsegu iz apnenca ter dolomita triadne starosti, toda ob di
narskih prelomih se pokažejo nepropustne hribine, a, ob njih se 
pojavljajo' vodni izvirki. V teh pasovih na pobočjih in vznožju 
planot izvira obilica potočkov, katerih tok se je po veliki večini 
ohranil na površini; zbero se v Višnjanskem ter Stiškem potoku, 
ki sta se ob njih deberski dolini zarezali dokaj globoko. Posebno 
značilno' je, da imamo na teh planotah razmeroma mak» gozdov 
in da je večina površine spremenjena v obdelovalno zemljišče. Tudi 
deber zgornje Bukovice, ki obmejuje planote na SV je vrezana prav 
globoko.

Površje višnjegorskih planot je kraško', toda vrtače na njih 
nisoi posebno na gosto izoblikovane, a večjih kraških kotanj je le 
malo (pri Leskovcu, Polici). Gola skala ne gleda na površje preveč



na gosto'. S svojim sušnim planim površjem in zmerno višinoi so 
planote ocividno že zgodaj privabljale človeka, zakaj na vseli so 
ugotovljeni sledovi prazgodovinske obljudenosti, kakor pričajo že 
krajevna imena Gradišče ter ohranjeni okopi (prim. Gradišče pri 
Leskovcu). Verjetno je, da je k temu prispeval tudi strateški nagib, 
saj leže planote ob prastari veliki poti, k i se da prav tu dobro ob
vladati. Tudi v srednjem veku je nudil ta  prehod odlično- strateško 
oporišče, kakor pripoveduje zgodovina znamenitega fevdalnega 
rodu Višnjegorskih (Kos 42). Ne preseneča nas potemtakem, da so 
planote povečini izkrčene in da se je moral gozd umikati na po
bočja, kjer se seveda drži v sklenjenem območju. Površje planot 
ter terase* s katerimi se spušča na vseh straneh k nižjemu sosed
stvu, so- urejene na veliko- v travnike in pašnike ter njive; saj se je 
tudi vasi in zaselkov precej namestilo' na teh višavah, z najvišjimi 
v višinah med 640 in 660 m.

STIŠKI KOT je najbolj na  zahod, že na rob pomaknjeni člen 
srednje Dolenjske, prava njena sredina, Na vsej večji zahodni po
lovici se naslanja na dinarske planote, ki se vzdigujejo okrog Višnje 
gore. Iz tega obrobja pritekajo vse vodei, ki so sodelovale v izobli
kovanju te prijazne pokrajine. Izza Višnje gore, prav izpod Bleč 
vrha tekoča Višnjica ali Višnjanski potok, ki ga moremo označevati 
kot prvotno Mirno, si je vrezala skoro povsem premočrtno dolino-, 
z razmeroma malo obsežnim bolj zamočenim travnatim ploskim 
dnom pa obsežnejšimi sušnimi terasami. Iz tesne skoro- neposeljene, 
mestoma naravnost slikovite debri priteka Stiški potok (ali Stična), 
ki je dal starodavnemu samostanu ime. Ko prestopi iz debri v 
ravan, se Stiški potok obrne proti J, a  se pri Ivančni gorici izteče 
v Višnjanski potok, ki se na isti po-ldnevniški črti zaokrene v pra
vem kotu na desno- in teče nadalje v glavnem v južno smer, dasi 
se šele po- velikih vijugah izteče v Krko. Pri Muljavi se značaj 
doline ob Višnjanskem potoku povsem spremeni; od tod navzdol 
teče po tesnem dolu, dokaj globoko vrezanem v  obliki ozkega ko-rita 
in se s- tem uvršča v sistem doline Krke same. Od Muljave navzgor 
se širi o-b potoku v višini 324—312 m široka aluvialna ravan, ki se 
pogosto po njej razlivajo- povodnji, pa se zato- po njej vidijo- sami 
travniki. Na robeh, kjer se svet napne v nizke terase ter v položna 
pobočja oblih nizkih goric, pokritih z rdečo1 ilovico, so urejene njive 
in tamkaj so- nameščene tudi številne vasi. Ob Stiškem potoku je 
aluvialno- plosko- dno- prav tako bolj vlažno-, toda je znatno- ožje, 
medtem ko- je bolj vzvalovljenega, sušnega ozemlja na robeh tu še 
več, urejenega v polja ter poseljenega. Na robeh se i s  tu tam uve-



ljavljajo« kraška svojstva; pod Muljavo« je pri vasi Potok lepa po- 
nikva, a od Stične mimo« Vira, kjer je znaten izvirek, proti JV je 
ohranjena suha dolina, v površju pa se že vidijo« neznatne kraške 
kotan jice, tudi gola skala tu tam že gleda na dan. Podobnega zna
čaja je obrobje, kjer je med Virom in Vrhpoljem med nizkimi 
oblimi goricami po opuščenih dolinah zložen prehod v šentviško 
kotlinico. V celem nudi Stiški kot razen na aluvialnih ravnicah

Pod. 142. Povodenjsko jezero pri Biču-Dobu

obilo dobrih možnosti za polja, lepih sušnih pasov zemljišča, bodisi 
na ravnem ob aluviju kakor na goricah, njihovih ravnih ter rahlo 
zaobljenih vrheh, na položnih pobočjih ter na vznožjih. Ni čuda, 
da so to> stara kulturna tla, z mnogimi arheološkimi najdbami in 
še sedaj vidnimi gomilami. Tudi danes je prav gosto poseljena 
pokrajina.

ŠENTVIŠKA KOTLINICA se odlikuje predvsem po tem, da je 
ostala brez nadzemskega odtoka in da je v njej povsem prevladala 
kraška hidrografija. Nekaj potočkov je popolnoma izginilo spričo 
napredujočega zakrasovanja in so po« njih ostali sledovi le še v 
suhih dolinicah, ki so prav tako kot še ohranjena potoka (šentviški 
in šentpavelski) usmerjene v glavnem vse od SSZ proti J JV. Vodo« 
jim dajejo' robovi zadnje apniške planote Metnajske. Razrezali so



površje na drobno, a v južnem delu izoblikovali obsežnejšo ravnico 
pri Dobu. Toda dandanes samo* Šentpavelski potok še doseže Dob
sko ravan, ponicujoč prav ob vasi Dob. Brez dvorna so poprej tudi 
drugi potočki še dosezali ravan, saj so jo* bili izoblikovali, bržkone, 
ko so se še družili v skupno strugo, šentviški potok omaga sedaj 
malo- pod Sv. Rokom, v času budega deževja pa se še močno po
daljša. Mimo Yelikih Pec je dotekala voda od Dol, pa nemara tudi

Pod. 143. Ob Temenici blizu Šentlovrenca

od Stiškega Vira, k jer so ohranjene le še suhe doline. Dobska ravan 
se v spodnjem delu, med Zagorico*, Dobravi co in Bičem (ime!), v 
največji povodnji, pa  spomladi, ko* se topi sneg, zalije z, vodo, takoi, 
da se stvori kar jezero, toda nadzemskega dotoka, ne dobiva. Rav
nica pri Biču je spričo tega porastla le s travo. Toda na Dobski 
ravnini je naplavljene ilovice le malo*, marveč vidimo* tu največ 
aluvialno* rdečkasto kraško* prst, pa lepa, polja, medtem ko se vasi 
držijo roba ali so se celo* vzpele že na pobočja. Podobnega značaja 
je severni del šentviške kotline, dasi je ravnega površja tamkaj 
manj, in sicer nekaj malega v suhih dolinah pa ob obeh potokih, 
kjer se vleče ne široko, a vlažno, pogosto poplavljano* aluvialno 
plosko* dno*. Značaj pokrajini dajejo tukaj hobni, one neštete male 
nizke gorice, usmerjene v glavnem od SSZ proti J JV, z nadvse po-



lužnimi pobočji in ploščatimi, ponekod skoro ravnimi slemeni in 
vrhovi. Gorice in valovite široke terase, ki posredujejo med njimi 
in pičlim aluvijem, so1 na debelo prekrite z rdečo ilovico, ki je tem 
bolj vabljiva za njive, ker je nagnjenega površja, pa zato sušna, 
tem bolj, ko je v njeni osnovi kraška skala, ki tu tam gleda celo 
na dan. Ilovnati predeli potemtakem tu niso odbijali človeka, 
marveč ga vabili na obdelavo. Po teh lepih goricah, na njihovih po
bočjih ter na diluvialnih terasah in pregibih se svetijo lepa polja, 
medtem koi se gozd drži bolj strmih ali skalnato' razdrapanih hol
mov; za travnike je ostalo lei malo prikladnega zemljišča v dnu 
dolin, šentviška kotlinica spada v oni najbolj obdelani pas srednje 
Dolenjske, ki preseneča po' velikem deležu polja. V šentviški občini 
(stari) je dobrih 36 %  njiv, v Velikem Gabra celo' 49 %, medtem ko 
je travnikov ter pašnikov le 15 % odnosno 7 %, Tudi to je stara 
kulturna zemlja, kakor pričajo' prazgodovinski sledovi in druga 
znamenja. Danes je to zelo dobroi obdelana in gosto obljudena po
krajina, saj znaša tu gostota okrog 75.

Dno' Dobske ravnine leži 306—310 m visoko. V vsej kotlinici se 
vzpenjajo gorice samo največ do' višine 360 m, potemtakem komaj 
do 50 m relativno'. Šele izven prave kotlinice proti J in proti S so 
gorice višje in bolj strme, prehajajoč v hribe Suhe krajine in Met- 
najske planote. Na njih prevladuje gozd, povečini bukovje, naselja 
postajajo' redkejša. Kakor proti Stiškemu kotu tako' in še bolj po
sreduje površje stike k Temenici. Na temeniško stran se gorice 
ne vzdigujejo, marveč prehajajo' na obeh straneh ob Vel. Gabru v 
enaki ljubki relief ob Temenici.

TEMENICA. V Temeniški dolini moramo. po razvoju in po da
našnjem površinskem značaju razlikovati dva različna dela, ki je 
meja med njima nekakoi pri Ponikvah pod Trebnjim. Zgornje po
rečje Temenice je še v vsem obsegu pripadalo' prvotni Mimi in se 
je razvilo, kakor je podoba, brez povezanosti na tektonske zasnove. 
Temenica sama izvira pod Javorjem; od njenega povirja se vleče 
nizko podolje proti Litiji, tvorec enoto s povirjem Mime; cesta na 
Bogenšperk prevali razvodje v višini okrog 500 m, a nekoliko' 
vzhodneje' so- najnižji prevali zarezani celo' 450 m globoko, Vsekakor 
se cesta, ki teče iz. Temenice v Litijo', vzpne niže nego ona, ki prispe 
ob Mirni navzgor in se spusti v dolinico* k Jablanici; temeniško po
virje je zarezano' krepkeje od mirenskega,

Temenica dobiva pritoke samo v zgornjem delu. Pa še tu je 
njeno' porečje izredno nesimetrično. Od desne ji priteka samo Bu
kovica; od njenega ustja navzdol ne dobi niti enega potoka, le



suhe doline in grape se vidijo tu tam. Od leve sprejme- precej 
pritokov, a znatnejše samo v zgornjem toku, medtem ko ji pritekajo 
od Velike Loke dalje le kratke vodice; razvodje proti Cedilnici se 
nahaja tu komaj 2—3 km od Temenice oddaljen«. Pri Trebnjem, 
malo« nad Ponikvami dobi zadnjega od normalnih nadzemskih pri
tokov. Neznatnim potočkom se voda v poletnih časih zelo« skrči, 
po« velikem delu popolnoma posuši.

Pod. 144. Dolina na sotočju Temenice in Bukovice

Medtem ko pripada povirje Temenice od ustja Bukovice na
vzgor k hribovitemu severnemu obrobju starega mirenskega po
dolja, se nahajamo- od tod tja do« Ponikev v tipičnih srednjedo- 
lenjskih goricah. Dolina Temenice sama je prav ozka, toda v vsem 
obsegu ima plosko« dno mlade aluvialne naplavine, ki je tako« plitvo 
vrezano vanjo«, da. jo« voda pogosto« poplavlja, pripuščajoč na njej le 
travnike in vijoč se po« njej v neštetih okljukih. Plosko« dno« sprem
ljajo« nizke diluvialne terase, napete pa zato« sušne« in obdelane; 
nad njimi se vzpenjajo« polo«žna pobočja v enako« zaobljene gorice, 
ki spremljajo dolino« na obeh straneh, vendar na desni le« v ozkem 
pasu, medtem ko« prehajajo« na levi v enakomernih istih svo«jstvih 
v področje Mirenske doline. To« so« vedno« iste« oble nizke go«rice; v 
po'dročju med Veliko« Lo«ko, Trebnjim, Ro«dinami ter Sevnico« no-



bena od goric ne doseže višine 360 m, torej ostanejo« pod relativno 
vzpetostjo 70—90 m, nudeč prirodne prehode v Mirensko dolino, 
dediščina, mladih hidrografskih sprememb. Ker je površje zlasti v 
tem področju prekrito povečini z debelimi plastmi rdeče ilovice, 
ki se na nagnjenem svetu, zlasti v prisojnih legah, dobro oceja, je 
tudi to' površje spremenjeno v lepoi polje, ki ga leži poglavitni del 
na glavah ter pobočjih goric in na diluvialnih terasah, medtem ko 
je piano dolinsko dno» v travnikih. Tudi tu je 37—40 %i površine v 
njivah (stara občina Velika Loka 37 %, vincgr. 2,6 %). Prebivalstvo 
se je moglo krepko« zgostiti, povečujoč male vasice in zaselke, raz
meščene zlasti na terasah ob reki ter na pregibih v goricah. Samo 
ob sebi je umljivo, da je tudi to stara kulturna zemlja,, obeležena 
z mnogimi prazgodovinskimi sledovi. Saj se nahaja vrh tega v 
enem najimenitnejših prirodnih prometnih razpotij na vsem Do
lenjskem.

V doslej obravnavanem zgornjem delu Temeniške doline v 
glavnem ni kraških pojavov, samoi na desni strani se vidijo tu tam 
suhe dolinice in posamezne vrtače, a  gola skala gleda tu  tam na 
površje. Spodnji del Temeniške doline je znatno drugačen. Nekako 
pri Ponikvah prestopi Temenica na, močno propustni apnenec; v 
njem se je izoblikovalo nešteto' rup, ki požirajo rečno vodo, dokler 
ne izgine pod vasjo Ponikve še zadnja, voda Temenice. Toda po 
kratkem podzemskem toku se Temenica pokaže znova na dan. 
Prav dobro je še ohranjena suha dolina, po kateri je nekdaj tekla 
Temenica, od Ponikev do Vrhpeči nad Mimo pečjo. Mimo Mirne 
peči teče Temenica, po globoko vrezani dolini, v višini 232—228 m, 
ki je, zlasti v spodnjem delu, obeležena z dokaj obsežnim planim 
dnom iz naplavine. Vije se po njej v neštetih okljukih, preplav
ljajoč jo pogosto in preprečujoč drugačne kulture razen travnikov. 
Toda ob njej so široke diluvialne terase, a nad njimi zopet iste 
nizke oble gorice, prekrite z rdečo' ilovico*. Obilo površine je moglo 
biti tu že zgodaj preurejene v rodovitno' polje, lepe vasi nas po
zdravljajo, postavljene na napetih robeh ob aluvialni dolini.

Pod Dolenjim vrhom Temenica znova ponikne in pride zopet 
na dan v zhamenitni Luknji, vrh izredno slikovitega dola; toda 
prebivalstvo' jo tu označuje kot Prečno. Med Ponikvo in izvirkom 
je prav dobro' ohranjena suha dolina, priča nedavnega normalnega 
nadzemskega toka. Dosedanje geomorfološke proučitve so pokazale 
kot verjetno, da se je staro razvodje med prvotno' Mirnoi in prvotno' 
kratko' Temenico' nahajalo nekako v področju sedanjega podzem
skega toka pri Sv. Ani (198). Spodnja Temenica je zasnovana po 
krepkem dinarskem prelomnem pasu. Njega vzhodni tektonski rob



se vleče ob Trški gori, Hmeljniku proti SZ, a ob njem vidimo ožje 
podolje nizkega površja s ponikvami in kraškimi kotanjami ter 
vrtačami. Zgornja ponikalnica je že pri Jezera nad Ponikvami, 
druga večja je pri Šentjuriju, a  potem soi še pri Karteljevem; mnogi 
suhi doli kažejo* sled, da se je nekdaj voda povrhnje odtekala k 
Temenici ali že neposredno h Krki. V celem je ob tej vzhodni tek
tonski črti izoblikovano podolje, vzporedno' temeniškemu; kako

Pod. 145. Dolina ob spodnji Temenici

krepko se uveljavlja v površju, vidimo po* tem, da ga je porabila 
stara rimska cesta in moderna avtostrada (44). Ozemlje v njem in 
ob njem je ostalo izoblikovano v nizke gorice, prekrito z rdečo 
prstjo, pa zato lepo obdelano in dobro obljudeno. Le v osrednjem 
pasu proti Temeniški dolini so nekaj višji griči. Toda v celem je 
ves pas Temeniškega podolja učinkovito vidna nizka proga med 
Suho krajino* ter hribovjem Radulje. Krepkoi je zakrasela, a vendar 
prevladujejo v njej normalno položno pobočje, predvsem pa nizke 

\  gorice, nudeče zlasti z odejo rdeče ilovice jako ugodne pogoje za
obdelavo' in poselitev. Saj je nad vse značilno, da se v Temeniškem 
podolju vleče iz Krške kotline v srednjo' Dolenjsko tja do Stične 
oni najrodovitnejši pas, v katerem znaša delež polja 35—45 %, 
kakor nikjer drugod na Dolenjskem izven Krške kotline. Podobno 
se je prav tod gostota zelo krepko stopnjevala, celoi na 75—100.



V tem mejnem pasu međ normalnim in kraškim področjem se 
ugodne strani kraškega površja, zlasti z rdečo prstjo, vežejo z 
ugodnimi svojstvi srednjedolenjskih goric. V spodnjem delu Teme- 
niškega podolja imajo vinogradi še znatno vlogoi (stara občina 
Mirna peč 5,5 %), medtem ko> jih od Ponikev navzgor ni več v 
omembe vredni množini, dasi so jih nekdaj gojili tudi že na pri
sojnih pobočjih pri Stični. Obilica dobre travne trate v danjih 
ravnicah dolin, zlasti ob Višnjici ter Temenici, nudi seveda izvrstne 
osnove za živinorejo', ki ji povsod tod posvečajo1 veliko brigo. Po
doba je, da bo lega vstran od večjih industraliziranih predelov, pa 
vendar v obližju znatnih prometnih žil Stiškoi pokrajino ter Teme
nico' usposabljala za specializacijo v kombinirani živinoreji s pri
dobivanjem mleka in vzrejo' živinskega pomladka. Danes sta tu 
dve znatnejši zbiralnici ter predelovalnici mleka, in sicer mlekarni 
v Stični ter v Šentlovrencu na Temenici.

PROMETNA LEGA IN VEČJI KRAJI. Zahodni pas srednje dolenj
ske pokrajine ima zelo pomembno' prometno lego v velikem raz
ločku od Mirenskega področja. Po zahodnem delu gre velika pri- 
rodna pot, ki veže Ljubljansko s Krško kotlino.

Temeniška pot je bila skozi dolga stoletja del velike ceste, ki 
je  vezala balkanske in spodnjepanonske predele preko Ljubljane 
na zgornjo Italijo. Obilo' zgodovinskih spomenikov O' tej imenitni 
vlogi se je ohranilo na njej.

Za urbanska naselja so ob njej najbolj prikladni tisti kraji, ki 
so po naravi odbrani za razpotja stranskim potem. Dvoje krajev 
je za tako' razpotje posebno' usposobljenih: prvo' v področju med 
Višnjo goro, Stično in Šentvidom, a drugo pri Trebnjem.

VIŠNJA GORA, STIČNA, ŠENTVID. Predel med Višnjo goro' in 
Šentvidom predstavlja demogeografsko- jedro pokrajine, utemeljeno 
s prirodnimi pogo ji. Elementi naravnih osnov soi v tem, da se tu od 
glavne poti, ki teče po širokem podolju skoroi brez klancev od 
Stične mimo' Šentvida na Temenico', cepi pot k  zgornji Krki, ki ji 
kaže pot dolina ob Višnjanskem potoku. Od Šentvida se na široko' 
odpre prehod k Savi pri Litiji. Med Ivančno' gorico in Šentvidom 
se tedaj z glavno križajo prečne poti, ustvarjajoč s tem pobudo' za 
nastanek tržišča. K naznačenim svojstvom se pridružuje še lega 
pod Peščenikom, velikim klancem, čez katerega se mora vzpeti 
glavna cesta, edini večji preval na vsej poti od Krške do Ljubljan
ske kotline. Med navedenimi prirodnimi osnovami je kolebalo de-



mogeografsko središče, katerega lega je odsevala vplive različnih 
družbenih faktorjev, neenako učinkovitih v posameznih razdobjih.

V prazgodovinski dobi je bil ta  predel že močno naselbinsko 
jedro; obilne izkopanine pričajo o tern na raznih krajih, posebno 
pri Viru zraven Stične, a še posebej potrjujejo gradišča na višinah 
(nad Stično 519 m, nad Višnjo goro 706 m), nameščena ob imenitne 
prehode. V rimski dobi je stala tu postaja Acervo, najbrž pri Hu
dem, tako da se je ob njej odcepila pot v zgornjo Krko ter proti 
Dobrepoljam (44; 42) in Blokam, morda bližnjica k morju.

"V slovenski dobi se je ohranilo močno naselbinsko jedro v istem 
področju; v neposredni bližini prazgodovinskega in rimskega na
selbinskega središča je nastala ena najstarejših župnij slovenske 
zemlje, prafara v Š e n t v i d u ,  izpričana že za prva desetletja 
12. stoletja, ki ji je bilo v cerkvenem pogledu podrejeno silno' široko 
področje Dolenjskega. Kot sedež velike cerkvene/ enote je Šentvid 
lepo napredoval, še bolj pa očitno' spričo' svoje ugodne prometne 
lege, saj pomeni eno najimenitnejših prometnih križišč na srednjem 
Dolenjskem. Šentvid je dobil tržne pravice, in sicer se kot trg ime
nuje prvikrat leta 1140. Toda ohranil ni trške vloge, v letu 1475 se 
označuje zadnjikrat kot trg (201 a). Vzhodni del Šentvida se še 
danes imenuje »Stari trg«. Nenavadni pojav, da je trg v Šentvidu 
propadel, kljub temu, da položaj zanj nikakor ni bil neugoden, 
marveč nasprotno, prav prikladen, ima svoje vzroke v tekmi z 
dvema drugima ustanovama v istem področju: to je s samostanom 
v Stični ter s trgom, kasnejšim mestom v Višnji gori. V novem veku 
je ostal Šentvid samo vas, toda še vedno najpomembnejše na
selje soseske in od stare tradicije je mogel ohraniti tudi velik 
del vodilne gospodarske vloge, kljub temu, da je ostal nekoliko 
vstran od velike ceste in da so tudi železniško' postajo' osnovali 
skoro 2 km od vasi. Precej je bik» tu trgovine in obrti in celo 
usnjarsko tovarno so tu postavili tik pred vojno. V letu 1931 
je imel 493, a v letu 1953 523 ljudi, kar pomeni od leta 1880, ko je 
bilo' 470 prebivalcev, napredovanje za 11 %.

STIČNA je bila eden od činiteljev, ki je izpodkopal Šentvidu 
temelje rasti. Tu soi v prvi polovici 12. stoletja, leta 1136, ustanovili 
cistercijanski samostan, ki je ob svoji cerkveno^verski funkciji 
združil tudi veliko' fevdalno gospostvo' in postal s tem eno naj
važnejših demogeografskih središč na Dolenjskem. Prevzemal je 
od stare šentviške prafare čim dalje več cerkveno'-upravne vloge 
in končno' so leta 1389 šentviško župnijo' samo spojili s stiškim sa
mostanom (Kos, Gradivo' IV, str. 81). Ob samostanu se je kot ob



sedežu prostranega samostanskega gospodarstva in spričo* inten
zivnega gospodarskega, zlasti trgovskega uveljavljanja razvilo 
znatno* naselje. Samostan sam so postavili v slikoviti legi, po* vzorcu 
dobe, ob vhod v tesno* deber Stiškega potoka, v zatišje pod mirni 
okvir Metnajske in Leskovške planote. Toda na, drugo* stran je bil 
odprt v sončno* piano* pokrajino*, kjer je* bilo* že od nekdaj zgoščeno» 
prebivalstvo* in so* tekle mimo velike poti. In v tej smeri je ob sa
mostanu nastajala polagoma vas, ki ima še danes dokaj obrtnega in 
trgovskega deleža ter šteje 573 ljudi. Toda Stična je ostala ven
darle vstran od velike stare ceste* kakor tudi od železnice in je od 
bližnje železniške postaje odaljena 2 km. Od leta 1880, ko* je štela 
504 ljudi, se je njeno prebivalstvo* pomnožilo« za 13,7 %*. V zadnjih 
letih se Stična uspešno* uveljavlja v predelavi hranil, zlasti pripravi 
mesnih izdelkov.

VIŠNJA GORA je eden naših najbolj zanimivih primerov, kako 
se je tržišče preneslo* iz prometnega križišča v lego*, z urbanističnega 
vidika mnogo* manj prikladno, pod vplivom prevlade strateškega 
nagiba fevdalne dobe. Višnja gora stoji v soteski med obema glav
nima planotama, Leskovško* ter Kriško*, v tesni dolini Višnjanskega 
potoka, hkrati pod klanci, ki jih mora prevaliti cesta na razvodju 
med porečjem Višnjice in Grosupeljsko* kotlino. Pobuda za tržno 
naselje je izhajala tu očitno od že zgodaj mogočnega rodu Višnje- 
gorskili, ki so imeli na vrhu trden grad. In sicer prav v legi, ki je 
obvladovala ta važni prehod, kakor priča še danes lepi pregled z 
razvalin višnjegorskega Starega gradu. Višnja gora se kot trg prvi
krat imenuje v sredi 13. stoletja, in sicer leta 1269 (4; 42). V mesto 
so* Višnjo* goro* povzdignili šele v letu 1478, v dobi turške nevarnosti,, 
s čimer se še posebno* označuje njena strateška važnost. D a je Viš
nja gora nastala kot tržno naselje pod gradom, stoječim na gori, 
priča že njeno* ime*. O njenem nastanku nam pripoveduje tudi na
selje Stari trg, postavljeno ob glavni cesti v dolini. Izpričano je, da 
je tu najprej nastalo* tržno naselje, morda še v preprosti samorasli 
obliki, ob sledeh stare rimske ceste, ki so mu pozneje podelili trške 
pravice. Ko* pa so trg povzdignili v mesto*, so* ga preložili go*r v 
krepkeje zavarovano lego* na lepo* teraso. Nova. po* načrtu zgrajena 
mestna naselbina Višnje gore* stoji na sedanji postojanki šele od 
takrat, ko* so* trg povzdignili v mesto*. Obdali so ga z obzidjem, da je 
moglo* vršiti svojo* obrambeno* vlogo* "(Kos 48). Tudi župnija, ki se 
je tu razvila, izločivši se iz prafare Šentvida, je imela svoj sedež, 
v Starem trgu in se je v mesto* prestavila šele kasno.



Toda v neugodni poziciji, kamor so jo postavili strateški fev
dalni nagibi, Višnja gora ni mogla napredovati. Nekaj se je v njej 
naselilo obrti, nekaj je mesto živelo od prometa, ki je moral prav 
tu v hude klance čez Peščenik, dočim se je rimska cesta bila vzpela 
po zložnejšem potu mimo vasi Spodnje Brezovo. Skoro po isti trasi 
kot rimska velika cesta je stekla tudi moderna avtostrada. Da bi 
povečali tržno funkcijo> Višnje gore, soi preložili semkaj semnje iz
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Šentvida pri Stični, kar prav živo' razkazuje razmerje med obema 
trgoma. Ali Višnja gora se ni mogla razživeti v živahnejše tržišče 
niti v novi dobi, koi je tod mimo stekla železnica in se je v mestu 
osnoval sedež sodnega okraja. (Da se je višnjegorski sodni okraj 
podredil okrajnemu glavarstvu Litija, priča, kako blizu je od tod 
do Save, a hkrati, kako malo privlačnosti je imela v tej smeri 
Ljubljana; v današnjih prometnih razmerah je bila upravna pri
padnost k Litiji vsekakor zelo težko umljiva, a se je kljub temu 
držala do naših časov.) V zadnjih desetletjih je njeno prebivalstvo 
v glavnem stagniralo, 362 ljudi v letu 1880, a 1931 le 363, toda se je 
do leta 1953 skrčilo na 303,, kar pomeni v celotni dobi 1880—1953 
nazadovanje za 16,3 %». Kakor Kostanjevica ima tudi Višnja gora 
po upravnih zakonih še vedno naslov mesta.



Da Višnja gora ne more napredovati, nas niti najmanj ne pre
seneča. Saj na vsej poti od Novega mesta do Ljubljane nikjer ne 
sežejo slabo poseljene planote od obeh strani tako, tesno* do* ceste 
kakor tu in Višnja gora je zares sredi najmanj obljudenega raz- 
vodnega predela. Malenkosten promet na kolodvoru v Višnji gori 
je najzgovornejše merilo gospodarske funkcije mesta.

IVANČNA GORICA. Kako drugače je v tem pogledu ob železniški 
postaji pri Ivančni gorici, kjer se z glavno* cesto ter železnico* stika 
prehod na zgornjo Krko. Obilica prometa, osebnega in blagovnega, 
priča, da je tu po prirodnih pogojih odbran kraj za urbansko sre
dišče pokrajine in ob postaji vidimo, kako* so naglo* zrastle gostilne, 
prodajalne in drugačni domovi. Gospodarski razvoj sam popravlja 
tu pogreške prejšnjih stoletij, ko* se je tržišče prestavljalo* po na
gibih, ki niso izvirali iz urbanističnih smernic. Vendar so* našteli 
sedaj v Ivančni gorici šele 179 prebivalcev. Brez dvoma pa je 
Ivančna gorica tisti kraj v tej soseski, ki je na najbolj ugodnem, da 
postane gospodarsko* središče, za novo* industrijo*, za kar je tu tudi 
ustrezno* ravno zemljišče v obilici. Izraz vsega tega je že dejstvo, 
da so za no*vo* občino-komuno izbrali sedež prav tu, v Ivančni 
gorici, ter vključili vanjo* vse stare vodilne kraje tukajšnje razpotne 
so*seske: Stično, Šentvid, Višnjo* goro, Vrhkrko* ter Zagradec, 2  na
selji okrog njih, skupno' 11.257 ljudi. A kako slabo je to staro pro
metno središče v gospodarskem razvoju izkoriščeno*, se* najlepše 
razvidi iz dejstev, da je v vsej novi občini Ivančni gorici samo 2,2 % 
ljudi zaposlenih v industriji, pa 6,9 % v obrti, a še vedno nič manj 
ko 68 % v kmetijstvu — o*b 13,7 %  neproizvajajočih. Ta soseska 
zares potrebuje podpore za gospodarski razvitek.

TREBNJE. V Temeniški dolini je najimenitnejši kraj Trebnje. 
Tudi ob njem se s presenečenjem vprašujemo, kako da ni v sred
njem veku tukaj nastal trg ali mestece. Zakaj kraj po* svojih pri
rodnih osnovah kar izziva tako1 ustanovitev. Po* Temeniški dolini je 
tod mimo vedno* tekla velika cesta, a prav tu, med Veliko* Loko* in 
Starim trgom, je najzložnejši prehod v Mirensko dolino*, a takisto 
skozi Suho* krajino* mimo* Dobrniča in Žužemberka. V tem prirod- 
nem križišču potov se je že zgodaj razvilo* večje naselje, kakor 
pričajo* prazgodovinske izkopanine. V keltski in rimski dobi je 
dobilo1 naselje še večji pomen in je doseglo* večjo* upravno* funkcijo. 
To je bil Praetorium Latobicorum, ki je po njem ostalo zelo* mnogo 
gradbenih sledov v dolini med Sv. Stefanom in Starim trgom.



Glavno naselje je stalo v rimski dobi na kraju današnjega Treb
njega samega (44, 25).

V slovenski dobi je ostalo tu glavno naselbinsko jedro. V Treb
njem, ki je- nemara pomenilo širše pokrajinsko ime (prim. Vrh- 
trebno in Trebanjski vrh) in ki najbrž ne izvira od označbe za 
trebljenje gozda, se je že zgodaj pojavila prafara, imenovana že 
v letu 1163 (Kos 48, 167). Tik ob Trebnjem se je moralo že zgodaj
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razviti preprosto samoraslo' tržišče v Starem trgu, ali pa se je »nek
danji trg prenesel v bližnji farni kraj Trebnje« (Kos 174 a, 163). 
Nastanek Starega trga in njegov odnošaj do Trebnjega še ni do 
kraja pojasnjen, a iz dosedaj znanega se dobro razvidi, da je bilo 
sprva, v srednjem veku, tu še prav krepko demogeografsko sre
dišče. Toda kasnejši razvoj ni dovedel do' primernega razmaha. 
Trebnje je ostala samo vas, tudi bližina Trebanjskega gradu se zdi, 
da na naselje ni kaj prida vplivala. Daši pomembna postaja na 
veliki cesti in važno' razpotje, ni dobilo trških pravic in je le 
zmerno napredovalo1. Ugodni prirodni pogoji in na njih temelječa 
starodavna osrednja vloga so prišli zopet do' veljave v novi dobi, 
ko je Trebnje postalo' sedež sodnega okraja in s tem doseglo- nekaj 
upravne funkcije, podobno kot z letom 1911, ko' se je od tod od
cepila nova železnica na Krmelj-Šentjanž, podaljšana v letu 1938



od Tržišča na Sevnico. V zadnjih letih skušajo* kraj povzdigniti tudi 
s turističnim prometom, ker lepo kopališče ob Temenici ter ljubka 
okolica vabi letoviščarje. Veliko' si seveda od te panoge Trebnje 
ne bo moglo* obetati. S svojimi 434 prebivalci ostane večja vas, z 
znatnim urbanskim deležem. Vendar novo železniško križišče je 
imelo toliko* gospodarskega učinka, da se je prebivalstvo' Trebnjega 
od leta 1880, ko' je  znašalo' 251, povečalo' za 73 %. Razpotna lega 
usposablja Trebnje za sedež nove občine-komune, kjer pa je še 
vedno 72 %' kmetijskega prebivalstva, Ima pogoje, da se tu kon
centrira industrializacija srednje Dolenjske, podobno* kot v Ivančni 
gorici.

SUHA KRAJINA

UVODNA KARAKTERISTIKA. Že ob spodnji Temenici, v južnem 
delu šentviške kotline ter pod Stično se začno' učinkovito' uveljav
ljati kraška svojstva. Proti zahodu od tod so prevladala popol
noma; vsa voda gine v tla, nobenega potoka ni na površju, pomanj
kanje vode je splošno', kar pomeni za človeka najbolj viden, v 
njegovem gospodarstvu najbolj učinkovit pojav. Nemara se je za
radi tega v živi govorici tu uveljavila ljudska označba Suha krajina 
za predel na obeh straneh zgornje Krke. Prebivalstvu v vzhodni 
Dolenjski so vzbujala svojstva brezvodnosti posebno pozornost, 
saj je v vsem vzhodnem sosedstvu potokov na pretek in razločki 
v hidrografskem pogledu prihajajo tu bolj do izraza nego* v kateri 
koli drugi smeri. Podoba je tedaj, da je pokrajinsko* ime Suhe kra
jine, ki je ena redkih ljudskih regionalnih označb na Slovenskem, 
nastalo* iz živega pojmovanja razlike med kraškim in normalno^ 
vodnatim dolenjskim predelom, ki se v glavnem stikata na Teme
nici. V koliko so pri nastanku in razvoju tega regionalnega imena 
sodelovali tudi zgodovinski političnoteritorialni razlogi, še ni pojas
njeno', a je zelo* mogoče. Stara Savinjska krajina, po kateri je za 
Dolenjsko ostala še dolgo označba Slovenske krajine, se je razte
zala proti zahodu še do Dobrepolj in do* Roga (42) ; vključevala je 
potemtakem ravno' še Suho krajino, ki je v njenem celotnem sklopu 
pomenila edino povsem kraško področje. Ne moremo* izključevati 
možnosti, da se je ime Suhe krajine dedovalo že odtlej, tembolj ko 
se njeni prebivalci imenujejo kratkomalo K r a j i n č a n i .

Z imenom Suhe krajine je tako, da ga dandanes raje uporab
ljajo sosedje nego' Krajinčani sami. Kakor da bi se ga domačini radi 
otresli, smatrajoč, da označuje neka neugodna, neimenitna svoj
stva. Če izprašuješ ljudi iz vasic nad Krko* (Vrhkrko), kje se začne



Suha krajina, bodo pripovedovali, da šele tamkaj za Ambrusom, 
a celo v okolici Ambrusa ne zagotavljajo redko, da je njen začetek 
šele okrog Hinj. Sosedje prištevajo običajno Suhi krajini tudi pre- 
dele okrog Šumberka in Sel, okrog Lisca, Dobrniča in Ajdovca, 
toda domačini v imenovanih krajih so mnenja, da je Suha krajina 
samo na desni strani zgornje Krke. Tudi v književnosti in na kar
tah se najčešče kot Suha krajina označuje samoi predel na desni 
strani Krke od Dobrepolj do* Roga, Očitno je, da se obseg pokra
jinski označbi Suhe krajine krči, pa da je bil poprej večji. Tu in 
v naslednjem bomo uporabljali ime Suhe krajine za vse ozemlje 
od Dobrepolj do spodnje Temenice, od Višnjanskega potoka in šen t
viške kotline tja  do* Soteske in do Roga ter do> severnega konca 
Kočevske Male gore. Posebej je pripomniti, da se prebivalci nek
danjih kočevskih vasi Smuka, Seč itd. niso šteli k Suhi krajini. Če 
je v tem razmejitvenem pojmovanju še nekaj dediščine poi starih 
teritorialnoupravnih mejah, bi moglo- dognati drobno' proučevanje.

POVRŠJE. Suha krajina spada z večino Dolenjske vred med 
geološko' najmanj preiskane predele na Slovenskem. Njeno po
vršje pripada v vsem obsegu a p n i š k o>- dolom i t n i m hribinam mezo- 
zojske dobe, in sicer na osnovi dosedanjih geoloških proučevanj 
po veliki večini kredni formaciji, v manjšem obsegu juri in triadi 
(Žurga 168). Po veliki večini so te hribine za vodo zeloi propustne, 
pa jih je zatoi zajelo zakrasevanje, ki je krepko preoblikovalo 
prvotni normalni relief.

Suha krajina pripada še dolenjskemu področju, v katerem je 
bilo' dviganje v dobah poi glavni pliocenski vravnavi razmeroma 
malo intenzivno; tudi tu se ostanki glavnega pliocenskega ravnika 
nahajajo' v višinah med 500 in 600 m. Na levi strani Krke v Ajdov
ski planoti jih vidimo' v višinah 500—550 m, najvišje na skrajnem 
jugu, kjer dosezajo tik nad Stražo' in Soteskoi v Plešivici še 590 m 
in v Srebotniku celo 597 m. Planota Trebni vrh doseza še 581 m, 
a v Kremenjeku ostanejo' najvišje kope med 520 in 570 m. Na desni 
strani Krke so v osrednjem področju Suhe krajine najvišji hrbti 
majhnega obsega, dosezajoč viške med 500 in 575 m. Toda tu se 
pokaže, da je Suha krajina v epirogenetskem pogledu že mejno 
območje. Zakaj na J se tik ob njej dviga Rog neposredno' v višine 
med 800—900 m, ob bržkone tektonski črti S— J. A severnozahodni 
konec Suhe krajine se onstran črte Zvirče—Ambrus—Globoko 
vzpne znatno visoko, dosezajoč v Korinjski planoti 640—690 m, po
dobno kot sosedni grosupeljski in raški predel, v osamljenih vrho
vih še več, a največ v Planskem vrhu 773 m. Podoba je, da je za-



snovana tudi imenovana črta, ki teče v podaljšku proge Muljava— 
Stična, na tektonski prelomnici S—-J, ki obmejuje proti Z nizko* 
dvignjeno^ osrednjo dolenjsko grudo*.

Ostanki fluvialnega reliefa, široko* segajočih vravnav, so> ohra
njeni v Suhi krajini zelo* dobro, posebno* v višini 440—460 m. Na 
široko ga vidimo* zlasti v Ajdovski planoti, k jer se širijo* valovite 
široke ravni, ki so nudile izvrstno osnovo* za obdelavo in obilna na-
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selja (Ajdovec, Veliki Lipovec itd., 198). Zelo* dobro so vidne vršine 
v višinah 400—420 m. Toda v smeri na niže začno, razen ob Krki, 
giniti sledovi fluvialnega preoblikovanja, v zahodni Suhi krajini 
nehajo sledovi povrhnje tekočih voda, nekako* v višini 380—420 m, 
najnižji v višini 360 m; v tej dobi je moralo* prevladati zakrase- 
vanje. Porečje Krke se je čim dalje bo*lj krčilo; vanjo* so> tekli le 
kratki pritoki, preostanki spričo* napredujočega zakrasevanja se 
krčečih strug. Ob njih se je vršilo* še vedno* normalno rečno* pre
oblikovanje, pa zato* vidimo* staro* ravnino*, kako* sega od Krke tu 
tam vstran, zlasti daleč med Žužemberkom in Dobrničem. Končno 
je ostala samo* še Krka, ki dobiva od izvira do kolena pod Sotesko 
samo Višnjanski potok kot normalno* povrhnje tekoči pritok, ki pa 
sploh ni več v področju Suhe krajine, Samo* ob Krki so še danes v 
prevladi erozijske oblike v licu površja.

Prevlada zakrasevanja ni mogla zabrisati sledov prvotnega 
normalnega reliefa. Ugotoviti so* se mogle suhe* doline, pa suhi doli,



n. pr. v poteku od Žvirč mimo Ambrusa na Globoko, pri Gradencu 
itd. V njih moremo opazovati, da je bil vodni odtok sprva usmerjen 
v glavnem od J proti S, torej v obrnjeni smeri, kakor teče Krka. Ta 
se je potemtakem razvila šele polagoma, ko ji je  udor Krške ko
tline ojačil erozivno* silo*, in je mogla izkoristiti razhrebanost tal 
ob veliki podolžni prelomnici. Vodni odtok je bil očitno* sprva 
usmerjen bodisi proti sedanjemu Radenskemu polju ter preko 
Luč proti Grosupeljski kotlini kakor tudi proti prvotni Mimi med 
Šentvidom in Ponikvami. Tudi v severnem delu Roga se vidijo iz
virni deli suhih dolin in drag, ki so usmer jene proti severu (182).

Pripomniti je treba, da, imamo* v Suhi krajini v oroplastiki, 
v hrbtih, dolinah in kraških kotanjah obilno zastopano smer S—J 
ali sosedni pravec SSZ—J JV, kar se je marsikje spravljalo* v zvezo 
s tektonsko* zasnovanostjo (n. pr. Globodol) (182). Kakor v geo*- 
loškem tako* nam je v tektonskem pogledu še potrebno* strokovno 
proučevanje.

Zakrasevanje je v Suhi krajini postopno' prevladovalo* in 
končno prevladalo popolnoma. Ves vodni odtok se je preložil v 
notranjost in komaj tu tam se pojavlja neznaten studenček, toda 
se povsod takoj zopet izgubi v tla. Sistem pravih kraških izvirkov 
je omejen na progo ob Krki, toda samo na neposredno* bližino* reke, 
na dno doline.

Že znatno* dolgo* je v Suhi krajini zakrasevanje tisti poglavitni 
činitelj, ki je preoblikoval površje. Relief ima spričo tega močno 
kraški značaj. Površje je sicer pokrito* s preperelim», toda marsi
kje gledajo* skale na dan, tu v manjši, tam v večji množini; pre- 
perelina je ponekod prav tanka, drugod bolj obilna, na splošno pa 
zelo neenakomerna. Pretežno* na, ravnih ploskvah se je nabrala 
kraška rdeča prst v debelih slojih; ni čuda, da je vidimo* največ 
v Krški dolini.

Povsod je površje razjedeno' z neštetimi vrtačami in razno
vrstnimi nepravilnimi kraškimi kotanjami. Zelo* vzbujajo pozornost 
velike uvale, k i jih je videti posebno* na desni strani Krke, kjer se 
morejo označevati kot glavni element reliefa. Malokje* drugje na 
Slovenskem jih vidimo* tako* tipično razvite*, tako* globoke in lepo 
položno* izoblikovane. Povečini jih vidimo* nanizane na sledeh nek
danjih normalnih dolin. Ker je v njih razmeroma največ prepere- 
line, v bolj ravnih delih celo precej prsti, so v njih namestili polja 
in vasi bodisi ob dno ali na položno' pobočje. Tudi v suhih dolih in 
dolinah je obilo prepereline, kar je pomenilo osnovo za obdelavo 
ter za nekatera naselja,.



V Suhi krajini na levi strani Krke imamo opravka s podob
nim nepreglednim kraškim površjem, toda tu so obsežnejši visoki 
hrbti, porastli le z gozdom kakor so Kremenjek in znatni deli 
Ajdovske planote. Uvale so manj izrazite in manj številne, toda 
zato vidimo tu večje kraške kotanje s širokim ravnim dnom, kjer 
se je nabralo obilo prepereline. Zlasti obsežna je taka kotanja pri 
Dobrniču, kjer leži njeno dno med 230—250 m. Ni čuda, da so v

Pod. 149. Pokrajina v južni Suhi krajini, na prehodu proti kočevskemu Sta
remu logu

njej najširša polja cele Suhe krajine in največje število znatnih 
vasi, dasi se v nekaterih delih včasih pojavljajo povodnji. Sredi 
Ajdovske planote vzbuja pozornost globoko udrti, v gozdno samoto 
skriti Globodol v nadmorski višini okrog 200 m. To je majhno kra- 
ško polje, obdano z višjim, lepo gozdnim hribovjem, ravnega dna, 
ki pa so vanj vdolbene mnoge rupe in kraške kotanje. V njih se po 
večjem deževju pokaže kraška voda ter zelo' naraste, a vendarle ne 
more preplaviti širšega območja, tako> da ostanejo povodnji rudi- 
mentarne. Zato se more dno polja, ki je pokrito z obilno prstjo, do
bro obdelovati in v njem imamo' par vasi. Globodol je vdolben v 
smeri J—S, ki se uveljavlja tudi po, drugod v vzhodnem slovenskem 
krasu in je bržkone tektonsko zasnovana; iz njega drži nizka 
proga, spominjajoča na suhi dol, proti spodnji Temenici.



KRŠKA DOLINA. Krka teče po sredi pokrajine, v dinarski po
dolžni smeri, kot prav znatna reka. Nastane na tipično kraški na
čin: v podaljšku podolja, v katerem leži velika uvala z Lučami, so 
pod precej strmo polkrožno steno močni kraški izvirki; ugotov
ljeno je, da prihaja v njih na dan odtok iz različnih krajev, med 
njimi voda iz Šice na Radenskem polju (Hočevar 237, Serko* 238), 
ki prihaja podzemsko iz Rašice. Krka dobi brž pod izvirom dotok 
Višnjanskega potoka, ki je v vsem zgornjem delu edini njen nor
malni nadzemski pritok. Od tod dol dobiva samo> kraške dotoke; 
tik ob strugi so vodni izvirki, ali pa od nje le. kaj malega oddaljeni; 
med največjimi je Globočec pri Zagradcu, ki ga izkoriščajo za 
veliki krajinski vodovod. Sila zanimivo bi bilo ugotoviti, od kod 
vse se po podzemskem potu v Krko steka voda. Mnogoi SO' se že 
trudili, da z barvanjem doženejo podzemske vodne zveze. Saj ne 
more biti dvoma, da se v Krko* po kraškem načinu odteka voda 
skoro iz celotne Suhe krajine, a  vse kaže, da ji po podzemskih stru
gah priteka tudi voda iz kraških jam in studencev, nahajajočih se 
ob zahodnem robu Dobrepolj kakor tudi iz Ribnice. Veliko pozor
nost, pa tudi skeptične pomisleke je vzbudila ugotovitev s pomočjo 
barvanja, da se voda iz ribniške Rakitnice pojavlja na dan v iz
virku Šici pri Jami pod Žužemberkom, pa da se pokaže odtok iz 
Podpeške jame v Dobrepoljah pri vasi Podgozd še malo niže ob 
Krki (Forster 205, Hočevar 237 itd.). Bodočnost bo mogla razjasniti 
še marsikaj o tem, od kod vse se nabira voda v Krko; ne more biti 
dvoma O' tem, da ji priteka po podzemskem potu voda iz zelo širo
kega področja od vzhodnega roba Blok in južnovzhodnega sosed
stva Ljubljanskega Barja. Če odštejemo neznatni Višnjanski potok, 
redi Krko' samo kraška voda. Zato ni čuda, da nastajajo v njeni 
strugi posebne oblike, pragovi iz apniškei sige; z apneno snovjo pre- 
nasičena voda izločuje sigo, k jer prihaja v dotik z zrakom. Marsi
kje teče voda čez pragove iz sige v prav lepih skakavcih. Tak 
ostane njen značaj v vsem dinarskem sektorju; ko prehaja pod 
Sotesko v koleno', ki kaže hkrati prehod v alpsko smer vzhodne Do
lenjske, dobi prva dva pritoka Radeščoi s Črmošnjico in Sušico, 
tekočo1 ravno v nasprotni smeri, toda v podaljšku iste proge; odtlej 
se njeni pritoki naglo' množijo.

Ugotovljeno je, da je Krka vrezala svojo dolino na veliki tek
tonski prelomnici točno dinarske smeri; njeno* nadaljevanje poteka 
bodisi čez Črmošnjice in Semič kakor čez. Luče proti Ljubljanski 
kotlini. Krška dolina je prav značilna. Voda teče po zeloi ozki, a 
zato- strmo, ponekod skoro navpično v obliki tipičnega dola vre
zani strugi, ki spominja na kanjon, globok ponekod 15—20—25 m.



Zato poplave na Krki niso nevarne, dasi voda, kakor je značilna 
za kras, prav močno naraste. Šele zgoraj nad rečnim dolom se 
prične prava dolina; tu preide kanjon v široko teraso, ki pred
stavlja potemtakem pravo, dasi nekoliko' starejše dolinsko dno. 
Ta prostrana terasa, ki joi je bila vrezala Krka s svojo bočno ero
zijo' v živo' skalo1, spremlja reko* s približno' istim strmcem, nekako 
15—30 m nad sedanjim vodnim tokom (198). Nekoliko' je valovita 
in razjedena z vrtačami; podoba je, da jo je bočna erozija izdelala 
v dveh zaporednih stopnjah, morebiti zares šele v diluviju (Seidl 
188). Njena širina je precej neenaka; najširša je med Žužemberkom

Pod. 150. Dolina Krke

in Sotesko-, kjer doseza pri Jami-Dvoru širjavo 1,5 km. Nad njo 
se vleče naslednja višja terasa v višini nekako 65—85 m nad se
danjo' strugo, sesitoječa prav tako iz dveh stopenj višinske razlike 
15—20 m. Tudi njej se širina menjava, toda v glavnem je dokaj 
obsežna, ponekod docela ravna, drugod bolj valovita, s plitvimi 
vrtačami in nepravilnimi kotanjami. Na kraških terasah je obilo 
prepereline, zlasti na zgornjih, k jer je vidimo ponekod prav na 
debelo' v obliki rdeče ali rjave ilovice. Obilna prst daje izvrstne 
pogoje za obdelavo'; lepa polja spremljajo reko' in Krška dolina je 
spričo' tega prav dobro obljudena, v vsem obsegu, do' koder segajo 
očrtane terase. Ker pa se držijo reke, spremljajoč jo le v  razmeroma 
ne širokem pasu, 0,5—2 km, malokje več, je gosta obljudenost in 
lepa obdelanost razmeroma malo obsežna. Zakaj v pobočjih nad 
njimi že prevladuje goizd.

Krška dolina se s temi svojstvi razlikuje od tipičnih naših dot- 
lin; v njej ni nasutega kvartarnega dna, sploh ni nikake nasipine, 
saj se v rečnem dolu aluvialna ravnica komaj kje omembe vredno 
pokaže; nasuta aluvialna ravan se začne šele tik pod Sotesko', toda 
to je že na prehodu v Krško kotlino. Značaj doline dajejo dilu-



vialne in kasnoplioeenske v živo skalo urezane rečne terase, ki je 
vanje izdolben rečni dol in ki so obdane z dokaj strmimi pobočji, 
znamenje, da v dobi, ko jih je izdelovala bočna erozija, Krka po
dobno kot danes ni imela daljših pritokov.

V višini kakih 115—135 m nad sedanjih tokom spremlja Krško 
dolino zlasti na levi strani razmeroma ozka terasa, ki pa  ima to 
posebnost, da sega v srednjem delu, pri Žužemberku, zelo daleč 
vstran od Krške doline do Lisca in ob njem še doi Dobrniča, v vi
šinah 300—320 m, razjedena z uvalami in kraškimi kotanjami. 
Izdelal joi je z bočnoi erozijo pritok, ki je  tekel takrat še povrhnje 
v Krko, pa se brž v naslednjem razdobju preložil v kraško no
tranjost.

Med južnozahodnim robom Ajdovske planote, dosezajočim 
prav tu največje višine (590 m, 597 m) ter severni obronki Rogovske 
gore se Krška dolina temeljito' zoži v tesno sotesko, ki je dala ve
likemu gradu na njenem spodnjem koncu svoje ime. Komaj še za 
cesto je bilo tu prostora nad strugo, ki se iz nje na obe strani dvi
gajo zelo' strma pobočja. Soteska mora biti že stara, zakaj tudi sta
rejše terase manjkajo1 v njej in so le ponekod naznačene s položnimi 
progami ter pregibi v pobočju. Podoba je, da se že dolgo rogovsko- 
ajdovski prečni pas nahaja v krepkejšem dviganju; Krka se bori 
z njim v antecedentnem vrezovanju, ki ne pripušča kaj prida po
čitka za bočnoi vravnavanje. Soteska je skoro povsem neobljudena, 
mračna in nepriljudna s svojimi temnimi gozdi. Pod njo postavljeni 
grad Soteska pomeni danes zbirališče lesa iz zelo širokega področja.

IZRABA TAT, IN GOSPODARSKA STRUKTURA. Suha krajina spada 
z vzhodnim in osrednjim dolenjskim področjem med tiste slovenske 
predele, k i se odlikujejo' po izredno obilnih sledovih zgodnje, zlasti 
prazgodovinske poseljenosti. Dandanes borna Suha krajina s sil
nim pomanjkanjem vode, s skopo' od narave odmerjenimi gospodar
skimi viri, pičlimi ploskvami za obdelavo sposobnega zemljišča, 
kjer podjetni kmetje še danes razstreljujejo in odstranjujejo' skale, 
da si s tem razširijo ter izboljšajo' njive, nikakor ni na glasu, da bi 
bila privlačna za človeka. Upravičeno se sprašujemo, kaj je v sta
rodavnih časih privabljalo' človeka v ta predel, da se je naselil na 
tako mnogih krajih v Suhi krajini.

Podoba je, da je bilo ravno ter položno' apniško ozemlje, ki 
leži v nizkih in zmernih nadmorskih višinah, a je dovolj gladko in 
pokrito' z, zadostno' plastjo prepereline, podobno' vabljivo' za pra
zgodovinskega kmetovalca kakor sušna prodna področja na teh 
suhih ravnicah. Na planih kraških področjih Suhe krajine so po



nekod obilne množine rdeče ilovice, kjer so- v dokaj nagnjenih, pa 
zaradi tega ocednih legah bili nekdaj in so prav tako sedaj za ob
delavo' zelo ugodni pogoji; saj je kraška rdeča prst zelo rodovitna, 
če je primerno' gnojena, Nadalje se zdi, da je bilo1 na teh sušnih 
ploskvah v toplejših oddelkih prazgodovinske dobe za gozd že 
pičlo' moče*, pa ga je bilo' nemara bolj malo in v redkejši sestavi.

Pod. 151. Mlin, jezovi in pragovi na Krki

Vrh tega, tod prevladuje bukov in brezov gozd, ki je bilo' mnogo' 
laže prodirati vanj in je tem bolj vabil na krčenje.

Ob tem ne smemo prezreti, da v Suho* krajino* človeka ni pri
vabljalo' samo obdelovanje zemljišča. Apniška tla vsebujejo' tu 
obilo* železne rude, a zlasti mnogo* je železnega bobovca v kraški 
rdeči prsti, k jer je posebno lahko dosegljiv. Arheologi so ugotovili 
na več krajih sledove starega rudarstva in fužinarstva, bodisi že 
za prazgodovinsko' kot za rimsko* dobo*, n. pr. ob Selih pri Šum- 
berku, pri Vinkovem vrhu itd., kjer so> mogli odkriti stare* kovač
nice. Rudarstvo* in fužinarstvo' se je moglo tem bolj uspešno raz
vijati, ko* je bilo v prostranih bukovih gozdih obilo* lesa za oglje. 
Železno* rudarstvo* in fužinarstvo* je v Suhi krajini še nedavno* imelo 
prav važno' vlogo*, le da so železarska podjetja namestili na edino*, 
a izdatno1 vodno* silo*, na Krko. Tu so še* v 19. stoletju postavili velike 
fužine na dveh krajih. Pri Z a g r a d e i ,  v vasi Fužine, so' bile



fužine in kovačnice že skozi stoletja, a  sredi 19. stoletja so jih še 
povečali ter zgradili novo železno livarno. Šele proti koncu stoletja 
se je vse nehalo; manjša hidroeentrala je nastala končno' na istem 
mestu. — Še imenitnejše železarsko središče je bilo v D v o r u  pod 
Žužemberkom, v osredju pokrajine^ ki se odlikuje po> sledeh zgod
nje poseljenosti in starega železnega rudarstva ter železarstva (Sela 
pri Šumberku, Vinkov vrh). Tudi tu je staro fužinarstvoi doživelo

Pod. 152. Dvor pod Žužemberkom, ostanki železarne leta 1934

moderno povečavo, ko so1 grofje Auerspergi ob koncu 18. stoletja 
jeli povečevati fužine ter jih v 19. stoletju preuredili v velike že
lezne tovarne, ki so> zaposlovale do> 200 delavcev. Železno rudo so 
kopali v bližnjih krajih Suhe krajine:, a mnogo so jo dovažali od 
daleč. Železne izdelke so prodajali (stroje, mostove, orožje itd.) na 
vse strani. Oglje je nudila največ Suha krajina in njeno gozdno 
sosedstvo. V drugi polovici 19. stoletja se je jelo- podjetje zmanj
ševati, saj spričo oddaljenosti od modemih prometnih žil in po
manjkanja domače rude ni moglo uspešno tekmovati. Ko> je končno 
dolenjska železnica stekla ob Temenici, a ne ob Krki, so> leta 1893 
podjetje popolnoma opustili. Še nedavna so pričali ostanki tovar
niških zgradb, zlasti plavža, o stari industrijski delavnosti; samo 
večje žage so* se naselile na istem mestu.

Tretja velika železarna v 19. stoletju je bila v neposredni bli
žini Suhe krajine, v Ponikvah na Rašici tik nad njenimi ponori.



Za fužine so- rabili mnogo oglja, za katerega so dajali les- v prvi 
vrsti krajinški bukovi gozdovi. Nemara ni neutemeljena domneva, 
da SO' velike ploskve izkrčenega ozemlja, ki jih vidimo- v Suhi kr a- „ 
jini, zlasti na desni strani Krke, posledica intenzivnega oglarjenja 
v dobi železnega topilništva. Namesto gozdov se tamkaj širijo' pro
strane planjave, porasile s travo, ki služijo največ za pašo, a  vmes 
manjši redki, največ brezovi gozdiči, ki se izkoriščajo: za steljo. 
Na neštetih krajih vidimo še dandanes, kako ležijo na površju go
molji železne rude, medtem ko' so v imenovanih vaseh še vidni 
gradbeni sledovi nekdanjih fužinarskik poslopij. Tudi stari ljudje 
se še spominjajo boljših časov dobrega zaslužka, ko je Suha krajina 
tudi v obrti nekaj pomenila. Dandanes izkoriščajo vodno silo- Krke 
samo za mnoge mline z žagami, tem bolj ko je v ostali Suhi krajini 
pomanjkanje vsakršne možnosti za namestitev mlinov. Ni čuda, da 
vadijo do' mlinov na Krki povsod zelo izvoženi kolovozi, znamenje, 
kako- širokemu področju morajo- služiti. Le pri Zagradcu je nastala 
na njej električna hidrocentrala.

V celem je v polje spremenjene površine v Suhi krajini raz
meroma zelo malo, na splošno nekako- 10—16% celote, nekaj več 
seveda v Krški dolini, kjer je je v širših področjih do 36%  ter 
v Dobrniški kotanji. Dobrih travnikov zelo manjka v Suhi krajini, 
pač pa vidimo tu obsežne travnate planjave, ki se izkoriščajo naj
več za pašo-. Na neštetih krajih gleda na njih na površje živa skala, 
obilo- je med čistimi travnimi ploskvami grmovja leščevja ter malih 
bukovih in zlasti brezovih gozdičev. Toda bodisi poljedelstvu kot 
živinoreji je v Suhi krajini silna ovira v pomanjkanju vode; maloi- 
kje na Slovenskem trpi kmetsko' gospodarstvo toliko' od suše kot tu.

V poletni vročini običajno' še oni redki studenci, ki jih pre
morejo' nekateri kraji, presahnejo; kapnica, ki si z njo' pomaga pre
bivalstvo' najbolj, poide in tedaj morajo kmetje voziti vodo' po več 
u r daleč, dobis-i od Temenice ali od Krke ali iz Dobrepolj. Nekdaj 
so očitno nabirali vodo za živino v malih plitvih lokvah, obdanih 
v ilovico, znanih pod imenom kal; krajevnih imen po' kalu imamo 
obilo v Suhi krajini (Kal, Lučarjev Kal, Rdeči Kal, Jordan j Kal). 
Marsikje se še danes vidijo sredi vasi plitve kotanje, z vodo ali brez 
nje; vidi se celo, da so nekatere vasi nameščene smotrno okrog 
kala. Ni tedaj bolj naravne stvari kakor da soi v najnovejši dobi 
prav v Suhi krajini oblasti najprej začele z velikopotezno' akcijo, 
da se napelje vodovod po pokrajini. V ta namen so- že od vsega za
četka nameravali izkoristiti močni kraški izvirek Globočec pri Za
gradcu.



Gozd v gospodarstvu Suhe krajine malo pomeni. Res da ga 
zemljiška statistika ne izkazuje malo, po krajinskih občinah od 40 
do 60 %* celotne površine, toda to je skoro brez izjeme slab gozd, 
največ bukovje, pa nekaj brezja, leščevja itd. Po veliki večini je 
to bosta, iz katere dobivajo kmetje komaj les za domačo porabo, 
drva, steljo; oglarstvo poznajo le še izjemoma kje. Za spoznanje 
boljši gozdi so v največjih sklenjenih gozdnih področjih, predvsem

Pod. 153. V Zvirčah

ob Soteski, k jer edino* je imela zaposlenost v žagarsko-go zdarski 
panogi večjo* vlogo. Sicer pa spada Suha krajina med tiste predele 
na Slovenskem, v katerih gozd ne nudi zaslužka.

Suha krajina se* poleti zelo* segreje; saj niti nadmorska višina 
še ni znatna, a  vrh tega je odprta proti Krški kotlini in posredno 
Panonskemu nižavju. Po njej poteka meja vinogradov. Tu se v 
ugodnih legah pojavljajo* zadnji odnosno* prvi vinogradi. Imamo 
jih seveda le na posebno dobro' eksponiranih pobočjih, tedaj na 
južni strani gorskih hrbtov, v višinah, k i prekašajo okolico v znat
nejši meri. Vidimoi jih vzhodno od Globodola okrog Golobinjeka, na 
južnih pobočjih Ajdovske planote in Trebanjskega vrha, pa tudi na 
Liscu. Celo* v zahodno* Suhoi krajino* še* segajo vinogradi, kjer jih 
imamo nad Gradencem, pa celo še pri Ambrusu. Vinogradi so* tudi 
na pobočjih tik ob levem bregu Krke, kjer jih vidimo* zadnje še



nasproti Šmihelu tja  do Zagradca. Seveda ima vino tu obilo kis
line in končno gre le za majhne množine pridelka, ki se porablja 
samo* za domače potrebe. Yrh tega moremo povsod opazovati, kako 
se vinogradi opuščajo-.

V gospodarskem pogledu je za Suhoi krajino- važnih še dvoje 
dejstev. Prvo- je prometna lega. Osrednjo prometno žilo- predstavlja 
Krška dolina, lahko- prehodna v vsem obsegu. Kakor že omenjeno- 
bi bila prikladna za daljnovodni pro-met spričo ugodnega narav
nega podaljška po- dolgi uvali mimo Luč na Grosuplje, pa po 
Črmošnjiški dolini na Semič in v Beloi krajino. Tod je držala še 
starodavna cesta, ki jo- označujejo- tudi mnoge arheološke najdbe. 
Toda v moderni dobi je z železnico- temeniška pot še posebno- pre
vladala ter promet iz velikega dela Suhe krajine potegnila nase v 
prečnih smereh; vloga podolžne prometne žile ob Krki je- bila, s tem 
še bolj prizadeta. V prečnih pravcih prehodi niso težki; narava jih 
nakazuje čez Dobrniško- kotanjo, pa proti Kočevju skozi Stari log, 
vrh tega ob severnem koncu po- Muljavski dolini ter čez Hočevje 
k Dobrepoljam. S cestami Suha krajina ni slabo preprežena, toda 
ostala je vstran od železniške proge, ki so zlasti njeni osrednji pre
deli od nje zeloi oddaljeni. Ni slučaj, da spada avtobusni promet 
med Žužemberkom in železniško- postajo- Stična (Ivančna gorica) 
med najstarejše avtobusne zveze na Slovenskem.

Oddaljenost od železnice spada nedvomno med vzroke, da se 
obrtna podjetnost ni ohranila v Suhi krajini. Pri tem je opozoriti, 
da bi Krka kot močna vodna sila mogla pomeniti privlačnega črni
te! ja. Videli smo-, kako- je privezala nase- znatno- železno- obrt, ki se 
je mogla stopnjevati v industrijo- zlasti na Dvom. Za moderno iz
rabo- je neugodno izredno- veliko- kolebanje vodnega stanja Krke 
v toku leta, posebno majhna množina vode v poletnih mesecih. 
Hidro-centrala, ki so- jo zgradili ob dediščini stare fužine pri Za
gradcu, se je morala boriti z velikimi težavami, pri čemer je- po
manjkanje obrtnih odjemalcev učinkovalo- posebna neugodno. Pod
tem so- jo- združili z velenjsko- centralo- v skupno* elektrifikacijsko- 
omrežje, a danes pomeni njena mala proizvodnja le neznatno- kapljo 
v veliko množino naše sodobne elektroenergije. S svojimi mnogimi 
slapovi o-b zasiganih pragovih nudi Krka, dobro vodno- moč, ki jo- 
je mogoče še povečati z umetnimi jezovi, tem bolj ko- nudi tesen 
rečni dol za zajezitev prav ugodne pogoje. Marsikateri moderni 
obrti bi mo-gla potemtakem Krka vendarle nuditi osnove. V dobi 
naraščajačega kamionskega tovornega prometa bi se mogla pre
magati celo- oddaljenost o-d železnice, tem bolj lcoi so delovne sile v  
veliki množini na razpolago.



Dejansko je dandanes Suha krajina docela kmetijski predel 
ter spada s spodnjo in srednjo Dolenjsko med najmanj industria
lizirana področja na Slovenskem. Po veliki večini živi tu okrog 
80 %  celotnega prebivalstva od kmetijstva (v novi občini Žužem
berk 77%), ponekod celo okrog 90 %. Ni čuda, da je Suha krajina 
postala področje močnega odseljevanja in da nam populacijski raz
voj v dobi zadnjih 80 let izkazuje povečini stagnacijo!, ponekod 
močno' upadanje, in le v manjših področjih neznatno napredovanje.
V celem znaša, gostota, med 25 in 50 ljudi na, km2, le v Krški dolini 
je  višja.

Suha krajina je poseljena dokaj enakomerno1. Res je sicer, da 
soi v Krški dolini ter v Dobmiški kotanji vasi bolj zgoščene, toda 
širših neobljudenih področij nimamo; največja so> še v Kremenjeku 
in v najvišjih hribih Ajdovske planote, zlasti na skrajnem jugu. 
Sicer pa so vasi razporejene dokaj enakomerno, naslanjajoč se na 
lehe obdelovalne zemlje. Povečini vidimo tu vasi znatne velikosti, 
največ v gručasti obliki, a niso redke take, ki kažejo pravilen tločrt 
obcestnega ali središčnega tipa. Vmes soi nasejani tudi redki zaselki, 
nekateri bolj razloženega značaja, zlasti tamkaj, kjer preveč raz
gibano in kraškoi razdrapano' zemljišče ne dovoljuje koncentracije. 
Toda posamič stoječih kmetij tu ni. Vasi soi nameščene bodisi po 
suhih dolinah in dolih kot po' uvalah in drugih kraških kotanjah, 
po visokih ravninah, a tudi na temenu hribov, kakor pričajo že 
imena Hrib, Vrh, Vrhtrebno, Grmada, Brezova Reber itd. Najvišje 
se je vzpela vas Korinj 615 m. Treba je še enkrat naglasiti, da je bilo 
v južnem delu predela, ki spada po> oioplastiki in prirodnih svoj- 
stvih še k Suhi krajini, nekaj vasi, k jer soi govorili kočevski jezik 
n. pr. Smuka, Seč). Krajinčani so' razlikovali med Suho krajino in 
Kočevarji, tako da jim kočevske vasi Smuka, Seč itd. niso bile več 
v Suhi kra jini, marveč že na Kočevskem. Toda ta  razlika je mogla 
biti samo* v jezikovnem razločku utemeljena, geografsko' pa nikakor 
ne. Zakaj docela isti pokrajinski značaj je do severnih obronkov 
Roga, pa tudi čez Seč in Polom tja  proti Mali gori in Staremu 
Logu, kjer imamoi polagoma prehod v obrobje Kočevskega polja,, 
ob južnem zaključku orografske Male gore ter zahodno* mimo Roga.

POMEMBNEJŠI KRAJI. ŽUŽEMBERK. Suha krajina, ima skoro- na
tančno v sredi svojega širokega teritorija tržno* središče, kakor v 
podobni središčni legi malokatera naša pokrajina. Da je nastalo 
v dolini Krke, se zdi takorekoč samo ob sebi umljivo. Saj je bila 
Krška dolina od nekdaj poglavitna prometna žila, ki se je 'včasih



kosala celo s temeniško potjo. Po njej je  tekla rimska cesta, z 
naslonitvijo bodisi proti Stični kot proti Doprepoljam. Prav tal«> 
je v srednjem veku in v novi dobi vednoi sprovajala promet po 
dolgem, v zvezi s prečnimi prehodi. Prav na križišču podolžne poti 
in prečnih prehodov so prirodni pogoji za, nastanek tržišč, in sicer 
na več krajih. Na zgornjem koncu doline je tako' mesto' tam, k jer 
se ob močnem izviru Krke nudi dobra zveza bodisi mimo* Muljave 
na Stično, kakor proti Dobrepoljam, mimo Gradišča, kjer je držal 
očividno starejši prehod, obeležen s prazgodovinskimi in rimskimi 
izkopaninami ter novejši skozi vas Hočevje, kjer teče sedanja cesta. 
Sledovi stare obljudenosti obeležujejo tudi prehod mimo Muljave. 
Toda tržišče tu ni nastalo. Vendar O' pomembnosti kraja priča 
dejstvo, da je bil tu skozi stoletja večji grad, sedež fevdalnega 
rodu. Nekoliko' znatnejše cerkveno' središče je nastalo' v Vidmu, po
membno' že od 12. stoletja znano pod imenom K r  k a , ki je označba 
za vso sosesko, dasi vasi Krke same sploh ni (Valvasor ima še ime 
'Vrhkrka). In tako je mogla Krka, ki obsega več prav znatnih in na 
gosto postavljenih vasi v zgornjem koncu doline, le maloi napre
dovati ter doseči v Vidmu nekoliko znatnejšo povečavo'. V moderni 
dobi je še na slabšem, ker jo cesta od Stične na Žužemberk pusti 
ob strani.

ŽUŽEMBERK. Edino naselje, ki je v Suhi krajini dobilo tržni 
-značaj, je Žužemberk, trg v slikoviti legi ob mostu ter na terasi 

nad Krko, v sredini Krške doline. Da so prav to mesto odbrali za 
grad in tržišče ob njem, k temu je, kakor se zdi, največ pripomogel 
dober položaj za most čez Krko in ugodnost dobrega prirodnega 
prehoda proti glavni cesti ob Temenici mimo* Dobrniča, pa tudi 
mimo Sumberka, dočim za prehod skozi zahodno' Suho krajino' na 
Kočevje ali Dobrepolje. Žužemberk ni boljše izhodišče kot drugi 
kraji, stoječi v Krški dolini. Podoba je, da je odločal prehod čez 
most in proti Temenici, kjer je na široki kraški kotanji pri Dobr
niču po prirodi nakazana zveza bodisi proti Trebnjemu in Šent
vidu kakor proti Mimi peči. Ves ta predel kaže izredno obilne 
znake že zgodnje goste obljudenosti; skoro se more reči, da so' tod 
redki kraji, kjer ni biloi mogoče najti izkopanin iz prazgodovinske 
dobe. Dobrnič je moral biti znatnejše demogeografsko središče že 
zgodaj in je še danes znatnejša vas.

Na mestu Žužemberka so obilni sledovi prazgodovinske na
seljenosti z ostanki močnega gradišča na brdu nad trgom. Za rimsko 
dobo se domneva cestna zveza odtod na Trebnje—Pretorium Lato- 
bicorum. Da je bilo' tudi v prvi slovenski dobi krepko naselbinsko



jedro, moremo sklepati po kosezih, ki so bivali tu (42). O začetkih 
trga je malo znanega, trg se sploh šele kesno imenuje. Krka tvori 
tik pod trgom tri mogočne slapove, prikladna je bila za obrtništva.
V Žužemberku in ob njem se je že zgodaj naselilo' železarstva in 
fužinarstvo; zelo je verjetno', da so tudi vodne sile privlačevale 
tržno naselje, saj je imel Žužemberk dokaj stare obrti (Valvasor). 
Najbrž je dal pobudo za urbanizacijo stari grad, postavljen v trdno

Pod. 154. Žužemberk

postojanko na terasi, dvigajoč se strmo iznad reke, obvladujoč pre
hod po dolini, čez most in k  Temenici; tudi ime pripoveduje pre
pričevalno' O' tem. O važnosti tega prehoda pripoveduje tudi dejstva, 
da je bila v fevdalnih časih v Žužemberku mitniška postaja (42). 
Podobno je, da je zlasti prikladno mesto za prehod čez reko pripo
moglo' k namestitvi tržišča. Saj čez Krkoi graditi mostove ni povsod 
lahko, spričo prevladujočega kanjomskega značaja. Pogled od južne 
strani nam še danes zgovorno' pripoveduje (prim. slikoi), kako' se je 
Žužemberk lepo' slikovita razprostrl na obeh straneh mostu; sta
rega naselja na desnem bregu ni dosti manj ko na levem, k jer se 
naslanja na mogočni grad. Nedvomno spada tudi Žužemberk med 
tržišča, nastala ob mostu. Tločrt ne kaže na preudarno' ustanovitev; 
podoba je, da je naselje nastajalo polagoma. Danes je njegov po
glavitni del na levi strani Krke.



V modemi dobi je biloi seveda Žužemberku močno v škodo*, da 
je popolnoma prevladala glavna cesta ob Temenici in je prenehal 
blagovni in osebni promet, ki je skozi stoletja vodil od Novega 
mesta skozi Žužemberk na Rašico* in čez Bloke na Trst. Tako* mo
remo1 sklepati že po mitnicah v našem trgu in Rašici (45; 204). Ko* 
so' gradili železnico prav tako ob Temenici in je ostala Krška do
lina ob strani, je bil Žužemberk znova prizadet, avtobusna zveza 
na Stično*, med najstarejšimi na Slovenskem, je le slabo nado
mestilo. Trpel je tudi nad tem, da je* ostala njegova okolica povsem 
agrarna, ko* so se tudi zadnje kovačije ter fužine in železne tvornice 
ob Krki zaprle ter je Suha krajina postala predel krepkega od
seljevanja. Žužemberk je ostal skromno; tržišče, njegovo prebival
stvo* se v veliki meri bavi tudi s kmetijstvom. Upravna vloga s 
sedežem sodnega okraja je nekoliko* poživljala urbansko* funkcijo.
V času narodnoosvobodilne vojne je bil Žužemberk večkrat v sredi 
hudih borb, nemara prav zaradi obvlade prehoda čez Krko*, in je 
veliko* trpel v bitkah, pa tudi zaradi avionskega bombardiranja. 
Še do* danes si ni do* kraja  opomogel od vojnih poškodb. P a  tudi 
gospodarska dejavnost se* tu ni poživila in stari trg se* ni mogel 
razviti v pravo mestno* naselje. Ne čudimo se, ako* je Žužemberk v 
obdobju od 1880—1931 nazadoval za 20 %  v številu prebivalstva, 
a do* leta 1953 celo* za 37 %, tako* da ima danes samo* še 601 pre
bivalca,

DOBREPOLJE

PO L O Ž A J. Ob Suho krajino* se na zahodni strani naslanjajo* Do
brepolje, Pošteno* zaslužijo svoje ime, zakaj to* je suho* kraško* polje, 
ki predstavlja s svojim velikim sušnim, ravnim zemljiščem, lepo 
obdelanim in dobro* poseljenim, takorekoč oazo* sredi razgibane pre
težno* kraške in malo* produktivne pokrajine. To* je zares Dobro 
polje*. Precej je dolgo*, zakaj nič manj ko 14 km meri v dolžino*, a 
hkrati zelo* ozko*, saj mu znaša, širina na. najširšem severnem delu 
samo* 3 km, medtem ko* je v srednjem in južnem delu še več ko* za 
polovico* ožje. Značaj zaprtega polja se še stopnjuje, ker ga obdajata 
na obeh podolžnih straneh visoki gorski ograji. Na vzhodni strani 
se dviga krajinška Korinjska planota, ki dviga svoje največje 
hribe v Planskem vrhu (773 m) tik nad Dobrepoljami. Nadvse zna
čilna je zahodna stran Dobrega polja; tu se dviga na dolgi, skoro 
povsem premi črti impozantna, s temnimi go*zdi p ora stia, izredno* 
h trma. stena M a l e  g o r e ,  ki se dviga mestoma 400—500 m visoko



brez najmanjšega pregiba. Težko je dvomiti, da imamo tu opravka 
z izrazito tektonsko prelomnico, zakaj z erozijo si take stene v rlani 
situaciji nikakor ne moremo tolmačiti. Mala gora ima tipična svoj
stva apniških planot Raškega podolja, le da še v stopnjevani meri.
V izredno dolgi, a zelo> ozki progi se dviga med Dobrim poljem in 
Velikolaškim škriljevim predelom ter Ribniško dolino, ki se vlečeta 
v nadaljevanju Goljanske planote med obema velikima prelom-

r
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nicama. Mala gora, je tipičen tektonski gorski čok. Zdi se, da je v 
njej glavni del ostanek planote v višini 740—800 m, toda z znatno 
višjimi kopami (do 964 m), ki razodevajo' zopet posebno' vršino v 
višini okrog 870—930 m. Ta visoki pas je domala ves porastel z 
gozdom in popolnoma neposeljen, samo cerkev Sv. Ane (939 m) stoji 
tik pod najvišjim vrhom in v severnem delu segata majhna zaselka 
na 800 m višine, pa še malo čez. Proti JZ se Mala. gora v stopnjah 
znižuje; zelo dobro se vidijo prav izrazite terase, ki morajo biti 
učinek rečne bočne erozije, nagnjene proti Ribniški dolini; na njih 
stoje posamezni zaselki pa vas Velike Poljane. Kakor v razčlenje
nosti takoi je velika razlika med vzhodno: in zahodno' stranjo Male 
gore v hidrografskem pogledu. Niti ena tekoča vodica ne moti 
krasa Male gore; na njenem zahodnem vznožju vode ponicujejo, 
a na vzhodnem vznožju izvirajo v obliki močnih kraških izvirkov.



Vzhodni rob Dobrega polja ni tako izrazit; niti ni premočrten, 
niti se ne dviga planota nad njo s takoi strmim pobočjem; niti ni 
njena višina tako' enakomerna kot v Mali gori. Na severnem koncu 
se Dobrepolje zaključujejo precej neposrednoi na črti, ki poteka 
točno pravokotno' na dinarsko smer in predstavlja nadaljevanje 
doline spodnje Rašice; v podaljšku iste smeri pričenja na V dolina 
Krke z velikimi vodnimi izvirki. Komaj moremo dvomiti, da ima 
ta črta globljo zvezo' z notranjo zgradbo celotnega predela. Proti 
JV se Dobrepolje zožujejo' in se zožijo končno v tesno drago, ki 
se ji dno dviga in k i dobi značaj doline; v njenem nadaljevanju je 
zarezana kotlinica bivših kočevskih vasi Kukovo ter Vrbovec. Nad
vse očitno se vidi, da je Dobro polje zasnovano' in izoblikovano na 
dinarski podolžni prelomnici, ki se nadaljuje bodisi proti SZ (mimo 
Železnice in Šenturja) kot proti JV, potekajoč na vznožju Male 
gore, kjer so vanjo' zarezani mnogoštevilni kraški izvirki.

VODNE RAZMERE. Dobro polje navadno imenujemo' suho' polje. 
Edino je tega tipa na Slovenskem. Toda povsem upravičena ta 
označba ni, zakaj dejansko tudi tukaj nismo brez raznovrstnih 
hidrografskih pojavov. Na zahodnem robu Dobrega polja izvira na 
več krajih voda v močnih izvirkih, ponekod v velikih kraških 
jamah (Podpeška jama, Kompoljska jama). Toda ta  voda se po>- 
nekod sploh ne dvigne na višino ravnine, marveč jo vidimo samo 
v jami, kako' odteka dalje, vsekakor v živoskalni osnovi Dobrepolj 
in pod Suho' krajino proti Krki. Toda kadar nastopi prav veliko 
deževje, se vendarle tudi iz nekaterih izvirkov voda razlije po 
ravnini. Takoi je zlasti v južnem delu Dobrega polja, v Strugah, 
ki predstavljajo nekoliko razširjen, v marsičem malo' osamosvojen 
del celotnega polja. Tu privre v najbolj deževnih časih kraška voda 
na dan in preplavi polje ter izgine šele polagoma v neštetih rupah.

Toda poglavitno povodenj v Dobrepoljah povzroči — Rašica. 
Kadar je najhujše deževje in Rašica silno' naraste, požiralniki pri 
Ponikvah ne morejo' goltati preogromne vodne množine in takrat 
plane voda poi suhi strugi dalje ter udere v Dobrepolje. Toda to 
ni poplava, ki počasi raste in šele v nekaj dneh doseže višek, kakor 
na tipičnih kraških poljih, marveč je povodenj hudourniškega zna
čaja, ki po najhujših nalivih nenadoma p ridere in po' nekaj urah 
ali dneh divjanja odtečei Toda odteka polagoma po polju ter doseže 
končno najjužnejši, najnižji njegov del, Struge, kjer ne more dalje* 
pa se ustavi in mora čakati, povečini po več dni ali celo tednov, 
da se odteče po kraških rupah, ki je z njimi preprežen južni konec 
Dobrega polja. Sreča je še, da so take ogromne povodnji Rašice



zelo' redek pojav, ki se ponavlja le na več let (zadnja velika po
plavna katastrofa se je dogodila leta 1933). Toda hkrati je prav 
ta redkost vzrok še večje škode, zakaj ravan je sicer sušna in lepo 
obdelana; zato povzročijo povodnji Rašice tem večjo' škodoi na 
polju. Ona maloobsežna področja na jugu, zlasti v Mlakah in Stru
gah, ki jih dosežejo bolj pogostne, a mirne poplave iz kraških 
izvirkov, so se prilagodila vodnim pogojem ter imajo le travnik in

Pod. 156. Mala vas v Dobrépoljah

pašnik. Toda kadar se ta povodenj združi in pomnoži ter poveča z 
burnimi vodami Rašice, nastane v Strugah poplava, k i pokrije vso 
ravan več metrov na debelo.

IZOBLIKA DOBREPOLJ. Spoznali smo poglavitna oroplastična 
in hidrografska svojstva Dobrega polja. Toda njegovega nastanka 
še ne moremo zadovoljivo' in izčrpno raztolmačiti; osnovno' važne 
uganke so tu še nerazrešene. Preseneča, da je dno v Dobrem polju 
nagnjeno od SZ proti JV, od višine 440—450 m na 430 m v sredini 
in 417—420 m na južnem koncu. Zakaj obrisi polja, zlasti orografski 
zaključek na JV in povezanost z Raškim podoljem na SZ, govorijo 
za to, da ga je sprva oblikovala reka, ki je tekla v prvotno' Rašico*. 
Nedvomno' so kesneje nastopili tudi tektonski udori, ki so pripon 
mogli zlasti k nastanku kotline v širšem severnem delu. Tamkaj 
je videti, kakor da sestoji polje iz dveh kotlinic, ki se med njima

t



vzdiguje obsežna osamljena Gorica (470 m). Podoba je, da je pri 
celotnem kesnejšem tektonskem dviganju severni del vzbočen krep
keje od južnega, kar je povzročilo* obrat strmca in ustvarilo pogoje 
za današnjo usmerjenost vodnega toka.

Dno* Dobrega polja ni enolično. Dobro se vidi na posameznih 
krajih, da je to ravan, vrezana v živo skalo. Na njej se vidijo 
ostanki suhih strug, a tudi neznatne plitve kotanje s požiralniki. 
Toda velik del je pokrit s slabo zobljenim prodom, kakor ga vidimo 
na primer v gramozni jami pri Zdenski vasi, pa tudi v osredju in 
v zahodnem delu, ponekod v menjavi z glino, ki je je toliko, da so 
jo v prejšnjih časih predelovali v opekarnah. Očitno* je, da so v 
pleistocenu, v spremenjenih klimatskih ter hidrografskih razmerah, 
vode v Dobro polje nanašale prod in pesek, ponekod pa se je v 
lokvah, morda celoi jezercih, odkladala glina. Povsod v širšem se
vernem delu je površina prekrita z zadostno plastjo prepereline, 
le malokje gleda, skala na površje. Se tja čez Kompolje je polje 
sama lepa sušna ravan, ki je domala vsa urejena v dobre njive in 
travnike, ki jih nikdar ne doseže povodenj razen kadar udari 
izjemoma od Ponikev sem prebum a Rašica. Toda vzhodnih delov 
tudi ta ne doseže. Severni del je potemtakem pravo* suho podolje, 
zares Dobro* polje, ki je pač tu dobilo* svoje značilno ime.

Srednji del Dobrepolj, nekako* od Kompolj dalje, kaže precej 
drugačno* lice. Tu se njegovo dno deli na dva podolžna, med seboj 
dokaj različna pasova,. V zahodnem delu se vleče nižja proga, ki 
je po veliki večini prekrita z ilovnato* naplavino*; zdi se, da je 
tod nekdaj, pač v pleistocenu, tekel potok z odtoki iz studencev. 
Po* velikem delu ravnine vidimo* tu samo* vlažne travnike, ki jih 
neredko* zalivajo* povodnji iz kraških izvirkov (»Mlake«). V vzhod
nem delu se vleče višja proga, katere površina je pokrita z vrtačami 
in kraškimi kotlički; meja med njima poteka povečini premočrtno, 
tako* da moramo tudi tu misliti na vzroke v tektonski premaknitvi. 
Proga z vrtačami predstavlja nemara staro* dno* Dobrepoljske kot
line; na njej so* seveda za kulture slabši pogoji, zato* je* povečini 
porastla z gozdom, največ redkim brezjem in grmovjem (prim. va
sico Brezje). Nižja proga, pokrita z, naplavino* in preperelino, ima 
v južnem delu najneugodnejše odnošaje*; tu  privre iz izvirkov pod 
Malo* go*ro* včasih toliko vode na dan, da nastanejo* široke povodnji. 
Zato je ta del najslabše obljuden. V Strugah, najjužnejšem delu 
kotline, je zarezanih po* površini obilo* globljih strug, usmerjenih 
od SZ proti JV. V njih ter ob njih je nešteto* rup, ki v njih odteka 
voda v globino; med strugami, ki so* očitno* dale krajini imei, so* 
nevelike kope*, hrbti in terase višjega, dasi bolj skalnatega zerni-



Ijišča in na njih so postavljeni številni mali zaselki, ki tvorijo 
sosesko Struge. Struge dobivajo v svojih kraških izvirkih bržkone 
vodo iz Tentere; tu nastopajo povodnji najbolj redno, najbolj pon 
gosto. Toda veliko* škodo in nesrečo prinašajo vendarle samo po
vodnji, ki jih povzroči prodor Rašice.

V celem so* Dobrepolje zelo dobro obdelane in gosto poseljene, 
predstavljajoč v kulturnogeografskem pogledu silno* poudarjeno

Pod. 157. V Zagorici, Dobrepolje

nasprotje hriboviti kraški okolici. Zanimivo* je opazovati, kako se 
med seboj razlikujejo naselja v soglasju s prirodo tal. V razgibanih 
Strugah vidimo le zaselke in manjše vasice, toda razpostavljene 
dokaj na gosto* po* napetih krajih. Ob vlažnih Mlakah sta se zaselka 
Čretež in Brezje umaknila na višje, a sušno* zakraselo* staro* dno*.
V širšem severnem delu, ki je ves enakomerno* sposoben za kulture, 
vidimo vasi po* vsej ravnini, bodisi ob robeh kakor bolj po* sredi. 
In sicer same velike vasi, ki vzbujajo* našo* pozornost po* svojem 
povečini pravilnem tločrtu; nekatere v klasični obcestni obliki, 
(Bruhanja, Zdenska, vas itd.), druge razvrščene smotrno* okrog sre
dišča (na primer lepo* zaokrožena Mala vas). Sredi vasi so* povečini 
še ohranjene lokve*, ponekod prav obsežne, nudeč vodo* za živino, 
podobno* kot kali v Suhi krajini. Tudi kmetski domovi, razvrščeni



po enakomernem sistemu, bodisi v vzporednih ali stegnjenih obli
kah, obračajo po- svoji pravilni razvrstitvi pozornost nase, podobno 
kot lične starinske kmetske hiše (prim. slike F. Kralja).

V gospodarstvu so Dobrepolje zaostale in v novi občini, ki ima 
svoj sedež v Vidmu, je še zmerom 65,7 '% kmetskega prebivalstva 
ter le 1,7 %  v industriji, pa 9 %- v obrti zaposlenih ter 3,3 % v pro
metu ob 15,6 %i neproizvajajočih.

YIDEM-DOBREPOLJE. Dobroi polje s svojo1 široko površino' suš
nega ravnega zemljišča je bilo zgodaj poseljeno, vsekakor poprej 
nego ozemlje z normalnim površjem v Laščah. Ob severnem robu 
je že zgodaj držala cesta, ki so ob njenih sledeh nastale stare slo
venske vasi; ena ima po njej ime Cesta. P rafara Dobrepolje se ome
nja v 13. stoletju in je nastala ob vasi, ki se očitno po- cerkvi imenuje 
Videm, a nosi ime po celotni pokrajini. Stari grad je stal na hribu 
tik severnoi od Dobrepolj. Toida najbolj se je razvila vas Videni 
ob starodavnem župnem središču in tu je ob stari vasi v obcestni 
obliki, kakor prevladujejo v Dobrepoljah, nastalo novo* naselje ob 
cerkvi, sesto ječe iz gostilniških, trgovskih in obrtniških domov; 
urbanski značaj Vidma nam priča, kako zelo bi ta  predel potre
boval tržnega središča. Toda od železnice je ostal Videm oddaljen 
skoro 2 km, zato je ob železniški postaji začelo nastajati novo na
selje z gostilnami, lesnimi skladišči in znatnejšoi apnenico* s 27 de
lovnimi močmi.

P R E G L E D  G O S P O D A R S K E  S T R U K T U R E  
S R E D N J E  D O L E N J S K E

Poglavitna značilnost srednje Dolenjske je v dejstvu, da je 
eden od tistih predelov slovenske zemlje, k i je v gospodarskem po
gledu najbolj zaostal. V njem se je industralizacija. dosedaj naj
slabše uveljavila, saj tu  dejansko industrije sploh še ni, razen ma
lenkosti premogovništva v Krmelju in tu tam kaj malega, komaj 
omembe vrednih obrtnih podjetij, pa  komaj neznatnih pričetkov 
industrijske dejavnosti, kakor v Mirni, Mokronogu, Stični. Ako 
nočemo', da se bo ta  predel še nadalje praznil in se bodoi ljudje 
odseljevali, je potrebnoi, da tudi tu pripomoremo industrializaciji 
do večjega uveljavljanja. A videli smo<, da. so prirodni pogoji za 
kmetijstvo v nižjih in planih področjih vendarle znatni, razen v 
večini Suhe krajine in poi hribovskem obrobju. Vendar bi biloi treba 
kmetijsko obratovanje racionalizirati in proizvodnjo usmerjati po



komercialnih vidikih. Ta potreba je tem važnejša, ko vidimo, da 
kmetijsko gospodarstvo' še tako- močno prevladuje. Ako vzamemo 
za osnovo statistične podatke poi novih velikih občinah in vzamemo 
v poštev velik delež neproizvajajočih, se nam pokaže, da je v občini 
Mokronog ob 13 %> neproizvajajočih samo 2,4% v industriji zapo
slenih, 6,0 %' v obrti itd., pa 75 %- v kmetijstvu temelječih. V občini 
Mirna je ob 14,4 %  neproizvodnih 3,1 %  v industriji ter 8,1%' v 
obrti, 2,4 % v prometu zaposlenih, a še vedno 67,3 % v kmetijstvu 
zasidranih. V občini Trebnje je le 1 %  v industriji, pa 5,3 %  v obrti, 
1,6 % v trgovini ter 6,3 % v prometu zaposlenih, a 72 %i kmeto
valcev —■ ob 12,5 %  neproizvajajočih. Končno je v občini Žužem
berk, ki obsega glavni, centralni del Suhe krajine, celoi samo 0,2 % 
industrijskih zaposlencev, pa 5,4% v obrti zaposlenih, 1,6 %- v trgo
vini ter 1,9 %  v gozdarstvu, a nič manj koi 77,1 %  v kmetijstvu 
temelječih, ob 12,4 %< neproizvajajočih. Celo v občini Ivančna go
rica, ki obsega tudi stare gospodarske vodilne kraje ob glavnem 
centralnodolenjskem prometnem križišču, je še ved n O' 68%  kme
tijskega prebivalstva in le 2,2 % industrijskega ter 6,9 %- obrtni
škega, pa 4 %' v prometu zaposlenih, 1,9 %  v trgovini, ob 13,7 %- 
neproizvajajočih. In v občini Dobrepolje je še zmerom 65,7 %- kme
tijskega. prebivalstva.

Z A H O D N A  D O L E N J S K A  

L A Š Č E

POKRAJINA. Vodo- Rašico- smo morali že ponovno- imenovati. 
Končno se obračamo- k onemu predelu, v katerem se je ohranilo 
njeno- vodno- omrežje na površju in ki pripada še- dandanes k nje
nemu porečju. Pozornost obrača nase po svojem normalnem reliefu, 
po go-stosti grap in dolinic ter po-tokov, ki ga preprezajo-, v zelo 
opaznem nasprotju s pre-težno kraškim sosedstvom. To- so Lašče, 
kakor prebivalci večkrat ob kratkem imenujejo to pokrajino.

Osnova označenim reliefnim in hidrografskim svo-jstvom je 
v geo-loško-tektonskih dejstvih. Tu imamo na široko razgaljene 
karbonske, permske ter werfenske peščenjake in škriljevce, Glavni 
del Lašč leži med velikima prelomnicama, mišjedo-lsko ter želimelj- 
sko-, v nadaljevanju Go-ljanske planote. Z njo vred se nahaja v ob
močju antiklinale in kakor tamkaj so tudi tu razgaljene starejše 
hribine-, samo- da še- v mnogo- širšem obsegu. Če je zares antiklinalna 
zgradba pripomogla, da so bile mlajše apniške kamenine odstra



njene ali če so* k temu pripomogli drugačni tektonski premiki, bo 
mogla razjasniti šele podrobna geološka proučitev. Vsekakor je 
obmejitev škriljevega predela v glavnem docela tektonska. Na za
hodni strani sega do Mišjega dola, ki je vrezan po geološki meji ob 
srednjem toku Rašice, v nadaljevanju doline, po* kateri teče Črna 
voda od Roba navzdol, ob oni veliki prelomnici, ob kateri poteka 
zahodni rob Ribniškega polja. Na vzhodnem robu Velikolaškega 
predela poteka prelomnica v nadaljevanju Želimeljske doline, pre
hajajoč v vzhodni rob Ribniške doline. Na tej črti teče dolina spod
nje Tržiščnice, ki izgine končno* v Tenterò; ob njej, ki je hkrati 
geološka meja, gin e jo* potoki v ponikve.

Toda ves predel med obema prelomnicama ne pripada škri- 
ljevcem ter peščenjakom naznačenih formacij, marveč so* v površju 
v znatni meri zastopane tudi triadne apniško-dolomitne hribine, 
zlasti v južnem področju, tudi take, ki so* zelo malo* propustne, k a r 
je  še bolj pripomoglo*, da se je vodna mreža v tako* širokem obsegu 
ohranila na površini.

Najvišji južni del naše pokrajine Lašč so S l e m e n a .  Njih 
osredje je dolgo sleme, ki se vleče od Starega gradu ortemeškega 
(757 m) mimo* Gregorja (736 m) proti Blokam na Z. Obsega dolgi niz 
pretežno* položnih kopastih vrhov v višinah med 730 in 760 m. Ko
liko* zelo* so* položna Slemena, se najbolje razvidi iz dejstva, da je* 
na njih razvrščenih vrsta vasic, obdanih s polji, med njimi Gre
gor s šolo*; na najbolj vzhodnem o*d njih, sestoječem iz trdega kar
bonskega konglomerata, so* bili postavili stari grad Ortenek. V za
hodnem podaljšku se Slémena vzpno višje, do* 870 m; tam  je hrbet 
manj zaobljen, in poraste! le z gozdom ter* skoro* nepo*seljen.

Slemena so staro* razvodje, k i je ločilo* porečje prvotne Ljub
ljanice in prvotne Kolpe. Sedaj razdvaja porečje Rašice od po
rečja Sodraške Bistrice, ki izvirata obe* blizu skupaj v robu Blok, 
a se obrneta vsaka na svojo* stran. Rašica se zasuče dvakrat v pra
vem kotu; njen zgornji del, nad krajem Kovpa, ki stoji ravno* na 
kolenu, se imenuje z raznimi imeni, tudi Kopajca. Med mnogo
številnimi pritoki sta največja Črni potok,* pritekajoč izpod Sve
tega Gregorja, in Črna voda, ki priteka s pobočij Mačkovca, a ima 
kakor Črni potok svoj spodnji tok zarezan v prelomnici, Lepa do
linica ob zgornji Rašici, nekako* od ustja Črne vode navzgor, se 
imenuje Mišji dol (prim. Stritarjevega gospoda Mirodolskega). Toda 
vsi pritoki sedaj ne dosežejo več Rašice; nekdaj jih je zbiral ter

* Potoki, tekoči po škriljevem ozemlju, imajo zelo pogosto imena po 
temni barvi vode oziroma dna, n. pr. Crna, Črna voda itd.



odvajal potok, ki je tekel od Finkovega ali morda, celo* od bližine 
Orteneka mimo Lašč proti vasi Rašica. Po njem je ostala le še suha 
dolina, razpadla v kraške kotanje, porablja, jo* deloma železnica, 
medtem ko jo' nekdanji pritočki še dosežejo, a v njej poniknejo*, 
nekateri že malo poprej, zaključujoč se z lepimi slepimi dolinicami. 
Od Finkovega proti jugu zbira vse potočke Tržišnica ter dovaja

Pod. 158. Pokrajina Lašče

Na desni zadaj Ahac-Loènik, na levi Kurešček z Mokrceni

vodo na severni rob Ribniške doline* kjer gine v Tenterò*. Toda 
smer teh pritočkov kaže proti SV, pričajoč, da je od tod voda sprva 
tekla še proti Rašici ter* da je moralo* biti prvotno* razvodje med 
ì i a, s i co-1 j j u b lj a n ic O' in Kolpo* nekako na podaljšku Slemen, pri Or- 
teneku. Manjši vzhodni pas Laške pokrajine ima potemtakem že 
kraški značaj, saj sega semkaj že propustna apniška enota Male 
gore.

Pokrajina Lašč (s* Slémeni) ima tedaj po veliki večini ohra
njeno vodno* omrežje* na površini in spričo* tega normalen relief. 
Izredno* prijazna pokrajina je to, zelo* živahno* razčlenjena, toda 
z zelo* pičlo reliefno* energijo, majhnimi višinskimi razlikami, za
radi česar prevladujejo* zelo položna pobočja in zelo zaobljeni 
hrbti ter vrhovi. Zakaj erozijska osnova je ostala v znatni višini,



saj leži ponikev Rašice 464 m, a srednji Mišji dol 500—530 m visoko. 
Značilne so planotice, s katerimi se završujejo griči in hrbti brez 
izjeme, in sicer v severnem delu v višini 620—640 m, medtem ko se 
proti jugu ta vršina polagoma zvišuje ter doseza v Slémenih okrog 
730—760 m, ohranjujoč tudi tu značaj ostanka valovite visoke 
ravnine. Povsod po vrheh so kulture in naselja.

Nedvomno je tudi Velikolaški predel, podobno' kot Goljanska 
planota, v splošnem dviganju zaostajal in ostal v severnem delu 
za 200 m nižje od sosednih planot na Z. V hrbtih in vrheh višine 
620—640 m gledamo potemtakem ostanke' glavnega pliocenskega 
ravnika. Spričo majhnih višinskih razlik se je v naslednjih raz
dobjih uveljavljala največ bočna erozija, v presledkih; v dolinicah 
moremo lepo opazovati zaporedne rečne terase. A zlasti dobro so 
ohranjene v glavni dolini ob Rašici, kjer jih je s pridom izrabil 
človek za krčevine in za naselja. Povsod v Velikolaškem predelu 
vidimo polja in vasi na terasah ter zgoraj na oblih vrheh, v vzhod
nem pasu tudi v suhih dolinah. Toda dno' doline ob Rašici je zade
lano na široko' z naplavino, ki teče potok po njej v zelo' plitvi strugi 
in spričo tega, preplavlja dolino ob vsakem večjem deževju. Dolina 
je spričo tega samoi v travi, pa še travniki so močno' vlažni in zaradi 
povodnji manj porabni. Enakega značaja je dno doline ob Čm i 
vodi še tja, nad Robom. Ploska, dolina ni nikjer poseljena, če iz
vzamemo' mline in žage, ki so jih namestili ob vodi, a tudi ne v ve
likem številu, razen v sektorju med vasjo Rašica in Pomikvami. 
Tu se značaj doline polagoma spreminja, naplavina, postaja ožja in 
plitvejša, dokler se še pred Ponikvami ne pokaže živa apniška 
osnova, ki je struga zarezana v njej in v kateri voda končno izgine 
v požiralnikih pri vasi Ponikve. Takega stanja v dolini Rašice si 
pač ne moremo tolmačiti drugače kakor da se je zahodni predel, 
zlasti v sektorju ob Mišjem dolu, ugrezal intenzivneje nego vzhodni 
del; sicer se ne bi mogla vrezati dolina s tako' neznatnim strmcem.
S pobočij je najbrž drobir dovajalo' periglacialno' preperevanje in 
polzenje.

Po prirodnih pogojih za gospodarstvo spominjajo' Lašče na 
Grosupeljsko' kotlino pa na srednjo' Dolenjsko1. Travnikov in paš
nikov je tu še enkrat toliko' ko' njiv, ki zavzemajo samo 14 % ce
lotne površine; ni čuda, da je tu živinoreja posebno važna, gospo
darska panoga, Gozda je ostalo še zelo mnogo', preko polovice tal še 
pokriva. Toda tu smo že v višjem ozemlju in na ugodnejših tleh; 
gozd je znatno boljši in vsebuje že precej iglastega drevja, njegovo 
izkoriščanje pomeni tu več nego' na splošno na Dolenjskem. Vrh 
tega sodeluje prebivalstvo na izkoriščanju gozdov visokega sosed-



st va okrog Mokrca, od koder je odvoz lesa usmerjen k železnici 
(n. pr. preko Roba) ; delež ljudi, ki se živijoi od gozdnožagarske 
panoge, je bil tu vedno znatnejši.

Podoba je, da Velikolaški predel s svojim razgibanim površjem 
in težjo', manj sušno zemljo ni zgodaj privlačil človeka. Prazgodoi- 
vinski in sploh starejši sledovi so tu zelo redki. Celo v slovenski 
dobi so gozd izkrčili šele razmeroma kasno' ter v njem osnovali 
obilico zaselkov in majhnih vasic. Mnoga med temi malimi naselji 
imajo kolektivna krajevna imena, kakor Levstiki, Vintarji, Žgan
jarji, Kožarji, Maršiči, pa  Purkarče, Sekirašce, Uzmani, Mački itd., 
osnova za domnevo, da so se morda, razvila iz samotnih kmetij. 
Toda dandanes posamič nikjer ne bivajo. Pač pa vidimo vmes 
nekaj velikih vasi, razporejenih v pravilnem, tesnoi sklenjenem 
tločrtu (Dvorska vas, Velika in Mala Slevica, Osolnik itd.); podoba 
je, da imamo v njih najstarejša naselja tega predela,.* V velikem pa 
spada Velikolaški predel s svojim visokim zahodnim sosedstvom 
vred med naša zelo kasnoi izkrčena ter poseljena področja. A go
stota se dandanes s 50—75 ljudmi na km2 ne more imenovati 
majhna.

Nekdaj je bilo v našem predelu znatnoi več obrti in neruralnih 
gospodarskih virov. Valvasor poroča, kako mnogo ljudi se je iz 
Lašč in Dobrepolj bavilo s tovorništvom in zlasti prenašaloi na ko
nji!) sol prekoi Blok iz Cerknice ali celo prav od morja (prim. Lev
stikovega Martina Krpana). Na širokoi so se po kmetih bavili z do
mačimi obrtmi. Od tega se je krepka ohranila domača lesna obrt, 
ki sega iz Ribniške doline čez Slemena še v vasi okrog Lašč V na,j- 
skromnejši obliki je razširjena še mnogo bolj, saj izdelujejo: v zim
skih mesecih zobotrebce po neštetih kmetskih hišah tudi po Go- 
Ijanski planoti in celot po ižanskih vaseh. Za toi jim služi domači

* Prebivalci se še dandanes dobro zavedajo različne starosti svojih vasi. 
Na primer Osojnčanje, domačini iz vasi (Veliki) Osovnik, 680 m visoko, p ri
povedujejo, kako  so zanje »Hribci« prebivalci vasic Mački, Uzmani, Sekirašce 
itd., a kako sami sebe ne štejejo zraven. Pa pristavljajo: »Čudno, Hribci 
pravijo  Hribcem Hribci.« Zavedajo se, da je njihova vas prav tako na hribu, 
pa vendarle zanje to ime ne velja. Brez dvoma je  v tem ohranjen spomin na 
kolonizacijski potek: Osovnik je že stal, ko so šele nastajali zaselki Mački, 
Uzmani, Sekirašce itd., ki jih  je  ljudsko poimenovanje zajelo z označbo 
»Hribci«. In podobno je  z razlikovanjem pri drugih vaseh. Krvava peč stoji 
750 m visoko, a se prebivalci ne štejejo med »Hribce«, temveč so samo 
»Krvavci«. Docela tako je tudi na drugo stran Lašč, postavimo, med Blokami 
ter Rakitno, k je r  se ljud je  iz vasic tér zaselkov s kolektivnimi imeni Košaki, 
Tavzlji, Jeršiči itd., im enujejo Hribci.



leskov les, medtem ko dobivajo1 za ostalo obrt, za izdelovanje suhe 
robe, les od drugod, največ s Kočevskega.

Tudi okrog Lašč vsebujejo apniške kamenine obilo železne 
rude, ki so* jo* nekdaj kopali in topili ter predelovali, saj so tudi 
vodne sile vsaj do1 neke mere na razpolago. Majhne fužine so bile 
pod Ortenekom na Tržišnici, velike fužine pa so* ustanovili v 19. sto-

Pod. 159. Rašica s Trubarjevim spomenikom

letju na spodnji Rašici pri Ponikvah, a jih niso ohranili dolgo v 
obratu; velika tovarniška poslopja so sedaj preurejena za indu
strijsko* predelavo lesa.

Kakor Dobrepolje so tudi Lašče ostale pretežno kmetijska po
krajina. V občini Velike Lašče, ki upravno* druži vso to* pokrajino 
ter še njen višji hribski obod in šteje 5271 prebivalcev, je kmetij
skega prebivalstva 63,7 %, a industrijskega le 3 %, obrtniškega
6 %', v gozdarstvu zaposlenih 4 %’ itd. pa  16,1 % neproizvajajočih.

VELIKE LAŠČE. V Velikolaškem predelu so znaki zgodnje po
seljenosti le v severnem obrobju (prim. Gradišče pri Robu).
V osredju so poleg redkih večjih in očitno* starejših vasi male vasice 
in mnogoštevilni zaselki nastali razmeroma kasno*, večinoma kot 
naselbine v krčevinah, ki so* jih tu, kakor tudi na bližnjih planotah



izvedli Stiski. Med znatnejša naselja spadajo tudi Velike Lašče, 
ki soi se kmalu razvile v najimenitnejši k raj vsega predela. V pasu 
med Laščami in Rašico se nahaja prirodno križišče potov, ki vodijoi 
skozi Velikolaškoi področje, nakazanih poi podoljih. Domnevajo' se 
že za rimsko dobo, izkazani so za srednji vek, a danes nam jih 
predstavljajoceste, ki se razha ja jo iz križišča v Velikih Laščah skozi 
Rašicoi in mimo Turjaka na Ljubljano, mimo Ribnice na Kočevje, 
skozi Lužarje na Bloke in skozi Rašicoi na Dobrepolje. V srednjem 
veku je bila posebno imenitna pot čez Bloke in Rašica ob njej kot 
križišče ter važna postaja z mitnica (45, 12; 204). Toda pravo 
tržišče se tu ni razvilo. Velike Lašče so dobile naslov trga šele v 
19. stoletju. Rašica, rojstni kraj Primoža Trubarja, je bila tedaj po 
svojem položaju pomembnejša od Lašč, a je vendarle ostala le vas. 
Podoba je, da soi stiški menihi v Laščah zasnovali znatnejše središče 
svojega gospostva. Poroča se, da je naselje poprej stalo' v bližini na 
drugem kraju, Sela imenovanem, pa se preložilo' na sedanje mesto 
šele zaradi turških napadov (4), k ar pa ni izpričano.

Velike Lašče so postale sedež sodnega okraja in s tem dosegle 
majhno upravno funkcijo, k i je pripomogla, da se tu z uspehom 
drži nekaj trgovine in obrti. Spričo tega je v zadnjih 80 letih trg 
pokazal napredovanja za 25 %. in šteje 547 ljudi,

RIBNICA

UVOD. Ribnica je ena najbolj individualnih pokrajin na Slo
venskem, bodisi po svojstvih in gospodarskem udejstvovanju svoi- 
jega prebivalstva kot po zaključenosti svojega ozemlja. Ribničani 
s svojo suho roboi pa z bistro šegavostjo so znani po vsem Sloven
skem, kakor jih je poznati tudi po posebni značilnosti govorice, 
zlasti izgovarjave, ki je ne opustijo zlepa,

Ribnica je precej prostrano, zelo podolgovato kraškoi polje, 
dolgo 11—12 km, a široko do' 5 km; v ljudski govorici se običajno 
imenuje Ribniška dolina. Izoblikovana je med obema že tolikokrat 
imenovanima prelomnicama, želimeljsko ter mišjedolskoi, poteka
jočima ob Mali ter ob Veliki gori, ki tvorita polju mogočen obod na 
krajeh. Leži potemtakem v istem tektonskem pasu, v katerem leži 
vzhodno' Barje in je znižana Goljanska planota, zlasti pa škriljeve 
Lašče. Na JV leži v nadaljevanju Ribniške doline Kočevsko' polje, 
vsekakor podaljšek iste tektogenetske in oroplastične enote, vendar 
od nje različno' pot marsikaterih svojstvih tako prirodnega kot zlasti 
demogeografskega značaja,



Podolžni obrisi Ribniškega polja, potekajoči točno v vzpored
nih dinarskih smereh, že na prvi pogled pričajo, da je bila izoblika 
kotline v tesni zavisnosti s tektonskimi zasnovami. O vsem tem nam 
še manjkajo* drobne geološke ugotovitve, ki bi tudi pokazale, v ko
liko gre tu le za tektonsko udorino, ali za erozijski nastanek v na
slonitvi na prelomnice in na ugrezanje ob njih. Komaj moremo* dvo
miti o tem, da je imelo ugrezanje zeloi veliko vlogo*. Posebno učin
kovito* se uveljavlja prelomnica ob Veliki gori. Njena pobočja se 
dvigajo iz polja popolnoma premočrtno*, zelo strmo* in povsem ne
razgibano. Na njenem vznožju izvirajo* kraški studenci; velika 
množina padavine, ki jo* sprejema prostrana kraška planota Ve
like gore, prihaja po* podzemskem pretoku na dan na, zahodnem 
robu Ribniškega polja, prispevajoč bistveno* k njegovim hidro
grafskim svojstvom. Tudi vzhodni rob poteka v premi črti, dasi 
znatno manj strmo; komaj more biti dvoma o* tem, da se tudi Mala 
gora, ta  izraziti gorski čok, vzpenja nad poljem ob tektonski pre
lomnici.

Kako markantna sta oba oboda in kako popolnoma obvladu
jeta obzorje s svojo enotnostjo, se najlepše razvidi iz dejstva, da ju 
je Ribničan poimenoval samo z občima nazivoma; zahodni obod, 
ki se dviga nad ravnico čez 500—600 m, mu je Velika gora, a 
vzhodni obod, ki meri v relativni višini le okrog 400 m, je Mala 
gora.

POVRŠJE IN HIDROGRAFIJA. Ribniško polje je izdolbeno v raz
nih geolo*ških plasteh. Po dosedanjih proučitvah sestoji zahodni del 
njegovega dna iz triadnega dolomita, ki sega semkaj iz Velike gore, 
medtem ko. je vzhodni del iz apnenca (206, 83). Ta razlika se v hi- 
drografiji zeloi učinkovito uveljavlja; dolomit je* za vodo. manj 
propusten in po njem se drže potoki povečini na površini, dočim se 
kar brž raztečejo* v rupe in izginejo* v luknjičava tla, kakor hitro 
prestopijo, na apnenec. Posebno nepropustno* je dolomitno* ozemlje 
v sevemozahodnem delu Ribniškega polja, pa tudi v njegovem 
obodu, kjer se vrh tega naslanja na škriljevce in peščenjake Veli- 
kolaškega predela. Sosedstvo obsežnih nepropustnih hribin je za 
Ribnico* zelo važno*, zakaj od tod pritekajo* potoki po normalnem 
povrhnjem potu in največja dva Tržiščica in Sodraška Bistrica, 
dovedeta vodo* prav v Ribniško* polje samo*. Tržiščica ima manjšo 
vlogo, zakaj kakor hitro doseže severni ogel ravnice, brž ponikne v 
Tenterò. Mnogo* pomembnejša je Bistrica, ki izvira še v pobočjih 
Bloške planote; odmakajoč s svojimi mnogoštevilnimi pritočki zelo
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obsežno vodod ržno ozemlje med Slémeni in Travno goro, dovaja 
obilo vode, hkrati pa tudi mnogo finega drobirja v Ribniškoi polje.

Imamo' potemtakem dva tipa potokov, zelo različna za geomor- 
fološko preobliko: eno so vode iz kraških izvirkov, ki morejo pri
našati le malo najfinejšega blata, a drugoi so normalnoi po vrhu 
tekoči potoki, ki morejo izdatno' nasipati. Bistrica je bržkone v di- 
luviju s svojim drobirjem zasula severni del Ribniškega polja.

Dno Ribniškega polja je potemtakem dokaj raznolično', kar 
ima za posledico raznovrstna geomorfološka, hidrografska in eko- 
nomskogeografska svojstva po posameznih delih. Zdi se vrh tega, 
da se vlečejo* po« dolgem po Ribniškem polju vzporedni prelomi, ki 
je z njimi dno1 kakor razpokano in ki so1 se posamezne proge med 
njimi v tektonskem gibanju nekoliko različno ponašale ter kažejo 
še danes raznovrstno lice. Vzporedno z glavnim prelomom, ki po'- 
teka na vznožju Velike gore čez Dane in Zadolje, se zdi, da teče 
drugi čez Bukovec in Blatoi; ob njem izvirajo« manjši izvirki, pa 
velika Rakitnica. Med obema prelomoma so k Veliki gori prislo
njeni hribi 731 m in 607 m ter 660 m. Po sredi Ribniškega polja se 
domneva v oroplastiki manj vidni, toda za hidrografske razmere 
in izobliko sedanjega površja dokaj važni podolžni prelom, pote
kajoč mimo' Tent ere pod trgom Ribnico k  vzhodnemu vznožju Ko
čevske gore (206, 183). Domneva se, da se je ob tej prelomnici, vse
kakor mlajši od robnih, vzhodni, pretežnoi apniški del dna, nekoliko 
dvignil v razmerju do zahodnega, ki je pretežnoi v dolomitu.

Dno Ribniškega polja se deli namreč v dva velika dela ; manjši 
del, nekako* na vzhod od črte Žlebič—Tenterà—Hrovača—Marjeta 
— Jasnica, je povsem kraški. V živo apniškoi skalo vrezana ravan je 
razjedena z gostimi, naravnost neštetimi vrtačami in manj pravil
nimi kraškimi kotanjami, pa jo zategadelj imenujejo V r t a č e .  
Prepereline je na njej zelo malo, na premnogih krajih gleda na dan 
gola skala. To je zelo pust svet, porastel največ s slaboi hostoi in 
grmovjem ter poraben domala le za pašoi. Redkokje je toliko 
pripravnega planega zemljišča, da so na njem uredili njive ali 
celo obsežnejše polje z naseljem; povečini se jim že po imenu 
(Otavice, Dolenji Lazi) pozna, da so mlajše naselbine. Poi veliki 
večini so ostale Vrtače neposeljene in gospodarsko' prav slabo iz
koriščane. Po njih je Ribniško polje, ki moremo sicer1 o njem reči, 
da se zaključuje z osamljeno gorico Jasnicoi 568 m, v zvezi s Koi- 
čevskim poljem pri Ložinah; železniška proga teče poi njih v docela 
neobljudenem pasu.

Večji zahodni del Ribniškega polja se od Vrtač razlikuje pred
vsem po tem, da je tu ravan prekrita povečini s prav obilno plastjo



naplavine ali vsaj prepereline; živoskalna osnova je skrita pod 
prsteno in i lovno odejo, tako’ da le osamljeni grički in položne gorice 
gledajo iz nje. Tu smo na popolni ravnini, na pravem rodovitnem 
polju, prepreženem z lepimi njivami in gostimi vasmi.

Premotrivajoč razmerje med Vrtačami in pravim poljem nam 
je predvsem izven dvoma, da je vse skupaj ena, enotna ravan, ki 
so jo potoki s svojoi bočno erozijo vrezali v živo skalo' v mlajšem 
pliocenu. Nedvomno so bili takrat potoki daljši, pritoki rečice, brž
kone Bistrice, ki je odtekala povrhnje za Jasnieo mimoi Ložin v 
Kočevsko polje, Ob napredujočem zakrasevanju soi se potoki po
stopno krčili, pomorile rupe soi se odpirale čim dalje bolj proti S in 
Z, bliže izvirkom, medtem ko so se v vzhodnem delu delale vrtače.

Toda v kvartarju  se je proces napredujočega zakrasevanja 
prekinil; potoki so' nanesli mnogo drobirja ter z njim prekrili za
hodni in zlasti severni del ravnine. Očitno* je bila diluvialna doba 
prekratka, da bi se nasipanje mogloi raztegniti tudi čez Vrtače. Pri 
tem je nemara rahlo tektonsko dviganje vzhodnega dela pripo
moglo, da so vrtače ostale izven nasipanja in da je zakrasevanje 
v njih še bolj napredovalo.

Kako obsežno je bilo pleistocenskoi nasipanje, b i biloi treba še 
drobno' proučiti. Zdi se, da predstavlja dolgi, a zelot nizki, le okrog 
10 m nad sedanjoi ravnino se dvigajoči hrbet Brezje zelo dobro 
osnovo za raziskavo. Zakaj podoba je, da nam je v njem ohranjen 
ostanek diluvialne nasip ine. Hrbet se vleče od Nemške vasi do 
Brež, ki so dobile po1 njem svoje ime, znamenje, da mu je prebi
valstvo že zgodaj vzdelo to ime, ki se ga danes drži bolj v južnem 
delu, očitno po brezah, ki so jim njegova tla posebno všeč. Ob njem 
tečeta Sajevec in spodnja Bistrica, Koi je poi pleistocenskem nasi
panju nastopila doba erozije in odnašanja, sta očitno potoka večino 
drobirja odnesla ter vrezala svoji dolini. Hrbet Brezje ni enotne 
sestave; pri Ribnici se vidijo v njem obsežne nasipine proda, ki ga 
je vsekakor nasula Bistrica. Povečini pa, sestoji iz ilovice, ki je 
dajala dragoceno ilo stari ribniški lončarski obrti, pri Ribnici pa jo 
izkorišča večja opekarna, ki je nastala ob njej. Obilna množina 
gline vzbuja domnevo', da se je bilo v srednjem delu Ribniškega 
polja v diluviju razviloi jezero, ki soi se ob njem sesedle ilovnate 
snovi, medtem ko> so ga povrhnje tekoči potoki pomagali zasipati 
z debelejšim drobirjem. Ker soi našli pod glino tanko' plast šote (206, 
185), je očitno*, da se je uveljavila tudi barska doba. Vsekakor se 
iz vsega tega razvidi, da je bila pleistocenska doba tu — čas na- 
plavljanja in nasipanja in podoba je, da bo Ribniška dolina zelo 
pripravna za nadaljnja raziskavanja kvartarja.



Pod. 161. Dolenja vas ob reki Ribnici

reč ju  Sajevca, k jer kažejo dolge sklenjene hrbte; vasi Jurjeviča» 
Sušje, Yinice itd. stojijo na njih. Po1 veliki večini se dvigajo kakih 
40—50 m nad sedanjimi tokovi in ravnino in ker so povečini lepo 
vravnjeni ali vsaj široko zaobljeni, ne more biti dvoma, da imamo 
v njih ostanke še starejše pliocenske vravnave. Ti hrbti so za go
spodarsko geografijo' osnovno, važni. Zakaj ker je dno vseh dolin 
v tem področju zeloi vlažno in le za travo sposobno1, soi se mogli za 
polja porabiti le ti hrbti bodisi v položnih pobočjih kot na širokih, 
ravnih ali vsaj zeloi zaobljenih vrhovih. Na teh so. postavili vse vasi 
in le zaradi njih se je mogla tu gostota tako. zelo stopnjevati. V te
rase je razgibano tudi severno obrobje» ki se v stopnjah vzdiguje 
proti Slemenom in Gregorju. Kakor tukaj imamo tudi v zahodnem 
obrobju polja še višje vršine, n. pr. v višini 560—570 m; v tej višini 
se nahaja lepo razvito podolje ob zahodnem robu, za Bukovico..

Pliocenska vravnava v polju ni ustvarila popolne ravnine, 
marveč so ostali zlasti med zgornjimi deli potokov ostanki pomolov, 
ki jih bočna erozija še ni utegnila odstraniti. Vidimo jih danes kot 
osamljene, povečini zelo> položne gričke zlasti v j užnozah odn em 
delu Ribniškega polja med Rakitnico1 in Prigorico' (Grič in Griček, 
Hum in Humec), dvigajoča se 30—50 m nad ravnino.. Še mnogo 
širše in večje so gorice na SZ, na obeh straneh Bistrice ter v po-



Z očrtanimi procesi se je izoblikovalo sedanje Ribniško polje. 
Njegovo dno visi v glavnem od SZ proti JV ter1 od Z proti V. Ravno 
dno se nahaja na spodnjem koncu še 480 m visoko, se vzpne do Rib
nice na 490 m, a v dolini Bistrice pod Žlebičem na 510 m ter pri 
Sodražici na 540 m. Potoki imajo po ravnini poi veliki večini ne
znaten strmec, zato se vi jo v neštetih okljukih. Posebnosti hidro
grafskih razmer na njih soi zelo* značilne za gospodarsko geografijo 
Ribniškega polja.

POVODNJI. Med ponikalnicami Ribniškega polja je najkrajša 
R a k i t n i c a ,  ki izvira kot tipični močni obrh na zahodnem robu, 
pa se zato' označuje kot Obrh. Na svojem kratkem toku goni več 
mlinov in žag, toda že tik pod vasjo Rakitnica izgine v velikih 
ponikvah, ki so jih še umetno' povečali. Ravnica, po kateri teče Ra
kitnica, je pravzaprav skoro samostojna majhna kotlinica, ki jo' 
niz goric loči od ostalega polja. Tla v njej sestoje iz zelo' debelih 
plasti ilovice, ki se je očitno sesedla iz Obrha v dobi povodnji. Da 
je 'precej vlažna in izpostavljena povodnjim, priča, že ime vasice 
Blato ob njenem severnozahodnem robu; ostala je povečini v trav
nikih, dočim so njive po pobočjih in goricah. Kadar nastopi veliko 
deževje, ponori ne morejo goltati ogromne množine vode in naraste 
struga za mnogo metrov; voda se razlije v majhnoi, do 12 m globoko 
jezero' ter odteka po' suhi strugi, ki je ohranjena tja, mimo' Jasnice, 
poplavljajoč na širokoi obdelano' polje pod Dolenjo vasjo. Končno 
odteka voda po' žlebeh v spodnjem delu Vrtač, kjer doseže naposled 
korita Rinže in preide po njih v Kočevsko polje.

R i b n i c a  ni manjša ponikalnica, a je znatno daljša. Izvira 
neposredno pod Veliko' goro, se vije v velikih vijugah po> vlažni, 
le s travniki porastli ravnini, tekoč skozi veliki vasi Prigorico in 
Dolenjoi vas v široki zeloi markantni strugi, z velikimi žagami ter 
mlini. Pod Dolenjoi vasjo ponikne, toda ob velikem deževju teče še 
dalje po' polju, k jer je sicer .videti le suhi žleb njene obdobno upo
rabljane struge. V njej in ob njej soi neštete rupe, v katere gine voda 
ob povodnjih, zalivajoč vso' lepo obdelano ravan, a, obilo- vode od
haja v takih izrednih prilikah za, Jasnico v Rinžo. V Ribnico' se iz
teka dolgi potok Sajevec, ki izvira nad Kotom in teče povrhnje po- 
dolgem po plitvi dolinici. Pogosto jo poplavlja,, povzročajoč s tem, 
da je njeno* dno' zelo zamočeno, sposobno samo za travnike.

T r ž i š č i c a ,  ki  zbere povrhnji odtok z znatnega predela na 
vzhodnem koncu Slemen, doseže Ribniško, polje samoi v skrajnem



severnem oiglu, kjer je njena struga izdelana v lepem žlebu (od tod 
nemara ime vasi Žlebič). Tu gine voda v Tenterò, obsežno ponikev.

B i s t r i c a  odmaka mnogoi širše ozemlje; plosko* dno njene do
line je dokaj široko, a vse v travnikih, znamenje, da ga pogosto 
zalivajo povodnji. Med Žlebičem in Brežami zavije Bistrica v pra
vem kotu v južnovzhodno smer in teče skozi polovico polja, dokler 
končno' ne ponikne tik zadaj za Goričo vasjoi. Toda ko* prestopi pod 
Žlebičem v pravoi polje, se jej začne voda gubiti v tla. Da ohranijo 
Bistrico na površini, so prebivalci zadelali rupe v strugi, zakaj voda 
služi za gospodarskoi porabo petim velikim vasem in trgu Ribnici 
(206, 184) ; zeloi mnogo je žag in mlinov ob njej. Toda ob povodnji 
tudi Bistrica prestopi bregove ter podaljša svoj tok; njene kalne 
vode udarijo' bodisi proti Otavicam kakor zlasti mimo' Nemške vasi 
ter Prigorice za, Jasnico, k jer prehajajo k  Rinži. D a preprečijo 
zlasti manjše in srednje povodnji, so izkopali umetno' strugo od 
Bistrice pri Podstenah k  Tenteri, da odhaja voda tamkaj v tla. 
Toda kadar nastopijo* velike povodnji, Tenterà niti Tržiščice ne 
more požirati, marveč se del njenih voda obme k Bistrici ter se ob 
njej razlije poi polju nizdol.

Opozoriti je še, da Bistrica in Tržiščica kot poivrhnja potoka 
nastopita s povodnijo bolj naglo, neposredno za nalivi, pa tudi 
hitreje uplahneta, medtem ko se kraški izvirki razlijejo kasneje in 
bolj počasi.

Kadar nastopi največja povodenj, se potemtakem strne voda 
iz Tržiščice, Bistrice in Obrha, tako da je preplavljeno: vse dno' 
Ribniškega polja; poplava zalije tudi del Vrtač ali se v globljih 
vrtačah pojavi vsaj iz dna (206, 187). V takih prilikah teče voda 
še dalje v Kočevsko polje in povodenj sega v enotnem smislu tja  
do ponikev Rinže pri Črnem potoku. Tako je bilo v januarju 
leta 1917 (206, 187), a  podobno' v septembru leta 1933.

Vendar je naglasiti, da so take silne povodnji izjema, o čemer 
priča že dejstvo, da je  ves osrednji pas v dolini urejen v njive. 
Normalno dosezajo' poplave le aluvialno področje ob Bistrici, Sa
jevcu, Ribnici ter Obrhu.

V zadnjih desetletjih so nekatere poglavitne požiralnike v Rib
niški dolini počistili in razširili, pa jih vrh tega opremili z mrežami, 
da se v njih lovi vejevje in druga večja, naplavina, k i bi se mogla 
v tesnih podzemskih pretokih zagatiti ter s tem ovirati vodni odtok. 
Izkušnja kaže, da so se s tem preprečile manjše in skrčile srednje 
povodnji, medtem ko pri velikih poplavah tudi skrčenje ne pomeni 
bistvenega izboljšanja.



Ugotoviti se je  moglo in dokazati tud i s pomočjo barvanja, da 
priha ja  voda Tržiščice, k i gine v Tenteri, na  dan v Kompo-ljski jami 
v Dobrepoljah. Ugotovljen in z barvanjem  dognan je tudi podzem
ski pretok vode od Rakitnice do izvira Sica ob strugi reke K rke 
pri Dvoru. K adar ob največjih 
povodnjih voda povrhnje pre
haja  v Rinžo, imamo potem
takem  tu  interesanten prim er 
vertikalne b ifurkaeije med K r
ko in Kolpo (206, 188).

GOSPODARSKO STANJE 
Ribniško' polje predstavlja v 
celoti velikoi ploskev, toda za 
obdelovanje sposobne površine 
je v njem manj, nego< bi bilo 
sklepati na prvi pogled. Vrtače 
prihajajo za gospodarsko- iz
koriščanje le m al o. v pošte v. V 
zahodnem pasu prevladujejo 
travniki, ki so ponekod, n. pr . 
ob Ribnici ter Sajevcu, prav 
slabe kakovosti, ker so pač 
preveč zamočeni. Tu so se 
vzpele nekatere vasi na višje 
terase za obrobnimi povsem z 
gozdom porastlimi hribi, izko- 
koriščajoč za polja tamkajšnje plane površine; zgovorno pričajo- 
o tem že imena Dane, Ravni dol in Zado-lje.

Za kmetijstvo najboljši, domala povsem v njive spremenjeni 
del se vleče poi dolgem nekakoi po sredi Ribniške doline od Jasnice 
pa skoro- do Žlebiča; le ob spodnji Bistrici so precejšnje ploskve ure
jene pretežno v travnike. Dobro se vidi, da je bil za obdelavo- naj
bolj prikladen tisti del polja, ki je bolj sušen, prekrit s- primerno- 
plastjo prsti, a vendarle že v legi, da ga najobičajnejše povodnji ne 
do-sezajo-. Velik del Brezja, ki sestoji iz težke ilovnate zemlje, ni 
spremenjen v polje.

Toda pozorno-st vzbuja drugo velikoi področje njiv v Ribniški 
dolini; nahaja se, kakor že omenjeno-, na osamelcih na JZ in SZ, 
bodisi na položnih pobočjih kakor tudi na zelo- zaobljenem o vrš ju. 
Te gorice sestoje- največ iz dolomita in se vidi, da so njihova s pre-
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perelino dovolj obilno prekrita pobočja, zlasti v prisojnih legah, že 
zgodaj privabljala človeka, saj je bil tu popolnoma varen pred po
vodnjimi. Biloi bi prav hvaležno, proučiti podrobno potek poselitve 
v Ribniškem polju, da se izkaže, katera področja je človek najprej 
zavzel za obdelavo'.

Zelo značilno je, da je v celem v Ribniškem polju še znatno 
več nego še enkrat toliko travnika ter pašnika kakor njiv. Dasi se 
poljedelstvo, zelo skrbno* goji, vendar še večja briga se posveča živi
noreji.

Gozd se je kot grmovje in slaba redka hosta ohranil v Vrtačah, 
pa na Brezju v obliki redkih brez. Po pravi ravnini je človek že 
davnoi izkrčil ves gozd, celo na osamelcih je povečini izginil, razen 
seveda na višji Bukovici ter danskem Brezju, ki spadata po prirodi 
že k predgorju Velike gore. Toda kljub temu gozd in gozdarstvo 
mnogo' pomeni v gospodarstvu Ribničanov, in sicer gozd v gorskem 
obrobju, kamor sega gozdna posest kmetov in tržanov iz doline. 
Posebno velja to za Veliko goro, kjer so poglavitni ribniški (in 
sodraški) gozdi. Ribnica je eno naših najimenitnejših središč lesne 
trgovine in žagarstva. Velike žage stoje tu ob Bistrici in v bližini 
kolodvora, p4 po nekaterih drugih vaseh, zlasti Goriči vasi. Zelo 
mnogoi lesa in desak izvažajo' od tod.

Toda ribniško gospodarstvo je na les navezano' še drugače. Tu 
je doma znamenita s u h a  r o b a ,  ki pomeni izdelovanje razno
vrstnih majhnih lesenih izdelkov, žlic, skled, rešet, velnic, nešk, sit, 
grabelj itd. itd. (vseh predmetov ribniške suhe robe m naštetih nič 
manj ko preko 60), a seznam še ni izčrpan (Rus 207). Cvete na 
široko po vaseh sevemozahodnega dela Ribniškega polja, od Sa
jevca dalje, pa v vaseh poi dolini ob Sodraški Bistrici, kjer ima v 
Sodražici celo svoje poglavitno središče, od koder sega na Slemena 
ter še dalje v Lašče, pa na Bloke. Izdelovanje suhe robe je prava 
hišna obrt, ki povečini zanjo' zadostuje preprosto orodje. Povečini 
je tako>, da v nekaterih vaseh izdelujejo pretežno žlice, v drugih 
škafe, v tretjih kuhalnice, pa obode za sita in rešeta itd.

Za posamezne izdelke je potreben različen les, ki ga nekaj do>- 
bijo po domačih gozdih, zelo mnogo pa ga kupijo od kmetov po 
kočevskih vaseh (»paličarji«). Izdelek gre na prodaj po' kmetih 
na blizu in daleč, saj je namenjena domala vsa suha roba kmetski 
rabi. Povečini se Ribničani sami na spomlad in poleti napotijo 
»zdoma«, da prodajajo' svoj izdelek, ki so ga bili naredili v zimskih 
mesecih. Nekateri »zdomarji« nosijo' svojoi robo' kot krošnjarji, 
predvsem rešeta, sita in rete (zato tudi »rešetarji« imenovani). 
Drugi se napotijo' zdoma tako, da naložijo' svojo robo na voz, a na



zaj cesto pripeljejo žito, za katero- so zamenjali svoj izdelek. Zd» 
marji ne gredo le po Slovenskem, marveč tudi po Avstriji, pa na 
Hrvatskoi, kamor se posebno radi napotijo z vozom, in še dalje po 
Jugoslaviji. Mnogo suhe robe se dandanes razpošilja po poteh in 
s sredstvi običajne trgovine, k i se je koncentrirala največ v Sodra
žici, k jer je precej vodilne vloge v vsem gospodarstvu s suho robo. 
Saj so se' tu  razvile tudi največje delavnice, s katerimi skušajo 
izdelovanje suhe robe stopnjevati bolj na veliko.

Domača obrt suhe robe pomeni zelo veliko- oporo- kmetskemu 
prebivalstvu v naznačenem področju. Že dolgo je, kar je tu udo
mačena. Nekdaj pa so bile razširjene še druge domače obrti.
V spodnjih vaseh Ribniške doline, zlasti med Prigorico in Rakit
nico, je cvetelo lončarstvo- in še danes pravijo »v Lončarjih« vasem 
v južnem delu. Toda lončarstvo- se je le slabo- o-hranilo v moderno 
dobo-; samo» še po- nekaj malega hiš v vaseh Prigorica, Dolenja vas, 
Blato-*in Rakitnica še vedno- izdeluje lončeno- posodo-. Glino- zanjo 
dobivajo- iz rudnika v Kočevju, samo za slabše posode uporabljajo- 
domače ilo-, ki je nekdaj moralo zadostovati za vse. V vaseh med 
Prigorico- in Ribnico- je bilo- poleg lončarstva razširjeno- pečarstvo-; 
danes je le še nekaj malega pečarjev v Nemški vasi. Bodisi lon
čarji ko-t pečarji so razvažali sami na vozeh svoje izdelke po sejmih 
daleč po- Slovenskem in bližnjem Hrvatskem tl o- morja, a nazaj so 
pripeljali za izkupiček največ žito- pa vino in o-lje iz Primorja,

Modema obrt ali industrija se v Ribniški dolini ni razvila; tudi 
v trgu razen večje o-pekame zaposlujoče 55 ljudi, ter velikih žag ni 
znatnejših po-djetij. Omeniti je le manjšo- delavnico za izdelovanje 
žičnih podnov za sita, nastalo- za potrebe sitarske panoge suhe robe. 
Pač pa je tu koncentrirano obdelovanje lesa, v medzadružnem 
lesnoindustrijskem podjetju v Ribnici s 245 zaposlenci ter v treh 
manjših industrijskih podjetjih v Sodražici, ki dela v njih skupaj 
125 delo-vnih moči.

NASELJENOST. V Ribniškem polju se posebno- dobro- vidi, kako 
je človek svoje vasi namestil tamkaj, k jer je  bil najbliže polju, 
čeprav je imel zaradi tega malo dalj do vode. Obilo- vasi stoji na 
goricah, terasah in go-rskih pomolih, zlasti v severno-zaho-dne-m delu. 
Travnatih področij na Z se naselja izogibajo, kakor se drže vstran 
od normalnega poplavnega ozemlja. Toda niz največjih vasi Rib
niške doline- je razvrščen poi dolgem od Rakitnice do- Dolenjih La
zov, da je v bližini tako- polje pot potok s stanovitno- vodo, kar je 
vsekakor najbolj posrečena lega.



Po. veliki večini imamo v Ribniški dolini zelo velike, tesno 
sklenjene vasi. Med njimi so nekatere s pravilno razvrstitvijo 
domov, največ v obcestni obliki, in sicer ne samo po ravnini (Pri
gorica, Dolenja vas itd.), marveč tudi na goricah v severnem delu. 
A vmes so vasi brez reda, z domovi, razporejenimi brez sistema,
V Sodraški dolini postajajo' v smeri navzgor vasi manjše in manj
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strnjene; pri mnogih kaže razložena razporejenost ob cesti in starih 
poteh, da jih je nekdaj živahni promet priklical v življenje.

Ribniška dolina spada med redke predele na Dolenjskem, v  ka
terih se je gostota stopnjevala na 100—150 ljudi na km2. Vsiljuje 
se domneva, da ni samo kmetijstvo povzročilo nastanek takoi mno
goštevilnih in tako velikih vasi, na ploskvi, k jer je bil razmeroma 
majhen del sposoben za kmetijsko' izrabo. Zdi se verjetno, da soi že 
od vsega početka domače obrti, razen navedenih tudi običajno 
krošnjarstvo, predstavljale gospodarsko osnovo, ki so se na njih 
bodisi ustanavljale nove ali vsaj izdatno povečale stare vasi. Po
nekod pripovedujejo stari ljudje» da so nekatere dele polja začeli 
obdelovati šele potem, koi so jeli opuščati stare domače obrti. Toda 
pred zadnjo vojno se je v ribniških vaseh še vednoi 70—80 %' ljudi 
bavilo' s kmetijstvom, medtem ko je 5—10%, v občini Sodražica



celo' 10—-20%, delo' v lesni obrti in gozdarskožagarski panogi na
vedlo kot svoj poglavitni poklic. Ne moremo' se čuditi, da se je 
uveljavljalo' krepko' odseljevanje in da v zadnjih 50 letih pred 
zadnjo vojno vasi na Ribniškem polju izkazujejo* demografsko' sta
gnacijo, nekatere celoi znatno nazadovanje, medtem ko se more z 
napredkom ponašati samo' trg Ribnica ter njegova neposredna 
okolica. Po zadnjih podatkih je v Ribniški dolini še vedno' 42—53 %i 
prebivalcev zaposlenih v kmetijstvu kot svoji poglavitni gospo'- 
darski osnovi.

Ribničani so po vsem Slovenskem znani pot svoji šegavosti in 
brihtnosti; nešteto' pregovorom in ljudskim modrostim so dali svoje 
ime. V tem pogledu so' gotovo med najbolj samosvojimi pokraji
nami na Slovenskem.

PROMET IN VEČJI KRAJI. Kar sei tiče prometne funkcije, Rib
niška dolina ni posebno aktivna pokrajina. V dobi, ko je bilo Ko
čevsko' še ogromno gozdno področje, jei ležalo' Ribniško' polje nekako 
v zatišju, na obrobju izkrčenega ter obljudenega ozemlja. Šele z 
naglo napredujočim krčenjem in poselitvijo' Kočevskega polja ter 
planot ob njem sei je živahneje razmahnil promet, bodisi v podolžni 
smeri mimo Lašč, kakor po Bistriški dolini in čez Bloke proti Trstu. 
Bočni strani ob Veliki ter Mali gori pa sta še danes za promet 
pasivni. V soglasju s tako funkcijo so speljane ceste, a železnica 
prav takoi; da so jo zgradili preko Vrtač, se ne more oceniti s po
hvalo. O dkar so napravili postajališče Žlebič, gre znaten del oseb
nega prometa od sodraške strani kar mimo' ob robu doline proti 
Ljubljani. D a ima Žlebič svoj kolodvor, bi šlo nedvomno tudi obilo 
tovornega prometa iz Sodraške doline in njenega visokega zaledja 
po tem potu, sedaj pa mora na oddaljeno železniško postajo v Rib
nici, še več pa na Ortenek.

RIBNICA. Podoba je, da je človek šele razmeroma kasnoi posegel 
v kulturno preobrazbo Ribniške doline. Sledovi predslovenske ob
ljudenosti so tu skoro povsem neznani, dasi se domneva, da je tekla 
pot v rimski dobi že v Ribniško- dolino' od severa (44) ; samo' iz Rib
nice in iz Prigorice poročajo o neznatnih izkopaninah.

Toda v zgodnji slovenski dobi se zdi, da se je razvilo močnoi 
naselbinsko' jedro v Ribnici. Tu je nastala ena najstarejših župnij 
na Slovenskem, ki ji je bilo podrejeno' vse dolgo področje od Lašč 
tja do Kolpe. To' je bilo' vsekakor najstarejše in na j več je demogeo- 
grafsko središče v vsem Ribniško-Kočevskem podolju in tu je na
stal tudi njegov najstarejši trg. Toda izredno' malo' je znanega o



starejšem razvoju in nastanku trga, Ribnice; podoba je vsekakor, 
da je Ribnica kot trg ustanovitev mogočnega fevdalnega rodu, ki 
je gospodoval na Čušperku ter Ortneku, stoječem vrhu hriba na 
severnem robu Ribniškega polja,

Ribnica se med tržišči na Slovenskem zelo značilno: odlikuje 
po svoji legi. To» je eden redkih naših trgov, ki je postavljen na 
sredo* ravnine, ne da bi se bil oprl na zaščito» kakega brda, okljuka 
ali česa podobnega, Strateški nagib pri njegovi namestitvi ni prav 
nič soodločal; nadomestilo' je pomenil samo starodavni grad, po
stavljen v trgu na ravnem, ob potoku Bistrici. Trg se nahaja skoro< 
natančno na sredi Ribniškega polja ; s tako izrazito' osrednjo' lego se 
ponaša malokatero tržišče na Slovenskem, nemara samo' Žalec. 
Toda obenem je res, da je malokje tako malo prometnih ugodnosti; 
priroda ne nudi osnove, da bi se tu pota križala. Imenovati moremo 
le pot proti Sodražici in dalje čez Bloke, toda od nje k glavni cesti 
in k železnici pri Žlebiču je bliže ob Bistriški dolini.

Dokaj preseneča tudi ime Ribnice. Potok enakega imena teče 
nekako' 5 km daleč proč, a trg stoji ob vodi, ki se imenuje Bistrica. 
To nesoglasje se tolmači na ta način, da je Ribnica pomenila od 
nekdaj označbo za celotno» dolinoi ter je predstavljala potemtakem 
pokrajinsko ime, podobno kot Lož ali Cerknica itd. Kraj se je očitno 
sprva imenoval Gorenja vas, kakor moremo» sklepati po imenu 
Dolenje vasi, stoječe v spodnjem delu doline. Sele polagoma se je 
novo ime osredotočilo na trg. Domačini še dandanes označujejo» z 
imenom Ribnica vso' dolino», njeno* trško» središče pa, imenujejo' »Rib
niški trg« ali kratko» »Trg«; »Ribničan« ni samo tržan, marveč sploh 
rojak iz doline, bodisi iz, trga ali iz katere koli vasi (206). Pri vsem 
tem pa vendarle preseneča, kako da imamo po Slovenskem tako 
malo priimkov po Ribničanih, v primeri v veliko» obilico» Hoče
varjev, Tomincev, Bohinjcev itd., preseneča tem bolj, ko» so» bili 
tudi Ribničani zeloi krepko» na potovanje navezan živelj, kot kroš
njarji, lončarji ter »zdomarji« s» svojo» suho» ro»bo».

Dasi je Ribnica starejša bodisi kot cerkveno središče kakor 
tudi ko»t trg, jot je» v novejši dobi vendarle prehitelo Kočevje v več 
poigledih. Tudi moderna upravna zakonodaja dotedanjemu trgu 
Ribnici ni priznala naslova in značaja mesta. Ribnica je v gospo
darskem oziru krepko središče vsej Ribniški dolini, je njeno' tržišče 
in obrtno» središče, dasi ne v onem razmerju, kakor je bilo» v tej 
dolini trgovske in obrtne tradicije». Pomanjkanje pogonske sile in 
surovin je nedvomno' med vzroki tega. Velika opekarna je ob trgu, 
sedaj s 54 delovnimi močmi, ter nekaj obrtnih podjetij. Obilo» izvaža 
poljedelskih pridelkov, zlasti mnogo pa je tu lesne trgovine z ža



gami, saj obdaja dolina področje najlepših gozdov. Medzadružno 
lesno industrijsko podjetje zaposluje 245 ljudi, a kovinsko 35.

V celem izkazuje Ribnica samo skromen napredek, v obdobju 
1880—-1931 le 11%, a tudi do leta 1953 le prirastek za 34,7 % in 
šteje sedaj 1350 prebivalcev. Kot trško naselje kaže malo kon-
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centriran osti in ne napravlja vtisa, da bi jo> bili ustanovili po pre
udarjenem načrtu. Znaten del prebivalstva v trgu se bavi s kme
tijstvom.

Ribnica je sedež občine, k i obsega glavni del Ribniške doline 
in šteje 6321 prebivalcev, od tega le 10,6 %  v industriji ter 7,2 %  
v obrti in 4,4 % v trgovini, pa 9,5 %- v gozdarstvu ter še vedno
42,3 %  v kmetijstvu temelječih, — poleg 18,6 %, neproizvajajočih.

SODRAŽICA. Sodražica je drugi trg Ribniškega polja, toda po
stavljen v njegovo obrobje, že v stransko dolino ob Bistrici, ki se 
po njej zložno pride na Bloke. Že zgodaj, leta 1220, se omenja tu 
naselje, imenovano Stojdražica (Kos, Gradivo V, str. 164). Yas se 
je  začela večati kasneje, osobito v novem veku, ko se je stopnjeval 
promet iz Ribniške doline ter iz Kočevja čez Bloke proti Trstu, 
vodeč skozi Sodražico in čez Sedlo 630 m ob Globeli, pa skozi Pod-



klanec ter čez Boncar 823 m, kasneje nemara skozi 2i(g)marice in 
morda skozi Novi pot. Zadaj za Sodražico se začno veliki klanci na 
prehodu čez Bloke in funkcija, ki jot je vas dobivala v prometu, je 
dajala osnovo za znatnejši napredek. Kasneje, ko so čimdalje bolj 
naseljevali višine nad tesno Bistriško dolino1, se je začela tudi njena 
tržna vloga, in sicer bodisi v zvezi s staro obrtjo suhe robe ter 
krošnjarstvom, kakor še posebno v zvezi z velikim povečanjem 
prometa na Trst v 17. in 18. stoletju. Takoi jei postala Sodražica prav 
velika vas s tržnimi in semanjimi dnevi, družeč ob kmetijski osnovi 
krepak delež trgovske in obrtniške funkcije. Leta 1865 soi jo- po
vzdignili v trg. Toda z zgraditvijo' železnice na Kočevje se je pro
metna vloga Sodražice neugodno' spremenila; promet preko Blok 
je nehal, a  sprovajanje prometa med železniško postajica Žlebič 
in hribovskimi vasmi v zaledju, zlasti Loškim potokom, je gospo
darsko' le malo' pomembno. Uveljaviti se more le še kot krajevno 
gospodarsko' središče, zlasti s kupčevanjem v zvezi s tradicional
nimi starimi obrtmi. Saj se more upravičeno' imenovati središče 
suhe robe in trgovine z njo'. Znamenje imenitnega nekdanjega raz
maha Sodražice je dejstvo, da je štela ob začetku nove dobe še 
vedno' 732 prebivalcev. Toda od leta 1880 dalje je v glavnem stagni
rala in njeno prebivalstvo' je v obdobju doi leta 1931 napredovalo 
samo' za 5 '%. Za časa okupacije in narodnoosvobodilne vojne je 
Sodražica zelo' trpela in bila močno bombardirana ter porušena; 
še do' danes si ni docela opomogla od teh velikih razdejanj. V letu 
1953 je izkazovala samo 626 prebivlacev, kar pomeni za celotna 
obdobje 1880—1953 nazadovanje za, 17 %i. Ostala pa je v Sodražici 
znatna podjetnost v zvezi z ribniško suho' robo'; tu je zadružno 
podjetje »Lesna galanterija« z 78 zaposlenci, »Štolama« s 36 de
lovnimi močmi ter pletilnica žičnih mrež z 11 ljudmi.

Ob tem je mogla Sodražica ostati sedež manjše občine, z 2665 
prebivalci, od tega 18 %i v obrtni zaposlenosti, 1,9 %' v industriji ter
53,4 % kmetovalcev, — ob 21,3 % neproizvodnih.

K O Č E V S K O

UVOD. Kočevsko' je pokrajina na Dolenjskem, kjer so še do  
nedavna bivali Kočevarji. Nemški naseljenci so bili ti Kočevarji, 
a naselili SO' se bili na naši slovenski zemlji v 14. stoletju ter živeli 
tam kaj vse do obdobja druge svetovne vojne. Za časa nemške in 
italijanske fašistične okupacije je izdalo' hitlerjevsko' vodstvo' pro
glas, naj se vsi Kočevarji, ki se smatrajo' za Nemce, izselijo' v svoja



staro, prvotno domovino, v Nemčijo. V sodelovanju z drugim oku
patorjem, s fašistično Italijo-, so izvedli glasovanje. Vsi, ki so se za 
izselitev priglasili, so> se zares izselili, in sicer po nekaterih vmesnih 
postajah v Nemčijo. S tem je Kočevsko oddaloi svoje dotedanje 
nemške prebivalce. Za časa narodnoosvobodilne vojne so vasi po 
Kočevskem povečini ostale prazne, mnoge so bile požgane ali so

Pod. 165. Kočevsko. Pregledna skica

1. Kočevsko polje in visoke ravnine; 2. gorski svet

kako drugače propadle. Po osvoboditvi v letu 1945 so se po ko
čevskih vaseh naselili ljudje iz raznih krajev Slovenije.

Pri naši geografski karakteristiki Kočevskega bomo morali 
dostikrat razlikovati med starimi in novimi prebivalci te pokra
jine, pa še posebej najstarejšimi iz zgodnje slovenske dobe. Da. to 
prikažemo^ kar se da na kratko, je nemara najbolj prikladno, ako 
se takoj ustavimo ob imenu te pokrajine. Mnogo je že bilo posku
sov razložiti pomen in nastanek pokrajinskega imena Kočevje in 
Kočevsko, v nemškem kolonistovskem jeziku Gottschee, a od vseh 
teh poskusov se zdi najbolj verjetno tolmačenja prof. dr. Fr. Ra
movša. Po' tej razlagi je osnova pokrajinskega imena Kočevje v slo
venski besedi »hvočevje«, v kasnejši obliki »Hočevje« za veliki 
iglasti gozd, ki se je nekdaj razprostiral tod. Beseda Hvočevje, Ho-



čevje je ohranjena tudi za nekatere druge gozde iz hoje in je dala 
ime rasem, kakor je na primer vas Hočevje pri Črnomlju in vas 
Hočevje sredi gozda med zgornjo Krko ter Dobrepoljarni. To tol
mačenje je domala popolnoma prevladalo in s tem se nam razodene, 
da  so z besedo Hočevje v srednjem veku označevali velike gozde 
v tej naši pokrajini, pa da je bil v oni dobi, ko se je je prijelo to 
ime, naš predel zarasel z ogromnim gozdom, ki so bile v njem le 
prav maloštevilne in malo obsežne jase z obdelanim zemljiščem 
ter slovenskimi naselji. Po tem, da je pokrajina dobila tako ime, 
moramo sklepati, da je bil gozd tu večji in neprehodnejši nego v 
sosedstvu. Semkaj je v zelo intenzivni meri posegla kolonizacija 
z obsežnim krčenjem. Med naselniki so prevladali Nemci ter si po
lagoma prilagodili tudi preostale slovenske staroselce in kasnejše 
doseljence; nanje je polagoma prišlo ime po tej gozdni pokrajini, ki 
so. njeno ime Hočevje nekoliko prenaredili v Kočevje, In odtlej je 
skozi stoletja Kočevje pomenilo' označbo za nemško* naselbino in 
Kočevar* človeka iz te naselbine, tem bolj ker se je po govorici 
zelo močno' razlikoval od drugih Nemcev.

Kočevsko' po prirodi ni enotna pokrajina, marveč druži raz
lične sestavne dele. Njeno' osredje je vsekakor K o č e v s k o  p o 
l j e ,  ki je v prirodnem smislu nadaljevanje Ribniškega. Na Ko
čevsko polje se naslanjajo' ostale manjše krajinske enote. Na vzhodu 
obroblja Kočevsko' polje podaljšek M a l e  g O' r  e , k i pa ni več 
tako' enoten, in je tudi znatno nižji, zlasti pa takoi rekoč razpadel 
na več gora in pogorij. Med njimi so> dokaj široki prehodi, a po
sebno' obsežen je pas nizkega ozemlja, ki se vleče ob krajih Mala 
gora in Stari log v Suho krajino' proti Hinjam in Smuki. Toda naj
večji del vzhodno od Kočevske Male gore zavzema prostrano' R o - 
g 01 v s k o v i š a v j e ,  ki so' sicer ob njem tudi manjša podolja, 
n. pr. čez Koprivnik, ki pa vendar predstavlja sklenjeno visoko 
pokrajino’ vzhodnega Kočevskega.

Na zahodno' stran od Kočevskega polja se onstran temne K o 
č e  v  s k e g O' r  e razprostira M o r a v s k a  (ali Goteniška) v i s o k a  
r a v a n ,  ki jo proti zahodu obroblja dolga G o t e n i š k a  g o r a .

* Po Slovenskem so zelo razširjeni priimki Kočevar in Hočevar. Po
navadi smo smatrali, da pomenijo vsi človeka s Kočevskega. Bolj natančna 
raziskava pa je  pokazala, da so priimki Hočevar razširjeni regionalno v 
prvotnem obsegu predvsem okrog vasi Hočevje nad zgornjo Krko. Imamo jih 
zelo mnogo v Laščah, v Dobrepoljah, v Suhi krajini, okroig Muljave ter 
Stične in tam okrog. Podoba je, da pomenijo razseljence iz gorske vasi Ho
čevje, podobno kakor imamo Zalarje na široko okrog vasi Zala, pa Jančarje 
itd. Nasprotno pa je v priimkih Kočevar izpričana neposredna označba za 
človeka s Kočevskega.



Po enotah površja je Kočevsko zelo raznovrsten predel, obse
gajoč kraško' polje, visoke ravnine in planote, pa suha podolja in 
zakrasele gore, Toda v vsem raznoličnem površju gospoduje kras. 
Zakrasevanje je prevladalo' popolnoma, zakaj le mezozojski ap
nenci z dolomiti sestavljajo površje. Neznatne izjeme terciarnih 
plasti v Kočevskem polju pa werfenskih in karbonskih škriljevcev 
pri Kočevski Reki nudijo' nekaj malega reliefne razlike in imajo 
neznatne potočke, sicer pozna vse Kočevsko* le podzemsko odma- 
kanje. Bolj ko' po oroplastiki v velikem je Kočevsko ozemlje enotno 
po kraški prirodi zemljišča, toda ne da bi se v tem razlikovalo od 
sosedstva. Prirodna enota se Kočevskoi ne more imenovati.

Kar je vezalo' Kočevje v geografsko enoto, je bilo potemtakem 
v glavnem demogeografske narave. Kočevsko smo' imenovali vse 
ono ozemlje, na katerem so se ohranUi potomci srednjeveških nem
ških kolonistov.

Po odselitvi nemških Kočevarjev so prišli ljudje iz vseh krajev 
slovenske zemlje in se naselili po' kočevskih vaseh. Toda mnoge koi- 
čevske vasi in zlasti vasice so se pri tem spremenile. Marsikje so 
bile hiše požgane, nekatere so' razpadle ali bile vsaj močno poško
dovane, ko se nekaj let ni nihče brigal zanje, zlasti ko je bilo tu, 
posebno v višjih legah, obilo lesenih hiš s strehami iz slame ali iz 
deščic. Ponekod so v vaseh novi naseljenci poljedelstvo opustili in 
se jeli baviti samo z živinorejo'. V nekaterih vaseh soi ustanovljena 
nova gospodarska podjetja ali zadruge, ki se pečajo' ali samo ali 
vsaj pretežno z živinorejo. Nekatere, zlasti manjše vasice se sploh 
niso obnovile. V celem ima Kočevsko' tudi dandanes docela svojec 
vrstne družbene, gospodarske in prebivalstvene razmere in poteze, 
tako' da se poi njih zelo vidno' razlikuje od sosedstva. Ostali so' te
daj močni učinki sprememb v prebivalstvu ter gospodarstvu. Zato 
je primerno' in smotrno, da tudi danes še obravnavamo Kočevsko 
kot posebno pokrajino.

K O Č E V S K O  P O L J E

UVOD. Kočevsko' polje leži v nadaljevanju istega podolja, v ka 
terem je izoblikovano Velikolaško hribovje ter Ribnica. Z Ribni
škim poljem ima celoi marsikaj skupnega, saj tvori z njim skupno 
veliko' kotlino dinarske smeri, tako da moremoi govoriti 01 skup
nostih dvojnega R ibni šk o - K oče vsk ega polja.

Ribniško polje se na JV močno> zoži in tu se dviguje osamljeni 
hrib Jasnica 568 m, torej niti ne celih sto metrov, na sredi ravnine.



Jasnica stoji v najtesnejšem oddelku skupne velike kotline in loči 
obe polji; na JV od nje vidimo v ravnini tipične značilnosti Ko
čevskega polja in že na prvi pogled se nam kaže, da se samo Vrtače 
iz Ribnice nadaljujejo vanj. Na to naravno mejo med obema po
ljema se je naslonila etnografska meja, zakaj v Ložinah, na JV od 
Jasnice, se je začela kočevarska govorica.

ZGRADBA. Kakor pri Ribnici je tudi pri Kočevskem polju di
narska tektonska zasnova vidna že na prvi pogled. Oba podolžna 
roba potekata podolgem v dinarskem pravcu. Mala gora ga ob
roblja kakor Ribnico', le da se tu, ko* je dosegla nad Jasnico v 
Črnem vrhu 955 m svojo* najvišjo* vzpetino', naglo znižuje in tako 
rekoč razpade v niz nevisokih hribov. Na Z se nad Krškim poljem 
dviga dolgo pogorje Kočevska gora s svojim povsem premim robom, 
s strmimi, nerazgibanimi, s temnimi gozdi od vrha do tal poraslimi 
pobočji. Ne more biti dvoma, da je stik med goro* in ravnino tek
tonske narave; na vznožju prihajajo' na dan kraški izvori, a v juž
nem delu -so' ob njem glavne ponikve. Kočevska gora. se zdi kakor 
nadaljevanje ribniške Velike gore. Toda vmes med njima je dokaj 
obsežno podolje z Grčaricami. Kočevska gora je videti kakor po
rinjena proti SV v kotlino; njen rob ne leži v nadaljevanju vznožja 
Velike gore. In res si ga tolmačijo tako, kakor da se je tu še v geo
loško mlajši dobi izvršil nariv Kočevske gore v vodoravnem smi
slu (210; 211).

Vse Kočevsko polje je izdolbeno v apnencih ter dolomitih 
kredne formacije. Na njih ležijo* v vzhodnem delu kotline, blizu 
Kočevja, nekako* med Šalko in Klinjo vasjo, jezerske odkladnine 
(konglomerat, peščenjak, sivica in lapomasti apnenec), ki vsebujejo 
tudi lignit; ugotoviti se je moglo, da so ostanek usedline spodnje- 
pliocenskega jezera, ki se je bilo razvilo v malo' poprej nastali ko
ti inici (210). Spodnjepliocenske plasti leže diskordantno* na krednih 
skladih, tvorec lahno* upognjeno, nekoliko prepokano kadunjo*, le 
žečo* v dinarski smeri. Premogovne plasti izkoriščajo' v rudniku 
pri Šalki vasi. Nad premogom, ki se mu lesna struktura povečini 
še prav dobro' pozna, ležijo plasti gline in peska.

Pliocenske usedline sestavljajo* samo majhen del površja v Ko
čevskem polju in prihajajo v oroplastiki celote prav malo* do* ve
ljave. Vravnano* dno* polja jih reže povsem enako* kot apniško- 
dolomitne hribine, sestavljajoče veliko* večino* tal; razlika je le ta, 
da so se v njih razvili skromni potočki v neznatnih grapah, ki 
seveda ob prestopu na apnenec takoj poniknejo*. Apniška tla, ki



so take prirode, da zelo podlegajo zakrasevanju, dajejo značaj 
površju.

Dno v Kočevskem polju se znižuje od SZ proti JV, toda zelo 
malo. Opazovati moremo neznatno nagnjenost najboljše ob Rinži, 
k i ima svoje izvirke pri Ložinah na sevemozahodnem koncu polja, 
a dobiva v času velikih povodnji vodo* tudi iz ribniških potokov. 
Pri Ložinah je dno v višini 480—473 m. Glavni del kraško-valovi
tega kočevskega polja leži v višini med 460—480 m, pas; ob Rinži 
leži v osredju polja med Staro Cerkvijoi in Dolgo vasjo ter Livol
dom nekako 460 m visoko*. Iz tega osrednjega dna se ravan vzpenja 
na  vse strani, in sicer razen ob Kočevski gori povečini prav pola
goma. Toda. v njenem obodu imamo razen planega prehoda v Rib
nico še dve nizki vrzeli. Prva teče ob južnem koncu prave Male 
gore (čez vas Malo goro*, 477 m) v Suho krajino, a, druga poteka v 
tektonskem nadaljevanju podolžne osi proti JV. Ze pri Mozlju se 
vzpne na 510 m, a v nadaljnjem še bolj, na 525—550 m, in sicer v 
zelo* deformiranih suhih dolinah nad Rajndolom. Ker ima severno 
zahodni obod Ribniško-Kočevske kotline v izobliki dolin in usmer
jenosti vodnega odtoka svojstva starega razvodja, se po pravici 
smatra, da je od tod že od nekdaj voda tekla proti JV. Tako iz 
področja sedanjega Ribniškega kot Kočevskega polja se je morala 
prvotna povrhnje tekoča reka odtekati v Kolpo (206), in sicer ne
kako v nižjem pasu reliefa mimo nekdanjih kočevskih vasi Fer- 
derb in Ferdreng (212, 13).

Postavilo* se je naziranje, da je tektonsko dviganje južnega 
oboda (182) ali vsaj njega vzbočenje (180) pripomoglo k nastanku 
sedanje doline. Toda izoblikovanost površja v predelu nad Kolpo 
nam kaže kot verjetneje, da se je ugrezalo Ribniško in Kočevsko 
polje, bodisi da imamo pri tem opravka s pravim ugrezanjem ali pa 
z relativnim zastajanjem pri splošnem dviganju.

Južni obod okoli Ferdrenga in Sp. Loga nas po* svojih po
vršinskih svojstvih spominja na podobne reliefne odnošaje pri 
drugih naših kraških poljih. Podoba je, da, je krepko globinsko 
vrezovanje* Kolpe povzročilo*, da je v apniškem področju nad njo 
zakrasevanje naglo* napredovalo in da jei tu prvotna ribniško- 
kočevska reka že zgodaj svoj odtok prelo*žila v notranjost in se 
potem postopno* krčila, prestavljajoč ponikvo* čim dalje bolj na
vzgor h Kočevskemu polju.

Podoba je, da je imelo* tektonsko* ugrezanje za nastanek današ
njega dna v polju samo podrejeno* vlogo*, pa da je* sedanje površje 
izdelala povrhnje tekoča voda, ki so se ji ponikve za dalj časa usta
lile v južnem delu. V obod Kočevskega polja je na široko vrezana



terasa v višini okrog 520 m; ploščate kope in  hrbti v tej višini se 
vidijo- na vzhodnem obrobju, pa tudi v vzhodnem pasu polja sa
mega (n. pr. pri Kočevju okrog Klinje vasi in Cvižlarjev). V to 
višino 510 m pa je vrezano za 50—60 m (211) pravo dno Kočevskega 
polja, ki teče po> njem v neštetih vijugah Rinža.

DNO IN VODNE RAZMERE. Kočevsko polje se po morfogenezi 
v velikem ne razlikuje od drugih naših kraških polj. Toda po iz- 
obliki površja v malem je znatno različno od njih. Predvsem vzbuja 
pozornost, kako malo' je tu ilovnate naplavine in kako slabo je po
vršje prekrito s preperelino. Dno polja je zelo razgibano, toda v 
kraškem smislu; na njem je izdolbenih dobesedno brez števila 
vrtač. Razen tega se zemljišče tu nekoliko napne v položne vzpe
tine, ki so- prenizke, da bi zaslužile ime gorice, tam se zniža v plitvo 
kraškoi kotanjo. Yrh tega se prav tako položno vzpenja v široko 
zaokrožene kope ter robne terase vršine 500—510 m, ki pa so prav 
tako- zelo razjedenega kraškega površja. Da v talcem zemljišču le 
preveč na gosto gleda na površino gola skala, je umljivo. Po pravici 
se naglaša, da se iz Ribniškega polja samo Vrtače nadaljujejo' sem
kaj; vrtače zares zavzemajo1 veliko večino' tal v Kočevskem polju, 
kljub temu, da je del površja izoblikovan v pliocenskih hribinah 
(206). Le v malo obsežnih osamljenih področjih je več prep ereline; 
izrabili so jo> za njive in na njih so postavljene vasi. Se najobsež
nejše je področje izdatnejše prepereline v pasu ob Rinži, k jer se 
ponekod meša z ilovnato naplavino. P ri mestu Kočevju moremo 
videti celo' nekaj metrov debelo plast gline, ki jo je izkoriščala 
manjša opekama; nemara je ostanek diluvialne naplavine, k i je 
mogla biti nekdaj obsežnejša, morda odložena v manjšem jezeru. 
Saj je v bližini, ob Znatnejših izvirkih na vznožju Kočevske gore, 
celo nekaj močvirne površine v Mahovniku. Toda kako je celo ob 
Rinži maloi sklenjena sipka površina, se najlepše razvidi iz dejstva, 
da teče rečica povečini v stragi, izdolbeni v živoskalno ravan.

Vzroki, da je Kočevsko polje ostalo1 z golim kraškim dnom, 
ležijo najbrž v hidrografskih razmerah ter geoloških svojstvih 
oboda in širše okolice. Tudi tu je zahodni rob tisti, ki daje vodo, 
toda kraških izvirov na njem ni posebno mnogo-, očitno zaradi tega, 
ker je Kočevska gora osamljena in manj obsežna negoi n. pr. Velika 
gora, Najmočnejši vir je tik  pri Kočevju; prehaja v Rinžo, ki se 
drži v vsem toku tesno ob Kočevski gori, sprejemajoč vse izvirke, 
dotekajoče z njenega vznožja. Rinža nastane iz obeh izvirnic pri 
Ložinah, toda v sušni dobi prejema tako- pičlo- množino vode, da 
se ji struga pod Lužinami obdobno' kar posuši. Na novo> jo ojači



kočevski obrh, toda pod Kočevjem jame njena voda zopet giniti 
v tla; suha struga pa se vleče še tja  do Črnega potoka.. Ob večjem 
deževju se vsa njena struga napolni in Rinža teče zdržema od 
Ložin dot Črnega potoka. Kadar še bolj naraste, poplavi okolico ob 
strugi, toda posebno na širokoi ne more spričoi neravnega zemljišča. 
Kjer so v bližini struge znatnejše ravnice, kakor pri Slovenski vasi, 
Mahovniku in Kočevju, se razlije dokaj na široko in doseže znatno

Pod. 166. Cvižlarji pri Kočevju. Stanovanjske hiše ekonomije

višino. Največje povodnji nastanejo in največ škode povzročijo, 
kadar udari ribniška voda mimo Jasnice ter se združi s poplavo 
Rinže; tudi Kočevsko mesto je že mnogo trpelo od tega.

Vode na Kočevskem polju ne naplavljajo kaj prida. Izvirki 
izpod Kočevske gore prihajajoi iz docela apniškega področja in 
dovajajo le maloi blata. Bolj umazane so vode, ki pritečejo iz Rib
niške doline, toda to se vendarle zgodi bolj poredkem, a vrh tega 
se je ob takih prilikah voda na dolgem pretoku že precej očistila. 
Razumljivo nam postane spričo tega, da so mogle vode nanesti le 
malo naplavine, pa da se ilovnata tla omejujejo na nekatera malo 
obsežna področja pri Loži nah, Koblerjih, Slovenski vasi ter Ma
hovniku in Kočevju, v bližini večjih izvirov.

GOSPODARSKA IZRABA IN POSELJENOST. Kočevsko polje po na
ravi svojega površja ni ugodno za gospodarsko' izrabo. Večino1 po
vršja zavzemajo Vrtače (po kočevsko »Schachen«), s pičlo' prepere-



lino, razjedeno' z neštetimi vrtačami, pa neredkimi razgaljenimi 
skalami vmes. Na njih je malokje pogojev za njive, povečini je to 
zemljišče porastloi z redkim grmovjem ter brezjem, porabnim naj
več le za pašo, le maloi za travnik. Le tu in tam vidimo boljši gozd, 
znamenje, da je moral nekdaj povsod dobro uspevati, pa je zapadel 
krčenju, paši, zlasti pa nemara oglarjem.

Za obdelavo prikladne površine je največ v pasu ob Rinži. 
k jer so ravna tla, prekrita bodisi z naplavino ali z obilnejšo, pre- 
perelino, pa  obenem zavarovana pred prepogostimi poplavami. 
Tu se širijo znatnejša polja, v bolj zamočeni bližini Rinže vlažni 
travniki; povsem v skladu s tem kulturnim stanjem se nam zdi, 
ko vidimo1, kakoi je razvrščena večina vasi v dolgem nizu, dasi ne 
na gosto, v bližini Rinže od Ložin do Črnega potoka. Tu se nahaja 
poglavitni del obdelovalne površine in naselij Kočevskega polja.

Nekaj vasi se je namestilo daleč od Rinže na znatnejših planih 
področjih, bodisi v kotanjah, a še rajši na napetih brdih in robnih 
terasah višine 500—550 m. Znatnejša preperelina se je- na njih na
brala zlasti v južnem delu, kjer se nahaja pri Mozlju zaplata lapor- 
natega apnenca (210,74). Kakor kažejo imena vasi Kačji potok, Suhi 
potok in Črni potok, se na njih pojavljajo tudi znatnejši studenci, 
dasi o pravih potokih tu nikjer ni mogoče govoriti.

V celem je bilo na Kočevskem polju pred vojno nekako 12 % 
površine urejene v njive, a  nič manj koi 67 %  izkoriščane samo za 
pašnik z nekaj travnika, pa 20 % površine zarastle s. slabim gozdom. 
Kočevsko polje je brez primere manj gosto obljudeno' nego je n. pr. 
sosedna Ribnica. Toda k znatnejši gostoti je mnogo pripomoglo 
mesto Kočevje, ki vpliva privlačno na kmetsko okolico s svojo 
obrtjo ter industrijo. Zlasti pa je povzročil zgostitev prebivalstva 
kočevski premogovnik, ki ima svoje središče pri Salki vasi. Premog 
je lignit pliocenske starosti. V letu 1953 je zaposloval 817 delavcev 
in nameščencev.

KOČEVJE. Kočevje je v razliki z večinoi trgov in mest na naši 
zemlji nima stare naselbinske tradicije, saj ni nikjer znakov pra
zgodovinske ali rimske obljudenosti. Že v zvezi s prvimi poročili 
o nemških kolonistih v letu 1363 se imenuje cerkev v Kočevju, ki se 
v letu 1377 že označuje kot trg (45, 14). Da gre tu za novo ustano
vitev, je tedaj izven dvoma. Z njo se je ustvarilo1 tržno' središče 
novi prostrani koloniji, in naravnoi je, da so> nanj prenesli splošno 
ime Kočevje (iz H [v] očevje) od označbe za celotno naselbino v tem 
iglastem gozdu. Zato se cesto označuje kot trg v Kočevju ali Ko
čevski trg. V dobi turške nevarnosti so trg prestavili v boljše zava



rovani prostor v vijugi Rinže ter ga povzdignili v mesto leta 1471 
in ga obdali z obzidjem. Odtlej je Kočevje postavljeno' v okljuk 
tu  prav široke Rinže, ki ga že sam po sebi ščiti in varuje od treh 
strani. Bližina Vojne krajine in zložen dostop po podolju od Kolpe 
so strateško pomembnost Kočevja zelo stopnjevale in povečale nje
gove prednosti pred Ribnico, ki ni nikdar dobila mestnih pravic 
in je tudi sicer v urbanski vlogi zaostala za kočevskim tekmecem.

Pod. 167. Kočevje

Mnogo' mu je hodilo v korist dejstvo, da je postaloi gospodarsko 
središče domala vsega kočevskega ozemlja, ki je bilo deležno po
sebnega zanimanja nekdanje avstrijske države in njenih fevdalnih 
faktorjev. Vrh tega se je pokazalo zlasti v modemi dobi, da je za 
tržno' središče širše pokrajine boljše opremljeno s prirodnimi pogoji, 
nego Ribnica. Sicer je res, da je najbližja okolica Kočevja mnogo 
manj rodovitna in manj poseljena, toda v Kočevje je bilo' mogoče 
speljati ceste v raznih pravcih po velikih podoljih in Kočevsko 
goro, ki se dviga kot ogromna stena nad poljem, je mogoče obiti 
v nevelikem ovinku. Ta cestni sistem, ki je pomenil krepko osredo
točenje na Kočevsko mesto, je prišel še posebno do učinka v korist 
mesta, potem ko' so zgradili železnico' od Ljubljane in je ostala tu 
njena končna postaja. Spričo' tega je Kočevje moglo predstavljati 
ne le gospodarsko', marveč tudi narodnopolitično' središče domala 
vsega kočevskega jezikovnega otoka, tem bolj ko' je kot sedež 
okrajnega glavarstva ter sodnega okraja in dragih manjših uradov



postalo upravno središče skoro vsega Kočevskega; tudi v upravni 
funkciji je doseglo velikoi prednost pred Ribnico. Kot sedež ko>- 
čevskega etnografskega področja in njegovo etnopolitično središče 
je Kočevje uživalo« posebno- zaščito avstrijskih javnih oblasti in 
zunanji znak tega je bilo dejstvo-, da je dobilo- leta 1872 nemško 
gimnazijo.

Ko- so- leta 1894 zgradili železnico, se je začela vloga Kočevja 
spreminjati. Nekako- istočasno- so- začeli pri Kočevju, to-da še v ob
močju mestne občine, kopati lignit in novi premogovnik, ki se je 
naglo- povečal ter zaposloval več sto ljudi, je privabljal semkaj 
največ slovenske delavce. Z rudnikom se je močno povečalo- število 
ljudi v mestu samem in v najbližjih vaseh, zlasti v Šalki vasi. Nova 
železnica je stopnjevala izkoriščanje go-zdov in v Kočevju so nastale 
velike žage; obilo- lesa je odhajalo- od tod v obliki polfabrikatov.
V obdobju med obema vojnama se je- go-spodarski razcvet še stop
njeval, nastala je tu na novo tekstilna industrija. V dobi narodno
osvobodilne vojne je bilo- Kočevje močno- prizadeto-; v mestu so bile 
hude borbe, tudi bombardiranje, razdejanje in po osvoboditvi jim 
sledeča obnova so- Kočevju znatno- spremenile zunanjo podobo-.

Danes je Kočevje dokaj industrijsko razvito- mesto-. Rudnik 
lignitnega premoga daje sedaj posla 806 delavcem in nameščencem. 
Tekstilna industrija je ohranjena v obliki tovarne sukna z 236 de
lovnimi močmi, a v ključavničarskem podjetju je zaposlenih 179 
ljudi. Prav posebno- močno- mesto- zavzema v Kočevju obdelava in 
predelava lesa, Tu je organiziranih dvoje gozdarskih podjetij, a v 
enem je večji lesnoindustrijski obrat s 407 delovnimi močmi. Vse
kakor je v vseh industrijskih podjetjih v Kočevju okroglo 1800 de
lavcev in nameščencev.

Izraz neenakomerne gospodarske funkcije Kočevja se zrcali 
v demografski rasti mesta. Leta 1880 je imelo- Kočevje 1664 prebi
valcev in je narastlo- do- 1910 na 2531 ljudi, do 1921 na 3361, a do 
1931 se zmanjšalo na 3079. V celem se je mesto v obdobju 1880 
do 1931 povečalo- za 85 %. Premogovnik in industrija sta privabila 
v Kočevje največ slovensko prebivalstvo-, a tudi v upravi se je 
slovenski živelj ojačil po- letu 1918, dočim so- kočevarski rojaki 
ostali dominantni v trgovini in manjši obrti ter potemtakem ohra
nili svojo- vlogo v starem meščanstvu.

Z o-dselitvijoi Kočevarjev v vojni dobi se je prebivalstvo- zopet 
spremenilo-. Toda štetje v letu 1953 nam kaže 3285 prebivalcev 
v Kočevju, k ar pomeni za vso- dobo 1880—1953 prebivalstveni na
predek za 98 %,. Ako- pa računamo z mestom skupaj tudi vse ob
močje premogovnika (»Rudnik«), skupno- 4447 prebivalcev, in tudi



Šalko vas, ki stoji ob njem in je močno urbanizirana (568 prebival
cev), se nam pokaže, da šteje novo Kočevje vendarle že 5015 ljudi.
V tem obsegu mesto sicer ni enotno ,̂ temveč je raztegnjeno okrog 
dvoje središč, starega mesta ter novega Rudnika; toda to je pač 
svojstvo rudarskega naselja, kar dejansko je Kočevje. V tem obsegu 
se je Kočevje od leta 1880 povečalo v številu ljudstva za 190 %!.

Tudi v upravnem pogledu se je vloga Kočevja spreminjala. 
Mesto je bilo vso novejšo dobo sedež okraja, dokler se ni v letu 
1957 vse ali vsaj skoro vse njegovo ozemlje združilo z okrajem 
Ljubljano v eno okrajno skupnost. Pač pa je Kočevje sedež in sre
dišče velike nove občine, ki je po izmeri arcala največja v Slo
veniji sploh. Meri po prvotnem obsegu 58.980 ha, po' priključku 
nekako' polovice opuščene občine Predgrad še maloi več, okroglo 
64.200 ha. Toda prebivalcev ima samo 13.600.

Dejansko je v občini Kočevje združena uprava vseh ali vsaj 
skoro vseh krajev nekdanjega Kočevskega okraja, toda ta svet je 
primeroma redko obljuden in pride komaj 21 ljudi na km2. Iz go
sp od a rsk os oc i al ne sestave njenega prebivalstva se razvidi dejan
sko današnja ekonomska struktura Kočevskega. Od celotnega pre
bivalstva je v neproizvodnem odnošaju 22,5 %, a od ostalih je v 
kmetijstvu 32,7 toda v industriji zaposlenih nič manj ko 20 %', 
v obrti 5,7 %, v gozdarstvu 7,3 %, v prometu 3,3 %, v trgovini
4,1 %, itd.

MORAVSKA VISOKA RAVAN

UVOD. KOČEVSKA GORA. Moravsko' ali Goteniško podolje leži 
točno podolgem v dinarski smeri, med obema visokima čokoma, 
Kočevsko ter Goteniškoi goro. Na severu se podolje tako rekoč raz
cepi na dvoje; v premi dinarski smeri se ob podaljšku Goteniške 
gore nadaljuje v močno zoženi obliki po Glažutski suhi dolini, ki 
pa se malo dalje zavije ob Debelem vrhu proti zahodu. Proti S, iz 
dinarskega pravca, se vleče iz Goteniškega podolja širok pas enako 
nizkega zemljišča preko' Grčaric v Ribniško dolino. Dasi so v drob
nem površinske oblike očitno učinek vodne erozije, vendar je ne
dvomno tudi Grčar.s ko podolje v velikem zasnovano. po< tektonskih 
premaknitvah; relief zbuja vtis, kakor da se je Kočevska gora od
maknila od Velike gore in so v tej tektonski vrzeli vode izdelale 
relief, ki mu je kasnejše zakrasevanje dalo sedanje lice. Kakor že 
omenjeno, so novejša geološka proučevanja prišla do zaključka, 
da imamo pri Kočevski gori zares opravka s krepkim vodoravnim 
tektonskim premikom v smeri proti vzhodu, z narivom na polje



(210; 211). Kočevska gora. je do 1068 m visok gorski čok. V glavnem 
delu ima dinarsko' orografsko smer, toda na S se opaža v njej za- 
okretanje proti SSZ ali celo* S, torej vzporedno z, Grčarskim podo
ljem. Ovršje ima na, široko* značaj valovite visoke planote, toda na 
njej se vzdigujejo nekatere ploščate kope in tudi nekateri bolj pri
ostreni vrhovi. V obrobju se vidijo zgornji deli suhih dolin, osobito 
na južnozahodni strani. Velika je razlika med vzhodno' stranjo', ki 
se spušča v Kočevsko polje strmo in nerazgibano*, ter zahodno 
stranjo, ki ima mnogo bolj položna pobočja, Vsa Kočevska gora je 
en sam ogromen gozd. Pozornost so> vzbudile v njej mnoge kraške 
jame.

GOTENIŠKA GORA se dviga iznad podolja z zelo strmim poboč
jem. Zanjoi je značilno, da so v njej vsi najvišji vrhovi in vsa naj
višja slemena tesno na vzhodnem delu, tik nad strmim vzhodnim 
pobočjem, k a r daje izredno, dolgi gori ob pogledu s podolja še 
mogočnejši značaj. Temni, v senčni strani ležeči smrekovi gozdi 
še po svoje pripomorejo' k mrki, a lepi pokrajinski sliki. Le mato 
gozdnih potov se vzpne navzgor po> strmih, prav malo razgibanih 
pobočjih. Zato morajoi glavne poti za odvoz lesa po velikem ovinku 
od Medvedjeka, kjer je eno od središč gozdarstva, na Grčarice, a. na 
drugi konec na Drago' v visoki premi suhi dolini, ki loči Borovško» 
goro od ostale celote in ki jo* je vrezala nekdaj tod tekoča Ča- 
branka, pa dalje na Borovec. Vendar je izpeljanih nekaj steza in 
gozdnih potov tudi na vasi Gotenico, ki ima najbolj osrednjo lego'. 
Najbolj slikovit je južni del, Borovška gora, ki se vzdiguje strmo 
nad dolino Kolpe; z njenih južnih robov je čudovit pogled na Po- 
kupje, podobno kot z osamljenih vrhov v podaljšku planote, n. pr. 
znamenite Krempe (941 m). Skalna pobočja, odprta soncu na južno 
stran in zaprta severnemu hladu, se odlikujejo po> izredno' južnja
ških ilirskih rastlinah. Zato si je mogla, ta slikovita pokrajina, k i so 
ji vzdeli ime »Kočevske Švice«, pridobiti že nekaj letoviščarjev, s 
središčem v Borovcu, postavljenem sicer že na rob podolja, a ven
darle še v višini 675 m.

MORAVSKA VISOKA RAVAN. Na vzhodnem vznožju Goteniške 
gore se pojavijo na več krajih studenci in potoki. Neznaten potoček 
imamo že pri Gotenici, kjer je ob njem zarezana v pobočje grapa, 
dočim stoji vas na, njegovem vršaju (211). Dalje proti JV, okrog Koi- 
čevske Reke in pod Borovcem ter pri Brigi, se pokaže na površino» 
pas karbonskih in werfemskih škriljevcev (210). V njem se je vodni 
odtok ohranil na površini in tu imamo povsem normalno' razrezano!



zemljišče, kot otok sredi kraške pokrajine; največji od potokov je  
dal vasi (Kočevska) Reka ime, a drugi vasi Briga. Potoki so seveda 
kratki, kakor je ozka in kratka proga nepropustnih kamenin; ob 
prestopu na apniška tla vodice brž poniknejo« v slepih dolinah, suhe 
doline nad njimi pa pričajo-, da so nekdaj tekli nadzemsko proti 
JV ter dosegli Kolpo- pod Banjo loko. Nedaleč od tod, na Kostel
skem, se zno-va pojavi karbonski škriljevec, kakor nam priča nor
malni relief , s potoki, tekočimi v Kolpo-.

P-o-d. 168. Kmetski dom na južnem Kočevskem

Razen tega majhnega kota na jugu je vse Moravsko« podolje 
le iz apnenca in dolomita in temu primerno« mu je površje povsem 
kraško. Toda v velikem mu je dala značaj stara rečna do«ba, zakaj 
dno« podolja je izredno« dobro vravnieno še prav posebno« v južno«- 
vzhodnem delu, prava visoka ravan. Ugotovljeno- je, da je zahodni 
rob podolja, ob Go«teniški ter Bo-rovški gori, tektonske zasno«ve, ka
kor je tektonski tudi stik med Glažutsko- suho dolino« ter Veliko» 
goro (211). V Moravskem podolju se je moigel ugotoviti poglavitni 
ravnik v višini o-kro-g 550 m. Najlepše je« ohranjen med Kočevsko' 
Reko, Kočevsko« go-ro- ter Banjo lo«ko; tu imamo vtis, da smo« na ši
roki ravnini, ki so jo kraške male o«blike komaj kaj malega de
formirale. Ob njej se vidijo« ostanki višje vršine okrog 630 m 
visoko, dočim v severnem delu podolja ta vršina prevladuje, to«da 
tako-, da se lepo« vidi, kako« je dno« 550 m vloženo« vanjo«. V navedeno



dno samo pa je vrezano še mlajše dno v višini okrog 510 m, ki se 
vidi lepo v pasu blizu Kolpe, a je širše ohranjenoi v Grčarski suhi 
dolini, k jer visi nad Ribniškim poljem (211). Najgloblje segajo 
struge potokov v nepropustnem ozemlju, toda tudi v najkrepkej
šem, v Belici (Wetzenbach) ne pod 470—480 m (211). Naznačeno 
razmerje priča o postopnem zniževanju erozijske osnove v pred- 
kraški dobi, dočim se vidijo ob gorskih robovih sledovi še višjih 
vršin, ki pa so za podolje samo podrejenega pomena.

Moravska visoka ravan se nadaljuje onstran tesnega kanjona 
Kolpe na hrvatski strani, kakor se vidi prav dobro v rečni vijugi 
pri Završju, k jer se širi planota v višini 530—550 m.

Moravska visoka ravan je sorazmerno dokaj obljudena in 
obdelana. Saj je imel človek tu za krčenje na razpolago vendarle 
obilo ravne ali vsaj le malo valovite površine, zlasti v dokaj širokih 
ploskvah suhih dolin ter teras ob njih, kjer je na površju precej 
prepereline ali celo naplavine. Bržkone je vplivala ugodno tudi 
znatno nižja lega. Zato je umljivo, da je južni del, kjer je ravnik 
najlepše in najširše razvit, najbolj obljudeno in obdelano področje. 
Vasi stoje tu po veliki večini na ravniku višine 550 m. Nadalje se 
vidi, kako je nepropustno zemljišče z obilico vode v potokih in stu
dencih privabilo naseljence. Toda tu so se naselja povzpela na 
višje vršine in vidimo' jih razmeščene v višini 620—640 m, Borovec 
celo 675 m, a Ravne 741 m. Toda razen teh, ki so nameščene že v 
stranski suhi dolini, Draga celo 830 m visoko, ne gre nobeno sta
novitno, ruralno naselje preko višine 640 m.

Po krajevnih imenih moremo tu dovolj dobro presoditi potek 
poselitve. Ob zahodnem robu podolja, v zvezi s povrhnje tekočo 
vodo so' najstarejše slovenske vasi, nastale še pred kočevarsko na
selitvijo'. Gotenica, Reka, Borovec pričajo s svojimi slovenskimi 
imeni o> tem; toda tudi ravni povsem kraški vzhodni del ni brez 
njih (n. pr. Morava). Potem so v podolju prevladali Kočevarji, v 
starih vaseh in novo osnovanih naselbinah, Le na severu, v Grčar- 
skih Ravnah so ostali Slovenci v večini in so> se z doseljevanjem od 
ribniške strani množili tudi v Grčaricah. Še bolj pa se je ohranilo 
slovensko' prebivalstvo' na jugovzhodu, kjer se se držale na široko' 
okrog Banje loke samo slovenske vasi. Tudi Kostelsko', ki je razpo
stavljeno po škriljevem ozemlju spodaj ob Kolpi in njenih kratkih 
pritokih, je imelo' v vseh teh časih izključno samo slovensko pre
bivalstvo. Iz tega slovenskega področja so' se močno' doseljevali 
Slovenci v kočevske vasi spodnjega Got e n iškega podolja, kar je 
povzročilo nastanek slovenskih manjšin po tamkajšnjih vaseh, zla
sti v Moravi in Reki. D a je bilo' podobnega doseljevanja s Kostel-
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skega tud i poprej, so pričali slovenski priim ki med Kočevarji, oso- 
bito n. pr. ime Kos(t)ler, kakor so označevali Kočevarji Kostelce.

Gospodarsko je M oravsko podolje v toliko na slabšem, da samo 
nim a gozdov, m arveč le slabo grmovje in  redko hosto; izkoriščanje 
gozda pride spričo« tega v poštev le na višjem obrobju na Z in S, 
k je r se izkoriščajo ogromni gozdi Kočevske, zlasti p a  Goteniške 
gore.

ROG IN NJEGOVO VISOKO SOSEDSTVO

UVOD. Široko področje med Kočevskim poljem in Črmošnjiško 
ter Krško dolino«, pa med Suho in Belo« krajino« zavzema ogromno 
višavje, ki ima premalo vravnjenih ploskev, da bi ga mogli imeno
vati planoito, a vendar preveč, da bi mu še šlo ime hribovja. Po«- 
večini oistanejo v njem najvišji hrbti v višini med 900 in 1000 m, 
le na nekaterih redkih hrbtih se glavne kope vzpno še više preko 
1000 m ter dosežejo« višek v Rogu z 1100 m ter Mirni go«ri 1048 m. 
Po« na j višjem vrhu, ki se dviga nekako v sredi predela, moremo ves 
ta  obsežni svet označevati z umetnim imenom Ro«go«vskega višavja. 
Toda v njem nam je razlikovati dva po« zgradbi in izobliki površja 
kakor po kultumo«geografskih svojstvih različna dela. Večji, višji 
in širši vzhodni del je kratkomalo R o g ,  po« reliefu kompaktnejši 
in pokrit z ogromnim le malo preredčenim gozdom. Manjši, ožji 
in nižji zahodni pas je manj enoten, v površju bolj raznolik, sesto- 
ječ predvsem iz gorskih hrbtov ter manjših kraških ko«tlin; po« naj- 
po«membnejši se more označevati Koiprivniško« podolje. Pripomniti 
je, da je ta razčlenitev le pomoč v sili, potrebna v tem nepregled
nem kraškem ozemlju; vendar dosežemo« z njo« karakterizacijo« po
glavitnih potez v obeh delih ogromnega Rogovskega višavja.

ROG. Rog najbolj masivni del Kočevskega ozemlja, napravlja 
vtis obsežne in mogočne gore posebno ob pogledu od vzho«dne strani. 
Saj znašajo relativne višinske razlike nad Krško« in Črmošnjiško 
dolino« 500—700 m. Dasi je Ro«g bržkone na vseh straneh o«bdan 
s tektonskimi robovi, je vendarle vzhodni najvidnejši; poteka v 
premi črti, je zelo« strm in primeroma zelo malo razčlenjen.

Proti jugn se podaljšek Ro«ga med Poljansko dolino« in Belo 
krajino«, ki so« mu v književnosti dali ime Poljanske gore (206; 212), 
polagoma znižuje, a se vendarle drži med 800—900 m ter doseže 
v Zezlju (sevemo«vzhodno o«d Starega trga) še 813 m, potem pa pre
haja z višinami 500—600 m k prečno vrezani dolini Kolpe.



Ves Rog sestoji iz triadnih, v majhni meri jurskih in krednih 
apnencev in dolomitov (210) ; redki so primeri nepropustnih plasti, 
da so se razvili prav kratki, neznatni potočki. Toda, to so« komaj 
omembe vredne izjeme; v celem je kakor Suha krajina tudi ta pre
del brez povrhnje tekočih voda, prava kraška pokrajina, k jer so 
tudi količkaj znatnejši studenci skrajno redki. Če imamo kje ne
znatne vodne izvirke, presahnejo' že po komaj par sto metrov dol
gem toku. Rog je po svojem reliefu ogromna apniška planota pre
vladujoče višine 800—900 m; predstavlja očitno ostanek prostra
nega pliocenskega ravnika. Nad planoto' se dvigajo osamljene kope 
v višini 950—1100 m, ki so morda ostanek še višje in starejše 
vravnave.

Rog je še danes ena največjih gozdnih enot na Slovenskem; 
ogromen gozd brez znatnejših vrzeli se razprostira, od južnega 
konca Suhe krajine pa skoro do Kolpe in od Kočevskega polja do 
Črmošnjiške doline. Po ogromni večini je to jelov gozd, ki je bil 
last velikega fevdalnega veleposestva kočevskih Auerspergov. Toda 
dasi za velika krčenja to veliko in visoko kraško gozdno- ozemlje 
ni biloi vabljivo, so vendarle na razmeroma številnih krajih uredili 
majhne jase njiv ter travnikov. V malih krčevinah so ustano
vili le zaselke in kvečjemu prav majhne vasice. Zanje so odbrali 
prostor največ po kraških kotanjah, uvalah in suhih dolinah pa po 
nekaterih zelo položnih prisojnih pobočjih. Ta mala naselja so na
mestili dokaj visoko, povečini okrog 700—800 m in več, a najvišji 
zaselki so se vzpeli celo do okrog 900 m. D a gospodarski pogoji 
rogovskih vasic niso mogli biti ugodni, je kar samo ob sebi umljivo. 
Ni se čuditi, da se je število prebivalstva v marsikateri vasi izdatno 
skrči ilo, a prenekaterega zaselka, ki ga navajajo stari urbarji, že 
davno ni več. Za časa narodnoosvobodilne vojne je v borbah raz
dejanje uničilo1 še marsikaterega od teh gorskih zaselkov, zlasti 
v višjih legah in po' samotah sredi gozdov. Vsekakor je obljudenost 
Roga dandanes slabša nego v prejšnjih stoletjih, saj je vrh tega 
videti, da so' marsikatero' naselbino' v teh gorskih višavah vzdrže
vali le še delavci, zaposleni v gozdih s sekanjem ter spravljanjem 
lesa, pa z oglaršivom. Nekaj boljše je bil obljuden južnovzhodni del 
Roga, ki se znižuje proti Beli krajini in kjer soi nastale tudi neka
tere znatnejše vasi. A v letih okupacije in narodnoosvobodilne 
vojne SO' bila. tudi ta naselja močno- prizadeta. Podaljšek Roga v- 
smeri proti jugu obsega še Mirno goro 1048 m, a se razprostira dalje 
v obliki hribovja, pod imenom Poljanske gore, med Belo krajino' ter 
Poljansko' dolino'; še južno' od žežlja, prav do> Kolpe, je navzlic 
manjšim višinam v vsej širini docela neposeljen.



Docela izredna je bila vloga Roga v času narodnoosvobodilne 
vojne. Tu je bil sedež političnega ter vojaškega vodstva osvobodilne 
borbe skozi dolgo dobo v letih 1943, 1944 in 1945. Gosti nepregledni 
gozdi so nudili borcem za svobodo odlično zaščito, zlasti spričo za
kraselega površja, raztrganega, skalnatega in skrajno težko pre
hodnega reliefa in spričo izredno majhne obljudenosti, ki je olaj
ševala kamuflacijo ter konspiracijo'. H krati so' te težko dostopne

Pod. 169. Na Rogu

gorske in gozdne višave omogočale naselitev vodstva v improvizi
ranih lesenih zgradbah ter s spretno1 organizacijo nudile možnost 
intenzivne zveze v vse pokrajine Slovenije. Malokrat v dosedanji 
zgodovini je gorska in gozdna kraška pokrajina tako čudovito 
učinkovito, izpričala možnost izolacije pa hkrati ustreznost za spe
cifični način borbe. Zato je urejen Rog v svojem osredju kot na
rodni park, v katerem naj ostanejo' zgradbe iz narodnoosvobodilne 
borbe nedotaknjene in ohranjene v spomin ter dokumentacijo no
vim rodovom.

Ves Rog je še danes kljub naznačenim kulturnim jasam izra
zita gozdna pokrajina. To je vzhodni del onih velikih kočevskih 
gozdov, v katerih domujeta še medved in volk in marsikatera druga 
vrsta divjačine. Poglavitna, po velikem delu edina možnost gospo
darskega udejstvovanja je tu izkoriščanje gozda. Precej ga ovira



razen raztrganega kraškega površja prevelika oddaljenost od že
leznice, zlasti v južnem, in osrednjem predelu, dasi se je po1 zgra
ditvi belokranjske proge prometni položaj izdatno izboljšal.

ZAKLJUČNI PREGLED. Kočevsko se uvršča med najbolj gozdnate 
predele na Slovenskem; delež gozdne površine je zeloi velik, toda 
nikakor ne enakomeren, niti po površini niti po kakovosti. Ogromni 
iglasti gozdi pokrivajo! Rogovskoi višavje in Goteniško ter Kočevsko 
goro. Toda vmes med njimi, po nižjem ozemlju, zlasti na Kočev
skem polju in v Moravski visoki ravnini, je gozda zelo malo, a  še 
ta je prav slab, največ slaba bosta, grmovje in brezje, pa donaša 
zelo malo: koristi in niti ža potrebe domačega gospodarstva ne za
došča. Moderno' izkoriščanje gozda je koncentrirano na imenovana 
tri gozdna področja. Sekači, tesaci, žagarji, vozniki in vsi drugi, ki 
so zaposleni v gozdarskožagarskem delu, niso razporejeni enako
merno po Kočevskem, marveč osredotočeni na glavna tri področja; 
v  področju Rogpvskega višavja jih je bilo v občini Poljane 30,2 %, 
Koprivnik 11 %,, Planina 8,5 %. Zagarskogozdni delavci so bili tu 
koncentrirani zlasti v dolini, kamor je usmerjeno' odvažanje lesa. 
Izkoriščanje gozda na Kočevski gori se naslanja na Kočevje (8,2 % 
zaposlencev). Pridobivanje lesa iz velikih gozdov na Goteniški 
gori in njenem visokem sosedstvu je nudilo posla v občini Gotenici 
17 %, a v Loškem potoku 28,8 %, celotnega prebivalstva. Toda zelo 
obsežno je ozemlje na Kočevskem, kjer delo' v gozdu sploh ne pri
haja omembe vrednot v poštev, zlasti v  južnem delu Kočevskega 
polja in Moravske visoke ravnine ter v severnem Starološkem poi- 
dolju.

Moderna industrializacija tudi Kočevskega ni zajela. Vodnih 
sil tu ni, domače surovine je niso' vabile, les je dal osnovo le za ža- 
garstvo; velike žage so bile predvsem v Kočevskem mestu in v 
Črmošnjiški dolini ter po drugod na zunanjem obrobju. Prava in
dustrija se je naselila samo' v Kočevju, kjer jo' je privabil med dru
gim tudi tam kajšnji premogovnik.

Stari Kočevarji so bili od nekdaj znani doma in na tujem kot 
k r o š n j a r j i .  Ze stari zgodovinski viri popisujejo njihove kroš
n jar ske privilegije, ki so jih (podobno kot Ribničane in Žumber- 
žane) vodili daleč po svetu kot prodajalce neštetih drobnih stvari. 
Medtem ko' je v Ribnici krošnjarstvo' popolnoma prenehalo, a se 
lepo ohranila obrt suhe robe, se je na, Kočevskem zgodilo obratno'. 
Krošnjarstvo' je bilo do kraja oni poklic, ki se je zdel Kočevarju 
zelo' privlačen in k i je ostal na Kočevskem silno' priljubljen. Na 
stotine moških v raznih letih se je odpravilo' vsako' leto iz kočev



skih vasi s krošnjo po svetu. Podoba je, da je krošnjarstvo« mnogo 
pripomoglo' k temu, da so se Kočevarji jeli v tako« izredno- veliki 
meri izseljevati. Brez pretiravanja lahkot rečemo^ da je ni pokrajine 
na Slovenskem, kjer bi se izseljevanje v tujino«, zlasti v Ameriko, 
tako razmahnilo« kakor na Kočevskem. V vseh kočevskih občinah 
razen v mestu in njegovi neposredni, urbanizirani okolici se je 
število« prebivalstva že pred zadnjo« vojno« zmanjšalo«, povečini prav 
občutno-, v velikem delu ozemlja za več ko« za 25 %.

Ni čuda, da se je o«b to«likem odtujevanju Kočevarjev o«d rodne 
grude uveljavljalo doseljevanje kmetskega življa od drugod. Po
sebno so« se doseljevali Kostelci v vasi južnega dela Moravske vi
soke ravnine, pa Potočani v osredje Kočevskega polja.

Kočevsko« je postajala v zadnjih petih desetletjih čim dalje 
bolj narodno« mešano« ozemlje, in sicer iz socialnogoispodarskih 
vzrokov in pro«ceso«v. Kočevarji so« se odtujevali grudi in delu na 
njej. Delo v gozdu so« prepuščali slovenskim so-rojakom, ki so osta
jali v vedno« večjem številu po vaseh v bližini svojega delovnega 
območja, Krošnjarstvo« in izseljevanje je dovedlo- do« zanemarjanja 
zemlje, pa ni čuda, da je prehajala čim dalje bolj v roke« slovenskih 
okoličanov, ki se kmetijstvu niso odtujili. Celo« k delu v tovarnah 
v Kočevskem mestu, kaj šele v premogovnik so« se« priglašali v 
mnogo večji meri slovenski doseljenci nego« kočevski domačini. Ako 
so našteli na vsem Kočevskem leta 1931 poleg 11.415 etnoigrafskih 
Kočevarjev 6456, to je« 36 %> Slovencev, se je treba zavedati, da, s-o 
k temu rezultatu dovedli v prvi vrsti očitni socialnogospodarski 
procesi.

Kočevsko« je bilo« tedaj že davno pred odselitvijo kočevarskih 
kolonistov narodno mešano« ozemlje s preko« tretjine slovenskega 
prebivalstva. Ko« so se odselili Kočevarji, so seveda Slovenci ostali 
na svojih domeh. Leta o«svobo«dilne borbe« so prinesla še mnoga raz
dejanja in povzročila še obilne žrtve«. Po« osvoboditvi so se doselje- 
vali ljudje iz vseh krajev Slovenije«, vendar se od vseh kočevskih 
naselij 56 malih zaselkov ni več obnovilo«. Tudi se je močno« spre
menila gospodarska struktura s tem, da se je začela gojiti pred
vsem živinoreja in so« se uredila večinoma živinorejska podjetja.

Današnje kmetijsko gospodarstvo na Kočevskem je tedaj o-d 
predvojnega bistveno« različno«. Težišče ima v  živinoreji in travni- 
štvu, a mnogo manj v pravem poljedelstvu, ki se je ohranilo« naj
bolj v robnih po«dro«čjih, na Kostelskem in okrog Banjeloke ter na  
osrednjih planih predelih. Lepo nam odseva vse to iz podatkov za 
poklicno« strukturo«. V občini-komuni Kočevje, ki vključuje v glav
nem nekdanje Kočevsko«, pripada samo« 32,7 % prebivalstva kmc-



tijskemu gospodarstvu, pa 20 %  industriji in 5,7 %- obrti. Zaposlenih 
v gozdarstvu je 7,3 %, v prometu 3,3 %i, v trgovini 4,1 '%i, medtem 
ko je neproizvajajočih 22,5 %.

Kakor Dobrepolje in Ribnica je tudi Kočevsko polje zaprta 
kotlina, ki se v njej uveljavlja temperaturni obrat. Srednja janu
arska temperatura v Kočevju (480 m) je — 1,9°, medtem ko je v 
Kočevski Reki 569 m nad morjem le — 1,7° C. Povprečna julijska 
toplina je v Kočevju 18,5°, a v Kočevski Reki 17,8° C. Sodražica 
548 m, ima v januarju — 2,2°, a, v juliju 18,2° C povprečne topline 
(1925—1940).

Kočevsko je imeloi v predvojni dobi od celotne površine samo
9,1 %■ zemljišča obdelanega v njivah ter vrtovih, pa 20,7 % v trav
nikih. Posebno' značilno je bilo', da je dobri dve tretjini celotnega 
površja odpadaloi na gozd in pašnik. In  sicer je bilo« 34,3 % ozna
čeno kot pašna površina, a 34,7 % kot gozd. Kočevsko nam je ve
ljalo' kot posebnoi izrazita gozdna pokrajina, saj je bilo o »Kočev
skih gozdih« vedno govora s posebnim poudarkom, najčešče v 
zvezi v divjačinoi. Toda ker je bila dejansko le dobra tretjina z 
gozdom poraslih tal, se nam s tem razodeva, da so na Kočevskem 
obsežni predeli, ki gozda sploh nimajoi. Tam je dominantna gospo- 
darskozemljiška kategorija — pašnik, ki se z njega velikim dele
žem dobro izraža značilna poteza kraške pokrajine. Iz dejstva, da 
so zavzemali pašniki in travniki skupaj 55 %, torej močno preko 
polovice celotnega površja, se določno razvidi, kako dominantna 
vloga je odmerjena tu živinoreji. Pašna ter travna površina in 
gozd soi pomenili skupno 89,7 %, vsega zemljišča. Krepko so s tem 
opredeljene prirodne osnove za gospodarstvo' na Kočevskem.

Sedanje prebivalstvo in gospodarsko' stanje se nam zrcali iz 
naslednjih podatkov: Ob ljudskem štetju leta 1953 je bilo na Ko
čevskem 37,5 %] naselij in prebivalstva 30,8 %' manj ko' leta 1931, 
dasi absolutno' vzeto samo' 5557 manj. Po' izselitvi Kočevarjev in po 
vojnih razdejanjih so zlasti manjše hribovske vasice opustele in se 
doi danes niso' obnovile. V celem 56 vasic ni obnovljenih. Ako pogle
damo, kje so bile te vasi, ki jih danes ni več, vidimo', da so izginila 
zlasti manjša naselja po Rogovskem višavju ter po visokih legah 
južne in južnozahodne Kočevske, raztresena sredi gozdov in ob 
odljudnih kraških hostah. V nižjih legah po' zakraselih visokih 
ravninah, suhih dolinah ter po' Kočevskem kraškem polju je le 
malo vasi izginilo. Opuščena so tedaj naselja, ki so' imela najslabše 
prirodne osnove za gospodarski obstoj.

Učinki teh prebivalstvenih sprememb se kažejo tudi v pre
drugačeni gospodarski izrabi zemljišča. Po ugotovitvah za leto' 1956



je  na Kočevskem sedaj le še 4,1 %  površine v njivah z vrtovi in 
sadovnjaki. Nasprotno' pa  je gozdne površine znatno več, namreč 
58 %, poleg 1,5 %  nerodovitnih tal. Pašnikov je še 17 %, a travnikov
5,4 %  ter senožeti 14 %, vse travne površine potemtakem 36,4 %. 
Očitno je, da se je gozd razširil največ na račun pašnika, medtem 
ko so' travne površine prevzele nekaj njiv. Kmetijsko' gospodarstvo 
se je najmanj spremenilo' tamkaj, kjer je  ostalo največ starega pre
bivalstva. Sicer pa se je predrugačilo v smislu stopnjevane racio
nalne živinoreje in se uredilo' v obliki velikih državnih posestev, ki 
imajo' svoje osrednje vodstvo v Kočevju, a imajo sedem kmetijskih 
uprav, in sicer v Stari cerkvi, Mlaki, Cvišlarjih, Livoldu, Starem 
logu, Koprivniku in Knežji Lipi. Na trg dajejo največ plemensko in 
klavno govedo1, plemenske svinje, meso1 itd., od sadežev pa zlasti 
krompir. Razen kmetijske živinoreje se posveča v gospodarstvu 
gozdu zelo velika pozornost, s stopnjevanjem lesne proizvodnje.

SLOVENSKO POREČJE KOLPE

UVOD. Ob zgornji in srednji Kolpi smo v obmejnem področju 
slovenske zemlje. Poseben pokrajinski tip se nam tu pokaže v po
virju Kolpe in v Beli krajini. Vmes med obema se nadaljujejo 
kočevske kraške planote z nespremenjenimi značilnostmi preko 
Kolpe, samo da pomeni rečna dolina v svoji tesni kanjomski obliki 
globoko1 zarezo v sicer enotni pokra jini.

Prav ta značilna oblika globoko vrezane doline Kolpe nam po
kaže na poglavitne prirodne značilnosti Pokupja. Kolpa se namreč 
bistveno razlikuje od večine dinarskih rek. Dočim se te gibljejo 
najčešče v podolžni smeri, pa se le v krajših oddelkih prevržejo v 
prečni pravec, teče Kolpa v celoti povprek čez dinarski gorski 
sistem in je le v nekaterih pasovih usmerjena podolžno. Kolpa je 
razmeroma dolga reka; njen izvir je le za okroglo' 30 km oddaljen 
od Kvamera, dočim predstavlja Karlovška kotlina, k jer zapusti 
reka dinarsko področje, že panonsko obrobje. Potemtakem se odli
kuje Kolpa poi tem, da teče malodane čez ves dinarski pas. Ni čuda, 
da se je pojavila misel, nasloniti na njo' orografsko mejo' med Di
narskim gorkim sistemom ter Alpami, tem bolj, ker se zdi dinarski 
predel ob Kvarnem, zajedenem daleč na sever, kakor preščipnjen. 
Po drugi strani je nastal predlog, da bi se Kolpa smatrala za se- 
vemozahodnoi mejo Balkanskega polotoka (I, 22).

Za vlogoi mejnice je Kolpa prikladna še z drugega vidika. 
Njena dolina je povečini zelo tesna, nekaj časa skoro pravi kanjon,



povsod pa je vrezana izredno' globoko. Ze pri Brodu teče struga 
Koipe 222 m nad morsko gladino, a  v Beli, krajini je ob njej najnižje 
ležeče zemljišče (130 m) na, notranjem Slovenskem. Njena globoko 
zarezana dolina se uveljavlja v reliefu tem učinkoviteje, ker je 
izdolbena v visoko ležeče apniške planote, opremljena po veliki veš
čini s prav strmimi pobočji.

S temi prirodnimi svojstvi predstavlja dolina Kolpe izredno 
važno prečna oviro za podolžni promet. Planote so ob njej preki
njene, s podolij je treba stopiti dol v globoko dolino- in se na drugi 
strani vzpeti zopet navzgor. Ni čuda, da, se je tudi politična meja 
med Kranjsko in Hrvatsko naslonila nanjo-. Da je mejnica že pre
cej dolgo- ustaljena na strugi Kolpe, priča dejstvo, da se je nanjo 
naslonila tudi meja med slovenskim in hrvatskim književnim je 
zikom. Kako velika oviroi dela prometu, raz vidimo iz dejstva, da je 
bilo- do najnovejše dobe tako, da so Kolpo- od Metlike do povirja pri 
Osilnici prekoračili le štirje cestni mostovi, toda med Brodom nad 
Kostelom in Yinico niti eden. Dovolj je znano, koliko težav je 
povzročala načrtom za podaljšek kočevske železnice.

Dolina Kolpe je- hkrati tako- tesna, da dolgo ni prihajala v 
poštev za prečno prometno- žilo. Ako bi bila nekolika širša, bi mogla 
imeti izredno- važno- vlogo- za prečni promet. Do- naše dobe ni bilo 
niti slabega kolovoza, ki bi bil izpeljan poi njeni soteski od Broda 
doi Starega trga, a tudi pod njim mimo Vinice s-o- od nekdaj ceste 
tekle po- planoti. D a pa se kljub velikim naravnim oviram po njeni 
dolini ni usmeril promet na daljavo-, k temu je mnogoi pripomoglo 
višavje med povirjem Kolpe in morjem.

Šele v najnovejši dobi, že poi osvoboditvi, smoi začeli graditi 
novo- cesto ob Kolpi od Dola pri Starem trgu proti Kostelu. Doi sedaj 
je nova cesta zgrajena doi vasice Vrt.

Kolpa se je razvila v toliki prečni dolžini pač zaradi tega, ker 
je segal v terciam, v mio-cenu in pliocenu, panonski morski zaliv 
v Karlovško- kotlino, pomaknjeno' precej krepko v dinarsko- pod
ročje. Ta kotlina je zgodaj potegnila nase vodni odtok si širokega 
sosedstva ter povzročila, da je Kolpa svoje povirje primaknila da
leč v bližinoi Jadrana. V dobi, ko je še prevladoval povrhnji odtok, 
je bilo porečje Kolpe znatno- širše, bodisi na desni, kot na levi strani. 
Zakrasevanje ga je zelo- skrčilo-, toda le navidez,no-, zakaj podzem
sko pritekajo' v Kolpo še vedno vode z, nič manj širokega ozemlja 
(Šeno-a 217) in v reliefu soi ostali povsod sledovi prvotnega nad- 
zemskega odmakanja. Pri tem je odločilne važnosti, da je v povirju 
razgaljeno- nepropustno- zemljišče, kar je omogočilo- Kolpi, da se je 
ohranila na površju; v nižjem toku, kjer teče skozi apniško' planoto-,,



ne dobiva nikakih pritokov, razen kraške studence, ki izvirajo ali 
tik ob reki (n. pr. Bilpa) ali kvečjemu par sto metrov od nje. Sele 
ko prestopi v plitvi kras nad Vinico«, se njeno« rečno« oimrežje obnovi 
in razširi.

Po tem je razvidno«, da se slovensko« Po«kupje v glavnem razdeli 
v dele dveh pokrajin: prva se nahaja v nepropustnem ozemlju v 
poivirju Kolpe, a druga mnogo« širša, ki ji pripada Bela krajina.
V vmesnem po«dro«čju med obema, je nepoisredno« Pokupje o«mejeno 
na neznaten pas o«b reki sami, k jer je v tesni debri prostora samo 
za vodo«.

Kar se tiče imena silovenskohrvatske mejne reke Kolpe, je 
treba opozoiriti, da je tudi med prebivalsitvo«m na slo«vens«ki strani, 
torej med slo«venskimi domačini, na širo«ko« razširjena uporaba 
imena Kupa. In sicer imenujejo« Kupo našo« mejno reko« bo«disi v 
zgornjem porečju o«kro«g Fare-Vasi, na, Kostelskem, kako«r tudi ob 
srednjem toku, okrog Starega trga in v Beli krajini okro«g Vinice, 
Adlešičev itd. Prav tako« se cesto sliši marsikje tudi regio«nalna 
označba Pokupje. Če tedaj včasih to o«bliko« uporabljamo« tudi v na
šem pisanju, se s tem poslužujemo žive« besede iz naše ljudske go«- 
vorice.

ZGORNJE POKUPJE

GEOLOŠKO-TEKTONSKA OSNOVA. Porečje zgo«rnje Kolpe pred
stavlja po«vršje, k i se od so«sedstva zelo razlikuje. To« je normalna 
pokrajina sredi kraških planot in po«dolij. Njena svojstvenost te
melji na geološki sestavi tal. Tu se izpod triadnih apnencev in do
lomitov pokaže na po«vršino werfenski in karbonski škriljevec ter 
pešče«njak. V njih se je razvila gosta mreža povrhnje tekočih voda, 
ki tvorijo povirje Kolpe. Ustvarila je zelo« razgibano« zemljišče, ki 
predstavlja živo nasprotje kraški okolici. Ker leži obod, izo«bliko- 
van v apniških stenah in zakraselih planotah, zelo visoko«, se« uve
ljavlja nasprotje do« globoko raz,rezanega nepropustnega ozemlja 
tem bolj učinkovito.

Škriljev predel se začne nekoliko« nad Čabro«m in se vleče na 
0 'beh straneh Kolpe«, vendar poglavitno« na desni strani, kjer je pas 
nepropustnega ozemlja znatno« širši in kjer sega do« Gerova in blizu 
Cmega luga ter pod Delnice in Skrad. Sele po«d Banjoloko« se raz
širi nekoliko bolj tudi na le«vo« stran Kolpe«, kjer mu pripada lepa 
Kostelska pokrajina.

Nepro«pustno> o«zemlje v porečju Čabranke in povirju Kolpe« se 
nahaja v nadaljevanju Notranjskega podolja. Karbonski in wer-



fenski škriljevci so tu razgaljeni nedvomno zaradi tektonskih pre
maknitev. Saj se tod vleče velika idrijska prelomnica; podoba je, 
da poteka z njo več vzporednih podolžnih prelomov, ki pomenijo 
hkrati geološke meje. Zelo intenzivno dviganje tega k dinarskemu 
osrednjemu pasu pripadajočega področja v toku pliocena je zelo 
pripomoglo, da se je globoka erozija tod zelo ojačila in so se doline 
zarezale takoi zelo globoko.

Škriljevci v čabranskem nepropustnem ozemlju se vlečejo v 
podolžni dinarski smeri. V istem pravcu tečeta Čabranka in zgor
nja Kolpa, njuna dolina je zarezana na geološki meji med apnikom 
in škriljevcem ali vsaj v njeni neposredni bližini. Pri Kuželju nad 
Brodom zaokrene na levo, preide v prečni pravec ter ostane v njem 
do1 vrha velikega ovinka pod Kostelom. Tu se nahajamo v drugem 
delu nepropustnega ozemlja; ta ne leži v območju idrijske prelom
nice, marveč v vzporednem podolžnem pasu. Razvije se iz robnega 
nedvomno tektonsko zasnovanega stičnega območja med Goteniško 
goro in Moravsko visoko ravnino, k jer se uveljavi najprej s po
točki pri Gotenici, a  potem z ozkim pasom med Kočevsko Reko in 
Brigo, nakar se zelo razširi na Kostelskem. Na desni strani Kolpe 
zavzame še širši, dasi ne sklenjen obseg, pa se vleče v podaljšku 
iste podolžne dinarske proge čez Brod—Moravice daleč tja  na 
Vrbovško. Po ožjem prečnem nepropustnem pasu ob Kolpi sta ko
stelsko in čabarsko škriljevo' podolžno' področje v zvezi med seboj.

POVRŠJE IN VODE. Nepropustno ozemlje ob zgornji Kolpi je 
precej obsežno' in v njem se je mogla razviti dokaj velika mreža 
povrhnje tekočih potokov. Predel ima v svojih hidrografskih in 
reliefnih svojstvih mnogo skupnega. Na zunanjem robu škriljevega 
zemljišča izvirajo izpod apnenca močni kraški studenci in iz njih se 
razvijejo potoki, ki dovajajo' vodo Kolpi. Kolpa sama vre na dan 
v obliki izredno' močnega, po hidrografsko-geomorfoloških svoj
stvih zelo zanimivega kraškega izvora (Serko 217 a). Površinskemu 
licu dajejo' poglavitna svojstva potoki, ki izvirajo' na stiku med 
apnencem in škriljevcem kot močni kraški izvirki. Potoki teko v 
zgornjem in srednjem toku poi zelo' tesnih grapah; šele v spodnjem 
delu se nekaterim dolinam dnoi malo' razširi. Pač pa je zeloi široka 
dolina reke Kolpe, a tudi šele od Osilnice navzdol; do tod se zdi, 
kakor da ima Čabranka funkcijo glavne reke. Dno doline je pri 
Osilnici 287 m široko, a pri Vasi pod Brodom že samo 213 m. Tu je 
dno doline že prav prostorno' in ob njem stoji obilica vasi, ki se na
slanjajo' na polja ter travnike, ležeče v dnu doline ter na terasah in 
položnih pobočjih ob njem. Saj je izoblikovan v pobočjih na obeh



straneh dobro viden sistem teras, ki jih je izdelalo zaporedno zni
ževanje erozijske osnove. V Čabranskem področju moremo opazo
vati zaporedne vršine v ploščatih vrheh ter gorskih pomolih zlasti 
v višinah okrog 760 m, pa 640 m, 520—560 m itd. Ob Kolpi navzdol 
se jim absolutne višine znižujejo nekako vzporedno s strmcem do
linskega dna. Na Kostelskem so lepo ohranjene rečne terase v vi
šinah 340—360 m, pa 440—460 m ; povsod moremo opazovati, kako1 
jih je človek izkoristil za svoja polja in vasice.

V lepem, ponekod kar veličastnem apniškem gorskem okviru 
SO' dobro opazne najvišje vravnjene ploskve na gorah, in sicer v vi
šinah nekako med 900 in 1100 m. S strmimi pobočji se spuščajo 
v nižje ozemlje; ponekod, zlasti na levi nad Čabranko in Kolpo, 
dosezajo apniške stene do 700 m relativne višine, kar ustvarja zelo 
veličastno' pokrajinsko' sliko, tem bolj, ko je v zgornjih delih poi- 
bočij razgaljena svetla gola skala. Povsod je mogoče opazovati, 
kako je geološka meja hkrati meja med nižjim ozemljem ter str
mimi pobočji, s katerimi se apniško-dolomitne gore in planote 
vzpenjajo v velike višine. Slika je tem učinkovitejša, ko se apniški 
okvir na vseh straneh kot odrezano' dviga nad škriljevim nižjim 
ozemljem. Med Osilnico in Brodom se škriljev pas zelo zoži, a okrog 
Broda, kjer je znova širši, so apniške planote nad njim znatno' 
nižje, dosezajoč največ 700—800 m absolutne višine. Dasi pomenijo' 
še vedno okrog 400—500 m relativne višinske razlike, prihaja vzpon 
v pokrajinski sliki manj učinkovito do veljave; pobočja so bolj 
položna, bolj razčlenjena z grapami in s terasami.

Najbolj polagoma se izvrši prehod iz škriljevega v apniško 
področje v povirju Čabranke, kjer se škriljevci vzpenjajo najviše 
in so v njih ohranjeni visoko ležeči ostanki nekdanjega dolinskega 
dna, nad 800 in tudi nad 900 m. Na slovenski in na hrvatski strani 
se vidijo v planote vrezane suhe doline, ki so obvisele nad strmimi 
pobočji, Dragarska kot največja; na več krajih je njihovo dno 
človek izrabil za svoja polja in naselja.

NASELJENOST. Zgornje Pokupje je s svojim ži vali no razgibanim 
zemljiščem, z globoka vrezanimi dolinami in grapami, z obilico 
vode na nepropustnem ozemlju pa po kultumogeografskem licu 
kakor otok sredi visokih apniških planot. Samoi dolini Čabranke 
in Kolpe sta toliko prostrani, da je na ploskem dnu mesta za polje 
ter travnike in za naselja. Toda celo tu se je mnogoi vasic raje 
namestilo na spodnje terase, saj marsikje aluvialno' dno zalivajo 
povodnji in prevladujejo' v njih travniki. Povsod moremoi opazovati, 
kako je bilo' za polje le malo sklenjenega prostora na razpolago in



kako so« se morali ljudje ob naselitvi omejiti na majhne skupine; 
domala povsod tod prevladujejo! naselki in majhne vasice. V zgor
njem Pokupju je zelo zanimivo opazovati, kako se z značajem po
vršja spremeni oblika naselij. Na planotah in v suhih dolinah 
kraškega sosedstva soi povsod trdno sklenjene precej velike vasi, ob 
velikem delu pravilnega tločrta. Kakor hitro« prestopimo na primer 
ob Kozjem vrhu na razgibano nepropustno« zemljišče, prevladajo« 
na mah zaselki, ki so med njimi le še prav majhne vasice, povečini 
bolj razložene nego« stisnjene, bodisi na hrvatski kot na slovenski 
strani. H krati se pojavijo« krajevna imena kolektivnega tipa, na 
prim er Muhovci, Resmani, Žagarji, Vrhovci, Gorači, a med njimi je 
vendar precej običajnih krajevnih imen, kakor Ravno, Osilnica, 
Belica itd.

Večje vasi vidimo predvsem v dolini Kolpe, posebno« med Kuž- 
ljem in Kostelom, na višinah le tamkaj, kjer so bile na razpolago 
širše plane ploskve v suhih ali slepih dolinah (Gerovo«, Tržič itd.). 
Obilo je tu v krajevnih imenih sledov po- krčenju, mnogo je Lazo«v, 
Požarov, Požamic itd. V celem je zgornje Po«kupje« prav dobro ob
ljudeno. To«da ljudje so« raztreseni na mnogo vasic in zaselkov, a 
pravih samotnih kmetij tu vendarle ni videti.

Zgornje Pokupje je zanimivo v podnebnem pogledu. Stenovita 
prisojna pobočja nad Čabranko« in Kolpo, povsem zavarovana od 
severa, odprta soncu, so« izredno« dobro« ogrevano« zemljišče in na 
njih so ugo«tovili na toploto« navajeno rastje, k i bi se sicer v teh 
pokrajinah ne moglo držati. Zakaj v celem prihaja tu nizka nad
morska lega razmeroma malo« do« veljave, kljub temu, da smo« tako 
blizu mo«rja. Kljub temu, da je dno« Kolpe pri Brodu 222 m, a pod 
Kostelom, ob prestopu v sotesko, le 206 m nad morjem, niti po pri
sojnih pobočjih ob dolini nikjer ne« uspevajo« vinogradi. Podoba je, 
da se« tu prav krepko uveljavlja toplotna inverzija; mrzli zrak se 
v nočeh in po«zimi steka v nizki predel v dolini tembolj, ker ga 
obdajajo« prav visoke gore z Risn jakom kot naj višjim. Tesna so«- 
teska pod Kostelom je tako« malo« prostorna za zračni pretok, da 
prevladujejo« svojstva zaprte kotline.

Zgornje« Pokupje je« oibdano' z ogromnimi gozdovi. Posebno na 
kraškem višavju na Z so« neizmerne hrvatske šume, kjer je ostala 
popolna anekumena, samo« gozdni delavci in lovci prihajajo« v ta 
goizdni svet. To«da tudi na škriljevem hribovju so« ostala velika 
področja še ne«izkrče«na, dasi je tu med iglavci že zelo« mno«go« list
natega drevja. Ni čuda, da je tudi zgornje Pokupje eno« najimenit
nejših go«zdarsko«-žagarskih področij, k jer ima prodaja lesa in za
služek pri njegovi pripravi silno« važno« gospodarsko« vlo«go. Nešteto«



je tu žag ob Kolpi in njenih pritokih; značilno je, kako mnogo 
ljudi se piše za Žagarja. Moderno: izkoriščanje gozdov se naslanja 
v glavnem na Delnice, vsekakor na železnico in glavno cesto proti 
Sušaku—Reki. Izkoriščanje gozda, kakor sploh vse gospodarstvo 
trp i zaradi oddaljenosti od železnice; šele sodobni prevoz s kamioni 
uvaja bistveno izboljšanje.

V zgornjem Pokuplju se je nekoliko razvil tudi turistični pro
met, toda skoro le na hrvatski strani. V slikovito pokrajino s svežim 
poletjem prihajajo' gostje iz Zagreba, bodisi v Brod, v Čabar kot v 
nekatere druge vasi.

POLITIČNOGEOGRAFSKA MEJA IN VEČJI KRAJI. Po Čabarsko- 
Kostelskem nepropustnem ozemlju se je ob Čabranki in Kolpi 
ustalila politična meja med Kranjsko—Avstrijo ter Hrvatsko'— 
Ogrsko. Toda tod se je politična meja ustanovila šele polagoma; 
Gabrski okraj na prim er je pripadal dolgo Kranjski in šele v 17. sto
letju so ga priključili na hrvatsko. stran.

Ustalitev politične meje med Kranjskoi in Hrvatsko' na Kolpi 
in Čabranki je imela za posledico', da se je na njej ustalila tudi 
meja med slovenskim ter hrvatskim književnim jezikom. Čabarski 
predel je sprva pripadal kočevskim Turjačanom, pozneje pa je 
prišel v posest Frankopanov, ki so ustanovili v Čabru fužine in 
uvedli železno rudarstvo v okolici. Za fužinarje in radarje so pon 
klicali Slovence z Gorenjskega, v prvi vrsti od Železnikov in Idrije. 
Pa tudi sicer so se Slovenci naseljevali v Čabarskem predelu. Še 
dandanes se tu govori pretežno' slovenskemu blizko narečje, tudi 
priimki Žagar, Klepec, Brovet itd. itd. spominjajo na slovenske 
kraje in isto' velja o večini krajevnih imen. Seveda pa dandanes 
Čabarski kraj živi docela v hrvatski narodni skupnosti.

Kakor se v obmejnih področjih pogosto opaža, tudi tu ni na
stalo' znatnejše urbansko' središče, dasi je pokrajinska enota dokaj 
velika in zelo izrazita ter izolirana. Velika razrezanost zemljišča 
in pomanjkanje prirodnega središča je seveda po svoje pripomoglo 
k temu. Osnovna žila pokrajine je dolina Kolpe ter Čabranke. 
Imamo zaradi tega le nekatere večje vasi, ki so' dobile neznatne 
urbanske funkcije, tako. na primer Brod na Kupi, zlasti pa Čabar 
ki oba stojita tik na meji. V ostalem pa spada Čabarsko-Kostelska 
pokrajina v privlačno' področje urbanskih naselij v apniškem soi- 
sedstvu. Hrvatska stran teži najbolj v Delnice, ki so sedež poli
tičnega okraja, znamenitega »Gorskega kotara«, in ki so za tako 
vlogo najboljše opremljene tudi po tem, da ležijo' ob glavni želez
nici in ob veliki »lujzinslci« cesti. Slovenski del se naslanja v glav



nem na, Kočevje, a  im a avtobusne zveze čez Prezid tud i po N otra
njskem  podolju na  Cerknico in  Rakek.

KOSTEL. Mejni potok Č abranke teče poi levem robu škriljevega 
ozemlja. Spričo* tega pripada slovenski strani le njega m ajhen del, 
samo' leva stran doline. Največ ji k raj, Osilnica, stoji ob najširšem  
ploskem dnu, izoblikovanem tam kaj, k je r se združita Č abranka in 
Kolpa.

Ob Kolpi med Osilnico in  Brodom je  pokrajinska slika neko* 
liko' drugačna. Slovenska stran  doline je  kot prisojna nekoliko na 
boljšem, toda spričo prevlade prestrm ih apniških pobočij pridejo' 
prednosti sončne lege za polja in travnike le maloi do veljave.

Pri Brodu se pokrajinska slika znova spremeni, škriljevo pod
ročje se močno razširi na, obe strani Kolpe. Na, slovenski strani 
imamo tu lepo, v pokrajinskem in etnografskem pogledu zanimivo 
pokrajino' Kostelsko. Svoje ime je dobila po starem gradu K o 
s t e l u ,  postavljenem na, strmo dolomitno brdo 402 m visoko, dvi
gajoče se osamljeno nad položna škriljeva pobočja neposredno v 
bližino Kolpe. V srednjem veku je bil grad sedež obsežnega fev
dalnega gospodstva, podrejenega Čušperku. Podoba je, da, je bilo 
to že zgodaj poseljenoi ozemlje, pa se zategadelj Kočevarji semkaj 
niso' naselili. Ker razpolaga z zložnimi prehodi na Moravsko' visoko 
ravnino in proti Kočevskemu polju, kakor tudi čez Kolpoi na 
hrvatske planote, je imel Kostel tudi znatno' prometnoi in strateško 
pomembnost. Razumljiva nam je njegova rana, obljudenost; podoba 
je, da je odtod staro slovensko prebivalstvo segalo* po Moravskon 
Goteniški visoki ravnini tja  do Ribnice. Ohranilo' se, je na njenem 
robnem južnovzhodnem področju, v prisojnem obrobju okrog Banje 
loke v višinah do 620 m. Da je to staro poseljeno' področje, nam 
priča pražupnija v vasi F ara ob Kolpi, kakor bi mogli domnevati 
že poi krajevnem imenu. O demogeografski pomembnosti tega pre
dela pripovedujejo' dejstva, da. so' Kostelu skušali podeliti tudi vlogo 
tržnega središča; še Valvasor pripoveduje o trgu v Kostelu. Stis
njeni v precej osamljeno1 pokrajino' imajoi Kostelci nekatere samoi- 
svoije lastnosti, v jezikovnem pogledu marsikaj arhajskega; kot 
krošnjarji pa so prišli daleč na okrog. Obilo' se jih je razselilo; 
njihovo doseljevanje se opaža zlasti na južnem delu Gotemiške 
planote1 in okrog Morave, Kočevske Reke ter v Kočevju opazimoi 
obilo priimkov kostelskega izvora. Tudi če ne računamo, da so 
vsi priimki Kostelci in Kastelci od pokolpskega Kostela, mnogo jih 
je prav gotovo, raztresenih po' osrednjih delih Slovenije, zlasti na 
Dolenjskem.



DOLINA KOLPE MED KOSTELOM IN BELO KRAJINO

Tik pod Kostelom pritečejo Kolpi zadnji povrhnji pritoki. Reka 
prestopi v tesno sotesko, pravi kanjomski dol. Kolpa dela tu veliko 
vijugo-, zelo- viden zavoj proti severu; to je pravi prečni del njenega 
toka. Tesen značaj ohrani dolina do« nekoliko- nad Starim trgom, 
a tudi v nadaljnem toku do Bele krajine pri Vinici teče Kolpa po 
izrazitem, dasi znatno« manj globokem dolu.

Kolpa teče od Kostela do« Bele krajine čez samo apniško-dolo«- 
mitno ozemlje, sestoječe iz mezozo-jskih zgradbenih pasov, kjer se 
nikjer v površju ne pojavi nepropustna hribina. Njena dolina nas 
spominja v hidrografskem smislu na zgornjo« Krko-. Reka bi se ne 
mogla ohraniti na površini, da ni svoje struge- ob splošnem dviganju 
vrezoivala sproti v zadostno« glo«bino«. Naglo« globinsko« vrezovanje 
pa ji je očividno« omogočal obilen vodni dotok iz nepropustnega 
zgornjega toka, zlasti iz poivirja, ki se oidlikuje« po« izredni obilici 
padavin. In učinek očrtanega razvoja je kanjonska oblika doline«; 
vsi povrhnji pritoki so izginili, a kraški izviri prihajajo« na dan v 
dnu rečnega dola. Ugodnosti reliefa in hidrografskih razmer bo 
mogoče izko risti ti za več je« h idrocentrale.

Od Kostela do Starega trga je vrezan dol Kolpe skozi najizra- 
zitejšo- planoto«, ki se vleče v glavnem delu v višini okrog 550 m in 
predstavlja nadaljevanje Mo«ravske (Goteniške) visoke ravnine, pa 
nadaljevanje pasu, ki leži v njem Kočevsko« polje- in kočevska Mala 
gora; na hrvatski strani med Brod-Moravicami in Blaževci ni pla
nota nič manj vravnjena kot pri Banji loki in o«kro«g Mo«rave. De«- 
brski dol je vrezan tedaj o«kro«glo 300 m glo«boko, s strmimi popol- 
no«ma nerazgibanimi in neirazčlenjemimi pobočji. Nikjer ni prostora 
za naselja in deber bi bila popolnoma neo«bljudena, da se niso k 
re«ki namestili nekateri, vendar zelo redki mlini, ki meljejo« za vasi 
na planoti, kjer ni nikakih vodnih tokov. V spodnjem delu deber ni 
dosti drugačna, a  so« vendar na dveh, treh krajih zarezane grape 
krepkeje v poibočje, tako da je« na njihovih vršajih ob dnu prostora 
za neznatne zaselke« s- skromnimi njivami.

Značaj Kolpske doline se spremeni ob Kozici (826 m), ki kaže 
podaljšek kočevske« Male gore; njeno- nadaljevanje se vidi v višjih 
gorah (Okrugljak 886 m) na hrvatski strani. Takoj vzhodno od tega 
goirskega, niza se značaj površja ob Kolpi spremeni; do« Kolpe seže 
nadaljevanje Ko-privniškega podolja v obliki Poljanske doline, ka
tere dno« sega takorekoč čez Kolpo v višini 350—370 m, torej le« še 
okroglo- 200 m nad rečno strugo, ki se nahaja tu okrog 175 m visoiko-.



Toda tudi druga svojstva površja se uveljavljajo' tu. Res da sega 
Poljanska gora z višinami 600—-700 m v Pokupje, toda ne povsem 
do reke, zakaj ob njej se vleče na obeb straneh pas nižjega zem
ljišča, kar značaj debri znatno omili. Rečne terase spremljajo 
namreč Kolpo v zaporednih višinah, a višinska razlika med strugo 
in policami je v smeri navzdol čimdalje manjša. Kolikor bolj proti
V gremo, toliko' manj izdatna je biloi epirogenetsko dviganje. Rav
niki in terase» ki spremljajo Kolpoi, se tedaj upognejo navzdol, za 
več, nego1 bi odgovarjalo nekdanjemu izravnanemu strmcu reke 
(180, 221), in sicer nekako v obliki fleksure.

V predelu pod Starim trgom se značaj doline Kolpe znova 
spremeni. Tudi pri Starem trgu in pod njim teče Kolpa v tesnem 
dolu, toda njegova globina se naglo zmanjšuje ter znaša pri Seve
rinu le še 80 m. Toda tja do Severina ostane dol nerazgiban, tesen 
in neobljuden; celo mlini so se le prav zelo na redko namestili v 
njem. Edino le pri Starem trgu je dol razširjen, in sicer prav v isti 
dolžini, v kateri doseza Kolpa podolje Poljanske doline. Podoba je, 
da je to soglasje v zvezi s podzemskimi zvezami, s kraškimi izviri, 
ki so očitno razgibali Kolpi tok, ji pomagali izdelati ovinke ter 
ob njih terase in končno' aluvialno ravnico'. Zakaj piano dolinsko 
dno, dasi v majhnem obsegu, se pojavi najprej pri vasi Dol. Prav 
tam kaj prihaja na dan močan kraški obrh, ki takoj pri izviru goni 
več mlinov; izoblikoval je lep zatrepni dol, katerega dolžina pa 
znaša komaj nekaj sto metrov. Domneva se, da prihaja v njem na 
dan voda iz Rinže, ne da bi bilo' mogoče za to navesti dokazilne 
potrditve.

Za geomorfologa je na Slovenskem malo' takoi poučnih pokra
jin, kakor je predel ob Kolpi, a še prav posebno' od Starega trga 
doi Yinice. Odlično' so tu ohranjena v živo apniško skalo' vrezana 
rečna dna v zaporednih višinah, kakor jih je izdelala Kolpa z bočno 
erozijo v mlajšem pliocenu. Vidimo jih v povsem ravnih terasah 
na obeh straneh reke, tako. tipično' izoblikovanih, da mora postati 
nanje pozoren tudi človek, k i se nikdar ni bavil z morlogenezo*. 
Le v južnejših dinarskih predelih zadenemo' zopet na tako lepe 
primere popolnoma ohranjenih »fosilnih« ploskih dolin, n. pr. ob 
Uni, Krki, spodnji Neretvi itd. Malo je pri nas videti tako- lepih 
rečnih kanjonskih dolov kakor je dolina Kolpe med Radenci in 
Severinom. Zelo' so tudi poučne drage, krajše suhe zatrepne doline, 
ki jih vidimo obvisele nad dolom Kolpe, n. pr. draga z vasema Špe
harji in Selce, pa  še lepša ona z vasmi Damlje, Draga in Sinji vrh. 
Očitno je, da so jih vrezali k ratk i potoki, ki so nekdaj izvirali v 
južnem delu Poljanske gore in se poi kratkem, a močnem toku izli



vali v Kolpo. Dejansko je podobnega značaja tudi Poljanska do
lina. S pridom je njihovo piano površino izkoristil človek za svoja 
polja in naselja,

V pasu od Kostela do Bele krajine Kolpa ne dobiva nobenega 
pravega pritoka, razen kraških obrhov kakor je dolski, pa Bilpa 
in nekaj manjših, ki se pojavijo^ prav v strugi sami. Nemara ga ni
mamo« področja na Slovenskem, k jer bi povodnji segle tako visoko, 
kakor v dolini Kolpe med Kostelom in Belo« krajino, zlasti v naj
tesnejšem dolu, k jer se ne morejo« razliti v širino«. Tu je običajno, 
da zalijejo« mline, segajoč ne redko' prav v ostrešje; mlinarji morajo 
biti pripravljeni, da, odnesejo« v pravem času žito in moko« na varno.
V zgornjem koncu morajo biti mlini posebno« trdno« zidani, da se 
ubrani jo silovitemu vodnemu navalu ; ponekod, n. pr. v na jtesnej- 
šem dolu po«d Kostelom, vidimo« pred mlini posebno« stolpom po
dobne zaščitne zidove, da imamo ob prve«m pogledu vtis majhne 
trdnjavice. Yzro«ki tako silnemu kolebanju vodnega stanja so zelo 
preprosti: obsežno« povirje Kolpe spada med najbolj namočene pre
dele pri nas in v Evropi; deževnica spolzi v nepropustnem ozemlju 
po« strmih pobočjih in grapah zelo« naglo v potoke, a pod Kostelom 
mora vsa ogromna, vodna množina po« tesnem rečnem dolu.

Tesna dolina Kolpe med Kostelom in Belo« krajino« je« malo 
porabna za kulture« in naselja, ker zanje kratkomalo« ni prostora. 
Podobno« je malo privlačna tudi višja njena okolica, Planote« in 
med njimi se dvigajoče hribovje med Kostelom in Severinom- 
Učakovci so skoro« neposeljene bodisi na slovenski kot na hrvatski 
strani, po« nekaterih, ne« malo« obsežnih pasovih povsem neobljudene. 
Lahko rečemo, da se malokdaj vidi ob večji reki tako malo« pri- 
rodnih pogojev za zgostitev prebivalstva kakor je« v tem delu 
Pokupja.

Brez pretiravanja moremo« reči, da je« dolina Kolpe tu kot na
lašč primer zares dobre« prirodne politične meje. Tak kanjon zares 
ovira promet v prečnem pravcu in nič ni značilnejšega ko«t dejstvo, 
da imamo« še« danes od Broda navzdol prvi most čez Kolpo šele pri
V inici. Na razdaljo« okrog 60 km ni tedaj no«benega mosta in celo 
pri Starem trgu je« mo«go«če« priti čez reko« samo« z brodom ali s čolni. 
Verjetno« je sicer, da so tudi historični pogoji, predvsem dejstvo 
dolgotrajne politične meje, pa, morda ozir na nevarnosti turških na
padov, pospeševali prometu sovražne pregraje. Vendar ne more 
biti dvoma, da gre« prirodnemu faktorju prva in odločujoča za
sluga. Zato« je politična meja obtičala ravno« tu, saj v vsem severnem 
predelu Dinarske«ga sistema, ni najti podobne prečno« potekajoče 
orografske«, hidrografske ali kakršnekoli pregraje.



STARI TRG. V suhi, prav prostorni Poljanski dolini je dokaj 
prostora za kulture in naselja; prazgodovinske ter1 rimske izkopa
nine pričajo, da je bil predel dobro obljuden že zelo zgodaj. Tudi 
Slovenci so se ranoi naselili tod in že v 13. stoletju se je tu osnovala 
župnija, ob starem gradu Poljane, stoječem na strmem brdu tik 
nad globokoi dolina Kolpe. Ob farni cerkvi in v neposredni bližini 
starega gradu, ki je  prevzel ime poi širokem polju v suhi dolini, je 
rastlo naselje ter dobilo' tržne pravice. V kasnejši dobi, zlasti ko> so 
Kočevsko' kolonizirali in so se začeli turški napadi, se je pomen 
Poljanskega gradu ter trga pod njim še povečal. Zakaj tu je bil 
odprt eden najzložnejših dostopov doi Kočevja in Ribnice, zlasti 
ko« aluvialno dno ob Kolpi, zeloi redek pojav ob tej reki, omogočuje 
prehod (še danes pa ga posredujejo le brodi in čolni). Toda že 
zgodaj so1 premestili grad Poljane nekoliko' proč od Kolpe ter pre
nesli tjakaj tudi trg. Okoli njega kot jedra (»Tržič«) je nastalo 
novo naselje Predgrad, še danes večje od prvotnega trga, ki mu je 
ostalo (od 16. stoletja) doi danes ime Stari trg. Ne more se reči, da 
bi bila preložitev tržišča prinesla kake koristi, saj je Stari trg še 
bolj v zavarovani legi, v svojem položaju na brdovitem pomolu 
tik nad Kolpo'. Ko je minula strateška veljavnost kraja, trg tu ni 
mogel uspevati, zakaj Poljanska dolina predstavlja le manjšo na
seljeno enoto, obdano s ponekod neobljudenim ali vsaj zelo> redko 
poseljenim področjem. In tako se je zgodilo, da so trške pravice 
sčasoma prenehale in da je ostal tako novejši Predgrad s svojimi 
292 (1931 še 361) ljudmi samo' večja vas, kakor je ostal skromno« 
ruralno' naselje tudi Stari trg s 122 (1931: 139) prebivalci. Vendar 
je tu še vedno središče doline in Stari trg velja za imenitnejšega, 
dasi je manjši, pač ker je ostal sedež župnije in se je tudi občina 
imenovala po njem. Oddaljenost od železnice je za možnost tržišča 
še posebno neugodna, a bližina meje na Kolpi še po svoje omejuje 
gospodarski delokrog. Ob upravni reformi v letu 1952 so' sicer 
tu  uredili samostojno občino-komuno, toda pod imenom Predgrad 
in s sedežem ObLO tamkaj, toda le z obsegom 1737 prebivalstva, od 
katerih se nič manj ko 82,4 % peča s kmetijstvom. Občina se je 
v novih razmerah izkazala za premajhno' ter ekonomsko' presla
botno', zatoi soi jo' z letom 1957 ukinili.



B E L A  K R A J I N A

UVOD. Malokatera pokrajina na Slovenskem je takoi samosvoje, 
tako določno' obeležena v mnogih pogledih kot je Bela krajina. 
Osnova samosvoji poziciji je v geografski legi in prirodnih ter de- 
mogeografskih značilnostih. Saj jo> Gorjanci s Kočevskimi višavami 
tako rekoč oddaljujejo od ostale Slovenije, dočim se onstran Kolpe 
belokranjskemu podobno' površje širi daleč na hrvatsko stran. Temu 
primemo so se uveljavljali demogeografski vplivi s hrvatske strani, 
v starejši dobi v obliki politične posesti, pozneje v obliki doselitev 
in še na drage načine. Na osnovi vsega tega so nastale prav za
nimive jezikovne, etnografske in podobne posebnosti, ki so poleg 
značilnega prirodnega, obeležja m arkantna svojstva pokrajine.

Bela krajina je prostran ravnik. Ako< gledamo nanjo' od daleč, 
postavimo z višin nad Semičem, z Gorjancev ali z Mirne gore, ima
mo vtis, da se razprostira pod nami široka ravan, le malo vzvalov
ljena po< posameznih delih, z redkimi višjimi brdi. V malem se nam 
pokaže, da je razgibanost vendarle znatnejša; z valovite glavne pla
njave se položno vzpenjajo' hrbti in gorice, ki se držijo tu v enako
mernih višinah, se dvignejo' tam v krejkejše napeta ali celo bolj 
čokata osamljena brda. V ravan so vdolbene suhe drage in plitve 
doline z. živimi, počasi se vijočimi potoki. Še nadalje se nam po- 
kaže, da je površje razjedeno' z neštetimi vrtačami in drugimi kra- 
škimi kotanjami. Toda kljub naznačeni razgibanosti in neenaki 
vzpetosti v malem in drobnem je Bela krajina v velikem vendarle 
pravi prostrani, nekoliko zakraseli ravnik, kakor1 jih v tako' ve
liki razsežnosti na Slovenskem nimamo mnogo ohranjenih.

Ravnik Bele krajine sega. do Gorjancev, ki se vlečejo' s svojim 
zahodnim podaljškom doi orografskega kota. pri Semiču, a na za
hodu do« južnega podaljška Roga, do Poljanske gore. Gorjanci se 
dvigajo' nad Belo- krajino ob premočrtnem robu, potekajočem od 
SV proti JZ, to' je v smeri, ki ima v tektoniki vzhodne Dolenjske 
tako važno vlogo. Zahodni rob od Semiča doi Tanče gore poteka ob 
podaljšku Roga v pravcu S—J, v smeri, ki smo jo spoznali že v 
tektonski in orografski usmerjenosti bodisi v Suhi krajini kot na 
Kočevskem. Ob Poljanski gori se smer v robu Bele krajine zopet 
spremeni in uveljavi se pravi dinarski pravec SZ—JV.

Nikakega dvoma ne more biti, da so navedeni robovi Bele k ra 
jine tektonski; ob njih se stikajo grude, ki so se pri dviganju raz
lično' zadržale; Gorjanci in prav tako» Rog s Poljansko goro se je 
dvigal intenzivneje, grada Bele krajine pa ni le zaostajala, marveč



se je še celo< ugrezala, kakor moremo sklepati po njeni današnji, 
izredno nizki legi.

Docela drugačna je stvar z obmejitvijo Bele krajine na V in J. 
Zgodovinsko, politično ter etnografsko' ji je meja začrtana na Kolpi, 
ki dela ravno' tu svoj veliki, presenetljivo daleč proti severu izbo^ 
čeni ovinek. Toda prirodno, po značaju površine, je Bela krajini 
del velike nizko ležeče kraške ravnine, ki se razprostira v širokem 
pasu ob vzhodnem vznožju Liškega višavja daleč tja  na JV in ki se 
najčešče označuje kot Slunjska ploča. Reke so' vanjo* zarezale svoje 
struge v obliki kanjonom podobnih dolov, povečini okrog 50 m 
globoko. Tak dol vidimo tudi ob Kolpi, dasi ostaja ob spodnjem 
toku bolj plitev. Meja med staro Kranjsko ter Hrvatsko se je na
slonila nanj in s tem Belo krajino opredelila v demogeografskem 
pogledu.

V mnogočem, ne le po legi in prirodnih značilnostih, je tedaj 
Bela krajina različna od Dolenjskega. Ni čudnoi, da tamkaj pogosto 
slišite pripombe, češ tu ni Dolenjsko, mi nismo Dolenjci, mi smo 
Belokranjci; Bela krajina je nekaj posebnega. Da, naša Bela kra
jina je zares svet zase.

PO V R ŠJE . Bela krajina ni enotna ravan, marveč se tudi v njej 
kažejo učinki vravnavanja v  zapored si sledečih stopnjah. Višin
ske razlike med sistemi vravnav pa so razmeroma zelo majhne, 
saj smoi tu na panonskem obodu, kjer je bilo postopno dviganje 
brez primere manj intenzivno nego> v sosedstvu, n. pr. v Gor jancih 
ali v Kočevskem višavju. Podoba je (180), da imamo ohranjen tu 
ostanek glavnega pliocenskega ravnika v široki s kraškimi obli
kami zelo razjedeni planoti Lipnik tik onstran Kolpe v višini okrog 
450—470 m, pa še nekoliko vzhodneje v Bukovem (410—460 m). Da 
so se tektonska premikanja nadaljevala še dolgo v plioceni, nam 
priča lega spodnjepliocemskih usedlin pri Črnomlju. V zgodnjem 
pliocenu je nastalo v zahodni Beli krajini jezero, ki je pustilo' za 
seboj jezerske usedline (ilovica, lapor), med njimi več slojev rja 
vega premoga kot tvorbo vmesnih barskih razdobij (219). Pliocen
ske jezerske in barske odkladnine so se ohranile v glavnem med 
Črnomljem in Seli, med Butorajem in Dobljičami, kjer so dale 
osnovo za manjši premogovnik pri Kanižarici, v manjši krpi pa 
tudi med Bojanci ter Belč vrhom. Podoba je, da je bilo spodnjeplio- 
censko' jezero dokaj prostrano. Pliocenske plasti so' še močno' pre
maknjene', prepočene in nagnjene, nekatere celo za 80 %, znamenje, 
da. je ostalo belokranjsko' področje silno nemirno. Kosi starega 
ravnika so' se mogli dvigniti v različne višine že na bližnjo raz-



Pod. 170. Bela krajina

Pregledna hipsografska karta

1. nad 700 m, 2. 500—700 m, 3. 400—500 m, 4. 340—400 m, 5. 300—340 m 
6. 240—300 m, 7. 200—240 m, 8. 160—200 m



daljo, se premakniti na pašev ali upogniti, kakor se je n. pr. upog
nilo« prepokano« pliocensko sedimentno področje v obliki rahle sin- 
klinale (prim. prerez pri Seidlu 219, 158).

Da zgradba našega področja še vedno« ni dokončno« zaključena, 
o tem pričajo pogo«s«tni potresi, ki se ponavljajo« še v najnovejša 
dobo; zemeljski nemir se kaže zlasti v obliki potresov v predelu 
okrog Črnomlja, pa v pasu pri Adlešičih (219, 148).

SESTA VN I D E L I BELE K R A JIN E . V Beli krajini moremo razliko
vati štiri poglavitne dele (219) : Gričevje Buko«vje na JV, Draga- 
tuško podolje na JZ ter široki Čmo«maljs«ki ravnik na S pa končno« 
glavni rob s terasami na S in Z.

Površje Bele krajine je v geološkem pogledu — po dosedanjih 
razisko«vanjih — zelo enolično«. Terciarne plasti zavzemajo« le maj
hen del v osredju. Na severnozahodnem ro«bu se v kratki, a  o«zki 
zaplati pokažejo na po«vršje werfenski škriljevci, pač v zvezi z 
robno« počjo. Toda vsa ostala tla Bele krajine so iz samega krednega 
apnenca, ki je v vsem področju precej e«no«tne sestave. Zelo je za 
vodo' propusten in zakrasevanje se je mo«glo« na njem zlahka uve
ljaviti ter zelo« enakomerno« napredovati.

RO B  S TERA SAM I. Zelo« zanimiv je zahodni in severni rob Bele 
krajine. V njem so lepo« ohranjene terase, ki so« nam zgovo«ma priča 
zaporednega vravnavanja v toku mlajše pliocenske« dobe«; nekatere 
med njimi se po« višini uje«majo z zaobljenimi brdi, dvigajočimi se 
na belokranjskem ravniku nedaleč od ro«ba. Opazovati jih moremo 
n. pr. v višinah 330—350 m (pri Dobljičah, Tanči go«ri) (180, 214), 
290—300 m (Gorenci pri Semiču, holmi pri Češnjevcu ter Lokvici, 
nedaleč od Metlike), pa  240—260 m; terasa te višine je« zlasti lepo 
ohranjena med Dobljičami in Zapodjem, mestoma široka do« 2 km.

Komaj moremo« dvomiti, da so te« terase učinek rečne« bočne 
erozije. Nad njimi se« vidijo« zlasti vrh zahodnega roba, drage in 
suhe doline, obvisele« nad pobočjem v višinah 410—420 m pri Krči- 
cah, Rodinah, Maverlenu, Dobljičah itd. (180) ; povečini se nada
ljujejo« v obliki suhih dolin navzgor v Rogovsko« in Poljansko« goro«. 
Tod so sprva pritekale povrhnje« vode v Belo« krajino«. Terase in 
drage je človek izkoristil za obdelavo in naselja, tem bolj, ko« so 
povečini pokrite z obilno preperelino.

Č R N O M A L JSK I R A V N IK  Z D R A G A T U ŠK IM  P O D O L JE M . Poglavitni 
del vravnjene« ploske v Beli krajini se nahaja v višini 170—190 m 
(180, 211) ; to je po« bočni eroziji vrezan rečni ravnik, ki tvori osredje



pokrajine, segajoč od pasu teras na vznožju Gorjancev tja do po
dolžnih teras ob Velikem Bukovju nekako pri Tribučah. Nekak 
stranski pas ravnika se vleče ob zahodnem robu mimo1 Dragatuša 
in Stare Lipe, k jer ima med Vinico in Učakovci širokoi zvezo si 
Kolpsko dolino. Dragatuško podolje dela vtis; široke suhe doline; 
v njej je strmec danes usmerjen proti severu.

Pod. 171. Črnomaljski ravnik

P o g led  o d  S em iča p ro t i  JV

V EL IK O  B U K O V JE. Najvišji je južni del Bele krajine, katere 
poglavitni predel zavzema Veliko> Bukovje. To' je prostrano gri
čevje, ki se razprostira od Dragatuškega podolja do Kolpe med 
Vinico in Adlešiči. Največje višine doseza v južnem pasu tik nad 
Kolpo, kjer se dviga žeželj tik nad Vinico 334 m, pa  na SV, kjer so 
osamljena dokaj priostrena brda nad Adlešiči (V. Plešivica 368 m, 
Izgomik 391 m, Zirnik 368 m, Okrognik 341 m) sploh največje vzpe
tine Bele krajine izven robnega pasu. Velikoi Bukovje je nepre
gledno' gričevje, k jer je nemogoče govoriti oi kaki razvrstitvi goric, 
položnih in čokatih brd, pa neštetih kraških kotanj in drag med 
njimi. V gričih se trdovratno ponavljajo enake višine, najvišje med 
320—330 m (z, višjimi osamelci), 290—305 m itd.; ne more biti 
dvoma, da imamo tudi tu opravka z ostankom ravnika, zaostalega 
v  nekolikoi višji legi. Na vsei strani sei Veliko Bukovje znižuje v po



stopnih terasah, izoblikovanih v pomolih in oblih holmih. Prese
neča, da je najbolj neposreden prehod h Kolpi, ki teče tudi tu v 
tesnem dolu; Velikoi Bukovje se spušča ponekod vanj s stenami 
50—100 m.

Y O D E  IN  P R IR O D N A  SVO JSTVA  PO V R ŠJA . Sedanja hidrografska 
mreža v Beli krajini je silno redka. Normalne male potočke vidimo 
samo na terciarnem zemljišču okrog Kanižarice. Vsa ostala Bela 
Krajina ima le nekaj znatnejših potokov, ki tečejo po skalnih do
lih, globoko vrezanih v živoskabio ravnino. Potoki prihajajot na 
dan v močnih kraških izvirih; eden najmočnejših med njimi, z zna
čilnim imenom Krupa, izvira na sredi ravnika. Ostali kraški stu
denci prihajajo na dan na vznožju visokega, zahodnega roba; vodo 
iz treh večjih izvirkov draži in odvaja Dobljiški potok. Tumščica 
ima razen lastne še vodo iz Obrha, a Lahinja pride na dan izpod 
Nerajškega Cimika, Potoke zbere Lahinja ter jih odvaja Kolpi 
tik nad Metliko. Do' tod ne dobi Kolpa v vsej Beli krajini niti enega 
nadzemskega pritoka; šele od ustja Lahinje naprej se slika spre
meni, zakaj iz, višjega ozemlja od Gorjancih, sestoječega tudi iz 
nepropustnih hribin, pritekajoi potoki neposredno vanjo.

Ob potokih vidimo v Črmomaljski ravnik vrezane plitve rav
nice, tu v ožji tam širši progi. Najširša je mlajša fluvialna ravnina 
ob Kolpi od Podbrežja, zlasti pa od iznad Gribelj navzdol. Precej 
prostrana je tudi ob Dobljiščici, Podturnščici ter Lahinji, k jer se 
nahaja v glavnem v višini 150—160 m. Za belokranjske struge je 
značilno», da so povečini vrezane v živo' skalo v tesnih doleh, ki na
pravljajo' ponekod vtis pravih kanjonov. Globina kanjonov je raz
lična, ker soi ponekod vrezani še v starejši ravnik, drugod v mlajše 
rečne terase. Kolpa teče pri Metliki 130 m, pri Gribljah 138 m, pri 
Marindolu 147 m, a pri Vinici 160 m visoko. Presenetljivo’ globoko 
so vrezani njeni pritoki; Dobljiščica se nahaja ob izvirku v višini 
141 m, Podturnščica 150 m in Lahinja 145 m. To so izven Primorja 
na vsem Slovenskem najnižje vode. Naplavljeno ravnico imamo 
samo ob Kolpi od Gribelj navzdol in razen tega v majhnem obsegu 
ob zgornjem toku Podtumščice ter Dobljiščice pa v neznatni meri 
ob Lahinji.

Belokranjski potoki tečejo v izredno» zavitih strugah, v nešte
tih okljukih, izdolbenih v živoskalna tla. Opravka imamo potem
takem z vjetimi meandri, ki so v svoji zasnovi nastali ali v dobi 
ravnika višine 170—190 m ali rečnih teras višine 150—160 m; ta 
k rat je moral biti strmec silno majhen — kakor je neznaten tudi 
dandanes —■. Pozornost vzbuja tudi dejstvo, da teče Lahinja tako



rekoč vzporedno s Kolpo ter da zavlačuje svoj izliv; podoba je, 
kakor da je v dobi, ko so nastajali meandri, Kolpa s svojimi po
plavami odganjala pritoke.

Veliki ovinek Kolpe od iznad Marindola proti Metliki in nazaj 
proti Karlovcu prav gotovo ni prvoten; sprva je morala Kolpa teči 
od izpod Žuničev ali celo« že od Severina neposredno v Karlovško 
kotlino.

V velikem je tedaj površje Bele krajine delo« povrhnje tekočih 
rek in potokov. S tem da se je vse ozemlje postopno dvigalo, se je 
čim dalje večji del vodnega odtoka preložil v notranjost, dokler niso 
končno le še nekateri maloštevilni potoki ostali. Na koliko« niže se 
je prestavljala erozijska osnova, toliko, bolj je prevladovalo« zakra- 
sevanje ter preoblikovalo1 površino«. Čim višji so« posamezni deli 
pokrajine, tem bolj izrazit je v njih kras, ki je najbo«lj tipičen 
v Velikem Bukovju. Ker so« potoki vrezani v dolih dokaj globoiko, 
so« vsaj vrtače« izo«blikovane tudi na najnižjih ravnikih ter terasah; 
zakrasevanje ni moglo« seči edinole na ona najnižja področja, ki se 
nahajajo« ob Kolpi in o«b potokih v gladini vodnih strug ali le kaj 
malega nad njo.

P O D N E B JE  IN  G O S P O D A R S T V O . V Beli krajini smo v obrobju 
panonskega podnebnega vpliva. To«da o«d vseh slovenskih subpa
nonskih področij smo« tukaj v najbolj omiljenem. Panonski po«d- 
ne«bni vplivi prihajajo« semkaj tako re«ko«č po najdaljšem potu, po 
ovinku preko« Karlovške kotline, k i je« najbolj vstran v dinarsko 
področje pomaknjena velika subpanonska enota. Nekateri drugi 
prirodni pogoji vplivajo« na belokranjsko« podnebje« v podobnem 
smislu. Predvsem se nahaja Bela krajina, v zelo« majhni nadmorski 
višini, kar na splošno« povzroča, da. so« temperature« bodisi pozimi 
ko«t poleti precej visoke. Gorjanci so zaščita proti S, zadržujoč pre
hude učinke udorov mrzlega severnega zraka. V obdob ju 1925—1940 
je znašala srednja januarska tem peratura v Adlešičih — 1° C, a sred
nja julijska 21,4° C. Zato je tu zima vendarle nekoliko« milejša, zla
sti pa se po'kaže, da je poletje toplejše, pa tudi bolj suho«, da ni niti 
megle niti obilo oblačnosti. Ker pa je Bela krajina že« povsem v za
tisni strani dinarskih planot, je padavin tu nekoliko« manj. Mno«- 
žina od 1200—1400 mm pomeni še vedno' docela zadostno« vsoto za 
kulture«, čeprav kraška tla požro hitro in veliko«; suša se v tej 
krajini pogosteje oglaša nego« v srednjeslovenskih predelih. Zna
čilno« pa je, da je« tu, na robu Panonske kotline, tudi toča pogost- 
nejši pojav. V celem se tedaj vplivi panonsikega klimatskega pre



dela uveljavljajo najbolj v poletni dobi, kar je za. kulture velikega 
pomena.

Bela krajina se od vseh drugih naših subpanonskih predelov 
razlikuje po kakovosti tal. Tu ni terciarnih hribin — pliocensko' 
površje okrog Kanižarice pri tem komaj prihaja v poštev in tudi 
ni onih značilnih goric. Pri tem mislimo' na razlike predvsem z. 
vidika vinoreje.

Pod. 172. Vinorodni rob Bele krajine pri Semiču

Za vinsko trto so' v Beli krajini nekako' taki podnebni pogoji 
kot v obodu Krške kotline. Spričo' tega seveda po' ravnem tudi tu 
nikjer ni trte, marveč so vinogradi urejeni samo po pobočjih, zlasti 
tistih, ki so' obrnjeni na jug. Za to je kakor nalašč ustvarjen severni 
rob Bele krajine; vinograde pa imajo' tudi nekatera višja brda ob 
Kolpi. Na J, k jer se vleče rob Poljanske gore v dinarski smeri 
SSZ- - J JV, njena pobočja za. trto niso prikladna, zato tod ni niti 
vinogradov niti naselij.

Od Tanče gore proti S, k jer ima gorski rob poldnevniško smer, 
se slika na mah spremeni. Tu so1 sončnemu obsevanju izpostavljena 
zlasti južnovzhodna pobočja, in tu so na veliko' uredili vinograde, 
ki segajo kar skoro do vrha, posejani z zidanicami, pa tudi s stalno 
naseljenimi skromnimi kočarskimi domovi ali celoi s celimi razlože



nimi naselji. Drugi niz vasi se drži vznožja, kjer se vrstijo» na 
gosto bodisi tik pod robom ali še na njegovih spodnjih terasah, 
ali pa za 1—2 km oddaljene od njega, zlasti ob suhem podolju, ki 
se spušča od Mihelje vasi proti Črnomlju. Njive s travniki zavze
majo v tem pasu razmeroma majhen delež, tako da bi kmetijstvo 
samo» ne moglo» preživljati toliko» prebivalstva, Vinoreja je tu zelo» 
važna gospodarska panoga. Ta pas» je vsekakor najgosteje oblju
deni del Bele krajine, in kakor pričajo» arheološke» najdbe (mitrej) 
pri Rožancu, spada tudi med najbo»lj zgo»daj poseljene njene pre
dele.

Severni gorski ro»b Bele» krajine ima za vinogradništvo še ugod
nejše prirodne pogoje. Saj je tu ekspozicija najbo»ljša in zavaro
vanost na severno» stran najizrazitejša. Zato» je prirodno» utemeljeno, 
da je prav tu poglavitni pas belokranjskega vinogradništva. P ri
roda severnega gorskega roba ga je razdelila na dva dela, in sicer 
s» široko lijasto» drago, ki je izo»bliko»vana pod pravimi viso»kimi 
Gorjanci, čez Jugorje proti S, omogočujoč složen prehod preko 
Straže na Novo» mesto v Krški kotlini. Na Z je» znamenito» semiško 
vinogradno» področje od Kota, stoječega zares v kotu, kjer se pre
gane gorski o»bo»d, preko» Semiča tja  do» Osojnika, Od vznožja skoro 
do višine 500 m se vrstijo» vinogradi, dočim so» vasi v glavnem na 
vznožju ali kvečjemu 1—2 km od njega.

Bela krajina je» kraška zemlja in s pomanjkanjem vode je 
treba povsod računati; razen v bližini redkih potokov. Ponekod so 
si ljudje pomagali z napravo zbirališč za deževnico v o»bliki »ka- 
lov«; v nekatere lo»kve se vo»da nabira iz majhnih studenčkov.

Toda Bela krajina ni po»vsod pust kras, V velikem delu pokriva 
površino» plast rdeče ilovice, in sicer ne le na tanko», marveč po 
znatnem področju prav zelo» na debelo; niso redki kraji, kjer vidimo 
te živordeče ilovice dva, tri metre na debelo». Kjer je razgaljena 
njena osnova, se vidi, da prekriva tipično razjedeno apniško» skalo; 
nikjer se v njej ne vidijo» znaki slojevitosti. Ne more biti dvoma, da 
nam predstavlja aluvij in da ni nič drugega kot prava kraška rdeča 
prst, preostanek po preperevanju apniškega površja. Po» starosti 
je bržkone poleg aluvialno-diluvialne tudi pliocenska. Kot usedlina 
jezera se ne more smatrati; za tako tolmačenje manjkajo vsakršni 
dokazi.

Treba je posebej naglasiti, da je zelo» velik del površja v Beli 
krajini prekritega z obilno» rdečo prstjo». Najbolj sklenjeno vidimo 
rdečo ilovico» v nižjih planih področjih, zlasti na črnomaljskem 
ravniku, v manjših obsegih tudi na ravnotah obrobnega pasu ter 
na terasah ob Kolpi. Najmanj je je na Velikem Bukovju, toda mar-



sik je so« plane ali malo nagnjene ploskve celo tu prekrite z njo. 
Kadar je govora o siromaštvu belokranjskega površja, se ne sme 
prezreti njena obsežna rdeča ilovica, ki spominja na podobna pod
ročja na srednjem Dolenjskem ali v južni Istri.

V celoti je v Beli krajini v njive urejenih 21 %  površine, v vi
nograde 3 '%v v travnike in pašnike 49 °Jo in je gozdu ostalo' samo 
22 %, Vsekakor bi bilo mogoče areal njiv zelo povečati. Na mnogih

Pod. 173. Pri Suhorju, ob prehodu čez Gorjance

krajih vidimo redkoi hostoi tamkaj, kjer pokriva tla lepa debela 
rdeča prst. Posebno so za Belo krajino' značilni prostrani s t e l  j - 
n  i k i , kjer je površina pokrita s travo, a raste tudi obilo redkega 
drevja ter grmovja, medtem koi gleda tu tam na površje gola skala. 
Tu pasejo, tu pridobivajo stelje,Te malokje tudi kosijo. Z apnenim 
gnojenjem ali peskanjem bi se dali steljniki mnogo boljše obde -̂ 
lovati.

Obdelano ter poseljeno' področje, kakor smoi razvideli že po 
dosedanjem opisu, ni enakomerno' razporejenoi po Beli krajini. Naj
bolj je naseljen ter opremljen z njivami in travniki najnižji osred
nji pas, ki spremlja globoko vrezani dol Lahinje; tu stojita tudi 
Črnomelj in Gradac. Podobno* obljuden pas se vleče ob Krupi s po
daljškom proti Semiču, v območju Krupske suhe doline. Vstran od 
teh dveh pasov so na črnomaljskem ravniku le neznatne osamljene 
vasice; mnogoi je povsem neobljudenega O'zemlja.



Izven tega sta dva pasova, v katerih je Bela krajina zelo ob
delana in k jer je koncentriran poglavitni del njenih naselij in 
njenega prebivalstva. Prvi obsega dolino Kolpe ter terase ob njej, 
od Vinice pa tja  dot Metlike in še dalje. Drugi obsega vznožje ter 
pobočja visokega gorskega roba na Z in S, pa podolje, ki spremlja 
ta rob zlasti na Z; tudi ta pas se pričenja pri Vinici ter sega do 
Metlike.

Pri Bubnjarcih-Treh farah se značaj Kolpske doline znova 
spremeni. Reka prestopi iz aluviaino-diluvialnega dna zopet v 
kanjon, vrezan v kredni apnenec in živoskalna terasa seže od obeh 
strani do> reke, spremljajoč jo tja do Ozlja, medtem ko' se nad njo 
dviga gričevje.

Aluvialni del doline ob Kolpi nudi v Beli krajini najširše ravne 
ploskve za ohdelavoi. Tu so najširša polja, tako na slovenski kot na 
hrvatski strani. Toda znaten del je pokrit le s travniki, zlasti v 
najnižjih področjih, kamor še segajo povodnji. Preseneča, da je 
pod Metliko' celoi gozd ostal na velikem delu rečne ravnine. Tako 
na belokranjski kot na hrvatski strani je tu dolina zelo dobro po
seljena in vasi soi pretežno velike ter tesno sklenjene. Kjer je ravan 
razčlenjena s terasami in jih ježe ščitijo' pred poplavami, se vasi 
ne bojijo bližine reke, medtem koi se v najbolj ravnem in nizkem 
delu drži j 01 proč od nje. Kolpa teče tu mirno' v široki strugi in je 
poleti izredno* topla. Prav zaradi širine nemara ni mostov čez njo, 
marveč se vrši promet s čolni in brodi. Saj vidimo tu tam, kako 
drži cesta tik do reke, a  se na drugi strani nadaljuje, toda brez 
mosta. Edini most je pri Metliki, a se je tudi ta  razvil iz broda, 
kakor priča na hrvatski strani stoječa vas Brod.

Premogovnik pri Črnomlju, v Kanižarici, dela v majhnem 
obsegu, zaposlujoč 242 rudarjev.

V apniških skladih, osebi to pa v kraški rdeči ilovici je dokaj 
železne rude, k i je nekdaj dala osnovo za primitivno' rudarstvo, 
topilništvo, fužinarstvoi in železno obrt. Na osamljenem Kučarju 
pri Podzemlju so bile v prazgodovinski ter rimski dobi peči in 
topilnice ter kovačnice; stara troska in drugi izkopani sledovi pri
povedujejo' še danes zgovorno1 o tem (Šmid). Tudi kasneje so tu 
kopali železno rudo, jo topili ter predelavah. Gradac, postavljen v 
izredno1 lep okljuk Lahinje, nam kaže še danes sledove fužinarstva; 
še v sredi 19. stoletja (1851—1883) so bile tu  v graščini fužine (4). 
Dandanes imajoi v Gradcu le industrijsko obdelavo mramora. Gra
dac ima še vednoi neruralno fiziognomijo kot dediščinoi po> boljši 
preteklosti.



Drugih gospodarskih panog Bela krajina doi vojne ni imela. 
Ostala je med našimi najbolj kmetiškimi predeli. Razen v obeh 
mestnih občinah ter Gradcu, delež kmetijskega poklica ni nikjer 
znašal manj koi 80 %, a se v polovici Bele krajine držal še nad 
90 %. Kmetijstvo je imelo' zlasti spričo- oddaljenosti od glavnih pro-

Pod. 174. Belokranjski steljniki

metnih žil ter od večjih urbanskih središč zelo* težko’ stališče. Dočim 
so pridelki poljedelstva ter živinoreje zadoščali le prav slabotno, 
je dobro vinogradništvo vendarle nudilo vsaj znatnemu delu prebi
valstva skromen dohodek, ki je pomagal držati gospodarstvo v 
ravnotežju. Spričo' vsega tega ni čuda, da je nastop takega pojava 
kot je bila trtna uš, ki je  hitro uničila vinograde, pomenil pravo 
katastrofo1 za Beloi krajino. Belokranjec ni imel pridobitne rezerve 
v gospodarstvu, niti zaslužka pri pripravljanju lesa niti dovolj 
trdnega temelja v kmetijstvu, saj je prav malo posestnikov, ki 
imajo zadosti njiv in travnikov, da jih more kmetijstvo samo rediti.



Izostanek izkupička za vino je pomenil zanj gospodarsko* kata
strofo. Tako je v dobi propada vinogradov pričelo sila veliko izse
ljevanje, ki razen med Kočevarji ni nikjer na Slovenskem doseglo 
tolikega obsega, kot tu. Poi mnogih vaseh se je število' prebivalcev 
v zadnjih petih desetletjih do 1931 skrčilo za okrog 25 %■ ali celo 
več. Pa še one pridelke, ki so vendarle uspeli, so le s težavo' in slabo 
spravljali v denar, ker je bila pokrajina še nedavno daleč od pro
metnih žil. Šele leta 1914 so1 dogradili belokrajinsko železnico, ki 
je  mimo' Semiča, Črnomlja, Gradca in Metlike ter Ozlja zvezala 
Novo1 mesto s Karlovcem. Ali za ogromno večino Bele krajine tudi 
nova proga ni pomenila bistvenega izboljšanja. Yelik del Bele 
krajine je ostal mečno oddaljen tudi od nove železnice. Yrh tega 
celo' v bližini železniške proge stoječim vasem situacija ni bila bist
veno' olajšana v gospodarskem pogledu, zakaj najbližji večji mesti, 
Ljubljana in Karlovec, sta še vedno' mnogo< predaleč, da bi se iz
plačalo' tjakaj nositi na prodaj drobne pridelke; kmetijstva. Vino
gradi so se sicer obnovili z ameriško' trto, dasi seveda v zmanjšanem 
obsegu, vendar soi se za prodajo vina pogoji še poslabšali spričo' 
boljšega pridelka iz drugih bližnjih pokrajin.

Med narodnoosvobodilnoi borbo je bila Bela krajina povečini 
osvobojeno' ozemlje in je za čudo' dobro zalagala borce s prehrano 
iz svojega kmetijstva. Poi vojni so se ljudske oblasti lotile industria
lizacije, ki edina more Beli krajini prinesti gospodarsko1 pomoč. 
Nastala so prva industrijska podjetja, predvsem v Črnomlju; si
cer še niso' velikega obsega, toda postopno' se večajoi in obetajo 
ekonomsko' pomoč tej naši dolgo preveč zanemarjeni pokrajini.

Končno bomo le železnico', ki so jo pred vojno že začeli graditi 
od Črnomlja skozi Vinico na Vrbovško', nadaljevali ter dovršili; saj 
bo šele z njo' Bela krajina podolgem uvrščena v območje železni
škega omrežja.

P O L IT IČ N O G E O G R A F S K A  V LO G A . Bela krajina spada s svojo 
površino' med pokrajine, ki si jih je človek zelo zgodaj uredil za 
njive in stanovitno bivališče. Razpored prazgodovinskih in rimskih 
izkopanin nam pripoveduje, da je že prvotna naselitev posegla po 
onih dveh podolžnih pasovih, ki sta tudi dandanes najbolj gosto ob
ljudena. Vinica in Podzemelj ob Kolpi, Rožanec pri Črnomlju ter 
Semič ob gorskem robu SO' poglavitna središča najstarejše naselje
nosti.

Zelo' interesantna je bila vloga Bele krajine v političnogeo'- 
grafskem pogledu. Vsa njena zgodovina izpričuje značaj mejne 
pokrajine. Ugotovljeno je, da je v zgodnjem srednjem veku pri



padala Hrvatski in da se je šele kasneje priključila Kranjski. Da 
jo zadosti močno pričvrstijo nase, je fevdalna oblast poslala semkaj 
nemške križarje, ki so ustanovili svoje postojanke tako v Metliki 
kot v Črnomlju. Bela krajina je ostala del Kranjske, politična meja 
se je trdno' zasidrala na Kolpi. V dobi turških napadov ter Vojne 
krajine se je naslonjenost na Kranjsko še utrdila; celotna posto
janka Bele krajine je zelo' dobro služila notranjeavstrijskim sta-

Pod. 175. Naselje ciganov pri Kanižarici v predvojni dobi

novom, ki so se morali brigati za čuvanje meja. Na vsej mejni črti 
od Savske doline pod Brežicami pa, doi Istre je ravno tu, med vi
sokimi Gorjanci in Rogovsko goro, najugodnejši prehod z Dolenj
skega in od Ljubljane proti Bosni ob Karlovški kotlini. In prav 
tako obratno. Ta prehod je bil tedaj Turkom za vpadna vrata, zato> 
ga je bilo treba temeljito zapreti. Bela krajina se zdi kakor široka 
glacis, pomaknjena onstran Gorjancev do Kolpe v namenu in z 
nalogo, da ščiti dohode proti S. To' funkcijo je opravljala Bela 
krajina takoi napram  Ogrom kot napram Turkom. Oba kraja  s kri- 
ževniškima komendama, Črnomelj in Metlika, ki sta bila med 
tem že dobila tržne pravice, so povzdignili v mesti in postala sta 
poglavitni trdnjavi zoper turške napade, zlasti dokler se ni popol-



noma organizirala K arlovška vojna krajina. Tudi je nastalo obilo 
gradov po Beli krajini, zlasti ob Kolpi in v njeni bližini, k je r so 
čuvali prehode.

V Belo krajino so pljuskali tudi valovi velikih ljudskih selitev, 
ki jih je sprožilo turško gospodstvo po Balkanskem polotoku. Pro
učevanje narečij na Belokranjskem je pokazalo', da se je obilo od 
prvotnega slovenskega prebivalstva razbežalo v dobi turških na
padov, pa da soi na  njihova mesta polagoma prodirali priseljenci iz 
hrvatskih predelov. Naselili so se tudi pravi uskoki, pravoslavni 
srbski begunci v Bojancih, v samoti sredi Velikega Bukovja in v 
Marindolu. V Marindolu so pozneje prestopili v unijatstvo', v Bo>- 
jancih pa soi se ohranili kot pravoslavni. Pozneje:, ko so turški na
padi prenehali, so ostali družabni stiki na kranjsko stran večji 
nego na hrvatsko1. Toda ostala so v narečjih neka svojstva, ki pri
čajo o historičnih vplivih preko Kolpe. Toda, kakor povsod v mej
nih področjih soi tu v malem že na bližnje razdalje razlike v 
govorici, tako da se belokranjski dialekt deli še v  štiri narečja, ki 
odseva v glavnem razmerje med jezikovnim deležem staroselcev 
in doseljencev od onstran Kolpe (Ramovš 53). Celo v modemi dobi 
je politična meja ob Beli krajini še nekoliko omahovala ; za Marin
dol je bilta stara pravda med Kranjsko in Hrvatsko, ker sta si ga 
tako kot Zumberak na Gorjancih, lastili obe deželi; končno' so ga 
v naši dobi priključili Sloveniji.

PROMETNA LEGA IN VEČJI KRAJI. Političnogeografska vloga 
Bele krajine tem elji na  njeni prom etni legi. Ta je podana zeloi p re
ji ros to. Med G orjanci in Kočevskim višavjem  je zarezan nižji pas, 
dobrodošel za prom et v podolžni dinarski smeri. V njem sta izobli
kovani dve najnižji zarezi, nad Semičem in p ri Jugorjih; im ata 
vrh tega veliko prednost, da se vlečeta v n jiju  nadaljevanja  dve 
dolgi vzporedni podolji, črm ošnjiško-krško te r temeniška, skozi vso 
D olenjsko tja  doi L jubljanske kotline. O be veliki prirodni poti so 
skozi stoletja izkoriščali za ceste, vodeče v hrvatsko  Pokupje p a  še 
dalje. Na njih  soi v  Beli k ra jin i nastala, važna razpotja  na p re
hodih čez Kolpo te r tam kaj, k je r soi se nudile v  prirodi reliefa poti 
vstran, bodisi čez Poljansko goro ali v druge smeri. V vseh teh 
pravcih so v Beli k ra jin i danes zgrajene ceste, a ob poglavitnih 
prom etnih vozlih so nastali večji kraji.

Bela krajina ima dve urbanski središči, Črnomelj in Metliko, 
dvoje mest, ki sta nastali nekako v isti dobi in se razvijali zelo 
podobno. Ne more se reči, da bi se v legi obeh mest izražala racio
nalna razporedba, tržnih središč, saj vidimo, da sta postavljeni v



severni pas Bele krajine, medtem ko je ves nič manj prostrani 
južni del pokrajine ostal brez tržišča, saj Vinice kljub prizadevanja 
in začasnemu uspehu ne moremo šteti med urbanska naselja. Ne
dvomno' bi bila drugačna razmestitev bolj koristna za obe mesti,, 
a sedanje razmerje, ki kaže razdaljo' samo 20 km, izziva tekmo' med 
obema. Za središče je lega Črnomlja srečnejša, zato je tu nastal 
sedež okrajnega glavarstva, a stremljenje Metlike, stoječe pre-

Pod. 176. Dom na štiri strani v Beli k ra jin i (pri Dragatušu)

blizu deželne meje, da. postane sedež okraja, se je uresničilo le za. 
kratko' dobo, in sicer s pritegnitvijo občine Radatoviči z bližnjega 
Zumberškega ozemlja.

Očitno je, da sta nastali obe belokranjski mesti v genetični 
zvezi z obema prirodnima potema, ki vodita po' zložnih prevalih 
preko Gorjancev nad Semičem in skozi Jugorjc, ter pomenita ne
posredno' nadaljevanje poti po Tememiški in zgornji Krški dolini. 
Podoba je, da se prenaša dvojnost velikega podolžnega prehoda 
skozi Dolenjsko* tudi še v Belo krajino ter da je imela za posledico 
— dvojno' tržno' in urbansko' središče. V moderni dobi je našla 
dvojnost nekoliko' nenavadno' solucijo: železnica je kombinirala 
oba prehoda s tem, da so jo izpeljali od Novega mesta po' prečnem 
podolju skozi Uršna sela, Laze in Rožni dol na semiški preval, 
dasi v obliki predora, pa dalje na Črnomelj in potem v velikem 
ovinku skozi Metliko na Karlovec. Z gradnjo nove železnice od



Črnomlja mimo Vinice na Vrbovško nastaja dopolnitev v smislu 
stare dualistične prometne tradicije.

Podoba je, da sta bili najstarejši demogeografski središči v 
Beli krajini Podzemelj-Kučer na S in Vinica na J; tako se nam 
kažeta v starem veku in ne more se reči, da ne b i bili boljše 
izbrani od sedanjih dveh.

ČRNOMELJ. Črnomelj ima nedvomno' za Belo krajino bolj osred
njo lego nego Metlika, in podoba je, da je tudi nekoliko starejše 
demogeografsko središče, dasi je res, da se je paralelizem razvoja 
uveljavil že jako> zgodaj. Črnomelj stoji tamkaj, k jer mora semiška 
cesta čez Dobličico. V Beli krajini površje ne nudi ovir potém 
in je mogoče ceste položiti precej enakomerno' povsod, edino pre
hodi čez globoko vrezane rečne dole delajo težave. Črnomelj nudi 
prednost sotočja. Nič manj ko' sedem cest se danes shaja v Čr
nomlju. Resda jih je pomagalo povezati v vozel že obstoječe urban- 
skoi središče, vendar je priroda površja nudila za izgradnjo cestnega 
omrežja dobre, za tržišče jako vabljive pogoje. Hidrografsko' so
točje in stik dolov ob poitokih dovoljujejo urediti cestne dohode 
tako, da jim izven mesta ni treba preko njih. Vrh tega nudi nizki 
pas ob Lahinji ugodno osnovo1 za dostop proti Kolpi, a prisojno 
vznožje Gorjancev in Poljanske gore enako ugodno osnovo za poti 
na S in na J. Nemara je ugodnosti lege povečalo' še dejstvo^ da je 
prav tu vrzel med južnimi obronki Roga ter Poljansko' goro, kjer je 
narava nakazala prehode bodisi v Poljansko' dolino' s Starim trgom 
in v Pokupje kakor tudi na Kočevsko. Črnomelj razpolaga zares 
s svojstvi osrednje lege in prometnega osredotočenja. Toda podoba 
je, da je k  izboru kraja  za tržišče pripomegel v obilni meri še stra
teški nagib: položaj v okljuku Dobličice in Lahinje je nudil od 
prirode odlično zavarovano' postojanko', slično' kot Kostanjevica 
ali kesneje Novo mesto. In resnično je Črnomelj kot urbansko na
selje nastal v podobnih pogojih in iz istih nagibov ter skoro isto
časno s Kostanjevico.

V soseski okrog Črnomlja so našli sledove prazgodovinske 
poseljenosti in tudi o znatnem naselju v rimski dobi pričajo obilne 
izkopanine; pri Rožancu ob Vinski gori se je ohranil mitrej do 
danes. Staroslovenski grobovi, odkriti tu, pričajo O' kontinuiteti 
naseljenosti, podobno kot dejstvo, da so že v letu 1228 ustanovili 
župnijo (45, 13) v Črnomlju. To je bila najstarejša fara v Beli 
krajini, ki so ji bili podrejeni najimenitnejši kraji Metlika, Semič, 
Podzemelj in Vinica (42, 144). Ta cerkvena organizacija je bila v 
zvezi z razširjenjem kranjske oblasti preko Gorjancev in Kolpe,



kakor so jo izvedli velikaši Višnjegorski v dragi polovici 12. stoletja.
V utrditev in obrambo novih osvojitev in nove meje na Kolpi so 
ustanovili ob gradu trg v toku 13. stoletja •— prvikrat se imenuje 
v letu 1277 (42). Postavili so ga v strateško izredna ugoden položaj 
v okljuk globoko vrezane Dobličice in Lahinje. Znak obmejne 
obrambene funkcije novega tržišča je tudi dejstvo', da so semkaj 
leta 1268 poklicali nemški križevniški red in mu izročili župnijo'. 
Kesneje, v dobi turških napadov, je postala strateška postojanka 
Črnomlja zopet izredno velikega pomena in v 15. stoletju so trg  po
vzdignili v mesto ter ga obdali z močnim obzidjem. Zelo dobro 
je vršil svojo obrambeno vlogo, Turki ga niso mogli nikdar zavzeti; 
v njem so se zbirale čete, namenjene za obrambo Vojne krajine, 
kar je hodilo močno v korist črnomaljski trgovini. Kakor Novo 
mesto je tudi Črnomelj zadel upadek trgovske funkcije, ko so 
ustanovili Karlovec in tam kaj osredotočili obrambo Vojne krajine, 
tem bolj ko so turška pustošenja še vedno zadevala Belo krajino.

V novejši dobi se je mogel Črnomelj lepo' uveljaviti kot tržno 
središče za poglavitni del Bele krajine, tem bolj, ko je postal sedež 
političnega in sodnega okraja. Vendar je mogel spričo' velike od
daljenosti od železnice svojoi vodilno upravo* in gospodarsko vlogo' 
v Beli krajini le skromno' izkoristiti in je od leta 1870—1910 ceh» 
nazadoval, podobno' kot je nazadovala vsa Bela krajina. Sele želez
nica, zgrajena mimo Črnomlja v letu 1914, je prinesla nekaj iz
boljšanja. Iz kočevskih gozdov so speljali do črnomaljskega kolo^ 
dvora posebno gozdno železnico z Roga in lesna trgovina z žagami 
(tri parne žage) je mogla dobiti tu eno' svojih oporišč.

Črnomelj je imel v toku narodnoosvobodilne borbe veliko vlogo, 
saj je dolgo' predstavljal osvobojeno ozemlje in so se ponovno v 
njem zadrževale močne edinice osvobodilnih sil, pa tudi marsika
tera ustanova osvobodilne uprave je dalje časa delovala tukaj.

Z narodno osvoboditvijo v letu 1945 se je Črnomelj vključil 
v delo' obnove. Prevladalo' je prizadevanje, da se v njem kot uprav
nem središču Bele krajine, ki je imela tako važno vlogo' v osvobo
dilni borbi, osnujejo ekonomsko močne ustanovei, ki naj Beli 
krajini pomagajo iz gospodarske zaostalosti, zanjo tako nesrečno 
značilne v stari dobi. Zatoi se je tu osnovalo več industrijskih pod
jetij, ki naj se iz sicer skromnih začetkov razvijejo ter napredujejo' 
v znatnejšo' industrijo'. Tu se je predvsem osnovala predelovalnica 
sokov in dragih sadnih izdelkov pod imenom »Belsad«, ki je na
predoval do zaposlitve 200 delovnih moči. Ustanovili so tudi ton 
varno učil z 121 zaposlenci, pa  tovarno pletenin in zaves »Belo



kranjka«, k jer dela 100 ljudi. Razen tega je Črnomelj še vedno 
krepko središče lesnega prometa in obdelave: lesnoi industrijsko' 
podjetje zaposljuje 30 ljudi, tu je tudi Belokranjska železolivama 
s 85 delavci, pa manjši valjčni mlin, k jer je v poslu le 5 ljudi. 
Tako- je skupno v Črnomlju na delu v industriji 551 delovnih moči, 
kar pomeni vsekakor soliden pričetek industrializacije^ ki je Beli 
krajini tako silnoi potrebna. Industrijska vlogo Črnomlja ojačuje

Pod. 177. Črnomelj, glavna cesta

premogovnik Kanižarica, ki je oddaljen nekako tri kilometre od 
mesta proti jugozahodu in ki zaposluje v sedanjosti 242 rudarjev 
in nameščencev.

Gospodarski položaj Črnomlja se je tedaj dvakrat izboljšal 
v toku novejše dobe: prvič z zgraditvijo belokranjske železnice 
v letu 1914 in drugič s pričetkom načrtne industrializacije po> 
zaključeni osvobodilni borbi. Tako je mogel Črnomelj vendarle vsaj 
zmerno napredovati ter izkazuje v dobi od 1880—1931 v številu 
prebivalstva prirastka za 33 %, a do leta 1953 za 82 %. Sedaj ima 
1920 prebivalcev. Ker pa je dejansko s premogovnikom v Kani
žarici eno skupno* gospodarsko urbansko področje, se zdi pravilna, 
ako računamo mesta Črnomelj kot enotna naselje skupaj s Kani



žarico ter Loko, k ar pomeni enoto z 2593 ljudmi, a  ekonomsko 
enoto s 776 industrijskimi delavci; v tem obsegu kaže Črnomelj v 
obdobju 1880—1953 napredek za 102 %.

Črnomelj kaže kot naselje verno sliko* naznačenega razvoja. 
Na pomolu med Dobličico in Lahinjo je staro mestno jedro, ki pred
stavlja še vedno* lepo* harmonično' staro* trško ulico, razpoloženo ob 
glavni cesti, razširjeni v ploski pravokotnik, z gradom v zaključku 
ob kopnem koncu. Ker na tesnem pomolu ni bilo prostora za go
spodarska poslopja, so jih postavili izven mestnega obzidja v 
predmestjih. Novi mestni del, nastajajoč po zgradbi železnice, se 
širi na sever od mesta, tja  proti kolodvoru, k jer so* nameščene žage 
in druga podjetja.

Črnomelj je sedež občine, ki ima 12.665 prebivalcev, od tega 
7,8 % industrijskega ter 5,6 %* obrtniškega zaposlenstva, pa še 
vedno* 64,8 %  kmetskega prebivalstva, ob 14,8 % neproizvajalnih.

Do1 nedavnega je bil Črnomelj sedež posebnega okraja, ki je 
obsegal vso' Belo* krajino, zdaj pa je Bela krajina vključena v 
okraj Novo' mesto*.

METLIKA. Metlika spominja po svoji legi prav močno' na Čr
nomelj, dasi je njen položaj znatno drugačen. Pot čez Gorjance, 
potekajoča v nadaljevanju temeniške prometne črte čez preval 
635 m pri Jugorjih, doseže tukaj Kolpo*. Ob prehodu čez reko*, kjer 
se obenem nudijo* prirodne možnosti za. prečne prehode po ravnem 
Pokupju, je naravno počivališče prometa. Tu je tekla od nekdaj 
poglavitna po*t ter vodila nekako skozi Ribnik dalje proti jugu, 
v smeri na Karlovec, še danes poglavitna cesta, dočim si je želez
nica izbrala kot prikladnejšo črto* ob Kolpi sami. Treba je pripom
niti, da za prehod čez Kolpo pri Podzemlju ni manj prikladno 
mesto', saj ga tam  celo pomaga čuvati osamelo brdo Kučer; ne 
čudimo* se, če so> tam kaj našli tako obilne sledove prazgodovinske 
obljudenosti.

Tudi v soseski Metlike so našli obilne izkopanine, ki pričajo 
o krepki obljudenosti tako* v prazgodovinski dobi kot v rimskih 
časih. V zgodnji slovenski dobi se je naselbinsko' jedro primaknilo 
menda bolj k pokupski ravnini. Zakaj tam kaj se pojavi stara 
župnija, ki se je razvila iz podružnice črnomaljske prafare, toda 
že zelo zgodaj. Njen sedež se je nahajal v Rosalnicah, pri današnjih 
»Treh farah«. Y toku 13. stoletja so v bližini ustanovili trg, ki se 
prvikrat imenuje leta 1300, in sicer pod imenom »Novi trg« ali 
»Trg v Metliki«. Sprva je bilo namreč Metlika še pokrajinsko ime 
za področje vzhodne Bele krajine. Sele polagoma se je ime udo



mačilo kot označba za trg sam, ki so ga v 15. stoletju povzdignili 
v mesto in obdali z obzidjem. Na kaki osnovi se je Metlika sprva 
imenovala Novi trg, še ni dovolj pojasnjeno; ali je bilo to označba 
za novo tržnoi naselje, postavljeno v bližini starega preprostega 
tržišča, ali pa je bilo ime dano* novemu trgu v nasprotju z že ob
stoječim trgom v Črnomlju, kakor meni Kos (196 a, 70). Da je bila 
to* na novo postavljena trška naselbina, se komaj more dvomiti,

Pod. 178. Metlika, trg

kakor priča tudi tločrt, ki razodeva še dandanes pravilno okrog 
osrednjega tržnega prostora zgrajeno urbansko naselje. Postavljeno 
je prav slikovito na podolgovato brdo, ki nudi, obdano na vzhodni 
strani z grapo' ob zgornji Metliščici, naravno obrambo. Obrambeni 
značaj je ojačeval še grad, stoječ ob trgu. Strateški ozir je so
odločal poleg prometne lege pri izbiri k raja  za trg Metliko; o tem 
priča tudi dejstvo, da so že zgodaj poklicali semkaj križevnike ter 
jim izročili v upravo metliško župnijo*, ki so jo* prenesli semkaj 
od Treh far.

Obramba obmejne pokrajine proti Ogrski-Hrvatski je sood
ločala pri izboru položaja za Metliko. V dobi turških napadov je 
morala Metlika znova pokazati svojo obrambeno funkcija. Saj so 
jo v ta namen povzdignili v mesto in jo* obdali z obzidjem. Bližina 
Vojne krajine za urbansko funkcijo mesta ni bila ugodna, posebno 
odkar so ustanovili Karlovec ter z organizacijo vojaške obrambe



združeno tržno vlogo koncentrirali nanj. M etlika je  mogla odtlej le 
p rav  slabo uspevati.

Tudi v moderni dobi urbanska funkcija  Metlike ni mogla priti 
p rav  do veljave. Vedno znova se je  pokazala neugodna posledica 
dejstva, da je  mesto za Belo k rajino  postavljeno preveč periferno.

Pod. 179. Kmetski dom pri Treh farah

Lega ob deželni meji ji ni dala sposobnosti za upravno središče, 
a je omejevala tudi njenoi trgovsko in sploh gospodarsko! življenje. 
Pomanjkanje vodne in pogonske sile ali surovin« je povzročilo, da 
za razvoj obrti ni bilo vzpodbude, tem bolj, ker je stala doi leta 1914 
tako daleč vstran od železnice. Toda tudi v zadnji dobi se v tern 
pogledu v mestu pogoji za obrtno- podjetnost predolgo' niso iz
boljšali. Železnica je stekla dober kilometer stran od mesta, celo



nova cesta ne teče skozi staro mestno jedro, ki se nahaja okrog 
slikovitega osrednjega starinskega tržnega prostora, urejenega v 
obliki pravokotnika, zgoraj na brdu. Metlika more opravljati le 
tržno posredovanje za najbližnjo okolico bodisi v sevemovzhodni 
Beli krajini kot v bližnjih hrvatskih vaseh ter v Žumberku. Odtod 
se je v mesto doselilo precej Vlahov, ki so imeli tu svojo unijatsko 
cerkvico. Gospodarsko središče je samo za majhno okolico. Ne 
čudimo se, da se je prebivalstvo Metlike od leta 1880—1931 skrčilo 
za 3 %; na 1210 ljudi, a do< leta 1953 je vendarle napredovalo* za 
3,7 %, na 1290 prebivalcev, kar je dejansko stagnacija. Zato je zelo* 
razumljivo prizadevanje meščanov, da bi pridobili svojemu mestu, 
kjer je le sedež sodnega okraja, znatnejšo upravno* vlogo, ki naj bi 
poživila urbansko funkcijo* mesta. Metliki preti še nadaljnje na
zadovanje, ako* se ne bo njeno* gospodarstvo poživilo s kakršnokoli 
novo* dejavnostjo*. Šele v najnovejši dobi je začela tu z delom tri
kotažna tovarna, zaposlujoč 173 delovnih moči.

Metlika je sedež manjše nove občine s 7383 prebivalci, ki je 
med njimi samo* 1,3 %  industrijskega, pa, 7,8 % obrtniškega zapo
slenstva, toda še vedno 69,1 %* kmetijskega prebivalstva, ob 15,2 % 
neproizvajajočih. Primerjava s Črnomljem razodeva, za. koliko* se 
razlikuje ekonomska struktura obeh mest,

GRADAC IN PODZEMELJ. Podoba je, da je spadal nekdaj Pod
zemelj med največja naselja v Beli krajini, če ni bil sploh najime
nitnejši med vsemi. Lega ob Kolpi ga usposablja za prehod čez 
reko*, ki teče tu na plitvem po* prav široki rodovitni ravnici ; čokato 
osamljeno brdo* Kučer nudi kakor nalašč oporo* za utrdbe in ob- 
vlado prehoda. In  res so* na njem našli dobro* vidne sledove pra 
zgodovinskega gradišča z nasipi. Vrh tega stoji Kučer s Podzemljem 
prav ob kolenu Kolpe*, k jer se s tem olajšuje prehod proti vzhodu 
kot proti jugu. Nadalje je od tod enako zložen prehod bodisi na 
preval nad Semičem kot pri Jugorju. V skladu s temi prirodnimi 
ugodnostmi je dejstvo*, da so našli okrog Kučer ja, bodisi v Pod
zemlju kot v Grmu in še drugod, pa tudi na Kučerju samem, iz
redno obilne sledove naseljenosti iz prazgodovinske!, zlasti iz hall- 
stattske dobe in rimskih časov. Odkrili so' tudi bogate izkopanine 
kot priče silno* živahnega, rudarstva ter starega fužinarstva. Zdi se, 
da je bil Podzemelj v predslovenski dobi najimenitnejše in naj
večje naselbinsko jedro* v Beli krajini; interesantno* je vprašanje, 
zakaj je v srednjem veku moral odstopiti svoje prvenstvo Črnomlju 
ter Metliki in s tem dati osnovo* za neugodni urbanski dualizem v



severni Beli krajini. Dobil je sicer že zgodaj župnijo, v 14. stoletju, 
toda bližina obeli trgov odnosno mest vasi ni pripuščala razcveta.

Bližnji G r a d a c ,  nastal na sledeh prazgodovinskega in rim
skega naselja, je postal v 19. stoletju sedež železolivame, ki je nekaj 
časa dobro uspevala, a v 80-ih letih propadla; naselje je ohranilo 
v svojem zunanjem licu še vednoi dediščino' po* časih cvetoče obrti

Pod. 180. Kmetski dom v okolici Črnomlja

in ima lice obrtnega kraja. Grad Gradec, ki je dal vasi ime, stoji 
v lepem okljuku Lahinje kot v prirodni trdnjavi. Zdaj je v Gradcu 
manjše industrijsko* podjetje marmora, ki zaposluje 36 delavcev.

VINICA. Vinica je najimenitnejši kraj v južni Beli krajini. Saj 
si je lastil celo* naslov trga, dasi se je v uradni rabi označeval samo 
kot vas (prim. repertorij iz leta 1910). Lega Vinice je zares jako 
pomembna. Tu je ono* mesto*, kjer prastara po*t tekoča ob vznožju 
Poljanske gore, nadaljevanje prirodne poti po* Krški in Črmošnjiški 
dolini, doseže Kolpo in kjer se ji v nizkih brežinah in najnižjih 
rečnih terasah nudi prilika za zložni prehod čez njo*. Saj je za 
most čez tesni globoko vrezani rečni dol le maiokje tako* zložno



mesto brez strmih bregov. Širok pas nizkega ozemlja, prekritega 
z dobro rdečo prstjo in zavetna prisojna lega so še poi svoje nudili 
ugodne pogoje za človeka, kar izdaja že ime Vinica, ki je zares 
obdana z lepimi vinogradi, vzpenjajočimi se posebnoi po sončnih 
pobočjih ob Zežlju (534 m). V vsem pasu od Broda pri Kostelu do 
Metlike drži tu čez Kolpo edini most, potrjujoč s tem izredno pro
metno' važnost; prehoda. Izredno bogate izkopanine iz hallstattske 
in latenske dobe pričajo*, da je bilo' tu že zgodaj naselbinsko jedro. 
Našli soi tudi ostanke mogočnih utrdb, k i soi očividno čuvale prehod 
preko Kolpe ter pot proti Semiču, saj se je pojavilo naziranje, da 
je  tu stal sam. Metullum. Tudi v rimski dobi je bila Vinica po
seljena in močnoi utrjena (4). V časih turških napadov se je stra
teška važnost Vinice znova povečala, saj je  bil kraj oprt na trden 
grad, ki je stal vrh strmega brega nad Kolpo in ki naj bi pomagal 
braniti prehod proiti Črnomlju in Kočevju. V oni dobi so Vinici 
podelili trške pravice in jo utrdili (4). Toda ko je nehala turška 
nevarnost, se je pokazalo', da ima Vinica sicer veliko prometno in 
strateško' veljavnost, toda pičlo prikladnost za, tržno središče. Zakaj 
poseljeni pas med Poljansko goro in Bukovjem ni kaj obsežen, 
mejna lega je še poi svoje utesnjevala gospodarsko! privlačnost na 
hrvatski strani. In tako se je zgodilo, da tudi povečava semanjskih 
pravic (4) v 18. stoletju ni mogla, bistveno poživiti trške funkcije 
Vinice. K temu se je še pridružilo! neugodno dejstvo, da je Vinica 
ostala do' danes daleč vstran od železnice. V takih pogojih ni čudno, 
če je naslov trga šel v pozabo. Vinica je mogla ohraniti značaj 
gospodarskega središča za najbližjo okolico in ima nekaj trgovine, 
toda kmetijstvo, zlasti z vinogradništvom, je ostalo' jedro njene 
gospodarske osnove, ki jo boi vsekakor mogla znatneje izboljšati 
nova železnica. Steviloi Viničakov v letu 1931 znaša 290 ter se je v 
toku zadnjih 50 let od 1880, ko jih je bilo 284, povečaloi za 2,1 %, 
toda do leta 1948 skrčiloi na 227 kar pomeni nazadovanje za 20 %.

Vinica kot rojstni k ra j in  bližnji D ragatuš kot k ra j mladih let 
O tona Zupančiča sta z govorico svojega ljudstva dala delež ele
mentov belokranjskega narečja v slovenskem knjižnem  jeziku.
V spomin na  svojega velikega ro jaka so Viničaki uredili v svojem 
k ra ju  muzej Otona Zupančiča.





IV

NOTRANJSKO





PREGLED. Na vsaki strani dinarskih planot se je ob Ljubljan
skem Barju ohranilo po eno širše podolje, ki ga je izdelala nekdaj 
povrhnje tekoča reka. Na jugovzhodu poteka Šmarsko podolje, ki 
smo si ga že ogledali. Na jugozahodu se vleče široko podolje iznad 
Vrhnike proti Logaški kotlinici in dalje na Planinsko, Cerkniško 
ter Loško' polje. Kakor tamkaj prvotna Rašica, je tu tekla stara 
pliocenska Ljubljanica ter vrezala široko* dolino, preden se je spre
menila v ponikalnico, na kar je zakrasevanje predelalo dolino v 
današnje podolje. Po* njem je proga notranjskih polj ter njeno 
visoko sosedstvo v zvezi z. Ljubljansko kotlino; tod vodi oni pra
stari prehod na Postojnska vrata ter dalje na Jadran pa ob njem 
v mediteranski svet.

Dinarske planote, ki se razprostirajo vmes med obema podo
ljema, vidimo razdeljene na dva tipa: vzhodno od Kureščka ter 
Mokrca so>, kakor že vemo, za 200—300 m nižje in bolj razkosane, 
a na Z od tod so' planote višje ter širše. Nekateri potoki so* zarezali 
vanje svoje tesne doline! dovolj globoko, da soi do- neke mere ločili 
na posamezne dele ta široki ravnik, ali vendarle ne toliko, da bi 
skupne poteze ne prihajale do veljave.

Vendar nam pogled od barske strani ne razkriva značaja pla
note, marveč imamo s te strani vtis, da gre za hribovje z neenako
mernimi višinami, posebno v najsevernejšem delu. Na planotah se 
zares tu vzdigujejo višje kope z Mokrcem ter Krimom kot naj
višjima. Značaj planote se uveljavlja v izraziti, že na prvi pogled 
vidni meri šele nekoliko južneje, okrog Rakitne in Sv. Vida, enako, 
pa še bolj obsežno in kompaktno na Blokah. Nekoliko drugačnega 
značaja je svet dalje na JV, med Blokami in zgornjo* Kolpo. Tu je 
planota višja, na njej se vzdigujejo posamezni višji gorski čoki, 
v prvi vrsti Velika gora, Goteniški Snežnik in drugi bolj osamljeni 
hribi z višinami do* 1289 m. Sama od sebe* se tu nudi delitev na štiri 
skupine, na Rakitniško* planoto s Krimskim hribovjem na SZ, na 
Vidovsko planoto in na Bloke v sredini in Poitočansko višavje na 
JV. Vsemu temu področju je skupen značaj planote, in sicer brez



presledkov, dasi je zožena med povirjem potokov, ki so se močno 
zarezali vanjo; v višini 700—800 m moremo priti od južnega ob
robja Barja do zgornjega roba sten, ki obdajajo kanjon zgornje 
Kolpe pri Osilnici, ne da bi se nam bilo treba spustiti k je na nižje 
od 700 m.

Na južnozahodni strani poteka na robu te dolge Notranjske 
planote niz kraških polj in uval ter suhih dolin, ki predstavljajo 
dediščino' po pliocenski normalni dolini Ljubljanice od Kozjega 
vrha nad Prezidam. Na vzhodni strani pa se vleče v vzporedni 
smeri ob Notranjski planoti niz nizko ležečih področij od Mišjega 
dola ob Rašici, od Lašč čez Ribnico in Kočevsko polje.

Velika Notranjska planota je ena najbolj samosvojih pokra
jinskih enot na Slovenskem. S svojo ogromno razsežnostjo in skle- 
njenostjo' v velikem leži kakoir orjaški blok v dinarski smeri med 
Barjem in zgornjo Kolpo. Za promet pomeni s svojim preko* 60 km 
dolgim višavjem in dinarsko usmerjenim reliefom ogromno oviro. 
Še vedno vodijo v prečni smeri čez: njo* prehodi le v srednjem delu ; 
zato so ceste čez Bloke toliko bolj pomembne. V strateškem smislu 
je to izvrstna naravna ovira, ki se da izkoristiti prav imenitno', 
o čemer pričajo sledovi utrdb iz raznih časov. Spada med na j  višje 
poseljene naše dinarske predele.

Notranjsko podolje ni manj samosvoje z dolgim nizom svojih 
kraških polj in s sila zanimivo morfogenezo, znamenitim hidro
grafskim razvojem ter sedanjo vodno* povezanostjo. Kot ogromna 
dolga dolinka sredi kraških planot je bila za človeka vedno posebno 
privlačna in promet si je v vseh časih v njej urejal svoje glavne 
poti bodisi podolgem kakor z izrabo posameznih oddelkov za prečne 
prehode. Za tako vlogo je bilo Notranjsko podolje tem bolj že od 
narave določeno, ko* je tudi na zahodni strani obdano z visokim 
svetom, z drugim nizom dinarskih planot. Med njimi je povsem 
notranjska zlasti velika Snežniška planota, ki obroblja podolje na 
večini levega boka. V njej se dviga Snežnik 1796 m, najvišja gora 
ne le na vsem slovenskem krasu, marveč sploh v vsem severoza
hodnem dinarskem področju. Snežniška planota, ki je povsem ne
poseljena, je s svojimi ogromnimi gozdi gospodarsko' povezana z 
nižjim sosedstvom, bodisi s Pivko* in brkinsko Reko kakor z No’- 
tranjskim podoljem. Ni čuda, da je prejšnja državna meja, ki je 
tekla po' njej, med raznimi spremembami ustvarila marsikake go
spodarske neprijetnosti. V toku stoletij so* jo gospodarsko izkoriščali 
od obeh strani. Bila je prav dobroi ekonomsko dopolnilo* gospodar
skim potrebam Primorja. Obravnavali jo bomoi v sklopu pokrajin 
Slovenskega Primorja.



VELIKA NOTRANJSKA PLANOTA

SEVERNI DELI. PREGLED. V veliki Notranjski planoti je nekako 
najbolj zase južni del, zakaj Potočansko višavje prednjači po nad
morskih višinah, po svojem najbolj nepregledno razgibanem po>- 
vršju in najmanjši obljudenosti. Najbolj preprosta enoita so Bloke, 
medtem ko je Vidovska planota z njimi povezana v mnogih po
gledih, po višinskih razmerah svojega južnega območja, po hidro- 
grafiji in morfologiji in zlasti poi demogeografskih zvezah. Toda v 
severnem področju je na Vidovskcv planoto naslonjena Rakitniška 
planota z višavjem Krima in Mokrca, ki je poi višinskih razmerah 
in reliefu svet zase.

V mnogih pogledih je koristno', prirodo' Blok, Vidovske planote 
ter Rakitne s Krimskim višavjem obravnavati skupaj. Kljub znatni 
geološkoi-petrografski raznolikosti je to v velikem obsegu apniški 
blok, sesto ječ v glavnem iz mezoizojskih kamenin. Poi dosedanjih 
geoloških proučitvah, ki pa so' še zeloi pomanjkljive, saj izvirajo po 
velikem delu še iz dobe pred 70—100 leti, gre v njih v  glavnem za 
triadne apnence in dolomite, a po nekaterih robnih geoloških v p o  
gledih se zdi da je vendarle več jurskih in tudi krednih hribin, 
nego so ugotovili starejši, pač malo podrobni pregledi. Toda kakor 
v kraškem podolju se tudi tu med apnenci in dolomiti pojavljajo 
nepropustne plasti, največ škriljevci in peščenjaki, zavzemajoč 
dokaj znatne dele površja, tu večjega, tam manjšega obsega. Vse
kakor je mezozojik tu  dokaj raznovrsten, saj obsega prav čiste 
apnence, na katerih so se razvili povsem tipični kraški pojavi, pa 
dolomite, ki se je na njih kras manj udomačil. Med njimi vložene 
plasti nepropustnih hribin se pokažejo v dokaj številnih zaplatah 
n a  površje, in sicer najbolj na široko, dasi v presledkih, v širši 
progi od Rakitne proti JV in v vzhodnem področju. Na sevemo- 
vzhodnem obrobju planote, ob Barju se pokažejo samoi v Borovniški 
dolini, k jer so stare geološke karte označevale werfenske plasti, ki 
pa so jih novejše proučitve uvrstile med ziljske škriljevce (80 a). 
Toda nepropustne plasti Vidovske in Bloške planote nikakor niso 
samo v nadaljevanju antiklinalne borovniške proge. Zakaj vidimo 
jih tudi ob Rakitniški kotanji pa dokaj na široko južnovzhodno« 
od nje. Na več krajih jih vidimo* zlasti še na Rutah; pojav povrhnje 
tekočih potokov je vsekakor z njimi v genetični zvezi. Znatno večji 
del površja zavzemajo škriljevci in peščenjaki, nego- jih izkazuje 
stara geološka karta, zlasti v vzho dnem delu ; bodoče geološko raz
iskovanje bo moglo ugotoviti pravilnoi razmerje ter tudi določiti, 
katerim geološkim formacijam pripadajo nepropustne hribine.



VODE IN RAZČLENJENOST. Nepropustne plasti v osrednjem pasu 
Vidovskega in Bloškega predela so za hidrografsko omrežje veli
kega pomena. V njih (ali v njihovem dolomitnem sosedstvu) izvi
rajo' nekateri potoki, katerih erozijsko delo> je dalo obilot prav 
značilnih potez reliefu te pokrajine. Potoki, ki ne izvirajo na škri- 
ljevcih, povečini vsaj dobivajo iz njih stanovitni dotok in se spričo 
tega laže drže na površju. Spričo tega je ostalo v Yidovsko-Bloškem 
predelu razmeroma mnogo povrhnje tekoče vode, zato' imamo- dokaj 
docela normalnega površja. Nekateri od potokov so zarezali svoje 
grape ter debri prav globoko, pa s tem razdelili široko planoto na 
posamezne dele, toda tako-, da se zveza med njimi vendarle ni pre
kinila. Vpliv erozivne razčlenitve je tem bolj učinkovit, ker je 
Vidovsko-Bloški predel nenavadno* izrazito hidrografsko osredje; 
odtod teko potoki na vse strani. Na vzhodno stran teče Kovpa ali 
Rašica, ki izvira iznad Brloga pri Lužarjih in ima zato v zgornjem 
delu tudi ime Brložica; vrezala si je prav impozantno, niti ne pre
tesno' dolino' dot 300 m globoko. Nekako vzporedno z njo* se je v pla
noto zajedla nekoliko' krajša Črna voda, ki priča že s svojim ime
nom, da. prihaja iz škriljevega ozemlja. — Le malo južneje od 
Rašice izvira Sodraška Bistrica ter teče po' podobni dolini proti JV 
v Ribniško polje. Nedaleč od povirja Rašice ter Bistrice izvirajo 
potočki, ki se zberejo v Bloščico; ta je usmerjena proti SZ, a po
nikne še na planoti. Tudi izvir Cerkniškega potoka ni daleč od 
tod; s svojimi pritoki je posebno na široko razrezal zahodno 
osredje planote ter si ohranil odprto pot v Notranjsko podolje, k jer 
danes ponica v spodnjem delu Cerkniškega polja. Iz osredja tečeta 
na sever še dva potoka; večji je Iška, ki izvira daleč na J, tik pod 
Lužarji ter doseže Barje po> tipični, zelo slikoviti debri, a  manjši 
je Borovniščica, ki izvira pri Otavah ter se po slikoviti, s slapovi 
opremljeni debri spusti navzdol v lepi dol Borovniške doline.

Navedene do 300 m globoke doline in debri delijo prostrano 
planoto' v posamezne dele. Borovniška dolina loči P o- k o j i š k  o 
p l a n o t o  z Ljubljanskim vrhom od R a k i t n i š k e  p l a n o t e  
s Krimskim vrhovjem, to pa loči Iška od M a č k  O' v c a z Mo- 
krcem. Med Črno vodo ter Kovpo* so R u t e ,  med Kovpo' in So*- 
draško Bistrico je zahodni podaljšek ozkih S l e m e n ,  v osredju 
med Iško in Cerkniškim potokom je V i d o* v s k  a p l a n o t a ,  
a  onstran na J so Bloke, velika, najbolj enotna planota, pravo 
osredje Notranjskega platoja.

RAZVOJ POVRŠJA. Današnja površina planot reže geološke 
plasti brez ozira na kakovost; njena glavna višina znaša 800 do-



850 m. Nastala je kot učinek glavnega pliocenskega vravnavanja; 
izdelala jo je tedaj bočna erozija rek in potokov, ki so se odtekali 
v Ljubljanico ter Rašico, manjši del na JV pa se je odmakal (po 
Sodraški Bistrici) še v Kolpo. Do* kra ja  glavna pliocenska vravnava 
vendarle ni mogla doseči uspeha; ostali so* nekateri pasovi kot

Pod. 181. Velika Notranjska planota, severni del

Hipsografska pregledna karta

hrbti ter vrhovi ali osamljeni trdini nad ravnikom; še danes jih 
gledamo v najvišjih gorah Mokrcu, Krimu, Slivnici in nekaterih 
nižjih.

Ko je veliki pliocenski vravnavi sledila doba postopnega dvi
ganja, se je naša planota ponašala v glavnem kot enotna ploča, 
ki se je dvigala postopoma, s presledki vmesnega mirovanja ter 
kratkodobnega vravnavanja, katerega učinek vidimo* v lepo* vidnih



terasah, v pobočjih ob imenovanih potokih. Toda hkrati se je začelo 
uveljavljati zakrasevanje, ki je zajelo* znaten del površja in ne
katere potoke skrčilo v ponikalnice, katerih nadzemski tok neha 
že na planoti. Ob njih sio se mogle izdelati le plitve doline, kakor 
jih vidimo n. pr. ob Bloščici, ob Rakitnici; tudi zgornji tok Borov- 
niščice, k i se imenuje Otavščica, spada, v to* vrsto. Ostali potoki 
so mogli tekmovati z dviganjem ter so dolbli svoje doline v raz
merju s sosedstvom, kamor so se odtekali in kjer je njihova ero
zijska osnova. Podoba je, da je bilo to dviganje razmeroma jako 
nagloi; saj so doline povečini tesne, nekatere prave tipične debri, 
k čemer je seveda v bistveni meri pripomogla tudi apniška sestava 
tal. Mlajše terase se v teh debrih opažajo na splošno mnogo* manj 
nego starejše; prvih in dragih vidimo* obilo najlepše razvitih ob 
Cerkniškem potoku. Tesne, globoko vrezane obrobne doline in 
debri so ena od poglavitnih značilnosti planote; pričajo* nam o 
relativni mladosti reliefa. Zdi se, da je bilo dviganje planote po
sebno v zadnji dobi zelo intenzivno*, ker imajo* doline povečini o*zko 
dno. Obrobje planote se je znižalo najbolj na S, v Barju, zato* je 
imela globinska erozija tu največ dela. Zato* so* se mogle tu izobli
kovati posebno globoke doline, z najbolj izrazitim debrskim pre
rezom, kakor ga prav tipično* vidimo ob spodnji Iški; turisti so ji 
zategadelj vzdeli značilno ime »Iški Vintgar«, ki pa, seveda ni v 
polni meri zasluženo. Iška in Borovniška dolina sta vrezani do* 
500 m, dočim znaša relativna višina dolin ob Kovpi, Sodraščici ter 
Cerknišci le do 300 m. Na Borovniščici imamo celot pet slapov in 
med njimi obilo skakavcev v debri, ki se imenujejo Pekel; zgornji 
del potoka pa teče* po* planoti v širši plitvi dolini po*lo*žnih pobočij, 
ki izdaja že na prvi pogled drugačen značaj in drugačno* gene*zo. 
Od zrele zgornje doline se vidi suha dolina proti SZ mimo Padeža, 
znamenje, da je* nekdaj Otavščica tekla še naprej proti SZ čez 
Pckojiško planoto, k jer je morda ponicala in jo* je šele kesneje 
načela spodnja Borovniščica (Prušnica) z zadensko erozijo ter jo 
pretočila nase. S preložitvijo* toka je dosegla tolik strmec, da, ga je 
bilo* treba opraviti s: slapovi in skakavci. Nastajanje Barske kotline 
je povzročilo* večje višinske razlike nego* drugje in jih stopnjevalo, 
očividno* zlasti v novejši dobi. Stagnacija barske erozijske osnove, 
odnosno njeno začasno* zvišanje v jezerski fazi niti še ni pokazalo 
učinka v teh debrih, — kakor n. pr. v Tunjiški, Horjulski ter Pol- 
hograjski dolini —■ znamenje, za koliko je bila zaostala erozija v 
njih za ugrezanjem Barske kotline. V Presersko-Brezoviški dolini, 
k jer je prevladalo* zakrasevanje, imamo* drugo* v drugo* vložene 
zatrepne doline v višinah 360—370 m, 480 m. in 560 m, ki so priča,



kako se je z zniževanjem barske hidrografske osnove stopnjema 
zniževal kraški izvor Kamniškega potoka.

Vsi drugi potoki, ki prihajajo s severnega dela Notranjske 
planote, se iztekajo v zaprte kraške kotline, polja, ali običajne po- 
nikve (Cerkniščica, Črna voda, Rašica, Sodraška Bistrica), ki so 
vse najmanj za 200—250 m višje nego Barje in ki so imele kot 
kraške tvorbe drugačnoi genezo1, zlasti glede erozijske osnove. Do-
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line ob njih imajo višje navzgor široko aluvialno dnoi in značaj 
debri se pokaže šele v znatno višjem delu. Zato so tu debri dru
gačnega pomena za promet, ob njih vseh držijo na planoto ceste, 
bodisi ob Bistrici in Kovpi kot ob Cerkniščici, dočim iz Barske 
kotline ne vodi po dolinah navzgor niti ena cesta, marveč le po 
pobočju ali po suhih dolinah. Slična je razlika v poseljenosti. Vse 
imenovane doline in debri pa predstavljajo izrazito oviro za promet 
v prečni smeri, kar velja, posebno oi dolini Iške.

Površje planot nam verno kaže odsev naznačenega morfo- 
genetskega dogajanja. Ponekod imamo široke planote, kjer je za
krasevanje vtisnilo svoj pečat licu pokrajine (Pokojiška, planota, 
Rakitna). Drugod, k jer so- se ohranile kraške ponikalnice, vidimo 
med širokimi plitvimi dolinami oble gorice in ploščate hrbte, 
(Bloke), a k jer je normalna odtočna mreža najgostejša, je planota



razrezana najbolj intenzivno. Tu so ostali med grapam i, debrimi in 
dolinami le ravni hrbti, k i pa  že na p rv i pogled po enotni in ena
komerni višini razodevajo' dediščino' po' planoti, kakor se moremo 
najlepše p repričati okrog Sv. Vida in n a  Rutah. Vsi ti orografsko 
ločeni in morfografsko diferencirani deli se vežejo v celoto čez 
osredje med L užarji te r Ravnikom. S popolno pravicoi moremo tu  
govoriti O' razlikah med konkavnim  kraškim  ter konveksnim nor
malnim reliefom.

KRIMSKO VIŠAVJE IN RAKITNA. Velika Notranjska planota do- 
seza največje višine v severnem delu; tu je pliocenska vravnava 
ostala najbolj nedovršena in od starega površja je ostal prav ob
sežen del še danes znatno vzpet nad celotno planota. Ta je oni 
pas, ki ob pogledu od Ljubljane omejuje obzorje zadaj nad Barjem, 
od Kureščka do' Ljubljanskega vrha, povzročajoč, da se nam na 
tej strani ne nudi vtis prostranih dinarskih planot, marveč dokaj 
razgibanega hribovja.

Najviše se vzpenjata Krim (1107 m) in Mokreč (1058 m). Če 
gledamo oba vrhova od severa, n. pr. iz Ljubljane, se nam pred
stavljata kot lepo zaokroženi kopi. Toda ako> ju gledamo' od zahoda 
ali še bolj od vzhoda (n. pr. od Grosupljega), se nam pokaže zlasti 
Krim kot vrsta ploščatih vrhov, tvarečih v celoti obsežno visoko 
planoto', ki jo je erozija razkosala v več posameznih vrhov v višini 
okrog 1050 m. To je ostanek predpliocenskega ravnika (229). Po
gledom od Ljubljane kaže Krim svoja osojna pobočja, od tal da 
vrha porastla s temnimi jelovimi gozdi; zato' napravlja vtis te
mačne, resnobne gore. Krim in Mokreč ter še nekatere druge višje 
gore v sosedstvu se zde kakor postavljene na prostrano' planoto, ki 
se razprostira v višini okrog 800—850 m. Ves ta predel ima kraški 
značaj. Globoko vrezana deber Iške je ločila Krim od Mokrca, toda 
pogled z višine prepričevalno' pripoveduje, da gre tu za prvotno 
enoto.

K rim ska hribovje je  zelo malo» poseljen predel, saj spada med 
največ je sklenjene gozdne komplekse na Slovenskem. Takoj na 
robu B arja začenja gozd in se razprostira p a  pobočjih navzgor, po 
planotah in vrheh tja  do Goljanske planote, da K rvave peči ter 
višav okrog Sv. Vida. Povečini raste v  njem iglasto' drevje, vendar 
je  v mnogih predelih močno pomešano z bukovjem.

Poglavitna vrednost severnega dela N otranjske planote je  v 
ogromnem gozdnatem bogastvu. Gozd je  bil poi veliki večini v  gra
ščinskih posestvih. S sekanjem, tesanjem  ter odvažanjem lesa so 
imeli domačini znaten dohodek, lesna trgovina pa je  seveda kon



centrirana na  vseh straneh na  obrobju spodaj. Sedaj so izpeljane 
boljše ceste na planoto, vendar pretežno v podolžni dinarski smeri, 
dočim je  pokrajina prečno še danes zelo težko prehodna, p rav  
posebno pa v porečju Iške. Gozd se gospodarsko izkorišča v zelo 
veliki meri; iz Mokrca gre les mimo Golega in Iga ali Škofljice do 
železnice, iz Krima* odvažajo les v m anjši meri na Ižansko, zlasti 
po novi cesti od R akitne skozi Iško vas, pa na  Preserje, ali pa  na
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Borovnico*; ob navedenih krajih, zlasti postajah, so velike žage, 
tudi lesna industrija se je naselila tam kaj (Borovnica, Breg, Podpeč, 
Škofljica).

Jase so izkrčene v gozdu le v prav majhni meri. Na vnanjem 
obrobju jih vidimoi na policah višine 600—700 m (na primer Gorenji 
Ig). Bolj v notranjost soi privabila človeka tla v suhih ter visečih 
dolinah z obilnejšo' preperelino (Krvava peč, Brezovica itd). Po
zornost vzbuja večja kraška kotanja Rakitna s tekočo vodo ter 
širšo ploskvijo' ravnih tal, kjer je nastala večja razložena vas Ra

* L judje govorijo »V Krimu«, po čemer moremo sklepati, da ime ozna
čuje predvsem prostrane gozde in šele potem tudi goro samo. »Na Krim< so 
začeli hoditi šele izletniki.



kitna; lepa lega sredi gozdov, na višini med 780 in 800 m je dala 
tu osnovo za današnje otroško zdravilišče in začetek turističnega 
prometa, Na obrobju velikega Krimskega gozdnega predela vidimo* 
tu, tam krajevna imena z označbo »Kraj«; na J, na Blokah je Za
kraj (očividno še izpred naselitve Vidovske planote), na S je pri 
Tomišljem Podkraj, in predel okrog Brezovic nad Preserjem se 
označuje »v Krajih« (odtod obilica priimka Kraj(e)nc ali Kranjec).

POKOJIŠKA PLANOTA. V Pokojiški planoti, zahodno od Bo
rovniške doline, je značaj platoja okrog 800 m še enotnejši, le v 
južnem delu se vzpne v višine preko 900 m (Vinji vrh 984 m, Stra
žišče 994 m itd.). Površje je tu v vsem obsegu kraško. Ni čuda, da 
je tudi Pokojiška planota po veliki večini porastla z gozdom, zlasti 
na Ljubljanskem vrhu, Majhne vasice imamo le v območju suhih 
dolin, ki so* ostale kot erozijski učinek prvotne Otavščice, raz
tresenih njiv in obsežnih travnikov, pa v plitvih kraških kotanjah 
na jugu, k jer soi med Vinjim vrhom in Stražiščem prostrane gorske 
trate, segajoče v dolino k Begunjam. Niz; senožeti sredi gozdov 
imamoi vzdolž ob stari samostanski poti, ki je držala iz Bistre in 
Borovnice čez Pokojišče in pod Dobcem na Begunje, po stari samo
stanski posesti (»Menišija«). V širokem neprekinjenem pasu se gozd 
spušča tudi v sosedno področje logaškega podolja; zelo razvita 
njega izraba se opira na velike žage v Borovnici, Vrhniki-Verdu in 
v Logatcu; nekaj lesa gre odtod že mimo Begunj na Cerknico*— 
Rakek. Na obilnem lesu iz teh gozdov se je razvila zdaj že krepka 
lesna industrija v Logatcu, na Vrhniki in v Borovnici.

VIDOVSKA PLANOTA. V osrednjem področju med povirjem Iške 
ter Zale, njenega največjega pritoka, Cerkniščice in Otavščice 
imamo slikovito Vidovsko* planoto*, ki ima svoje prirodne demoge- 
ografske osredje pri Sv. Vidu. Potoki Iške ter Cerkniščice so raz
rezali tu pliocenski ravnik prav krepko ter ustvarili iz njega 
sistem ravnih hrbtov in ploščatih vrhov, ki razodevajo* sled po* stari 
planoti z enakomerno isto višino 800—850 m, ohranjeno najlepše 
v razvodnem pasu. Prav poučno* je, ako se vzpnemo iz debri Iške ali 
Zale (ki ima po pravici ime »zle« grape) navzgor na zaobljene, 
skoro* ravne vrhove. Medtem ko* gospoduje po* strmih pobočjih v 
grapah sam gozd, a gleda marsikje na dan gola skala, se nam v 
ovršju odpre drugačen svet. Na položnih, široko razpotegnjenih 
kopah so* namesto go*zda njive in travniki pa pašniki, a ob njih 
zaselki in vasice, postavljene prav na ploskve vrhov. Iz Rakitne 
moremo* k Sv. Vidu poi novi cesti skozi Otave, pa dalje na Bloke



mimo Sv. Urha 856 m, nekdanje graščine Nadlišek, ne da bi se nam 
bilo treba spustiti pod višino' 760 m. Celo v ovinku mimo Sevščka 
se spustimo le na okrog 650 m. Sv. Vid z malo' združbo domov nas 
pozdravlja na vse strani; ob pogledu od daleč se zdi, da stoji sredi 
popolne visoke ravnine. Vaška imena Ravne, Ravnice, Ravnik pri
povedujejo O' značaju površja.

Medtem ko so grape in debri ob Iški ter Zali in njunih pri
tokih silno tesne in zlasti v spodnjih legah jako strme, je v porečju 
Cerlcniščice nekoliko drugače. Ob glavnem potoku se je moglo 
razriti plosko dno, učinek mladega bočnega vrezovanja in nasi
panja; vlažno' je, pokrito' le z logi in travniki, a obljudeno le z 
redkimi mlini in žagami. Cerkniščica dobiva od obeh strani obilo 
pritokov, ki so krepko razrezali stari pliocenski ravnik ter ustvarili 
nekoliko' nižji, slikovito razgibani relief. Zanj je posebno značilno; 
da so pobočja izoblikovana v vrsto dokaj širokih valovitih teras, 
ki si sledijo od dna do vrha v zaporednih višinah, 30—40 m, 60 m, 
80—100 m itd. nad sedanjo strugo1. Prostorne terase je človek izko
ristil za kulture in naselja, zlasti v višinah med 700 in 760 m, kjer 
so najobsežnejše. Porečje Cerkniščice je danes dokaj dobro pose
ljena pokrajina, mnogoštevilni majhni zaselki se svetlikajo v jasah 
polja sredi gozdnatih pobočij. V celem je ta pokrajina, ki pomeni 
nižji presledek med visoko Vidovsko' planoto ter Blokami, jako sli
kovita; pred leti so' ji vzdeli v opisih značilno' ime »Bloške Švice«.

Prebivalce v porečju Cerkniščice in na Vidovski planoti ozna
čujejo' ljudje na ravnih Blokah kot »Hribce«. Mnoga svojstva, med 
njimi zlasti krajevna imena (Štrukljeva vas, Tavžlje, Kranjče, 
Mahneti, Jeršiči, Rudolfovo' itd.) pričajo, da gre za razmeroma kesne 
krčevine in zgodovinsko' proučevanje je potrdilo (Kos 42), da je 
bilo to ozemlje povečini poseljeno' šele zelo* kesno. Značilno je, da 
morem» opazovati znake zelo1 močnega razseljevanja iz tega viso
kega predela, ki net nudi gospodarskih možnosti za previšek pre
bivalstva; priimek Zalar (po razšeljencih iz vasi Zala, ki je očitno 
mnogo starejša) so silno' razširjeni na obrobjih Vidovske planote. 
Tudi priimki Milavec, Zakrajšek, so zelo pogosti, po razseljencih iz 
starejših vasic Milava, Zakraj.

RUTE. Na Vidovsko planoto se naslanjajo na JV Rute, planota, 
ki so' jo potoki zgornje Rašice, zlasti Kovpe ter Črne vode razrezali 
na podoben način kakor Vidovsko planoto. Kakor tamkaj se tudi 
tu med grapami vrstijo kopa za kopo, vse vravnjene ali vsaj močno 
zaobljene, držeč se enakomerno' višine med 800 in 830 m. Kako 
močno je to ovršje ohranilo' značaj starega ravnika, se najlepše



zrcali v dejstvu, da so krčevine urejene prav na vrheh. Na njih 
so njive in travniki, a gozdu so ostala pobočja v grapah, odlikujoča 
se povečini z znatnimi strminami. Tudi naselja so postavljena na 
plane vrhove ob kulture, in sicer so tu majhni zaselki povečini z 
novejšimi kolektivnimi imeni. Že po' tem moramo v njih spoznati 
mlajše krčevine, a še bolj nas O’ tem prepričuje skupnoi ime Rute, 
s katerim se označuje vsa planota med Mišjim dolom in Iško, 
Robom in Lužar ji. Le zaselek Seloi je nemara starejši. V vseh po
gledih sličijo Rute Vidovski planoti, le da so tam zaobljene ovršne 
kope obsežnejše in zategadelj tudi naselja povečini večja. Kraškega 
površja tu skoro ni videti, samo tu tam je opaziti osamljene vrtače. 
Le planota Mačkovec (nad vasico Mačke), k i se na severu naslanja 
na Rute, je bolj razjedena z vrtačami, a je tudi nekoliko- višja ter 
je  ostala povsem neizkrčen in neobljuden gozd.

BLOKE. Bloška planota kaže po- značaju svojega površja neka
tera svojstva, ki jo> razlikujejo od visokega sosedstva na severu. 
Predvsem je to prava izrazita planota, visoka ravna planjava, v 
višini okroglo' 720—750 m, ki se nad njo vzdigujejo položni, nizki 
grički okrog 100 m relativne višine, zelo potegnjene, izrazito oble 
gorice, ki so- nemara v glavnem pripomogle pokrajini do- njenega 
značilnega imena Bloke (v starih oblikah: Obloke). Planota, ki se 
odlikuje po' svoji enakomerni višini, sestoji pravzaprav v glavnem 
iz dveh vzporednih dolin, prve v pasu Topol, Nova vas, Velike 
Bloke, ter druge na progi Ravne, Runarsko, Sv. Duh. Obe ti dve 
dolini, zelo široki in zelo plani, potekata v dinarski smeri od JV 
proti SZ, z nekaterimi stranskimi dolinicami, ki se stekajo; nanju.
V zgornji dolini, pri Runarskem, pričenja z neznatnimi izvirki Blo- 
ščica, ki teče proti SZ, a se potem blizu Ulake zaokrene v ostri 
vijugi ter teče po spodnji dolini v obratni smeri proti JV, ponikne 
pa že pri Velikih Blokah. Toda njena suha struga se nadaljuje v 
isti smeri še dalje mimo- Nove vasi; v času večjega deževja teče po 
njej voda in se v dobi najvišjega stanja razliva na široko poi ravnini 
tja  blizu do Metljan, izginjajoč v neštetih rupah »požrhih«, s kate
rimi je posejana prostrana travna ravan. Voda odteka podzemsko 
proti Loškemu in Cerkniškemu polju. — Ne more biti dvoma, da 
je Bloščica nekdaj tekla pri Ulaki še nadalje proti SZ ter da je šele 
kesneje nastal oster1 ovinek skoro v obratno smer; razvrstitev gričev 
in hrbtev na planoti kaže prav očitno, da so današnji orografski 
relief ustvarile vode tekoče proti SZ, prav tako kot se tudi okrog 
Rakitne in na Pokojiški planoti dobro- poznajo- ostanki suhih dolin, 
zarezanih pretežno v dinarski smeri proti SZ.



Vse doline na Blokah so tako široke in imajo* tako položna po
bočja, ter so* na debelo’ prekrite z humozno preperelino, da jim 
ostane v celoti prevladujoč značaj planote, s hrbti in griči, postav
ljenimi nanjo. Malokje se izpod prsti pokaže živa skala. Ta obilna 
preperelina se zdi, da je učinek izredno* močnega periglacialnega 
preperevanja.

Pod. 184. Bloška planota 

Pregledna karta

Gorice, ki se dvigajo* iznad široke plane površine na Blokah 
in se odlikujejo* po svoji zaobljeni obliki, kažejo* nenavadno* enako*- 
merne višine 820—-850 m, tudi največje med njimi ne* presegajo 
875 m. Ne* more biti dvoma, da imamo* v teh enakomerno* zaobljenih 
goricah ostanek starega pliocenskega ravnika. Ne* Bloško* ravnico*, 
temveč oble vrhove hrbtov in gričev moramo potemtakem smatrati 
za ekvivalent vršini 820—850 m Vidovske planote in Rut. Še sedaj



se obe področji ujemata po višini, dasi so tamkaj ohranjene tako- 
rekoč ravne gore, tu pa  le zaobljene gorice. Razlika izhaja pač 
odtod, da se je tam kaj erozijska osnova brez primeire bolj poglobila, 
kar je dalo vrezovanju v globino večjoi energijo: in popolno pre
vlado, medtem ko je na Blokah ob potokih z visoko: ležečimi po
nikvami ostala na delu pretežno: bočna erozija, ki je ustvarila 
široke: ploske doline z zelo položnimi pobočji. Tako niso nastale 
samo sila zanimive razlike med konveksnim normalnim ter kon
kavnim bloškim reliefom, marveč imamo na Blokah opravka s 
kesnczrelim površjem, ki se je ohranil kakoir v otoku sredi pomla
jenega reliefa. Značilno je, da se Bloška planota na JV zaključuje 
pri Metljah in Ravnah čisto nenadno:, kakor da se obe glavni dolini 
tu nehata z zatrepi. Na tej črti se kar neposredno začenja Poto- 
čanska planota, ki je nekako za 100 m višja. V nadaljevanju iste 
prečne črte vidimo južni konec Cerkniškega polja ter severni konec 
Ribnice. Prav tako moremo reči, da je sevemozahodni konec Bloške 
planote v nadaljevanju črte, ki pomeni sevemozahodni konec Cerk
niškega polja ter črte: vir Krke, Dobrepolje; spodnja Rašica. Ali 
potekata morda tu prečna tektonska preloma, ki se je na primer 
ob južnem Bloška planota počasneje dvigala nego« Potočansko 
višavje?

Na zahodnem robu Blok se dviga dolga gora S l i v n i c a  
(1114 m). Njeno čokato ovršje dela vtis, da imamo v njem ohranjene 
ostanke predpliocenskega ravnika, Spričo svoje osamljene lege in 
prevladujoče višine uživa po pravici sloves lepe Razgledne gore.

Prirodni pogoji za gospodarsko' izrabo« in za kulturno: geogra
fijo: so: na Blokah precej drugačni nego na dosedaj opisanih pla
notah. Ravan je tu v znatnem delu, posebno ob zgornji Bloščici, 
vlažna ali celo zamočvirjena. Podoba je, da jo prekriva kvartarna 
predvsem periglacialna ilovnata naplavina, Potočki imajo tu malen
kosten strmec, vijugajoč v počasnem toku; odtok zastaja in zem
ljišče je mnogo preveč zamočeno (prim. ime Blatni potok). Spričo 
tega vidimo: tu  tudi po: ravnem gozd, še več pa je travnikov, medtem 
ko so: se morale njive omejiti na bolj napeta področja ter na pobočja 
goric. Boljše je v zahodni dolini, ob spodnji Bloščici, k jer je tudi 
po ravnem mnogo: sušnega zemljišča. Toda Farovsko polje, kjer 
so tja do> Metljan po ravnini posejane neštete rupe-požrlii, zalijejo 
še vedno prepogoste povodnji in tudi tu je obilo s travo porastle 
površine. Naglasiti je treba, da imajo Bloke mnogo manj polja, 
nego bi bilo: pričakovati po razsežnih popolnoma ravnih ploskvah, 
kakor jih v toliki meri ne premore nobena druga naša visoka pla
nota. Le 18 %  površine je v njih, a. zato nič manj ko 46 % travnikov



ter pašnikov. Pripomniti je, da je s travo zarastlega tudi zelo 
mnogoi površja po bloških goricah. Neverjetno učinkovito se na 
njih uveljavlja razlika med osojnimi in prisojnimi pobočji; prisojne 
strani so trate povečini prav do vrha, medtem ko pokriva gozd 
severne strani. Nedvomno* je znatna nadmorska višina silila Blo
čana, da je čim najbolj izkoristil podnebne prednosti sončne lege. 
Saj toži, da, mu pozeba preti posebno v vlažnih dolinskih legah ob

Pod. 185. Na Blokah

zgornji Bloščici, kjer zelot rad stagnira mrzli zrak v nočeh. Drugače 
pa visoka lega nič kaj ne omejuje ali onemogočuje sadežev, oči- 
vidno spričo masivnega značaja planote.

Pri rodno je, da je na, Blokah živinoreja mnogoi važnejša od 
poljedelstva. Kakoi dobro uspeva, priča že velika predvojna mle
karska in sirarska zadruga, ki je imela sedež v Novi vasi. Vrh tega 
Bločani vsakoi leto precej sena nudijo v prodaj in izvoz sena je že 
od nekdaj pomenil precej v gospodarstvu. Spričoi odročne lege bo 
kazaloi težišče postaviti na vzrejoi prodajne živine. Gozd zavzema 
le 35 %  površine; poi majhni gozdni površini soi Bloke izjema med 
visokimi dinarskimi planotami in spričoi tega nudi gozdarsko-ža- 
garska panoga Bločanom komaj omembe vrednega dohodka,.

Bloke se tudi poi naseljenosti razlikujejo! od dosedaj opisanih 
planot. Širokim planini ploskvam primernoi imamo* tu pretežno



večje, tesno sklenjene vasi. Med njim i prevladujejo vasi s pravilnim  
tločrtom, bodisi središčne kakor zlasti obcestne oblike. Tudi kolek
tivnih imen tu  ni. Vidi se že po svojstvih naselij, da smo* n a  Blokah 
v področju stare  naseljenosti, dasi kažejoi nekatera vaška imena 
(Nova vas, Nemška vas), da se je  tud i tu  naseljenost izpopolnjevala 
še v kesnejši dobi. Le na severnem robu vidimo' nekatere zaselke, 
k i pomenijo prehod v tam kajšnje m lajše kolonizacijsko področje.

Bloke vzbujajo  pozornost s svojo posebnostjo', z znamenitimi 
starim i domačimi s m u č m i .  Domačini so že od nekdaj smuči 
domačega izdelka uporabljali ko t zimsko prom etno sredstvo'. Na 
smučeh so' p rihajali pozimi ob nedeljah k  maši, bodisi moški kot 
ženske, na smučeh so' šli v sosedno' vas ali kam or so jih  drugam  
gnali opravki. Zgodilo se je  celoi, da si srečal Bločana ali Hribea, 
kako je  z ju tra j na  smučeh hitel do' železniške postaje, jih  pustil 
tam kaj, pa se zvečer po opravljeni vožnji z njim i vrnil domov. 
Otroci so’ p rihajali v  šolo n a  smučeh. Ni še ugotovljeno', kako je  
z izvorom bloških smučk, ali so jih  prinesli od drugod, vzemimo 
z vzhoda, ali p a  so' nastale tu, iz. krajevnih  vzrokov in potreb, k a r  
se zdi verjetneje. Bloke imajo« hudo zimo, snega je tu  mnogo', toda 
še važnejše se zdi dejstvo, da pozimi tod silovito' d iv ja burja , p re 
naša sneg in dela ogromne zamete. M etre na debelo ga nanese 
b u rja  n a  prik ladnih  krajih , tud i najgloblje izdolbene kolovoze 
zadela z njim  in sploh popolnoma izravna snežno' površje, da ni 
razločiti, kje teče cesta in k je  je  b ila napravljena gaz. Saj moremo 
pozimi po Blokah opazovati izredno posebnost, da  so' v najbolj 
prizadetih  področjih od vasi do' vasi postavljene preproste »mar
kacije« : dolge palice in količe zasadijo v tla ob cestah ali kolovozih, 
da kažejo ljudem  pot v snegu in zametih. V tak ih  zimskih raz
m erah so res smuči izredno dobrodošlo' prom etno sredstvo'. N adalje 
se zdi med vzroki, zakaj so  se smuči ravno na Blokah tako  udo>- 
mačile, zelo važno dejstvo, da  so- bile Bloke med vsemi visokimi 
planotam i p ri nas najbolj zgodaj in najbolj na gosto poseljene, 
medtem ko> so1 druge planote izkrčili in poselili šele kesneje. Starim  
Bločanom so' bile smuči prilagoditev na krajevne zimske razmere» 
tem bolj, ko  je  p lanota izredno ravna in ko so držali čeznjo že 
prastari prehodi. Z Blok so se smuči kesneje razširile še n a  Hribce 
in  čez R ute t ja  do K rvave peči, ne p a  n a  Loški potok.

Bloške sm učke so znatno krajše, a precej širše od m odem ih 
športnih smuči. V m odem i dobi njihovo uporabo precej opuščajo, 
nem ara zaradi izboljšanja cest in njihove zimske oskrbe. Posebej 
p a  je treba opozoriti na  sila zanimiv etnografski pojav, k i je raz 
širjen med Bločani in Hribci. N a pustnoi nedeljo' se zbere vas ob



najimenitnejših smučiščih, najraje ob položnih kraških kotanjah in. 
takrat »se drsajo« na smučeh kakor za stavo, kar pomeni najza- 
bavnejšo pustno> veselico. Tudi ta prastari običaj se že zeloi opušča,, 
toda starejši ljudje pripovedujejo o njem z velikim veseljem.

PROMETNA POMEMBNOST. Velika Notranjska, planota pomeni 
ogromno pregrajo za promet v prečni smeri in ga je pomenila še 
bolj, ko je bila pokrita s prvotnimi silnimi neizkrčenimi gozdi.

Pod. 186. Vas Topol na Blokah

Toda popolnoma obiti tega visokega bloka promet vendarle ni 
mogel, saj bi bil ovinek na primer z Dolenjskega, od Dobrepolj in 
Ribnice pač prevelik. Zato ni čuda, da vidimo tod obilne sledove 
prastarih prehodov, za, katere so napravili steze in pota v prečni 
smeri. Kakor je po starem značaju prometnih sredstev povsem pri- 
rodno, za najstarejša pota niso izrabili debri, marveč hrbte in pla
note med njimi; med nje spada najstarejši, vsekakor že prazgodo
vinski prehod od Loškega polja čez Bloke ter mimo* Lužarjev, Rut 
(Selo) in Mačkovca ter ob Kureščku in Golem na rob Barja pri 
Igu (Kremenici). Že zgodaj so uporabljali pot od Ribniško-Laškega 
področja čez Bloke mi mo- Cerkniškega polja proti Postojnskim 
vratom; v srednjem veku je bil to glavni, tudi ob naselitvi Slo
vencev zelo važni prehod v prečni smeri. Pomembna je bila poprej



tud i pot od Borovnice mimo Pokojišča te r skozi Menišijo na  
Cerknico.

D andanes je  N otranjska p lanota predel zatišja; železnice se 
dotikajo le njenega vznožja, povečini pa so oddaljene še od njega. 
N ik jer na Slovenskem ni tako' dolg pas ozemlja, kakor je tu  med 
Barjem  te r zgornjim  Pokupjem , brez železniške zveze; šele odkar 
je zgrajena nova cesta od R akitne skozi O tave doi vidovske ceste 
nad  Selščkom, je  mogoča cestna zveza tod skozi po dolgem. V prečni 
smeri vodita dve cesti, a  obe čez Bloke: tu  je  predel planote najožji 
in z obeih bokov najlažje dostopen. V vsakem pogledu se nam  
pokažejo tedaj Bloke kot osredje velike N otranjske planote. Ko bo 
Dolenjska v industrializaciji dovolj napredovala, n i izključeno', da 
boi z veliko avtocesto ali celoi z železnico čez Bloke želela neposredno 
pot do m orja v Tržaškem  zalivu.

P O T O Č A N S K A  P L A N O T A

UYOD. V orjaškem  bloku N otranjske planote je najvišji in n a j
obsežnejši južni del. Razprostira se od Blok tja  do povirja Ča- 
branke, do porečja zgornje Kolpe, med N otranjskim  podoljem in 
Ribniškim  poljem te r Moravško visoko ravnino, pravzaprav  pogor
jem Goteniškega Snežnika, razprostirajočim  sei mimo G rčaric in 
Gotenice te r Kočevske Reke tja  do Borovca, O d nižjega sosedstva 
je  ločen s tektonskim i nižjim i pasovi, prelomnice ga omejujejo' z 
ostro potegnjenim i črtam i zlasti na vzbodni strani. V razliki z 
Vidovsko planoto in  Blokami se nepropustne hribine tu  ne po^ 
kažejo' v površju, m arveč šele na robu, ob Č abranki te r p ri Ko
čevski Reki; nem ara se jih  nekaj m alega pojavlja v  kotlinicah 
Loškega potoka, k je r so se ohranili neznatni potočki, edini prim er 
povrhnje tekočih vodnih žil n a  vsej prostrani Potočanski planoti. 
Ves ta  ogromni predel sestoji iz mezozojskih apnencev. Spričo' tega 
in  ker je  dvignjena v znatno višino, je  na planoti zakrasevanje že 
zgodaj popolnoma prevladalo te r prvotni aluvialni relief močno 
preoblikovalo. To je  vsekakor najbolj krašk i del velike N otranjske 
planote. Toda predstav lja dokaj neenotno' ozemlje, p a  se zato ni 
čuditi, da se zanj n i uveljavila med prebivalstvom  enotno ime. Ako 
imenujemo planoto po Loškem potoku, smo se p ri tem oprli samo na 
mehanistično vzeto dejstvo, da leži velika gorska srenja nekako v 
sredi tega ogromnega visokega področja.



RAZVOJ POVRŠJA. Najbolj preseneča, kako neposredno se Po- 
točanska planota vzpne južno nad Blokami. Obe glavni bloški do
lini se zaključujeta nad Metljami in nad Ravnami s tipičnim ši
rokim, a položnim zatrepom, tudi zaključek doline nad Topolom ni 
dosti drugačen. Ne moremo se ubraniti vtisu, da so tu nekdaj izvi
rali močni kraški izvirki bloških potokov ter izoblikovali te m a l im 

kočnam podobne dolinske komce. Tik nad njimi se vzdigujejo' gore 
200—300 m relativne višine, n. pr. Kebelj vrh 965 m, Zupanšček 
1022 m, Blošček 1039 m. Potočanska planota se začne nad Blokami 
tako, da znaša višinska razlika nad bloškimi ravninami okrog 
300 m, a nad oblimi bloškimi goricami okrog 200 m. V smeri proti 
JV se višine še povečajo, obilo* je vrhov z vzpetostjo nad 1100 m, 
a najvišje gore segajo nekaj preko 1200 m: Petelinov vrh (nad Ve
likimi Poljanami 1212 m), Turen v Veliki gori 1253 m, Debeli vrh 
(za Loškim potokom) 1255 m in Goteniški Snežnik 1289 m. Ponekod 
stoje gore posamič, povečini pa se dvigajo v skupinah, največ v po
dolgovatih, a  ne zelo* dolgih hrbtih, usmerjenih na splošno od SZ 
proti JV. Med njimi so neštete suhe doline in doli pa ozka podolja, 
razvrščena prav tako največ v dinarski podolžni smeri. Toda v vseh 
so izdolbene male, srednje in velike kraške kotanje ter uvale*, tu  le 
plitve^ tam  precej globoke, vendar tako*, da dosezajo povečini 740 
do' 780 m absolutne višine; edino' kraške kotanje s ponikalnicami 
v Loškem potoku so se poglobile doi 700 m. Tako vidimo na Poto*- 
čanski planoti zelo razgibano' površje, k jer zadevamo' v bližnjih 
razdaljah na relativne višinske razlike 200—300—400 m. Toda pri 
vsej tej razčlenjenosti se držijo» vrhovi in  hrbti na vsej planoti pre
senetljivo' trdovratno' v istih višinah različnih stopenj, kar nam 
vedno znova potrjuje predstavo o* visokem ravniku.

Morfogeneza te široke, sila, nepregledne, danes povsem zakra
sele pokrajine še ni izčrpno* proučena. V severnem robu, na Travni 
gori in v vaseh soseske Gora, vidimo dokaj široke terase v višini 
820—860 m, in tudi v notranjosti se nahajajo* v teh višinah in ne
koliko višje obsežne planjave, kraško vzvalovljene in razdrapane, 
podobno kot tudi suhe doline*. V na j višjih gorskih čokih Velike gore, 
Goteniškega Snežnika ter še nekaj manj obsežnih gora ter hrbtov 
se zdi, da imamo' še ostanek predpliocenskih ravnin, slično* kot 
v Krimu in drugod. V severnem delu, od Topola do* Travne gore, 
imamo* vtis, da se* nahajamo* na glavni pliocenski ravnini 920—950— 
970 m, ohranjeni v širokih kopastih vrhovih. To je vsekakor nada
ljevanje Bloške planote, z višinsko* razliko* okrog sto« metrov. Po
dobno je, da je višavje v smeri na V in  na J krepkeje vzdignjeno* ter



da ležijo kope in hrbti pliocenske planote nad Prezidam ter Baj
tami v višini 1050—1100 m, pa da bi bili vrhovi in hrbti pliocen
skega ravnika v Veliki gori, v višini 1000—1050 m, dočim bi bili 
ostanki najstarejšega ravnika v višini 1100—1150 m. Tu smo v raz- 
vodnem predelu med pliocensko: Ljubljanica in Kolpo>. Potočansko 
višavje se je dvigalo* ob velikih tektonskih črtah, ki ga ločijo od 
nižjih podolij na Z in V.

Po veliki pliocenski vravnavi sledeče dviganje je tu  oživilo 
vrezovanje v globino' ter uvedlo- novo preoblikovanje. V srednjem 
pliocenu je bila v tem vravnjenem predelu razvita še normalna 
nadzemska vodna mreža, ki je zapustila znatne sledove v kraški 
površini. Višavje preprezajo' suhe doline dokaj na gosto; nekatere 
med njimi, zlasti višje in zategadelj starejše, so* že zelo' močno dê - 
formirane po kesnejšem zakrasevanju, razjedene ne toliko z vrta
čami kot z velikimi nepravilnimi kraškimi kotanjami ter z uvalami, 
lo d a  nekatere suhe doline so zelo dobro ohranjene, talco da jih 
moremo spoznati na prvi pogled. V njih se je držala povrhnje te
koča voda, medtem ko je vstran od njih, v višjih legah, že prevladal 
podzemski odtok. Zdi se, da bi bila Potočanska planota zelo hva
ležno področje za proučevanje postopnega napredovanja kraškega 
procesa na prvotno fluvialno izoblikovanem reliefu. Mlajše suhe 
doline se odlikujejo po tem, da zelo spominjajo' na suhe dole. Nji
hova dolinska pobočja se vlečejo' na znatne daljave popolnoma ne
razrezano', znamenje, da potoki, ki so izdolbli te doline, niso- imeli 
povrhnjih pritokov. Posebno lepo- moremo' opazovati ta svoj st v a 
v Potočanski in Dragarski suhi dolini, ki tako rekoč razpolavljata 
Potočansko planoto. Domala ves predel Potočanskega višavja se je 
sprva odmakal v Kolpo. Suhe doline so usmerjene proti JV, kakor 
se najlepše vidi pri Dragarski, najtipičnejši od njih: kakor odre
zano' neha pri Travi v višini 770 m nad strmim pobočjem, ki se 
spušča v globoko* dolino Čabranke. Podobno' je nad Čabranko 
obviselo' še več krajših dolin (pri Starem Kotu, Novem Kotu itd.) ; 
med Borovcem in malim zaselkom Draga je ohranjena celo* prvotna 
dolina Čabranke same, ločeč Borovško' goro od Snežnika.

V najmlajšem pliocenu je tudi v teh suhih dolih prevladaloi 
zakrasevanje ter izdolblo' v njih vrtače, uvale in manj pravilne kra- 
ške kotanje, v višjih legah pa jih še bolj poglobilo' in povečalo ter 
s tem pripomoglo' k večanju relativnih višinskih razlik. Samoi v 
Loškem potoku so' se ohranili potočki na površju in v toku kvar- 
ta rja  so mogli v tamkajšnjih kotanjah celoi nekaj malega nasi- 
pavati.



DANAŠNJI RELIEF. Potočansko višavje je  pokrajina, ki je  i z 

re d n o  nepregledna, zlasti spričo kraškega površja, ki je nena
vadno enakom erno in enolično1, takoi po značaju reliefa kot po vi
šinah. Ni čuda, da je  tu  ob tolikem pom anjkanju povrhnjega od- 
m akanja zagospodovala popolna prevlada raznosmernega strmca, 
skrajne nepreglednosti zemljišča. Edine poteze v  reliefu, ki dovo
lju jejo  nekaj orientacije, so velika podolja, suhe doline in doli, ki 
im ajo to značilnost, da se vlečejo zelo na dolgo. Tudi najvišje gore

Pod. 187. Retje v Loškem potoku

le skrajno* malo> segajo nad bližnje vrhove, hrbte in planote, tako 
da m anjkajo dobre razgledne vzpetine. Yelika večina Pctočanskega 
višavja je ogromen gozd in z  njim soi pokriti zlasti najvišji vrhovi 
ter hrbti.

Potočanskoi višavje je visoko v glavnem med 850 in 1100 m; ni 
torej čudnoi, da so goad tu izkrčili razmeroma v majhnem obsegu. 
Izkrčene kulturne jase so uredili največ v podoljih, osobito v ve
likih podolžnih suhih dolinah, k jer je  vendarle ostalo precej pre- 
pereline na ravnih in položno* nagnjenih tleh. Tako nam tudi s kul- 
tumogeografskega vidika podolja in suhe doline nudijo tisto 
osnovo', ki dovoljuje vsaj nekaj razčlenitve prostranega višavja.

DRAGARSKA DOLINA — BAJTE. Dragarska ter Potočanska suha 
dolina predstavljata ogrodje onega velikega podolžnega podolja, ki 
deli višavje na zahodni in vzhodni del. Dragarska dolina leži v vi



šini 760—780 m in je izredno nerazčlenjenih pobočij. Njeno dno 
ima docela ravnih tal bolj malo; suho dolino je namreč zakrase- 
vanje v toliko preoblikovalo, da so v njej prav plitve uvale, med 
njimi najgloblja v zgornjem delu pri Podpreski (736 m). Suha do
lina potemtakem nima v drobnem istosmemega strmca. Vendar so 
višinske razlike med dnom uval in kotanj ter položnimi pragovi 
med njimi neznatne; v spodnjem delu je konec pri Travi odrezan 
nad dolino* Čabranke v višini 770 m. Posebnoi je značilno, da je 
njeno zahodno pobočje mnogo bolj strmo nego vzhodno, ki je po
sebno položno nagnjeno ter zato v  obilnejši meri spremenjeno v 
pašnike. Pri Lazcu se z Dragarsko spoji Potočanska dolina, toda 
njenoi dno' je tu v višini preko 800 m; tu sta se stekala potoka, ki sta 
pritekajoč od seveira, izdolbla obe dolini. Ob dolinski stopnji, na 
prehodu v Potočanskoi dolino, stoji Lazeč. Dragarska dolina je iz- 
krčena ter poseljena šele zelo kesno; domala vsa krajevna imena 
pričajo o krčenju in sosedje so često vsa naselja v dolini ime
novali »Bajte«.

POTOČANSKA SUHA DOLINA je v južnem delu docela slična 
Dragarski, v srednjem pa se odlikuje po tem, da soi se tu ohranili 
na površini potoki. Toda nisoi mogli izdatno napredovati s svojim 
vrezovanjem v globino, zakaj dno Potoeanske kotlinice leži še 
vedno točnoi 700 m visoko. Po ljudski veri se odteka voda iz Lo>- 
škega potoka podzemsko v rakitniški Obrh, toda barvanje je ugo- 
toviloi zvezo' z Velikim in Malim obrhom v Loškem polju (238). 
Pri Retjah se je v suhi dolini razvila velika tipična uvala; vasi 
stoji v prav isti višini ob njenem 700 m ležečem dnu, ki ga obdobno 
zalivajo' povodnji. Dnoi v teh lepih kraških kotanjah je spričoi na
vedenega dokaj vlažno, zaradi neredkih povodnji za polja neupo
rabno, pa more služiti naboljše za travnik. Povsod na pobočjih, ki 
so« položna, je dobra možnost za njive in tam kaj so namestili tudi 
vasi. Na ta prirodna svojstva se nanaša večina krajevnih imen 
(Retje, Hrib, Travnik, Trata, Log), pa, posebno značilna skupna 
označba za vso sosesko. Ime Loški potok nam priča, da je bilo 
ozemlje ob potoku, ki je bilo privabiloi sem naselnike in da so prišli 
novoselci semkaj iz, Loške doline, odkoder so kmetje bržkone že 
poprej za planinoi izkoriščali to> sosesko. Nekatere vasice so se na
mestile v neposrednem sosedstvu na planoti v višini 800—900 m.
V širši okolici je na planoti precej gozda izkrčenega, tako> da se 
tam kaj razprostirajoi dokaj prostrani pašniki in košenice. Sicer pa 
se okrog Loškega potoka širi anekumena na vse strani, takoi da 
spada soseska med najbolj osamljene na Slovenskem. Izolacijo je



še pospeševalo sosedstvo Kočevarjev ter hrvatske politične meje. 
Vse to je povzročilo, da se je tu ohranilo v jeziku, v besednem za
kladu žive govorice in v podobah obilo arhaizmov ter drugih sam od
svojili posebnosti. Najbliže do poseljenega območja je proti severu 
na Bistriško dolino, k jer vodi mimo Sodražice najbližji dohod do 
železnice; v tej smeri kažejo tudi dialektne sorodnosti. Prav tu je 
poseljen v višini 800—880 m tudi sam robni del planote, k jer se 
druži pod značilnim srenjskim imenom Gora (podaljšek Velike 
gore) nekaj vasi s prevladujočimi kolektivnimi imeni, oboje zna
menje razmeroma mlade poselitve. Tudi soseska Gone je očitno 
sprva služila za planinsko pašo dolincem (36).

POGORJA NA PLANOTI. Velika gora je dobila in zasluži svoje 
ime pač ob pogledu iz Ribniške doline. Tjakaj kaže svoja strma, 
nerazgibana gozdna pobočja z relativnimi višinami do preko 600 m. 
Pogledom s planote se razkriva Velika gora v precej drugačni 
podobi. Od osredja se vzpenja polagoma preko višine 1000 m, a vi
šine čez 1100 doseza šele povsem na vzhodnem rabu, medtem koi se 
nad 1200 m vzdigne le v treh vrheh na južnovzhodnem koncu s 
Turnom 1253 m kot najvišjim. Take vzpetine premore Potočanska 
planota tudi na drugih straneh; ob pogledu z osredja napravlja 
Velika gora potemtakem le vtis nekoliko bolj napetega roba. V vsem 
obsegu je še danes pokrita z ogromnimi, največ iglastimi gozdi. 
Le na Travni gori, njenem severnozahodnem podaljšku, so dokaj 
prostrane trate.

Na zahodni strani Glažutskega podolja, ki teče od Grčaric 
ob Jelenovem žlebu proti Loškemu potoku, se vleče v dinarski 
smeri visoko pogorje, v katerem doseže D e b e l i  v r h  1255 m.
V njegovem nadaljevanju proti J JV se vleče dolga G o t e n i š k a  
g o r a .  V njenem južnem delu presežejo vrhovi 1200 m, vzpenjajoč 
se v Goteniškem Snežniku 1289 m visoko. Tudi Got eniška gora je 
ogromen gozd, k jer moti svetu odmaknjeno tišino le gozdni delavec 
ali lovec. Južni del gore se vzpenja strmo* nad dolino* Kolpe ter 
Čabranke in je vsekakor najbolj veličasten; interesantna prečna 
suha dolina, ki nosi edino* neznatno* vasico Draga, loči Bo*rovško> 
goro z Možem 1113 m in Cerkom 1188 m ter izredno* razgledno 
Krempo 941 m od ostale celote.

Zahodni del Potočanskega višavja je ožji in tudi za spoznanje 
nižji. Tudi tu se površje na zunanjem robu vzpenja najvišje, toda 
pogorje tukaj ni tako* sklenjeno*, marveč imamo* opravka samo s 
skupino višjih gora, R a c* n o goro* 1140 m na SZ, pa P e t e l i -



n o v i m  v r h o m  1212 m na JV kot najvišjim. Tudi na tem viso
kem gorskem pasu je gozd najbolj sklenjen.

Samo na robju višavja so' nastala maloštevilna naselja; na 
J stojita v dveh obviselih krajših suhih dolinah v višini 820—840 m 
vasici Stari Kot in Novi Kot. Na zahodnem robu, nad Ložem, sta se 
naselili na visokih zunanjih terasah vasici Dolenje Poljane 880 m 
in Gorenje Poljane 1040 m, predstavljajoč s tem najvišje ruralno 
naselje na vsem Potočanskem višavju.

GOSPODARSTVO. Potočanska planota je v glavnem še vedno 
ogromen gozdni predel. Zlasti vzhodni del z Veliko' in Goteniško 
goro1 pomeni ogromno sklenjeno, gosto porastioi enoto, ki se večkrat 
označuje kot pragozd. To je jedro one velike gozdne enote, ki se 
običajno označuje z imenom kočevskih gozdov in ki je preko Kolpe 
v zvezi z velikimi go'zdi hrvatskega Gorskega kotara. Še dandanesi 
domujejo1 na Potočanskih gorah, zlasti seveda na Goteniški in Ve
liki gori, medvedje in volkovi in tu je še sedaj eden izmed redkih 
preostalih predelov, da se pozimi domala redno volk ali celo medved 
priklati do vasi in da tudi poleti niso' redki primeri, ko> se volk pri
bliža paši ter odnese ovco. Mimo Blok se volk ali medved priklati 
na S k Rašici ali celo- do obrobja Barja.

Potočanska planota je eden najbolj redko naseljenih predelov, 
saj tu  gostota ne doseže niti 25 ljudi na km2. Kraško površje nudi 
le malo ploske, za obdelavo pripravne površine. Saj vidimo, da se 
krčevine s poljem omejujejo' na suhe doline in na robne terase, a so1 
primeri z ogromno' ploskvijo Potočanskega višavja zelo malo ob
sežne. Celo' v najbolj obdelanem osredju, v stari občini Loški potok, 
je samoi 9 %• površine v njivah. Znatno' več površja je izkrčenega 
v travnike ter košenice, namreč 54 % in v pašnike 3,7 %■, medtem ko 
je v gozdu 31,2 '%. Vehke ploskve v kraških kotanjah ter na po
ložnejših, manj skalovitih pobočjih so porastle s travo' in služijo' za 
pašo ter se tudi kosijo. Najobsežnejše soi travnate planjave po 
osrednjem področju od Gore mimo Loškega potoka na obeh straneh 
glavne naseljene proge. V stari občini Loški potok je šestkrat več 
s travo porastle površine nego' njiv. Saj se zdi, da je sploh izraba 
travnika in pašnika najprej privabila človeka na planoto'. Tod so 
bile sprva prostrane planine. Vasi Trava in Draga se še dolgo* ime
nujeta planina. Kotanje Loškega potoka so' sprva Ložanom služile 
za planinski pašnik. Kar imamo' vasi na Potočanski planoti, so na
stale šele prav kesnoi, tudi soseska Gora (36) ; podoba je, da spada 
ta  predel med najmlajša poseljena področja na Slovenskem.



Podnebni pogoji sicer spričo* znatne nadmorske višine niso 
ugodni; preprečujejo najbolj občutljive sadeže. Toda krčenja na 
Potočanski planoti niso mogli ovirati, saj se razen Gorenjih Poljan 
in Bele vode nobeno naselje ne vzpenja čez 900 m, njih velika ve
čina pa je sploh ostala pod 800 m. Značilna je obilica padavin, zlasti

Pod. 188. Kmetski dom v Loškem potoku

mnogo zapade snega in povsod tod vidimo* na hišah značilne strme 
strehe iz deščic.

Glede* pomanjkanja vode na Potočanski planoti ni prevelike 
tožbe*; studenci niso* redki in opazovati je, da so ob naselitvi za 
vasi izbirali kraje v njihovi bližini.

Potočansko* višavje pomeni pokrajino mirovanja, zatišja. Niti 
ena cesta ga ne prekorači v prečni smeri; v tem pogledu spominja 
na Krimsko* višavje* in kakor tam kaj so tudi tu prehodi v podolžni 
smeri, seveda po* Dragarsko-Potočans*ki suhi dolini, bodisi na Bloke 
kot na Ribniško* polje v posredovanju po dolini Sodraške Bistrice, 
dočim se na drugem koncu cesta s Trave spušča navzdol k Čabru 
v  dolini Čabranke. Kar je sicer boljših potov skozi gozde, so* izpe-



Ijani največ zaradi izkoriščanja lesa. Tako redko cestno omrežje 
ima pač malokatera slovenska pokrajina in tudi oddaljenost od 
železniškega prometa je tu zelo velika. Oddaljenost od tržišč je 
važen faktor tudi pri gospodarskem razvoju, zakaj kmetijske pri
delke je težkoi prodajati; pomanjkanje primernih tržnih možnosti 
prav gotovo ne nudi pobude za razširjenje kmetijstva, tudi če bi 
bile njive v večji meri na razpolago. Vrh tega znatna nadmorska 
višina ter lažja poirabnost kraškega površja za pašnik in travnik 
povzročajo, da je kmet z živinorejo na boljšem. Toda poglavitni v ir 
dohodkov je bil vedno gozd, ki je poi velikem delu, v višjih legah 
po veliki večini, smrekov in jelov. Potočani spadajo med najbolj 
tipične gozdne sekače in tesače. Od tod so v prejšnjih časih hodili 
na delo v hrvatske in slavonske šume, sekat, tesat in prevažat les. 
Da jih ni vendarle zaslužek v gozdu zadrževal doma, bi se bili 
ljudje iz te pokrajine še v večji meri izseljevali v Amerikoi in dru
gam, kamor jih je itak v obilni množini izvabljala potreba za za
služkom.

Le tako si je mogoče tolmačiti dejstvoi, da zaznamuje občina 
Loški potok v toku let 1880—1931 napredek za 11—25%, medtem 
ko so v isti dobi v Dragarski dolini, pomešani s Kočevarji, naza
dovali za 11—25 %. Toda doba zadnje vojne in osvobodilne borbe 
je Loški potok zelo prizadela in leta 1953 so tu našteli samo 1975 
ljudi, kar pomeni nazadovanje za 6,5 %: od leta 1880, ko je živelo 
tu  2112 prebivalcev.

P O D O L J E  N O T R A N J S K I H  K R A Š K I H  P O L J

PREGLED. Zahodno od velike Notranjske planote se vleče enako 
dolgo podolje, segajoče od Barja pri Vrhniki do razvodja pri Koz
jem vrhu, k jer prehaja s porečjem Čabranke v zgornje Pokupje.
V njem ležijo znamenita kraška polja Planinsko, Cerkniško in 
Ložko1 pa še druge manjše kraške kotanje, medtem ko SO' vmes med 
njimi nekolikoi višja bolj razgibana področja. Ugotovljeno^ je, da je 
poi Notranjskem podolju nekdaj tekla Ljubljanica v normalnem 
povrhnjem toku, izvirajoč ob Kozjem vrhu nad Prezidom, k jer je  
danes 916 m nadmorske višine. Prvotna Ljubljanica je izdelala 
dolgo dolino, ki se je nanjo« naslanjalo široko porečje od severne 
Potočanske planote in Slémen do1 Trnovskega gozda. Toda spričoi 
napredujočega zakrasevanja je stara pliocenska Ljubljanica raz
padla na več ponikalnic in razvila so se kraška polja in druge kra 
ške kotanje. V prvotni normalni dolini se je izoblikovalo površje



z raznosmemim strmcem, a  tvoreče na,pram sosedstvu vendar le 
znatno* nižjo* pro*go*, katere nadmorska višina se* v velikem znižuje 
od Kozjega vrha (916 m) do* roba Barja pri Vrhniki (460 m). Širina 
podolja se po* posameznih krajih menjava, a znaša povečini mnogo* 
pod 5 km, celo* na najširšem delu (pri Cerknici) komaj za malo 
preseže 7 km.

Notranjsko podolje je eno* najzanimivejših kraških področij na 
Slovenskem. Odlikuje se po mnogih skupnostih bodisi v razvoju 
kot v današnjih oblikah in pojavih površja. Tudi v demogeograf- 
skih ozirih ima mnoga skupna svojstva, Ker ga tudi na zahodni 
strani obdajajo* visoke planote, v zgornjem delu ogromno* Snežniško* 
višavje, a v spodnjem delu Hrušica,, pomeni za promet še prav po
sebno* važno* pokrajinsko* enoto.

Notranjsko* podolje* je* zasnovano na veliki dinarski prelomnici, 
ki poteka mimo* Planinskega, Cerkniškega in Ložkega polja, a  se 
nadaljuje po* Hotenjski suhi dolini mimo Idrije proti Tolminu, 
medtem ko* teče proti JV mimo Kozjega, vrha ob Cabranki ter zgor
nji Kolpi k vzhodnim pobočjem Kapele. To* je* v geološki znanosti 
ena najbolj znanih in pomembnih dinarskih prelomnic; radi jo 
označujejo po* Idriji, dolgo znanem rudarskem mestu. Samo* spodnji



del Notranjskega podolja je izoblikovan izven nje; tu zavije iz 
dinarske smeri, a podoba je, da je izdolbeno' ob prečnib prelomih, 
ki potekajo mimo Logatca ter Vrhnike (57; 72).

Notranjsko podolje poteka v vsem obsegu po mezozojskih hri
binah, apnencu ter dolomitu. Povsem nepropustnih hribin v njem 
ni, karbonski in werfenski škriljevci se pojavijo šele ob Čabranki, 
a ziljski škriljevci na s evern oz ah odn e m robu Logaške kotlinice. 
Menjavo' med krepkejšim in manj uspešnim zakrasevanjem so po
vzročale le razlike v kakovosti med plastmi apnenca in dolomita.

V spodnjem pliocenu so velike planote notranjskega dinar
skega področja še tvorile enotno ravnino1, izoblikovano z bočno 
erozijo. V srednjem pliocenu se je spričo krepkega epirogenetskega 
dviga obnovilo globinsko vrezovanje in Ljubljanica je izoblikovala 
svojo normalno dolino v območju današnjega podolja. Toda ob na
daljnjem postopnem dviganju je čimdalje bolj napredovalo' zakra
sevanje, ki je bilo že v toku srednjega pliocena prevladalo na pla
notah na obeh straneh. Nerazčlenjena strma pobočja, ki se z njimi 
planote ponekod spuščajo v podolje, pričajo, da jih niso razrezali 
povrhnje tekoči pritoki prvotne Ljubljanice, marveč da so odomdod 
prihajale vode le podzemsko', izvirajoč v močnih kraških izvirkih. 
O njih pričajo mnoge kraške zatrepne doline, obvisele v sicer ne
razgibanih pobočjih podolja. V zgornjem pbocenu je zakrasevanje 
načelo Ljubljanica sama in samó posamezni njeni kosi so' se mogli 
še ohraniti na površju; ob njih vidimo danes kraška polja ter 
manjše kotanje, medtem ko' moremo* v oddelkih med njimi opazo
vati suhe doline, uvale in vsakovrstne druge kraške reliefne oblike. 
Kar je bilo' tu tam vendarle preostalo' pritokov na površini, so tudi 
zapadli zakrasevanju, a po njih so ostale stranske suhe doline, 
kakor n. pr. Hotenjska suha dolina, potekajoča od Idrije mimo 
Godoviča in Hotedršice, pa Postojnska vrata, kjer je od Postojne 
do' Planine prvotno pritekala povrhno pliocenska Pivka. Razen 
malih potočkov ob Logaški kotlinici je Cerkniščica edini nekdanji 
pritok Ljubljanice, ki se je ohranil na površini in še doseže podolje 
ter ponikne šele v njem (228; 229).

Glede razvoja, zlasti glede zakrasevanja Notranjskega podolja 
je ostalo' še mnogo' ugank; marsikateri pojav je še nezadostno' po'- 
jasnjen, saj je nastanek marsikatere oblike današnjega površja, 
zlasti kraških polj, povezan z najbolj zamotanimi vprašanji kra- 
škega razvoja. Ni še izčrpna razložena, kaka da so se na določenih 
krajih ohranile ponikalnice na površini do danes. Ne dovolj po
jasnjen je tudi še razvoj polj v kvartarni dobi. Podoba je, da so 
vsa v diluviju doživela oslabitev kraškega preoblikovanja, da se



je v njih uveljavilo nasipanje in so se za krajšo dobo razvila celo 
jezera v njih (24). Kako je v njih dandanes, si bomo skušali ogle
dati v naslednjem, podrobnem opisu.

PODOLJE MED KOZJIM VRHOM IN LOŽEM. PREZIDANSKA KOTLI- 
NICA. Notranjsko* podolje moremo z vso upravičenostjo imenovati 
tudi Ljubljaničino podolje, saj ga je v glavnem izdelala Ljub
ljanica, ki tudi dandanes zbira njega kraške vode. Podolje se začne 
z ljubko majhno kraška kotanja, ki stoji v njej nekako na sredi 
znana dolga obcestna vas Prezid, k i se šteje za prvo' hrvatskoi na
selje. Tu je biloi povirje prvotne Ljubljanice; ob Kozjem vrhu 
(916 m) je še dandanes razvodje med pritočki Čabranke in poni
kalnicami, ki teko po Prezidanski kotlinici proti Ložu.

Že na prvi pogled se nam v Prezidanski kotanji kaže dediščina 
po nekdanjem povirju največje notranjske reke. Tu imamo tri, 
štiri potočke, ki izvirajoi na južnovzhodnem koncu kotlinice in te
čejo proti SZ. Dolinice ob njih so' vrezane precej globoko v dno 
kotanje, tako da je njeno površje dobila prav živahno razgibano 
lice. Vendar moremo še vedno> z. lahkoto prepoznati v enako vi
sokih, enolično plečatih hrbtih med dolinicami sled nekdanje rav
nice, dno kotlinice v višini okrog 765—790 m. Nekatere vodice 
ponicajo poi kratkem toku, druge se stekajo v glavni Prezidanski 
potok, ki gine v ponikvo na spodnjem koncu Prezida, ob normalnem 
vodnem stanju. Ob velikem deževju potočki zeloi narastejo, toda 
ker so dolinice dokaj globoko vrezane in tesne, ostanejo povodnji 
omejene nanje, Prezidanski potok pa se močno' podaljša po suhi 
strugi in priteče prav na ravan pri Babnem polju ter izgine šele 
v tamkajšnjih rupah.

Ploščati hrbti med dolinicami kraških potočkov nudijo naj
boljše pogoje za obdelavo; po njih soi v lepih lokih vrezane proge 
njiv in travnikov, prav slikovita in izredna značilnost Prezidanske 
kraške kotanje. Velika vas Prezid pa je razpostavljena kot nena
vadno' tipična obcestna vas 750—770 m visoko, podolgem, vzpo- 
rednoi s potokom, ki teče zadaj za njoi.

Koj onstran Kozjega vrha imamo' izvirke potočkov, k i tečejo 
proti JV in spadajo k povirju Čabranke; Sušica je največ ji med 
njimi. Potoki soi ostali tu ohranjeni na prvotnem razvodju ob Koz
jem vrhu, ker je razgaljena tu manjša zaplata nepropustnih plasti, 
dosezajoč nižje dol proti JV večjoi širino.

Prezidanska kotlinica s svojimi vendarle dokaj plitvimi doli
nicami seveda nikakor ne predstavlja prvotnega dolinskega dna.



Staro dno doline imamo ohranjeno okrog Kozjega vrha na obeh 
straneh razvodja v višini okrog 850—870 m v terasah, pomolih in 
zaobljenih vrheh; v tej višini prehajata v podolje suhi dolini pri 
Novem in Starem Kotu. Njeno dno se znižuje v smeri strmca Ca- 
branke; ne more biti dvoma, da se nanj veže suha dolina Dragarska 
kakor na hrvatski strani široka obvisela suha dolina pri vasi Tršce 
(824 m). Na drugo stran se znižuje v smeri proti SZ; okrog Prezida 
in Babnega polja so ostali po njem sledovi v višinah okrog 840 do 
850 m. Staro razvodje se je moralo potemtakem nahajati v dnu 
doline. Toda navedeni ostanki stare doline se kakor vloženi v še 
starejše, višje in širše dolinsko dno«, katerega ostanki se vidijo v vi
šavah 905—930 m. Podrobno proučevanje bo našlo podobne sledove 
še v višjih zaporednih terasah.

Prezidanska kotlinica se nekoliko« zoži, a  vendar preide brez 
praga pri Babnem polju v nekaj obsežnejšo kotanjo Z a v o d i .  To 
je presenetljivo ravna kotlina v višini 750—760 m. Nedvomno« je 
njeno ravno dnoi izdelala bočna erozija Prezidanskega potoka, v 
dobi, ko je bil večji, stanovitnejši in daljši nego sedaj. Dandanes 
vidimo samo« še njegov suhi žleb na vzhodnem robu ravnine; po 
njem doseže potok Zavode samoi v času velike povodnji, a se brž 
izgubi v rupah, ki je ravan posejana z njimi. Zavodi so povečini 
zelo skaloviti in pusti, le trava raste na njih. Za njive je dovolj 
prsti le v zgornjem delu, kjer je pomnožena z naplavim» potoka. 
Samoi tu  so urejena polja in ob njih stoji vas B a b n o  p o l j e  
z dvema majhnima zaselkoma,

Iz plitve kraške kotanje se onstran zelo položnega, pa širokega 
praga razvije suha dolina v smeri proti Ložu; po njej teče cesta 
na Stari trg. Očitno je, da je po njej nekdaj odtekal Prezidanski 
potok proti Ložkemu polju. Z njo vzporedno1 potekata še dve suhi 
dolini. Zahodna teče ob robu podolja od iznad Malega Obrha do 
blizu pod Skalovcem 1019 m, k jer se končuje zatrepno; od Za
vodov jo loči samo malo napeta vzboklina. Zdi se, da jo je izdolbel 
podaljšek (ali pritok) Malega Obrha. Srednja suha dolina je naj
krajša, v njej se je razvila obsežna, a zelo plitva uvala, ki je mogla 
v njej nastati vas Babna polica s svojimi polji, ob studencu. Ostali 
dve suhi dolini sta neposeljeni, povečini porastli z gozdom. Dno 
vseh treh suhih dolin se nahaja v glavnem v višini 750—760 m, in 
sicer v vseh treh enako, pač znamenje, da so jih izdolbli istočasno 
povrhnje tekoči potoki. Toda vse tri obvisijo nad Loškim poljem, 
200 m nad njegovim dnom, v pobočjih, ki se spuščajo« vanj v zapo
rednih stopnjah.



LOŠKA DOLINA je po' velikosti najmanjše polje velikega No
tranjskega podolja. Po svojih prirodnih svojstvih kakor tudi po 
gospodarskogeografskih značilnostih je zelo samosvoje.

Tudi Loško polje leži ob veliki idrijski prelomnici. Izpričuje 
nam jo« zahodna stran, potekajoča premočrtno v dinarski smeri, 
predstavljajoča hkrati geološka meja; zahodno obrobje pripada 
votlikavim krednim apnencem, dočim sestoji ostali del obrobja s 
kotlino* samo iz. triadnih apnencev ter dolomitov. Ostali obrisi Lo- 
škega polja ne kažejo neposredne zavisnosti od tektonskih zasnov, 
toda dinarska smer v razvrstitvi površinskih oblik prihaja povsod 
v obrobju prav močno do veljave. V obrisih Loške doline ni one 
podolgovate oblike, kakor je po veliki večini značilna za kraška 
polja, saj znaša tu dolžina le dobrih 6 km, medtem ko moremo* v 
največji širini nameriti 4,5 km. Obrisi Loškega polja vzbujajo po*- 
zornost po tem, kako se v njih menjavajo v polje pomaknjeni nižji 
gorski pomoli (Ulaka, Kucelj, Smaraški vrh itd.) z dragami, sega
jočimi v dolgih zajedah v obrobje. Posebno vzbujata pozornost dve 
dolgi, daleč v severni rob pomaknjeni dragi, pri Ložu in Podložu, 
spominjajoči na uvale. Ob Loškem polju se je zategadelj vzela v 
poštev možnost, da je nastalo po spojitvi večjega števila uval, torej 
tako, kakor si je Cvijic zamislil nastanek kraških polj (227). Toda 
v večini drag vidimo* še dandanes vodne izvirke in komaj more biti 
dvoma o* tem, da so* jih izdolbli normalni povrhnje tekoči potoki in 
da imamo* v njih opravka z zatrepnimi dolinami, izoblikovanimi 
v gladini polja, Saj vidimo* še danesi v Loškem polju obilico* kraških 
izvirkov, ki prihajajo* na dan ob robu ravnine, nekateri prav ne
znatni celo v srednjem delu polja. Največja izvirka sta Veliki in 
Mali Obrh. Mali Obrh prihaja na dan pri Kozarščah, nedaleč od 
gradu Snežnik, dovajajoč vodo iz velikega dela orjaške Snežniške 
planote. Veliki Obrh, izvirajoč pri Vrhniki, dovaja vodo, ki se po 
podzemskem potu pretaka semkaj s Potočanske planote, a posebej 
tudi iz Loškega potoka, Oba Obrha se vijeta v ovinkih po> polju, 
sprejemajoč nekaj manjših pritokov ter se združita pod Pudobom. 
Manjši potočki so preslabotni, da bi se njihova vodna moč izrab
ljala; na obeh Obrhih pa je obilo* mlinov in žag, ki so velikega 
pomena za Loško* polje ter za njegovo* bližnjo* okolico*. Toda poleti, 
kadar je malo* vode, se morajo* mnogi od njih ustaviti. Združeni 
Obrh teče dalje proti severozahodu, k jer se kmalu prične področje 
n jegovega ponicanja. V veliki dragi pri Danah je površina kar pre
luknjana z rapami, dočim so* poglavitni požiralniki na robu rav
nine, v znameniti Golobini pod Skriljami. Kadar je voda majhna, 
izgine že v požiralnikih, k i so* v strugi še* pred Golobino*, pod D a



1
nami, a  kadar prestopi strugo* ter se razlije v povodenj, goltajo 
vodo vse rupe poi ravnici izven struge in na robu, a predvsem 
Golobina, Seveda se ob velikem dežju odpro tudi nešteti izvirki 
domala na vseh straneh na vznožju gorskega oboda. Toda tudi v 
osredju ravnine prihaja na dan voda, zlasti v zgornjem delu za 
Viševnikom (prim. Bajer). Ne more biti govora o> tem, da bi bila 
ravnina Loškega polja manj propustna nego obrobje; oboje je samo 
iz apnika-dolomita in krajevno ime Skrilje (nedaleč nad Golobino) 
prihaja od škrli, označbe za tamkajšnji tankopločasti apnenec.

Loško polje se poi značaju površine precej krepko razlikuje 
bodisi od Cerkniškega kot od Planinskega polja, Površje je namreč 
tu samo v manjšem delu na SZ prekrito z naplavino. Domala po 
vsej ostali ravnici, v osredju, na V in J, se more ugotoviti, da je 
vrezano v živoi skalo, ki jo poi veliki večini prekriva samot prepe- 
relina precej izdatne debeline. Gola skala sicer le malokje pogleda 
na površino', pač pa se dobro vidi ob strugah. Potoki soi se zarezali 
v ravan povečini tolikoi globoika, da jim potekajoi struge med bre
govi iz žive skale, ponekod v prav lepih skalnatih dolih, majhnih 
kanjonih, kakor se moremo prepričati ob Velikem Obrhu pri Mar
kovcu in Vrhniki.

Ponekod, n. pr. zlasti ob Malem Obrhu, je skalni dol širši in 
v dnu ob potoku se vleče znatnejši pas: aluvialne ravnice. Najširša 
pa je aluvialna ravan v spodnjem delu pod Danami (prim. ime!), 
toda da ni naplavine na debel o> niti tu, pričajoi neštete rupe, s ka 
terimi je posejano površje tudi vstran od struge združenega Obrha.

Nastanek sedanjega površja v Loškem polju se je potemtakem 
dovršil v več zaporednih stopnjah. Najprej so potoki z bočno' ero
zijo izravnali živo1 skalo ter v njej izoblikovali ravnico. Nato se je 
vodnemu odtoku erozijska osnova znižala, strmec se je povečal 
potokom in zarezali so v živo skalno' ravan svoje dole in žlebove, 
a nekateri so svoj odtok preložili v notranjost in tečejo: pot žlebeh 
le še obdobno. Kasneje je vodni odtok znova zastajal in razvile so 
se skromne aluvialne ravnice ponekod v doleh. V kvartarni dobi je 
očitnoi nekaj razlike med spodnjim delom polja in ostalim področ
jem. Medtem ko' se je zgoraj še vedno vršila erozija v živoskalnih 
strugah, je  spodaj prevladovalo' nasipanje in na široko ob spodnjem 
Obrhu se je vendarle nabrala znatnejša plast ilovnate naplavine, 
v področju, k jer so« povodnji najobsežnejše in najbolj dolgotrajne. 
Na obodu med Danami in Podcerkvijo leži posebno: debela plast 
gline, ki je izkoriščajo v tamkajšnji opekami; naložila se je bržkone 
v toku diluvija, nemara v diluvialnem jezeru, ki ga moramo- do



mnevati v spodnjem delu Ložkega polja, ali v procesih periglacial- 
nega polzenja.

Očrtani izobliki površja primemo imajo- povodnji drugačen 
značaj nego v Cerkniškem ali Planinskem polju. Voda napolni žle- 
baste doline in preplavi okolico le, k jer jih spremlja nižje zemljišče; 
napolni tudi suhe doline ter žlebove, ki potekajo ponekod po rav
nini v južnovzhodnem delu, zarezani od presihajočih izvirkov do 
trajno živih potokov. Zares na široko se razlije samo v spodnjem 
delu, nekako od združitve obeh Obrhov navzdol, k jer nastane 
često pravo- široko- jezero in kjer se drži povodenj najbolj dolgo. 
Večina ravnine Loškega polja pa leži toliko visokoi nad strugami, 
da je tudi najvišje poplave ne dosežejo.

Dno- Loške doline leži v višini 570—580 m; nudi tedaj dovolj 
strmca potokom, tako da razpolaga z obilno vodno močjo, tako dra
goceno v kraški pokrajini. V višini 584—594 m je zgornja stopnja 
vseh vzpetin v dnu in v odgovarjajočih terasah na njegovem robu.

Od tod navzgor se v obrobju dobro vidijo sledovi odnosno 
ostanki teras, ki jih je izdelalo- rečno vravnavanje. Morda je naj
višja v višini 593—597 m. Široko ohranjena je terasa v višini 640 do 
650 m, v tej višini je bil še povrhnji vodni pretok v Cerkniško 
polje mimo Škriljega. Vršina se zdi še v višini 702 in potem 785 m 
(750—790), ko- je Loško kotlino do-sezal še povrhnji vodni odtok od 
Prezida.

Spričo naznačenih prirodnih svo-jstev so na Loškem polju 
dobri pogoji za obdelovanje; tu  imamo- njive poi vsej ravnini, dočim 
so travniki bolj v bližini potokov in sploh po nižjih progah. Zato 
imamo tudi glede naseljenosti povsem drugačno- stanje ko v Cerk
niškem in Loškem polju.

Reliefne in vodne razmere na Loškem polju moramo imenovati 
dokaj ugodne. Večina ravnine je v svoji visoki legi zavarovana 
pred povodnjijoi; prekrita je z dokaj obilno- p rep erelino, a apniška 
osnova ji pripomore- do- primerne sušno-sti. To- so za obdelava zelo 
dobri pogoji in po ravnini vidimoi sklenjena lepa polja, kakor v 
osrednjem pasu Ribnice ter v večini Dobrega polja. Od Cerkni
škega ter Planinskega polja se kulturne razmere bistveno- razliku
jejo-; tu prevladuje travnik le v spodnjem delu, izpostavljenem 
povo-dnjim, pa v širših aluvialnih ravnicah ob potokih. Toda pri
pomniti je, da imajo kmetje obiloi travnikov in pašnikov tudi v 
obrobju, na tamkajšnjih položnih pobočjih, zlasti na prisojnih 
straneh. Zatoi ima Loška dolina močno* težišče kmetijstva v živi
noreji in od nekdaj je na glasu zaradi vzreje plemenske živine.



Gospodarska struktura Loške doline se zrcali iz statističnih 
podatkov o zaposlenosti prebivalstva v občini Loška dolina. Tu 
vidimo, da predstavljajo večino še vedno kmetje, ki jim pripada
52,7 %  prebivalstva. V gozdarskem delu je zaposlenih 7,2 %, v in
dustriji 5,5 %, v obrti 9,6 %, v trgovini 2,3 %, medtem ko je ne- 
proizvajajočih 20 %, a ostali imajo delo v gradbeništvu, v prometu 
ter komunalni službi. Obilici razpoložljive orne zemlje primemo 
se je Loško polje silno gosto obljudilo', saj znaša gostota preko 
100 na km 2. Prijetnoi dene človeku obilica vasi, nameščenih na 
gosto po ravnini, zlasti ako dospe semkaj z visoke, tako redko' po>- 
seljene Potočanske planote ali drugega kraškega sosedstva. Vasi so 
razpostavljene izredno enakomerno po' ravnini, in sicer po napeti 
najvišji ploskvi ali primaknjene k obodu. Opaziti je, da imajo> rade 
prostor, k jer je potok v bližini, toda povsod so si izbrale vzvišeno 
mesto nad strugo, da so vam e pred poplavo. Razdalje med naselji 
so majhne, samo Lož in Podlož sta se namestila v bolj oddaljenih 
stranskih dragah. Na višje terase v obodu so namestili izredno malo 
naselij, in sicer domala le neznatne vasice in zaselke. Sicer pa so za 
Loško dolino kakor za ostalo podolje značilne dokaj velike, trdno 
sklenjene vasi, ki so nekatere gručastega tločrta, drage pa zelo iz
razite obcestne ali celo središčne oblike.

Toda gosto poseljeno' Loško' dolino' samo* kmetijstvo le slabo 
preživlja. Že dolgo jet, kar si morajo' ljudje iskati gospodarske po
moči tudi v dragih poslih. Največ zaslužka je dajalo izkoriščanje 
gozdov, ki obdajajo' dolino* od vseh strani. Tudi dandanes daje 
prodajanje in obdelavanje lesa ob kmetijstvu poglavitni pohodek.
V na j novejši dobi ima Loška dolina organizirano' znatno mizar sko 
podjetje s sedežem v Starem trgu, k jer je zaposlenih 130 ljudi. 
A potreba je še po1 drugi zaposlitvi, ki jo' nudi novo kovinsko pod
jetje s sedežem v Ložu; vanj prihajajo' na delo' mladi ljudje domala 
iz vseh vasi Loške doline.

LOZ. Kakor ob Cerkniškem polju, podobno so ugotovljeni tudi 
v Loški dolini sledovi prav krepke obljudenosti v predslovenski 
dobi. Na hribu Ulaka nad Starim trgom so ohranjeni sledovi več
jega naselja, podeželskega trga, najbrž s središčem uprave; izko
pavanja so ugotovila to za zgodnjo rimsko' dobo', a nedvomno je 
bil kraj močno naseljen v ilirski dobi (240). Prazgodovinske izko
panine segajo’ tja  v Podcerkev in Nadlesk. Tudi bližnja Šmarata 
izpričuje s svojim imenom in rimskimi grobovi sledove stare ob
ljudenosti. Loška dolina je bila v starem veku v križišču prav poi- 
membnih poti. Ena od njih je držala od Prezida navzdol in vodila



po podolju mimo Cerknice, a druga je držala od morja čez Kras in 
čez 997 m visoko sedlo Stare Ogljenice v Loško dolino, pa naprej 
čez Bloško' planoto in mimo Golega k Ljubljanskemu Barju. Podoba 
je, da je bito veliko' naselje na Ulaki v zvezi s križiščem teh dveh 
poti. Pretežna suha polje z nizkimi položnimi brdi je zgodaj vabila 
na obdelavo in poselitev, dočim so» podzemske jame že v kameni 
dobi služile človeku za bivanje (prim. Križko jamo).

Dediščino po stari naseljenosti nam kaže zgodnja slovenska 
doba. Tu je ob Ulaki nastalo že zgodaj naselje in v njej je prafara, 
danes imenovana Stari trg, ki nanjo kaže tudi ime bližnje vasi 
Podcerkev.

Tada kmalu se je pojavila nova središče; ta  je bil grad ter 
pod njim trg Lož, ki ga listine izpričujejo že za leta 1237. Genetični 
odno® med Ložem in Starim trgom še ni pojasnjen; ali je res naselje 
p ri fari dobiloi najprej tržne pravice, ki pa so se pozneje prenesle 
na novi trg pod gradom, kakor mislijo nekateri (4), ali pa gre za 
povsem novo naselbina trškega značaja in je Stari trg  šele pozneje 
dobil svoje sedanje ime, ne da bi formalno sploh kedaj imel tržne 
pravice, dasi je najbrž zares pomenil najstarejše primitivno' tržišče 
v dolini. Razjasnitev tega otežuje dejstva, da pomeni ime Lož ne le 
stari grad, ki leži dandanes v razvalinah, ter mesto pod njim, 
marveč tudi vso dolino*, celotno' sosesko. (Najbrž je tudi toi pokra
jinsko ime, po katerem je dobil označbo grad in trg-mesto, pred- 
slovenskega izvora.) Na možnost, da bi bil grad Lož prvotnoi stal 
na Križni gori, menda ne moremoi misliti.

Lož stoji tesnoi pod hribom, na katerem soi razvaline starega 
gradu. Leta 1477 je bil povzdignjen v mesto in je sčasoma dobil 
mestno obzidje, očividno' zato, da bi bil obrambena postojanka, 
potrebna spričo nevarnosti turških napadov. Lož ima strateški po
ložaj in naj bi služil čuvanju ter obrambi poti, k i jo' predstavlja 
Notranjsko podolje za prehod iz področja ob zgornji Kolpi, kakor 
pričajo tudi krajevna imena Stražišče (812 m), kjer je vodila mimo 
prvotna pot skoizi vas Klanci na prevalu, Stražnice 636 m (pri Met- 
ljah) itd. Lož je postavljen v tesno' dolino, kjer je vodil prehod 
proti S, prvotno nemara skozi Podlož in ob Križni gori 855 m. Za 
tržno središče Loške doline so strateški nagibi Lož potisnili preveč 
na obrobje, saj je pozicija Starega trga za gospodarsko' središče v 
kotlini brez primere boljša. Tudi lesna trgovina se drži bolj Starega 
trga nega Loža. Zato si je mogel Stari trg ohraniti znaten del svoje 
prvotne vodilne vloge. Tudi stara upravnopolitična občina, ki je 
obsegala vse polje, je imela tu svoj sedež, dočim je tvoril Lož 
s Podložem posebna mestna občino. Tudi v trgovini in obrti je



Stari trg uspešno tekmoval z Ložem. Velika oddaljenost od že
leznice, ki je zanjo avtobusna zveza na Rakek slabo nadomestilo, 
še poslabšuje njegov položaj. Niti najpreprostejšega prometnega 
križišča ni v njem, samo* ena edina cesta drži skozenj, dočim 
vodijo iz Starega trga vendarle na štiri strani. Tako nam je tudi 
Lož eden tipičnih primerov, kako soi se strateški nagibi slabo 
izkazali kot osnova za urbanistično' namestitev. Končno je Lož 
zeloi trpel v narodnoosvobodilni vojni, ko> je bil močnoi bombar
diran, tako da je bila večina mestnih zgradb razdejanih. Še danes 
se ni docela opomogel od teh razdejanj. Lož je spričoi vsega 
tega močno nazadoval; že od leta 1880, koi je imel (s predmest
jem) 633 ljudi, do leta 1931, ko je imel le še 467 prebivalcev, 
je  nazadoval za 26,2 %. Toda v razdejanju okupacijske dobe ni 
utrpel samo hudega upadka v številu ljudi, temveč tudi v po
škodbi hiš. V letu 1953 ima samo še 91 hiš ter v njih le 281 ljudi, 
kar pomeni za vso dobo 1880—1953 nazadovanje za nič manj ko'
55,6 i%. Tako' hudega udarca vendarle ni doživelo' nobeno od starih 
mestec fevdalne dobe na Slovenskem. Zato v novih upravnih za
konih Lož ni več uvrščen med mestna naselja. Nova občina, ki 
obsega vso Loškoi dolino', nima sedeža v Ložu, temveč v Starem 
trgu, ki šteje 356 prebivalcev in ki se je od leta 1880 dalje vendarle 
ojačil v prebivalstvu za 10,6%. Toda nova industrija Loške doline, 
kovinsko' podjetje, jet postavljeno' v Ložu in zaposluje sedaj že okrog 
200 delavcev, ki prihajajo' semkaj na delo iz cele Loške doline.

C ER K N IŠK O  P O L JE . V vsem Notranjskem podolju je Cerkniško' 
polje največje in najbolj znano. V književnosti in na kartah se 
najbolj pogosto označuje- kot jezero, medtem ko' je v resnici samo' 
presihajoče jezero. Toda obdobna jezerska površina pomeni samo' 
del kotline, podobna kot ime- Blata, ki je pri domačinih najbolj 
v navadi za približno' isto ploskev.

Cerkniško jezera je- veljalo nekaj časa. takorekoč za svetovnoi 
znano čudo. Njegovo presihanje in z njim združeni hidrografski 
pojavi, postavimo, ko voda gine v požiralnike, medtem ko' je dru
god jame bruhajoi na dan, vse to je vzbujaloi največje začudenje 
v svetu, ki kraških pojavov še ni poznal. Cerkniško jezero je bilo 
prvo od kraških presihajočih jezer, ki je postaloi dostopno poset- 
nikam iz srednjih in zahodnih evropskih dežel in je pomeniloi zanje 
nekaj nadvse nenavadnega. Prve spise o njem imamo že v 18. stöh
let ju  (232), a posebej moramo dodati navedbe Valvasorja in drugih 
avtorjev. Toda odtlej soi postala znana presihajoča jezera tudi iz



ostalih dinarskih nekdaj težko dostopnih kraških polj, kjer niso 
niti manjša niti manj značilna.

B l a t a  pravijo domačini poglavitnemu delu Cerkniškega 
polja; to je vsekakor najtočnejša označba. Blata so vsa široka alu
vialna ravan, ležeča 548—-549 m visokoi, skoro povsem brez strmca, 
ravna domala kakor je ravna vodna gladina, kljub temu, da meri 
v dolžini okrog 10 km in doseza v najobsežnejšem delu dobrih pet

Pod. 190. Cerkniško jezero

kilometrov v širino. Ni čuda, saj je to naplavina, ki so joi naložile 
vode v času povodnji, tako pogosta preplavljajočih veliko večino 
polja. Vodo dobavljajo' nešteti izvirki, ki so nanizani na robu 
kotline, med njimi taki, ki teko stanovitna, pa drugi, ki delujejo 
samoi ob času deževja, pa še taki, ki v času najhujših nalivov 
vodo bruhajo, ob upadanju pa jo požirajo. Stanovitnejši vodotoki 
imajoi zarezane po ravnini svoje plitve struge, seveda popolnoma 
brez vsakršnih teras. Najbolj stanoviten tok ima Cerkniška Bi
strica, edini potok, ki prihaja povrhnje, dovajajoč odtok prav 
širokega področja v kotlino; s svojo: vodoi zavira in zajezuje pretok 
ostalih, pretežno kraških vodnih množin. Glavna struga cerkniških 
Blat je Stržen, ki dovaja ob povodnjih ogromne množine vode iz 
izvira na skrajnem južnovzhodnem koncu. Toi je Obrh, ki pred
stavlja nadaljevanje onega vodnega toka, ki izgine v rupah in 
jamah Golobine na spodnjem koncu Loškega polja. Obrh teče pa



Strženu nekako v podolžni osi kotline ter gine v velikih jamah 
Karlovice. Manjši del izvirkov je na južnem robu Blat od Velikega 
Obrha pa skoro do Otoka, zlasti pri Lazah; v njih prihaja na dan 
voda iz severnega dela Snežniške planote. Mnogo* številnejši in 
večji so studenci na vzhodnem robu; tam kaj prihaja na površje 
voda z Blok in z dela Potočanskega višavja.

Glavne ponikve so* na sevemozahodnem robu kotline. Toda 
manjši ponori so tudi v ravnih osrednjih predelih; tamkaj ponicajo 
predvsem vode, pritekajoče z vzhodnega roba. Dno* polja ni zelo 
na debelo prekrito' z blatno naplavino, sicer bi moralo* držati vodo*; 
hkrati pa je razvidno*, da sestoji iz propustnih apniških hribin 
podobno* kot obrobje.

Blata, to* je prava ravan presihajočega jezera, prihajajo za 
kulture prav malo v poštev. Bajka je, da se tu orje in seje, ko 
odteče voda; v resnici se more to zemljišče uporabljati le kot 
travnik, pa še trava je pretežno1 kisla in porabna samo* z omejeno 
ali vsaj čisto specifično* vrednostjo. V najnižjih predelih, k jer se 
voda najdlje zadržuje» pa sploh raste le bičje in trstje ter slične 
močvirske rastline. A tako površje je jako* obsežno, posebno v 
južnem osredju, na obeh straneh ob Strženu. Ker zavzema dno 
presihajočega jezera veliko* večino kotline, spoznamo* že iz tega, 
kako malo* produktivna je široka ploskev Cerkniškega polja in 
kako je nje velika večina sposobna kvečjemu za travnik. Povsem 
razumljiva je težnja, da bi se poplave ako* ne preprečile, pa vsaj 
bistveno omejile» polje osušilo* in se travniki očuvali pred vodo* ter 
se izboljšali ali po možnosti celo* spremenili v njive. Toda melio
racijska dela so še daleč od takega končnega uspeha. Doslej so 
regulirali, izravnali in poglobili Stržen od izvira do ponikve, oči
stili in razširili so* ponore, zlasti Karlovico, ter jih z železnimi 
mrežami zavarovali pred nadaljnim zamašenjem.

Kakor na vseh tipičnih kraških poljih je tudi na Cerkniškem 
obrobje mnogo* na boljšem, in sicer povsod tamkaj, kjer se je nasulo 
na obrobni del ravnine več drobirja. Tako* se je zgodilo* tamkaj, 
kjer se potočki, izvirajoči v kratkih zatrepnih dolinah, obdržijo na 
površju skozi vse leto in morejo vsaj v majhni meri nasipati. Spričo 
tega se ravan v vzhodnem obrobju nekoliko napne, povodnji z 
Blat je ne dosežejo, zemljišče je bolj sušno, pa se je zategadelj 
moglo preurediti v njive. Na te potoke, ki razpolagajo že brž pri 
izvirku z obilno vodno silo, so> se namestili mnogoštevilni mlini, ki 
meljejo* za blizu in daleč, pa žage v prejšnji dobi. Ker ima Cerkni
ško* polje naselij, so vsa navezana na obdelovanje tega robnega pasu. 
Skoro vsa so postavljena na njem, samo nekatere redke izjeme so



nameščene nekoliko višje, na  teras©, vrezane nad  ravnino v živo 
skalo. Med Lipsenjem in M artinjakom  s i  T.se tam kajšnje velike 
vasi s poljem postavljene na  starejši nasipini, in sicer povsod tako, 
da imajoi p ri roki vodo iz potokov, izvirajočih v bližini. Domala 
vse njive so na njej, zakaj kakor h itro  se spustimo' z n je na gladino 
Blat, preide polje v travnike. Saj pritekajo  tu  znatnejši potoki iz 
izvirkov, k i so nad  njim i v  obodu izoblikovane obsežnejše drage, 
nedvomno učinek normalne erozije iz starejših razvojnih stopenj. 
N ad Grahovim sega draga pod Strmec in  po njej je speljana velika 
cesta čez R adljek n a  Bloke:. N ad Žirovnico je  izoblikovana široka 
zakrasela draga z vasema Bločice in  Bloška polica, stoječima ob 
plitvih uvalah; po n je j teče stara  cesta na Lož in na Bloke. Nad 
Lipsenjem poteka ožja, zelo deform irana obvisela suha dolina ob 
Križni gori, k je r se nahaja  znam enita podzemska K rižna jam a z' 
močno' vodno strugo. Morda so1 imenovani kraški potoki izdatneje 
nasipali, ke r dobivajo' vodo iz visokih planot, k je r nastopajo po 
vodnji z drobirjem  iz nepropustnih hrib in  in k je r je  bilo perigla- 
cialno preperevanje te r polzenje zelo izdatna.

Daleč najvažnejšo' vlogo' pri zasipanju Cerkniškega polja pa 
je imela in še ima Cerkniščica, Kakor že navedeno', je to edini 
potok, ki ne spada med kraške vode, marveč pomeni normalni 
povrhnji odtok obsežnega predela med Blaško in Vidovsko planoto. 
Ker je to' področje nepropustnih hribin, z udeležbo škriljevcev in 
peščenjakov, dovaja odplakovanje obilo drobirja v glavno strugo, 
ki spričo tega nanaša v Cerkniško' polje blato' in pesek ter prod. 
Z njim je nasula plitev, a  obsežen vršaj, ki se razteza v kotlino 
tja  čez Dolenjo vas in Dolenje jezero ter doi Marofa. Nedvomno 
je tudi v njem osnova učinek diluvialnega nasipanja. Treba, je 
posebej opozoriti, da pomeni ta vršaj nekoliko napeto' zemljišče, 
za nekaj metrov, in sicer 5—12 m višje od gladine Blat, zvišujoče 
se proti ročaju v Cerknici na  560 m. Povodnji Cerkniškega jezera 
semkaj ne morejo seči, vršaj je pred njimi zavarovan in ima sušno 
zemljišče, ki je izborno za obdelavo. Na njem se razprostirajo 
najlepša polja Cerkniške kotline. Podoba je tudi, da je najbolj 
zgodaj privabil človeka za naselitev in na njem ter ob njem se 
je nahajalo v vseh časih demogeografsko središče Cerkniškega 
polja. Toda treba je naglasiti, da pomeni med pravimi svojstvi 
kraškega polja tuj element. Če se kdaj pripeti, da nastopi tudi 
na vršaju povedenj, kakor se je zgodila na primer leta 1933, je to 
normalna povodenj, ki jo povzroči Cerkniščica, ko pridere ob naj
hujših nalivih s hribovja in poplavi na hudourniški način svoja 
dolina in njeno> bližina s trgom vred. Toda to je povodenj, kakor



se dogaja v normalnem ozemlju; s presihajočim jezerom, s popla
vami v Blatih in sploh s pravimi hidrografskimi pojavi kraškega 
polja nima nikake skupnosti.

C erkniščica teče dandanes po sevem ozahadnem robu ravnine, 
usm erjena k  najnižjem u delu polja, k je r se izteka v Karloivico, 
nedaleč od ponikve Stržena. Y toku kvarta rja  je  m orala sprem injati 
svojoi strugo, da je  mogla nasuti tako  širok vršaj, p ri čemer so 
imele nedvomno njene povodnji velika vloga. S svoja tra jn a  voda 
nudi dobrodošlo osnovo za mnoge mline te r žage.

Na južnem robu Cerkniškega polja ni videti nikake nasute 
terase, kljub temu, da je tu  veliki Obrh, ki priteka po' njem glavna 
vodna množina v kotlino. Kar je tu vasic, so povečini zelo majhne 
in stoje vse na živoskalni terasi višine 578—585 m, kjer se razpro
stirajo' tudi njihova poglavitna polja, Podobna brez napete napla
vine je tudi ostali zahodni rob, a  tamkaj se zamočena ravan Blat 
povečini razprostira prav do' strmega gorskega obrobja; od vasice 
Otok dalje ni mimo Karlovice prav do Zelš niti enega naselja.

Na obrobju Cerkniškega polja se tu tam vzdigujejo majhne 
oble gorice, zlasti v južnem delu zahodnega obrobja; drugod se 
vidijoi majhni gorski pomoli plečate oblike ter terase, vrezane v 
živo skalo. V vseh teh oblikah, ki razodevajo' vršine v zaporednih 
višinah, imamo sledove višjega širokega dolinskega dna, ki ga je 
izdelala bočna erozija v prejšnjih časih morfogeneze, v glavnem 
pa najbrž v kesnophacenskem časovnem oddelku. Najnižja od 
teh je vršina v višini 578 m do 583 m; pripada ji več prav majhnih 
osamelcev in obrobnih pomolov. Malo manj razširjena je vršina 
610—620 m; bodisi sama ali v zvezi z diluvialnoi nasipina precej 
pripomore k povečavi za kultura ter naselja razpoložljivega zem
ljišča v južnem obrobju. Zelo vidna je nadaljnja višja vršina 640 do 
650 m; vidimo je v terasah in v dnu zatrepnih dolin; v tej višini, 
100 m nad Blatom, je bila še povrhnja hidrografska zveza z Loškim 
poljem; Obrh je tedaj tekel še površinska med obema poljema, 
kakor je imel tudi povrhnji odtok do' Planine. Višje vršine pred
stavljajo' normalne starejše rečne terase v območju podolja,

Cerkniško polje je izdolbeno' ob veliki idrijski prelomnici. 
Njegova podolžna roba potekata premočrtna bodisi ob Slivnici kot 
ob Javornikih, pričajoč o tektonski zasnovi. S strmimi, nerazgi
banimi pobočji se spuščata naravnost v polje in ne nudita osnove 
za drugo ko' za go<zd. Temni iglasti gozdi pokrivajo zlasti Javor
nike, ki kažejo' polju vedno svoje mrke strani, podobno' kot Krim 
Ljubljani. Na tej strani sega velika Snežniška anekumena prav v 
polje. Cerkniškoi polje ima tedaj nedvomno tektonsko* zasnovo, ne



m ara tako, đa se je udrla gruda med obema prelomnicama kot v 
tektonskem jarku (58; 239). Toda sedanjo kotlino je izdelala pre
težno povrhnje tekoča voda, ki ni zapadla zakrasevanju, marveč 
si je v zaporednih stopnjah prestavljala svojo erozijsko osnovo na 
nižje; preiskave s pomočjo posebne hidrološke metode so potrdile 
to tolmačenje (232). V diluviju-aluviju je nastopila reakcija v obliki 
zasipanja, katerega učinki obvladujejo dno kotline še danes.

Ko so po osvoboditvi v letih 1950—1951 raziskovali, kako je 
Cerkniško polje prikladno za zbiralno: vodnoi kotanjo za hidrocen- 
tralo', so napravili obiloi vrtin, da doženejo, kakšno je dno kotline. 
Našli soi dokaj debele plasti nasipine, 4—6 m slabo zaobljenega 
proda, pa tudi do 5 m debele plasti gline. Ta drobir v dnu je učinek 
močnega zasipanja v pleistocenu, zelo povečanega preperevanja in 
polzenja v periglacialu ter povečanega rečnega nasipanja, pa tudi 
usedanja v trajnem jezeru. Tudi votline v živoskalni osnovi so* se 
pri vrtanju pokazale zadelane z, glino, z drobnim peskom ali celo 
s sigo (239; 24). Živoskalna površina pod pleistocenskoi nasipinoi je 
ravna ploskev.

Spoznali smoi v Cerkniškem polju velike razlike z Loškoi do
lino, bodisi v geomorfodoških ter hidrografskih svojstvih kakor 
glede gospodarske izrabe tal. Samoi ob sebi je  umljivo, da, mora tu 
živinoreja pomeniti silno važno gospodarsko panogo, dasi seveda 
niti od daleč ne toliko kakor bi bilo sklepati po velikosti s travo 
porastle površine. Zakaj velik del tega za seno sploh ne prihaja v 
poštev in ne predstavlja kaj prida več koi neproduktivno močvirno 
zemljišče. Saj se marsikje bičje in trstje ter loček porabljajo samo 
za steljo, ponekod niti to ne. Po drugod je trava s prevlažnega 
zemljišča prikladna samo za konjsko krmo, a ne za govejo. Po
vsem prirodnoi je, da je konjereja v Cerkniškem polju zeloi razvita 
in da močno redijo! lepe konje za v prodaj.

Veliki gozdi v obodu kotline nudijo- osnovo za važnost go- 
zdarsko-žagarske panoge, v novi dobi pa tudi za pravo lesno in
dustrijo'. Tudi slika naseljenosti se tu bistveno- razlikuje od razmer, 
kakor smoi jih spoznali v Loškem polju. V ravnino segajo naselja 
samo- na vršaju Cerkniščice, a še tu le dve vasi. Vsa ostala naselja 
se držijoi roba, k jer se nekatera vežejo- še na sušne višje naplavine, 
povečini pa soi postavljena že na najnižje živoskalne terase. Spričo 
tega in ob velikih razlikah, ki vladajo med različnimi deli roba, 
zlasti med zahodnim in vzhodnim, je težko navajati, kolikoi gostoto 
je dosegla obljudenost tu ; očitnoi je, da biva v območju Cerkniškega 
polja sorazmerno manj ljudi nego v Ložki dolini. Reči se more, 
da je velikost vasi v  sorazmerju z obsežnostjo razpoložljive obde



lovalne zemlje. V južnem delu vidimo le majhne vasice in celo* 
zaselke. V velikih vaseh vzbuja pozornost pravilnost tločrta; iz
redno pravilno so v nekaterih domovi razvrščeni v obcestnem redu* 
na primer v Žirovnici, v Dolenji vasi itd.

C E R K N IC A . Cerknica stoji ob najboljšem delu Cerkniškega 
polja, na ročaju velikega vršaja, ki ga je Cerkniški potok naložil 
v kotlinoi. Naslonjena je na vznožje severnozahodnega pomola Sliv
nice. Toda posebej se drži male osamljene gorice 575 m; na njej 
stoji stara farna cerkev in ob njej mogočne utrdbe iz turških 
časov. To brdo' se zdi vendarle prikladno kot osnova za, obrambo» 
Najbližji grad, ki je stal tu, je bil Ložko, postavljeno! skoro 2 km 
od Cerknice na pobočju hriba ob poti proti Rakeku. Toda toi je 
bil le majhen grad, ki je zgodaj prešel v last samostana, Bistre. 
Ob Slivnici je držala pot čez Bloke in proti Rakeku-Uncu ter skozi 
Postojnska vrata proti morju ; saj je podoba, da je bloška, pot sploh 
najstarejša varianta tega znamenitega prehoda. Z njo se tu sestaja 
manj važna pot, držeča skozi Begunje po Menišiji pa na Pokojišče 
in Bistro-Borovnico; danes je skoro povsem opuščena, a je po'- 
menila skozi stoletja za, pešce in tovornike silno važen prehod od 
južnega Barja proti Trstu. Rimske utrdbe po' višinah, na prim er 
nad Rakitno, pa ime gore in vasice Stražišče nad Kožljekom pri
čata, da je imela nekdaj večji pomen.

Soseska Cerknice je že staro naseljeno* področje. Znatno< gro
bišče iz hallstattske dobe so' odkrili v Tržišču, malem brdu nad 
Dolenjo vasjo. Tri sto metrov nad Cerknico se na široki terasi 
v pomolu Slivnice še prav dobro vidi ogromno Gradišče, z nasipi 
utrjeno' taborišče nemara iz ilirske dobe (4). Ta predel je moral 
biti v prazgodovinski dobi jako dobro obljuden. Iz rimskih časov 
ni znatnejših izkopanin. Ob slovenski naselitvi je moral dobiti že 
rano obilo naseljencev. Tu je nastalo že jako' zgodaj cerkveno' sre
dišče, p rafara sosednih župnij; imenuje se že leta 1247. Po' njej je 
naselje dobilo' svoje sedanje ime, poprej se je bržkone imenovalo* 
Gorenja vas (prim. Dolenja vas). Kdaj je Cerknica dobila tržne 
pravice, je neznano', kot trg se označuje šele zelo kesno' (42). Ne 
more biti dvoma, da je dotedanja vas postala trg; tudi tločrt, ki 
kaže gručasto' razporedbo domov brez izrazitega ali po' načrtu 
zasnovanega tržnega prostora, priča o> razvoju iz vasi. Nepojasnjeno' 
je še genetično razmerje do prazgodovinskega kraja z, višino 579 m 
nad Dolenjo* vasjo', ki se imenuje Tržišče, pa sploh ni obljudeno, a 
podpira s svojim imenom domnevo, da se je tam kaj nahajalo 
nekdaj zares tržišče, morda preden je Cerknica dobila tržni značaj..



Cerknica je dobro uspevala, ko* se je razvil živahni promet na 
Trst. Ker SO' bila Blata neprehodna, je bil na prehod skoznjo« navezan 
ves promet od Loške doline in od Blok, saj je bloški prehod takrat 
uporabljala večina Dolenjskega. Zlasti je  bila Cerknica važna po
stojanka v tovorjenju soli; tu so bila velika skadišča, v katera so 
prihajale zaloge od morja in mali tovorniki so jo raznašali odtod 
daleč po' deželi (Valvasor).

Pod. 191. Cerknica

Prehod v železniški promet je tudi Cerknico* močno prizadel. 
Od najbližje postaje na, glavni železnici na Trst je ostala oddaljena 
6 km, pa je zaradi tega premalo' prikladna kot vodilno* gospodarsko 
središče za široko* področje, ki je ostalo* vstran od železniškega pro
meta; zato* je Rakek uspešno napredoval. Kljub temu je ostalo 
Cerknici obilo* tržne funkcije, saj je postala sedež sodnega okraja. 
Da pa se v taki legi in ob pomanjkanju močnejše vodne* sile ter 
premoga ni mogla razviti obrt ter industrija, je razumljivo*. Poleg 
običajne trgovine podeželskega upravnega ter gospodarskega sre
dišča je bila posebno* važna lesna trgovina. Saj obdajajo* Cerkniško 
polje ogromni gozdi na vseh straneh in njihovo* izkoriščanje mora 
biti usmerjeno* skozi Cerknico. Tudi nudi Cerkniški potok za kra- 
ško pokrajino še posebno dobrodošlo* vodno* silo*; na njem so se 
vrstile žage, tja  do bližnjih Begunj, ki so* same mnogo pomenile 
v lesni trgovini in v žagarstvu. Od uspevanja lesne trgovine in 
žagarske obrti je zaviselo* v zadnjih desetletjih gospodarsko stanje



v Cerknici, tem bolj, ko- so imeli Cerkničani sami v lasti obsežne 
gozde. Pri tem. je treba omeniti, da jih je državna meja med obema 
vojnama silno oškodovala, zakaj poglavitni njihovi gozdi so na 
Javornikih, ki so- ostali onstran meje, kjer soi bile z izkoriščanjem 
velike težave.

V naši dobi se je glede izkoriščanja gozda marsikaj spre
menilo. Obilo- manjših starih žag je nehalo delovati, a velike žage 
so se še povečale in seveda preuredile obrate. Še vedno- pa je Cer
knica in z njoi vred bližnje vasi Begunje ter Grahovoi-Martinjak 
središče intenzivnega gozdnega izkoriščanja in predelave lesa. Tu 
je veliko lesno- podjetje »Brest« s 1012 delavci v delavnicah v 
M artinjaku in Cerknici, a posebej Zadružnoi lesnoindustrijsko- pod
jetje v Begunjah, ki daje po-sla 74 ljudem.

Toda kakor je bilo- izkoriščanje go-zdo-v s prodajo ter prede
lavo lesa o-sno-vno važno za prebivalce Cerknice ter bližnjih vasi, 
vendarle ni moglo nadomestiti nekdanje tržne in trgovske ter 
prometne funkcije, ki je nehala v do-bi železnic, marveč je samo 
preprečevalo-, da se ljudje niso še bolj odseljevali na tuje. Zakaj 
Cerkniško- polje je ostalo področje zelo- močnega izseljevanja, Vse 
to se nam zrcali tudi iz statističnih podatkov o- rasti prebivalstva 
v Cerknici. Tu se je število tržanov ves čas. polagoma krčilo, tako 
da je od leta 1880 doi 1931 nazadovalo- za 4 %, a  do- leta 1953 celo 
za 5,1 %. V naši dobi je Cerknica postala središče velike občine, 
ki ima 11.028 prebivalcev in druži v upravnoi enoto- vse Cerkniško 
polje, pa še vasi okrog Rakeka in Bloke. Toda značaja in naslova 
mesta Cerknici naši no-vi upravni zakoni niso prisodili.

Da se je Cerknica razvila iz vasi, poznamo tudi po- dejstvu, 
da so njeni prebivalci po- velikem delu kmetje, posestniki, ki 
imajo po-lja in travnike na lepem vršaju. Kmetijstvo' z, živinorejo 
je tu jako važna gospodarska osnova, a podobno kakor na kmetih 
je bil gozd tisti činitelj, ki je reguliral gospodarsko uspevanje.

Da se je Cerknica najbolj razmahnila ob uspevanju prometne 
vloge, se poizna že po zunanjem licu. Zakaj trški domovi so posebno 
razvrščeni o-b starih cestah in poteh, ki so- vodile iz trga proti Ra
keku, Grahovem—Blokam in Begunjam—Menišiji. V novi dobi se 
trg širi najbolj na glavno cesto Rakek—Grahovo-. Lesna industrija 
dobiva v njem vodilni gospodarski pomen, z njo- se vrača Cerknici 
stara ekonomska veljava v novi obliki.

P O D O L JE  M ED  C E R K N IC O  IN  PL A N IN O . RAK . Pod Cerkniškim 
poljem se podolje zelo- razširi, domala, na dvojni obseg. V njem sta 
dve vzporedni pro-gi. Zahodna polovica podolja, z veliko Rakovsko



uvalo v osredju, se pokaže že na prv i pogled kot nadaljevanje 
C erkniške kotline. Vzhodno« krilo« podolja se vleče prav  tako« v po
dolžni dinarski smeri od Begunj čez Ravnik proti Logatcu.

Zahodni pas« predstavlja pravo« podolje. Isti veliki kompleks 
krednega apnenca, k i tvori vse zahodno obrobje Cerkniškega polja 
ter požira njegove vode kakor sprejem a tudi Pivko pri Postojnski 
jami, tvori zahodni pas Rakovskega podolja tja  do Planine. Po

Pod. 192. Rakova dolina, prirodni most

njem  se p retaka po« podzemskemu potu voda iz Cerkniškega v 
Planinsko« polje.

Seve«rnoizaho«dno' o«d spo«dnjega ko«nca Cerkniškega polja imamo 
povsem neposeljeni Rakov dol, ki je prav izrednih hidrografskih in 
geomorfoloških svojstev. Voda, ki izgine v Karlovici, se pokaže 
zopet na dan nekako« 5 km od tod. To je Rak, jako« močan potok, 
ki teče po ozki, nekako« 3 km dolgi, mestoma kanjonski dolini, v 
višini okrog 500 m. Ta znameniti kanjon pa je bil sprva — pod
zemska votlina, ki jo« je izdolbel Rak na svojem podze«mskem pre
toku. Se sedaj se vidijo nad njegovo o«zko« strugo« zadnji o«bo«ki 
apnišlce žive skale, prepričevalen do«kaz, da se je bil nad pod
zemsko« strugo« udrl strop in se je spričo« tega potok pokazal na 
površini. — Kakor se je doignalo, prihaja voda iz Raka, ki ponica 
po kratkem toku, zopet na dan v Planinskem polju.



V nižjem osrednjem pasu podolja se vleče v smeri podolžne osi 
Cerkniškega in Planinskega polja kraško površje, z ostanki suhih 
dolin, neštetimi vrtačami in raznovrstnimi plitvimi kraškimi ko
tanjami. Največja med njimi je velika R a k o v s k a  u v a l a ,  ki 
leži nekako* na sredi med obema poljema, s podolžno* os jot v dinarski 
smeri. V njej je zeloi obsežno' ravno* dno*, lepa prav prostrana ravan 
v višini nekako 520 m, pokrita z rdečkasto' prstjo. Sredi razjedene 
kraške okolice pomeni takorekoč lepo majhno* oazo, odlično' spo
sobno za kulture. Ni čuda, da se je človek že zgodaj udomačil v  
njej in da je pokrita z lepim poljem, predvsem ob obeh največjih 
vaseh, Rakeku ter Uncu.

R A K E K  IN  U N E C . Postojnska vrata sestoje takorekoč iz dveh 
kril. Severno krilo se odpira skozi Planino in spušča promet na 
Logatec—Vrhnikoi—Ljubljano. Južno krilo se odpira na Unec— 
Rakek in prevaja promet na Cerknico, pa čez Bloke in v Loško 
dolino. Ker tvori Planinsko polje s svojo* globoko* kotanjo in zlasti 
s pogostimi povodnjimi dokaj ovir, se zdi, da je južno' krilo ponovno 
imelo' prednost pred severnim. Dejstvo1, da se vas Unec imenuje 
pot glavnem potoku in izvirku Planinskega polja, ne pa bližnja Pla
nina, se ne da tolmačiti drugače, kakor da gre tu zares za starejše 
naselje, pa da je promet v srednjem veku sprva potekal skozi 
Unec. Pot od Cerknice na Postojno je vednot tekla skozi Rakek in 
Unec. Obe vasi sta se spričoi zaslužka s tovorjenjem, prevozom in 
p riprego zelo povečali. V obeli vidimo, kako* se je naselje raztegnilo 
ob potih, vodečih skoznji in s tem jako narastlo; Unec šteje danes 
558 ljudi, a Rakek celo 1358.

V modemi dobi so železnico' na Postojno zgradili po južnem 
krilu postojnskih vrat in s tem si je silno* opomogel Rakek, saj so 
ob njem postavili kolodvor, glavno postajo za vse zgornje Notranj
sko podolje in za Bloke ter Menišijo. Spričo tega je mogel Rakek 
zelo napredovati, razviti prevozništvo*, trgovino' ter celo nekaj obrti. 
Osobito se je tu  koncentriral izvoz lesa. Že od kraja  je bila tu  
velika železniška postaja, a njena vloga se je še zelo povečala z 
mejami v obdobju 1918—1945, ko' se je tu razvila mejna postaja. 
Mejna lega je seveda tudi tu prizadela prebivalstvo*, saj so bili 
najlepši gozdi ostali onstran meja, a privedla je na Rakek nekaj 
upravnega aparata; urbanski značaj naselja se je s tem še bolj 
povečal. V novi dobi so tu organizirali tovarno' lesnih izdelkov 
»Lisa«, ki zaposluje 199 ljudi.



PLANINSKO POLJE. Planinsko polje je s svojimi 5—6 km dolžine 
in 2,5 km širine mnogo manjše od Cerkniškega in celo manjše od. 
Loškega, toda je od obeh zelo' različno. Izdolbeno je popolnoma v 
apniških tleh, kakor je iz apniško-dolomitnega gradiva ves obod 
in na široko vsa okolica. Planinsko' polje ne dobiva nikakega 
povrhnje tekočega potoka, marveč samo vodo iz pravih kraških 
izvirkov. Predstavlja nam najbolj tipično kraško polje na Slo>-

Pod. 193. Planinsko polje v manjši povodnji

venskem. Apnenec, ki je Planinsko polje izdolbeno v njem, ni ves 
enotne prirode, marveč imamo v njem dvoje različnih področij.
V njegovem zahodnem obrobju, ki se odtod dviga v višave Hrušice, 
so tla  iz zgomjetriasnega dolomita. Severnovzhodna stran polja je 
iz votlikavega krednega apnenca. Ista kamenina sega v ozkem 
pasu semkaj od JZ, od Postojne; prav v tem kotu so oni veliki 
kraški izviri, po katerih prihaja semkaj voda iz Pivke ter od Kar- 
lovice in Raka. Ista kamenina požira na SV-nem robu vode s polja 
ter jih odvaja proti Vrhniki, do koder se vleče neprekinjeno.

Močni kraški izvirki pri Planini dajejo vedno obilo vode, 
natekajoče se semkaj z zelo širokega področja, Pod strmimi stenami 
prihaja na dan močna voda, ki pomeni nadaljevanje Pivke. Veliko 
večinoi njene podzemske struge se je dosedaj posrečilot ugotoviti 
na nedvomen način in s tem izpričati njeno- podzemsko indivi
dualno zvezo med Pivko in Uncem ter Rakom. V dolgi, ozki stranski



dragi, dolu podobni, vre izpod, skalne stene drugi močni kraški 
obrh Malenška voda, ki se šteje za nadaljevanje Raka, Unec zbere 
vso' vodo' in teče po polju v neštetih malih in velikih okljukih, 
nihajoč tudi v velikem izredno na široko; končno zavije na sever, 
k jer gine, vijoč se ob robu, v neštete rupe, dokler preostanek vode 
ne ponikne v skrajnih ponorih Pod stenami. Nekaj manjših stu
dencev je še poi drugod na zahodnem robu; znatnejši med njimi 
izvira pod Grčarevcem, kjer si je bil izoblikoval ob prelomnici 
daljšo, a. oizkoi drago. Ker se smatra, da dovaja vodo od Hotedršice, 
mu pravijo Hotenjka,

Površina Planinskega polja je popolnoma ravna. Tudi tu so 
povodnji s svojo naplavino' popolnoma izravnale površje. Ravnina 
leži v višini 447 m. Planinska dolina je tipično kraško polje; Unec 
stopi zelo pogosto iz svoje plitve struge ter poplavi vso ravnino. 
Povodnji so' tu zelo' dolgotrajne, voda doseže ne redko' po več me
trov globine in zalije prav vso ravan. Ker povzročajo' povodnji 
samo podzemski kraški tokovi, ki po' večjem deževju bruhajo' na 
dan zelo velike množine vode, naplavljajo primeroma malo blata, 
brez debelejšega drobirja, Zivoskalno' dnoi ravnine je 3—5 m debelo 
prekrito' s prodom in peskom ter z ilovnato' naplavino, kakor so 
tudi tu ugotovili z vrtanjem ob raziskavah za zbiralno' vodno' ko
tanjo' za hidrocemtralo. Glavni del prodne nasipine izvira očitno 
od periglacialnega polzenja (24), a nekaj tudi iz pleistocenskih vod
nih pritokov.

Kotlina Planinskega polja je izredno malo razčlenjena, pač 
ker je v njeni izobliki sodelovalo tako maloi vodnih izvirkov, 
dedičev po prvotnih nadzemskih potokih. Tudi terase na obodu so 
malo razvite. Prva se zdi v višini 460 m, komaj 15 m nad sedanjo 
strugo, opazna na področju trga Planine in na prostoru, k jer stoji 
vas Laze. Najbolj vidna je terasa v višini 500—520 m, ohranjena v 
nekaj širšem obsegu; pripada jej Jakovski grič, ki moli kot nekak 
orografski polotok v polje, a širi se tudi na vzhodni obod dokaj 
znatno, pa mimo Ivanjega sela proti Ralcovski uvali. Tudi Grča- 
revski vrh, preval v Grčarevski suhi dolini, po kateri teče velika 
cesta na Kalce in Logatec, ji pripada, Podoba je, da je imelo 
Planinsko polje v dobi, koi je nastala ta terasa, še povrhnjo' hidroi- 
grafsko' zvezo bodisi mimo Kalc proti Logatcu, kakor proti Rakeku 
mimo Ivanjega sela. Obe terasi sta gospodarsko' važni, zakaj samo 
na njih ter položnih pobočjih ob njih so v območju Planinskega 
polja njive in domala samo' na nje se naslanjajo redke vasi, ki jih 
premore kotlina, Pogoste povodnji in z, njimi zvezana prevelika 
zamočenost ravnine preprečuje v Planinskem polju obdelavo' skoro



popolnoma. Na vsej široki ravnini vidimo* domala samo travo, po
sejano s posameznimi drevesi. Le malokje so si upali z njivami 
na obrobne dele ravnine v bližini vasi; po veliki večini je še dan
danes izkoriščanje mogoče samo v obliki travnikov. Povsem na
ravno je, da je tudi v kmetijstvu na Planinskem polju živinoreja 
na prvem mestu, a precej sena imajo celo za prodaj in ga izvažajo. 
Razumljivo je prizadevanje, da bi se z melioracijami izboljšala 
kulturna izraba polja, ki s svojo široko ploskvijo v gospodarstvu 
vendarle malo pomeni in preživlja kaj malo ljudi. Toda z očišče
vanjem in razširjenjem požiralnikov so se povodnji nekoliko skr
čile. Planinsko polje je vsekakor od vseh slovenskih kraških polj 
najslabše poseljeno* in bi bilo še znatno manj, da ni zaposlenost 
v prometu nudila tu  osnove za znatnejšo* privabitev ljudi. Za zbi
ralno* vodno kotanjo bi bili splošni pogoji ugodni, ker je tu glavna 
sovodenj, toda nesigumost glede vodne propustnosti se je pokazala 
doslej kot prevelika ovira za pričetek gradenj za hidrocentralo*.

PL A N IN A . Trg Planina ima imenitno lego* v prometnem pogledu. 
Saj stoji tamkaj, k jer se prastara »jantarska« pot vzdigne iz No
tranjskega podolja v klanec Postojnskih vrat, da se spusti na drugi 
strani na Pivko. Spominja tedaj na Vrhniko, toda z znatno razlika. 
Postojnska vrata se tu odpirajo na kraško polje, ki ga prepogosto 
zalivajo* povodnji in ki so ovirale promet v dobi primitivnejših 
prometnih sredstev prav občutno*. Značilno je, da ima trg Planina 
svoje ime prav po tem polju, ki je bilo in je še danes en sam širok 
travnik. Pozicija Planine je v primeri z Vrhniko manj ugodna tudi 
zaradi tega, ker je tu  prehod laže obiti, bodisi na  črti od Unca 
neposredno proti Postojni ali od Logatca čez Hrušico; po eni in 
drugi se je v toku stoletij že ponovno* tako zgodilo in tudi dandanes 
držijo tam kaj dobre ceste.

Najstarejši prehod je bil usmerjen od Planine na Studeno in 
Šmihel, kjer je stalo v prazgodovinski dobi močno utrjeno naselje.
V rimskih časih je prevladala vojaška cesta čez Hrušico, ki je 
pustila planinski prehod daleč ob strani. V srednjem veku se je 
popolnoma uveljavila cesta od Planine na Postojno* in ob njej je 
nastal naš trg. Preseneča, da se v področju Planine niso* našli p ra 
zgodovinski sledovi, saj je celo* rimskih le malo (44). Tudi krajevna 
imena ne pripovedujejo* o stari naseljenosti. Kdaj je Planina dosegla 
tržne pravice, ni znano*, vsekakor šele zelo kesno*; v listinah izpri
čane so* šele za prehod v novi vek (245). Ob važnem prehodu nastali 
trdni gradovi na  obvladujočih višinah so* pač v zvezi z razvojem 
trga, in sicer vrh poti na Unec (»Stari grad«) ter tik nad izvirom



Unca, k jer se vidijo razvaline; dedič po obeh se more smatrati 
današnji Planinski Grad. Prav dejstvo, da se ime vasi in izvira 
potoka Unec ujemata, priča, da je bila Planina kesnejše naselje, 
sicer bi morala ona dobiti ime po potoku, ne pa bolj oddaljena 
vas Unec. In podoba je, da je imel Unec v srednjem veku tržne 
pravice, vsekakor poprej ko Planina, saj se že leta 1217 navaja trg 
ob reki Uncu (Kos, Gradivo V, s. 149), a se ne imenuje ne po imenu, 
ne po> legi.

Ko se je Planina razvijala v trg, se je vršil promet v glavnem 
ob poti, ki je držala od Dolenjega Logatca skozi Martinj vrh in 
Laze ter čez polje. Ker so tu prepogosto nagajale povodnji, so v 
18. stoletju napravili pomožno cesto v ovinku od Lazov skozi Ivanje 
selo in Unec. Dodobra so se izognili poplavam, ko so zgradili veliko 
cesto poi zahodnem robu polja, dovolj visoko, da je niso' dosezale 
niti najvišje vode.

Planina že po zunanjem licu kaže, da je nastala ob veliki cesti. 
Razpoložena je ob njej v dveh dolgih nizih domov, toda le malo 
v strnjenem načinu. V trgu sta dva dela, Spodnja in Zgornja P la
nina, ne da bi bilo do sedaj po jasnjeno', kako je genetično' razmerje 
med njima, Podoba je, da je Spodnja Planina starejša in da se je 
Zgornja razvila kesneje, ko je tam  stekla nova cesta.

Planino1 je bila železnica prav takoi silnoi prizadela kot Vrh
niko. Zgradili so jo nad vzhodnim robom polja in v velikem ovinku 
mimo Rakeka na Postojno; do kolodvora ima Planina 4 km. Pre
nehanje prometne funkcije, ki je bila na njej zgrajena gospodarska 
osnova Planincev, je biloi tem usodnejše^ ko je tu zelo malo pogojev 
za tržno, obrtnoi ter upravno središče. Zakaj okolica je zarasla s 
prostranimi neobljudenimi gozdi, a tudi soseska polja štejejo le 
nekaj vasi. Sedež sadnega in političnega (4) okraja je bil tu le 
v letih 1868—-1875; kmalu so ga premestili v Logatec.

Z nastankom novih državnih meja 1918—1945 se je položaj 
Planine zopet temeljito' spremenil. Državna mejnica je tekla na 
vznožju Hrušice in Postojnskih vrat, takoi da so bili glavni gozdi 
upravno-političnoi ločeni od polja. Celo zgornji del trga z zadnjimi 
hišami (Kačja vas) in z graščino’ ter Mlini in izvirom Unca je bil 
dodeljen na italijanskoi stran. S tem je Planina dobila mejno* funk
cijo' in z njo organe ter institucijo mejne uprave, kar je njemoi u r
bansko' vlogoi zopet nekoliko poživiloi Toda za poglavitno gospo>- 
darsko panogo Notranjskega podolja, lesno trgovino ter žagarstvo, 
SO' ostali pogoji skrajno neugodni. Na železnici je mejno funkcijo 
prevzela postaja Rakek. Z letom 1945 je mejna vloga zopet odpadla 
in Planina je  ostala znova navezana sama nase.



STA R A  H O T E N JS K A  D O L IN A . Severn ozahodno* od Planinskega 
polja se vleče nekoliko nad njim suha dolina, povečini zelo* široka, 
z zakrasevanjem že razpadla v obilico vrtač in majhnih uval, tako 
da je ravnega površja ostalo zelo malo*. To je ostanek prostrane 
srednjepliocenske doline, po' kateri je stara Hotenjska rečica tekla 
proti stari Ljubljanici; vleče se mimo- Hotedršice in Godoviča skoro 
tja do* Idrije. Ko se je ta  dolina vrezavala po* bočni eroziji, je bila 
Hotenjka še močna povrhnje tekoča rečica, zakaj dobivala je še 
dotoke od Trnovskega gozda, zgornja Idrijca, Belica in Kanomelj- 
ščica so se iztekale vanjoi. Šele kesneje, ko* je zakrasevanje prevla-

Pod. 194. Sprememba razvodja med Hotenjko ter Idrijco

L eg en d a : A. P rv o tn o  s ta n je ,  k o  so  K an o m lja , B elica  in  s e d a n ja  z g o rn ja  
I d r i j c a  b ile  še  p r i to k i  H o te n jk e , k i  j e  te k la  n a d z e m sk o  p ro t i  P lan in i-L o g a tcu . 
B. P rv o tn a  (spodnja) Id r i jc a  je  z z a d e n sk o  e ro z i jo  p re to č ila  k  seb i K an o m ljo  
in  N ikovo. C  P re to č ite v  j e  d o v ršen a  v v sem  o b seg u ; »obg lav ljeno«  H o te n jk o  
j e  v rh  te g a  z a k ra s e v a n je  p re lo ž ilo  v  n o tr a n jo s t  in  n a  p o v rš ju  je  o s ta la  le  še 
s u h a  do lina , k i  p o te k a  m im o  G odov iča  in  H o ted rš ice  p ro t i  K a lcam  m ed  

P la n in sk im  p o lje m  te r  L ogaško  k o tl in o

dovalo* vedno bolj, je Idrijca z zadensko erozijo prodirala bolj in 
bolj ter navedene potoke pretočila nase; da pa so bili prvotno' 
usmerjeni proti JV, kaže še danes smer njihovega zgornjega toka.

Hotenjska dolina doteka premočrtno* v dinarski smeri; že na 
prvi pogled je razvidno, da je zarezana po* veliki idrijski prelom
nici. Toda podoba, je, da rečica, ki jo je izoblikovala, ni tekla v pod
ročje Planinskega polja, marveč da se je pri Kalcah zavila v kolenu 
na SV, odtekajoč proti Logatcu. Ob ostrem ovinku pri Kalcah ji je 
dotekala rečica od Planinske kotline. Tako* je bilo v zadnji normalni 
dobi, preden je prevladalo* zakrasevanje; zakaj dno* suhe doline, 
pri Hotedrščici še visoko 530—535 m, se znižuje proti Kalcam na 
višino* pod 500 m in pred Logatcem na 490 m (Serko) ; v odgovarja
joči višini je k njej nagnjeno* staro* dolinsko* dnoi čez Grčarevski 
vrh. Hotenjsko rečico* smo imenovali glavno*, zakaj zdi se, da je 
zakrasevanju vodni odtok čez Planinsko* polje* poprej podlegel, 
nego Hotenjki, ki je dobivala trajno* vodo* z nepropustnega hribovja



na S; saj Zejski potok še danes potnica tik  ob Hotedršici. Najkesmeje 
je  zakrasevanje prevladalo v spodnji Hotenjski dolini,, k i je pola
goma postajala suha,; vodni odtok se je iz, n je prestavil v notranjost 
in H otenjka priteče danes na dan pod Grčarevcem samo še kot 
kratek, a močan krašk i izvor.

V Hotenjski suhi dolini je ostalo malo ravnega, s preperelino 
zadostno pokritega površja, sposobnega za obdelovanje. Zato je 
tudi obljudenost majhna, pa še pri tem je naglasiti, da so redka 
večja naselja kakor Hotedršica, Godovič postavljena na rob suhe 
doline. Pripomniti je, da imamo' v znatnem delu Hotenjske suhe do
line zelo' razširjeno poseljenost v obliki samotnih kmetij, kar je 
doslej popisovanemu predelu slovenskega krasa tu j pojav. Ni 
dvoma, da je ta  oblika segla semkaj s sosednega nekraškega prež
dela na sc-veru. Prav tako ni dvoma, da se je poselitev v obliki 
samotnih kmetij zgodila šele kesnoi, saj se z njimi obljudeni predel 
označuje s skupnim imenom Novi svet,

BEGUNJSKA SUHA DOLINA IN LOGAŠKI RAVNIK. Se interesamt- 
nejša je suha dolina prvotne Cerkniščice, ki jo imamo v vzhodnem 
pasu podolja, vzhodno od Planinskega polja, Ako motrimo* pokra
jino kjerkoli z višine, n. pr. izpod Kožljeka ali s Slivnice, se nam 
odpre v morfogenetskem pogledu silno zanimiva slika. Pri Begu
njah se vidi na obeh straneh Cerkniške Bistrice široka rečna terasa, 
ki so na njej njive in travniki in k jer stoje ob zgornjem robu ravne 
police vasi Topol, S el š ček, Brezje. V to široko' teraso pa je vrezana 
ožja dolina sedanje Cerkniščice in ob njej ne široka aluvialna rav
nica, sedanje dolinsko1 dno-, k i je zeloi vlažno in sposobno samo' za 
travnike, Tja do* Cerknice so v tem dolu samo' mlini in žage name
ščeni ob vodi. Pri Begunjah pa moramo ugotoviti, da se od opisane 
doline sedanje Cerkniščice loči višja suha, dolina ter zavije ob 
vasi proti SZ, mimo Bezuljaka, zarezana s svojim dnom točno v vi
šini teras ob sedanji Cerkniščici, 30 m nad dnom. Nikakega dvoma 
ne more biti, da je Cerkniška Bistrica prvotno' tekla v smeri suhe 
doline, in da se je šele kesneje prestavila v progo' proti Cerknici ter 
Cerkniškemu jezeru. — Suha dolina je zelo' široka, z obsežnim plo
skim dnom, mestoma docela ravnim, povečini pa razpadlim v ne
štete vrtače. Vleče se točno v dinarski smeri, mimo Bezuljaka in 
pod Dobcem, v pravcu na Logatec; v srednjem delu se celo močno 
razširi v znameniti Ravnik, končno pa se, še preden doseže Logaško 
kotlino, nanagloma zoži in skoro povsem zaključi, tako da se more 
opazovati kot nekako' nadaljevanje samo prav ozek suhi dol, toda 
zvišujoč se v položen prag. Podoba je, da imamo tu opravka s suho



slepo dolino. Tu je prvotna Cerkniščica prestopila na votlikavi 
kredni apnenec, njen nadzemski tok je nehal in ob nekdanji njeni 
pomikvi konča slepa suha dolina logaškega Ravnika; bočna erozija 
stare Cerkniščice je samo do tod izdelala ravno dolinsko dno. Ni pa 
izključeno, da je pliocenska Cerkniščica tu zavila na desno v sedaj 
suho' dolino, ki se vleče vzhodno od. Logatca in pod Štampetovim 
mostom proti Yerdu-Vrhniki.

Široko plosko dno suhe doline pliocenske Cerkniščice ima tako 
prostran obseg, da ga je prebivalstvo označilo z značilnim imenom 
»Ravnik«. Toda vse to zemljišče je porasti01 z gozdom. Suha dolina 
ima samo v zgornjem delu v znatnejši meri z obilno preperelino 
pokrita travna tla, k jer so njive s travniki in na katere so se naslo
nile vasi Begunje in Bezuljak, v manjši meri Dobec, ki stoji še više, 
na pobočju. Malo niže imamo1 v suhi dolini samo' še travo, potem pa 
prične lep gost smrekov gozd, ki zavzema veliko večino suhe do
line in sega prav do Logaške kotline.

LOGAŠKA KOTLINA. Logaška kotlinica je v več pogledih samo
svoja enota, Medtem ko je vse podolje od Kozjega vrha do' nekaj 
čez Planinsko' polje s Hotenjslco suho dolinoi vred izdelano' točno 
v dinarski smeri, ob veliki idrijski prelomnici, je spodnji del iz
dolben v prečnem pravcu. Toda tudi ta poteka na tektonski za
snovi. Od Hotenjske suhe doline poteka nekako mimo Kalc in 
Logatca pa mimo' Rovt proti Poljanam krepka prelomnica, ki se 
ob njej triada, tvoreča zahodno' obrobje ob podolju, stika s krednim 
apnencem, ležečim na vzhodno' stran, kot nadaljevanje najbolj vot- 
likavega kompleksa. Vsi potoki, ki dospo do nje od SZ, poniknejo 
takoj po prestopu. Od Logatca drži še druga prelomnica ob južni 
strani Zaplanske planote proti Yrhniki; tudi ta  loči triado od krede. 
Ob teh dveh prelomih teče sedanji stržen v podolju od Hotenjske 
suhe doline mimo' Kalc in Logatca do Barja pri Yrhniki. Že v geo
logiji (58; 82; 72) so izrazili misel, da se je dotok stare Ljub
ljanice razvil v naslonitvi na to tektonsko črto, ki se, kakor je po
doba, vjema s podolžno' osjo Barja.

V Logaški kotanji smo v mejnem pasu krasa. Na zahod od 
imenovane tektonske in geološke meje tvorijo površino nepropustne 
triadne kamnine, zato se je v njih ohranilo' normalno' nadzemsko 
odmakanje, medtem ko je na ostalih straneh zakrasevanje prevla
dalo popolnoma. Na meji med nepropustno in kraško kredi pripa
dajočo cono je nastala Logaška kotlina. Iz nepropustnega ozemlja 
na sevemozahodni strani pritekajo' potočki in ponicajo ob prestopu 
na apniška kredna tla; na skrajnem SZ Rovtarica in potok v Logu



kotline same več ne dosežeta, ohranjene pa soi do nje še suhe dec
line. Reka doispe s Črnim potokom še na ravnino* samoi ter izginja 
v ponikvo šele pri Dolenjem Logatcu.

Logaška kotlinica se ne more smatrati za kraško polje, saj ji 
manjkajo za to tipične značilnosti. Še najbolj spominja na slepe 
doline, na njihov zaključni del. Tu priteka od SZ Reka, ki sprejme 
ob prestopu v kotlinico Črni potok, a hkrati zavije v pravem kotu 
proti SV. V počasnem toku premeri, tu Logaščica imenovana, južno 
polovico ravnine, nudeč vodno* siloi ne maloštevilnim mlinom ter 
žagam, a ko se približa vzhodnemu robu, ponikne v veliki rupi 
(»Jačka«) (241 a). Nikakega dvoma ne more biti, da je Logaško 
kotlinico izdolbla v glavnem Reka s Črnim potokom; poprej je 
imela očitno znatno* daljši povrhnji tok v smeri proti SSV, kakor 
priča razprostranjenost ravnine. Kesneje, vsekakor v diluviju, je 
dolino doletelo krepko nasipanje; Reka je s Črnim potokom iz ne
propustnega, v znatnem delu škriljevega ozemlja nosila obilo* dro
birja, Z njim je* zasula spodnji del svoje doline ter jo spremenila v 
znatnejšo ravan. V njen severni del, imenovan Pusto polje, prehaja 
dolga suha dolina, po kateri pridemo ob cesti do žive doline, v ka
tere slepem zaključku ponica Rovtarica; ne more biti dvoma, da je 
nekdaj povrhnje tekla v Logaško dolino ter sodelovala pri izobliki 
njenega severnozahodnega dela, Celo od Petkovškega potoka, ki 
ponica v Logu, drži suha dolina v severni konec logaškega Pustega 
polja.

Genetične osnove logaške sovodnji so v dejstvu, da prečna 
vdolbina reže podolžne dinarske pasove, in sicer prav tamkaj, kjer 
poteka lomna in geološka meja. Napredujoče zakrasevanje je staro 
sovodenj razdejalo. Na obeh straneh Logaške kotline, zlasti na 
vzhodu, imamo ohranjene prav obsežne, dasi zelo zakrasele rečne 
terase, ki jih je bila vrezala bočna erozija prvotne Ljubljanice; 
danes so izoblikovane v dolgih ploščatih hrbtih in brdih ter po
molih, tvorečih podolje mimo Logatca tja  do Barja pri Vrhniki, na 
obeh straneh najnižjega s tržen a. Postopoma so porastli z gozdom. 
Pozornost vzbujata dva globlja stržena, kot dva plitva dola. Prvi 
poteka od Pustega polja med Raskovcem (655 m) in Strmico 
(625 m) ; po njem drži sedanja velika cesta ter železnica, a v nje
govem levem krilu je zarezala Bela svojo* živo dolino* do Barja na 
Vrhniki, zakrasevanje ji je vzelo* samo najvišji del pri Prezidu. 
Drugi plitvi dol poteka na vzhodni strani Raskovca ter se nada
ljuje z enim krakom do Logaške kotline — po njem drži prastara 
cesta, ki je tekla tod skoizi stoletja, po sledeh rimske —, a z drugim, 
očitno* glavnim se vleče proti J (»Dolinska pot« teče po njej), kjer



doseže še brez praga zvezo z Ravnikom. V področju podolja pri 
Logatcu so potemtakem zelo zanimivi, še ne povsem pojasnjeni 
sledovi starih hidrografskih žil.

Ravan Logaške kotline leži v južnem delu 490 m, a v severnem 
470 m nad morjem. Nahaja se potemtakem okroglo 35 m nad gla
dino' Planinskega polja. To višinsko' razmerje preseneča, zakaj v 
Notranjskem podolju se višina v kotlinah postopno zmanjšuje od 
Prezidanske kotanje (780m) na Loško dolina (580 m), pa na Cerk
niška Blata (550 m) in kočno na Planinsko polje (447 m). Podoba 
je, da je, potem ko je zakrasevanje s ponikalnico prevladalo v No^ 
tranjskem podolju, podzemski pretok med Planino' ter Cerknico in 
Bar jem potekal neposredno', a, logaške vode same soi mogle vrezati 
svoje vdolbine počasneje, pri čemer je nemara tudi lega vstran od 
idrijske prelomnice imela zadrževalen učinek.

Južni del Logaške kotline je prekrit s finejšim, v obilni meri 
ilovnatim drobirjem, ki sta ga potoka nanesla s hribovja. Popol
noma je raven, samo Reka je zarezala vanj svojo razmeroma plitvo 
strugo. Povodnji tu sicer niso' redek pojav, vendar ne takoi pogoste 
in škodljive, da bi bistveno' vplivale na gospodarsko' izkoriščanje 
ravnine. Zakaj vsa ravnina je tu obdelana; lepe njive segajo prav 
do potoka, samo v manjšem delu višje gor vidimo' ob njem pretežno 
travnike. Na živoskalni obod sega polje prav malo*, pač pa vidimo 
tamkaj v spodnjih legah na položnih pobočjih obilo s travo poi- 
rastle površine.

Severni del je znatnoi drugačen. Tu je ravan vsaj deloma po
krita z debelejšim apniškim drobir jem, očitno tudi malo' na debelo, 
saj gleda ponekod živoskalna osnova na površje. Najbolj na severu 
so' se na ravnini izoblikovale prav plitve kotanje, Yes ta del se ime
nuje Pusto polje in po* njem ni videti kaj prida njiv, marveč je 
povečini s travo' porastlo ter se porablja največ za travnik in paš
nik. Kar preseneča, ko vidimo severni del popolnoma neposeljen, 
brez slehernega naselja. V popolnem nasprotju s Pustim poljem, ki 
je zares povsem prazno', je južna polovica Logaške kotline, ki je 
zelo' gosto obljudena, A tu preseneča tako' rekoč prevelika oblju
denost, saj se na prvi pogled pokaže, da izredno veliko število 
prebivalcev Logaške kotlinice ni v sorazmerju S' primeroma majhno 
površino polja in ne veliko ploskvijo' travnikov ter pašnikov. Toliko 
zgostitve prebivalstva ni povzročilo' samo kmetijstvo, marveč druge 
gospodarske osnove. Da je bil med njimi na prvem mestu promet, 
o tem nam zgovorno' pripoveduje že sama razvrstitev domov, ki 
nam razkriva razmeščeaost ob novi cesti, nastala v novejših sto
letjih, medtem ko' vidimo' stara jedra malih naselij ob robu kotlinice



ob pomolih od Gorenje rasi do Celca in Dolenjega Logatca. Že pred 
zadnjo vojno je bilo kmetijskega poklica v takratnih občinah Do
lenji Logatec samo- 33,1 %  in Gorenji Logatec 49,5 % celotnega pre
bivalstva. In tudi dane® je tu močno koncentrirano' pripravljanje 
ter obdelovanje lesa, pa  tudi prava lesna industrija.

Kakor Planinsko polje obdaja tudi Logaško kotlino neposeljeno 
ozemlje v ogromnem obsegu. Proti V in JV se razprostira skoro 
neobljudena Pokojiška planota, na Z in JZ se vleče skoro prav tako 
prazna Hrušica, celò podolje proti Planini in Vrhniki je nepose-

Pod. 195. Dolenji Logatec

Ijeno1. Samo v hribovju na SZ je drugače; tu je v normalnem ži- 
vahno razrezanem zemljišču, ki pomeni že prehod v Idrijske pla
note z obilnimi terasami ter ploščatimi, marsikje skoro ravnimi 
robovi in hrbti prostora in pobude za kulture ter naselja, Tu je 
ozemlje obljudeno, dasi razmeroma ne gosto; tu začne pas samotnih 
kmetij, ki jih v obrobju podolja doslej nismo opazili nikjer, razen 
v Novem svetu, z mnogimi zaselki ter majhnimi vasicami vmes.

LOGATEC, NJEGOVA PROMETNA LEGA IN SEDANJI GOSPODAR
SKI ZNAČAJ. Območje Logatca je nedvomno^ prametnogeografsko 
najbolj pomembni del vsega Notranjskega podolja. Kakor je iz 
spredaj navedenih tektonskogeoloških vzrokov postalo znatna so
vodenj, tako je v naslonitvi na hidrografske in oroplastične osnove 
postalo: temelj velikega križpotja. Prastara pot od Barja pri Vrh



niki teče tod mimo k  morju, bodisi po prvotni cesti skozi M artinj 
h rib  na Laze in Postojno, kakor po novejši, na rim skih sledeh ob
novljeni cesti čez Hrušico na Vipavo. O d n je se cepi v Kalcih cesta 
skozi Hotedrščico na Idrijo, pa cesta, k i vodi iz Dolenjega Logatca 
pod Medvedjim brdom  tudi na Idrijo*, izpopolnjena v novejši dobi 
z važno zvezo* na  Žire pod Rovtami. Nič m anj ko v šest smeri teko 
danes ceste iz Logatca, ako vzamemo*, kakor edino* pravilno*, pod 
tem imenom vso naselbinsko* enoto* ob veliki cesti.

Pod. 196. G orenji Logatec

V sredini se lepo vidi začetek Idrijskih, planot, v ozadju Hrušica

Izredno poučno* je prem otrivati, kako* prevladujoče je  promet 
vplival n a  razvoj naselij. Tako* Dolenji ko*t Gorenji Logatec sta 
po*stavljena na dolgo* o*b veliki cesti; p ri Dolenjem Logatcu moremo 
podobno kot na V rhniki in v P lanini presojati, kako* je preložitev 
ceste povzročila prem aknitev naselbinskega središča od stare ceste 
k  no*vi. Po* dolgem ob cesti se vrstijo domovi, med njimi velike 
trgovine in še bolj veliki domovi s starim i hlevi in gostilnami, za
puščina po velikem nekdanjem  prom etu na cesarski cesti. M artinj 
h rib  je  razvrščen ob stari cesti po* dolgem ob klancu, s* katerim  se 
je  vzpenjala čez Kališki hrib  proti Lazam; da to ni morda starinska 
obcestna vas, nam  priča okolnost, da  so v vasi domala samo kočarji, 
pač potomci onih ljudi, ki so se bili naselili pod klanec, k je r se je  
obetal zaslužek pri prevozu in prenosu. O d Dolenjega Logatca



do Kalc moremo opazovati, kako so se nabrali domovi ob novi cesti» 
kamor jih je takisto privabila zaposlitev pri sprovajanju prometa, 
Malokje se nam privlačni vliv prometne žile v razmestitvi, naselij 
kaže tako očitno1, kakor v Logaški kotlini.

Logatec je eden najinteresantnejših primerov, kakoi relativ
nega pomena so bile formalne razlike med vasjo, trgom in mestom. 
Dolenji Logatec šteje sam 1156 prebivalcev in  je tedaj večji od 
marsikaterega trga in mesteca ter ima tudi več urbanske funkcije. 
Toda upoštevati moramo, da se obenj naslanjajoi še vasi Čel c e, 
Brod in Gorenji Logatec (474 prebivalcev), ki tvorijo z njim na- 
selbinsko enoto, razpoloženo poi dolgem ob veliki cesti. Pri tern niti 
nismo vračunali še dragih manjših vasi, ki so postavljene deloma 
ob rob kotlinice, a deloma tudi ob ceste, stare ali nove. V celem 
živi tedaj v tej mali kotlinici, ki tvori naselbinsko enoto, skoro po
vsem enotnoi naselje, nič manj ko blizu 4000 ljudi.

Logatec ima sličnost s Planino in Vrhniko, da stoji na vznožju 
velikega klanca, ki vodi v njem cesta čez Hrušico v Vipavskoi do- 
linoi. Zato: gotovoi ni slučaj, da so se v njem našli sledovi poseljenosti 
iz rimske dobe, ki mu je zapustila v dediščina tudi ime (iz Langa- 
ticum); ni pa sledov iz prazgodovinske dobe, kakor tudi ni zna
menj obilne poseljenosti iz zgodnje slovenske dobe. Kolikor bolj 
se je oživljala cesta in poi njej promet mimo Planine in čez, Hrušico, 
tem bolj je uspeval Logatec, osobitoi v novem veku, ko so' se moder
nizirale prastare prometne žile in se izboljšale poti, ki se tu cepijo 
v stran.

Zaradi mnogo ugodnejše prirodne in prometne lege je Logatec 
v dobi prehoda na železniški promet mnogo boljše odrezal negoi 
Planina in Vrhnika, Tu jei nastala železniška postaja tik ob Dole
njem Logatcu in k njej se je uredil veliki promet od blizu in daleč, 
zlasti tudi dovoz od Idrije in iz, zgornje Poljanske doline. Zatega
delj je Logatec mogel postati središče za izkoriščanje ogromnih 
gozdov, ki ga obdajajo na vseh straneh, še prav posebno na jugu 
in vzhodu. Velike žage in skladišče lesa ter desak ob kolodvoru 
pričajo, da je Logatec enoi najvažnejših središč lesne trgovine in 
žagarske industrije; zaposlenost v njih je ljudem pomagala pre
magati kritične težave ob prehodu iz propada starega cestnega 
prometa v moderni železniški obrat. Saj je živeto od nje v stari 
občini Dolenji Logatec 14,1 %, Gorenji Logatec 16,7 % prebivalstva. 
Ugodna prometna lega je nadalje pripomogla, da so v letu 1875 
preselili semkaj iz Planine sedež političnega in sodnega okraja ter 
z njima drage ustanove, ki spadajo k upravni funkciji te vrste.



Toda po letu 1945 je okraj v Logatcu znova nehal obstajati, Lo
gatec je ostal močno središče izkoriščanja goizdov in industrijske 
predelave lesa. Tu je veliki lesni kombinat »Lip«, ki zaposluje 
622 delavcev in zadružno' lesno' predelovalno' podjetje »Hrušica« 
s 34 zaposlenimi. Izven lesnoi-žagarske panoge soi se tu naselila 
manjša obrtna podjetja.

PROMETNA VLOGA IN GOSPODARSKA STRUKTURA NOTRANJ
SKEGA PODOLJA. Na mnogih mestih opisa nam je bila prilika, da 
opozarjamo: na izrednoi pomembno' vlogo, ki soi joi imeli posamezni 
deli Notranjskega podolja v prometu. Umestno' je, da si ob za
ključku ogledamo še v pregledu prometno' vlogo celotnega podolja,

Notranjsko podolje je klasičen primer za obče znano dejstvo', 
kako je dinarski gorski predel najboljše prehoden v podolžni smeri. 
Toda prav tako' nam pripoveduje, kako' so kraška polja, čim bolj 
SO' tipična, ovira prehodnosti. Nadalje nam nudi primere, kako silno 
važni so kraji, k jer nudijo oroplastične prečne vrzeli naravno 
osnovo za koristno' kombinacijo podolžnih s prečnimi prehodi, ka 
kor je ob Postojnskih vratih, prehodu čez Bloke ter ob Logaški 
kotlini. Izrabljali so se posamezni podolžni oddelki za olajšanje 
prečnega prehoda. Saj je v slovenskem oizemlju glavna prometna po
treba po prečnem prehodu od Ljubljanske in Krške kotline k sever
nemu Jadranu in k veliki ravnini Apeninskega polotoka. V tem je bila 
že od nekdaj prometna značilnost Notranjskega podolja.

Še važnejši je bil spodnji del podolja za prečni prehod. Pot 
skozi Postojnska vrata na Ljubljansko' kotlino' je morala biti že 
silno' stara, saj je zapopadena v argonavtski pripovedki. Toda ob 
tem se nam vednoi znova vsiljuje domneva, da je najstarejša ona 
varianta, ki pomeni od Postojnskih vrat zaokret skozi Raltovsko 
uvalo pa mimo' Cerknice na Bloke ter po> sušnih višinah bodisi do 
Barja pri Igu kot neposredno na Dolenjsko'. Mnogi prazgodovinski 
sledovi kažejo' nanjo' (prim. Gradišča) in tudi v zgodnjem srednjem 
veku se zdi, da je imela prednost pred potjo skozi gozde in po
plavna ozemlja mimo Planine ter Logatca in Vrhnike. Vsekakor je 
imela v dobi slovenske poselitve vodilno vlogo. Rimljani so speljali 
svojo varianto zelo velikopotezno, ko' so zgradili cesto od Logatca 
kar naravnost čez visoko' in široko' Hrušico' na Ajdovščino. Ta cesta 
je uporabljala podolje na zelo' kratkem sektorju, dočim je prvotna 
smer zavila šele od Planine na Šmihel. Kako' važna je bila ta pot 
za vojaške prehode, o> tem priča dejstvo, da so se ohranili znatni 
ostanki rimskih zaščitnih zidov na obeh koncéh podolja, na Ra-



skovcu pri Vrhniki in pri Prezidu, ki je tudi svoje ime dobil po 
njem.

V zvezi s cestami je  nastanek vseh znam enitejših krajev  v po
dolju: Vrhnike, Logatca, Starega trga-Loža, P lanine in Cerknice.

V dobi turških napadov se je Notranjskemu podolju ojačila 
podolžna prometna vrednost v strateškem smislu, saj soi v tej smeri 
pretili turški navali. Spomin nanje se je ohranil v ustanovitvi me
steca Loža: v Cerknici pripoveduje o turškem napadu leta 1472 
napis sredi trga na cerkvi, ob taboru podobnih utrdbah. Nadalje 
pričajo o tem zelo številne gore ter hribi v podolju in ob njem z 
imeni Stražnik, Stražnica, Stražišče, pripovedujoč 0 ' preprostih 
obrambenih ukrepih bodisi prebivalstva ali fevdalnih oblasti.

Modema velika železnica uporablja polovico' podolja ter Po
stojnska vrata.

Notranjska podolje je zarezano po dolgem med dve ogromni 
gozdni enoti, med Rakitniškoi-Potočanskoi in Snežniško' višavje si 
Hrušico. Podolje samo ima v svojih pobočjih ogromne gozde, 
v spodnjem delu, okrog Planine ter Logatca, pa tudi v dnu samem. 
Zaradi tega se je v modemi dobi v tej smeri osredotočilo' odvažanje 
lesa in so tu nastala najvažnejša lesna tržišča na Slovenskem. 
Lahko' rečemo, da se malokje pri nas naloži na vlake toliko lesa 
in desak kakor na železniških postajah od Vrhnike do Rakeka. Tudi 
gozdnemu izkoriščanju je tedaj osnova v ugodni prometni legi 
Cerkniškega podolja, V znatni meri je začel ovirati popolno uve
ljavljanje prometne funkcije poi letu 1918 potek nove državne meje, 
ki je upravno* in carinsko' ločila zgornje dele pobočij od dna podo
lja in cest ter železnice v njem.

S sekanjem  in tesanjem  ter prevažanjem  lesa je  zaposlenih 
v podolju ogromno ljudi, p rav  tako kakor im ajo tudi km etje v 
prodaji lesa iz lastnih gozdov še danes znaten dohodek. Delež 
prebivalstva, k i živi od zaposlitve v žagarskoi-go'zdni panogi, 
je  samo še v nekaterih  naših alpskih predelih tako  velik kot v No
tranjskem  podolju. Saj je znašal leta 1931 (v predvojnih občinah) 
v Begunjah 18,3 %, Planini 13,7 %, Rakeku 11,4%, Gorenjem Lo
gatcu 16,7 %, Dolenjem Logatcu 14,1 %.

Za km etijstvo so dejansko' v N otranjskem  podolju na razpolago 
pičle površine, a mnogoi več kakor za poljedelstvo za živinorejoi, 
pač z obilnimi pašniki te r travniki. Sa j so tudi njive boljše za krm ne 
sadeže kakor za žita, V kraških  poljih te r uvalah se nedvomno zelo 
pogosto pojavlja toplinski obrat, z obilico vlažnosti in hladom. V lesu 
in lesni trgovini imajo' tedaj prebivalci nadomestilo' za izgubo ve
likega zaslužka, k i ga je  nekdaj pred  železnico nudiloi prevozništvo



od Cerknice do Vrhnike. Toda k ad ar je zastal izvoz lesa in lesna 
trgovina sploh, tak ra t so je, reči moremo, znatnem u delu prebival
stva, posušil poglavitni vir dohodkov, osnova blagostanja,

N otranjsko podolje ne razpolaga z rudnim i zalogami, še gline 
za opekarne je  tu  malo. A pniške plasti tod vsebujejo tud i žele- 
zovca le malo>, zato imamo maloi sledov starega železnega rudarstva 
ali njega predelave, k i je  sicer b ila tud i v  slovenskih apniških pod
ročjih zelo' udomačena in običajna. Šele onstran Kozjega vrha, p ri 
Čabru, so ostali sledovi poi starem fužinarstvu.

N otranjsko podolje ne razpolaga z vodnimi silami. Ponikalnice 
imajo pač dovolj vode za m ale mline te r žage in prav  zanimivo je 
opazovati, kako* soi m lini gosto' postavljeni ob potokih k a r  brž ob 
njihovih izvirkih; saj je  celo tolika vodna moč v kraških  predelih 
redkost. Neugodno pa  je velikoi kolebanje vodnega stanja. Toda ni
k je r ne zadostuje vodna sila za kako  drugoi gospodarsko' izrabo in 
k je r imamo kot v Logatcu, Cerknici, Rakeku in  drugod večje žage, 
soi zgrajene n a  drugačni pogonski sili.

Za obrt in industrijo' potem takem  v podolju ni bilo' prirodne, 
v proizvodih domače grude temelječe osnove. K ar je obrti, temelji 
domala vsa na izkoriščanju gozda, na žagarski industriji, k i je  tu  
zavzela razm erje kakor m alokje n a  Slovenskem. Toda drugačne 
predelave, lesa v povodju skoro da nisoi poznali, m ajhni začetki so 
bili storjeni k  prav i lesni industriji le v Logatcu in  v M artinjaku. 
Tu je  prinesla veliko' spremembo' šele socialistična graditev, ki je  
začela sistematično razvijati pravo lesno industrijo. N astala so 
večja predelovalna podjetja v Starem trgu v Ložki dolini, v Cerk
nici te r M artinjaku, v  Rakeku ter v  Dolenjem Logatcu, a vrh tega 
še m anjša. Saj je treba  naglasiti, da je  Notranjsko' podolje po» svo
jih  prirodnih in prom etnih pogojih, zlasti z obilico gozdov te r legi 
ob glavni železnici ustvarjeno', da se tu  razvije n a  veliko lesna in
dustrija. Potrebno pa je, da se razvijejo tud i druge industrije, k a 
kor uči dober vzgled s kovinsko v Ložu.

V celem je za gospodarsko strukturo Notranjskega podolja 
značilno', da so tu v starem ob kmetijstvu močno sodelovale druge 
gospodarske panoge, predvsem izraba gozda, zaposlenost v  pro
metu, ki je pomenila seveda nekdaj še brez primere več, pa ur- 
banski poklici v treh manjših upravnih središčih, za katera je 
podolje po' naravi odbrano' kot koncentracijsko ožilje širokega pre
dela. Zelo' je značilno, da se je v spodnjem delu podolja, k jer teče 
železnica, delež kmetskega prebivalstva že med obema vojnama 
znižal pod polovico, in sicer v takratnih občinah Dolenjem Logatcu 
na 33,1 %, Gorenjem Logatcu 49,5 %, Planini 48,4 %, Rakeku



33.6 %, medtem ko se je v zgornjem delu še držal nad 50 %, toda 
vendar še precej nizko, v Ložu 60,2 %*, v Cerknici 64,4 %*, Begunjah 
60,1 %*, a tudi v Hotedršici 60,8 %>. V novih občinah je sedaj kme
tijskega prebivalstva : v Logatcu 42,3 %, v Cerknici 52,5 %  ter v 
Loški dolini 52,7 %*.

P O S A V S K A  S L O V E N I J A  V C E L O T N I  L R S

Posavska. Slovenija meri 9039 km2, kar pomeni 45,1 %* celotne 
površine LR Slovenije. Na tem ozemlju je po stanju v letu 1953 
živelo* 647.781 ljudi, a to predstavlja 44,2 %; vseh prebivalcev Slo
venije. To nam kaže zelo* opazno skladnost med deležem Posavske 
Slovenije v LRS po arealu in po prebivalstvu, zato* je gostota 71,7 
na km2 zelo blizu povprečku LRS, ki znaša poi stanju v letu 
1953 73,3.

Posavska Slovenija je v sebi po prirodni osnovi bodi po gospo
darski strukturi močno* raznolična. Gospodarsko zelo razvita na 
severu, pa na žalost: še ne dovolj razvita v južnih krajih, v spodnjih 
predelih; očitno* je, da se v deležu Posavske Slovenije v LRS zelo 
poznajo te notranje razlike. V celem je tu le še 32,9 %* prebivalstva, 
ki ima svoj poglavitni poklic v kmetijstvu, a ti kmetovalci pred
stavljajo* samo* 35,4 %* vseh kmetov v LRS. Iz tega takoj razvidimo*, 
kako* močno: je* tu že razvita industrija in ob njej druge urbanske 
panoge gospodarske: dejavnosti. Aktivni delavci in uslužbenci v 
industriji z rudarstvom v Posavski Sloveniji predstavljajo nič manj 
ko 53,4 %* vseh v LRS, poi stanju v letu 1953; na prehodu iz leta 
1956 na 1957 soi pomenili zaposlenci v industriji ter rudarstvu
52,8 %  celotnega slovenskega delavstva. V istem času je bilo* tukaj
54.6 % vseh industrijskih podjetij. Toda z električno energijo iz 
virov njenega ozemlja je* dosedaj Posavska Slovenija še preslabo 
založena, saj premore* po stanju v letu 1957 12,1 %* električne pro
izvodnje* iz javnih HE, dasi 46,4 %* električne energije iz kaloričnih 
elektrarn. Industrijska podjetja pa se tu opirajo' močneje ko dru
god na lastne vodne in kalorične* elektrarne. Tu je 50,9 %  vseh 
v obrti zaposlenih ljudi celotne* Slovenije.

Posavska Slovenija ima 39,8 % vseh njiv  LRS, 40 %  vseh trav 
nikov, 42,1 %* vseh pašnikov, 30,4 % vseh vinogradov te r 29 % vsega 
vinskega pridelka. V km etijskih proizvodih razpolaga Posavska 
Slovenija s 33,8 '%» njiv  s* pšenico* in ržjo, s 34,1 % njiv  s koruzo*, pa 
40 %* s* krom pirjem , toda 52,8 %* n jiv  s krm nim i sadeži. Konj im a 
Posavska Slovenija 51,2% vse* LRS, goveda 37,8 %, a svinj 32,4 %.



V sadjarstvu je podobno; tu je na primer 29,6 %  vseh jablan LRS. 
Gozd obsega 49,3 %\ celotne gozdne površine LRS. Dasi je v spodnji 
polovici Posavske Slovenije kmetijstvo' še tako močnoi v ospredju, 
so vendarle njene kmetijske osnove relativna šibke v celoti, soraz
merna znatna šibkejše ko' v Podravju ter Pomurju. V turizmu od
pada na Posavsko Slovenijo' 50,3 % vseh turističnih nočnin celotne 
Slovenije,

Od celotnega narodnega dohodka LRS ob začetku leta 1957 
odpada 51,58 %- na Posavsko' Slovenijo.



POGLAVITNI KNJIŽEVNI VIRI

POSAVSKA SLOVENIJA. 
SKUPNOSTI. PREGLEDNA DELA

I. Anton Melik, Slovenija. Geografski oris I, i. L jubljana 1935, str. 393,
I, 2. L jubljana 1936, str. 395—701. — 2. Anton Melik, Slovenija II, 1. Slovenski 
alpski svet. L jubljana 1954, str. 607. — 3. Anton Melik, Štajerska s P rekm ur
jem  in Mežiško dolino. L jubljana 1957, str. 595. — 4. K rajevni leksikon D rav
ske banovine. L jubljana 1937, str. 715. Izdala Zveza za tu jsk i promet za 
Slovenijo. — 5. Splošni pregled Dravske banovine. Glavni statistični podatki, 
po stanju 1. ju lija  1939, na osnovi popisa prebivalstva 31. marca 1931. L jub
ljana 1939. — 6. K rajevni leksikon LR Slovenije. L jubljana 1954, str. 653. —
7. Statistični arhiv Zavoda za statistiko v Ljubljani. — 8. Mesečni statistični 
pregled LR Slovenije. Izdaja Zavod za statistiko LR Slovenije. — 9. Prikazi 
in študije. Izdaja Zavod za statistiko LRS (L. 1958: IV. letnik). — 10. Statistične 
publikacije Ljudske skupščine LRS za področja demografije, uprave in go
spodarstva. L jubljana, zlasti v letih 1952—1957 za občine ter okraje.

II. Prebivalstvo LR Slovenije po prvih rezultatih popisa leta 1953 v pri
merjavi z letom 1948 po okrajih in občinah (s karto). Popis prebivalstva 
31. marca 1953. Bilten št. 12. Izdaja Republiška komisija za popis. — 12. Letno 
poročilo hidrometeorološke službe LR Slovenije za leto 1953. Odtlej izhaja 
letno, zadnja leta celo mesečno. — 13. Gospodarski koledar za leto 1958. Izdala 
»Nova proizvodnja, str. 274. — Jože Rus, Slovenska zemlja. Kratka analiza 
njene zgradbe in izoblike. Splošna knjižnica II. Ljubljana 1924. — 15. Oskar 
Reya, Padavinska karta Slovenije za dobo 1919—1939. — 15 a. Padavinske 
karte Slovenije 1925—1940. Izdala Uprava hidrometeorološke službe LR Slo
venije. Ljubljana 1954. — 16. Furlan Danilo, Padavine v Sloveniji. Disertacija. 
Geografski vestnik 1957—1958. — 17. Ferd. Seidl, Das Klima von Krain. Mitt. 
d. Musealver. f. Krain 1891—1902. — 18. Ferd. Seidl, Dinarskogorski fén. Geogr, 
vestnik 1932—1935. — 19. Inž. Jenko Franc, Hidrologija in vodno gospodarstvo 
Krasa. Disertacija. Ljubljana 1957. — 20. Inž. Alojz Hrovat, Kraška ilovica. Ljub
ljana 1953, str. 92 +  fot.

21. Pavel Kunaver, Kraški svet in njegovi pojavi. Nova izdaja. Ljubljana  
1957, str. 183. — 22. Geologija 1953, 1954, 1955. Razprave, poročila. Ljubljana. —
23. Prvi jugoslovanski speleološki kongres. Postojna 21.—24. januarja 1954. 
Ljubljana 1955, str. 125. — 24. Anton Melik, Kraška polja Slovenije v pleisto- 
cenu. Slov. Akad. znan. in umetnosti, Institut za geografijo. Dela 3. Ljubljana 
1955, str. 161. — 25. Rudolf Badjura, Ljudska geografija. Terensko izrazo
slovje. Ljubljana 1954, str. 337. — 25 a. Po slovenskih gorah. Ljubljana 1958, 
str. 189. — 26. Mario Pleničar, Razvoj paleocena in eocena v Sloveniji. Prvi



jug. geol. kongres 1954, str. 45—46. — 27. Anton Nosan, Razvoj oligocena in 
miocena v Sloveniji. I. jug. geol. kongr., str. 47—52. — 28. Mario Pleničar, 
Razvoj pliocena v Sloveniji. I. jug. geol. kongr., str. 53—58. — 29. Ivan Ra
kovec, Razvoj pleistocena na Slovenskem. I. jug. geol. kongr., str. 59—67. —
30. Ivan Rakovec, Pregled tektonske zgradbe Slovenije. I. jug. geol. kongr., 
str. 72—82. — 30 a. Ivan Rakovec, Vodnik po zbirkah Narodnega m uzeja v 
L jubljani, Geološko-paleontološki oddelek. L jubljana 1933.

31. Ivan Rakovec, O nastanku in pomenu psevdoziljskih skladov, G. Y. 
1950, str. 191—210. — 31 a. Dr. Maks W raber, Domači kostanj v Sloveniji. 
Nova proizvodnja VI, št. 2, str. 61—83 in št. 3. L jubljana 1955. — 32. Elektro
gospodarska skupnost Slovenije. Letna poročila. — 33. Josip Zontar, Svilo- 
gojstvo in svilarstvo na Slovenskem od 16. do 20. stoletja. Dela XI. SAZU, 
str. 160. L jubljana 1957. — 34. Vladimir Leban, Km etijska zemlja v Sloveniji. 
G. V. XIX. L jubljana 1947, str. 139—149. — 35. Svetozar Ilešič, Sistemi poljske 
razdelitve na Slovenskem. Dela SAZU, Institu t za geografijo št. 2, L jubljana 
1950, str. 120. — 36. Anton Melik, Izvenalpske planine na Slovenskem. G. Z. IV, 
SAZU, L jubljana 1956, str. 275—306. — 37. Vasilij Melik, Naselja kot upravno 
statistične enote. Razvoj in struk tura  števnih oddelkov na Slovenskem. G. V. 
1948—1949, str. 153—191. —■ 38. Stane Zrimec, G ibanje prebivalstva Slovenije 
v razdobju 1931—1948. G. V. XXII, 1950, str. 61—94. — 39. Slava Lipoglavšek- 
Rakovec, Slovenski izseljenci. G. V. XXII, 1950, str. 3—58. — 39 a. Anton Melik, 
Amerika in Ameriška Slovenija. L jubljana 1956, str. 319. — 40. Vasilij Melik, 
Rast mestnega prebivalstva na Slovenskem pred  prvo svetovno vojno. Eko
nomski zbornik I. L jubljana 1956, str. 193—210.

41. Gospodarska struktura Slovenije v luči poklicne statistike in delavskega 
zavarovanja. Izdal Geografski inštitut univerze v L jubljani 1939. — 42. Milko 
Kos, Zgodovina Slovencev od naselitve do petnajstega stoletja. Slovenska Ma
tica. L jubljana 1955. Strani 426. — (Milko Kos, Zgodovina Slovencev od nase
litve do reforameije. L jubljana 1933. Str. 256.) — 42 a. Milko Kos, U rbarji salz
burške nadškofije. Slovenska akadem ija znanosti in umetnosti. L jubljana 1939. 
Str. 167. — 43. Erläuterungen zum Historischen Atlas. d. österr. Alpenländer. 
Wien 1917—1918: a) Ludmil Hauptmann: K rain; b) A. Pirchegger: Istrien, 
A. Mell: Görz und Gradiška. — 44. Anton v. Premerstein-Simon Rutar, Römi
sche Strassen und Befestigungen in Krain. Wien 1894. — 45. Fran Zwitter, Sta
rejša k ran jska mesta in meščanstvo. Dis. L jubljana 1929. — 46. Anton Melik,
O mestih in trgih na Slovenskem. Glasnik Muz. dr. Slov. 1939. Str. 333—343 
(o veljavnosti strateških in prometnih faktorjev). — 47. Jože Gregorič, Slo
venska mesta in trgi. Kronika VII. L jubljana 1940. Str. 193—205. — 48. Milko 
Kos, Stari Trg in sorodna krajevna imena. Geogr, vestnik V—VI. L jub
ljana 1930. Str. 160—173. — 49. Jože Rus, O tipu našega mesta na pomolu. 
L jubljanski Zvon 50. L jubljana 1930. Str. 685—691 in 739—747. — 50. Anton 
Melik, Kmetska naselja na Slovenskem. Geogr, vestnik VIII. L jubljana 1932. 
Str. 129—164.

51. Stane Zrimec, Domovi v Sloveniji, porušeni 1941—1945. G. V. 1948 do 
1949. Str. 269—295. — 52. France Bezlaj, Slovenska vodna imena. I. del (A—L). 
Dela SAZU. L jubljana 1956. — 53. Fr. Ramovš, Dialektološka karta  sloven
skega jezika. L jubljana 1931. — 54. Predlog Družbenega plana gospodarskega 
razvoja LRS za razdobje od 1957 do 1961 leta. L jubljana, decembra 1957. —
55. Oskar Reya, Padavine na Slovenskem v dobi 1919—1939. G. V. 1940. Str. 25 
do 41. — 56. Anton Ramovš, Razvoj paleozoika na Slovenskem. Prvi jgsl.



geol. kongres na Bledu 1954. Ljubljana 1956. Str. 27—34. — 57. Franz Kosismat, 
Die adriatische Umrandung in der alpinen Faltenregion. Mitt. d. geol. Ges. 
Wien 1913. — 57 a. (F. Kossmat, P. Žurga), Geološki pregled zahodne Slo- 
venije. Planinski vestnik 1939. Priloga. — 58. F. Kossmat, D ie morphologische 
Entwickelung der Gebirge im Isonzo- und oberen Savegebiet. Zeitschrift d. Ges. 
f. Erdkunde zu Berlin 1916. Str. 573—602 in 645—675. — 59. Artur Winkler, Geo
logisches Kräftespiel und Landformung. Springer Verlag in Wien 1957. Str. 822.
— 60. V. Mikinčič, Geološka karta FNR Jugoslavije 1:500.000. Beograd 1953. 
(Vsa Slovenija je  obsežena v severnozahodni četrtini karte.)

LJUBLJANSKA KOTLINA IN NJENI DELI TER NJEN OBOD

61. Ivan Rakovec, Geološka zgodovina ljubljanskih tal. Ljubljana 1955. 
Strani 172 s posnetki ter geol. karto. — 62. Fr. Kossmat, Über die tektonische 
Stellung der Laibacher Ebene. Vhdl. geol. R. A. Wien 1905. — 63. Ferd. Seidl, 
Širokočelni los (Alces latifrons) v starejši diluvialni naplavini Ljubljanskega  
barja. Carniola 1912. Str. 261—274. — 64. Ivan Rakovec, Libralces aft. gallicus 
Azzaroli z viškega Brda pri Ljubljani. Razprave II. SAZU, Razr. prirod-med. 
Ljubljana 1954. Str. 277—297. — 65. J. Wentzel, Zur Bildungsgeschichte des 
Laibacher Feldes und Laibacher Moores. Lotos. Prag 1922. -— 66. J. Wentzel, 
Ein Beitrag zur Bildungsgeschichte des Thaies der Neumarktier Feistritz. 
Jhrber. Oberrealsch. Laibach 1901. — 67. Ampferer O., Über die Saveterassen 
in Oberkrain. Jahrb. geol. R. A. Wien 1917. 67. B. Str. 405—434. — 68. Ivan 
Rakovec, Doneski h geomorfologiji Ljubljanske kotline. Odlomki iz inavgu- 
ralne disertacije. Ljubljana 1927. — 69. Ivan Rakovec, K razvoju osamelcev  
in hidrografskega omrežja med Savo in Kamniško Bistrico. G. V. V—VI. Ljub
ljana 1930. Str. 40—53. — 70. Ivan Rakovec, Postglacialne terase Blejskega  
jezera v zvezi z njegovo morfogenezo. G. V. IV. 1928. Str. 1—34. — 70 a. Jože 
Kastelic-Božo Škerlj, Slovenska nekropola na Bledu. Dela SAZU. Ljub
ljana 1950. Strani 103.

71. Ivan Rakovec, H geologiji L jubljane in n jene okolice, G. V. VIII.
1932. Str. 38—70. —■ 72. Fr. Kossmat, Überschiebungen im Randgebeite des 
Laibacher Moores. Comptes-rundus IX. Congres geol. internat, de Vienne 1903.
— 72 a. Cvetko Germovšek, Poročilo o  k artiran ju  južnovzhodnega obrobja 
L jubljanskega barja . Geologija III. L jubljana 1955. Str. 235—239. — 73. F. E. 
Suess, Das Erdbeben von Laibach am 14. April 1895. Jahrb. geol. R. A. 
Wien 1896. — 74. Ivan Rakovec, Potresi v luči geologije. Kronika II. Str. 8 
do 18. L jubljana 1935. — 75. Ferd. Seidl, Mitt. d. Erdbebenkomm. kais. Akad. 
Wiss. Wien 1898 sl. (o potresih v L jubljanski kotlini). — 76. Ivan Rakovec, 
Prispevki k  tektoniki in morfogenezi Savinjskih Alp. G. V. X. L jubljana 1934. 
Str. 116—143. — 77. W. Kühnei, Zur Stratigraphie und Tektonik der Terti
ärmulde bei Kamnik (Stein) in  Krain. Prirodoslovne razprave. L jubljana 2,
1933. — 78. Anton Melik, Bohinjski ledenik. G. V. 1929/30. — 78 a. Anton Melik, 
Nova glaciološka dognanja v Julijskih Alpah. Geogr, zbornik II. Ljub
ljana 1954. Str. 5—47. — 78 b. D. Kuščer, Prispevek h glacialni geologiji radov
ljiške kotline. Geologija III. 1955, str. 136—148. — 78 c. A. Grimšičar, Zapiski
o  geologiji Bleda. Geologija III. 1955, str. 220—225. — 79. O. Smrekar, Project 
für das Wasserwerk Laibach. Erläuterungsbericht. Laibach 1888. — 80. Ivan 
Rakovec, Vrtanje na Ljubljanskem barju v  letih 1935 in 1936. G. V. XII do



XII. 1937. Str. 209—211. — 80 a. Anton Ramovš, O stratigrafskih in tektonskih  
razmerah v Borovniški dolini in njeni okolici. Geologija I. Ljubljana 1953. 
Str. 90—110.

81. Ivan Rakovec, H geologiji L jubljane in njene okolice. G. V. VIII
1932. Str. 38—70. — 81 a. Ivan Rakovec, Prispevki h geologiji Ljubljan
skega polja G. V. 1935 Str. 167—186. — 82. Ivan Rakovec, K nastanku Ljub
ljanskega barja. G. V. 1938. Str. 3—17. — 83. Ivan Rakovec, H geologiji Kranj- 
sko-sorškega polja. G. V. 1940. Str. 111—120. — 84. Ivan Rakovec, O nastanku 
in razvoju Ljubljanskega polja. G. V. 1952. Str. 77—93. — 85. Anton Melik, 
Zasnova Ljubljaničinega porečja. G. Z. I. Ljubljana 1952, str. 5—30. — 86. Sve
tozar Ilešič, Terase na Gorenjski ravnini. G. V. 1935. Str. 132—167. — 87. Polde 
Oblak, Morfogeneza dna Ljubljanske kotline. Geografski zbornik I. 1952, 
str. 121—165. — 88. Rajko Gradnik, lo p i  inski odnošaji v Blejskem in Bohinj
skem jezeru. G. V. 1946. Str. 94—123. — 89. France Habe, Toplinski odnošaji 
na izvirih Ljubljanice. G. V. XII—XIII. 1937. Str. 53—61. — 90. Darko Radinja, 
Sava na Ljubljanskem polju. G. V. 1951. Str. 67—84.

91. Svetozar Ilešič, Kmetska naselja na vzhodnem Gorenjskem. G. V. IX.
1933. Str. 3—94. — 92. Svetozar Ilešič, Vasi na Ljubljanskem polju in njegovem  
obrobju. G. V. X. 1934. Str. 88—104. — 93. Rud. Andrejka, Kropa in Kamna 
gorica. Krajepisno-zgodovinski poskus. Ljubljana 1924. — 93 a. Franjo Baš, Slo
venska peč v Dnu nad Kropo. Izdal Tehnični muizej v Ljubljani. Str. 54. — 
93 b. Franjo Baš, Iz zgodovine hiše v Kropi. Zgodovinski časopis VI—VII. (Ko
sov zbornik) Ljubljana 1953. Stran 619—648. — 94. R. Andrejka, Bled. Ljub
ljana 1929. Str. 128. -— 95. Zgod. fara ljubljanske škofije: a) Fran Koblar, 
Zgodovina sorške fare. I. zv. Ljubljana 1884; b) Fran Koblar-Vrhovnik, 
Zgodovina fare Naklo; c) Ivan Vrhovnik, Zgodovina fare Duplje; č) Ivan 
Vrhovnik, Zgodovina fare Goriče; d) Peter Bohinjec, Zgodovina fare Hor
jul; e) Verbajs, Zgodovina fare Kamna gorica; f) Lavtižar, Zgodovina radov
ljiške dekanije; g) I. Lavrenčič, Zgodovina cerkljanske fare. Ljubljana 1890;
h) Anton Lesjak, Zgodovina dobrovske fare pri Ljubljani. Ljubljana 1893;
i) Fr. Bernik, Zgodovina fare Domžale. Domžale 1923. — 96. Fr. Stele, Umet
nostni spomeniki Slovenije I. Politični okraj Kamnik. 1. Sodni okraj Kamnik. 
Topografski opis. Ljubljana 1922—1928. — 96 a. Umetnostni spomeniki Slo
venije II. M. Marolt, Dekanija Vrhnika 1929—1934. — 97. Marijan Dobovšek,
O gibanju prebivalstva Kranjske in posebej radovljiške dekanije od Valva
sorja do danes. G. V. 1934. Str. 104—116. — 98. Josip Žontar, Zgodovina mesta 
Kranja, Ljubljana 1939. Str. 530. — 99. Slava Lipoglavšek-Rakovec: Tržič. 
Mestna geografija. G. Z. II. 1954. Str. 115—184. — 100. Vladimir Klemenčič, 
Urbanizacija okolice Kamnika. G. V. XXV. 1953. Str. 73—91.

101. Vladimir Klemenčič, Agrarna geografija Tuhinjske doline. G. Z. I. 
1952. Str. 75—117. — 101 a. Milan Šifrer, Geomorfološki razvoj v porečju Kam
niške Bistrice in sosedstvu. Geografski zbornik VI. Ljubljana 1959. — 102. Kam
niški zbornik I—III. Kamnik 1956. — 102 a. 800 let Mengša (1154—1954) I. del. 
Str. 244. Ljubljana 1954. — 103. Dr. Franc Kos, Doneski k zgodovini Škofje 
Loke in njenega okraja. Ljubljana 1894. — 103 a. R. Andrejka in Fr. Planina, 
Škofja Loka in njen okraj v luči gospodarskih in kulturnih prizadevanj. 
Škofja Loka 1936. Strani 80. — 104. Ivan Rakovec, Prispevki k tektoniki in 
morfogenezi Loških hribov in Polhograjskih dolomitov. G. V. 1939. Str. 99—121.
— 105. Svetozar Ilešič, škofjeloško hribovje. G. V. 1938. Str. 48—98. — 
105 a. Dr. V. Bohinc, Zupanova jama. G. V. II. 1926. Str. 156—168. — 106. Pavle



Blaznik, Kolonizacija Selške doline. Ljubljana 1928. Str. 120. — 107. Pavle 
Blaznik, Bitenj. G. V. 1928. Str. 88—98. — 108. Pavle Blaznik, Posestne raz
mere v Selški dolini. G. V. 1934. Str. 4—66. — 109. Pavle Blaznik, Kolonizacija 
Poljanske doline. Ljubljana 1938. Glasnik Muz. dr. Slov. Str. 62. — 110. Pavle 
Blaznik, Kolonizacija in kmetsko podložništvo na Sorškem polju. Razprave 
SAZU. 1953. Str. 139—239.

111. Pavle Blaznik, Zemljiško gospostvo na besniškem ozemlju. Ibi
dem 1953. Str. 243—277. 112. Loški razgledi. Izdaja Muzejsko društvo* v Škofji 
Loki. V. 1958. — 113. A. Lah, dr. Pretnar: Ekonomska analiza Kamniškega 
okraja. Ljudska uprava. Letnik IV. 1951 št. 8—9, str. 385—435. — 114. F. von 
Hochenwart, Die Entsumpfung des Laibacher Morastes. Beitr. f. Naturg., 
Landwirt, und Topogr. d. Herzogt. Krains. Laibach 1838. — 114 a. Ivan Šubic, 
Ljubljansko barje. Jahresber. Obergymn. Laibach f. d. Schuljahr 1885/86. 
Ljubljana 1886. — 115. E. Kramer, Das Laibacher Moor; Laibach 1905. —
1 1 6 . Anton Melik, Kolonizacija Ljubljanskega barja. Ljubljana 1927. Str. 66.
— 117. Anton Melik, Povodnji na Ljubljanskem barju. Kronika I. Str. 3—8.
1934. — 117 a. Leopold Stan ek:, Potres v Ljubljani leta 1895. Kronika II. Str. 30 
do 39. — 118. Anton Melik, Ljubljansko Mostičarsko jezero in dediščina po 
ujem. Akad. znan. in umetn. Prvi razred. Dela, 5. Ljubljana 1946. Str. 223. —
119. Fr. Habe, Kratek oris zgodovine Vrhnike in njene okolice. Tridesetletni 
jubilej drž. nar. šole na Vrhniki 1904—1934. Zgodovina trga in šole. Vrh
nika 1934. Str. 8—26. — 119 a. Odkopavanje starega Nàuportusa »Jutro«
13. XI. 1934. — Schmid: Slov. dežele pred 2—3000 leti »Slovenec« 23. VI. 1935.
— 120. Inž. Hugo Uhlir, Historiat osuševalnih del na Ljubljanskem Barju-. 
Prva knjiga 1956, str. 113. Druga knjiga 1957, str. 125. Ljubljana. Izdala Uprava 
za vodno gospodarstvo LRS.

LJUBLJANA

121. Ivan Vrhovec, D ie Landeshauptstadt Laibach, Ljubljana 1889. —
122. Ivan Vrhovec, Ljubljanski meščani v minulih stoletjih, Ljubljana 1886. —
123. J. Rus, Prirodne osnove v selišču ljubljanskega, mesta. G. V. IV. 1928. 
Str.62—69. — 124. Jože Rus, Organske osnove v začetkih ljubljanskega mesta. 
G. V. 1938. Str. 22—48. — 125. Anton Melik, Razvoj Ljubljane. G. V. V—VI. 
1930. Str. 93—138. — 126. Fran Zwitter, Razvoj ljubljanskega teritorija . G. V. 
\ —VI. 1930. Str. 138—154. — 127. Svetozar Ilešič, Prvotna kmetska naselja v 
območju Velike L jubljane. G. V. V—VI. 1930. Str. 154—160. — 128. Dr. J. Rus, 
Prebivalstvo in obseg francoske L jubljane v prim eri z današnjo. G. V. III. 
1927. Str. 103—112. — 129. Dr. V. Bohinec, L jubljanska mestna aglomeracija 
in njena antropogeografska meja. G. V. II. Str. 22—35. — 130. Fr. Zwitter, P re 
bivalstvo L jubljane po poklicu. G. V. V—VI. Str. 179—182.

131. Zgodovina Ljubljane. Prva knjiga: Geologija in arheologija. Ljub-
1 ja>na 1955. Str. 459. — 132. Anton Melik, Ljubljana pred 800 leti. G. V. 1950. 
Str. 171—189. — 133. Milko Kos, Starejša in mlajša naselja okoli Ljubljane. 
G. V. 1951. Str. 157—176. — 134. Milko Kos, Srednjeveška Ljubljana. Knjižnica 
»Kronika« 1. Ljubljana 1955. — 135. Sergej Vilfan, Nekaj vprašanj iz zgodo
vine stare Ljubljane. Kronika. Časopis za slov. kraj. zgod. IV. Str. 132—248.
— 136. Dr. Josip Mal, Stara Ljubljana in njeni ljudje. Kulturnozgodovinski 
oris. Ljubljana 1957. Strani 227. — 137. Walter Schmid, Emona. Sonderabdruck



aus dem Jahrbuch f. Altertumskunde VII. 1913, str. 61—217. Wien 1914. —
138. Jaro Sašel, Vodnik po Emoni. Mestni muzej. Ljubljana 1955. Strani 39. —
139. Josip Wester in Peter Žmitek, Razgled z Ljubljanskega Gradu. Ljub
ljana 1929. — 140. Ivan Vrhovnik, Trnovska župnija v Ljubljani. Ljub
ljana 1933. (V uvodu: J. Rus, Prostori župnije, njih priroda in človek.)

141. M. Č em e in M. Tomšič, Načrt stolnega mesta Ljubljane. Merilo 
1:10.000. Izdal mestni gradbeni urad. 1930. — 142. Vodnik po Ljubljani. 
Tujsko-prometna propagandna brošura s situacijskim načrtom mesta. Uredil 
in založil reform-reklam-bureau Guido Zupan. Ljubljana 1931. Str. 261. —
143. Dr. Rudolf Andrejka, Najstarejše ljubljanske industrije. Kronika I. 
Str. 58—59, 135—, 187—, 289, Fidelis Terpinc. Str. 114—; III. 132—, 179— —
144. Jože Som, Razvoj papirnice Vevče. L jubljana 1956. Str. 154. — 145. Ida 
Guštin, P reskrba L jubljane z mlekom. Kronika VI. L jubljana 1939. Str. 244 
do 254. — 145 a. Željka Vreča, Oskrba L jubljane z mlekom. G. V. 1953. Str. 93 
do 115. — 146. O skar Šavli, P reskrba L jubljane z mesom. Kronika IV. Str. 102 
do 112. — 147. Vladimir Leban, D oseljevanje v Ljubljano. G. V. 1946. Str. 60 
do 92. — 148. Cene Malovrh, Porast L jubljane in okoliških k ra jev  od 1825 do 
1931 v luči statistike hiš. G. V. 1946. Str. 36—58. — 149. Igor Vrišer, Razvoj 
prebivalstva na območju L jubljane. Knjižnica »Kronike« 2. L jubljana 1956.
— 150. Lojze Pipp, Razvoj števila prebivalstva L jubljane in bivše vojvodine 
Kranjske. Kronika II. Str. 66—72.

151. Kronika slovenskih mest od leta 1934 naprej, s presledki. Vsebuje 
obilo razprav in brez števila drobnih zapisov. — 152. L jubljanski vodnik. 
Druga popravljena izdaja. 1957. — 153. V italij Manohin, Podnebje Ljubljane. 
G. V. 1945. Str. 3—46. — 154. Vitalij Manohin, O podnebju L jubljane v dobi 
1933—1947. G. V. 1948—1949. Str. 111—119. — 155. Vitalij Manohin, K ratek p re 
gled tem peratur in padavin v L jubljani v dobi 1851—1950. G. V. 1952. Str. 133 
do 144. — 156. Anton Fessler, Das Klima von Laibach. Jahresbericht d. O berre
alschule in Laibach 1912/13 — Laibach 1913. Str. 49—79. — 157. Staroslav 
(Ivan Vrhovnik), Gostilne v stari Ljubljani. — 157a. N ekateri današnji in 
ju trišn ji problemi L jubljane. Izdal in založil O krajn i ljudski odbor L jubljana
1955. Strani 77.

ZASAVJE

158. Rudolf Badjura, Zasavje. Ljubljana 1928. Str. 109. — 159. Ivan Rako
vec, Morfološki razvoj v območju Posavskih gub. G. V. 1931. Str. 3—66. —
160. Ivan Vrhovec, Čolnarji in brodniki na Savi in Ljubljanici. — 161. Ant. 
Planinc-Jos. Wester, Nekdanje brodarstvo po Savi. Carniola 1914. Str. 123 do
136. — 162. Cene Malovrh, Ekonomsko-geografska skica pogojev za plovno  
zvezo Zagreb—Ljubljana. G. V. 1955. Str. 45—57. — 163. Svetozar Ilešič, Po
dolžni profil zgornje Save. G. V. 1955. Str. 27—44. — 164. Aleksander Bittner, 
D ie Tertiärablagerungen von Trifail und Sagor. Jahrb. Geol. RA. 1884, 34 Bd. 
Str. 433—592. — 165. Ing. Munda Martin, Stratigrafske in tektonske prilike v 
Rajhenburški terciarni kadunji. Disertacija. Ljubljana 1939. Str. 126. — 166. Za
gorje. Dvesto let rudnika. Ljubljana 1955. — 167. Janko Orožen, Zgodovina 
Trbovelj, Hrastnika in Dola. Izdal in založil občinski ljudski odbor v Trbov
ljah 1958. Strani 736. — 167 a. Srečko Brodar, Nova paleolitska postaja v 
N jivicah pri Radečah. Glasnik Muz. dr. Sl. 1935. Str. 1—33.



DOLENJSKA

168. Dolenjska. Izdala in založila T iskarna M erkur. L jubljana 1938. 
Str. 244. — 169. Janez Trdina, Dolenjci. Slovan 1884. Ponatisnjeno v »Do
lenjski«, str. 102—112. — 170. Dr. Jože Rus, K ratek zemljepisni pregled Do
lenjske. Dolenjska 1938. Str. 47—63. — 171. Stane Gabrovec, N ajstarejša zgo
dovina Dolenjske. Vodnik po arheoloških zbirkah muzejev v Novem mestu, 
Brežicah in Metliki. Novo mesto 1956. Str. 74 s prilogami. — 172. J. Jarc. Iz 
zgodovine dolenjskih mest. Dolenjska 1938. Str. 64—79. — 173. Vinko Mödern- 
dorfer, Slovenska vas na Dolenjskem. L jubljana 1938. Str. 173. — 174. Janko 
Jovan, Domača obrt na Kranjskem. Dom in svet 1904. — 175. Filip Uratnik, 
Pogledi na družabno in gospodarsko struk tu ro  Slovenije. L jubljana 1933. —
176. Rudolf Badjura, Sto izletov po Gorenjskem, Dolenjskem in Notranjskem. 
L jubljana 1930. — 177. A. Miillner, Geschichte des Eisens in Krain, Görz und 
Istrien. Wien und Leipzig 1909. — 178. Fr. Koblar, Zgodovina želez, obrti na 
Kranjskem. L. M. Sl. 1892, 196 str. — 179. C. Germovšek, O geoloških razm erah 
na prehodu Posavskih gu'b v D olenjski k ras med Stično in Šentrupertom. 
Geologija III. 1955, str. 116—130. — 180. N. Krebs, Zur Geomorphologie von 
Hochkroatien und Unterkrain. Sonderband d. Z. Ges. Z Erkunde Berlin H un
dertjahrfeier 1828—1928. Berlin 1928. — 181. Norb. Krebs, Ebenbeiten und 
Inselberge im Karst. Z. Ges. Erdk. Berlin 1929. Str. 81—94. — 182. Č. Nagode, 
Etude géologique et géographique relative au reseau ferroviaire projeté en 
Yougoslavie occidentale. Revue Géogr. Phys. Géol. Dynamique. Paris IV. 1931.
— 182 a. Ivan Gams, Globodol. Poročila Inštituta za raziskovanje krasa. II. 
Ljubljana 1958. — 183. M. V. Lipoid, D ie Eisenstein führenden Diluvial-Lehme 
in Unterkrain. Jb. geol. R. A. Wien 1858. — 184. M. V. Lipoid, Bericht über die 
geol. Aufnahme in Unterkrain im Jahre 1857. Jahrb. geol. R. A. 1858.

KRŠKA KOTLINA

185. Ferd. Seidl, Zemeljski potres p ri Brežicah in Krški vasi dne 29. ja 
nuarja  1917. Carniola IX. 1918. — 186. Heritsch-Seidl, Das Erdbeben von Rann 
an der Save vom 29. Jänner 1917. II. Teil. Die Tektonik der Bucht von Land
strass und ihre Beziehungen zu den Erderschütterungen. Mitt. Erdb. Kom
mission —N. F. 55. Wien 1919. — 187. A. Tornquist, Das Erdbeben von Rann 
an der Save vom 29. Jänner 1917. Mitt. d. Erdbebenkomm. N. F. 52. Wien 1918.
— 188. Ferd. Seidl-W. v. Teppner, D er diluviale See von Prečna bei Novo 
mesto. Carniola IX. Ljubljana 1919. — 189. Slava Lipoglavšek-Rakovec, Krška 
kotlina. Študija o  geomorfološkem razvoju. G. V. 1951. Str. 85—106. — 190. Vla
dimir Kokole, Morfološki razvoj področja med Savo in Sotlo. G. V. XXV. 
Ljubljana 1953. Strani 167—185. — 190 a. Vladimir Kokole, Gospodarska 
geografija in geografija naselij v področju med Savo in Sotlo. G. Z. IV.
1956. Str. 5—120. — 191. Gospodarska in kulturno prosvetna vprašanja okraja  
Krško. Gradivo s posvetovanja v Čateških Toplicah z dne 27. in 28. no
vembra 1954. Krško, februarja 1955. Strani 148. — 192. Geografski insti
tut: Novomeška kotlina. Rokopis. — 192 a. A. Stritar-V. Miklič: Pregled talnih  
oblik v spodnjesavskem predelu Slovenije. Kmetijski institut Slovenije 4, 
Ljubljana 1957. Str. 47. — 193. Spodnje slovensko Posavje. Zbornik za pouk 
domoznanstva. Ljubljana 1956. Str. 106. — 194. Posavje I. Brežice 1957. 
Izdal Svet za prosveto in kulturo občine Brežice. 132 strani. (Iz vsebine:



Milko Kos, Brežice v srednjem  veku; Šribar V -Petru P., Neviodunum; Boris 
Lipužič, Geografski opis; Stanko Skaler, Posavski muzej. Itd.) — 195. Nikola 
Peršič, Prirast i kre tan je  gradskog stanovništva s naročitim obzirom na grad 
Zagreb. Zagreb 1935,Strani 50. — 196. Dr. Milko Kos, Začetki Novega mesta. 
Kronika II. Časopis za slovensko krajevno  zgodovino. L jubljana 1954. Str. 171 
do 177. — 197. M arko Suklje, Izseljevanje in doseljevanje v Žumberku. G. V. 
XII-XXIII. Str. 170-184.

SREDNJA DOLENJSKA Z MIRENSKO DOLINO IN SUHO KRAJINO

198. Anton Melik, Hidrografski in morfološki razvoj na srednjem D o
lenjskem. G. V. 1931. Str. 66—99. — 199. M. Kos, Topografija starejše stiške 
poisesti. Glasnik M. Sl. 1937. Str. 38—73. — 200. Metod Mikuš, Topografija stiške 
zemlje. Ljubljana 1946. Strani 95. — 201. Ivan Steklasa, Je-li bil Mokronog 
kdaj mesto? Glasnik M. Sl. 1920, str. 20—24. — 201 a. K. Črnologar, Dorf 
St. Veit bei Sittich 1475 noch ein Markt. Mitt. Mus. Ver. Krain 1900, str. 135 do
138. — 202. Ljudmil Hauptmann, Grofovi Višnjegorski. Rad Jgsl. Akad. Knj. 
250 (112) 1935, str. 215—239. — 203. Leopold Podlogar, Zgodovinske drobtine 
velikolaškega okraja. I. M. Kr. 1908, str. 1—11, 41—51 (tudi geografski podatki).
— 204. Anton Melik, Prometni položaj Rašice v Trubarjevi dobi. Drugi Tru
barjev zbornik. Ljubljana 1952. Str. 57—67.

ZAHODNA DOLENJSKA (LAŠČE, RIBNICA TER KOČEVSKO)

205. Dr. A. E. Forster, Hydrographische Forschungen in Inner- und Unter- 
krain. Mitt. Geogr. Ges. Wien 1922. — 205 a. L. Waagen, Karsthydrographische 
Mitteilungen aus Unterkrain. Verhdl. Geol. R. A. 1914. — 206. Dr. J. Ruis, Ribnica 
in Kočevje. Glasnik Geogr. dr. Beograd, sv. 5, 1921. — 206 a. Jože Rus, Ribnica 
in Suha krajina. Protej I. Ljubljana 1934. Str. 139—145. — 207. Dr. Jože Rus, 
Suha roba, brihtna Ribnica in široki svet. (H geografiji naše lesne domače 
obrti.) Iz »Jutra« od 7. septembra 1930, št. 208. Ljubljana 1930. 16. str. —
208. Grothe, dr. Hugo, D ie deutsche Sprachinsel Gottschee in Slowenien. 
Deutschtum und Ausland, 40/41. Münster in Westfalen 1931. Str. 264. —
209. Jubiläums-Festbuch der Gottscheer 600-Jahrfeier. Geleitet von Josef Er
ker. Kočevje 1930. 265 strani. — 210. Hermann Protzen, Das Tertiärbecken von  
Gottschee (Kočevje) in Unterkrain und seine morphologische Bedeutung. 
Vesnik Geol. inst, kralj. Jugoslavije za god. 1931. I. 2. Beograd 1932. Str. 69 do
123. — 211. Lehmann Edgar, Das Gottscheer Hochland. Grundlinien einer 
Landeskunde. Inaugural-Diss. Leipzig 1933. 68 str. — 212. Kočevski zbornik. 
Razprave o  Kočevski in njenih ljudeh. Vodstvo Družbe sv. Cirila in Metoda 
v Ljubljani 1939. Strani 383. — 213. Ivan Simonič, Geografski pregled kočev
skega jezikovno mešanega ozemlja. Kočevski zbornik, str. 7—45. — 214. Ivan 
Simonič, Zgodovina Kočevskega ozemlja. Kočevski zbornik. Str. 45—131, — 
214 a. Ivan Simonič, Kočevarji v luči krajevnih in osebnih imen. Glasnik M.
Sl. 1935, str. 61—81. — 215. Dr. Jože Rus, Jedro kočevskega vprašanja. Kočevski 
zbornik. Str. 131—175. — 216. Kočevsko. Zemljepisni, zgodovinski in umet- 
nostno-kulturni oris Kočevskega okraja. Kočevje 1956.



POREČJE KOLPE. BELA KRAJINA

217. M. Šenoa, Rijeka Kupa i njezino por ječ je. Rad Jugosl. akad. zn.
i um j., knj. CXXVII. Zagreb 1895. — 217 a. A. Šerko, Obrh Kolpe. Geogr, vest
nik XV. Ljubljana 1939. Str. 128—129. — 218. Radivoj Bošnjak, Dolina gornje 
Kupe. Posebna izdanja Geogr, društva, zv. 10. Beograd 1931. Str. 37—47. — 
219. Ferd. Seidl, Zemeljski potresi pri Črnomlju v zvezi z geološko zgodovino  
krajine. Spomenica Drag. Gorjanoviču-Krambergeru. Zagreb 1925/26. Str. 143 
do 169. — 220. Josip Poljak, Geomorfologija i hidrografija okoliša Ogulina
i ogulitiskog Zagorja. Spomenica Drag. Gorjanoviću-Krambergeru. Zagreb 
1925/26. — 221. Dr. Nikola Majnarič, Jedno rovtarsko narječje u Gorškom Ko- 
taru. Južnoslovenski filolog, knj. XVII. Str. 135—149. — 222. Janko Lokar, 
Belokranjska hiša. Carniola 1912. — 223. Milko Kos, Iz metliškega mestnega 
arhiva. Zupaničev zbornik 1939. — 224. Sveta Šuklje, Vinogradna posest V 
Beli krajini. G- V. 1940. Str. 67—76. — 225. Kmetijski teden v Beli krajini
5.—12. decembra 1954. Uredil Pavle Šegula. Ljubljana 1955. Zal. Kmečka 
knjiga. Str. 272.

NOTRANJSKO

226. Dr. Fr. L., Izprehodi na Notranjsko. DiS 1895 (VIII). Str. 504, 540, 
638, 735, 765. — 227. N. Krebs, Fragm ente einer Landeskunde des Innerkrainer 
Karstes. Zbornik radova, posvečen Jovanu Cvijiču. Beograd 1924. — 228. Dok
tor J. Rus, Morfogenetske skice z notranjskih  strani. I. N otranjski ravnik. 
G. V. I -1925. Str. 29—32. II. L jubljanica in notran jska polja. Istotam. Str. 105 
do 107. III. Razm erje geološke zgradbe do geneze kraških polj. Istotam. 
Str. 107—112. *— 229. Anton Melik, Pliocensko porečje Ljubljanice. G. V. IV. 
1927. Str. 69—88. — 230. W. Putick, Die Katavothrons im Kesselthale von Planina 
in Krain. Wien 1889. 231. Jože Rus, O geomorfoloških vzrokih ojezeritve C erk
niškega polja. Zbornik radova III. kongresa slovan. geogr, in etn., Beograd
1933. — 232. F. A. Steinberg, Gründliche Nachricht von dem in Inner-Kram  
gelegenen Czirknitzer-See. 1758. —W 232 a Alfred Löhnberg, Zur H ydrographie 
des Cerkniško polje. (Ein Beitrag zur Karstforschung.) Memoires de la Société 
de Géogr. de Beograd, vol. III. Beograd 1934. — 233. Dr. H. Dolenc, Spomini o 
Cerkniškem jezeru. LZ II. št. 1—2. — 233 a. S. Rutar, Vodne razmere na No
tranjskem ; LZ. 1891. Str. 37, 108, 160. — 234. Jože Žirovnik, Cerkniško jezero. 
V L jubljani 1898. Str. 107. — 235. A. Gavazzi, Die Seen des Karstes. Adh. d. 
Geogr. Ges. Wien. Bd V. Nr. 2. 1904. — 236. Dr. A. Serko, L jubljanica (geološki 
in kraški opis). Geogr, vestnik XXIII. Ljubljana 1951. Str. 3—16. — 236 a. Alfred 
Šerko, Kotlina Škocjan p ri Rakeku. GV XX—XXI, L jubljana 1949. Strani 
195—202.

237. Inž. A. Hočevar, Poročilo o izvršenih barvanjih  kraških voda po- 
nornic na Dolenjskem Krasu. Tipkani rokopis. L jubljana 1938. In še druga 
k raška hidrografska poročila iz le t 1939 te r 1940 v tipkanem  rokopisu; glej 
Šerkovo razpravo pod 238, s. 138. — 238. A. Šerko, Barvanje ponikalnic v 
Sloveniji. G. V. XVIII. L jubljana 1946. Str. 125—138. — 239. Mario Pleničar, 
Prispevek h geologiji Cerkniškega polja. Geologija (razprave, poročila). I. knj. 
L jubljana 1953. Str. 111—119. — 240. Schmid W. Ulaka, Japodska naselbina nad 
Starim trgom pri Ložu. Glasnik M. dr. za Sl. 1937. Str. 17 isl. — 241. Ign. Voje,



Poglavitni književni viri

kajžarstvo v logaškem gospostvu. Zgodovinski časopis VI—VII (Kosov zbor
nik) . L jub ljana 1953. Str. 650—662. — 242. Nada Čadeževa, Opazovanje in barva
n je  Logaščice. Geogr, vestnik XXIV. L jubljana 1952. Str. 177—190. — 243. Lo
gaško okrajno glavarstvo. Zemljepisni in zgodovinski opis. Spisali učitelji, 
uredil Vojteh Ribnikar. V Logatcu 1889. 108 str. — 243 a. Dr. I. Ivanič, Das 
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