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REGIONALNA GEOGRAFIJA OBČINE MEDVODE
IZVLEČEK:
Že samo ime občine Medvode in istoimenskega središčnega naselja nakazuje, da gre za
območje na sotočju dveh rek, Save in Sore. Občina poskuša svoje naravne danosti izkoristiti
tudi za razvoj turizma. To lepo označuje pojem »zelena vrata glavnega mesta«, s katerim se
promovira kot turistično zanimiva lokacija, ki hkrati ponuja hiter dostop do prestolnice. Prav
njena lega je tudi pomemben razlog za razvoj industrije v preteklosti, pomemben položaj pa je
ta panoga ohranila do danes.
Diplomsko delo obravnava regionalno geografijo občine Medvode. Namen dela je prikazati
fizičnogeografske in družbenogeografske značilnosti območja občine. Pri izdelavi
diplomskega dela sem uporabil obstoječo geografsko literaturo, pomembni viri pa so bili tudi
z različnih virov pridobljeni statistični podatki s pomočjo katerih sem skušal prikazati
trenutno sliko različnih geografskih dejavnikov, ki so za to območje pomembni in bodo
vplivali na njen razvoj v prihodnje.
KLJUČNE BESEDE: Medvode, regionalna geografija, fizična geografija, družbena
geografija

REGIONAL GEOGRAPHY OF MEDVODE MUNICIPALITY
Abstract:
The very name of the municipality of Medvode and the eponymous central village indicates
that it is an area at the confluence of two rivers, the Sava and the Sora river. The municipality
is trying to take advantage of its natural resources for tourism development. This is nicely
described with their slogan "the green door to the capital ", with which the municipality is
promoting itself as an interesting tourist site that also offers quick access to the capital. Its
location is also an important reason for the development of the industry in the past and the
important position it has preserved until today.
The thesis deals with regional geography of Medvode municipality. The purpose is to show
physical and human geographical characteristics of the area. In the creation of the thesis I
used the existing geographical literature, important sources were also various statistics, with
which I tried to show the current picture of various geographic factors that are important for
this area and will affect its future development.
KEYWORDS: Medvode, regional geography, phisycal geography, human geography
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1. UVOD
1.1. NAMEN IN CILJI
Namen diplomske naloge je predstaviti regionalnogeografsko podobo občine Medvode.
Predstaviti želim ključne naravnogeografske značilnosti obravnavanega območja, značilnosti
in gibanja prebivalstva, značilnosti poselitve ter druge družbenogeografske poteze občine.
Nalogo sem razdelil na več tematskih sklopov. V prvem delu je opisana lega in kratek
zgodovinski oris občin Medvode. Sledijo fizičnogeografske značilnosti občine in opis
varovanih območij narave. V družbenogeografskem delu bom poleg prebivalstvenih
značilnosti in dinamike posvetil več pozornosti tudi sodobnim urbanizacijskim procesom.
Zaradi bližine Ljubljane je še zlasti zanimiv proces suburbanizacije, ki je pomemben
geografski dejavnik za trenutno prebivalstveno in poselitveno stanje v občini pa tudi za njen
prihodnji razvoj. Posvetil se bom tudi gospodarskemu razvoju občine, predvsem pomenu
industrije ter regionalnemu in prostorskemu razvoju občine. Posebno poglavje je namenjeno
tudi regionalnemu prostorskemu planu občine. V nadaljevanju bodo sledile še prometne
poteze občine in značilnosti razvoja turizma in šolstva v občini.
Za glavne cilje diplomske naloge sem si zastavil:
-

Oris glavnih fizičnogeografskih in družbenogeografskih potez občine ter njihovo
součinkovanje.
Proučitev značilnosti in porazdelitve prebivalstva ter sodobnih prebivalstvenih in
poselitvenih trendov.
Prestavitev gospodarskih in turističnih karakteristik in potencialov občine.

1.2. METODE DELA
Ob izdelavi diplomske naloge sem se posluževal predvsem kabinetne metode dela, terensko
delo je služilo predvsem za ugotavljanje trenutnega stanja v občini in za pridobivanje
priloženega slikovnega gradiva.
Zaradi ne prav bogate literature na temo tega območja sem se poleg ostale literature v veliki
meri zanašal tudi na spletne vire. V pomoč so mi bili strokovni članki iz geografskih revij ter
razni občinski akti in druga strokovna literatura, ki so v veliki meri dosegljivi tudi na spletu.
Podatki, pridobljenimi s spletnih strani statističnega urada RS, Agencije RS za okolje in
prostor ter drugih, so mi služili kot vir statističnih podatkov, ki sem jih glede na potrebe ob
izdelavi diplomske naloge prerazporedil in so mi služili kot podlaga za izdelavo grafičnega
prikaza proučevanih pojavov. Podatki s spletnih portalov http://gis.iobcina.si in portala
Agencije Republike Slovenije za okolje in prostor pa za kartografsko podlago prostorske
ponazoritve proučevanih okoljskih pojavov.
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2. LEGA IN UPRAVNA DELITEV OBČINE MEDVODE
Občina Medvode leži v osrednjem delu Slovenije, na severozahodu meji na občini Škofja loka
in Kranj, na vzhodu na občini Vodice in Ljubljana, ter na jugu na občino Dobrova – Polhov
Gradec. Ustanovljena je bila leta 1995, pred tem pa je bilo ozemlje občine od leta 1963 do
1995 del občine Ljubljana – Šiška.
Občina je del osrednjeslovenske statistične regije. Po površini se med slovenskimi občinami z
78 km² uvršča na 87. mesto. Sredi leta 2013 je imela občina približno 15.850 prebivalcev
(približno 7.850 moških in 8.000 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi
občinami uvrstila na 32. mesto. Gostota naseljenosti je tako z 204 prebivalci na km² precej
višja od slovenskega povprečja (102 prebivalca na km²) ( http://www.stat.si/obcine).
KARTA 1: Lega občine Medvode

Vir: http://gis.iobcina.si

Središče občine je ob sotočju rek Save in Sore ter ob stičišču cest, ki vodijo proti Ljubljani,
Gorenjski in mednarodnemu letališču Brnik. Skozi občino poteka tudi železniška proga
Ljubljana-Jesenice-Avstrija. Oddaljenost Medvod od Benetk je približno 200 km, od Dunaja
350 km in od Zagreba 145 km. Zgodovinski viri in arheološke najdbe pričajo, da so na tem
območju potekale pomembne prometne povezave z naštetimi mesti (http://www.medvode.si).
Upravno je občina razdeljena na 11 krajevnih skupnosti: Medvode-center, Pirniče, Preska –
Žlebe, Senica, Smlednik, Sora, Katarina, Vaše – Goričane, Zbilje, Seničica – Golo Brdo in
Trnovec. Poleg teh vključuje še dve vaški skupnosti, Studenčice in Tehovec. Njihova lega in
obseg sta prikazana na karti 2.
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KARTA 2: Krajevne skupnosti in vaški skupnosti v občini Medvode

Vir: http://gis.iobcina.si

3. ZGODOVINSKI ORIS
Medvode z okolico so bile naseljene že zelo zgodaj, o čemer pričajo najdbe iz
prazgodovinskih gradišč na Smledniškem hribu in v Polhograjskem hribovju ter ostanki
rimske naselbine in grobov v Medvodah. Po dobi preseljevanja ljudstev so se na tem prostoru
ustalila predvsem slovenska plemena, ki pa so po kratkotrajni državni samostojnosti kmalu
prešla pod vpliv bavarske in kasneje karolinške frankovske države. Od tam se je k nam širil
vpliv germanskih fevdalcev, saj jim je cesar podeljeval obsežne posesti (http://www.
medvode.si).
Širše območje sotočja Save in Sore pri današnjih Medvodah je zaradi svojega izrazito
prehodnega značaja gosto posejano z arheološkimi najdišči iz različnih obdobij prazgodovine,
antike in srednjega veka. Čez to območje potekata najnaravnejša komunikacija med
Ljubljanskimi vrati, nadregionalno pomembnim križiščem poti v osrednjem delu Ljubljanske
kotline, in Gorenjsko oziroma Gornjesavsko dolino kot tudi občasno aktualna prečna
povezava med kamniškim ozemljem in Poljansko dolino ter naprej proti Posočju in Furlanski
nižini (Gaspari, 2006).
Smlednik z okolico so dobili grofje Weimar Orlamunde, njihovi vazali pa so na Smledniškem
hribu za varstvo svoje posesti in prometne poti od Kamnika proti Škofji Loki zgradili utrjen
stolp. Sora z okolico je pripadala loškemu gospostvu, ki so ga dobili v fevd škofje iz Freisinga
na Bavarskem. Patriarhi iz Ogleja pa so imeli v posesti Goričane z okolico. Seveda so se
lastniki teh posesti menjali, a med bolj poznane mogočnike lahko štejemo še grofe Celjske,
Andeške in Španhajme. V srednjem veku so se okoli gradov, predvsem Smlednika in Goričan
10

ter prafar, med katerimi je bila med prvimi ustanovljena prav v Sori, razvila lokalna središča,
ki so vse do današnjih dni ohranila svoj kmečki značaj. Medvode so začele dobivati večji
pomen ob koncu petnajstega stoletja, ko je cesar dovolil Kranju, Radovljici in Tržiču zgraditi
most in pobirati mostnino.
V devetnajstem stoletju so v Medvodah pobirali mitnino, dobili pa so še železniško postajo ter
pošto in hranilnico. S tem so bili postavljeni tudi temelji za začetek industrije, ki se je
pridružila obratom papirnice v Goričanah z mnogo starejšo tradicijo. Pred prvo svetovno
vojno je bila v Medvodah ustanovljena tovarna olja, med obema vojnama pa še tekstilna in
mizarska tovarna, ki so predstavljale, skupaj z Donitom, ki je nastal po drugi svetovni vojni,
ogrodje tudi sedanji industriji. Ta je, z izjemo Goričan, skoncentrirana izključno ob sotočju
Save in Sore.
Večina prebivalstva pa se je vse do sredine prejšnjega stoletja preživljala s kmetijstvom in
gozdarstvom ter čebelarstvom, prej pa še z domačimi obrtmi, pa tudi s pridelovanjem lanu in
izdelavo platna ter pletenjem kit za slamnike. Nekateri v Medvodah in Polhograjskem
hribovju pa so se že v začetku dvajsetega stoletja preizkusili tudi s turizmom. Omeniti velja
tudi rudnik svinca in živega srebra v Knapovžah v dolini Ločnice, ki je deloval še po drugi
svetovni vojni.
Ob koncu prve svetovne vojne, po zatonu Avstroogrskega cesarstva 1918 so bile Medvode z
okolico vključene v novo državo, Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev, ki se je kasneje
preimenovala v Kraljevino Jugoslavijo. Po zlomu le-te, v aprilu 1941 je bil velik del današnje
občine vključen v nemško državo, le manjši del Polhograjskih dolomitov pa je bil dodeljen
italijanski državi in meja med obema državama je potekala prav preko Katarine. Kljub meji je
bilo v Dolomitih, v okolici vasi Belo v začetku druge svetovne vojne tudi vodstvo
slovenskega narodnoosvobodilnega, oziroma partizanskega gibanja, ki se je moralo zaradi
sovražne ofenzive preseliti v Kočevski Rog. Po osvoboditvi v maju 1945 je obstajala podobna
teritorialna razdelitev, kot pred letom 1941. Občina Smlednik je spadala pod okraj Kranj, Sora
z okolico, ki je bila del občine Zminec pod okraj Škofja Loka, občina Medvode pa v okraj
Ljubljana okolica.
Začetek leta 1955 pomeni prvo ustanovitev občine v sedanjem obsegu, saj so ji priključili tudi
območje smledniške občine. Medvode so kot samostojna občina obstajale do leta 1963, ko so
jo priključili občini Ljubljana Šiška. Svojo samostojnost pa je dobila ponovno po novi
ureditvi občin leta 1995 (http://www.medvode.si).
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4. FIZIČNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
4.1. GEOLOŠKA ZGRADBA IN TEKTONSKE ZNAČILNOSTI
Občino Medvode bi lahko razdelili na geološko izredno pester jugozahodni del
Polhograjskega hribovja in geološko bolj enostaven severovzhodni del. Tu z izjemo območja
Šmarne gore in okolice Smlednika ne najdemo take raznolikosti, oziroma se ta skriva pod
debelim slojem pleistocenskih naplavin.
Večji del celotnega Polhograjskega hribovja, okvirno 23 odstotkov, je sestavljen iz apnencev,
20 odstotkov površja zavzema dolomit. Sledijo različne neodporne kamnine. Močno členjen
prostor je po svoji geološki sestavi pretežno iz skrilavcev in peščenjakov, nad njimi pa se
ponekod nahajajo plasti triasnega dolomita, ki oblikuje vrhove gora, kot so Sv. Lovrenc,
Grmada, Tošč ter nekatera pobočja proti Medvodam in Spodnji Sori. Od tu izhaja tudi splošno
uporabljeno ime za to območje – Polhograjski dolomiti. Glede na to, da dolomit zavzema
manj kot polovico ozemlja, tega imena v geografiji ne uporabljajo (Gabrovec, 1994).
Najstarejše plasti v Polhograjskem hribovju sestavljajo kremenovi peščenjaki in konglomerati
ter skrilavci, ki so nastali v karbonu in permu (paleozoik). Karbonske plasti prihajajo le redko
na dan, medtem ko karbon na dan prihaja na Medanskem hribu. Permski peščenjaki
(groedenske plasti) se pojavljajo v dolini Ločnice in na Sveti Katarini (Slovenija-Pokrajine in
ljudje, 2001).
Na permokarbonskih sedimentih ležijo pretežno rdečkasti, redkeje sivkasti kremenovi
peščenjaki. Plasti tega t.i. groedenskega peščenjaka najdemo predvsem v srednjem toku
potoka Ločnice ter med Knapovžami in Topolom pri Medvodah. Na groedenskih skladih
najdemo praviloma gornjepermski apnenec in dolomit. Plasti dolomita triasne starosti so
prisotne na območju Polhograjskega hribovja. Dolomit je ploščat do skladovit. Značilna za
posamezne plasti je laminacija ali pasovitost (Osnovna geološka karta, 1976).
Večina predela je iz apnenca in dolomita je mezozoiske starosti. Werfenski skrilavci so
pomembni za nastanek milejših oblik reliefa in hkrati tudi za poselitev. Werfenske školjkovite
apnence in dolomite najdemo na povirju Ločnice, Jetrbenku, Ravniku in Toškem čelu, Vašah,
Preski in Goričanah. Najpogosteje tu najdemo svetlo sive dolomite, ki so krivi za priostreno
obliko hribov, saj tvorijo večino vrhov. Triasni dolomiti so različnih starosti. Spodnje triasne
najdemo na območju Studenčic in srednje triasne do nanosov Mavelščice (Jukić, 1991). V
okolici Sore, v smeri proti Škofji loki najdemo črn glinast skrilavec, lapor, ploščast apnenec
rožencem in brečo. Po starosti ta sklad izvira iz obdobja med juro in kredo.
Gmoto Šmarne gore in Grmade sestavljajo predvsem apnenčevi dolomitni skladi, obdajajo jih
skrilavi glinovci in kremenovi peščenjaki. Na njih in ob njih so v podnožju prodne naplavine,
stare in novodobne (Lenarčič, 1998). Z obdobja spodnje in zgornje Krede so v okolici
Smlednika in na severni strani Šmarne gore ohranjeni erozijski ostanki ploščastega apnenca,
lapornega in glinastega skrilavca z manjšimi vložki apnenčevih breč (Osnovna geološka karta,
1976).
Na Kranjsko-Sorškem polju večino ozemlja sestavlja konglomerat, slabo sprijeta prod in glina
ter novejši nanosi ob rekah Savi in Sori. Poleg teh pleistocenskih nanosov pa najdemo pod
vznožjem Polhograjskega gričevja ob potoku Malenščici tudi naplavine oligocenskih starosti:
peščeno in laporno glino, lapor ter peščenjak.
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Pri Medvodah transrgradira na triasno podlago trdno sprijeta dolomitna breča, ki jo
opazujemo ob Savi pod pregrado hidroelektrarne Medvode. V višjem nivoju nastopajo
kongomerati in peščenjaki. Pri Goričanah leži konglomerat na triasnem dolomitu.
Konglomerat, pretežno apnenčev in dolomiten je trdno sprijet in v njem ni fosilnih ostankov.
Ob Sori pod železniškim mostom leži na trdi lapornati glini drobnozrnat peščenjak z žilicami
premoga, na njem pa drobnozrnat konglomerat. Pri Goričanah nastopa temno-siva peščena
glina s številnimi, sicer slabo ohranjenimi fosili (Osnovna geološka karta, 1976).
Kvartarni sedimenti so na Gorenjskem najbolj debeli prav na Kranjsko-Sorškem polju. Zasipi
so nastali v poledenitvenih dobah. Ledeniške reke so zaradi taljenja ledu odnašale material iz
čelnih moren ter ga odlagale vzdolž toka. Vsak starejši zasip je bil sprijet v konglomerat pred
akumulacijo mlajšega zasipa. V Skaručenski kotlini so ugotovili globino konglomeratnih
nasipov 87,9m. (Osnovna geološka karta, 1976)
Na širšem polhograjskem območju najdemo večkrat različne triasne kamenine v tektonskem
stiku z gornjepaleozojskimi plastmi. Posebno izrazit je narivni rob med permokarbonskimi
skladi v talnini in srednje ter zgornje triasnimi plastmi v krovini južno od Seničice, preko
Bercetovega hriba do Podutika. Nadaljevanje čela nariva najdemo od Gabrja preko Vetrnika v
smeri Polhovega Gradca in proti severozahodu do Kopačevega vrha. Nekako v črti Mala
Božna, Petač, Knapovže, Ločnica je zaslediti nariv srednjetriasnega dolomita na
gornjepaleozojske sedimente. Tektonska enota polhograjskega območja je glede na
škofjeloško-trnovski pokrov enota nižjega reda ( OGK, 1976).
Zametek Ljubljanske kotline spada v čas pred odložitvijo srednjega oligocena. Ob prelomih je
bilo ozemlje spuščeno in tako je bila pretrgana zveza med Julijskimi in Savinjskimi Alpami.
Kotlina je severno od Medvod zapolnjena z več sto metrov debelimi oligocenskimi in do 100
metrov debelimi kvartarnimi sedimenti. Na območju med Kranjem in Medvodami je na
obrobju ponekod še ohranjen oligocenski bazaltni konglomerat, ki transgradira na različno
stare naluskane in narinjene kamenine. Pri Medvodah leži celo na permokarbonskih skladih.
Prelomi so bili aktivni še v kvartarju in so sodeč po potresih še danes ( OGK, 1976).
Smledniški prelom se vleče od Smlednika proti Mostam v smeri SZ-JV. Ob njem se je na
severni strani pogreznilo Kranjsko-Sorško polje. Temu vzporeden je prelom MedvodeMengeš in bi ga lahko imenovali medvoški prelom (OGK, 1976).
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KARTA 3: Geološka karta občine Medvode z vrisano občinsko mejo

Vir: Osnovna geološka karta SFRJ, 1:100 000, list Kranj
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Geološka karta – legenda (Vir: Geološka karta SFRJ 1:100 000, List Kranj)
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4.2. RELIEFNE ZNAČILNOSTI
Glede na naravnogeografsko regionalizacijo Slovenije lahko območje občine Medvode v
grobem delimo na dve enoti alpskega sveta, Savsko ravan in Polhograjsko hribovje.
Upoštevajoč novo regionalizacijo Slovenije leži na stiku dveh submakroregij, alpskih hribovij
in alpskih ravnin.
KARTA 4: Relief občine Medvode z označenimi vzpetimi predeli

Vir podlage: http://gis.arso.gov.si/atlasokolja

4.2.1. Polhograjsko hribovje
Relief v Polhograjskem hribovju je sorazmerno enoten in bi ga lahko označili kot nizko
hribovje. Medtem ko so za robove območja značilni podolgovati hrbti, ki se spuščajo proti
dolinam, pa v notranjosti zasledimo stalno prehajanje gričev in nižjega hribovja enega v
drugega čez blaga pobočja. Prisotni so številni mikroreliefni pojavi, veliko je grap, pobočnih
izravnav in blago zaobljenih slemen (Marušič, 1998).
Zaradi prevlade dolomita na jugovzhodu občine prevladuje rečni relief, v posameznih
zaplatah z bolj apnenčasto sestavo pa najdemo na apnenčastih tleh tudi nekaj kraških pojavov,
predvsem vrtač.
Geomorfološko zaokroženo ločnato strukturo najdemo na vzhodnem koncu Polhograjskega
hribovja ob zgornjem Ljubljanskem polju. Med njim in dolino Maveljščice je zahodni lok, ki
se končuje z Gradiščem (339 m.n.v.) nad Šentvidom, zgrajen iz permokarbona. Preostalo
ločnato strukturo je mogoče razbrati vzhodno od doline Save. Severni lok sestavljata slemeni
smledniškega in bukovškega gričevja, jugovzhodnega pa Rašica in Šmarna gora. Po najvišjem
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vrhu, Šmarni gori bi lahko v vzhodnem delu pretrto in stisnjeno strukturo imenovali
šmarnogorsko. Čeprav je zaradi kvartarnega grezanja Ljubljanske kotline in nepoznavanja
reliefa v podlagi kvartarne naplavine natančnejša podoba preostale ločnate strukture neznana,
pripada lok med Presko in Šentvidom očitno k njej, le da ni tako stisnjen. Ob prelomnici čez
Medno je premaknjen bolj proti JV (Gams, Vrišer, 1998, str.42).
Gabrovec je Polhograjsko hribovje razdelil na 8 večjih reliefnih enot:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Osrednje Polhograjsko hribovje
Zahodno Polhograjsko hribovje
Severno Polhograjsko hribovje
Butajnovsko – Samotorška kraška planota
Kraški ravnik pri Toškem Čelu
Nizko hribovje na jugu
Žlebsko gričevje iz oligocenskih sedimentov
Razširjeni deli dolin Gradaščice in Šujice

KARTA 5: Reliefne enote Polhograjskega hribovja

Vir: Gabrovec, 1990
V območje občine Medvode sega Osrednji del Polhograjskega hribovja (1). To je najbolj
tipičen del Polhograjskega hribovja. Tu so vsi, za to hribovje tako značilni dolomitni hribi in
največje relativne višine, ki presegajo 500 m n.v. Na dolomitnih pobočjih so večje strmine
(okoli 30°). Mejo tega hribovja bi lahko potegnili po črti Trnovec - Topol - Žerovnikov
graben - dolina Gradaščice - Praproče - Smolnik - Selo - Govejek – Trnovec (Gabrovec,
1990).
V severnem Polhograjskem hribovju (1) prevladujejo skrilavci in peščenjaki. Značilna so
dolga in slabo razčlenjena slemena, ki jih med seboj ločijo grape z osnovno smerjo jug-sever.
Ta svet leži med Valterskim vrhom in dolino Prešnice pri Medvodah. Žlebsko gričevje iz
oligocenskih sedimentov (7) je nekaj kvadratnih kilometrov veliko ozemlje. Po svojih
reliefnih značilnostih ne sodi v hribovje, vendar pa je površinsko njegov sestavni del. To so
nizki griči s komaj 50m relativne višine v porečju Potočnice in Zakonjšice pod Žlebemi.
Menjajo se peščena in laporna glina, lapor in peščenjak (Gabrovec, 1990).
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Na skrajnem vzhodu občine ozemlje prehaja v nizko hribovje (6), kjer so dolga zaobljena
slemena sestavljena iz permokarbonskih glinastih skrilavcev in peščenjakov. Relativne višine
so med 150 in 300 m, pobočja pa so zaradi neodpornih kamnin razrezana s številnimi grapami
(Gabrovec, 1990). Na ozemlju občine Medvode sem sodi Medanski hrib in desni breg
Grabnarice. V občino pa sega še Kraški ravnik pri Toškem čelu (6), Tu sta na višini 500 do
600 m manjši kraški planoti (Ravnik in Perce) v triasnem (zgornjeladinskem) svetlo-sivem
neplastovitem apnencu. Merita skupno le okoli 5 km², vendar pa imata zaradi velike gostote
vrtač povsem drugačen značaj kot ostali deli hribovja (Gabrovec, 1990).

4.2.2. Kranjsko-Sorško polje
Kranjsko-Sorško polje je večja izravnana površina s konglomeratnimi terasami. Ravnino
sestavljajo kvartarne naplavine apneniško dolomitne sestave, kar je posledica fluvialnega
nasipavanja Save in Kokre. Edine večje mikroreliefne spremembe so rečne ježe in struge rek
Kokre, Save in Sore. Ravnina polagoma pada od severozahoda proti jugovzhodu. Na vzhodu
območje končuje manj izrazito terciarno hribovje (Marušič, 1998).
Reka, ki je bila predhodnica Save, je v preteklosti tekla bolj severno, v smeri zahoda proti
vzhodu. Kasneje se je prebila med Šmarno goro in Rašico, nato pa še enkrat prestavila svojo
strugo med Polhograjsko hribovje in Grmado. Prinašala je številne naplavine, prod in ilovico.
Reka je svojo strugo izmenoma poglabljala ter naplavljala. Ob tem se je struga menjavala.
Nastale so še danes dobro vidne terase z ježami. Ježe so večinoma z drevjem in grmovjem
poraščeni bregovi med terasami ( http://www.smarnagora.com).
Ravnina med Šmarno goro in Grmado ter vznožjem grebena med Starim gradom in
Repenjskim hribom se je razvila v fosilni strugi reke Save. Tla sestavljajo gline in ilovice, ki
so jih razkosali številni meandrirajoči potoki.
Tudi v bolj nižinskem delu občine pa še zdaleč ne gre za monoton relief. Ob robovih ravnine,
ki jo Melik imenuje Skaručenska pokrajina (po kraju Skaručna), se namreč dvigajo osamelci
Šmarna gora, Smledniški hrib, Bukovški hrib in Rašica.
To je markantno osredje Ljubljanske kotline, ki postavlja krepko izraženo mejo med Kranjsko
ravnino, Ljubljanskim poljem in ravnino ob Kamniški Bistrici ter jemlje s tem celoti kotline
značaj prostranosti. Po svoji zgradbi in geološki sestavi so osamelci prav interesantni;
predstavljajo namreč nadaljevanje posavskih gorskih gub. Dolinski prehodi, ki Skaručensko
ravan vežejo domala v vseh smereh z glavnimi ravninami 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 različna od današnje. Sprva
je bil 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
(Melik, 1959).
Na skrajnem jugovzhodnem robu polja se nahaja Šmarna gora. Gre za osamelec, osamljeno
vzpetino na ravnini, z dvema vrhovoma, Šmarno goro in Grmado. Šmarna gora je bila nekoč
kot gorovje povezana s Polhograjskim hribovjem in z Rašico. Nižina Ljubljanskega polja, je
bila takrat gričevje, na drugi, severni strani pa se je del površja ugrezal. Tako je nastala
udorina na območju današnje Ljubljanske kotline, ki pa je dobila današnjo površinsko
oblikovanost šele po obdobju poledenitev.
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SLIKA 1: Skaručenska ravnina med Šmarno goro in Smlednikom

Avtor: M. Peternel (30.4.2016)
Na skrajnem jugovzhodnem delu Sorškega polja je struga reke Save ojezerjena v Zbiljsko
jezero. Leta 1953 nastalo umetno jezero je akumulacijski bazen hidroelektrarne Medvode.
Ime je dobilo po kraju Zbilje, kjer se razširjena in poglobljena struga reke Save najbolj razširi.
Akumulirana voda je poplavila polja, travnike in nekaj sadovnjakov vzhodno in zahodno od
prvotne rečne struge. Še isto leto so uredili sprehajalne poti ob jezeru. Zbiljsko jezero je dolgo
5km, sega od jeza hidroelektrarne Medvode do jeza hidroelektrarne Mavčiče. Široko je 250m,
najmanjša širina je 40m.
SLIKA 2: Pogled s Smledniškega gradu proti Polhograjskemu gričevju. V ospredju vas
Smlednik in Zbiljsko jezero

Avtor: M. Peternel(30.4.2016)
Do leta 1975 je Sava odložila v jezero okrog 650 m³ proda in čez 1 milijon m³ blata. Leta
1995 in 1996 so jezero sanirali in ob obali zgradili nasip, kjer je danes sprehajalna pot. Ob
poti je zraslo gosto grmičevje, za katerim se skriva manjši bajer, umetno narejen za
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počivališča ptic in bivališče žab. Na zahodni strani jezera je visok gozdnat in zakrasel Žejski
hrib, na vzhodni strani pa se razprostirajo pobočja osamelca Brezovec (464m).
Jezero je turistično privlačno predvsem za športni ribolov in čolnarjenje. Za ribolov so najbolj
zanimive šarenka, potočna postrv, lipan, ščuka, podust, mrena, krap in linj (Firbas, 2001).

4.3. VODNO OMREŽJE
Območje občine Medvode zaznamujeta dve reki, Sava in Sora, ki se vanjo izliva pri
Medvodah. Osnovno značilnost hidrografiji daje Sava, ki je svojo strugo vrezala v obliki
kanjona z navpičnimi konglomeratnimi stenami. Drugih površinskih voda v osrednjem
nižinskem delu zaradi prepustnosti tal ni. Izrednega pomena je podtalnica z bogatimi
zalogami pitne vode, izviri in bajerji (Marušič, 1998).
Na območju Polhograjskega hribovja prevladujejo občasni hudourniki in manjši potoki, ki
tečejo po ozkih, z gozdom poraščenih dolinah in grapah. V širših dolinah so potoki navadno
večji, obraščeni so z obvodnim rastjem in so sredi obdelanih njivskih površin. Večina potokov
je regulirana ali preoblikovana zaradi različnih vodnogospodarskih posegov (Marušič, 1998).
S pretežno dolomitnega gričevja priteka potok Mavelščica. Združena z manjšima pritokoma
Malenščica in Žlebe se v reko Savo se izliva med Medvodami in Mednim. Drugi pritok z
območja Polhograjskega hribovja je potok Trnovec, ki priteče v Savo v bližini naselja Sora.
Porečji Mavelščice in Ločnice sta skoraj v celoti znotraj meja občine.
Na jugovzhodnih pobočjih Smlednika izvirata manjša potoka Gračenica in njen pritok Mlaka,
ki se med Šmarno goro in Rašico zlijeta v Gameljščico.
Sava je pred pritokom reke Sore močno regulirana. Ob izgradnji hidroelektrarne Medvode je
leta 1953 nastalo Zbiljsko jezero, ki je zanimivo tudi za razvoj turizma v občini.
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KARTA 6: Vodna mreža v občini Medvode

Vir: http://gis.iobcina.si
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4.3.1. Pretočni režim
Dela Save in Sore, ki prečkata preučevano ozemlje občine Medvode imata snežno-dežni rečni
režim s primarnim spomladanskim viškom.
Frantar v primerjavi rečnega režima za proučevani obdobji 1961-1990 in 1991-2000 ugotavlja
izrazito povečanje pretoka Save v poznojesenskih mesecih zaradi višjih temperatur (manj
snega, posledično več vode odteče) ter izrazit upad pomladanske in poletne količine vode v
reki. Močan odtok jeseni je predvsem posledica naraščanja temperatur, saj zaradi večanja
letnega deleža dežja oktobra in novembra voda lahko v Alpah (hribovju) nezadržano odteče.
To je razvidno tudi s spodnjih dveh grafov z dveh različnih lokacij, pred in po tem, ko Sava
prečka ozemlje občine Medvode.
GRAF 1: Mesečni pretočni količniki posameznih vodomernih postaj na reki Savi. Črna linija
prikazuje obdobje 1967-1990, siva pa obdobje 1991-2000

Vir: Frantar, 2003
Opaža, da se po letu 1991 pojavijo drugačni pretočni režimi v primerjavi z referenčnim
obdobjem 1961-1990: snežno-dežnega režima praktično ni več, saj je večina pretoka v
zadnjem obdobju posledica deževja, zlasti jesenskega. Spremembe v pretočnih režimih pa
potrjujejo spremembe klime v zadnjem obdobju.
Sava ima pri Medvodah alpski dežno-snežni režim, ki je značilen za reke, ki imajo večji delež
porečja v sredogorju Alp ali v visokogorju. Spomladanski in jesenski višek sta pri tem režimu
dokaj izenačena. Nadpovprečna količina vode je običajno od aprila do junija ter od oktobra do
decembra, podpovprečna pa od januarja do marca ter od julija do septembra.
Druga večja reka območja, Sora, se uvršča v dinarski dežno-snežni režim, ki je sicer značilen
za reke dinarskega sveta. Spomladanski in jesenski viški so pri tej skupini dokaj izenačene,
razlike med zimskimi in poletnimi nižki pa zelo izrazite. Nadpovprečna količina vode je
običajno med oktobrom in decembrom ter marca in aprila, podpovprečna med majem in
septembrom. Januarja in februarja se pretoki močno približajo letnemu povprečju (Frantar,
2008).
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GRAF 2: Primerjava mesečnih pretokov rek Save in Sore na merilnih mestih Medvode 1 in
Medno

Mesečni pretoki rek Sore in Save (leto 2009)
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Vir: Hidrološki letopis Slovenije 2009

PREGLEDNICA 1: Mesečni in letni srednji pretoki rek Sore in Save (m³/s)
postaja

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC Leto

Medvode 1 26,3 34,8 40,4
Medno

88,8 97,8

109

35,3

17

21,1 26,3 9,59

10

8,83 21,1 67,7 26,5

177

125

115 90,8 46,9 79,7 51,6 68,6

207

105

Vir: Hidrološki letopis Slovenije 2009

Na spremenjen pretočni režim v zadnjem času po Frantarju vplivajo predvsem:
-

-

-

Višje povprečne temperature zraka, ki pomenijo večje izhlapevanje, ki se poveča zlasti
v rastni dobi rastlin. Količina vode v rekah se zato še dodatno zmanjšuje; večji delež
padavinske vode namreč porabijo (zadržijo) rastline, posledično pa se zmanjša delež
odtoka vode. Izrazitejše povečanje poletnih temperatur še izdatneje vpliva na že tako
nizke količine voda v strugah.
Spremenljiva količina padavin: sezonske spremembe v padavinskem režimu vplivajo
zlasti na povečanje jesenskega odtoka, hkrati pa negativni trendi količine padavin
zmanjšujejo pretoke v ostalih treh letnih časih. Povečujejo se razlike med najnižjimi in
najvišjimi pretočnimi količniki.
Krajše trajanje snežne odeje v sredogorju in v nižinah pomeni skromnejši snežni
zadržek, posledično pa manjši vpliv snega in pomladanskega taljenja na količine vode
v rekah. Taljenje snega sicer še vedno pomembno prispeva h količini vode v strugi,
vseeno pa se njegov delež zmanjšuje. Povečuje se vpliv dežnih padavin in s tem
direktnejši in hitrejši odtok padavin (Frantar, 2010).
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4.3.2. Kakovost vodotokov
Če so bila nekoč ob Sori v občini popularna kopališča, kamor je vozil celo »kopalni vlak« iz
Ljubljane, se je z razvojem industrije to spremenilo.
Na Savi se pri Mednem nahaja osnovno merilno mesto Agencije za okolje za ugotavljanje
kakovosti vodotokov. V osemdesetih letih je onesnaženje tekočih voda na medvoškem
območju precej prekašalo slovensko povprečje. V naslednjem desetletju se je stanje nekoliko
izboljšalo zaradi tehnoloških izboljšav industrije in večjega nadzora nad odvajanjem odpadnih
voda v obe reki (Vučković, 2007).
V 80. letih je bila Sava od izliva Sore v Savo naprej uvrščena v 3. - 4. Kakovostni razred, kjer
so reke močno onesnažene s komunalnimi in industrijskimi odplakami. V isti kakovostni
razred je bila uvrščena tudi Sora od Škofje loke do izliva v Savo pri Medvodah (Vučković,
2007). Onesnaženost Sore se je po letu 1991 bistveno zmanjšala.
Od leta 1997 do 2003 je stanje obeh vodotokov približno enako, vsako leto sta bili uvrščeni v
2.-3. kakovostni razred. v akumulaciji za HE Medvode, zbiljskem jezeru, je približno iste
kakovosti, kot sama rečna voda (Vučković, 2007).

4.4. PEDOGEOGRAFSKE IN BIOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
4.4.1. Prst
Na skrajnem jugozahodnem delu občine, na levem bregu potoka Studenčice najdemo
rendzino na apnencu in dolomitu. Rendzina nastaja na karbonatni matični osnovi. Nahaja se
na še čvrsti, neprepereli kamnini apnencu, na dolomitu pa tudi, ko so te kamnine že razpadle
in prenesene, npr. v obliki fluvioglacialnega proda in peska ali morenskega gradiva. Na
strmem reliefu jo večinoma porašča gozd, na položnejšem in ravnejšem površju pa so na njej
travniki in njive (Lovrenčak, 1994).
Vzhodneje v okolici Topola pri Medvodah prevladuje distrična rjava prst na skrilavcih in
peščenjakih. Te prsti so nastale na nekarbonatnih kamninah, revnih z bazami. Najdemo jih
tudi vzhodno od Golega Brda, pa tudi na SV delu hriba Brezovec ob Zbiljskem jezeru.
Naprej proti Žlebam in potoku Malenščica se spremeni matična osnova in prevladuje rjava
pokarbonatna prst. Ta je po teksturi ilovnata do glinasta, na apnencu pa vsebuje manj glinastih
delcev kot na Dolomitu. Kmetijsko so te prsti pomembne tam, kjer je položno in nekamnito
površje (Lovrenčak, 1994).
Distrična rjava tla na mešanih bazičnih in nekarbonatnih kamninah najdemo na območju
Smlednika, JV delu Brezovca in na severnem pobočju Šmarne gore ter na pobočju Breznika
pri Goričanih. Na območju med Žlebami in Seničico najdemo solonce - Izprana tla na
silikatnih substratih. V teh prsteh se pod površjem akumulira glina, bogata z natrijevimi
solmi.
Na ravninskem delu Kranjsko-Sorškega polja na območju Medvode večinoma najdemo
distrična rjava tla na nekarbonatnih peščeno-prodnatih sedimentih, ki v bližini rek preidejo v
evtrična rjava tla na prodnatih sedimentih. Tik ob reki Savi najdemo evtrična obrečna tla,
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planosole. Gladina talne vode je v teh prsteh blizu površja in v prsti lahko poteka oglejevanje
(Lovrenčak, 1994).
KARTA 7: Prikaz tipov prsti v občini Medvode

Vir: http://gis.arso.gov.si
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4.4.2. Rastje
Po podatkih iz leta 2006 je v občini Medvode 5117 hektarjev gozdov, kar predstavlja 65
odstotkov površine občine, občina je tako v primerjavi s Slovenijo nadpovprečno gozdnata.
V občini prevladuje gozdna krajina. Predstavljajo jo območja, kjer gozd prekriva od 40 do 85
odstotkov površine in se mozaično prepleta z drugimi rabami tal. Obsega območja v okolici
krajev Studenčice, Sora, Preska, Topol, Žlebe, Golo Brdo, Stanežiče, Babna gora in delno tudi
naslednjih: Hraše, Moše, Smlednik, Zg. in Sp. Pirniče. Drugi krajinski tip, ki ga najdemo na
tem območju, je kmetijska in primestna krajina. To so območja, v katerih je gozda manj kot
40 odstotkov, prevladujejo pa kmetijske površine in naselja. Obsega širše območje Medvod,
Senic, Zbilj in manjši del v okolici Hraš, Moš, Smlednika ter Zg. in Sp. Pirnič (Stupan
Kobilica, 2006).
Prevladujejo gozdne združbe z bukvijo (Blechno-Fagetum, Haquetio-Fagetum), ki so zajete v
gospodarskih razredih acidofilno bukovje (1698 ha) in podgorsko bukovje (130 ha). Na 1214
ha uspevajo gozdovi rdečega bora (Myrtillo-Pinetum), ki so uvrščeni v gospodarski razred
acidofilna borovja. Iglavcem pripada 48% celotne lesne zaloge, listavcem pa 51%. Največji
delež v skupni lesni zalogi ima bukev (29%), sledita ji smreka (28%) in bor (19%). Hrast
predstavlja 8% v skupni lesni zalogi, drugi trdi listavci 7% in plemeniti listavci 6%. Ostale
drevesne vrste zavzemajo zanemarljiv delež. V občini prevladujejo gozdovi v zasebni lasti, ki
jih je 89%, državnih je 10,8% in občinskih 0,2%. Gozdovi so dveh kategorij: večnamenski in
varovalni. Prevladujejo večnamenski gozdovi, ki jih je več kot 95 odstotkov. Varovanih
gozdov, ki so bili razglašeni z Uredbo o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim
namenom je 223,67 hektarov. Prevladujejo gozdovi, ki prekrivajo izpostavljena pobočja
Polhograjskega hribovja, najdemo pa jih tudi na severnem pobočju Šmarne gore (Stupan
Kobilica, 2006).
Na območju Polhograjskega hribovja mešani in ponekod iglasti sestoji prekrivajo večinoma
strma pobočja, ki so zaradi podnebnih ali reliefnih značilnosti neprimerna za obdelavo in
poselitev. Na pobočnih izravnavah in slemenih prevladujejo suhi travniki, v dolinah pa
močvirno rastje in vlažni travniki prepredeni z grmovno zarastjo, vrbami in jelševjem
(Marušič, 1998). Prevladuje listnati gozd s posameznimi pasovi mešanega gozda. Iglasti gozd
prevlada zgolj na meji z ljubljansko občino (karta 8).
Značilno za Kranjsko-Sorško polje je, da zavzemajo dobri dve tretjini površja kmetijske
površine. Preostali prostor pokrivajo nižinski gozdovi belega gabra in gradna z velikim
deležem smreke in bora (Marušič, 1998). Kranjsko-Sorški predel občine pa v nasprotju s
Polhograjskim hribovjem, zaznamujejo zaplate iglastega gozda, kjer seveda le-ta ni bil skrčen
za namene poselitve ali kmetijstva. Listnati in mešani gozd sta tu bolj prisotna na območju
Šmarne gore, Smlednika in ob severozahodnem obrobju Zbiljskega jezera. Redkokje pa je
meja med dvema različnima tipoma gozdov tako izrazita, kot ravno na Šmarni gori.
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KARTA 8: Pokrovnost tal v občini Medvode

Vir: http://gis.arso.gov.si
Greben med severnim in južnim pobočjem Šmarne gore in Grmade je meja med dvema
gozdnima združbama. Na južnem pobočju nas spremlja gozdna združba hrasta in črnega
gabra, na severnem pobočju pa se srečamo z gozdno združbo bukovega gozda s kresničevjem.
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Gozdni združbi sta različni, saj so različne tudi rastiščne razmere. Južno pobočje, ki ga
intenzivno obseva sonce je toplo in suho, severno, osojno pobočje, pa je hladno, senčno in
vlažno. Skupna jima je strmina. Na južnem skalovitem pobočju je kamninska podlaga
dolomitiziran apnenec, na severnem pobočju dolomit. Na južni strani se organska snov v tleh
le počasi, a povsem razkraja in neprenehoma spira, na severni strani pa na površju ostaja plast
nerazkrojenega humusa (Gozdna učna pot po Šmarnogorski Grmadi, 2001).
Občini Medvode »pripada« severozahodni, večinoma z bukovim gozdom porasli, del Šmarne
gore nad Spodnjimi Pirničami in Vikrčami. Približno dve tretjini površine Šmarne gore,
vključno z obema vrhovoma pa že sodi v Mestno občino Ljubljana.

4.5. PODNEBNE ZNAČILNOSTI
Podnebje območja občine Medvode uvrščamo v tip Zmernega celinskega podnebja in v
podtip Zmernega celinskega podnebja zahodne in južne Slovenije. Za ta tip podnebja je
značilno, da je povprečna aprilska temperatura nižja od oktobrske in da prevladuje
submediteranski padavinski režim s povprečno letno količino padavin med 1300 in 2800 mm
(Ogrin, 1996). Na območju občine trenutno deluje ena meteorološka postaja v Topolu pri
Medvodah. Nahaja se na nadmorski višini 685m in je edina klimatološka postaja v
Polhograjskem Hribovju. Podatki z meteorološke postaje podajajo vremenske razmere v
zahodnem delu Polhograjskega hribovja, hkrati pa so pomembni tudi pri oceni temperaturne
inverzije nad Ljubljansko kotlino (Nadbath, 2001).

4.5.1. Temperature zraka in temperaturna inverzija
Ker je klimatološka postaja v Topolu pri Medvodah edina v občini Medvode, v nadaljevanju
za primerjavo navajam tudi podatke z meteorološke postaje Brnik. Razlog je predvsem v tem,
ker slednja leži v osrčju Ljubljanskega polja in se podatki verjetno ne razlikujejo precej, če bi
bili le-ti izmerjeni v delu občine na območju Kranjsko-Sorškega polja. Poleg podatkov za
Brnik so prikazani tudi podatki za meteorološko postajo Šmarna gora, ki leži tik ob vzhodnem
robu občine.
Zaradi lokacije občine Medvode na stiku dna Ljubljanske kotline in višjega reliefa je tu pojav
temperaturne inverzije zelo izrazit. Na višje ležečem območju Polhograjskega hribovja je zato
pogosto, kljub višji nadmorski višini, temperatura zraka višja kot na Kranjsko – Sorškem
polju. To je zlasti razvidno pri dopoldanskih temperaturah, predvsem pa v zimskem času.
Predel ljubljanske kotline spada med predele z največ megle v Sloveniji, od 40 do 100 dni na
leto. Inverzijska območja imajo za okoli 1°C nižjo povprečno temperaturo in za okoli 2°C
nižjo povprečno minimalno temperaturo kakor enako visoko ležeči kraji zunaj kotlin in dolin
(Ogrin, Plut, 2008).
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GRAF 3: Povprečne temperature zraka in povprečna višina padavin za meteorološko postajo
Topol pri Medvodah v obdobju 1981-2010
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Vir podatkov: http://meteo.arso.gov.si
PREGLEDNICA 2: Povprečne temperature, povprečne najvišje dnevne temperature in
povprečna višina padavin za meteorološko postajo Topol pri Medvodah v obdobju 1981-2010
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC leto
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Vir: http://meteo.arso.gov.si
Ker je inverzijska plast zraka večinoma plitva, se zaradi majhne prostornine koncentracije
škodljivih snovi v zraku v bolj urbaniziranih kotlinah in dolinah hitro dvignejo čez dovoljene
vrednosti.
Klimatološka postaja Topol pri Medvodah (Sv. Katarina) na nadmorski višini 685 m je ena
tistih, kjer je ob primerjavi s podatki nižje ležečih merilnih postaj pojav temperaturne
inverzije najbolj očiten. Kadar je minimalna temperatura zraka na Brniku manjša kot na
postaji Topol, je to vedno posledica inverzije.
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SLIKA 3: Višinski prerez ozemlja med Topolom in Brnikom

Vir: Nadbah, 2001.
Na spodnjem grafikonu so prikazane dnevne razlike temperature zraka izmerjene ob 7. uri v
Ljubljani in v Topolu v letih 2000 in 2001, kar je značilno za temperaturni obrat ali inverzijo.
Največja negativna temperaturna razlika (puščica) med krajema je bila 18. Januarja, kar -9,4
°C; tega dne so v Ljubljani zjutraj izmerili -5,8 °C, v Topolu pa 3,6 °C. Sicer pa je povprečna
temperatura zraka v zadnjih 10 letih v Ljubljani 10,9°C, v Topolu pa 9,1°C ( Nadbah, 2001).

GRAF 4: Dnevne razlike temperature zraka izmerjene v Ljubljani in Topolu v letih 2000 in
2001

Vir: Nadbah, 2001

4.5.3. Padavine
Tudi padavinske podatke klimatološka postaja Topol pri Medvodah na grafu 5 primerjam z
nižje ležečo postajo na Letališču Brnik. Opazna je višja količina padavin v Topolu, kar gre
pripisati višji nadmorski višini in posledičnim orografskim padavinam. V 30-letnem obdobju
od 1981 do 2010 je bila tako povprečna količina padavin v Topolu pri Medvodah 1649 mm
letno, na Brniku pa 1363 mm.
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GRAF 5: Primerjava količine padavin med vremenskima postajama Topol pri Medvodah in
Brnik za obdobje od 1981-2010
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PREGLEDNICA 3: Mesečna in letna količina padavin za vremenski postaji Topol pri
Medvodah in Brnik za obdobje od 1981-2010
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4.5.4. Snežna odeja
Ob primerjavi povprečne vsote dnevnih višin novega snega, zapadle v istem obdobju vidimo,
da so letne vrednosti v Topolu pri Medvodah skoraj dvakrat višje od tistih na Brniku. To
lahko pripišemo predvsem legi Topola na višji nadmorski višini.
PREGLEDNICA 4: Vsota dnevnih višin novega snega za meteorološki postaji Topol pri
Medvodah in Brnik v obdobju 1981-2010
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GRAF 6: Vsota dnevnih višin novega snega za meteorološko postajo Topol pri Medvodah v
obdobju 1981-2010
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4.6. VAROVANA OBMOČJA NARAVE
Zaradi vse večjih posegov v naravo in želje ohranitve naravnih vrednot, zaradi katerih je
občina tudi turistično zanimiva, je v občini nastalo več območij z različnimi stopnjami
varovanja. Območje Polhograjskega hribovja v občini spada v Krajinski park Polhograjski
dolomiti, širše območje med Šmarno goro in Smlednikom pa je zavarovano sklopu programa
Natura 2000.
Krajinski park Polhograjski dolomiti je bil ustanovljen že leta 1974. Povod za pobudo o
ustanovitvi Krajinskega parka Polhograjski dolomiti je bilo vedno več gradbenih in drugih
posegov, ki so hitro spreminjali podobo krajine. Zavest, da je treba kvalitetna območja
zaščititi ter uskladiti razvojne in varstvene interese je vodila v pripravo dokumentacije za
razglasitev krajinskega parka. Tedanja pravna podlaga, da se Polhograjsko hribovje zavaruje
kot krajinski park je Zakon o varstvu narave iz leta 1970, ki po 8. členu opredeljuje krajinski
park kot večje, naravno zaključeno pokrajinsko območje s prvobitno ali kultivirano naravo, ki
jo odlikujejo naravne znamenitosti ali krajinske lepote, kulturni spomeniki oziroma spomeniki
človeškega dela ter imajo rekreacijski pomen (Doles, 2008). Kot je razvidno na karti 9 je večji
del občine varovanje območje, so pa stopnje varovanja različne.
V okviru programa Natura 2000 je varovano še območje Šmarne gore, ki vključuje oba
vrhova, Goro in Grmado, za zahod seže do Zbiljskega jezera in proti severu mimo Smlednika
do vasi Repnje. Od Repenj vodi meja proti jugu, vzporedno z gorenjsko avtocesto, vse do
Šmartnega ter vznožja Šmarne gore med Tacnom in Vikrčami. Šmarne gore je poraslo z
gozdno vegetacijo (ilirski bukovi gozdovi), ki jo na vrhu in prehodu pobočja v ravnino
prekinjajo travniki in njive. Hribovitemu svetu Šmarne gore se pridružijo tudi ravninski,
mokrotni in vodni biotopi. Osamelec Šmarna gora se odlikuje po izjemni pestrosti rastlinstva
in gozdnih združb ter po avtohtonem rastišču zavarovane narcise. Severni rob osamelca
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gradijo jurski apnenci in v njih je nad Zavrhom nastala manjša kraška jama Matjaževa jama
(zaprta za javnost). Severno od Šmarne gore se razprostira gozdnato območje Skaručenska
ravan, kjer se nahaja rastišče redke orhideje Loeselove grezovke in mestoma travniki s
prevladujočo modro stožko. Na mokrotnih travnikih in v stelji obvodnih grmišč lahko
najdemo polža ozkega vrtenca. Gozdovi Šmarne gore so pomemben življenjski prostor
rogača, črtastega medvedka in hribskega urha. Potok Mlake predstavlja življenjski prostor
navadnemu koščaku (Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta MOL, 2015).
Območje Šmarne gore in Grmade z delom Skaručenske ravni ter grebenom med Starim
gradom in Repenjskim hribom je bilo za naravno znamenitost razglašeno že leta 1984.
Šmarna gora z Grmado je bila razglašena za naravni spomenik, del Skaručenske ravni pa za
naravni rezervat (Uradni list SRS, 1/81, 1984).
KARTA 9: Varovana območja narave v občini Medvode

Vir: http://gis.iobcin
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DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI

5.

5.1. PREBIVALSTVO
5.1.1. Spreminjanje števila prebivalstva v občini Medvode
Število prebivalcev občine Medvode je v desetletju od 1995 do 2005 naraslo s 13.230 na
14.456 oziroma za 9,3 odstotkov. Izmed 31 naselij v občini je v primerjavi z letom 1995 v 26
naseljih število prebivalcev naraslo, v enem ostalo isto, ter v le 4 naseljih nazadovalo. Delež
števila prebivalcev v celotni občini je seveda najvišji v Medvodah (33,35% v letu 2005) a se
je v primerjavi z letom 1995 presenetljivo znižal za 2,37%. Naselij, katerih odstotkovni delež
v prebivalstvu celotne občine se je vsaj nekoliko, a nikjer preko enega procenta, zvišal pa je
19. Torej gre za postopno dekoncentracijo prebivalstva v občini (Gosar, 2006).
Tudi po letu 2005 se nadaljuje trend rasti števila prebivalcev. V celotni občini je naraslo na
15.963 prebivalcev, v mestu Medvode pa je preseglo mejo 5000 prebivalcev. V primerjavi z
letom 1995 je tako število prebivalcev višje za 20,7 %. Delež števila prebivalstva v Medvodah
v primerjavi z občino v celoti pa se je, kljub povišanju števila prebivalstva v samih
Medvodah, zmanjšal za 32,2%. Rast števila prebivalstva po posameznih krajih v občini
prikazuje graf 7.
Med pomembnejšimi razlogi za tako skokovito rast prebivalstva v zadnjih 20 letih je zagotovo
lega občine v neposredni bližini Ljubljane. Medvode, kot »satelitsko naselje« v direktni
bližini večjega mesta, so bile, tako kot večina drugih mest na območju Ljubljanske urbane
regije, deležne večjega selitvenega prirasta prebivalstva. To lahko v veliki meri pripišemo
procesu suburbanizacije.
GRAF 7: Spreminjanje števila prebivalstva v krajih občine Medvode od 1995 do 2015
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PREGLEDNICA 5: Število prebivalcev po krajih občine Medvode v petletnih obdobjih od
1995 do 2015
leto

1995

2000

2005

2010

2015

OBČINA MEDVODE
Belo
Brezovica pri Medvodah
Dol
Dragočajna
Golo Brdo
Goričane
Hraše
Ladja
Medvode
Moše
Osolnik
Rakovnik
Seničica
Setnica - del
Smlednik
Sora
Spodnja Senica
Spodnje Pirniče
Studenčice
Tehovec
Topol pri Medvodah
Trnovec
Valburga
Vaše
Verje
Vikrče
Zavrh pod Šmarno goro
Zbilje
Zgornja Senica
Zgornje Pirniče
Žlebe

13230
21
14
75
167
246
493
367
123
4726
212
29
263
203
0
408
306
312
648
97
23
134
112
464
486
537
263
186
567
240
1058
450

13806
24
13
87
167
311
526
378
114
4779
221
27
284
209
18
407
324
324
705
110
23
141
124
487
477
517
281
211
623
268
1161
465

14456
36
11
91
177
353
545
415
125
4821
214
27
297
225
17
438
390
362
742
126
23
139
141
502
524
521
293
213
657
280
1242
509

15393
42
9
85
185
417
536
426
180
5123
234
21
325
230
17
498
436
365
781
138
21
162
151
562
531
518
312
224
790
289
1256
529

15963
44
11
75
259
466
525
445
176
5139
233
26
336
238
18
562
481
388
786
145
25
181
165
586
534
511
342
224
869
275
1334
564

VIR: SURS
V Ljubljanski urbani regiji se je največja koncentracija prebivalstva razvila vzdolž večjih
transportnih osi, v smereh proti Vrhniki, Medvodam, Domžalam, Kamniku in Grosuplju in v
preostanku nižjih delov Ljubljanske kotline. Veliko manjša gostota prebivalstva je značilna za
hribovita ruralna območja regije (Posavsko hribovje, Polhograjsko hribovje) (Rebernik,
2014).
Rast v tem obdobju beleži večina krajev v občini. Večjo rast v številu prebivalcev je zaznati
krajih Zgornje Pirniče, Spodnje Pirniče, Zbilje, Smlednik in nekaterih drugih. Veliko rast
prebivalstva beleži tudi Golo Brdo v Polhograjskem hribovju, kar nakazuje na to, da pojav ni
značilen le za kraje na območju Kranjsko-Sorškega polja.
Manjše število prebivalstva v letu 2015 v primerjavi z letom 1995 beležijo le trije kraji v
občini: Brezovica pri Medvodah, Verje in Osolnik.

35

GRAF 8: Spreminjanje števila prebivalcev v nekaterih krajih občine Medvode od 1948 do
2012
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PREGLEDNICA 6: Spreminjanje števila prebivalcev v nekaterih krajih občine med letoma
1948 in 2012
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Vir: Šilc, 2005
Na karti 10 je prikazan trend spreminjanja števila prebivalstva v posameznih naseljih občine.
V letih 1991 do 2002 so v hribovitem delu občine najvišjo prebivalstveno rast imela naselja
Belo, Golo Brdo in Studenčice. To lahko pripišemo predvsem večji rodnosti, kot drugje v
občini. Izrazit padec v številu prebivalstva sta v tem obdobju beležila Brezovica pri
Medvodah in Setnica. V nižjem delu občine so bila naselja z najvišjo rastjo prebivalstva na
območju Sore, Dola pri Medvodah, Senice in Zbilj in v Spodnjih Pirničah.
Med letoma 2002 in 2012 primerjalno s prejšnjim desetletjem na območju Kranjsko Sorškega
polja izrazitejšo rast prebivalstva beleži vas Smlednik. Močno se je v tem obdobju zmanjšalo
število prebivalstva v Dolu pri Medvodah, kjer je bil še v prejšnjem desetletju trend obrnjen,
je pa to tudi kraj v občini, ki v letu beleži najvišji indeks staranja, ki znaša kar 350. Povprečni
indeks staranja je v letu 2015 za celotno občino 116,2. Tudi povprečna starost je v naselju Dol
najvišja (če izvzamemo naselja, ki zaradi premajhnega števila prebivalcev niso vključena v
statistiko), izenačena z mestom Medvode, 44,6 let. Sosednji kraj Sora še vedno beleži visoko
rast prebivalstva ( SURS, 2015).
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V hribovitem delu občine Medvode je v obdobju od 1991 do 2010 zaznati konstantno visoko
rast v krajih Golo Brdo in Studenčice. Obema krajema je skupno, da v letu 2015 beležita
povprečno starost pod 40 let (Golo Brdo 39,4 in Studenčice 39,6) in imata zelo nizek indeks
staranja. Vsaj delno je razlog za tak trend zagotovo tudi priseljevanje mladih družin iz mesta
Ljubljana.
Iz karte 10 je razvidno, da z ozirom na rast prebivalstva ni izrazite delitve na nižinski in
hriboviti del občine. Najjužneje ležeči kraj v občini, vas Belo v Polhograjskem hribovju v
celotnem obdobju beleži rast prebivalstva, ki je najvišja v občini. Za primerjavo pa sosednje
naselje Brezovica pri Medvodah v istem obdobju beleži konstanten padec števila prebivalcev.
Poleg dejavnika naravne rasti prebivalstva je pomemben dejavnik, da ima občina kot celota v
obdobju do 1991 do 2012 pozitivno prebivalstveno rast tudi lega na obrobju Ljubljane in že
omenjeni proces suburbanizacije. V občini Medvode je v celotnem obdobju 1991 - 2002
indeks rasti prebivalstva višji, kot na območju Ljubljane.
KARTA 10: Razvoj prebivalstva v občini Medvode med letoma 1991 in 2002 ter med letoma
2002 in 2012, po naseljih

Prirejeno po: Rebernik, 2014 (izsek)
Kot posledica suburbanizacije se je tudi v mestu Medvode, kjer živi skoraj tretjina
prebivalcev občine, v zadnjih dveh desetletjih število prebivalcev povečevalo, še nekoliko
intenzivneje v zadnjem desetletju, od 2005 do 2015 (graf 7). Število prebivalstva pa je
vendarle naraščalo s precej manjšo intenziteto, kot v nekaterih okoliških krajih, kot so Zbilje,
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Zgornje in Spodnje Pirniče, Smlednik ali Golo Brdo. Iz tega lahko sklepamo, da bližina
oskrbnih dejavnosti, ki jih bi bili prebivalci deležni v primeru priselitve v mesto Medvode pri
odločitvi o nastanitvi ne pretehta nad lokacijo neposredno ob naravni krajini, proč od
industrijskega trikotnika Color – Goričane – Donit, ter glavnih prometnic. Ravno v tem
osrednjem delu ob glavni prometnici je, kot bomo videli tudi v razdelku o gospodarstvu,
največ virov onesnaženja zraka v občini.

5.1.2. Spolna in starostna struktura prebivalstva
Z 204 prebivalci na kvadratni kilometer sodi občina Medvode med gosteje poseljene
slovenske občine. Po številu prebivalcev pa se je v letu 2013 med slovenskimi občinami
uvrstila na 32. mesto. Sredi leta 2013 je imela občina približno 15.850 prebivalcev, od tega
približno 7.850 moških in 8.000 žensk (Vir: http://www.stat.si/obcine).
Z grafa 9 je razvidno, da je leta 2008 prevladovala populacija v starosti med 25 in 60 let.
Mlajših prebivalcev je v primerjavi s starejšo populacijo precej manj, kar lahko pripišemo
izrazitemu zmanjševanju rodnosti na prelomu stoletja. Trend upadanja rodnosti se je v zadnjih
letih upočasnil, tako, da starostna skupina 0-9 let predstavlja večji delež prebivalstva, kot
starostna skupina med 10 in 19 leti starosti. Večji delež mlajših od 15 let, kot je povprečje v
Sloveniji lahko pripišemo več dejavnikom: večji rodnosti, kot je povprečje v Sloveniji (graf
10) pa tudi suburbanizaciji in priseljevanju mladih družin iz Ljubljane.

GRAF 9: Število prebivalstva po spolu in starosti v občini Medvode v letu 2015

Vir: SURS
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Povprečna starost občanov je 41,9 let in je tako nižja od povprečne starosti prebivalcev
Slovenije (42,2 let). Med prebivalci te občine je bilo številčnost starejše generacije, tako kot v
večini slovenskih občin, večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih do 14 let, je prebivalo
115 oseb starejših od 65 let. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to
občino nižja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 119). Pove pa tudi, da
se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju počasneje kot v celotni
Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh
slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo, kot v večini
slovenskih občin, med ženskami več tistih v starosti 65 let ali več, kot mlajših od 15 let; pri
moških pa je bila slika ravno obrnjena ( http://www.stat.si/ obcine).

5.1.3. Naravno gibanje prebivalstva
Višek naravnega prirastka v zadnjih dvajsetih letih je bil v občini Medvode leta 2009, po tem
letu pa se naravni prirastek znižuje. V celotni občini je bil leta 2014 pozitiven in je znašal 1,1
na 1000 prebivalcev. V samem mestu Medvode pa že izrazito negativen, saj je število umrlih
v letu 2014 preseglo število novorojenih za 24. Na drugi strani, sta najvišji naravni prirastek
beležila kraja Zbilje in Zgornje Pirniče, kjer je v istem letu število novorojenih za 7 preseglo
število umrlih.
V primerjavi s Slovenijo, ki je imela do leta 2005 negativen naravni prirastek, je imela občina
Medvode vseskozi pozitivnega (graf 10). Se je pa naravni prirastek za celotno Slovenijo v letu
2008 ustalil, medtem, ko v občini Medvode od leta 2009 pada in je že dosegel raven
slovenskega povprečja, kar je razvidno tudi iz spodnjega grafa. Če se bo trend nadaljeval
lahko v prihodnjih letih pričakujemo negativen naravni prirastek, oziroma bi bil ta lahko nižji,
kot je povprečje v Sloveniji. Padec je posledica manjšega številu rojenih v zadnjih letih, med
tem, ko je število umrlih precej konstantno.
GRAF 10: Rodnost, smrtnost in naravni prirastek v občini Medvode v obdobju 1995 - 2014.
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PREGLEDNICA 7: Spreminjanje števila živorojenih in umrlih na 1000 prebivalcev v občini
Medvode ter naravnega prirastka na 1000 prebivalcev za občino Medvode in Slovenijo v
celoti od leta 1997 do 2014
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
živorojeni/1000 preb.

9,8

8,6

8,7

10

8,4

9,3

9

9,6

9,9

10

11

11

13

13

11

13

11

8,9

umrli/100 preb.

7,1

8,1

6,6

6,7

6,3

7,4

7,4

7,4

5,4

8,4

7,8

7,5

7,5

8,7

8,1

9,4

8,3

7,8

nar.pr./1000 preb.(Medv.)

2,6

0,5

2,2

3,3

2,1

1,9

1,5

2,2

4,5

1,9

2,7

3,2

5

4,1

2,7

3,2

2,9

1,1

nar.pr./1000 preb.(Slo.)

-0,4 -0,6 -0,7 -0,2 -0,5 -0,6 -1,1 -0,3 -0,3 0,4

0,6

1,7

1,5

1,8

1,6

1,3

0,9

1,1

Vir: SURS

5.1.4. Selitvena dinamika prebivalstva
Glede na obdobje zadnjih 15 let je bil najvišji selitveni prirastek prebivalstva v občini
Medvode v letu 2009, predvsem po zaslugi več priselitev iz tujine, pa tudi iz drugih
Slovenskih občin. Takrat je bilo 293 več priseljenih, kot odseljenih. Najnižji, celo negativni
selitveni prirastek pa beležimo v letu 2013, ko se je iz občine odselilo 21 ljudi več, kot se jih
je vanjo priselilo (graf 11). Dejstvo, da ima območje občine v tem obdobju večinoma
pozitiven selitveni prirast med občinami je tudi posledica suburbanizacije in selitve mestnega
prebivalstva Ljubljane v mirnejše in bolj zeleno okolje v občini Medvode.
Med posameznimi leti so opazna pri selitvah velika nihanja, je pa za obdobje zadnjih 15 let
razvidno, da je še vedno večji prirast po zaslugi priselitev z drugih slovenskih občin kot na
račun priselitev iz tujine. V krajih, kot so Zbilje, Spodnje in Zgornje Pirniče in Smlednik sta
bližina narave pa tudi nižja cena nepremičnin, kot v prestolnici pomembna dejavnika, ki v
občino Medvode privabita veliko mladih družin z otroki, pa tudi starejše (primer je naselje
Zbiljski gaj).
GRAF 11: Selitveni prirast s tujino, selitveni prirast z drugimi slovenskimi občinami in skupni
selitveni prirast za občino Medvode v obdobju od 1997 do 2014
350
300
250

število

200
150
Selitveni prirast s
tujino

100
50

Selitveni prirast
med občinami

-50
-100

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

0

leto

Vir: SURS

40

Skupni selitveni
prirast

PREGLEDNICA 8: Selitveni prirast s tujino, selitveni prirast z drugimi slovenskimi občinami
in skupni selitveni prirast za občino Medvode v obdobju od 1997 do 2014
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Selitveni prirast s
tujino
Sel. prirast med
občinami
Skupni selitveni
prirast

-1

13

73

97

57

-10

81

104 40

61

92

80

2

-10

84

60

62

118 152 -52

127 52

83

64

53

64

68

117 113 158 149 117 54

73

148 113 126 186 293 77

-12

141 129 26
14

29

3

148 -24

69

177 -21

81

Vir: SURS

5.1.5. Izobrazbena in zaposlitvena struktura
Največji delež prebivalcev v občini ima srednješolsko izobrazbo. Več višje in visoko izobraženih je
žensk in sicer 28 odstotkov, medtem ko jih je med moškimi 22 odstotkov. Med prebivalci s
srednješolsko izobrazbo je več moških, z 61 odstotki, v deležu oseb z osnovnošolsko izobrazbo ali
nedokončano osnovno šolo pa je več žensk in sicer 25 odstotkov (graf 12).

GRAF 12: Stopnja izobrazbe v občini Medvode po spolu
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PREGLEDNICA 9: Število prebivalcev po izobrazbi in spolu v letu 2015
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V zadnjem desetletju je opazen porast višje- in visoko izobražene delovne sile, kar gre zlasti
na račun nižjega deleža delavcev z osnovnošolsko ali nižjo izobrazbo. Število prebivalstva s
srednješolsko izobrazbo pa je v tem obdobju konstantno oziroma rahlo upada (graf 13).
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GRAF 13: Delovno aktivno prebivalstvo po stopnji izobrazbe v občini Medvode v obdobju
2005 - 2014
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5.1.6. Brezposelnost
V začetku leta 2016 je imela občina Medvode 9,6 odstotno brezposelnost, kar je precej pod
slovenskim povprečjem. Podobno, kot za preostalo Slovenijo velja, da je bila brezposelnost
najnižja v letu 2008, ko je v občini Medvode padla celo pod 5 odstotkov in se je nato
postopno dvigala, kar je razvidno na spodnjem grafu. Najpomembnejši razlog za tak potek je
tako gibanje je finančna kriza v letu 2007 in kasnejše postopno okrevanje gospodarstva.
GRAF 14: Stopnja registrirane brezposelnosti v občini Medvode v obdobju od 2005 do 2016
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5.2. POSELITEV
5.2.1. Velikosti in tipi naselij
V občini Medvode je skupno 31 naselij, ki pa imajo, tudi zaradi zelo pestrega reliefa, zelo
različen videz. Na območju Kranjsko-Sorškega polja, kjer so naselja na nadmorski višini od
321m do 360m, prevladujejo gručasta naselja. Tudi razložena naselja pa imajo navadno
gručasto jedro. Izjema so industrijsko naselje Medvode in razpotegnjeni naselji Vikrče in
Hraše. Poleg Medvod lahko večjo stopnjo urbaniziranosti pripišemo še krajema Ladja in
Zgornjim Pirničam.
SLIKA 4: vas Valburga (pogled s Smledniškega gradu), primer razloženega naselja z
gručastim jedrom, v ozadju gručasta vasica Dragočajna

Avtor: M. Peternel (30.4.2016)

Kokole trdi, da so gručaste vasi so odraz prvobitne, spontane kolonizacije ob naseljevanju
Slovanov oziroma kasneje. Verjetno je bila poljska razdelitev na grude, ki je značilna za
večino teh vasi, posledica parcelacije po opustitvi kolektivne obdelave na velikih njivskih
kompleksih (Kokole, 1998).
Vseh 10 naselij v občini, ki se nahajajo na nadmorski višini od 420 do 750m, se nahaja v JZ
delu občine, na območju Polhograjskega hribovja. Tu prevladuje razloženi tip naselja. Izjema
je najvišje ležeči Osolnik (750 m.n.v.), kjer vas nima jedra ampak tu najdemo več samotnih
kmetij. Tipi naselij in njihove nadmorske višine so prikazani na preglednici 10.
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PREGLEDNICA 10: Tipi naselij v občini Medvode, razvrščeni po nadmorski višini
Naselje
nadmorska višina (m)
Goričane
321
Ladja
321
Vaše
324
Medvode
325
Spodnje Pirniče
325
Rakovnik
330
Seničica
330
Vikrče
330
Zgornje Pirniče
330
Dol
335
Verje
335
Spodnja Senica
340
Sora
342
Dragočajna
345
Zbilje
345
Zgornja Senica
345
Hraše
350
Zavrh pod Šmarno goro
350
Valburga
355
Moše
357
Smlednik
360
Golo Brdo
420
Žlebe
420
Trnovec
460
Studenčice
550
Belo
640
Tehovec
650
Topol pri Medvodah
657
Setnica-del
660
Brezovicapri Medvodah
750
Osolnik
750

tip naselja
gručasto naselje
urbanizirano, večinoma gručasto naselje
gručasto naselje
industrijsko naselje in prometno križišče
razloženo naselje z gručastim jedrom
gručasto naselje
razpotegnjeno naselje
razloženo naselje
razpotegnjeno in urbanizirano gručasto naselje
gručasto naselje
gručasto naselje
gručasto naselje
gručasto naselje
gručasto naselje
naselje z gručastim jedrom
gručasto naselje
razpotegnjeno naselje
razloženo naselje z gručastim jedrom
razloženo naselje z gručastim jedrom
gručasto naselje
gručasto naselje
razloženo naselje z gručastim jedrom
razloženo naselje
razvlečeno razloženo naselje
naselje z gručastim jedrom
gručasto naselje
naselje z gručastim jedrom
razloženo naselje
razloženo naselje
razloženo naselje
samotne kmetije

Vir: Krajevni leksikon Slovenije, 1995

5.2.2. Poselitev po višinskih pasovih
Kot je vidno tudi na preglednici 11 je velika večina prebivalcev občine skoncentrirana v
nižinskem pasu med 320 in 400 metri nadmorske višine. Višje od 500 metrov nadmorske
višine živi zgolj 2,8 odstotka prebivalcev občine. Nekoliko večjo gostoto poselitve, kot v pasu
med 500 in 600 m.n.v. najdemo v pasu med 600 in 700 m.n.v., kar gre pripisati položnejšemu
terenu, saj so nižje doline nekaterih potokov v Polhograjskem gričevju zaradi pomanjkanja
prostora in strmih pobočij marsikje neprimerne za poselitev.
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PREGLEDNICA 11: Razporeditev prebivalstva glede na nadmorsko višino naselij v občini
Medvode
nadmorska višina kraja
300 - 400 m.n.v.
400 - 500 m.n.v.
500 - 600 m.n.v.
600 - 700 m.n.v.
700 - 800 m.n.v.

Število naselij
21
3
1
4
2

Število prebivalcev
13837
1195
145
268
37

odstotek
86,7
7,5
0,9
1,7
0,2

GRAF 15: Število prebivalcev glede na nadmorsko višino kraja v občini Medvode
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Vir podatkov: SURS

5.2.3. Suburbanizacija
Za mesto Medvode, kot tudi za celotno občino je v zadnjih letih značilen proces
suburbanizacije. To pomeni, da se mesto Ljubljana širi na bližnja naselja, kjer rastejo nova
stanovanjska naselja in tako nastajajo nova suburbana območja, kot prehodna oblika med
mestom in naseljem. Z izgradnjo komunalne opreme – zlasti asfaltiranjem cest in vodovoda
ter širjenjem Ljubljane, so Medvode tako postale zanimive za stalno naselitev prebivalcev. O
suburbanizaciji pa lahko govorimo tudi znotraj same občine. Mesto Medvode postaja oskrbno
in zaposlitveno središče, naselja pa se širijo v ravninskem delu občine kot npr. Pirniče, Vaše,
Goričane, Zbilje, tako, da je včasih že težko določiti meje med naselji. Manj suburbanizirana
pa so le naselja na robu občine. V Polhograjskem gričevju so naselja precej manjša, z
asfaltiranjem cest in lažjo dostopnostjo pa so se delno suburbanizirala naselja Žlebe, Golo
Brdo, Topol in Studenčice ( Strateški del OPN Medvode, 2008).
Suburbanizacijo lahko opredelimo kot pojav razseljevanje prebivalstva iz mesta oziroma
strnjeno pozidanega urbanega območja na mestno obrobje oziroma v območje
suburbanizacije. Suburbanizacija pomeni tudi preobrazbo mestnega obrobja pod vplivom
mesta. Gre za socialno, ekonomsko in fiziognomsko preobrazbo neposredne okolice mestnega
načina življenja na podeželje. Je predvsem rezultat selitev višjega in srednjega sloja
prebivalstva iz mest na mestno obrobje v iskanju višje kakovosti bivanja (Rebernik, 2011).
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Porast prebivalstva v občini Medvode je tako kot v veliki večini občin v Ljubljanski urbani
regiji je bila v zadnjem obdobju večja, kot rast prebivalstva v Mestni občini Ljubljana. To
lahko v veliki meri pripišemo procesu suburbanizacije. V občini Medvode je bil v zadnjih 20
letih prirast na račun selitev iz drugih slovenskih občin večinoma višji kot naravni prirastek.
(Graf 16). Statistični podatki nakazujejo, da se v občino priseli več prebivalcev iz ostalih
slovenskih občin, kot se jih v le-te iz občine Medvode izseli. So pa opazna v zadnjih letih
precejšnja nihanja, leta 2013 se je tako po dolgem času prvič zgodilo, da je bilo odseljenih
prebivalcev v druge slovenske občine več, kot se jih je iz njih preselilo v občino Medvode.
GRAF 16: Naravni prirast prebivalstva in selitveni prirast prebivalstva (z drugimi
slovenskimi občinami in tujino) v obdobju med 1995 in 2014
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Razvoj prebivalstva v preostanku Ljubljanski urbani regiji (LUR), kamor sodi tudi občina
Medvode, je bil do leta 1981 precej počasnejši, kot v Ljubljani, razen v »satelitskih naseljih«,
kot so Domžale, Vrhnika, Medvode, Litija in Grosuplje. V večinoma ruralnih in redko
poseljenih delih regije, je bil prisoten upad prebivalstva kot posledica ruralno-urbanih
migracij. Na račun suburbanizacije je po letu 1971 začelo število prebivalstva naraščati v
prvem suburbanem pasu okoli mesta Ljubljane. Ta raste je bila najbolj poudarjena na severnih
in zahodnih obrobjih. V desetletju med 1987 in 1991 je suburbanizacija postala še bolj
intenzivna in suburbanizirana naselja med Ljubljano, Domžalami, Kamnikom, Medvodami,
Vrhniko in Grosupljem so beležila najhitrejšo letno rast prebivalstva v Sloveniji (5-10%)
(Rebernik, 2014). Rast prebivalstva v večini suburbanih in v nekaterih podeželskih naseljih v
LUR se je nadaljevala tudi po letu 2002.

5.2.4. Vpliv urbanizacije na podeželska naselja
Občasna bivališča (počitniške hiše, počitniška stanovanja, stanovanja za preživljanje prostega
časa) se v občini Medvode koncentrirano pojavljajo v območju Polhograjskega hribovja.
Praviloma so ta območja komunalno nezadostno opremljena, velikokrat se pojavljajo
nelegalne gradnje. Delež občasnih bivališč v občini Medvode po popisu stanovanj iz leta 2002
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je 3,2%. Problem občasnih bivališč v občini je predvsem v tem, da se povečuje interes za
njihovo stalno naselitev, komunalno pa so nezadostno opremljena.
Ocenjuje se, da se bo v prihodnje sedanji trend rasti števila objektov za občasno bivanje v
Sloveniji povečal. Zato je pomembno ohranjati tovrstna območja in potencialne kupce
usmerjati tudi v prenovo starih objektov. S tem pa bi se tudi najučinkoviteje preprečevalo
nadaljevanje razpršene gradnje, ki je z vidika varovanja okolja in ekonomičnega upravljanja s
prostorom najbolj neprimerna. Za območje Polhograjskega hribovja so občasna bivališča,
vključno s prenovo starih objektov lahko tudi tista, ki bodo krajem prinašala ohranitev
poseljenosti podeželja, nov zagon, turistični izkoristek in izboljšanje turistične ponudbe
(Pfajfar, 2008).

5.2.5. Funkcije naselij in razvoj poselitve
Vladimir Kokole je Medvode uvrščal med t.i. »ruralne centre«, ki so nekje vmes med
občinskimi središči in centralnimi vasmi. S tem funkcijskim tipom je označil naselja, ki
opravljajo določene centralne funkcije za območja, ki zajemajo dve ali več centralnih vasi, z
njihovim povsem lokalnim zaledjem; so tedaj več kot zgolj »vasi«. Glede na celotni sistem se
na uvrščajo v nobeno pravilno hierarhično razmerje, zlasti pa kaže njihova dejanska
prostorska razporeditev v celotnem omrežju, da gre za izrazite »pomožne« centralne kraje, ki
posredujejo določene »urbane« centralne funkcije tam, kjer jih občinska središča zaradi slabe
dostopnosti ne morejo opravljati, ali pa tam, kjer dopuščajo obstoj takega »pomožnega«
središča kljub temu, da je občinsko središče kar ugodno dostopno, določeni pogoji, na primer
večja lokalna zgostitev prebivalstva. To velja zlasti za območja, kjer jih je zajela močnejša
urbanizacija podeželja (Kokole, 1969).
Nadpovprečno močna oziroma opremljena so središča v suburbaniziranih območjih in
turističnih središčih, kar je ugotavljal že Vrišer (1990). Nekatera izmed naselij so sicer zelo
dobro opremljena, kot samostojni mikroregionalni centri pa kljub temu ne funkcionirajo
zaradi bližine precej večjega in še precej bolje opremljenega naselja, zato takšna manjša
naselja delujejo predvsem kot del mestnega območja (Cigale, 2000).
KARTA 11: Centralna naselja v Sloveniji in njihova vplivna območja v letu 1999 (izsek)

Vir: Cigale, 2000
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To velja tudi za Medvode v odnosu do Ljubljane. Uvršča jih med slabše opremljena središča
ali centralna naselja v neposredni bližini večjih središč (karta 11). Medvode primarno
gravitirajo k Ljubljani, v bližnji okolici pa imajo še kar 4 mikroregionalna središča: Škofjo
loko, Kranj, Kamnik in Domžale.
Kraji v občini so rangirani tudi v strateškem delu občinskega prostorskega načrta. Glede na
vlogo in funkcijo v omrežju naselij občine Medvode, ki temelji na številu in strukturi
prebivalcev, razmestitvi družbenih in storitveni dejavnosti ter drugih funkcij se naselja
razvrščajo v naslednje kategorije:
FUNKCIJA NASELJA / SREDIŠČA
Pomembnejše lokalno in občinsko središče
lokalna središča 1. reda
lokalna središča 2. reda
ostala naselja

RANG NASELJA / SREDIŠČA
mesto Medvode
Smlednik z Valburgo, Sora, Zgornje Pirniče
Goričane, Topol pri Medvodah, Zbilje
Vse ostale vasi v občini

V strateškem delu občinskega prostorskega načrta iz leta 2008 je navedeno, da bo ob
upoštevanju Strategije prostorskega razvoja Slovenije občina Medvode razvijala policentrični
razvoj poselitve, s katerim bo zagotovila enakomernejši razvoj vseh delov občine, povezan in
usklajen razvoj prometnega in poselitvenega omrežja, vitalnosti in privlačnost podeželja.
Krepila bo prepoznavnost kakovostnih naravnih in kulturnih značilnosti krajine ter prostorski
razvoj na območjih s posebnimi potenciali in problemi. Načrtovano je tudi učinkovitejše
navezovanje na državne infrastrukturne sisteme v cestnem, železniškem in energetskem
omrežju (Strateški del OPN, 2008).
V usmeritvah za zasnovo prostorskega razvoja občine je le-ta razdeljena na tri območja:
- ravninski, centralni del ob Savi in Sori
Ob glavnih prometnicah se bo krepilo naselja urbanega značaja. Vodilno vlogo bo imelo
občinsko središče Medvode, ki je edino mestno naselje v občini. S funkcionalno povezanimi
naselji Rakovnik, Goričane, Vaše, Ladja, Zbilje, Verje, Zgornje Pirniče in Spodnje Pirniče se
bo povezalo v širše večpolno urbano območje. V osrednjem delu se bodo poleg občinskega
središča krepila tudi lokalna središča 1. Reda (Zgornje Pirniče in Sora) in lokalna središča 2.
Reda (Goričane in Zbilje).
- območje Smlednika z zaledjem
Območje se bo zaokroževalo in zgoščalo na način, da se bo ohranila kakovostna podoba
krajine s strnjenimi vasmi. Ohranjalo se bo kakovostne kmetijske površine z značilno poljsko
razdelitvijo na proge in ravninskim gozdom. Ohranjanje kmetijskih zemljišč in kmetijske
dejavnosti na tem območju je pomembno tako z vidika učinkovite pridelave hrane kot z
vidika ohranjanja prepoznavne kulturne krajine. Spodbujalo se bo vitalnost in privlačnost
podeželja. V območju se bodo krepili posamezni poli poselitve, ki podeželje povezujejo z
mestom Medvode, s tem se bodo izenačevale strukturne razlike med območji v občini.
Lokalno središče ostaja Smlednik z Valburgo, kjer se bo krepilo območje centralnih
dejavnosti. Območje centralnih dejavnosti je že določeno, vendar še ni zapolnjeno, zato ni
potrebe po načrtovanju novih oziroma dodatnih površin. Območje je namenjeno trgovskim,
oskrbnim, storitvenim in družbenim dejavnostim. Zaradi potreb po novih stanovanjskih
površinah, se ob obstoječem stanovanjskem območju v Smledniku predvidi večja dodatna
površina, namenjena gradnji stanovanjskih objektov.
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- območje Polhograjskega hribovja
Na območju se bo ohranjalo naravno in kulturno krajino krajinskega parka, ki zagotavlja
pogoje za obstoj in razvoj kmetij in turizma. Območje ima velike rekreacijske potenciale, zato
se bo spodbujalo dopolnilne dejavnosti na kmetijah. Za to območje je značilna razpršena
poselitev, kot tipična avtohtona značilnost območja Polhograjskega hribovja. Značilna je
nizka gostota pozidave s pojavi samotnih kmetij, zaselkov, razdrobljenih, razpršenih naselij in
drugih oblik strnjenih, manjših naselij (manjša gručasta naselja). Cilj občine je, da se življenje
v Polhograjskem hribovju ohranja. Zato se na zemljiščih slabše kvalitete omogoči širitev
zaselkov in naselij z namenom ohranjanja prebivalstva in razvoja tega območja. Dopušča se
zaokroževanje naselij in razpršene poselitve ob upoštevanju vrednot okolja. Naselje Topol se
bo krepilo kot lokalno središče 2. Reda, s tem da se bo posege usmerjalo v izboljšanje
kakovosti bivanja ter turistične ponudbe (Strateški del OPN, 2008).

5.2.6. Dnevne delovne migracije
Bližina prestolnice, ki je od občine oddaljeno zgolj 12 km je najpomembnejši razlog za to, da
večina prebivalcev občine na delo migrira ravno v Ljubljano. Drugi razlog je, da so Medvode,
kot smo že omenili, slabše opremljeno središče in je zaradi večjega spektra različnih
zaposlitvenih možnosti Ljubljana tu v prednosti. Z Medvod tako več kot 3000 delovnih
migrantov dnevno odhaja na delo v Mestno občino Ljubljana, medtem, ko jih je na območju
občine zaposlenih skoraj pol manj. V zadnjih 15 letih se ta dva deleža nista spremenila, kar je
razvidno tudi na spodnjem grafu.
V istem obdobju je opaziti nekoliko manjši odtok delovne sile v Kranj, povečal pa se je delež
delovnih migrantov v občino Škofja loka, občino Domžale in občino Kamnik ter drugam.
GRAF 17: Delovno aktivno prebivalstvo po občinah prebivališča in občinah delovnega mesta
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Vir: SURS (http://pxweb.stat.si)
Podobno dnevno »migrirajo« v okoliška mesta tudi šolarji, predvsem dijaki in študentje,
občina Medvode jim namreč ne nudi ustanov za srednješolsko, višješolsko ali visokošolsko
izobraževanje.
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PREGLEDNICA 12: Delovno aktivno prebivalstvo po občini prebivališča in občinah
delovnega mesta za leti 2000 in 2005
Občina

Občina dela LJUBLJANA MEDVODE KRANJ ŠK. LOKA DOMŽALE KAMNIK OSTALO

prebivališča:

Leto 2000

3098

1729

379

193

39

21

425

MEDVODE

Leto 2015

3084

1720

324

224

149

34

779

Vir: SURS

5.2.7. Prostorski razvoj občine
V strateškem delu Občinskega prostorskega načrta so določeni izhodišča in cilji ter zasnova
prostorskega razvoja občine, usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo, usmeritve
za razvoj v krajini, za določitev namenske rabe zemljišč in prostorskih izvedbenih pogojev ter
zasnovo gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena, območja naselij, vključno z
območji razpršene gradnje, ki so z njimi prostorsko povezana, ter območja razpršene poselitve
(Strateški del OPN, 2008).
Glavni strateški cilji, s katerimi želi občina razrešiti probleme dosedanjega razvoja in doseči
večjo stopnjo urejenosti v prostoru so:
- Medvode razviti v varno in urejeno mesto, privlačno za delo in bivanje in krepiti položaj
mesta v Ljubljanski urbani regiji,
- zagotoviti povečano stalno naselitev prebivalstva v naseljih, ki ponujajo kakovostne pogoje
za delo in bivanje in se povezujejo v policentrično omrežje,
- kakovostno urediti že urbanizirana območja, doseči večjo stopnjo urejenosti naselij in
izboljšati kakovost bivanja z notranjim razvojem in širitvami,
- racionalno širiti poselitev, kjer je to za razvoj občine potrebno,
- ohranjati razpršeno poselitev, kot tipično avtohtono poselitev na območju Polhograjskega
hribovja in omogočiti nadaljnji razvoj,
- sanirati razpršeno gradnjo,
- izboljšati prometno, komunalno in komunikacijsko infrastrukturo omrežje,
- zagotoviti prostorske pogoje za gospodarski razvoj, vključno s kmetijstvom in turizmom in
za delo v terciarnih in kvartarnih dejavnostih,
- ohranjati in razvijati potencialna območja in infrastrukturo za prostočasne dejavnosti,
- ohranjati kakovostna naravna in kulturna krajinska območja,
- zagotavljati razvoj podeželja,
- zagotavljati kakovostno okolje ( Strateški del OPN, 2008).
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Od nastanka zadnjega Občinskega prostorskega načrta minilo že 8 let v letu 2016 v izdelavi
nov, ki naj bi bil po besedah župana izdelan do konca letošnjega leta. Ker je občina Medvode
tudi del Ljubljanske urbane regije, je vključena tudi v razvojni program le-te. Iz karte 12 je
razvidno, da je večina dejavnosti v občini, planiranih do leta 2020 skoncentrirano v osrednjem
delu občine.
KARTA 12: Regionalni razvojni program LUR (2014 - 2020)

Vir: http://www.rralur.si (izsek karte)
Za območje ob rekah Savi in Sori je planirana prednostna gradnja stanovanj in aktiven razvoj
delovnih mest. Skozi osrednji del občine poteka tudi ena glavnih prostorskih in funkcijskih
povezav mesta Ljubljana z okolico. V mestu Medvode se srečata dve načrtovani poti,
panoramska krožna pot, ki občino prečka v smeri SV – JZ, od Vodic proti Polhovem Gradcu
in vodna pot ob reki Savi, ki naj bi omogočala hitrejšo povezavo z mestom tudi s kolesom.
Cilj te poti je tudi prometno razbremeniti prometno zelo obremenjeno povezavo Ljubljane z
Gorenjsko. Območje Polhograjskega hribovja je skupaj z območjem Šmarne gore v
razvojnem programu predvideno kot območje za turizem, rekreacijo in šport.
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5.3. INFRASTRUKTURNA OPREMLJENOST OBČINE
5.3.1. Razvoj prometne infrastrukture
Zaradi svoje lege med Ljubljano in večjima gorenjskima krajema Kranjem in Škofjo loko
imajo Medvode strateško pomembno prometno vlogo.
Staro jedro leži na desnem bregu Save in na levem bregu Sore. Tu pa se ne stekata zgolj dve
večji gorenjski reki ampak skozi Medvode tečeta glavna cesta in železnica Ljubljana-Kranj.
Od tu vodijo ceste proti Zbiljam, Senici, Sori, Studenčicam, Žlebem, Seničici in Pirničam
(Krajevni leksikon Slovenije, 1995)
Čeprav gorenjska avtocesta v celoti zaobide območje občine, na ozemlju občine pa tudi ni
hitrih cest, predstavlja območje Medvod pomembno vozlišče regionalnih cest, ki povezujejo
bližnja mesta. Na zahodu občine, blizu Jeprce se tako združita cesti iz Škofje loke in Kranja,
ki nadaljujeta traso skozi Medvode proti Ljubljani. K dobri prometni legi občine pripomore
tudi neposredna bližina mednarodnega letališča Jože Pučnik.
Na območju občine potekata dve državni regionalni cesti. Osnovna cestnoprometna žila
občine je regionalna cesta I. reda Kranj – Jeprca – Ljubljana, v občini je njen odsek dolg 4,5
km. Regionalna cesta II. Reda je cesta Medvode – Vodice – Moste – Duplica, odsek znotraj
občine pa meri 5,7 km (https://www.uradni-list.si).
Lokalne občinske ceste so imele v letu 2012 skupno izmero 221,4 km, od tega lokalne ceste
60,8 km, zbirne mestne ceste 2,8 km, mestne (krajevne) ceste 3,7 km, preostalih 154,1 km pa
javne poti. Gostota cestnega javnega omrežja je v letu 2011 v občini znašala 3,0 km/km², kar
je precej nad slovenskim povprečjem, ki znaša 1,9 km/km² (http://www.stat.si).
Zaradi okoljske degradacije, povzročene s cestnim prometom, pa postajajo vse bolj
pomembne bolj trajnostne oblike transporta, kot je železniški promet. Železniško postajo so
Medvode dobile leta 1870, ko je Rudolfova železnica 14. decembra 1870 odprla progo
Ljubljana – Trbiž (http://www.slovenia.info), ta proga pa je še vedno pomembna transportna
pot med Ljubljano in Jesenicami ter širše. Njen pomen pa bi lahko v prihodnje z dograditvijo
drugega tira Divača – Kozina in s povečanim prometom s koprskega pristanišča še narasel.
Tudi v mestnem prometu je opazna bližina Medvod mestu Ljubljani. Medvode svojega
mestnega prometa nimajo, jo pa v Ljubljanskem Potniškem prometu prištevajo v 1. najožje
območje in ne za medkrajevni promet.
Naraščajoče število prebivalstva in posledično več dnevnih migrantov pomenita tudi večje
onesnaženje okolja. Ana Vučković v svoji analizi stanja okolja v občini Medvode opaža, da
so Medvode prekomerno izpostavljene le še prometnemu onesnaženju, ki pa je problem
večine slovenskega prostora, znotraj katerega se obdobje motorizacije še vedno nadaljuje. V
primeru Medvod gre za suburbano območje, za katero je značilen visok delež motoriziranosti
in tudi dejansko večja potreba po osebnem prevozu (Vučković, 2007).
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KARTA 13: Prometna infrastruktura v občini Medvode

LEGENDA:

Vir: http://gis.iobcina.si/
Izgradnja avtocestnega omrežja je v preteklosti sicer povečala mobilnost prebivalcev
Ljubljanske urbane regije, hkrati pa povzročila povečanje porabe fosilnih goriv iz uvoza,
poslabšala stanje okolja v urbanih središčih, povečala število zastojev in zmanjšala mobilnost
deprivilegiranih družbenih skupin. Posledice se tako kažejo v slabši mobilnosti
nemotoriziranih udeležencev v prometu, prometnih zastojih, preseženih vrednostih izpušnih
plinov, hrupu, nezadovoljivi prometni varnosti, pa tudi v čedalje večji suburbanizaciji in
nenadzorovanem širjenju mesta. V preteklih 20 letih so okoliške občine v primerjavi z Mestno
občino Ljubljana pomembno povečale pozidana območja (Dogovor za razvoj LUR 20162019, 2015).
Župan občine Medvode, Stanislav Žagar opozarja, da preobremenjenost regionalne ceste
Ljubljana-Kranj, ki poteka skozi center Medvod predstavlja velik problem, predvsem zaradi
številnih dnevnih migracij. Rešitev vidi v izgradnji navezovalne ceste Jeprca – Stanežiče, za
katero se izdeluje državni prostorski načrt. Velik problem je tudi pomanjkljiv javni promet na
ravni občine in na regionalni ravni, zato v občini načrtujejo izgradnjo območja P+R (parkiraj
in se pelji) na južnem vstopu v občino Medvode, kjer bi uredili parkirišče, postajališče
mestnega prometa in novo železniško postajo. S tem bi razbremenili območje ob sedanji
železniški postaji v središču Medvod ter dnevnim migrantom in drugim uporabnikom
zagotovili urejeno parkirišče in uporabo javnega mestnega prometa (Javni promet v LUR,
2010).

53

5.3.4. Komunalna oskrba in vodovod
Občina Medvode ima na svojem območju dva izvajalca gospodarskih javnih služb varstva
okolja – Komunalo Kranj za oskrbo s pitno vodo in Javno podjetje Vodovod – kanalizacija
Ljubljana, ki izvaja storitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda. V posameznih delih občine
je komunalna infrastruktura občine pomanjkljiva. Mreža kanalizacijskih vodov in vodovoda je
razvejana v SV, nižinskem delu občine in v večjih vaseh v Polhograjskem hribovju (karta13).
Na podlagi velikega povpraševanja in zanimanja podjetij izhaja, da je na območju občine
čutiti veliko pomanjkanje ustrezno komunalno opremljenih površin za obrtne poslovne
dejavnosti, ki pa jih je težko zagotavljati v zadostni meri zaradi naravnih omejitev v prostoru,
kot so na primer Sava, Sora, Krajinski park Polhograjski dolomiti (Strateški del OPN, 2008).
KARTA 14: Komunalna infrastruktura občine Medvode

Vir: http://gis.iobcina.si
Ob obstoječi obrtni coni bivše Tekstilne se načrtuje Zbirni center za ločeno zbiranje
komunalnih odpadkov, namenjen za ločeno zbiranje odpadkov iz gospodinjstev in poslovnih
dejavnosti. Lokacija je prometno dostopna, komunalno opremljena in ne bo povzročala
konflikta interesov dejavnosti v prostoru, saj se nahaja v območju sedanje obrtne cone
Tekstilne. Z zbirnim centrom se sledi ciljem čistega okolja in varnega ravnanja z odpadki.
(Strateški del OPN, 2008). Začasni zbirni center za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov je
bil odprt leta 2012 na dvorišču podjetja Color Medvode v sodelovanju s podjetjem Snaga
d.o.o., junija 2015 pa je bila lokacija prestavljena na dvorišče nekdanjega podjetja Donit
Medvode.
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5.4. GOSPODARSTVO
5.4.1. Kmetijstvo
Na območju občine Medvode je približno 400 aktivnih kmetij. V ravninskem delu je
kmetovanje izredno intenzivno, prevladujejo njive in travniki. Omejitveni faktor so
vodovarstvena območja, peščena tla(suša) in razdrobljena posestna struktura. Večina večjih
kmetij ima na voljo premalo svoje zemlje, zato iščejo dodatne možnosti najema kmetijskih
zemljišč (za najem teh zemljišč velja veliko povpraševanje). Kmetije so tradicionalno
usmerjene v živinorejo, prevladuje govedoreja; proizvodnja mleka in prirejo mesa.
Posamezne kmetije so vključene v integrirano pridelavo poljščin, zelenjave in sadjarstva,
nekaj kmetij je ekoloških. V zadnjem času se povečuje zanimanje za pridelovanje vrtnin
zaradi bližine trga. Hribovito območje je zaradi konfiguracije terena in vrste tal ekstenzivno in
manj donosno, tu prevladuje reja krav dojilj in pitane govedi. Možnost dodanega dohodka v
teh krajih je razvoj dopolnilnih dejavnosti, za kar se odloča premalo kmetij (http://lj.kgzs.si,
2016).
Razvoj dopolnilnih dejavnosti je trenutno v porastu. Glavni dejavniki za razvoj dopolnilne
dejavnosti na kmetiji so naravni pogoji, trg in tradicija. Tradicije sicer ni, so pa zato
zagotovljeni naravni pogoji in možnost direktnega trženja (bližina Ljubljane in Kranja)
kmetijskih proizvodov, kar pomeni, da so vse faze od proizvodnje do potrošnje izvršene na
kmetiji.
Do sedaj razvite dopolnilne dejavnosti so:
1. Predelava mleka - 2 kmetiji, od katerih ima ena sirarno, druga pa predeluje mleko v
jogurte in drug fermentirane izdelke, ki jih trži preko »jogurtomata«.
2. Izletniški turizem na kmetijah (6 kmetij), ki so v Polhograjskem hribovju bolj znane
kot »kmetije odprtih vrat« in stacionarni turizem (3 kmetije).
3. Predelava sadja – 3 kmetije, 2 pa sta v fazi registracije.
4. 3 odobrene klavnice, dve predelavi mesa in ena klavnica ter predelava mesa v fazi
registracije.
5. Kar nekaj kmetij ima registrirane storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo,
čebelarstvo in pridobivanje energije iz obnovljivih virov, tudi vodnih. (http://lj.kgzs.si)
V obdobju od 2000 do 2010 se je površina kmetijskih zemljišč v uporabi glede na celotno
površino občine povečala z 22,2% na 24,6%. Povečal se je tudi delež kmetijskih gospodarstev
z 10 ali več hektarov kmetijskih zemljišč v uporabi in sicer iz 22,1% na 26,7%. Glede na
razdrobljenost kmetijskih površin na območju Slovenije je to vsekakor dobrodošel podatek.
Se je pa v tem obdobju nekoliko povišal delež njiv glede na kmetijsko zemljišče v uporabi (iz
37,5% na 44,7% in znižal delež površine trajnih travnikov in pašnikov (iz 60% na 54,3%) ter
trajnih nasadov (iz 2,5% na 0,9%) (SURS, 2016). Ta statistika pa ne vključuje skupnih
travnikov in pašnikov.
Vpliv kmetijstva na okolje v občini ni izrazit. Kmetijsko onesnaženje ostaja problem v
ravninskem delu, vendar je tudi v ravnini več kot 30 odstotkov gozdnih površin, kmetijskih
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površin pa je manj kot 30 odstotkov, zato kmetijsko onesnaženje ni najbolj pereč problem.
Pokaže se le ob sušnih letih, ko se znižajo samočistilne sposobnosti vodonosnika (Vučković,
2011).
V strateškem delu občinskega prostorskega načrta je naveden cilj občine ohranjati kmetijska
zemljišča z visokim pridelovalnim potencialom kot vir za izvajanje gospodarske dejavnosti in
spodbujati kmetijsko rabo zemljišč zaradi ohranjanja kakovosti kulturne krajine. Osnovno
izhodišče je varovanje kmetijskih zemljišč ob hkratnem upoštevanju razvojnih potreb občine,
pri čemer se kmetijska zemljišča razvrščajo v naslednje kategorije:
- najboljša kmetijska zemljišča,
- druga kmetijska zemljišča,
- preplet kmetijskih in gozdnih površin v Polhograjskem hribovju in v drugih območjih.
Na območjih s slabšimi pridelovalnimi pogoji se bo razvijalo dopolnilne programe in
kmetijsko dejavnost povezovalo z vzdrževanjem kulturne krajine, preprečevanjem zaraščanja,
promocijo in kvalitetno rabo kulturne dediščine ter trajnostno naravnanim turizmom (Strateški
del OPN, 2008).

5.4.3. Industrija

Lega mesta Medvode je tisti dejavnik, ki je najbolj zaslužen, da so postale izrazito
industrijsko mesto. Poleg tega, da so pomembno prometno križišče za druga, večja mesta v
okolici: Ljubljano, Kranj in Škofjo loko, je pomembno tudi dejstvo, da se nahajajo tik ob večji
reki, Savi, saj so tudi zadostne količine vode pomemben dejavnik za razvoj industrije.
Prvi industrijski obrati na Savski ravni so se v 19. stoletju oprli predvsem na krajevne
surovine: les, železovo rudo, volno, kože in drugo. Kasneje se je industrija primaknila k vodni
energiji in k prometno najbolj ugodnim naseljem (Slovenija-Pokrajine in ljudje, 2001). Vrišer
ugotavlja, da slovenska industrija že v Kraljevini Jugoslaviji zaradi novih trgov in slabe
industrializiranosti države doživela razmah, ki je trajal do svetovne gospodarske krize na
začetku 30-ih let. V različnih mestih po Sloveniji so se takrat razvili različni tipi industrije, v
Medvodah kemična (Vrišer, 2000). Pred 2. svetovno vojno so se v Savski ravni razvila
pomembna industrijska podjetja in središča z železarsko, tekstilno, kovinsko in kemično
industrijo. Nekatera naselja so zrasla v prava industrijska središča, v katerih je industrija
zaposlovala dve tretjini aktivnega prebivalstva. Industrija se je še okrepila po 2. svetovni
vojni, ko so odpirali številne nove industrijske obrate, največkrat z združitvijo večjega števila
manjših (Slovenija-Pokrajine in ljudje, 2001).
Na območju občine je bila v preteklosti prisotno tudi rudarstvo. V zaselku Knapovže, ki leži v
ozki dolini Ločnice, med strmimi dolomitnimi pobočji, devet kilometrov iz Medvod . Tu so z
letom 1855 začeli kopati svinec. Skozi daljše obdobje je proizvodnja rude v Knapovžah
zastala ali pa je bila izjemno skromna. Usodo rudnika je zapečatila povodenj leta 1923
(Križnar, 2013).
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Vrišer za kemično industrijo opaža, da je kljub zmanjšanju zaposlenosti (indeks primerjave
med letoma 1990 in 2005 znaša 76,7) z novimi proizvodnimi programi pridobila pomen in ob
tem relativno povečala svoj delež v skupni industrijski zaposlenosti Slovenije (s 4,31% na
5,6%). Medvode, skupaj s Trzinom prišteva v ljubljansko industrijsko aglomeracijo (Vrišer,
2008).
Medvode so v preteklosti predstavljale zahodno industrijsko središče občine Ljubljana –
Šiška. Podjetja, kot so Color, Tovarna papirja in celuloze Goričane, Donit so kljub
spremembam lastništva svojo proizvodnjo ohranila še do danes in delujejo naprej. V občini pa
vsako leto narašča tudi število obrtnikov in podjetnikov. Razvojno so omejeni na lastna
zemljišča in objekte znotraj pretežno stanovanjskih naselij, na nakup prostorov znotraj
tovarniških obratov, ki so jih prodajale tovarne v stečaju ali pa so iskali lokacije izven občine
(Strateški del OPN Medvode, 2008).
Prav industrijski trikotnik Color – Goričane – Donit močno zaznamuje življenje v občini. Iz
karte 14 je razvidno, da je industrijsko območje »vgrajeno v DNA« mesta, oziroma umeščeno
znotraj največje mestne aglomeracije v občini. Industrija občine je skoncentrirana na zelo
majhnem območju v središču občine, z vseh strani pa jo obdajajo stanovanjske soseske.
KARTA 15: Lega industrije v osrednjem delu občine Medvode

Vir podlage: http://gis.iobcina.si
Medvodam daje prav industrija poseben pečat. Najstarejši obrat Color Medvode je bil
ustanovljen takoj po 1. svetovni vojni. Leta 1947 je začela obratovati tovarna tesnil in
plastičnih mas Donit. Med svetovnima vojnama je bila ustanovljena današnja tovarna
tehničnega tekstila Tekstilna Medvode, zraven nje pa je Predilnica Medvode. V kraju je še
tovarna pohištva Sora s svojo prodajalno (Krajevni leksikon, 1995). Blagovna znamka Color
je leta 2012 praznovala svojo 180. obletnico obstoja. Podjetje Color industrija sintetičnih
smol, barv in lakov d.d. (danes član skupine Helios) je zraslo iz medvoške tovarne olja,
ustanovljene leta 1908. Ime Color je dobilo leta 1952. Na začetku je proizvodni program
obsegal predelavo olj in se je postopoma širil na proizvodnjo firnežev, oljnih barv ter
nitroceluloznih lakov. Po letu 1945 je podjetje proizvajalo pisano paleto izdelkov, od litopona,
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steklarskega kita do preparatov za uničevanje rastlinskih škodljivcev. Sčasoma se je podjetje
osredotočilo na proizvodnjo oljnih in sintetičnih sredstev. S povečanimi potrebami trga se je
proizvodnja preselila v nove obrate v Preski. Novejše pridobitve so: obrat za proizvodnjo
smol, dograjen leta 1991, mešalni sistem za proizvodnjo premaznih sredstev, dograjen leta
1992, ter obrat za proizvodnjo praškastih premazov, ki je začel z obratovanjem v začetku leta
2000. Od leta 2004 je podjetje član skupine Helios. Danes podjetje Color s 339 zaposlenimi
spada med velika podjetja. Proizvodno – prodajni program sestavlja več skupin proizvodov:
program smole, program praškasti premazi, program kovinski premazi, program lesni
premazi, program cestni premazi, program avtoreparature in program široka potrošnja (Jereb,
2008).
Papirnica Goričane se ukvarja predvsem s proizvodnjo visokokvalitetnih brezlesnih papirjev.
Poleg proizvodnje papirja in kartona so njene dejavnosti še oskrba z elektriko, oskrba s paro
in toplo vodo, trgovina na drobno z motornimi gorivi, druga trgovina na debelo ter
raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije. Vizija družbe
je postati eno najbolj prepoznavnih podjetij za proizvodnjo nemasovnih brezlesnih
nizkogramskih papirjev v Evropi. Leta 2014 je podjetje zaposlovalo 209 oseb
(http://www.goricane.si, 2016).
Podjetje Donit je bilo ustanovljeno leta 1946, med leti 1948 in 1980 je hitro razširil svoje
dejavnosti in proizvodnjo. Razlog za hitro rast podjetja gre pripisati stalnemu tehnološkemu
razvoju novih izdelkov ter prodor na tuje trge. Podjetje (danes Donit Tesnit d.o.o.) se ukvarja
predvsem s proizvodnjo tesnilnih materialov, svoje izdelke pa izvaža v več kot 100 držav na
vseh celinah. Leta 2008 je bilo v podjetju 210 zaposlenih (Žabkar, 2008).
Skupaj vsa tri podjetja z med 700 in 800 delovnimi mesti predstavljajo pomembne
zaposlovalce v občini in širše. Ko omenjamo industrijo v Medvodah, pa ne moremo mimo
problema onesnaženosti, ki ga ta industrija povzroča.
Občina Medvode je bila včasih med bolj onesnaženimi občinami v Sloveniji. Po onesnaženju
trake je bilo območje uvrščeno v IV., najslabši razred, v katerem je zrak onesnažen nad
kritično mejo. Na tem območju se namreč nahajajo kar tri večje tovarne. Celulozna industrija
Goričane je bila sredi 70-ih uvrščena med najbolj pereče industrijsko – energetske
onesnaževalce, med večje onesnaževalce pa sta bili uvrščeni tudi tovarni Color
(onesnaževanje z ogljikovodiki) in Donit (onesnaževanje z azbestom). Ker je bilo stanje
precej kritično, so bile Medvode uvrščene v program »Slovenija 2000«, ki je predvideval
saniranje ozračja na območjih s prekomerno onesnaženostjo do leta 2000 (Plut, 1989).
Stanje se je od takrat precej izboljšalo. Okoljska merilna postaja, na kateri potekajo
kontinuirane meritve koncentracij BTX (benzen, toulen in ksilen) in gibanja zraka, se nahaja
na obrobju Medvod in je od posameznih industrijskih obratov oddaljena 100 do 500 metrov
ter od glavne prometnice 300 metrov. Cilj mobilne postaje je spremljati vplive industrije,
prometa ter individualnih kurišč na kakovost zunanjega zraka v Medvodah in širši okolici.
Analiza meritev na okoljski merilni postaji v Občini Medvode je pokazala, da v letu 2012
koncentracije plinov benzena, toulena, etilbenzena in ksilenov niso bile tako visoke, da bi
presegle zakonsko določene mejne vrednosti na območju Slovenije in mejnih vrednosti, ki jih
priporoča Svetovna zdravstvena organizacija. Ker so bila krajša obdobja povišanih imisijskih
koncentracij izmerjena pri različnih razredčevalnih sposobnostih atmosfere, tako dobrih kot
tudi slabih, povišane koncentracije niso le posledica vremenskih razmer, ampak so očitno
emisije iz proizvodnih obratov podjetij stabilne (Kakovost zraka v Sloveniji v letu 2012).
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Industrijske izpuste je bilo možno zmanjšati z raznimi postopki znotraj tovarn,
prečiščevanjem izpustov pri izviru, saj zmanjšanje ali ukinitev proizvodnje nista prišla v
poštev (Vučković, 2011). Donit je z uporaba azbesta prekinil v letu 2000. To je poleg drugih
dejavnikov prispevalo k nekoliko izboljšanemu stanju v občini Medvode.
V občinskem prostorskem načrtu občine Medvode je naveden cilj zagotoviti prostorske
možnosti za razvoj obstoječih vitalnih industrijskih dejavnosti in za razvoj drugih proizvodnih
dejavnosti, predvsem obrtne dejavnosti, ob tem pa bo potrebno zmanjšati negativne vplive
proizvodnih dejavnosti na okolje in prostor, tako v centralnem delu Medvod, kjer se industrija
nahaja v neposredni bližini stanovanj ter ob Savi in Sori kot v drugih naseljih, kjer so
dejavnosti moteče za bivalno okolje. Obstoječa območja, ki so pretežno namenjena za
proizvodne dejavnosti, se bo ohranjalo za namen industrije (Color v Preski, papirnica
Goričane) in poslovno obrtnih con, razen območja tovarne Donit in območje Colorja v
Medvodah, kjer se načrtuje območje za stanovanjsko-poslovno dejavnost. To se bo zaradi
krepitve in ureditve središča mesta Medvode prestrukturiralo v območje osrednjih dejavnosti
(Strateški del OPN, 2008).
Novo območje obrtno poslovne cone se načrtuje v kraju Jeprca. Zaradi izkazanih potreb bo
obstoječa cona razširjena proti vzhodu. Lokacija je utemeljena s slabo kakovostjo zemljišča, z
dobro prometno dostopnostjo in navezavo na obstoječo cono. Namenjena bo proizvodnim
dejavnostim manjšega obsega, ki zaposlujejo pretežno lokalno prebivalstvo. Cilj občine je, da
zagotovi prostorske možnosti za selitev proizvodnih dejavnosti, ki so na neustreznih lokacijah
v občini in s tem dolgoročno predvidi razvoj dejavnosti. S tem odpira možnosti, da se
preprečijo nadaljnji konflikti v prostoru in da se izboljša bivalno in delovno okolje, saj se
bodo aktivne dejavnosti iz čistih stanovanjskih območij lahko prestavile v primerna območja
(Strateški del OPN, 2008). Zgraditev poslovne cone trenutno še ni realizirana, čeprav se o njej
govori že več kot 15 let, razlog pa je predvsem v pridobitvi zemljišč, saj veliko lastnikov
ponuja odkupne cene, ki so za občino nesprejemljive.

5.4.3.Turizem
Občina Medvode ima zaradi ugodne lege na obrobju večjega mesta in ohranjenega naravnega
okolja na voljo pestro turistično ponudbo. Za ljubitelje pohodništva sta posebej zanimivi dve
destinaciji, Šmarna gora in Polhograjsko hribovje. Turistično zanimivo pa je tudi zajezitveno
Zbiljsko jezero. Polhograjsko hribovje je zaradi bližine Ljubljane zaslovelo predvsem kot
izrazito izletniško območje. Številna počitniška bivališča so ponekod razvrednotila kulturno
krajino. Najbolj priljubljen izletniški cilj je vas Topol oz. Sv. Katarina z bližnjo Grmado (898
m) (Senegačnik, 2012).
Šmarna gora, skupaj s sosednjo Grmado sestavlja nadvse priljubljen izletniški cilj, pri čemer
pa gre večina obiskovalcev le na Šmarno goro. Ta je z okoli 300.000 obiskovalci letno tako
postala daleč najbolj obiskana »gora« v Sloveniji. Razlogi za tako množičen obisk so izredna
razgledna lega, prijetne dostopne poti, slikovita cerkev, pestra ponudba hrane in pijače v
gostilni na samem vrhu in prijazne klopi, na katere se lahko zleknemo, nastavimo soncu in
občudujemo svet pod sabo. Na drugih počitniških točkah tako vsestranske ponudbe ni
(Senegačnik, 2012).
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Višek nočitev v občini je bil leta 2004, ko je preseglo število 20.000. Nato je sledil upad, v
letu 2009 je bilo v občini zaznanih 11.678 nočitev. Razlog za upad je tudi gospodarska kriza
in posledično znižanje kupne moči turistov.

število turistov

GRAF 18: Število nočitev v občini Medvode v obdobju 2003 - 2009
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3.4.3.1. Turistična ponudba
Med oblikami turistične ponudbe prevladuje kamping turizem, v katerem je več kot polovica
nastanitvenih zmogljivosti (graf 19). V celotni Sloveniji sicer ta oblika turizma predstavlja
manj kot petino turističnih kapacitet.
Po podatkih iz leta 2006 so najpomembnejši ponudniki prenočitvenih kapacitet: Hotel Kanu,
Smlednik – hotel se nahaja ob zgornjem delu Zbiljskega jezera; Penzion Zbilje – v
neposredni bližini zbiljskega jezera, Kamp Smlednik v Dragočajni, ki se razprostira kamp, ki
obratuje že 40 let in nudi gostom mir in sprostitev v prijetnem vaškem okolju, iz kampa je
urejena sprehajalna pot ob Savi proti kanjonu Zarica in kolesarska pot; Gostišče Jezero, Zbilje
– v neposredni bližini Zbiljskega jezera; Bistro Pri Ančki ( Študija razvojnih možnosti turizma
v občini Medvode, 2006).
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GRAF 19: Prenočitvene zmogljivosti po skupinah nastanitvenih objektov in številu ležišč v
občini Medvode v letu 2014
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PREGLEDNICA 13: Prenočitvene zmogljivosti po skupinah nastanitvenih objektov in številu
ležišč v občini Medvode v letu 2014
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Na področju športnega turizma je potrebno omeniti še privatno golf igrišče Diners Golf in
Country Club Ljubljana, zgrajeno leta 2009. Nahaja se ob lokalni cesti med Smlednikom in
Spodnjimi Pirničami. Je najsodobnejše golf igrišče v Sloveniji in se uvršča med najbolj
urejena golf igrišča v tem delu Evrope (http://www.golf-ljubljana.si, 2016). Delno se je
financiralo tudi iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Pričakuje se, da bo investicija
imela pomembne multiplikativne učinke na rast števila gostov in nočitev v turistični
destinaciji Ljubljana in v občini Medvode, k izboljšanju turistične infrastrukture in povečanju
prepoznavnosti slovenskega turizma na globalnem trgu.
Kot navadno ob gradnji golf igrišč pa se je potrebno vprašati tudi o morebitnih problemih ob
umestitvi v okolje, saj gre za prostorsko potraten šport, za negovanje trate pa se porabi tudi
precejšnje količine vode in herbicidi. Igrišče se razprostira na površini 60 ha in predstavlja
veliko spremembo v videzu in funkciji pokrajine.
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SLIKA 5: Golf igrišče med Smlednikom in Šmarno goro

Vir: http://www.golf-ljubljana.si/GOLF_LJUBLJANA

5.4.3.2. Možnosti za nadaljnji razvoj turizma
V Študiji razvojnih možnosti turizma v občini Medvode iz leta 2006 je izpostavljenih 5
območij z možnostjo nadaljnjega razvoja turizma:
-Območje centra Medvod z okolico: zgodovinsko je imelo to območje že pomembno vlogo v
turizmu, saj so bila na splošno znana kopališča na reki Sori. Na kopališča je nekoč celo vozil
kopalni vlak iz Ljubljane in jih je zato obiskovalo veliko dnevnih obiskovalcev. Danes je reka
žal onesnažena do te mere, da kopanje v njej ni več mogoče, primerna pa je za določene
vodne športe (ribolov, rafting, kajak-kanu). Od turistične ponudbe je na območju večje število
gostinskih obratov, predvsem barov, gostišč ter nekaj restavracij.
-Območje Zbiljskega jezera z okolico: obsega severovzhodni del občine Medvode. Zaradi
kmetijskih površin, ki so večinoma 4. Razreda, je širitev območij poselitve in opravljanja
nekmetijskih dejavnosti dokaj omejena, po drugi strani pa je zaradi bližine Ljubljane čutiti
vedno večji pritisk, da bi nekatere od teh površin postale zazidljive ter tako primerne tudi za
ureditev turistične infrastrukture. V skladu z načeli turističnega razvoja, ki predvidevajo
sonaraven razvoj turizma je predvideno graditi le v okviru predvidenih poselitvenih območij.
Zbiljsko jezero, ki je trenutno največja atrakcija tega območja je že poznano in dokaj
obiskano, vendar ima še veliko neizkoriščenega potenciala.
-Območje Polhograjskih dolomitov: so zaščiteni krajinski park in zavzemajo velik del občine.
Število obiskovalcev ni nadzorovano, posledično območje izgublja svoj čar in se uničuje
narava, ki je tu glavna prednost območja. Zaradi za sedaj še dokaj neokrnjene narave je
območje priljubljena izletniška točka pohodnikov, turistov in obiskovalcev. Na območju je
trenutno 5 turističnih kmetij.
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-Šmarna gora z okolico: območje, občini pripada JZ del, je v postopku ustanavljanja
Šmarnogorskega krajinskega parka in je bogato tako z naravno kot tudi kulturno-zgodovinsko
dediščino. Zaradi dejstva, da je šmarna gora eden bližjih hribov za prebivalce Ljubljane, je
obisk le-te izredno velik in že negativno vpliva na okolje območja. Ta velik obisk predstavlja
potencial, ki se ga da preusmeriti na druge lokacije v občini.
-Območje Bonovca z okolico: območje Bonovca se nahaja ob motelu Medno, v občini
Medvode in obsega vznožje Medanskega hriba in travnike do naselja Preska. Območje je
primerno predvsem za razvoj intenzivnega turizma s poudarkom na športu in rekreaciji.
(Študija razvojnih možnosti turizma v občini Medvode, 2006).
Zanimiv projekt je tudi »Pot ob Savi«, s katerim se želi Mestna občina Ljubljana povezati s
kolesarsko potjo tudi s sosednjimi občinami vzdolž reke Save. Veliko prebivalcev teh občin
dnevno gravitira v MOL in s tem je za njih Pot ob Savi kot alternativna zelena in trajnostna
prometna povezava zelo pomembna. V ta namen pa so v MOL-u tudi že vzpostavili stik s
predstavniki občine Medvode (Dogovor za razvoj LUR 2016-2019). S tem želijo tudi okrepiti
mrežo regionalnih kolesarskih povezav, osnutku razvojnega plana LUR je namreč tudi
trajnostna mobilnost postavljena za eno od prioritet.
Vsekakor imajo Medvode, tudi zaradi bližine prestolnice velik turistični potencial. Je pa na
območjih Šmarne gore, Zbiljskega jezera in Polhograjskega hribovja potrebno ravnati
previdno, saj bi pretiran masovni turizem lahko hitro uničil ravno tiste naravne prvine, zaradi
katerih so ta območja za turiste privlačna.

5.5. ŠOLSTVO IN IZOBRAŽEVANJE
Na območju občine Medvode se nahajajo 4 osnovne šole: Osnovna šola Medvode, Osnovna
šola Preska, Osnovna šola Pirniče in Osnovna šola Simona Jenka Smlednik. Poleg njih pa še
Podružnična osnovna šola Sora, Podružnična osnovna šola Topol in Vzgojno izobraževalni
zavod Fran Miličinski.
Tudi na področju šolstva so Medvode zelo navezane na sosednje večje kraje. Srednjih šol v
občini ni, dijaki so zato primorani srednješolsko znanje nabirati v bližnjih mestih: Škofji loki,
Kranju, predvsem pa v Ljubljani.
Medtem, ko je od leta 2003 do leta 2010 število prvošolcev postopno padalo pa je v zadnjih
petih letih opaziti postopno povišan vpis v prvi razred osnovne šole (graf 20).

PREGLEDNICA 14: Število vpisanih v osnovne šole in osnovne šole s prilagojenim
programom v letih 2000 - 2015
leto
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Vir: SURS (http://pxweb.stat.si)
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GRAF 20: Število vpisanih v prvi razred osnovne šole v letih 2000 - 2015

6. ZAKLJUČEK
Ozemlje občine na podlagi naravnogeografskih značilnosti kar vabi, da ga razdelimo na
dvoje. Njen nižinski, severovzhodni del je del Kranjsko – Sorškega polja. Zanj je značilna
precej enolična geološka sestava tal, saj gre za terciarne naplavine ki na debelo prekrivajo
kamninsko osnovo. Izjema so le vzpetine Šmarna gora ter vzpetini Brezovec in Smlednik.
Prevladuje nizek relief, ki ga popestrijo prodne terase, nastale z nanosi reke Save in
spreminjanjem njenega toka v preteklosti. Poleg reke Save, skupaj z Zbiljskim jezerom je tudi
reka Sora tista, ki močno zaznamuje življenje v občini. Nenazadnje ime osrednjega kraja
občine izhaja prav iz dejstva, da se je razvil ob stičišču teh dveh rek. Območje Polhograjskega
hribovja ima veliko pestrejšo kamninsko sestavo, kar nakazuje na veliko gubanj in prelamljanj
v preteklosti. Posledica različne kamninske sestave pa je tudi pester relief, saj tu najdemo tako
ozke doline, zarezane v dolomit, kot kraške vrtače na skrajnem jugovzhodu območja.
Zaradi kamninske podlage in razvoja reliefa sta tudi prst in vegetacija precej drugačni od
tistih v Polhograjskem hribovju. Na Kranjsko – Sorškem polju prevladujejo rjava tla, na
katerih se razraščata predvsem iglasti in mešani gozd, ki se mozaično prepletata z njivskimi
površinami. Na območju Polhograjskega hribovja pa je na plitvejših podzolih in regosolih več
listnatih gozdov, od kmetijskih dejavnosti pa je tudi zaradi večinoma strmega reliefa v
prednosti živinoreja.
S primerjavo podatkov edine meteorološke postaje v občini v Topolu pri Medvodah in
meteorološke postaje Brnik, ki leži v nižinskem delu Kranjsko-Sorškega polja izven občine,
vidimo, da je tudi tu opazna razlika med nižinskim ni hribovitim delom občine. Območje
Polhograjskega gričevja prejme večjo količino padavin, zaradi izrazite temperaturne inverzije,
predvsem v hladnem delu leta, pa so tu pogosto, kljub višji nadmorski višini, dopoldanske
temperature višje, kot v dolini.
Tudi ob primerjanju pretočnih režimov reke Save danes in v preteklosti ugotovimo, da so
trendi spreminjanja podnebja realnost, saj gre ravno tukaj iskati razlog za očitne spremembe v
pretokih reke Save v zadnjih desetletjih. Namesto višjega spomladanskega viška pretoka reke
Save je v zadnjem času razviden izrazit jesenski višek, kar lahko med drugim pripišemo tudi
toplejšemu podnebju in manjši količini snega, ki »polni« Savo v pomladnih mesecih.
Občina Medvode je zaradi več razlogov močno povezana s sosednjimi občinami, hkrati pa od
njih tudi soodvisna. Tu velja izpostaviti predvsem Mestno občino Ljubljana, v manjši meri pa
tudi občini Kranj in Škofja loka, kar gre pripisati več dejavnikom. Najpomembnejši je lega v
neposredni bližina glavnega mesta. Občina Medvode zaradi relativne majhnosti osrednjega
mesta, Medvod z nekaj več kot pet tisoč prebivalci, ne nudi infrastrukture s katero bi bila
občina samozadostna. Kot manjše mesto tudi nima pogojev, da bi zadostila vsem potrebam
njenih prebivalcev. Ne nudi jim dovolj širokega spektra delovnih mest, zato so izrazite
migracije v prej omenjena večja mesta v okolici. Enako velja za šolstvo, saj so na voljo zgolj
osnovnošolske ustanove. Za pridobivanje srednješolskega in visokošolskega znanja zato
veliko šolajočih dnevno migrira v enega od bližnjih večjih središč.
Opaziti je, da se tradicionalni vzorci poselitve v občini krhajo, saj je območje občine
Medvode podvrženo sodobnim procesom. Pomembno vlogo igra slovenska prestolnica
Ljubljana, katere rob se skoraj dotika občine in ki s procesom suburbanizacije širi svoje
vplivno območje. Medvode so, kot del Urbane Ljubljanske Regije vključena v to dogajanje,
kar bi v prihodnosti utegnilo imeti za posledico tudi večje pritiske na naravno okolje.
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Ti pritiski so že realnost tudi v turizmu, kjer je opaziti velik porast dnevnih turistov, ki se
zaradi bližine lokacije, pa tudi zaradi obilice zelenih površin odločijo za dnevni oddih ravno
na območju občine Medvode. Mesto Medvode že dolgo ni več zgolj manjše industrijsko
mesto na obrobju Ljubljane, občina pa je med drugim postala zanimiva tudi za razvoj turizma.
6.1. SUMMARY
The territory of the municipality of Medvode on the basis of several natural geographical
features invites you to divide it in two. Its lower, north-eastern part is a part of the Kranjsko –
Sorško polje. It is characterized by quite monotonous geology, because of it is a triassic
sediments that cover the bedrock in great volume. The only exceptions are the Šmarna gora,
Brezovec and Smlednik hills. Dominated by low relief, enlivened by gravel terraces incurred
by the layers of the Sava River and the changing of its course in the past. In addition to the
Sava River, together with Zbiljsko jezero, Sora river also profoundly affects the life in the
municipality. After all, the name of the central place of the municipality derives precisely
from the fact that it has developed at the junction of the two rivers. Polhograjsko hribovje area
has a far more varied rock structure, which indicates a lot of folding and faulting in the past.
The differences in the rock composition are also a cause for varied terrain, since here you can
find narrow valleys incised in dolomite, as well as karst sinkholes in the southeast of the area.
Due to the bedrock and surface development, the soil and the vegetation are also quite
different from those in Polhograjsko hribovje. Kranjsko-Sorško polje is dominated by brown
soil, covered mainly with coniferous and mixed forests, which are interwoven with a mosaic
of arable land. In the area of Polhograjsko hribovje we find shallow podsoils and regosoils, a
larger proportion of deciduous forests, and among agricultural activities, mainly due to the
steep terrain, livestock farming is in advantage.
Comparison of data from the only meteorological station in the municipality, Topol pri
Medvodah and meteorological station Brnik which is located in the lowland Kranjsko-Sorško
polje outside the municipality, also shows us a major and noticeable difference between the
lowland and a hilly part of the municipality. Polhograjsko hribovje area receives more
rainfall. Due to the temperature inversion, especially in the colder part of the year in spite of
higher altitudes, the morning temperatures in the hills are often higher then in te valley.
Even comparing the Sava river flow regimes today and in the past, we find that the trends of
climate change are a reality, because it is exactly here we can find the reason for the apparent
change in the flow of the river Sava in recent decades. Instead of a higher spring surplus in the
flow of the river, Sava has recently seen a distinct autumn peak, That can also be attributed to
the hotter climate and a smaller amount of snow that "fills" Sava in the spring months.
Medvode, for several reasons, is strongly linked to neighboring municipalities, while at the
same time being dependent upon them. It is worth to highlight the Municipality of Ljubljana
in particular and to a lesser extent, the municipalities of Kranj and Škofja Loka, which can be
attributed to several factors. The most important is probably proximity to the capital. The
relatively small size of the central city of Medvode, with more then five thousand inhabitants,
does not provide the infrastructure that would make the municipality "self-sufficiant". As a
small town it does not have the appropriate infrastructure to meet the needs of its inhabitants.
66

It does not give them a large enough variety of jobs and consequently they are forced to
migrate to the aforementioned major cities in the surrounding area. The same applies to
education, since only primary schools are present in the municipality. To obtain secondary
and higher education, many school children daily migrate to one of the nearby major centers.
It is noticeable that the traditional patterns of settlement in the municipality are crumbling,
since the area of the municipality of Medvode subject to modern urbanisation processes. An
important role is played by the Slovenian capital of Ljubljana, the edge of which nearly
touches the municipalitiy and which is expanding its area of infuluence through the process
of sub-urbanisation. Medvode, as part of the Ljubljana Urban Region is involved in these
developments, which in the future may result in even greater pressure on the natural
environment.
These pressures are already a reality in tourism, where we can notice a large increase in daily
stays, that is due to the proximity of the location, but also due to the abundance of green space
that make people decide to spend thir leisure time in Medvode municipality. The city of
Medvode is no longer merely a small industrial town on the outskirts of Ljubljana, the
municipality has become interesting, among other things, for the development of tourism.
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