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Izvleček
Možnosti razvoja gorskega kolesarjenja na območju Mestne občine Ljubljana, občine Ig in
občine Dobrova-Polhov Gradec
Gorsko kolesarstvo je na območju Slovenije vse bolj zastopana dejavnost. Zaradi vse večje potrebe po
preživljanju prostega časa izven mest je na širšem območju Ljubljane prisotno predvsem kot ena od
oblik rekreacije v naravnem okolju v bližini naselij. Zaradi specifike območja gorsko kolesarstvo ni
razvito kot turistični produkt, kljub temu pa gorski kolesarji tu pomembno prispevajo k razvoju
turizma z obiskovanjem nekaterih turističnih točk, gostinskih ter drugih objektov.
Razvoj tega športa je na območju občin Ig in Dobrova - Polhov Gradec ter Mestne občine Ljubljana
močno odvisen od večjega števila dejavnikov. Obstaja javni interes na področju športa, vendar
trenutna zakonodaja ne dopušča ustreznega razvoja. Kljub temu pa so gorski kolesarji redni
obiskovalci hribov v bližini mesta.
Raziskave kažejo, da gorsko kolesarjenje nima večjega vpliva na okolje kot primerljive dejavnosti v
naravnem okolju, kot so ježa konj, pohodništvo in druge. Pogosti pa so konflikti z drugimi družbenimi
skupinami na območju.
Ob primerni zakonodaji, trajnostnem načrtovanju in sodelovanju vseh vpletenih strani bi bil razvoj
možen predvsem na posameznih delih proučevanega območja. Naloga se osredotoča na geografski
pregled dejavnikov, ki vplivajo na razvoj te športne zvrsti na območju izbranih treh občin.

Ključne besede: gorsko kolesarstvo, občina Ig, občina Dobrova - Polhov Gradec, Mestna občina
Ljubljana, rekreacija, turizem.

Abstract
The Possibilities of Mountain Biking Development in the Municipalities of Ljubljana, Ig and
Dobrova - Polhov Gradec
Mountain biking is becoming increasingly popular in Slovenia. In Ljubljana and its surroundings, it has
become a form of recreation in the natural environment close to cities, mainly thanks to the growing
need for spending free time outside of town. Due of the specifics of the area, mountain biking is not
yet established as a tourist product but mountain bikers in the area contribute immensely to the
development of tourism by frequenting several tourist destinations, restaurants and other facilities.
The development of this sport in the municipalities of Ig, Dobrova – Polhov Gradec and Ljubljana
strongly depends on a high number of factors. There is a public interest in the field of sports but the
current legislation does not allow appropriate development. Nevertheless, mountain bikers still
frequent the hills in the vicinity of towns.
Research suggests that mountain biking no longer has an impact on the environment any greater
than the impact of other comparable activities in a natural environment, e.g. horse riding, hiking and
similar. Conflicts among different social groups in the area, however, are no rarity.
A suitable legislation, sustainable planning and cooperation of all the parties involved could enable
the development in individual parts of the studied area. This paper focuses on the geographic
overview of the factors that affect the development of this sport in the area of the three selected
municipalities.
Keywords: mountain biking, the municipality of Ig, the municipality of Dobrova – Polhov Gradec,
the municipality of Ljubljana, recreation, tourism.
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Uvod
1.1. Problem
Gorsko kolesarjenje je razmeroma mlad šport, saj je njegove začetke moč izslediti šele v prvi polovici
sedemdesetih let na severozahodu ZDA, medtem ko se je v Evropi in Sloveniji pojavilo s približno
desetletno zamudo (Šket, 2012). V nekaj več kot trideset letih je ta športna zvrst napredovala in je
postala ena glavnih in bolj številčnih zvrsti, ki ponuja neposreden stik z naravo (Sila, 2010). Kljub
velikemu prizadevanju stroke pa se ta rekreativna, tekmovalna in turistična panoga v Sloveniji sooča z
zakonodajo, ki ne dopušča primernega razvoja tega priljubljenega športa.
V Republiki Sloveniji je bila od leta 1995 vožnja v naravnem okolju posebej urejena z Uredbo o
prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 16/95) z namenom omejitve vožnje v
naravnem okolju, če vožnja ni povezana z družbeno koristnimi nalogami.
V času priprave novega Zakona o ohranjanju narave je potrebno najti ustrezno rešitev za to
problematiko, podati smernice razvoja, predvsem pa poiskati primeren konsenz med različnimi
uporabniki istega prostora, ki bo dovoljeval in omogočal razvoj gorskega kolesarstva v Sloveniji.

1.2. Namen in cilji
Namen te zaključne seminarske naloge je predstaviti gorsko kolesarjenje kot rekreacijsko dejavnost
ter turistični produkt v občinah Ig in Dobrova - Polhov Gradec ter Mestni občini Ljubljana. Izbrane
občine s svojo lego v osrednji Sloveniji na stičišču alpskega in dinarskega sveta ponujajo dobre
možnosti za gorsko kolesarjenje, saj se v sami okolici urbanega centra pojavlja hribovita pokrajina, ki
je gosto prepletena z različnimi cestami, potmi in kolovozi, ki omogočajo daljše gorskokolesarske ture
kot tudi krajši obisk bližnjega vrha ter sprostitev od hitrega tempa življenja v mestu.
Cilj naloge je prikazati, kako gorsko kolesarjenje spodbuja lokalno gospodarstvo, ustvarja
prepoznavnost regije, nove poslovne priložnosti, povzroča prihod novih gostov ter spodbuja zdrav
slog življenja. Poleg vseh naštetih učinkov pa ima relativno majhen vpliv na okolje.
S pomočjo literature, anketiranja in intervjujev bom predstavil problematiko, naredil geografski oris
območja, prikazal mnenja podpornikov te dejavnosti na izbranem območju, prikazal poglede različnih
posameznikov kot tudi socialnih skupin na to problematiko in na koncu podal smernice za potencialni
razvoj gorskega kolesarjenja na širšem območju Ljubljane. Cilj je, da te smernice razvoja na podlagi
raziskave vključujejo ugotovitve o razsežnosti tega športa, prikažejo mnenja in predloge predvsem
dveh interesnih skupin (planincev in kolesarjev) ter predloge rešitev.

1.3. Delovna hipoteza
Glede na opisan problem lahko postavim dve hipotezi, ki ju bom poskušal tekom naloge potrditi
oziroma zavreči.



Razvoj gorskega kolesarjenja je ob primerni zakonodaji in strokovnem pristopu
mogoč na določenih delih obravnavanega območja.
Gorsko kolesarjenje predstavlja velik razvojni potencial za izbrane tri občine.
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1.4.Metode in potek dela
Ob pripravi zaključne naloge sem se najprej seznanil z obstoječo domačo in tujo literaturo ter sledil
objavam v medijih. Gorskemu kolesarjenju je glede na vse večjo priljubljenosti športa namenjeno
relativno malo literature, zlasti v slovenskem jeziku.
Prvi del naloge je posvečen teoretičnemu delu, kjer so s pomočjo literature in kartografskega gradiva
predstavljene glavne obravnavane tematike. Prvi sklop zajema uvod, problem, cilje, namen naloge ter
pregled delovne hipoteze in metod dela. V drugem sklopu pa je na teoretični osnovi z več vidikov
predstavljeno gorsko kolesarjenje, območje proučevanja in značilnosti športa, rekreacije in turizma
ter njihove povezave z gorskim kolesarjenjem na območju proučevanja.
V zadnjem delu zaključne seminarske naloge je predstavljen praktični del naloge, kjer sem s pomočjo
različnih metod (anketiranje, intervjuji in analiza literature) poskušal poiskati in analizirati
obravnavano problematiko ter na koncu podati smiselne rešitve.

2. Opredelitev gorskega kolesarjenja
2.1.Gorsko kolesarjenje
Gorsko kolesarjenje je postalo množična dejavnost in ena od aktivnih oblik preživljanja prostega časa
v naravi. V Evropi se je začelo pojavljati v osemdesetih letih, kmalu zatem pa tudi v Sloveniji. Ta dokaj
mlada oblika športa se je hitro razvijala in je danes zelo priljubljena oblika rekreacije in način
preživljanja prostega časa tako pri moških kot tudi ženskah v različnih starostnih kategorijah (Miklič,
2005). Najpogosteje se odvija v gozdnem in gorskem svetu, pri čemer kolesarja privlači predvsem
neokrnjena narava, razgibanost reliefa, večja zahtevnost in velika izbira možnih lokacij. Razgibanost
terena, slabše podlage poti in cest pa zahtevajo posebno obliko koles in terjajo dobro psihofizično
pripravljenost kolesarjev (Strategija razvoja … , 2005).
Izvaja se lahko skoraj vse leto, o običajnem gorskem kolesarjenju in obremenitvah prostora pa
govorimo v času od aprila do novembra. Gorski kolesarji se lahko vozijo po cestah, poteh in na drugih
utrjenih površinah v naravnem okolju. Gorsko kolo omogoča vožnjo po različnih terenih tudi z večjimi
nakloni in ovirami na poteh, seveda glede na kolesarjeve zmožnosti (Šolar, 1997). Gorsko kolesarjenje
pogosto predstavlja izlet v naravo in služi kot oddih od hitrega tempa življenja, predvsem v urbanem
okolju. To lahko opazimo pri vse večji priljubljenosti gibanja v naravi in povečanem številu
obiskovalcev, zlasti na hribih v bližini mest ali gosteje naseljenih območjih. Razen na kolesarskih
stezah, poteh in namenskih območjih (npr. gorsko-kolesarski parki) si kolesarji delijo prostor z
drugimi uporabniki (Burnik in sod., 2013).
2.1.1. Vrste gorskega kolesarjenja
Kolesarjenje je dejavnost, ki se lahko izvaja na več načinov in uporablja v različne namene. Kolo pa je
sredstvo in pripomoček, tako pri tekmovalnih in športnih panogah, športno-rekreativnih in turističnih
dejavnostih kot tudi eden od načinov trajnostne mobilnosti.
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Vrste gorskega kolesarjenja glede na Strategijo razvoja turističnega proizvoda kolesarjenje v Sloveniji
(2005, str. 5):
 Gorsko kolesarjenje
Značilno je, da se v večini primerov izvaja v gozdnem in gorskem svetu. Pomemben dejavniki pri
tej vrsti rekreacije so neokrnjena narava, ugodne reliefne značilnosti območja, večje število poti
različnih težavnosti in izbira možnih lokacij izvajanja.
 Športno kolesarjenje (lahko je cestno ali gorsko kolesarjenje)
Predstavlja različne treninge in tekmovalne oblike kolesarjenja (spust, vzpon, paralelni slalom,
akrobatika, kros …). Kolo je skupni rekvizit, vendar se kolesa za posamezne discipline med seboj
razlikujejo tako na izgled kot tudi glede tehničnih podrobnosti. Spodaj so predstavljene samo
nekatere najbolj znane discipline gorskega kolesarstva.
Kros
Kros je disciplina, ki poteka v naravnem okolju po vseh možnih poteh, ki vključujejo različne tehnične
vzpone in spuste. Tekmovalci navadno premagajo nekje med 900 in 1700 višinskih metrov.
Spust
Spust je najhitrejša disciplina. Tekmovanje traja v dveh tekih, posamezen nastop pa traja nekje od 3
do 5 minut. Proga naj bi bila speljana samo navzdol in dolžine 2 do 3 km, na katerih so ovire številna
drevesa, podrast, korenine in skoki. Na vrh vzpona se tekmovalci peljejo s sedežnicami, gondolami ali
drugimi načini prevoza.
4X
Za to disciplino velja podobno kot za spust. Dolžina dirke je med pol minute in minuto. Proga je
umetno narejena, sestavljajo jo skoki in ostri utrjeni zavoji. Dirkanje je oteženo s tem, da hkrati
tekmujejo štirje tekmovalci.
Maraton
Je najdaljša disciplina gorskega kolesarstva, na kateri tekmovalci premagajo več kot 80 km po
razgibanem terenu. Proga je največkrat krožna in relativno zahtevna (Strategija razvoja …, 2005;
Kaloh, 2013).
 Turistično kolesarjenje
Je kombinacija različnih zvrsti kolesarjenja (izletniško, gorsko, popotniško …), kjer kolesarji kot turisti,
bodisi domači ali tuji, spoznavajo posebnosti posameznih krajev in turističnih območij.
2.1.2. Gorski kolesarji
Gorski kolesarji so navadno mlajši moški in ženske, ki so z vidika turizma zanimivi kot kolesarji
športniki, rekreativni kolesarji, izletniki, popotniki in tudi kolesarji avanturisti. Gorske kolesarje med
seboj lahko ločimo glede na uporabo koles, izbiro poti, izbiro sredstva za potovanje med kraji ter na
podlagi psihofizičnih sposobnosti (Strategija razvoja …, 2005).
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Tipi gorskih kolesarjev glede na Strategijo razvoja turističnega proizvoda kolesarjenje v Sloveniji
(2005, str. 6):
Gorski kolesar – tekmovalec
Skupina kolesarjev, ki se kot športniki pripravljajo na posamezna tekmovanja. So tudi potencialna in
ciljna turistična skupina.
Gorski kolesar rekreativni športnik
Kolesarji rekreativni športniki izbirajo poti glede na trenutne sposobnosti in želje. Redno ukvarjanje s
tem športom pa je pogoj za uvrstitev v to skupino.
Gorski kolesar izletnik
V to skupino spadajo kolesarji, ki se praviloma dnevno odpravljajo na gorsko kolesarske ture, na
katerih iščejo najboljše možne poti po celotnem območju izleta.
Gorski kolesar popotnik
Potujejo iz enega kraja do drugega in za kolesarjenje iščejo predvsem gorske poti in povezave med
njimi.
Gorski kolesar – avanturist
So kolesarji, ki povezujejo kolesarjenje z drugimi športnimi aktivnostmi ali pa kolesarjenje v posebnih
okoliščinah.
2.1.3. Stanje v Sloveniji
Gorsko kolesarjenje v Sloveniji je danes razvito na rekreativnem in tekmovalnem nivoju, vse bolj pa
se izboljšuje tudi turistična ponudba, ki se navezuje na gorsko kolesarjenje. Dejavnost je razširjenja
po vsej državi in v vseh letnih časih. V toplejših mesecih leta je ciljev za gorsko kolesarjenje izjemno
veliko, v hladnejših mesecih in pozimi pa se gorski kolesarji pogosto radi odpravijo na Primorsko, kjer
je manj snežnih padavin in so temperature višje. Kot oblika turistične ponudbe je v poletnem času
razvito in razširjeno predvsem na tistih območjih, kjer že obstajajo druge, predvsem zimske turistične
dejavnosti (Keuc, 2006; Kranjc, 2012).
Slika 1: Kolesarjenje v okolici Ljubljane

Avtor: Tadej Tekavčič, 2014.
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V strategiji razvoja turističnega proizvoda kolesarjenje v Sloveniji je povzeta raziskava Fakultete za
šport, v kateri je kolesarjenje predstavljena kot tretja najbolj priljubljena športna aktivnost v zadnjih
dveh desetletjih. V Sloveniji naj bi leta 2000 kolesarila približno petina odraslih prebivalcev oziroma
okrog 320.000 ljudi. Istega leta pa se je, sodeč po raziskavi, z gorskim kolesarjenjem ukvarjalo 6,4 %
aktivnih prebivalcev, zaznavno pa je večanje priljubljenosti te dejavnosti. Že podatki o kolesarjenju,
zbrani leta 2004 v okviru Ciljnega raziskovalnega programa z naslovom Gibalna/športna dejavnost za
zdravje, kažejo na povečanje deleža tako rekreativnih kolesarjev kot tudi gorskih za dodatnih 4,2 %.
Zadnje ocene Slovenske turistične organizacije (STO) pa kažejo, da je pri nas med vsemi kolesarji kar
polovica gorskih (Strategija razvoja … , 2005; Močnik, 2013).
Nekatere značilnosti gorskega kolesarjenja v Sloveniji so razvidne iz raziskave, ki sta jo leta 2014
opravila Zajc in Berzelak na tematiko navad, značilnosti voženj in razumevanja problematike
kolesarjenja v naravnem okolju pri slovenskih gorskih kolesarjih. Anketiranih je bilo 1809
posameznikov, ki se z gorskim kolesarjenjem ukvarjajo vsaj občasno. Delež anketirancev, ki stalno
prebivajo v osrednjeslovenski regiji, je bil 29,2 %, kar je pomembno za upoštevanje rezultatov
raziskave pri moji zaključni nalogi.
Rezultati so pokazali, da več kot dve tretjini anketirancev v sezoni (pomlad, poletje in jesen) gorsko
kolesari vsaj nekajkrat tedensko. V več kot 90 % primerov gorski kolesarji uživajo v vožnji po poteh v
naravnem okolju, v več kot 85 % primerov pa v spustu po enoslednicah. Doživljanje narave je pri
kolesarjenju bolj pomembno kot pa hitrost vožnje. Največ anketirancev najpogosteje kolesari po
gozdnih poteh, katerim sledijo gozdne vlake, planinske poti in poljske poti. Skoraj polovica jih ima
polnovzmeteno all mountain/enduro kolo, slabih 9 % pa polnovzmeteno XC kolo. Obe obliki koles sta
namenjeni vožnji po naravnem okolju. Vse to kaže, da so najbolj priljubljene poti v naravnem okolju t.
i. enoslednice (angleško singletrails1), na katerih bi moral po mojem mnenju temeljiti tudi prihodnji
razvoj sodobnih kolesarskih poti.
Razvoj in umeščanje omenjenih poti v prostor pa v Sloveniji ovira gorskemu kolesarjenju
nenaklonjena in kompleksna zakonodaja. Skoraj 85 % vprašanih se strinja, da bi se po poteh,
namenjenih gorskim kolesarjem, vozili več, če bi bile te urejene in vzdrževane. Skoraj dve tretjini
anketiranih ob tem navaja, da bi se v tem primeru manj vozili po poteh, na katerih je vožnja izrecno
prepovedana.
Nekaj manj kot polovica anketiranih je v preteklem letu prišla v vsaj en verbalni konflikt z drugimi
uporabniki prostora (predvsem pohodniki, planinci in lastniki zemljišč, po katerih so kolesarili). Ob
tem je potrebno poudariti, da skoraj polovica anketirancev ne pozna vsebine nobenega izmed
priporočil gorskim kolesarjem (Zajc, Berzelak, 2014).
Priporočila gorskim kolesarjem za vožnjo z gorskim kolesom (Priporočila gorskim …, 2011):







kolesari samo po poteh (ne kolesari v območjih, kjer bi zaradi kolesarjenja lahko prišlo do
nezaželenih okoljskih vplivov ali konfliktov z drugimi uporabniki naravnega okolja);
ne puščaj sledi (kolesari podlagi primerno, uporabljaj obstoječe poti in odnesi s seboj, kar si
prinesel v naravo);
ne plaši živali;
obvladuj kolo;
odstopi prednost (nemotorizirani uporabniki imajo prednost pred kolesarji, razen če je pot
označena le za kolesarje);
načrtuj (upoštevaj lastnosti svoje opreme, lastne sposobnosti in posebnosti ture ter se
primerno pripravi).
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Enoslednice (singletrails) so razgibane, ožje kolesarske poti v naravnem okolju, širine od okoli 40 cm do okoli 150 cm z
vozno površino izključno iz naravnih, lokalno prisotnih materialov, namenjene gorskemu kolesarjenju (Zajc, Berzelak, 2014).
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Gorskokolesarski parki
Gorskokolesarski parki, zasnovani na infrastrukturi, ki je bila sprva namenjena predvsem za zimsko
sezono smučanja, so ena od oblik turistične ponudbe. Prevoz z žičnicami je v poletni sezoni primeren
za različne vrste obiskovalcev, med njimi tudi gorske kolesarje, ki žičniške naprave uporabljajo za
vzpon do neke točke, od koder se nato spustijo v dolino po urejenih gorsko kolesarskih poteh
različnih težavnosti.
Gorskokolesarski parki, ki so zrasli na osnovi zimskega turizma, so v Kranjski Gori, na Kaninu, v
Mariboru (Pohorje) in na Javorniku. Dodatno ponudbo pa v Sloveniji sestavljajo tudi MTB park Črna
na Koroškem, Kolesarski park Notranjska in gorskokolesarski park Čelešnik ter park na Krvavcu
(Kranjc, 2012).

2.2. Vpliv gorskega kolesarjenja na okolje
Na to temo je bilo opravljenih malo raziskav, vendar do sedaj opravljene empirične študije kažejo, da
gorsko kolesarjenje nima večjega vpliva na okolje kot druge primerljive oblike rekreacije. Konflikti in
percepcije vpliva na okolje so najpogosteje družbenega vzroka (različne skupine uporabnikov
prostora) (Sprung, 2007).
Pomembno se je zavedati, da obstaja veliko oblik gorskega kolesarjenja z različno opremo na različni
podlagi, zato ne moremo enoznačno govoriti o vplivih na okolje. Kljub pomanjkanju kakovostnih
raziskav o vplivih gorskega kolesarjenja na okolje pa je jasno, da so vplivi vožnje nedvomno večji pri
večji hitrosti, manj kontrolirani vožnji, na strmih predelih in v mokrih pogojih (Pickering in sod.,
2010).
Gorsko kolesarjenje je ena izmed dejavnosti (poleg kajakaštva, raftinga, plezanja idr.), ki se ob
kontroliranem izvajanju in v omejenem obsegu kaže kot neproblematična predvsem zato, ker za
svoje delovanje ne potrebuje posebne infrastrukture. Dejavnost postane vprašljiva ob množičnem
izvajanju na ranljivih območjih. Pomembno je predvsem celovito in podrobnejše načrtovanje ter
nadzor nad izvajanjem. Za nekatere posege v zvezi s turizmom, športom in rekreacijo pa je potrebna
tudi presoja vplivov na okolje (Simoneti in sod., 2002).
Gorsko kolesarstvo je problematično predvsem z vidika degradacije tal, kadar posega izven utrjenih in
drugih dovolj širokih poti in kot dejavnost v odnosu do drugih uporabnikov prostora (sprehajalcev,
gornikov …).
Na okolje vplivajo (Simoneti in sod., 2002):
 objekti prostočasne infrastrukture (poti, kolesarske poti, gostinski in nastanitveni objekti);
 komunalna in prometna infrastruktura;
 uporabniki neposredno.
Pogosti okoljski učinki rekreacijske uporabe poti pa so (Marion, Wimpey, 2007):
 izguba vegetacije in spremembe v sestavi rastlinskih vrst;
 zbijanje prsti;
 erozija;
 zastajanje vode;
 slabšanje kakovosti vode;
 motenje živali.
V Sloveniji še ne obstajajo znanstvene in strokovne raziskave na temo vpliva gorskega kolesarjenja na
okolje. V tujini pa je bilo največ raziskav narejenih v okoljih z dolgoletnim institucionaliziranim
varstvom okolja in narave (ZDA, Nemčija, Avstralija …) (Zajc, 2012).
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2.2.1. Vpliv na prst in vegetacijo
Študije, ki obravnavajo razlike vplivov na prsti, vegetacijo in živalski svet med različnimi uporabniki
poti, so opravile neodvisne ustanove in jih je na enem mestu zbrala IMBA (Mednarodna zveza za
gorsko kolesarjenje).
Thomas Wöhrsteina je v knjigi Mountainbike und Umwelt (sln. gorsko kolesarjenje in okolje)
empirično dokazal, da je vpliv na podlago odvisen od površinskega pritiska, kvalitete podlage,
naklona, vlage, števila prehodov … Površinski pritisk gorskega kolesarja je približno enak
površinskemu pritisku pešca (ene noge), pri ostalih faktorjih, ki vplivajo na podlago, pa delajo
ponekod večjo škodo pešci, drugod kolesarji (Gorsko kolesarstvo, 2014).
Rezultati večjega števila raziskav (npr. Wilson in Seney, 1994; Bjorkman, 1996; Thurston in Reader,
2001) so pokazali, da med pohodniki in gorskimi kolesarji ni pomembnejše razlike v količini
odstranjene prsti in obrabi poti med kolesarji in pohodniki. Nekateri rezultati so pokazali pomemben
vpliv drsečega oz. blokiranega kolesa in tudi, da so poškodbe na poti večje na mokrih kot na suhih
poteh, ne glede na vrsto uporabnika. Thurston in Reader sta ugotovila, da se število rastlinskih vrst
po uporabi poti tako kolesarjev kot tudi pohodnikov v listopadnem gozdu zmanjša vse do 100 % glede
na merjenje pred uporabo poti. Izpostavljenost prsti eroziji pa se poveča do 54 %. Vpliv na okolje je
tako lahko močan, toda kratkotrajen, saj se ob zmanjšanju oziroma neuporabi teh poti narava vrne v
prvotno stanje.
Avtorji so prišli do zaključka, da je veliko bolj pomemben faktor pravilno načrtovanje in upravljanje
poti kot pa izključevanje določene skupine iz le teh (Sprung, 2007).
Na javnih poteh je večina vegetacije odstranjena pri gradnji, vzdrževanju in uporabi poti. Ta vpliv je
potreben in neizogiben, če želimo priskrbeti primerno pot za njene uporabnike. Cilj načrtovanja poti
pa je, da je ta široka le toliko, kot bo namenjena za uporabo. Širše poti so bolj izpostavljene večji
količini erozije vetra in vode.
Pri vzpostavljanju in oskrbi poti se na nekaterih delih odstranjuje tudi grmovne plasti in drevje, kar
zaradi večje izpostavljenosti soncu omogoča rast nekaterih netipičnih vrst za ta območja. Zaradi
zbijanja prsti ob poteh se tam pojavljajo tudi rastlinske vrste, ki v teh pogojih uspevajo lažje. Pri
načrtovanju poti je potrebno biti pozoren tudi na predele, kjer uspevajo redke ali občutljive rastlinske
in tudi živalske vrste (Marion, Wimpey, 2007).
Teptanje vegetacije (lahko z nogami, kopiti, platišči) prispeva k širokemu spektru okoljskih učinkov.
Najbolj pogosti so poškodovanje listov, stebel, korenin, zmanjševanje višine vegetacije, spremembe v
sestavi vrst, izgube nekaterih vrst in vegetacijskega pokrova.
Spremembe v vrsti vegetacije poti pa imajo lahko tudi pozitivne učinke. Pojavijo se lahko bolj
obstojne rastline, ki tako zmanjšujejo erozijio prsti. Prav tako pa se pojavijo tudi korenine, ki
zadržujejo prst pred odnašanjem. Pojavlja pa se lahko problem invazivnih vrst, ki se ob poteh hitro
širijo (Marion, Wimpey, 2007).
Oblikovanje in uporaba poti ima za posledico tudi spremembe v prsti. Do določene meje se lahko
izguba zemlje šteje za sprejemljivo in neizogibno obliko vpliva na poti. Kot pri izgubi vegetacije se
največje spremembe pojavijo v začetni gradnji in uporabi poti. Med gradnjo poti so površinsko
organske snovi (npr. vejice, listje in iglice) ter humus odstranjeni iz poti. Proge, zgrajene na pobočjih,
pa zahtevajo obširnejša izkopavanja. Poleg tega so spodnji deli prsti zbiti med gradnjo in prvo
uporabo v trden profil, ki omogoča uporabo poti (Marion, Wimpey, 2007).
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V nasprotju s tem pa so premiki prsti, erozija in zastajanje vode oblike, ki se jim je možno izogniti ob
trajnostnem načrtovanju, ki onemogoči dolgotrajno in preveliko degradacijo.
Raziskave so pokazale, da obiskovalci opazijo spremenjene in degradirane poti (prevelika
izpostavljenost korenin, zastajanje vode …). Ti vplivi poslabšajo kakovost in priljubljenost poti. Takšne
razmere povečajo tudi težavnost poti in lahko ogrozijo varnost obiskovalcev (Marion, Wimpey, 2007).
2.2.2. Vpliv na živalski svet
V tujini je bilo opravljenih nekaj raziskav, ki so pokazale, da so vplivi kolesarstva na živalski svet na
splošno podobni vplivom pohodništva(Sprung, 2007).
Zaradi množičnega kolesarjenja lahko pride do preganjanja določenih živalskih vrst z nekega
območja. Vožnja zunaj poti pa poveča tudi vznemirjanje živali. Gorski kolesar ima v primerjavi z
nekaterimi drugimi dejavnostmi v naravnem okolju večji akcijski krog, kar je lahko bolj moteče za
naravno okolje. To velja predvsem za čas večje aktivnosti živali (v mraku, ponoči), vendar se v tem
delu dneva praviloma ne kolesari (Šolar, 1997).

2.3. Zakonodaja
Po slovenski zakonodaji je kolesarjenje zunaj urejenih cestišč že od leta 1995 prepovedano, kjer to ni
izrecno dovoljeno. Leta 2011 je kazalo, da se bodo z novo Uredbo o prepovedi vožnje v naravnem
okolju stvari vendarle začele reševati, vendar se do letos ni nič spremenilo. Na ministrstvu za
kmetijstvo in okolje so naknadno ugotovili, da zgolj sprememba uredbe ne bi bila dovolj, zato so se
lotili dopolnjevanja zakona o ohranjanju narave. Kljub 19 let stari Uredbi pa se razvoj gorskega
kolesarjenja ni ustavil, saj je po mnenju Močnika danes gorskih kolesarjev najmanj 30-krat več kot
leta 1995 (Močnik, 2013).
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je v začetku leta 2014 v javno razpravo poslalo osnutek Zakona o
ohranjanju narave (ZON), ki bo po novem urejal tudi področje uporabe vozil v naravnem okolju. ZON
naj bi tako nasledil dosedanjo Uredbo o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju.
V začetku julija je ta Novela zakona o ohranjanju narave stopila v veljavo. Uvaja pomembne novosti
tudi na področju ureditve vožnje v naravnem okolju. Uredba o prepovedi vožnje z vozili v naravnem
okolju iz leta 1995 je tako prenehala veljati. Sedaj je vožnja v naravnem okolju dovoljena po utrjenih
poteh, če temu ne nasprotuje lastnik ali upravljavec poti. Še vedno pa velja splošna omejitev
kolesarjenja na planinskih poteh in v gozdnem prostoru – tam je možno le, če je izrecno dovoljeno.
To sicer velja tudi za poljske poti (Jevšenak, Polanc, 2014).
Leta 2007 sprejet Zakon o planinskih poteh v 32. členu določa, da vožnja po planinskih poteh (z
izjemo poljskih poti in gozdnih prometnic) s kolesi in drugimi vozili ni dovoljena. Velja pa, da je vožnja
z gorskimi kolesi dovoljena po planinski poti, ki jo določi minister, pristojen za šport, na predlog
skrbnika te poti (Zakon o planinskih poteh, 2007). Do sedaj sta bili v dvonamensko rabo spremenjeni
le dve poti.
Za razvoj gorskega kolesarjenja so pomembni predvsem naslednji veljavni zakonski akti:
1. Zakon o varnosti cestnega prometa, 2004 (Uradni list RS, št. 83/2004)
2. Zakon o javnih cestah, 1997 (Uradni list RS, št. 29/1997)
3. Zakon o planinskih poteh, 2007 (Uradni list RS, št. 61/2007)
4. Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93 in nad.)
5. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 46/14)
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3. Območje proučevanja
Slika 2: Karta Mestne občine Ljubljana, občine Ig in občine Dobrova-Polhov Gradec

3.1.Geografski oris Mestne občine Ljubljana
Mestna občina Ljubljana je samostojna prostorska enota v Osrednjeslovenski statistični regiji. Leži na
treh naravnih enotah, in sicer Ljubljanskem barju, Ljubljanskem polju in gričevnatih osamelcih. V
največji občini v Sloveniji na 257 km2 velikem območju občine živi približno 282.000 prebivalcev
(Surs, 2012). Največje naselje v občini je Ljubljana z 274.826 prebivalci (Surs, 2013).
3.1.1. Fizičnogeografske značilnosti Mestne občine Ljubljana
Geološke in geomorfološke značilnosti
Občina leži v Ljubljanski kotlini, natančneje na Ljubljanskem polju, katerega dno je pokrito z
apnenčastim prodom, ki ga je nanesla Sava iz alpskega sveta. Skrajni južni del Ljubljane se razprostira
na severnem delu Ljubljanskega barja, ki se še vedno ugreza. Ljubljano obdajajo številne vzpetine:
skoraj v središču mesta stoji Rožnik s Šišenskim hribom, proti vzhodu mu sledita še grajski grič ter
Golovec, na zahodu pa je Šentviški hrib. Vsi so v večji meri sestavljeni iz glinavih skrilavcev. Proti
severu ležita Šmarna gora z Grmado ter Rašica, katerih višje dele sestavljajo apnenci in dolomiti, in
sicer prav tako kot višje dele Polhograjskega hribovja, ki se Ljubljani približa z zahoda. Nižje dele pa
večinoma sestavljajo glinavi skrilavci (Osnovna geološka karta …, 1974; Osnovna geološka karta …,
1982). Najvišji vrh je na Jančah, ki doseže 794 m.
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Hidrološke značilnosti
V Ljubljano s severozahoda priteče Sava, ki teče po severnem obrobju mesta, vzhodno od Ljubljane
pa se vanjo steka Ljubljanica, ki iz kraškega izvira priteka v mesto preko Barja. Z zahoda, iz
Polhograjskega hribovja, se v Ljubljanico steka Gradaščica, poleg tega pa z vzpetin v samo mesto in
njegovo okolico pritekajo tudi številni manjši potoki (Mali vodni tokovi …, 2011).
Prsti in rastje
Na območju MOL-a je najbolj zastopana kategorija rabe tal gozd (37,9 %), travniki pokrivajo 14,5 %
površja in njive 12,0 % površja (Snoj, 2012; cv: GURS, 2012). Na obrečnih terasah na Ljubljanskem
polju najdemo predvsem mlade, nerazvite prsti in travnike. Na preostalih delih polja pa prevladujejo
rendzine in rjave prsti na prodno-peščenih nanosih, kjer je prevladujoča raba zemljišč kmetijska
(Kladnik, Petek, 2007). Na Ljubljanskem barju prevladujejo organska (šotna) tla, drugod pa so se
zaradi osuševanja pojavile mineralne prsti (Perko, Orožen Adamič, 1998).
V gozdnatem, predvsem gričevnatem in hribovitem delu občine na distričnih tleh, najdemo regosole,
rankerje in kambisole, kjer prevladuje karbonatna podlaga, pa litosole, rendzine in rjavo
pokarbonatno prst. Naravna sestava gozda je že močno spremenjena, zdaj je močno razširjen
drugotni gozd rdečega bora in borovnice. Ravninski deli občine so močno urbanizirani, zato tu
najdemo antropogeno spremenjene prsti (Simončič in sod., 2009).
3.1.2. Družbenogeografske značilnosti Mestne občine Ljubljana
Poselitev
Povprečna nadmorska višina občine znaša 362 m, gosteje poseljeni oziroma urbanizirani del občine z
mestom Ljubljana pa leži na višini 300 m (Ljubljana, 2012). Po podatkih Statističnega urada Republike
Slovenije je leta 2012 gostota prebivalcev v občini znašala 1.029 prebivalcev/km2 (državno povprečje
je 101 prebivalcev/km2). V mestu Ljubljana pa je gostota prebivalstva še bistveno večja. Največja
gostota je v območjih intenzivne blokovne gradnje, ponekod je celo višja od 2000 prebivalcev/km2
(npr. na Fužinah) (Orožen Adamič, Hrvatin, 2000).
Prebivalstvo
Zaradi dosedanjega demografskega razvoja je demografski potencial Ljubljane zelo slab. Število
prebivalcev se je v Mestni občini Ljubljana po letu 1945 stalno povečevalo in je doseglo vrhunec med
leti 1961 in 1981. Glavni vzrok je bila industrializacija in vloga mesta v tedanji državi. V tem času je
več kot dve tretjini prirastka prebivalstva mogoče pripisati pozitivnemu migracijskemu saldu.
Posledice preteklega močnega priseljevanja pa se danes kažejo v nadpovprečno visokem deležu
starejšega prebivalstva v občini, proces staranja prebivalstva pa se še krepi z odseljevanjem mlajšega
izobraženega prebivalstva (Gabrovec in sod, 2000; Šašek Divjak in sod., 2007). Dejansko ima MOL
veliko več prebivalcev kot 282.000, saj tu prebiva več kot 55.000 študentov, od katerih je pri
skupnem številu prebivalcev upoštevan le manjši del. Poleg njih pa tu živi še 12.000 slovenskih
državljanov z začasnim prebivališčem, ki so upoštevani v občinah, kjer imajo stalno prebivališče. Velik
pa je tudi pozitivni migracijski saldo dnevnih delovnih migrantov (70.000 in več dnevno) in dnevnih
šolskih migrantov. Ob delavnikih je lahko tako v občini celo do 400.000 prebivalcev (Šašek Divjak in
sod., 2007).
Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil leta 2010 pozitiven, znašal je 2,8 (v Sloveniji 1,6).
Število tistih, ki so se iz občine odselili, je bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Seštevek
naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 2,0, kar je
blizu povprečja v Sloveniji (Surs, 2011).
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Gospodarstvo
Ljubljana je z okrog 172.000 delovnimi mesti največje zaposlitveno središče v državi. Večina delovnih
mest je, podobno kot pri prebivalstvu, zgoščena na območju naselja Ljubljana. Tu najdejo zaposlitev
ljudje iz najrazličnejših krajev Slovenije in tujine (Gabrovec in sod., 2000).
V MOL-u je najbolj razvita farmacevtska, petrokemična in živilska industrija. Druga področja
vključujejo bančništvo, finance, promet, gradbeništvo, obrti, storitvene dejavnosti in turizem. Javni
sektor zagotavlja delo na področju izobraževanja, kulture, zdravstva in lokalne uprave. Predvsem v
zadnjih dveh desetletjih je pomembna panoga trgovina (Ljubljana, 2014).
Med delovno sposobnim prebivalstvom je bilo leta 2011 približno 58 % delovno aktivnih, kar je enako
slovenskemu povprečju. Na območju občine je istega leta delovalo več kot 31.000 podjetij (Surs,
2011).
Turizem in rekreacija
V turističnih nastanitvenih objektih v občini je bilo leta 2011 zabeleženih približno 425.200 prihodov
in 794.600 prenočitev turistov, kar pomeni približno 13,2 % vseh prihodov in 8,5 % vseh prenočitev
turistov v državi (Surs, 2011).

3.2. Občina Ig
Občina Ig je od leta 1994 samostojna prostorska enota v Osrednjeslovenski statistični regiji, ki meji
neposredno na Mestno občino Ljubljana, občino Škofljica, Brezovica in Velike Lašče. Leži ob severnem
vznožju Krima in Mokrca, kjer je na 98,9 km2 velikem območju občine v 25 naseljih leta 2011 živelo
6850 prebivalcev, kar jo uvršča med srednje velike občine (Surs, 2011).
3.2.1. Fizičnogeografske značilnosti občine Ig
Geološke in geomorfološke značilnosti
Občina na svojem severnem delu leži na nižinskem svetu Ljubljanskega barja, ki proti jugu prehaja v
Krimsko hribovje, katerega del je območje soteske reke Iške in njenega vršaja, ki se razteza v
osrednjem delu občine (Benkovič, 2002).
Ljubljansko barje je s približno 180 km2 velika ravnina in najjužnejši del Ljubljanske kotline. Večina
površja barja leži na nadmorski višini med 287 in 290 m. Ravninsko površje pa prekinjajo posamezni
osamelci (Premelč, 2006).
Območje je po nastanku tektonska udorina, prekrita z več kot 100 m debelimi mladokvartarnimi
nanosi ilovice in peska. Nad nanosi se je po koncu zadnje ledene dobe razprostiralo obsežno in plitvo
jezero, ki je nastalo po tem, ko so nanosi reke Save preprečili odtok Ljubljanice z Barja (Zupanc,
2008).
Barje, ki je današnjo obliko začelo dobivati pred približno 2 milijonoma let, leži na tektonsko zelo
aktivnem območju ob stiku starejše dinarske in mlajše alpske narivne zgradbe (Premelč, 2006).
Ljubljansko barje se ugreza še danes, najhitreje na območju Ilovice, približno 5–25 mm na leto (Perko,
Orožen Adamič, 1998).
Reka Iška je Krimsko in Mokrško hribovje razrezala na dva dela, tako da sta vrhova Krim (1107 m) in
Mokrec (1059 m) videti kot dve samosvoji enoti, med katerima leži planota, ki se vleče od Škrilj do
Mačkovca. Hribovje je visoko od 700 do 1100 m.
Ta grudasti južni obod Ljubljanskega barja je sestavljen iz zgornje triasnega dolomita in jurskih
skladov (Urankar, 2007; cv: Pleničar, 1970). Značilno je zakrasevanje, ki ga je na površini možno
opaziti v obliki številnih kraških oblik: vrtač in udornic, manjših kraških polj in v množici kraških
izvirov. Pobočja Krimskega hribovja se strmo spuščajo proti severu na Ljubljansko barje. Na stiku
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visokih dinarskih planot in Ljubljanskega barja so reke odložile velika prodišča v obliki vršajev
(Premelč, 2006).
Reka Iška na tem območju predstavlja dve reliefni enoti: Iški vintgar in Iški vršaj.
Iški vintgar je več kot 10 km dolga in do 400 m globoka soteska, ki jo je reka vrezala v dolomit. Dolina
ima značaj soteske do vasi Iška, kjer se v obliki vršaja začne širiti več deset metrov debel nanos
kvartarnega materiala (Benkovič, 2002).

Hidrološke značilnosti
Pomembnejša vodotoka v občini sta Iška in Iščica, poleg tega pa so tu še številni kraški izviri in
podtalna voda.
Iška izvira v več povirnih krakih na robu Bloške planote, od koder teče proti Ljubljanskemu barju.
Napaja se s številnimi kratkimi kraškimi pritoki. Reka ima velik strmec, kar ji ob močnejšem pretoku
omogoča nasipavanje vršaja na barjansko ravnino. Poleti v najbolj sušnih mesecih Iška v produ vršaja
ponikne. Na stiku kraškega sveta s peščenimi in glinastimi nanosi Ljubljanskega barja so nastali
številni kraški izviri, ki so pomemben vodni vir (Benkovič, 2002).
Prsti in rastje
Na območju barja prevladujejo organske prsti, katerim pa se je zaradi antropogenih vplivov obseg
močno zmanjšal. Prsti so plitve in vlažne ter revne s hranili, zato jih je potrebno gnojiti. Ob Iščici
najdemo kisle oglejene prsti, ki so večji del leta namočene. Tu se pojavljajo travniki slabše kakovosti.
Na teh mokrotnih in kislih tleh barja ni gozda, le posamezna vlagoljubna drevesa, kot so na primer
črna jelša, topol in puhasta breza. Gozd se pojavlja na osamelcih. Na močvirnatih travnikih so številna
zelišča in mahovi (Benkovič, 2002).
Na Iškem vršaju so nastale mineralne prsti. Pojavlja se predvsem rendzina, ki je primerna za
kmetijstvo, vendar plitva in poleti sušna.
Na karbonatni podlagi Krimskega hribovja so se razvile sprane pokarbonatne prsti, rjave rendzine in
kraška ilovica. Na manjših območjih silikatnih kamnin (skrilavci, kremenovi konglomerati …) pa se
pojavljajo rjava kisla tla. Te prsti večinoma prekriva mešan gozd bukve in jelke, na severnem pobočju
Krima pa prevladuje smrekov gozd (Benkovič, 2002).
3.2.2. Družbenogeografske značilnosti občine Ig
Poselitev
Ljubljansko barje, Iški vršaj in Krimsko hribovje imajo dolgo in neprekinjeno poselitveno preteklost, za
katero je značilna neenakomerna razporeditev prebivalstva med nižinskim in vzpetim svetom. Večja
koncentracija prebivalstva je zgolj v naselju Ig, ki je občinsko središče z osnovnimi oskrbnimi
dejavnostmi, v zadnjih letih pa se vse več ljudi naseljuje v termalni pas (Polanc, 2011).
Najbolj poseljena območja so na robnem delu Iškega vršaja ob prehodu na Ljubljansko barje, medtem
ko je hriboviti del občine zaradi razgibanega kraškega sveta gosteje poseljen večinoma le na
nekaterih prisojnih uravnavah (Benkovič, 2002).
Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je na kvadratnem kilometru površine občine leta
2011 živelo povprečno 69 prebivalcev, na Krimskem hribovju pa manj kot 10 prebivalcev na km2
(Urankar, 2007).
Priseljevanje v času suburbanizacije Ljubljane in gradnja vikendov je povzročilo močno stihijsko
poselitev, kar je pripeljalo do nemalo konfliktov med domačini in priseljenci (Benkovič, 2002).
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Prebivalstvo
Prebivalstvo je v občini Ig do 19. stoletja naraščalo, potem pa je predvsem v hribovitem delu sledilo
upadanje števila prebivalstva do konca 2. svetovne vojne, ko je začelo ponovno rahlo naraščati. V
sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja se je predvsem zaradi suburbanizacije
Ljubljane v občino veliko priseljevalo, ta trend pa se v nekoliko manjšem obsegu pojavlja še danes.
Prav priseljevanje pa največ prispeva k rasti števila prebivalstva v občini (Benkovič, 2002).
Tako naravni prirast kot tudi selitveni prirast na 1.000 prebivalcev sta bila v občini leta 2011
pozitivna, njun seštevek pa je znašal 9,6, kar je več kot povprečje Slovenije.
Povprečna starost občanov je bila 39,4 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije.
Med prebivalci te občine je bilo leta 2011 število najmlajših večje od števila najstarejših. Vrednost
indeksa staranja za to občino je 81 (Surs, 2012).
Gospodarstvo
Glavna dejavnost v občini je bilo do 2. svetovne vojne predvsem kmetijstvo. Kasneje se je pojavila
tudi industrializacija, ki pa ni dosegla večjih razsežnosti. Danes prevladujejo predvsem proizvodne
obrti in storitvene dejavnosti, ki ponujajo nekaj delovnih mest. Občina je ekonomsko močno odvisna
od Ljubljane, na kar kaže tudi podatek, da je bilo v letu 2002 le okoli 26 % delovno aktivnega
prebivalstva zaposlenega v naseljih občine Ig. Ostali dnevno migrirajo bodisi v sosednje občine ali
sosednje regije (Benkovič, 2002).
Med osebami v starosti 15–64 let je bilo leta 2008 približno 66 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb,
kar je več od slovenskega povprečja (62 %). V večini gospodinjstev predstavlja glavni vir dohodka
zaposlitev v nekmetijskih dejavnostih, in sicer največji delež (64,8 %) predstavlja zaposlitev v
terciarnem sektorju. S kmetijskimi dejavnostmi pa se ukvarja malo manj kot 11 % delovno aktivnih
prebivalcev (Statistični urad RS – Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002, 2011).
Turizem in rekreacija
Naravne razmere za kmetijstvo v občini niso najugodnejše, zato pa imajo potencial predvsem tiste
dejavnosti, ki so povezane z rekreacijo. Ker je območje občine primerno za bližnjo rekreacijo
Ljubljančanov, se v času samostojnosti občine pojavljajo težnje po večji turistični ponudbi. Redka
poseljenost, bogata kulturna dediščina, pokrajinska privlačnost ter bližina Ljubljane pa so razlogi, da
sta Barje in Krimsko hribovje že postala rekreacijsko zaledje mesta. Razvili sta se dve obliki turizma:
izletniški in vikend turizem (Benkovič, 2002).
Po podatkih za leto 2013 ima občina na voljo 40 turističnih prenočišč (Surs, 2013).

3.3.Občina Dobrova - Polhov Gradec
Občina Dobrova - Polhov Gradec je samostojna prostorska enota v Osrednjeslovenski statistični regiji,
ki meji neposredno na Mestno občino Ljubljana ter občine Škofja Loka, Brezovica, Gorenja vas Poljane, Žiri, Horjul in Medvode. Leži v predalpskem svetu, zahodno od Ljubljane, kjer na 118 km2
velikem območju občine v 33 naseljih živi 7400 prebivalcev, kar jo uvršča med srednje velike občine.
Največje naselje v občini je Polhov Gradec (Surs, 2011).
3.3.1. Fizičnogeografske značilnosti občine Dobrova - Polhov Gradec
Geološke in geomorfološke značilnosti
Občina na svojem vzhodnem delu sega na obrobje Ljubljanske kotline, južno pa v Horjulsko dolino ob
Horjulščici. Največji del občine predstavlja gozdnato Polhograjsko hribovje, ki ga razčlenjuje
Polhograjska dolina z manjšimi stranskimi dolinami. Ravninski del se razširi na Dobrovi, ki se odpira
proti Ljubljanskemu barju. Najvišja točka občine je na 1021 m visokem Tošču (Bokal, 2001).
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Površje občine je reliefno izredno razgibano, pokrajina pa je še dodatno spremenjena zaradi
dolgoletnega človeškega obdelovanja zemlje.
Delež ravnih površin je v občini zelo majhen. V osrednjem, vzhodnem in severnem delu
Polhograjskega hribovja se pojavljajo v obliki globokih in tesnih dolin, medtem ko je zahodni in južni
del občine manj razčlenjen. Akumulacijski-rečno denudacijski relief najdemo na predelu širših ravnin
v dolinah Gradaščice in Horjulščice.
Dolina je med Dvorom in Srednjo vasjo nasuta z ilovicami, peščenimi in prodnimi naplavinami. Na
območju pri Dobrovi, kjer se dolina še enkrat odpre proti Ljubljanskem barju, so najpogostejše
kamnine sivi glinasti skrilavci, kremenovi peščenjaki in konglomerati.
Ravnico ob Horjulščici gradijo mlajše naplavine, ki so ostanki karbonskih kamnin iz višjih vrhov in
zgornjega dela doline (Hribernik, 2006).
Relief je v občini intenzivno razgiban, na kar nakazuje povprečni naklon hribovja, ki znaša kar 17,7°.
Najnižja točka občine je na 310 m, najvišja pa na vrhu Tošča pri 1021 m. Osrednji greben hribovja
poteka od Ljubljane prek Toškega čela (590 m), Svete Katarine (738 m), Grmade in Tošča (1021 m) do
Pasje ravni (1020 m).
Zaobljeno hribovje, sestavljeno iz dolgih slemen permokarbonskih glinastih skrilavcev in peščenjakov,
prekinjajo območja, prepredena z grapami, kjer prevladujejo občasni hudourniki in manjši potoki. Ta
relief najdemo predvsem na zahodnem in jugozahodnem delu občine. Na območju prevladujejo
fluviodenudacijski procesi, saj so kljub triadnim karbonatnim kamninam kraške površinske oblike
redke. Relativne višine so med 150 in 300 m.
Največ je prepustnih kamnin, med katerimi so manjša območja vododržnih plasti iz spodnjetriadnih
plasti lapornega apnenca in peščenega skrilavca, pomešana z dolomitom in oolitnim apnenecem.
Najvišji je osrednji del Polhograjskega hribovja, kjer na dolomitnih vrhovih največje relativne višine
presegajo 500 m, tu pa najdemo največje strmine, ki dosežejo tudi 30°.
Višji svet Gore in Grmade ter njuna obrobja sestavljajo neplastoviti apnenci in dolomiti ter ploščati
apnenci, ki jih je v Polhograjskem hribovju skupaj okoli 43 % (Gabrovec, 1994). Na bolj položnem
vznožju pa so že skrilavci in peščenjaki, kar nakazuje na skladnost reliefa z odpornostjo kamnin. Na
apnencu se pojavljajo tudi kraške oblike. Na območju najbolj izstopajo priostreni dolomitni vrhovi
Tošč, Grmada, Smolnik in Pasja Ravan (Hribernik, 2006).
Hidrološke značilnosti
Za Polhograjsko hribovje so značilni manjši vodotoki s hudourniškim značajem, ki tečejo po ozkih
dolinah in grapah. V dolinah so sredi obdelanih površin vodotoki običajno večji in obraščeni z
obvodnim rastjem.
Večina večjih vodotokov, predvsem struge Gradaščice, Horjulščice ter delno tudi Male in Velike
Božne, so preoblikovane zaradi različnih vodnogospodarskih posegov (Doles, 2008).
Celotno območje dolinskega dna Horjulščice in Gradaščice je ob nastopu velikih padavin poplavno in
tvori naravni zadrževalnik za visoke vode (Jerman, 2014).
Prsti in rastje
Pedološke razmere v občini so odraz predvsem matične podlage, reliefa in vodnih razmer. Pojavljajo
se obrečne prsti, koluvialne in psevdooglejene prsti, oglejene prsti, rankerji, distrične rjave, rendzine,
rjave pokarbonate prsti in izprane prsti.
Med najbolj zastopanimi na območju so distrične rjave prsti na silikatnih kamninah. Značilno je, da so
debele, kisle in manj rodovitne. Sledijo rendzine na karbonatni podlagi v višjih nadmorskih višinah. V
nekoliko nižjih predelih pa najdemo rjave pokarbonatne prsti.
V dolinskem delu se pojavljajo predvsem obrečne, to so nerazvite prsti. Na večjih ravnih, kmetijsko
obdelanih površinah, pa so prsti močno antropogeno preoblikovane (Repe, 2007).
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Gozd pokriva več kot dve tretjini porečja Gradaščice (Repe, 2006). Podnebje in reliefne značilnosti
pokrajine so ugodne za rast mešanega gozda z bogato podrastjo.
Na strmih pobočjih prevladujejo mešani gozdovi, ponekod pa tudi iglasti gozdovi z rdečim borom.
Na slemenih in izravnanih območjih se pojavljajo suhi travniki. V dolinah na poplavnih območjih
uspeva močvirno rastje in vlažni travniki, prepredeni z vrbami in jelšami.
V višjih nadmorskih višinah nad 800 m in v senčnih legah najdemo celo jelove gozdne združbe,
medtem ko na prisojah prevladujejo črni gaber, mali jesen in rdeči bor (Urbanistični načrt …, 1973).
3.3.2. Družbenogeografske značilnosti občine Dobrova - Polhov Gradec
Poselitev
Območje občine je poseljeno že od prazgodovinskih časov. Vse skozi zgodovino pa na poselitev vpliva
velika reliefna energija, ki nudi slabše naravne pogoje za kmetijstvo in vpliva na težjo gradnjo
prometne infrastrukture. Prav zato je za to območje značilen razpršen poselitveni vzorec, gostota
naseljenosti pa je leta 2011 znašala 63 prebivalcev na kvadratni kilometer (Surs, 2011).
V občini Polhov Gradec - Dobrova sta najbolj značilna dva tipa poselitve. Na predelu širših dolin
Gradaščice, Šujice in Horjulščice ob prehodu na pobočja ležijo predvsem gručaste vasi. Z naraščanjem
nadmorske višine in strmine se manjša gostota prebivalstva. V hribovitih predelih ležijo predvsem
samotne kmetije in nekaj zaselkov na prisojnih grebenih in pobočjih (Gabrovec, 1994). Največ naselij
v občini ima manj kot 150 prebivalcev, nad 600 prebivalcev pa le Polhov Gradec in Dobrova.
Prebivalstvo
Prebivalstvo v občini od leta 1961 narašča, kar je posledica tako rodnosti kot tudi priseljevanja. Še
povečan trend porasta rasti prebivalstva je prisoten od leta 1991. Glede na bližino Ljubljane pa lahko
pričakujemo pozitiven selitveni prirast tudi v prihodnje (Razvojni program občine, 2003). Prirast
priseljevanja iz tujine pa je zanemarljiv. Starostna struktura prebivalstva je še ugodna. Tako naravni
prirast kot selitveni prirast je v zadnjem desetletju pozitiven (Odlok o občinskem …, 2008).
Naravni prirast na 1000 prebivalcev v občini je bil leta 2011 pozitiven, znašal je 7,6 (v Sloveniji 1,6).
Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1000 prebivalcev v občini je bil istega leta prav tako
pozitiven, znašal je 17,2, kar je več kot v povprečju v Sloveniji. Indeks staranja za to občino je leta
2011 znašal 87, kar je nižje od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (Surs, 2011).
Gospodarstvo
Občina leži v neposredni bližini Ljubljane, kar povzroča veliko dnevno migracijo do univerzitetnih
središč, delovnih mest in oskrbnih dejavnosti. Predstavlja pa tudi veliko tržišče in možnost za razvoj
kmetijstva, turizma in drugih dejavnosti.
Kmetijstvo se je na območju usmerilo predvsem v živinorejo, zato pokrajinska podoba kaže čedalje
manj njiv in več travnikov oziroma gozdov. Kmetijske površine v občini predstavljajo 37% delež vseh
zemljišč, večji del teh pa je slabše rodoviten. Prevladujoča raba zemljišča so travniki in pašniki, ki
zavzemajo 85 % vse kmetijske zemlje. Živinoreja ima pomembno vlogo, saj se po podatkih iz popisa
leta 2000 s to dejavnostjo ukvarja kar 96 % kmetij v obravnavani občini (Popis kmetijskih
gospodarstev, 2002).
V občini deluje tudi več kot 500 podjetji, kar nakazuje na vse večjo usmeritev v proizvodne obrti in
storitveno dejavnost.
Med osebami v starosti 15–64 let je bilo leta 2011 približno 63 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb,
kar je več od slovenskega povprečja (58 %). (Surs, 2011).
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Turizem in rekreacija
Kot druge dejavnosti je tudi turizem močno odvisen od bližine Ljubljane, saj občina ponuja številne
rekreacijske možnosti v neposredni bližini mesta. Smer razvoja v občini kaže, da se vse bolj uveljavlja
kmetijstvo v povezavi z oblikami tako imenovanega mehkega turizma. Na območju najdemo veliko
naravnih spomenikov, kot so Polhograjska gora in Polhograjska Grmada, ter številne spomenike
kulturne dediščine, med katere prištevamo grad Polhov Gradec in predvsem številne cerkve. Velik del
občine spada v krajinski park Polhograjski Dolomiti s središčem v Polhovem Gradcu. Tu najdemo
številne planinske in tematske poti, značilne pa so tudi kmetije odprtih vrat. Opremljenost občine z
rekreacijsko infrastrukturo je skromna.
Več kot 10 % hiš v občini predstavlja počitniška bivališča, kar kaže na vse večji pomen vikendaštva
(Hribernik, 2006).

3.4. Geografski vidik gorskega kolesarjenja na proučevanem območju
»Ljubljana ima s svojo osrednjeslovensko lego na stičišču alpskega in dinarskega sveta izredne
možnosti za gorsko kolesarjenje. Na vseh straneh jo prav kmalu obdaja s kolovozi, gozdnimi cestami
in potmi na gosto prepredena hribovita pokrajina, ki nudi skoraj brezštevilne možnosti
gorskokolesarskih tur2« (Kranjc, 2005, str. 6).
Na relativno majhnem območju proučevanja se kaže velika pokrajinska raznolikost, saj se lahko v
neposredni bližini Ljubljane odmaknemo od obremenjenih cest in najdemo mnogo cest, kolovozov in
drugih poti, primernih za gorsko kolesarjenje. Vse poti v izbranih občinah so od samega centra
prestolnice odmaknjene največ 22 kilometrov zračne razdalje. Najdemo jih zahodno od Ljubljane, kjer
leži Polhograjsko hribovje, na vzhodu, kjer so na območju Mestne občine Ljubljana skrajni deli
Posavskega hribovja, ter na jugu, kjer v občini Ig doživimo dinarsko-kraški svet z značilnimi kraškim
pojavi.
V gorskokolesarskem vodniku S kolesom po ljubljanski okolici najdemo pregled možnosti za
kolesarjenje v neposredni bližini slovenske prestolnice. Sam sem s pomočjo vodnika izbral ture, ki se
nahajajo v občinah proučevanja.
Preglednica 1: Gorskokolesarske ture v okolici Ljubljane
Tura
Šmarna gora
Orle in Molnik
Rašica
Ključ
Toško čelo-Topol
Polhograjska gora
Črni vrh
Šentjošt
Sv. Jedrt in Mačkov graben
Butajnova
Javor
Janče
Mokrec
Krim
Kurešček
Vir podatkov: Kranjc, 2005.

Dolžina (km)
31
28,8
34,8
37,3
30,8
48,9
30,1
21,6
60,2
32,7
35
48,9
61,1
65
60,2

Višinska razlika (m)
410
300
365
310
560
550
515
395
550
530
325
500
780
845
550

2

Tura [obod, krožno potovanje] – relacija kolesarske vožnje; navadno daljša, napornejša pot, potovanje z
določenim ciljem (Tavzes, 2002, str. 1194).
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Večino izbranih kolesarskih tur sem uporabil v anketnem vprašalniku3. Če zgoraj omenjenim vrhovom
dodamo še Golovec (450 m), Rožnik (429 m) in Polhograjsko grmado (898 m), kjer pogosto srečamo
gorske kolesarje, imamo v treh občinah preko 600 km cest in poti, primernih za gorsko kolesarjenje,
kjer lahko na izbranih osemnajstih turah opravimo skupaj 8330 m višinske razlike.
V Mestni občini Ljubljana je možno gorsko kolesariti skoraj po vseh hribih, saj so ti močno prepredeni
s cestami in drugimi potmi. Na kolesarskem portalu Gremo na pot lahko najdemo opisane številne
kolesarske poti (tudi gorske) po ljubljanski urbani regiji in širše. Vsebina portala je namenjena vsem
ljubiteljem rekreacije v naravi. Poleg opisov poti so navedene tudi znamenitosti ob njih ter turistična
ponudba. Trenutno je na voljo že 67 kolesarskih poti v skupni dolžini skoraj 2300 km. Številne od njih
potekajo tudi čez hribovite predele Mestne občine Ljubljana (Gremo s kolesom …, 2014).
Možnosti za izvajanje te dejavnosti so tudi v občini Dobrova - Polhov Gradec, za katero je značilen
izredno razgiban relief, ki je primeren za gorsko kolesarjenje. Nekatere kolesarske poti so opisane v
turističnem vodniku in na spletni strani občine, vendar niso vrisane na karti, ki bi bila na voljo za
prosto prodajo. Prav tako so poti na terenu slabo oziroma sploh niso označene ter niso kategorizirane
po težavnosti. Problem določenih poti in cest pa je tudi njihovo slabo stanje in gost promet
(Hribernik, 2006).
Slika 3: Kolesarjenje nad Polhovim Gradcom

Avtor: Tadej Tekavčič, 2014.

Občina Ig ima predvsem na svojem južnem, hribovitem delu možnosti za gorsko kolesarjenje. Na
območju Krima, Mokreca in Kureščka obstaja mnogo poti, ki so primerne za izvajanje tega športa.
3

V zadnjem delu naloge so predstavljeni rezultati anket, kjer so pri nekaterih vprašanjih uporabljeni omenjeni
vrhovi (brez Sv. Jedrta in Mačkovega grabna, Butajnove in Kureščka).
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Prav dejavnosti, povezane z rekreacijo, so ena od glavnih potencialnih oblik razvoja turizma na tem
območju. Med te oblike pa prav gotovo spada tudi kolesarjenje (Polanc, 2011).
V občini so kolesarske poti razdeljene na ravninski barjanski in hriboviti del, dalje pa po težavnosti, ki
je pogojena z višinsko razliko, ki jo opravimo na določeni poti. Na spletni strani občine najdemo
zgibanko z opisi šestih poti, med katerimi sta dve, ki potekata na območju Kureščka in Krima. Ob vsaki
kolesarski poti so predstavljene tudi znamenitosti, ki si jih lahko ogledamo ob določeni poti
(Kolesarske poti …, 2014).
Na območju občine Ig deluje tudi podjetje z imenom Iška adventure, ki med drugimi dejavnostmi
ponuja tudi gorsko kolesarjenje po gozdovih in jasah krimskega ter mokreškega hribovja in drugih
poteh nad rekama Iška in Zala (Kolesarjenje, 2014).
3.4.1. Zavarovana območja
Udejstvovanje v gorskem kolesarstvu in umeščanje poti v prostor je lahko omejeno na zavarovanih
območjih.
Zavarovana območja so ožja ali širša območja narave, za katere velja akt o zavarovanju. Naravna
vrednota je poleg redkega, dragocenega ali znamenitega naravnega pojava tudi drug vreden pojav,
sestavina oziroma del žive ali nežive narave, naravno območje ali del naravnega območja, ekosistem,
krajina ali oblikovana narava.
Z namenom ohranjanja narave na območjih naravnih vrednot so določena zavarovana območja. Ta
so ožja in širša. Ožja zavarovana območja so naravni spomenik, strogi naravni rezervat in naravni
rezervat, medtem ko so širša zavarovana območja narodni, regijski in krajinski park.
Kolesarjenje lahko povzroči obremenitev okolja, zato je na teh območjih razvijanje tega športa še
posebej problematično. Pri načrtovanju je potrebno upoštevati predpise, ki urejajo to področje, in
dejavnost razvijati v skladu z zmožnostmi okolja in narave.
Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/1999, 119/2002, 41/2004, UPB 96/2004) določa
ukrepe ohranjanja biotske raznovrstnosti in sistem varstva naravnih vrednot z namenom prispevati k
ohranjanju narave.
Posegi in dejavnosti na teh območjih se morajo izvajati v skladu s predpisanimi pravili ravnanja. Z
aktom o zavarovanju se na zavarovanem območju lahko med drugim tudi prepovejo ali omejijo
dejavnosti in aktivnosti, ki so pomembne za razvoj turističnega proizvoda kolesarjenja (izvajanje
posegov v prostor, športno rekreativne dejavnosti, postavljanje označb …) (Strategija razvoja …,
2005).
Različne dejavnosti in aktivnosti v gozdovih se lahko izvajajo na gozdnih cestah. Te omogočajo tudi
dostop do različnih objektov (kmetij, turističnih objektov …). Gozdne ceste se uporabljajo v skladu z
režimom, ki ga določa zavod za gozdove skupaj z lastniki gozda. Pri načrtovanju kolesarskih poti in
povezav je potrebno upoštevati tudi 40. člen Zakona o gozdovih, v katerem je navedeno, da je vožnja
v gozdu zunaj gozdnih cest dovoljena le za gospodarjenje z gozdovi ali za reševanje ljudi oziroma
premoženja (Strategija razvoja …, 2005).
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Preglednica 2: Ekološko pomembna območja in Natura 2000 v občinah
Občina
Ig

EPO
Ljubljansko barje, Krimsko
hribovje, Menišija

NATURA 2000
Ljubljansko barje, Krimsko hribovje

Dobrova - Polhov
Gradec

Butajnova, Briše, Polhograjska
Grmada, Podreber - Dvor, Tošč

MOL

Ljubljansko barje, Rožnik,
Rakovnik, Sava, Vevče

Butajnova, Briše,
Gradaščica,
Podreber - Dvor
Ljubljansko barje, Krimsko hribovje, Sava;
Medvode - Kresnice

Vir podatkov: Strokovne podlage …, 2009.

Zavarovana območja v Mestni občini Ljubljana
Na območju MOL-a ima status naravnega rezervata Rožnik. Status krajinskega parka imajo Krajinski
park Zajčja Dobrava, Polhograjski Dolomiti, Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib z naravnima rezervatoma
Mali Rožnik in Mostec ter Ljubljansko barje.
Evropsko omrežje Nature 2000 na območju MOL-a obsega Ljubljansko barje, Krimsko hribovje,
Menišijo, Rašico ter območje Šmarne gore. S statusom ekološko pomembnih območij je na območju
MOL-a zavarovanih devet območij, med njimi tudi Rakovnik in Rožnik (Šašek Divjak in sod., 2007).
Zavarovane gozdne površine v Mestni občini Ljubljana
Večina gozdov v občini, natančneje 92 %, je v zasebni lasti. Manj kot 2 % oziroma 174 ha gozdov je
last Mestne občine Ljubljana. Večina gozdov v lasti občine je na območju samega mesta in zahodno
od njega, v gozdnatem vzhodnem delu je občinskih le 4 ha gozdov (Gozdovi v Mestni …, 2014).
Povzeto iz Strateškega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana (Šašek Divjak in sod., 2009):
V občini se pojavljajo območja strogo varovanih gozdnih površin in območja srednje ter blago
varovanih gozdnih površin. Med prve sodijo varovalni gozdovi, gozdovi s posebnim namenom in
gozdni rezervati. Glede na to, da je del teh gozdov pridobil poseben status zaradi izrednega
rekreacijskega pomena, je v njih dopustna rekreacija. Glede na poudarjeno rekreacijsko vlogo je
treba razvoj te dejavnosti usmerjati tako, da ne bo poslabšala kakovosti gozda. Možna je gradnja
osnovne tovrstne infrastrukture (npr. poti, počivališč, razgledišč).
V območja srednje varovanih površin gozda so uvrščeni deli, kjer so poudarjene posamezne funkcije
(ekološke ali socialne), vendar ti gozdovi niso zavarovani s posebnimi odloki. Hkrati so to območja,
izredno zanimiva tudi za športno rekreacijske objekte in naprave.
Blago varovano območje pomeni, da so gozdne površine načeloma varovane, pri čemer so možne
spremembe namembnosti za druge dejavnosti, vendar tako, da se ohranja značilnost gozdnate
krajine (Šašek Divjak in sod., 2007).
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Preglednica 3: Območja zavarovanih gozdov v Mestni občini Ljubljana

Območja varovalnih gozdov
Območje gozdnega rezervata

Območja gozdov s posebnim
namenom

Srednje varovana območja
gozdnih površin

gozd pod Šmarno goro
gozd nad Gameljnami
gozdni otoki v Posavskem hribovju
Jazbine
Grajski grič
Golovec
Rožnik
Šišenski hrib
Koseški boršt
gozd za Mošenico
Draveljska gmajna
Bokalce
Zajčja dobrava
Šmarna gora in Grmada
Tabor in Straški hrib
Soteški hrib
iztek Polhograjskega hribovja
Tabor in Straški hrib
Soteški hrib
posamezna gozdna območja na obrobju in znotraj Posavskega hribovja
območja gozdov ob Savi in na Dolgem mostu
vsi gozdni ostanki znotraj mestnega dela občine, ki niso opredeljeni kot
gozdovi s posebnim namenom
vsi preostali gozdovi, ki niso omenjeni zgoraj

Blago varovana območja
gozdnih površin
Vir podatkov: Šašek Divjak in sod., 2009.

Zavarovana območja v občini Dobrova - Polhov Gradec
V občini je zavarovanih 6 naravnih vrednot državnega pomena in 32 naravnih vrednot lokalnega
pomena. Med njimi sta tudi Polhograjska gora in Polhograjska grmada. Na območju občine Dobrova Polhov Gradec spadajo Polhograjski Dolomiti v eno izmed dveh zavarovanih območji, še štiri območja
pa so trenutno predlagana za zavarovanje. Štiri območja Natura 2000 v občini spadajo v kategorijo
pSCI – potencialna območja narave (Odlok o občinskem …, 2008).
Zavarovane gozdne površine v občini Dobrova - Polhov Gradec
Na območju občine Dobrova - Polhov Gradec je 66 % gozdov, od katerih je zavarovanih približno 10
%. To je t. i. varovalni gozd, v katerem je ukrepanje omejeno. Takšni gozdovi se nahajajo na
ekstremno razgibanih in strmih predelih (naklon nad 35 %), predelih okoli hudournikov ter nekateri
gozdovi ob vodotokih. V občini prevladujejo gozdovi v zasebni lasti (91 %) in le manjši delež državnih
gozdov (9 %) (Kejžar in sod., 2008).
Zavarovana območja v občini Ig
Kar 93–100 % ozemlja občine Ig je v različnih varstvenih režimih, od tega skoraj celotno območje
Barja in ves prostor zahodno od ceste Ig–Rob, ki je v režimih Nature 2000.
Ljubljansko barje in Krimsko hribovje - Menišija prekrivata skoraj celotno površino občine Ig. V občino
segajo tri od območij Uredbe o posebnih varstvenih območjih, in sicer Ljubljansko barje po ptičji
direktivi in po habitatni direktivi Ljubljansko barje in Krimsko hribovje - Menišija. Velik del občine od
konca leta 2007 sega tudi v Krajinski park Ljubljansko barje. Občina ima dve naravni območji,
zavarovani z odlokoma, in sicer Barski gozd na Ljubljanskem barju in Ribniki v dolini Drage. Prav tako

20

se na obravnavanem območju nahaja naravni rezervat Iški morost (Strategija prostorskega razvoja …,
2012).
Zavarovane gozdne površine v občini Ig
Gozd v občini Ig predstavlja 54,7 % površine, kar uvršča Ig med visoko gozdnate občine. Delež
zasebnega gozda pa znaša 74,9 % (Potenciali po občinah, 2007). Gozdne površine so namenjene zlasti
rekreaciji v naravi, socialnim in varovalnim funkcijam, ohranjalo pa naj bi se tudi sonaravno
gozdarstvo.
Gozdna rezervata v občini sta Kozlarjev gozd in Mokrec, ki sta razglašena za gozdna rezervata s
strogim varstvenim režimom, varovalni gozdovi pa so na pobočjih nad Iškim Vintgarjem, na območju
Smrekovca in na vzpetini Gorica. Na vseh območjih varovalnih gozdov in gozdov s posebnim
namenom poseganje v podtalje in vegetacijo ni dopustno, kadar bi to zavrlo ali občutno zmanjšalo
sposobnosti obnavljanja naravne zarasti ali spodbudilo oziroma pospešilo erozijske procese
(Strategija prostorskega razvoja …, 2012).
3.4.2. Podnebje
Obravnavane občine ležijo na prehodu med podnebjem zmerno celinskega podnebja, podtipom
zahodne in južne Slovenije, in zmerno celinskim podnebjem. Meja poteka približno po vzhodnem
delu Polhograjskega hribovja. Padavinski režim je submediteranski z glavnim padavinskim viškom
jeseni in drugotnim na prehodu pomladi v poletje. Nekateri višji predeli imajo že značilnosti gorskega
podnebja (Repe, 2006; Doles, 2008).
Srednja letna temperatura v Ljubljani znaša 9,8 °C, srednja januarska je –1,1 °C, v juliju pa je
povprečna temperatura 19,1 °C. Povprečna oktobrska temperatura je višja od aprilske. V Ljubljani
znaša višina padavin v povprečju 1393 mm, število dni s snežno odejo je 65, v letu pa je tudi 48,1 dni
z nevihto in grmenjem (Ljubljana, 2014).

Graf 1: Klimogram Ljubljane

Vir podatkov: ARSO, 2014.
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Preglednica 4: Nekatere značilnosti in posebnosti podnebja v proučevanih občinah
Občina

Značilnosti/posebnosti
velika namočenost v območju Alpsko-Dinarske pregrade (1300–2500 mm padavin letno)
pogosta temperaturna inverzija s pojavom megle
slaba prevetrenost dolin v Polhograjskem hribovju
Dobrova - Polhov Gradec
manj deževnih dni kot v Ljubljani, a večja količina padavin
v Polhograjskem hribovju je največ snega februarja, na osojnih delih se zadrži tudi do maja
v Polhograjskem hribovju je več sončnega obsevanja letno kot v nižjih predelih in v Ljubljani
snežna odeja se zadrži v povprečju od 56 do 61 dni na leto, v višjih predelih pa 87 dni letno
pogosta temperaturna inverzija na barju, ki običajno seže do nadmorske višine 350 m
osrednji del Barja ima nižje srednje mesečne temperature kot obrobje
Ig
pogostost megle je na barju v povprečju 200 dni z meglo na leto, v Ljubljani okrog 150 dni, v
višjih predelih pa v povprečju 87 dni
zaradi orografskega elementa pade v višjih legah povprečno tudi 300 mm padavin več
povprečna oktobrska temperatura je višja od aprilske
zmanjšana vetrovnost zaradi kotlinske lege
MOL
pogost temperaturni obrat, predvsem v hladni polovici leta
pogosti poletni nalivi
Vir podatkov: Gams, 1972; Urbanistični načrt …, 1973; Slabe, 1993; Benkovič, 2002; Hribernik, 2006; Repe,
2006; Doles, 2008; Hamel in sod, 2009; cv: Kogoj, 2011; cv: Snoj, 2013; Atlas okolja, 2010.

Na območju treh občin v povprečju pade 1300–1500 mm padavin na leto in je od 50 do 75 dni s
snežno odejo (Snoj, 2013). Primernost za kolesarjenje naj bi bila skoraj v vseh vremenskih pogojih,
oteženo je le ob močnem vetru, dežju, snegu in hudi vročini (Kuščer, 2001). Če predpostavljamo, da
so dnevi z nalivi predvsem v poletnih mesecih in ne sovpadajo z dnevi s snežno odejo, potem je na
območju občin možno kolesariti tudi okoli 250 dni na leto (seveda se ob deževnem vremenu in
nekaterih drugih vremenskih pojavih kolesarji redko odločajo za vožnjo). S tem sovpada tudi podatek,
da je v Ljubljani zabeleženo v povprečju 250 dni brez padavin oz. z maksimalno količino padavin 1
mm/m2 (Ljubljana, 2014).
3.4.3. Prometna infrastruktura
Ali je neko območje primerno za rekreacijo, je odvisno tudi od njegove oddaljenosti od turističnih ali
urbanih središč. Glede na vrsto prostega časa pa se razlikuje tudi razdalja, ki so jo ljudje pripravljeni
prepotovati. Pomemben faktor je še kakovost prometnega omrežja (Jeršič, 1999). Z razvojem
prometnih omrežij se omogoča izkoriščanje potencialov prostora za poselitev, infrastrukturo,
proizvodne in oskrbne dejavnosti, rekreacijo in turizem ter funkcionalno zaokrožanje naselij in
območij drugih dejavnosti (Polanc, 2011).
Ljubljana predstavlja središče cestnega omrežja Slovenije, saj avtocestni obroč okoli mesta povezuje
prestolnico z ostalimi deli države. Poleg mestnega cestnega omrežja je najbolj razvit javni avtobusni
potniški promet, vse bolj pa se uveljavlja tudi urbano kolesarstvo kot oblika trajnostnega prevoza
(Ljubljana, 2014).
Mesto ima zaradi radialne krakaste oblike, katero prekinjajo nekateri hribi, v smeri vzhod–zahod
neprimerne pogoje za razvoj potniškega prometa z osebnim avtomobilom. Za promet v Ljubljani so
značilne tudi velike dnevne migracije iz in v regijo (Sašek Divjak in sod., 2009).
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Občina Dobrova - Polhov Gradec ima s svojo ugodno lego v osrednji slovenski regiji in dobro
prometno dostopnostjo lepe priložnosti za umestitev posameznih dejavnosti v vzhodni in osrednji del
občine. Razdalja od Polhovega Gradca do Ljubljane je le okoli 20 km, kar povzroča velike dnevne
migracije in posledično močno obremenjene glavne ceste, ki potekajo po dolinah Gradaščice,
Horjulščice in dolinah večjih pritokov. Na te ceste so priključene še lokalne in krajevne ceste, ki
povezujejo bolj oddaljene zaselke in samotne kmetije. V občini Dobrova - Polhov Gradec je približno
300 km cest, od tega 25 km državnih in 197 km občinskih. Lokalno cestno omrežje povezuje vsa
naselja, vendar je asfaltiranih le 68 km cest. Problem predstavlja tudi javni avtobusni potniški
promet, ki je neustrezen in neizrabljen (Razvojni program občine, 2003).
Občina Ig je glede na relief odprta proti severu, vendar to danost ovirajo poplavni svet in druge
lastnosti barja, ki so bile razlog, da preko njega ni vodila nobena pomembnejša cestna povezava, saj
so vse tovorne poti Barje obšle. Območje občine je zaradi pomembne prometne lege, ravninske lege
in urbaniziranega značaja relativno gosto pokrito s cestami. Manjšo gostoto cest najdemo le na
vzpetem vzhodnem delu občine, na močvirnem delu Ljubljanskega barja ter na vzpetih pobočjih, ki se
nahajajo v severnem in zahodnem delu občine (Snoj, 2013).
Na območju občine je bilo leta 2008 30,5 km državnih in 102,6 km občinskih cest. Gozdnih cest je bilo
nekaj več kot 74 km in javnih poti 62 km (Zdravje, 2010).
Najpomembnejša cesta, ki povezuje občino z Ljubljano, je Ižanska cesta, ki je bila v zadnjih letih na
več delih prenovljena, kar sedaj omogoča hitrejši prehod med občinama. Tudi ostale ceste so v
dobrem stanju (Benkovič, 2002).
Občina je dovolj dobro pokrita tudi z linijami medkrajevnega avtobusnega potniškega prometa ,
ki
poteka iz Ljubljane do Iga. Problematične so le povezave do višjih naselij (Krajinski park Ljubljansko
barje, 2011).
Omrežje poti
Na območju je relativno gosto omrežje planinskih poti, saj omrežje poti v Sloveniji pokriva zaledja
vseh večjih urbaniziranih območij. Opisano stanje je poleg strateške usmeritve posledica
tradicionalno dobrega delovanja planinskih društev v našem prostoru.
Vse bolj pa prihaja do okoljskih problemov, ki so odraz razvejanega omrežja in množičnega obiska
gora. Glede na to je strategija Planinske zveze Slovenije usmerjena k omejitvi širjenja omrežja
planinskih poti, razen v predelih, ki so bili »nepokriti« zaradi vojaških razlogov (v prejšnji domovini)
(Simoneti in sod., 2002).
Slika 4: Pot na Golovcu

Avtor: Tadej Tekavčič, 2010.
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Prometna infrastruktura v regiji je primerna za hiter prehod iz enega območja na drugo, kjer se lahko
izvaja gorsko kolesarstvo. Prav tako so hriboviti predeli močno prepleteni z lokalnimi in gozdnimi
cestami ter drugimi potmi, ki so primerne za kolesarjenje v naravnem okolju, proč od zgoščene
poselitve in obremenjenih cest.

4. Športnorekreacijski turizem
4.1.Osnovni pojmi
Športni turizem lahko opredelimo kot turistično aktivnost, ki temeljni na sodelovanju v športni
aktivnosti.
Razlikujemo:
-

domač športni turizem (to so športno usmerjeni izleti v do 40 kilometrov oddaljeni okolici in
tisti, ki vključujejo vsaj eno nočitev zdoma) in

-

mednarodni športni turizem (katerikoli izlet v državi, katerega glavni namen je udeležba,
organiziranje ali gledanje določene športni aktivnosti ) (Sport and Tourisim Division, 2000).

Kolesarski turizem pa je rekreacijski obisk čez noč ali dnevni obisk stran od stalnega prebivališča, kjer
je kolesarjenje eden glavnih dejavnikov obiska kraja (ACK tourism, 2002).
Prosti čas
Za prosti čas obstajajo različne razlage. V sklopu geografskega proučevanja je po mnenju Matjaža
Jeršiča najbolje uporabljati definicijo, ki prosti čas opredeli kot čas, ki ga namenjamo za »priljubljene«
dejavnosti. Pojem pa je subjektiven in odvisen od osebnega odnosa posameznika do določene
dejavnosti (Jeršič, 1998).
Nekateri splošni trendi na področju prostega časa v Sloveniji (Simoneti in sod., 2002):
 Prevrednotenje prostega časa
Prosti čas postaja pomemben za kvaliteto življenja, zdravje, uživanje življenja, družbene stike in
prijateljevanje.
 Aktivno preživljanje prostega časa
Vse večji je pomen aktivnega doživljanja in intenzivnega preživljanja prostega časa. Povečuje se
pomen doživljajsko intenzivnih športno rekreacijskih aktivnosti.
 Obnavljanje telesnih in duševnih moči
Povečuje se interes po ohranitvi zdravja oz. telesnih in duševnih zmogljivosti, kar se kaže v
povečanem interesu za prostočasne športe. Pojavljajo se nove zvrsti, med njimi tudi gorsko
kolesarjenje.
 Uživanje narave
Želja po pasivnem in aktivnem uživanju in doživljanju narave postaja vse bolj pomembna. Kaže se vse
večje zavedanje o pomenu varstva okolja.

 Zanimanje za "umetno" naravo in krajino
Poleg zanimanja za naravno okolje se veča tudi interes za prostočasne tehnične objekte, s katerimi se
povečuje udobje in zmanjšuje napore (gorskokolesarski parki).
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 Individualizacija in multifunkcionalno preživljanje prostega časa
Individualne potrebe postajajo vse bolj pomembne.
Rekreacija
Rekreacija vključuje dejavnosti, ki so namenjene osvežitvi organizma, zlasti z dejavnostmi, manj pa s
pasivnim počivanjem. Rekreacija je integralen proces osebnostnega razvoja in obnove delovne moči
posameznika z zavestnim oblikovanjem prostega časa, pri katerem igrajo poleg dejavnosti v
domačem stanovanju pomembno vlogo dejavnosti zunaj doma v za to primernih geografskih
območjih (Jeršič, 1998).
Športni turizem
Vrsta turizma, pri kateri je turistična dejavnost usmerjena v ponudbo športnih aktivnosti in športnih
dogodkov v času letovanja, potovanja ali izleta z ustrezno športno infrastrukturo (Športni…, 2014).

4.2.Rekreacija, turizem in okolje
Veliko vlogo pri turističnem razvoju Slovenije igrata šport in turizem in njune medsebojne povezave
in dopolnjevanja. Šport postaja predvsem v zadnjih letih ena najpomembnejših sestavin pri
formiranju turistične ponudbe. Športni turizem ima poleg aktivnega oddiha tudi velik vpliv na
marketinške uspehe in učinke (Hren, 2003).
V prostoru se razvoj prostočasnih in turističnih dejavnosti odraža točkovno in razpršeno. Pogosto
prihaja do posegov v prostor, ki zmanjšujejo privlačnost teh območij. Prihaja do resnejših okoljskih
problemov ter nasprotij med interesi lokalne skupnosti in obiskovalcev tega prostora (Simoneti in
sod., 2002).
Industrijskemu in gospodarskemu razvoju po drugi svetovni vojni so sledile številne socialne
spremembe. Poleg delovnikov je na voljo ostajalo vse več prostega časa, katerega so izkoristili za
različne dejavnosti, s katerimi so si izboljšali življenjske razmere, kasneje pa čedalje bolj tudi za
dejavnosti, ki so namenjene sprostitvi, doživljanju in uživanju, obnavljanju telesnih in duševnih moči
ali kulturnemu in družbenemu udejstvovanju.
Rekreacija in turizem sta pojava, ki sta močno odvisna od geografske danosti. Pojava vplivata na
pokrajino in sta od nje odvisna, na njo učinkujeta, ji spreminjata strukturo in funkcije ter tudi
oblikujeta lastne funkcijske sklope in interakcijske prostore (Jeršič, 1998).
Šport in rekreacija prispevata tako k blaginji družbe, integracijam, socialnemu in medkulturnemu
dialogu kot tudi h krepitvi zdravja in vseživljenjskemu učenju. Naložbe v športno turistično in športno
rekreativno infrastrukturo pa so naložbe, ki spodbujajo kakovostno preživljanje prostega časa ter
ustvarjajo povpraševanje in potrošnjo (Vnučec, 2010).
Rekreacija se navezuje na zavestno doživljanje pokrajine, zato je za izvajanje prostočasnih
rekreacijskih dejavnosti potrebna določena pokrajinska ustreznost, estetska privlačnost, prav tako pa
je za večino rekreacijskih oblik potrebna določena infrastruktura (dovozne ceste, poti, parkirišča,
gostinski objekti …). Za veliko oblik rekreacij pa so potrebna tudi javno dostopna zemljišča.
Gorsko kolesarstvo je ena od dejavnosti, ki je odvisna od pokrajinskega potenciala. Naravne in
kulturne sestavine pokrajine so temeljni pogoj za izvajanje teh dejavnosti, ki je navezana na odprto
pokrajino z doživljajsko zmožnostjo ter z naravno rekreacijsko ustreznostjo oziroma funkcionalno
uporabnostjo (Jeršič, 1998).
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Rekreacijske dejavnosti so odvisne od različnih naravnih pokrajinskih prvin. Gorsko kolesarjenje je
oblika, ki za svoje izvajanje potrebuje pokrajinsko primernost oziroma uporabnost. Pogojeno je s
klimatskimi, vodnimi in reliefnimi značilnostmi območja. Za zadovoljevanje številnih rekreacijskih
motivov so naštete pokrajinske lastnosti temeljnega pomena, vendar za izvajanje le teh potrebujemo
tudi različne infrastrukturne objekte (Jeršič, 1999).
Različni načini preživljanja prostega časa pa vse bolj vplivajo na okolje. Okolje pa ima nosilno
sposobnost, kar pomeni, da lahko v določenem času sprejme neko množino snovi, ne da bi to
škodljivo vplivalo na ekosisteme, ki pa ni neskončna. Obremenitve okolja so lahko fizikalne (npr.
izgradnja infrastrukture, množični turizem), kemične (izpušni plini), biotične (odstranjevanje
vegetacije) ali tehnične (promet). Z upoštevanjem priporočil gorskim kolesarjem pa je ta vpliv lahko
minimalen. Zaradi naraščajočega pomena rekreacije je potrebno rekreacijski potencial varovati in
urejati, da bo služil namenjeni funkciji.

4.3.Rekreacijska območja okoli Ljubljane
Pri delitvi rekreacijskih dejavnosti glede na časovna merila izvajanja sem se osredotočil predvsem na
oblike rekreacije, ki se izvajajo v bližini prebivališča izvajalcev ter delno na izletniških območjih.
Pri prvi obliki te dejavnosti je prostorska komponenta manjša, vendar ne nepomembna. Tu gre
predvsem za pot do kraja izvajanja rekreacije. Ta pot je v večini primerov kratka, kljub temu pa se
ustvarjajo prometni tokovi in vprašanje izbora cilja oziroma rekreacijskega območja. Prisotni so tudi
različni prostorski učinki, ki pa so skoncentrirani v območju blizu prebivališča udeleženca dejavnosti.
Posameznik s svojo dejavnostjo neposredno vpliva tudi na svoje bivalno okolje.
Pri rekreaciji zunaj mestnih in izletniških območij pa prepotovana razdalja predstavlja spremembo
okolja. Na teh območjih so ob ustrezni dostopnosti učinki rekreacije tudi najbolj opazni. Pogosto
prihaja do prepletanja bližnje rekreacije in turizma.
Meje med posameznimi vrstami rekreacije pa so marsikje zabrisane. Rekreacija v bližini doma
pogosto nepovezano prehaja v rekreacijo izletniških območij (velja predvsem za izletniška območja v
bližini mest) (Cigale, 1998).
Na podlagi podrobnejših analiz4 so najpogostejši/najpomembnejši izletniški cilji v radiju do 60 km v
okolici večjih mest (Simoneti in sod., 2002).
Rezultati raziskave iz konca prejšnjega stoletja pa kažejo, da je delež tistih, ki so prosti čas v Ljubljani
med tednom zdoma preživljali enkrat na teden ali manj, 36,3 %. Delež tistih, ki pa so preživljali prosti
čas zdoma vsaj trikrat na teden, je bil 45,4 %.
V poletni polovici leta (od začetka marca do konca oktobra) so prebivalci Ljubljane v prostem času
uporabljali predvsem območja v bližini Ljubljane. V prvo, najbližjo cono bližnje rekreacije, spadajo
hriboviti zeleni predeli mesta, ki so primerni predvsem za hojo, sprehajanje in gorsko kolesarjenje. To
so Šmarna gora, Golovec, Rašica, Polhograjsko hribovje in Krimsko hribovje. Gre za reliefno razgiban
svet, do katerega je mogoče iz mesta priti tudi peš, z javnim prometom ali s kratko 10–15 minutno
vožnjo z osebnim avtomobilom. Najbližji predeli so najbolj obiskani, in sicer predvsem zaradi lahke
dostopnosti, razmeroma redko poseljene in reliefno razgibane gozdno-kmetijske pokrajine in
posameznih razgledišč, ki so tudi glavne ciljne točke (Jeršič, 1998).

4

Analize so bile izdelane za Ljubljano, Maribor, Kranj, Koper in Ptuj. Predstavljene so v strokovnem gradivu
Prostorsko planiranje rekreacije na prostem (Jeršič, 1999).
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Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije je v projektu Strokovne podlage za pripravo
regionalnega prostorskega načrta Ljubljanske urbane regije opravila študijo o potencialni prostorih za
opravljanje različnih dejavnosti, med njimi tudi rekreacije in kolesarjenja v sklopu le te. Potenciali
prostora za opravljanje posameznih dejavnosti so identificirani s pomočjo analiz privlačnosti,
ranljivosti in ustreznosti prostora.
Privlačnost prostora za rekreacijo v naravnem okolju
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije je leta 2009 v sodelovanju z nekaterimi
drugimi raziskovalnimi ustanovami pripravila strokovne podlage za izvedbo regionalnega
prostorskega načrta regije. Raziskava vsebuje tudi študije o Privlačnosti prostora za vsakodnevno,
kratkotrajno rekreativno preživljanje prostega časa v naravnem okolju, privlačnosti prostora za
kolesarjenje, ranljivosti prostora zaradi posameznih dejavnosti/rab in študijo o ustreznosti prostora
za kolesarjenje. Sam sem izbral študije, ki so relevantne za mojo raziskavo in na kartah izbral le
občine, ki pridejo v poštev v zaključni seminarski nalogi.


Privlačnost prostora za vsakodnevno, kratkotrajno rekreativno preživljanje prostega časa v
naravnem okolju
V študiji privlačnosti so iskali lastnosti prostora, ki vplivajo na tehnično izvedljivost in rentabilnost
dejavnosti.
Največji potencial za popoldansko rekreacijo v naravnem okolju imajo območja, ki so naravno bolj
ohranjena in doživljajsko pestra (bližina vode, gozdnega roba, prisojna območja), večjo privlačnost pa
izkazujejo tudi območja v neposredni bližini naselij in območja z dobro in hitro dostopnostjo
(Strokovne podlage …, 2009).
Slika 5: Privlačnost prostora za kratkotrajno rekreativno preživljanje prostega časa v naravnem okolju

Vir podatkov: Strokovne podlage …,2009.
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 Privlačnost prostora za kolesarjenje
V model so vključili več oblik kolesarjenja in kolesarske rekreacije. Poizkušali pa so poiskati lokacije, ki
imajo potencial za ureditev kolesarskih poti oziroma ureditev obstoječih poti in cest, da bodo
primerne za kolesarjenje. Poleg ustreznega terena je bil pomemben kriterij tudi primeren nagib
terena in podlaga, zaželena pa tudi privlačna okolica.
Izbrali so tudi najbolj primerna območja za ureditev in umestitev kolesarskih poti. To so:
 obstoječe kolesarske poti in njihova bližina;
 gozdne poti in njihova neposredna bližina;
 lokalne in manj obremenjene ceste ali njihova bližina;
 območja z razgibanim terenom;
 območja s primerno podlago (močvirnata zemljišča niso primerna);
 območja ob travnikih, ob gozdnem robu … (Strokovne podlage …, 2009).
Slika 6: Privlačnost prostora za kolesarjenje

Vir podatkov: Strokovne podlage …,2009.

Ranljivost prostora zaradi posameznih dejavnosti/rab
V študiji ranljivosti so odkrivali lastnosti prostora, zaradi katerih bi lahko prišlo do negativnih okoljskih
vplivov, in so pomembne predvsem z vidika varstva javnega interesa na področju varstva okolja.
V analizo so vključeni parametri, ki naj bi najbolj vplivali na okolje. Analiza je vsebovala:
 opredelitev opravil, ki nastanejo zaradi izvedbe, delovanja in vzdrževanja prostorske
ureditve;
 opredelitev vplivov dejavnosti oziroma ranljivosti kakovosti prostora z vidika
ohranjanja narave;
 opredelitev posrednih vplivov, ki lahko nastanejo zaradi razvoja, vzpodbujenega z
načrtovano dejavnostjo.
Stopnjo ranljivosti prostora pa so določali na osnovi zakonskih določil (Strokovne podlage …, 2009).
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 Ranljivost geosfere zaradi rekreacije v naravnem okolju
Za bolj ranljiva so bila opredeljena območja:
 geoloških in geomorfoloških naravnih vrednot ter njihova bližina;
 območja podorov;
 erozijska območja;
 območja varovalnih gozdov;
 območja večjih strmin (Strokovne podlage …, 2009).
Slika 7: Ranljivost geosfere zaradi rekreacije v naravnem okolju

Vir podatkov: Strokovne podlage …,2009.



Ranljivost biosfere zaradi rekreacijskih dejavnosti – kolesarske poti, vodni in obvodni
športi, rekreativno preživljanje prostega časa v naravi, kamp
Kot bolj ranljiva so bila opredeljena območja, kjer se pojavljajo:
 naravne vrednote;
 zavarovana območja;
 območja bolj oddaljena od cest in naselij kot obstoječih vplivov;
 območja gozdov;
 močvirnatih zemljišč;
 ekstenzivnih travnikov;
 območja ob gozdnem robu vodotokih (Strokovne podlage..., 2009).
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Slika 8: Ranljivost biosfere zaradi rekreacije v naravnem okolju

Vir podatkov: Strokovne podlage …,2009.

Ustreznost prostora za dejavnosti/rabe
S študijo ustreznosti so iskali lokacije, ki so obenem najbolj privlačne in hkrati niso ranljive.
 Ustreznost prostora za rekreacijo v naravnem okolju
Ustrezna območja za kratkotrajno preživljanje prostega časa v naravnem okolju se nahajajo na
celotnem območju, predvsem na naravno bolj ohranjenih in doživljajsko pestrih območjih. Območja,
ki so bolj oddaljena od naselij, so se zaradi upoštevanega kriterija lahke dostopnosti izkazala za manj
ustrezna za kratkotrajno preživljanja časa v naravnem okolju, enako je s pozidanimi območji znotraj
naselij (Strokovne podlage …, 2009).
Slika 9: Ustreznost prostora za kolesarjenje

Vir podatkov: Strokovne podlage …,2009.
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Rezultati kažejo, da imajo največji potencial za popoldansko rekreacijo v naravnem okolju območja
okoli urbanega dela mesta osrednji ter nekateri robni deli občine Dobrova - Polhov Gradec in
predvsem osrednji del občine Ig.
Privlačnost prostora za kolesarjenje je skoraj po vseh delih občin, razen v gosteje poseljenih in strmih
predelih. Glede na karto so najbolj primerna prav nekatera hribovita območja (npr. Polhograjsko
hribovje, vrhovi v okolici Ljubljane, nad Iškim vintgarjem …).
Z vidika občutljivosti geosfere zaradi rekreacije se je za najbolj ranljivega izkazala občina Dobrova Polhov Gradec ter posamezna razpršena območja v Mestni občini Ljubljana.
Najbolj ranljiva območja biosfere pa so v osrednjem delu občine Dobrova - Polhov Gradec in na
vzhodnem delu Mestne občine Ljubljana.
Na območju vpliv rekreacije na ranljivost voda ni bil ovrednoten kot nedopusten, potrebna pa je
nekoliko večja previdnost pri načrtovanju in umeščanju rekreacijske infrastrukture.
Območja, primerna ali ustrezna za kolesarjenje v naravi, se nahajajo na celotnem območju, večjo
zgostitev pa lahko opazimo v občini Dobrova - Polhov Gradec.

4.4.Gorsko kolesarstvo kot oblika preživljanja prostega časa
Kolesarjenje je v vrhu priljubljenih športnorekreacijskih dejavnosti slovenske populacije. Potrebno pa
je vzeti na znanje, da kolesarjenje po svojem namenu ni samo za prosti čas, saj posameznik lahko
kolo uporablja tudi kot sredstvo za prevoz na delo, v šolo ali po drugih opravkih in kot tekmovalni
pripomoček.
Najpogostejša rekreacijska oblika prostočasnih dejavnosti v Sloveniji je sprehajanje ali hoja.
Kolesarjenje pa je ena od najpogostejših prostočasnih dejavnosti med tednom. Pogosto pa je tudi v
zimskem času (Simoneti in sod., 2002).
Med dejavnostmi, s katerimi so se v raziskavi o bližnji rekreaciji prebivalcev Slovenije iz leta 1998
anketiranci v topli polovici leta v prostem času največ ukvarjali, je na četrtem mestu kolesarjenje (za
sprehodom, obiski sorodnikov, prijateljev ter kopanjem in sončenjem). V Ljubljani se je s to
dejavnostjo ukvarjalo preko 23 % anketirancev (Jeršič, 1998).
Kolesarjenje sodi med pomembnejše športnorekreacijske dejavnosti. Je dejavnost, s katero se lahko
ukvarjajo ljudje različnih starosti, na visoko priljubljenost pa poleg gibanja vpliva tudi možnost
doživljanja narave. Prav slednje pa je prišlo do velike veljave z gorskim kolesarjenjem, ki omogoča to
dejavnost tudi izven cest, obremenjenih z motornim prometom (Jeršič, 1998).
Rezultati raziskave Janje Jurkovič (2007, str. 10), izvedene med kolesarji, kažejo, da je zanje
doživljanje pokrajine zelo pomembno. Pokrajina oziroma razgled je eden od glavnih motivov
kolesarjenja za 62 % kolesarjev.

4.5.Kolesarski turizem
Počitnikovanje, katerega glavni motiv je vožnja s kolesom, predstavlja v Evropi slabe 4 % vseh
počitnic. V naslednjih letih pa se pričakuje porast t. i. kolesarskih počitnic na 6 % do 12 %. Kako
pomemben delež turizma predstavljajo kolesarske počitnice, pove tudi podatek, da kolesarski turist
porabi do štirikrat več denarja od domačega »avtomobilskega gosta« (Sirše, 2005).
Slovenija z njenimi geomorfološkimi značilnostmi, kulturnimi in naravnimi znamenitostmi, čistim in
ohranjenim okoljem ter z ugodno klimatsko lego podaja izjemne možnosti za razvoj gorskega
kolesarjenja. Kljub temu je turistično kolesarjenje kot turistični proizvod na splošno v Sloveniji še na
začetku razvoja. Večina dosedanje ponudbe temelji na ljubiteljski ali klubski iniciativi, pri tem pa je
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potrebno izpostaviti nekatere posamezne programe in ponudnike, ki so zaradi svoje lastne
podjetniške iniciative razvili visoko kakovostne programe (Strategija razvoja …, 2005).
Rekreativni kolesarji so poleg domačih kolesarjev turistov izredno pomembni za razvoj turističnega
kolesarjenja, saj ustvarjajo domačo turistično potrošnjo, pripomorejo k zasedenosti kapacitet tudi
izven visoke turistične sezone, povečajo sprejemljivost okolja za kolesarski turizem in vplivajo na
ugled države, kot kolesarske destinacije (Strategija razvoja …, 2005).
Kolesarjenje močno prispeva k razvoju turizma zaradi naslednjih lastnosti (povzeto po Strategiji
razvoja turističnega proizvoda kolesarjenje v Sloveniji, 2005, str. 3):
 kolesarski turizem je ekološka oblika turizma;
 z razvojem kolesarjenja in kolesarskega turizma lahko izkoristimo obstoječo, pogosto
neizkoriščeno infrastrukturo, kot so stranske in podeželske poti;
 spodbuja uporabo storitev lokalnih ponudnikov (lokalne gostilne, trgovine, manjše lokalne
zanimivosti in manjši nastanitveni objekti);
 je eden od načinov ponovnega oživljanja manj razvitih geografskih območij;
 lahko spodbudi dodatne investicije v različno, tudi kolesarsko infrastrukturo;
 povzroča dodatno atraktivnost in aktivnosti območja;
 povečuje možnosti, da bodo turisti na območju podaljšali dolžino bivanja ali pa ponovili
obisk;
 lahko spodbudi priložnostno oziroma vsakodnevno kolesarjenje;
 kolesarski turizem beleži tudi izjemno številčno rast in tako predstavlja dragocen trg;
 kolesarski turist se uvršča v kategorijo nadpovprečnih potrošnikov.
Za kvalitetno turistično ponudbo pa so poleg kolesarjenja potrebni še nekateri bistveni elementi, ki
dopolnjujejo in omogočajo razvoj kolesarskega turizma (Strategija razvoja …,2005; Prah, 2008):
 ustrezna kolesarska infrastruktura;
 izposojevalnice in servis koles ter možnosti izposoje dodatne kolesarske opreme;
 naravne in kulturne znamenitosti;
 informacijski centri in informacijske table;
 turistično-gostinska ponudba;
 javni prevoz;
 kolesarju prilagojene namestitvene zmogljivosti;
 kolesarski dogodki;
 organizatorji izobraževanj in usposabljanj;
 ustrezna predstavitev kolesarske destinacije.

4.6.Strategija razvoja gorskega kolesarjenja v Sloveniji in izbranih
občinah
Povzeto po: Resolucija o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023
(sprejeto 14. 4. 2014).
V leta 2014 sprejeti Resoluciji o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji so zapisali, da je
šport del javnega interesa, zato se sofinancira iz javnih sredstev, za njegov razvoj pa se ustvarjajo
ustrezni sistemski družbeni pogoji. Vloga je pomembna zaradi pomena športa za boljše javno zdravje,
socializacijo in gospodarstvo.
Šport je prepleten z različnimi družbenimi področji: zdravstvom, vzgojo in izobraževanjem,
gospodarstvom, okoljem, turizmom, kulturo, financami, prometom idr. Z omenjenim programom
država soustvarja pogoje za razvoj športa kot pomembnega dejavnika razvoja posameznika in družbe
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skladno z načeli trajnostnega razvoja. Pojavljajo pa se tudi povezave športa s Strategijo razvoja
slovenskega turizma 2012–2016 in omogočanje kohezije obeh področij.
Slovenija ima izjemne danosti za razvoj športnega turizma. Pomemben delež pa predstavlja razvoj
športne rekreacije. Športni turizem predstavlja tudi sredstvo, s katerim je mogoče pospešiti
promocijo ukvarjanja s športom, tako v sklopu družin kot posamezno. Slovenci smo prvi glede na
uporabo naravnih športnih površin in eni najbolj športno dejavnih prebivalcev Evropske unije.
Športno dejavnih je 64 % prebivalcev, redno pa se s športom ukvarja 39 % prebivalcev. Vse več
interesa pa obstaja tudi za razvoj športnega turizma. Trenutno se delež športno dejavnih turistov
giblje okoli 9 %.
V dokumentu se poudarja uporaba narave kot največje športne površine. Potreben pa je odnos do
okolja v skladu z načeli trajnostnega razvoja. Posebno pozornost resolucija posveča urbanemu
razvoju športne infrastrukture v okviru zmogljivosti okolja.
Na področju športnih objektov so zasnovani ukrepi, ki naj bi povečali kakovost in število javno
dostopnih športnih površin v urbanem in naravnem okolju. Pomembne pa so tudi športne prireditve
kot osrednji dogodek organizacijske kulture športa z vplivom na promocijo okolja, v katerem
potekajo, in na razvoj turizma ter drugega gospodarstva.
Športni turizem je v dokumentu opredeljen kot turizem za osebe, ki imajo posebno zanimanje za
turistične destinacije, kjer so lahko športno dejavni ali pa je šport zanje glaven motiv potovanja.
Naravne danosti so v Sloveniji omogočile, da je razvit tudi t. i. gorski turizem, v katerega je kot ena
od oblik športno turističnih storitev vključeno tudi gorsko kolesarstvo (Resolucija o …, 2014).
Strategija razvoja gorskega kolesarjenja v občini Dobrova - Polhov Gradec
V odloku o občinskem prostorskem načrtu občine Dobrova - Polhov Gradec so leta 2008 zapisali, da
je občina z državnim središčem povezana v različnih funkcionalnih vidikih (zaposlitvenem,
izobraževalnem …) in tudi v rekreacijskem vidiku. Tako se bo občina v prihodnosti usmerjala v razvoj
športno-rekreacijskega turizma na podeželskih območjih Polhograjskega hribovja z navezavo v
dolinski del občine. Omenjen je kolesarski turizem, ki ima izhodiščno točko v Polhovem Gradcu, kjer
naj bi bila tudi osnovna infrastruktura (gostišče, prenočišča, informacijska točka …). Glavno športno
rekreacijsko območje za rekreacijo v naravi je celotno območje Polhograjskega hribovja. Območja
nižinskega dela občine pa naj bi bila med seboj povezana s kolesarskimi potmi.
Zapisali so, da je potreben razvoj turističnih dejavnosti, ki bodo ohranjale naravne in kulturne
kakovosti prostora ter preprečevale konflikt z drugimi rabami prostora. Na turističnih ter športnorekreacijskih območjih je treba zagotoviti ustrezno infrastrukturno opremljenost ter v skladu z
razvojnimi potrebami ustrezno velike servisne in parkirne površine.
Nastanitvene kapacitete je treba v urbanih naseljih zagotavljati v hotelih, motelih ter penzionih, v
podeželskih območjih pa v apartmajskih in gostinskih objektih, v okviru turističnih kmetij ter v
kampih. Športnorekreacijska ponudba je podprta s ponudbo ekoloških in turističnih kmetij ter z
etnološko dediščino območja (Odlok o občinskem …, 2008).
Strategija razvoja gorskega kolesarjenja v občini Ig
V strategiji prostorskega razvoja občine Ig so leta 2012 zapisali, da je prostor občine Ig nadvse
primeren kot prostočasno okolje Ljubljane.
Občina Ig je skoraj v celoti prekrita z različnimi režimi varovanja, zato v razvoju daje prednost tistim
dejavnostim in rabam, ki imajo sinergijsko pozitivne učinke za občino, regijo ali državo, ki tudi
negujejo kulturno krajino, aktivirajo dediščino … Med te dejavnosti spada tudi sonaravna rekreacija v
naravi.
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Turizem naj bi bil po strategiji razvoja sonaraven, s poudarkom na učno vzgojnih funkcijah in
rekreaciji v naravi. Poudarjeno razvijajo tudi planinstvo in kolesarjenje po poteh na Krim, Mokrc, v
sotesko Iškega Vintgarja, v okolico Drage, na Kurešček.
Dejavnosti, ki so vezane na naravne vire, imajo v prostoru občine prednost pred drugimi rabami tal, s
tem da se lahko kombinirajo z drugimi dejavnostmi, ki omogočajo varstvo in smotrno, vzdržno
izkoriščanje vira.
Dejavnosti turizma, športa in rekreacije v naravi naj imajo svoje izhodiščne točke (parkirišča,
informacijske točke, gostinske objekte in drugo), ki omogočajo sonaravno uživanje naravnega okolja.
Turistične točke pa so in bodo širše območje Kureščka in vrh Krima. Občina naj bi razvila tudi vsaj
minimalno ponudbo stacionarnega turizma (prenočitvene zmogljivosti v Iškem Vintgarju in Kureščku).
Območje zahodno od ceste Ig–Kurešček–Zapotok je v varstvenem režimu Nature 2000, zato večji
posegi v prostor niso dovoljeni. Dopustna pa je sonaravna rekreacija (pešačenje, kolesarjenje, jahanje
in druge).
Zapisali so, da naj bo peš promet čim bolj ločen od motornega, kolesarskega in jahalnega prometa,
kar še posebej pomeni, da se na istih gozdnih cestah ne izvaja hkrati peš prometa, jahanja ali
gorskega kolesarjenja.
Kolesarski promet in ježa naj se odvijata zlasti po gozdnih cestah in ob ustrezni ureditvi po občinskih
cestah. Za kolesarjenje ali ježo se ob soglasju lastnika gozda, lokalne skupnosti in pristojne službe s
področja gozdarstva lahko predvidijo tudi nekatere gozdne poti, ki se določijo v gozdno
gospodarskem načrtu in na terenu posebej označijo (Strategija prostorskega razvoja …, 2012).
Strategija razvoja gorskega kolesarjenja v Mestni občini Ljubljana
V strateškem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana so leta 2007 zapisali, da je krakast razvoj
mesta, delno pogojen z geomorfologijo prostora, omogočil ohranitev sorazmerno velikih naravnih,
predvsem gozdnih površin. Zasnova organizacije dejavnosti v naravnem prostoru, med katere spada
tudi turizem, mora upoštevati naravne pogoje in krajinske značilnosti prostora glede na kulturno
krajinske tipe ter druge pogoje za njegovo rabo.
Velike krajinske strukture so območja krajinskih parkov in kulturne krajine, kjer je namen varovati
krajinsko zgradbo in pomembne sestavine narave in kulturne dediščine. To so predvsem območja
Grajskega hriba z Golovcem in zelenim zaledjem Janč in Orel, Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib v navezavi
na Polhograjsko hribovje in Ljubljansko barje. V teh območjih se ohranja rekreacijski značaj gozdnih
površin, spodbuja programsko pestrost z urejanjem novih tematskih parkov, izboljšuje dostopnost in
omejuje pozidavo.
Gozdovi v MOL zavzemajo 40 % površine. Glavni cilj urejanja in gospodarjenja z gozdnimi površinami
je njihovo ohranjanje z vidika gozda kot obnovljivega naravnega bogastva in naravne dobrine. Gozdne
površine v občini imajo velik pomen za varstvo narave ter zasnovo rekreacije. Prevladujejo
večnamenski gozdovi, ki poleg proizvodnih funkcij opravljajo tudi različne socialne in ekološke
funkcije.
Pri vzpostavljanju oziroma ohranjanju sistema gozdnih površin se pojavljajo nekateri konflikti med
zahtevami lastnikov gozdov, ki izhajajo iz njihovih lastninskih pravic (npr. posek drevja), in med
zahtevami in potrebami mesta in meščanov, tj. javno rabo gozda. Problem pa je razdrobljenost in
nedefinirano lastništvo, ki je problematično z vidika gospodarjenja in nege.
V občini so potrebni ukrepi in projekti financiranja in vzdrževanja gozdnih učnih poti ter različnih
rekreacijskih poti (za kolesarje, pešce …). To velja tudi za območje Grajskega griča, Golovca, ki se
navezuje na zeleno zaledje Janč in Orel, Tivolija, Rožnika in Šišenskega hriba v navezavi na
Polhograjsko hribovje. Zgornji del zelenega klina, ki sega v mestni prostor, pa predstavlja obsavske
ravnice in hribovito območje Šmarne gore in Rašice, kjer je prostor izjemnih krajinskih kvalitet in
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privlačnosti za rekreacijo in izletništvo, ki je na širši, medobčinski ravni tudi predlagano za
zavarovanje kot krajinski park (Šašek Divjak in sod., 2007).

5. Praktični del
5.1.Analiza anket
V maju leta 2014 sem pripravil in izvedel anketno raziskavo na območju Mestne občine Ljubljana,
občine Ig in občine Dobrova - Polhov Gradec. Namen ankete je bil pridobiti mnenje dejanskih
uporabnikov tega prostora o gorskem kolesarjenju ter o možnostih izvajanja te (predvsem
rekreacijske) dejavnosti na vrhovih v okolici Ljubljane. Ciljna populacija ankete so bili posamezniki, ki
na različne načine obiskujejo vrhove v izbranih treh občinah in so tako dejavni v tem prostoru. Z
namenom pridobitve ustreznega vzorčnega okvira sem del anketiranja izvedel na terenu na sedmih
lokacijah (Orle, Krim, Rožnik, Rašica, Polhograjska grmada in na dveh lokacijah na Toškem Čelu) v
kočah in različnih gostinskih objektih, kjer je lahko anketo rešil vsak obiskovalec (pohodnik, izletnik,
kolesar …). Na omenjenih lokacijah je bilo popolno izpolnjenih 74 anketnih vprašalnikov. Drugi del
anketiranje
je
bil
izveden
preko
spletnega
foruma
Hribi.net
(http://www.hribi.net/trenutnerazmere.asp), kamor je bilo naslovljeno vabilo za reševanje ankete
obiskovalcem vrhov v okolici Ljubljane. Preko tega dela anketiranja je bilo popolno rešenih 55
anketnih vprašalnikov. Skupno je bilo tako v analizo vključenih 129 anket.
V prvem sklopu so bila zastavljena splošna vprašanja za lažjo predstavo o tem, kdo je anketo
izpolnjeval, od kod prihaja in kakšna je njegova izobrazba.
Med 129 obiskovalci, ki so izpolnili anketo, je bilo 37 % žensk in 63 % moških. Anketiranci so bili
razdeljeni v šest starostnih skupin. Največji del vprašanih spada v drugo starostno skupino od 21 do
30 let (29 %), kateri sledita starostni skupini od 41 do 50 let (24 %) in 31 do 40 let (20 %). Skupaj je
tako skoraj tri četrtine anketirancev starih od 21 do 50 let. Pri doseženi stopnji izobrazbe z več kot 45
% izstopajo višja, visoka šola ali več. Sledijo dokončana srednja šola in poklicna ali strokovna šola. Več
kot dve tretjini anketirancev živi oziroma stalno prebiva v kateri od proučevanih občin.

Graf 2: Spol anketirancev (n = 129)
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Graf 3: V katero starostno kategorijo spadate? (n = 129)

Graf 4: Kakšna je vaša najvišja dosežena formalna izobrazba? (n = 129)

Graf 5: Ali živite (stalno prebivate) v kateri od naslednjih občin? Dobrova - Polhov Gradec, Mestna občina
Ljubljana, občina Ig? (n = 129)

V drugem sklopu vprašanj so anketiranci odgovarjali na vprašanja, povezana s časom in načinom
obiskovanja vrhov v okolici Ljubljane, z okoljskim in družbenim vplivom gorskega kolesarjenja in
njihovem mnenju o umestitvi te dejavnosti v izbran prostor.
Približno tretjina anketirancev hribe v občinah obiskuje nekajkrat letno, tretjina nekajkrat mesečno in
slaba tretjina nekajkrat tedensko. Le trije anketirani so bili na teh vrhovih prvič ali pa so tu zelo redko.
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Največ vprašanih obiskuje te vrhove najbolj pogosto peš, sledijo kolesarji in obiskovalci z
avtomobilom. Le redki ta prostor doživljajo z motornim kolesom. Občasno jih peš obiskuje 33 %, z
avtomobilom 31 % in s kolesom 27 %. Velja omeniti, da le 6 % anketiranih na izbrana območja ni
nikoli šlo peš, medtem ko kolesa za prevoz na vrhove ni nikoli uporabila dobra polovica vprašanih.
Odgovori nakazujejo, da so ta območja pogosto obiskana in se ljudje na njih radi vračajo. Hribi
predstavljajo predvsem rekreacijsko območje v naravi za prebivalce bližnjih naselij. Najbolj pogost
način rekreacije še vedno ostaja pohodništvo, vendar se v tem prostoru pojavlja že veliko kolesarjev.
Graf 6: Kako pogosto obiščete katerega od naslednjih vrhov? (Krim, Mokrec, Toško Čelo, Grmada,
Polhograjska gora, Ključ, Topol, Črni vrh, Šentjošt, Šmarna gora, Rašica, Orle-Molnik, Golovec, Rožnik, Janče).
(n = 129)

Graf 7: Kako obiskujete omenjene vrhove? (n = 129)

Slaba tretjina (30 % ) anketirancev je gorskih kolesarjev, seznanjenih z Uredbo o prepovedi vožnje v
naravnem okolju pa je 57 %. Razvidno je, da se o problematiki veliko govori tudi izven kroga gorskih
kolesarjev, pogosto pa se tema pojavlja tudi v medijih, s čimer je postala poznana širši množici.
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Graf 8: Ali ste seznanjeni z Uredbo o prepovedi vožnje v naravnem okolju, v katero je vključeno tudi gorsko
kolesarstvo (n = 129)

Graf 9: Ali se ukvarjate z gorskim kolesarstvom? (n = 129)

Gorski kolesarji na poteh motijo 28 % vprašanih, 17 % pa jih je že doživelo tudi neprijetno (konfliktno)
srečanje z gorskimi kolesarji. Delež pohodnikov (tistih, ki se ne ukvarjajo z gorskim kolesarstvom oz.
dostopajo na omenjene vrhove peš), ki jih motijo gorski kolesarji na poteh, je 37 %. Predpostavljam,
da so glavni razlogi za ta neprijetna srečanja predvsem ti, ki sem jih dobil v nekaj primerih pripisane
tudi na anketne vprašalnike. Po mnenju pohodnikov se v večini primerov konflikti dogajajo na poteh,
kjer je veliko število pohodnikov, in zaradi kolesarjev, ki ne upoštevajo priporočil gorskim kolesarjem
(več na str. 5).
Več kot tri četrtine anketirancev meni, da ima gorsko kolesarjenje zanemarljiv (22 %) oziroma
primerljiv vpliv na okolje (57 %) kot druge dejavnosti v tem prostoru (npr. pohodništvo, ježa konj
idr.). S 16 % sledijo tisti, ki menijo, da ima ta šport velik vpliv na okolje, le manjši delež pa gorsko
kolesarstvo primerja z vožnjo z motornimi kolesi.
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Graf 10: Ali vas kot pohodnike motijo gorski kolesarji na poteh? (n = 129)

Graf 11: Ali ste na območju prej omenjenih vrhov kdaj doživeli neprijetno (konfliktno) srečanje z gorskimi
kolesarji? (n = 129)

Graf 12: Kakšen vpliv na okolje ima po vašem mnenju gorsko kolesarstvo? (n = 129)

Pri trinajstem vprašanju so se anketiranci lahko opredelili v določenih trditvah o primernosti
izbranega območja za gorsko kolesarjenje. Zaradi specifičnosti nekaterih trditev in nepoznavanja
tematike so lahko anketiranci ostali tudi neopredeljeni.
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Glede trditve, da bi moralo biti gorsko kolesarstvo dovoljeno povsod, kjer se s kolesom da peljati, so
bila mnenja zelo deljena. S trditvijo se ne strinja 42 % vprašanih, le odstotek vprašanih več (43 %) pa
se s trditvijo strinja, medtem ko se 15 % ni opredelilo za nobeno stran.
Po mnenju 37 % vprašanih bi moralo biti gorsko kolesarjenje prepovedano na označenih planinskih
poteh, s tem pa se ne strinja 41 %. Souporaba poti za gorske kolesarje in pohodnike pa je smiselna po
mnenju skoraj polovice vprašanih (47 %).
Najbolj enotni so si bili anketiranci pri trditvi, da so planinske poti, na katerih je veliko pohodnikov,
neprimerne za gorsko kolesarstvo. S tem se strinja 78 % anketirancev, le 12 % pa jih meni drugače.
Več kot polovica jih meni, da bi moralo biti gorsko kolesarstvo omejeno na določena območja v regiji,
še nekaj odstotkov več pa se jih je strinjalo s trditvijo, da bi bilo dobro urediti cone za kolesarje in
pohodnike.
Graf 13: Ali se strinjate z naslednjimi trditvami? (veljajo za območje občine Dobrova - Polhov Gradec, Mestne
občine Ljubljana in občine Ig). (n = 129)

Zadnje vprašanje je ponudilo možnost, za opredelitev o primernosti poti, kolovozov in drugih
nekategoriziranih poti v izbranih občinah za vožnjo z gorskim kolesom.
Anketiranci so se lahko odločili le za območja, ki se zdijo primerna njim, zato na vsak odgovor ni
odgovorilo isto število respondentov. Največ odgovorov so prejeli bolj obiskani in tudi širše poznani
vrhovi, kot so na primer Krim, Šmarna gora, Toško Čelo, Rožnik in nekateri drugi.
Hribi, kjer je več kot 60 % vprašanih za primerne označilo večino ali vse poti, so Krim, Toško Čelo,
Topol, Janče, Golovec, Šentjošt in Črni vrh.
Območja, kjer so po mnenju poti za gorske kolesarje neprimerne ali pa primerne samo določene poti
in se s tem strinja več kot ali skoraj polovica vprašanih, pa so na Šmarni gori, Polhograjski gori,
Polhograjski grmadi in deloma na Mokrecu in Rožniku.
V zadnjih dveh grafih je podana primerjava med odgovori respondentov glede na to, ali se ukvarjajo z
gorskim kolesarstvom ali ne. Iz teh dveh grafov je moč razbrati, da so kolesarji bolj naklonjeni
mnenju, da je primernih poti za kolesarjenje več, medtem ko večji delež ostalih meni, da so na
območjih poti za gorsko kolesarjenje neprimerne.
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Graf 14: Katera od naslednjih območij so po vašem mnenju primerna za vožnjo z gorskim kolesom po poteh,
kolovozih in drugih nekategoriziranih poteh? (n = 129)

Graf 15: Katera od naslednjih območij so po vašem mnenju primerna za vožnjo z gorskim kolesom po poteh,
kolovozih in drugih nekategoriziranih poteh? Gorski kolesarji (levo) in tisti, ki se ne ukvarjajo z gorskim
kolesarstvom (desno).
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Rezultati ankete so pokazali, da se na območju (predvsem) rekreativnih površin treh občin pogosto
srečujejo različni uporabniki prostora, ki z različno intenziteto obiskov in različnimi pogledi na prostor
zastopajo svoje interese. Zaradi prepleta teh interesov pa prihaja tudi do določenih konfliktov, ki pa
so lahko ob primernem pristopu hitro rešeni.
Čeprav so pri večini odgovorov mnenja zelo deljena, se kažejo nekatere tendence, ki bi jih bilo vredno
ob reševanju te problematike upoštevati. Večina anketirancev se strinja, da so predvsem določene,
bolj obiskane poti, na katerih so že dalj časa prisotni pohodniki, za izvajanje več aktivnosti hkrati
neprimerne. Z odgovorov je razvidno, da bi bila možna delitev prostora in določena razdelitev
nekaterih izbranih območjih lahko rešitev, s katero bi se strinjala večina udeležencev.
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5.2.Intervjuji
V maju 2014 sem opravil štiri intervjuje z upravljavci ter lastniki različnih koč in gostiln, ki ležijo v
izbranih treh občinah. Zaradi želje po anonimnosti nekaterih sogovornikov bom njihove odgovore
predstavil kot anonimni vir. Osebe, ki so sodelovale pri intervjujih, so bile izbrane načrtno. Dve osebi
sta ženskega spola in dve moškega. Stari so od 28 do 50 let. Tri osebe imajo dokončano poklicno
izobrazbo, ena pa srednješolsko. Oporne točke intervjujev sem zastavil glede na problem in cilje
naloge, nekatera vprašanja pa so bila med pogovorom dodana glede na smer pogovora. Spodaj so
predstavljena nekatera mnenja sogovornikov glede gorskega kolesarjenja na njihovem območju,
promocije njihovih koč in gostiln, načrtov za nadaljnji razvoj in drugo.

V spodnji tabeli so predstavljene glavne ugotovitve, ki sem jih dobil od sogovornikov na naslednja
vprašanja:
1. Kakšen vpliv na okolje ima po vašem mnenju gorsko kolesarstvo?
2. Katere ceste, kolovozi in druge poti so po vašem mnenju primerne za vožnjo z gorskim kolesom na
vašem območju?
3. Kako promovirate vašo kočo/gostilno? Na kakšen način privabljate goste?
4. Ali bi bili pripravljeni (ste že naredili) kaj v zvezi s promocijo in izgradnjo infrastrukture za gorske
kolesarje?
5. Ali bi bili pripravljeni postati ena od destinacij (točk) gorskokolesarskih izletov/tur?
6. Opazite kakšne razlike med tipi/navadami gostov (predvsem razlike med pohodniki in gorskimi
kolesarji)?
7. Kakšni so načrti za nadaljnji razvoj vaše gostilne/koče?
Preglednica 5: Glavne ugotovitve intervjujev
Gostilna/koča
Rašica

1.
zanemarljiv

Krim

primerljiv z
drugimi športnimi
dejavnostmi v tem
prostoru

Orle

zanemarljiv

Toško čelo

primerljiv/nekoliko
večji kot druge
športne dejavnosti
v tem prostoru
Vir podatkov: Anonimni viri, 2014.

2.
nekateri
kolovozi,
kategorizirane
poti in poti, ki
jih kolesarji
naredijo sami
predvsem
kategorizirane
in tiste z
manj/brez
pohodnikov
večina poti

nekateri širši
kolovozi

3.
gostoljublje
tradicija,
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Koča na Rašici
Upravljavec koče meni, da so za vožnjo z gorskim kolesom na Rašici trenutno primerni kolovozi,
kategorizirane poti in poti, ki jih kolesarji naredijo sami. Meni tudi, da bi se gorski kolesarji morali
izogibati bolj obljudenim planinskim potem. Koča ima največ obiskovalcev ob lepem vremenu med
vikendi, pogosti pa so tudi pohodniki, tekači in kolesarji med tednom. Goste privabljajo predvsem z
gostoljubjem, tradicijo in promocijo prek spleta.
Koča med tednom ponuja menije za različne vrste rekreativcev, med vikendi pa se osredotočajo na
družine z otroki. Obstajajo tudi različne cene pijač in menijev glede na čas obiska, s čimer poskušajo
privabljati in spodbujati v tem prostoru različne aktivnosti. Prav tako poskušajo privabiti čim večji
krog gostov. Za gorske kolesarje obstaja ob dogovoru interes tudi za različne popuste in podobno.
Gorski kolesarji se od pohodnikov kot gostje koče po mnenju upravljavca ne razlikujejo bistveno,
opazna pa je majhna razlika v količini zapravljenega denarja in prehodnosti gostov.
Nadaljnji razvoj koče naj bi slonel na tem, da postanejo koča z visoko dodano vrednostjo, ki bi
privabljala vse vrste gostov (Anonimni vir, 2014a).
Gostilna na Orlah
Na območju Golovca, Orel in Molnika so po mnenju lastnika gostilne poti primerne za gorske
kolesarje. Gostilna je odprta šele nekaj mesecev, tako da je težko govoriti o obdobjih največjega
obiska, predstavljajo pa kolesarji že velik del obiskovalcev (med njimi tako cestni kot tudi gorski
kolesarji).
Goste poleg spletne strani in socialnih omrežij privabljajo tudi s popustom za večkratne obiske (v
sodelovanju s Športnim društvom Zadvor). Gostilna, ki nima nastanitvenih zmogljivosti, je pohodniško
in kolesarsko usmerjena. Lastnik je povedal, da bi bil pripravljen sodelovati tudi z gorskimi kolesarji in
se dogovoriti za popuste ob večkratnem obisku in tudi postati ena od postaj na organiziranih
gorskokolesarskih turah. V pripravi je tudi sodelovanje s specializirano športno organizacijo Timing
Ljubljana, kjer bo gostilna postala ena izmed vmesnih ali končnih točk kolesarjenja po vrhovih v
okolici Ljubljane.
Gorski kolesarji se od pohodnikov kot gostje gostilne po njegovem mnenju ne razlikujejo (Anonimni
vir, 2014b).
Koča na Krimu
Na Krimu poti, kolovozi in druge nekategorizirane poti po mnenju upravljavcev za gorske kolesarje
niso najbolj primerne, saj so speljane po zemljiščih zasebnih lastnikov. Gorsko kolesarjenje podpirajo,
še posebej na označenih, makadamskih poteh do vrha Krima, drugod pa ob doseženem konsenzu z
lastniki zemljišč, ter na poteh, kjer ni prevelikega števila pohodnikov, in ob primernem obnašanju
gorskih kolesarjev na poteh. Kolesarji so v koči zaželeni in predstavljajo velik delež obiskovalcev.
Obiskovalcev v koči je v nasprotju s pričakovanji več pozimi.
Goste v kočo privabljajo predvsem kot člani Planinske zveze in del planinske transverzale ter z akcijo
Krimko5. Posebne promocije za obisk kolesarjev nimajo, je pa vrh kljub temu pogost cilj kolesarskih
tur ter nekaterih organiziranih skupinskih kolesarjenj, kot ga na primer vsako leto organizira podjetje
Omega Air.
Glede promocije kolesarstva bi se v koči bili pripravljeni dogovoriti s klubi oziroma organiziranimi
kolesarskimi društvi za popuste pri gostinski ponudbi ali kaj podobnega. Do sedaj resnejših
dogovorov še niso sklenili.
Gorski kolesarji se od planincev kot gostje koče po njenem mnenju razlikujejo. Opazna je razlika v
času, ki ga preživijo v koči, prav tako pogosto ne poznajo nekaterih planinskih navad in se včasih
obnašajo objestno (Anonimni vir, 2014c).

5

Krimko je tekmovanje v številu vzponov, ki jih posameznik opravi na Krim v enem letu.
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Lovska koča na Toškem čelu
Na območju Toškega čela poti, kolovoze in druge nekategorizirane poti upravljavka pozna slabo,
vendar meni, da večina zaradi velikega števila pohodnikov ni najbolj primernih. Podan je bil primer
primerne poti za gorske kolesarje iz Šentvida, kjer je pot dovolj široka.
Kolesarji so v koči zaželeni in predstavljajo velik delež obiskovalcev. Največ obiskovalcev koče je v
toplejšem delu leta ob vikendih.
Posebne promocije koča nima, vendar gostje prihajajo v kočo predvsem zaradi tradicije, dobre
postrežbe in hrane. Promocije za obisk kolesarjev nimajo, je pa vrh kljub temu redna točka
ustavljanja kolesarskih tur. V koči bi bili pripravljeni postaviti dodatno infrastrukturo, kot so na primer
stojala za kolesa. Prav tako bi bili v koči pripravljeni postati ena od kolesarskih točk na organiziranih
gorskokolesarskih izletih.
Gorski kolesarji se od planincev kot gostje koče po njenem mnenju ne razlikujejo veliko. V širšem
pomenu je opazna razlika v deležu zapravljenega denarja v koči, saj prinesejo kolesarji v večini
primerov pijačo in hrano s seboj (Anonimni vir, 2014d).
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6. Sklep
V izbranih treh občinah je predvsem med gorskimi kolesarji, turističnimi ponudniki in nekaterimi
drugimi podporniki športa opazen širši interes za spodbujanje razvoja te dejavnosti. Interes pa se
prepleta predvsem z zakonskimi akti in drugimi uporabniki tega prostora.
Območje ima za razvoj poleg izredno ugodnih reliefnih in geomorfoloških značilnosti ugodne tudi
podnebne razmere, ki omogočajo kolesarjenje skoraj skozi vse leto. V mestu in okoliških naseljih živi
veliko ljudi, ki večkrat tedensko preživljajo prosti čas v naravnem okolju v neposredni okolici.
Kvalitetno in gosto prometno omrežje omogoča hiter dostop do točk, od koder je po hribovitih delih
občin speljanih mnogo poti, cest in kolovozov, ki omogočajo velik doživljajski potencial v naravnem
okolju v izredni bližini naselij.
Vse občine v svojih strategijah spodbujajo razvoj rekreacije in turizma v svojih gozdovih in drugih
naravnih predelih. Glede na opravljene študije so gozdni prostori v okolici izbranih naselij privlačni in
ustrezni za rekreacijo (tudi za kolesarjenje).
V občinah je prav tako ugodna starostna struktura prebivalstva, saj je veliko število mladih, ki pa so
glavna ciljna skupina za izvajanje tega športa.
Omejitve razvoja na območju pa so poleg omenjenih družbenih razlogov (konflikti med uporabniki
prostora) še nekatera bolj erozijsko izpostavljena območja predvsem v občini Dobrova - Polhov
Gradec in zavarovana območja, kjer je omejeno izvajanje dejavnosti in vzpostavljanje infrastrukture,
ki bi to dejavnost omogočala. Kljub temu pa se v večini primerov v zavarovanih območjih spodbuja
rekreacijo, dokler ta ne prispeva k degradaciji okolja, kar je moč doseči s trajnostnim načrtovanjem
poti. Omenjene značilnosti izbranih občin potrjujejo tudi mojo prvo hipotezo, ki pravi, da je razvoj
gorskega kolesarjenja ob primerni zakonodaji in strokovnem pristopu mogoč na določenih delih
obravnavanega območja.
Kolesarjenje postaja ena bolj priljubljenih športnih zvrsti v Sloveniji, veliko pa jih kolesari tudi na tem
območju. Tu najdemo predvsem kolesarje, ki v t.i. radiju izletniških ciljev izvajajo to dejavnost in tako
pomembno prispevajo k razvoju turizma na območju, ki pa ima še veliko prostora za širitev. Z
zbranimi podatki sem tako potrdil tudi drugo hipotezo, da gorsko kolesarjenje predstavlja velik
razvojni potencial za vse tri občine.
Sam vidim možnosti izvajanja gorskega in turističnega kolesarjenja (manj športnega kolesarjenja)
predvsem na izbranih poteh skoraj vseh hribov v okolici Ljubljane, katere pa bi bile karseda ločene od
poti, kjer lahko pogosto srečamo druge uporabnike. Kot so pokazali rezultati ankete, bi bil možen
razvoj na določenih območjih, nekje tudi conah (na zaključenem ozemlju, ki bi bilo omejeno glede na
dogovor o namembnosti), predvsem pa bi se morala območja izvajanja izogibati množično
uporabljenim planinskim potem. Souporaba poti za gorske kolesarje in pohodnike pa bi bila možna na
predelih, kjer bi se s tem strinjala večina uporabnikov.
Na območju občine Ig, Dobrova - Polhov Gradec in Mestne občine Ljubljana bi kot potencialno
primerna območja osebno izpostavil predvsem Krim, Toško Čelo, Topol, Golovec, Šentjošt, Rašica,
Črni vrh, Orle–Molnik in Mokrec, kjer lahko najdemo veliko število poti in ne tako velike intenzitete
pohodnikov, da ne bi bil ob primerni zakonodaji možen razvoj tako rekreacijske kot tudi turistične
oblike te dejavnosti. Razvoj kolesarskih poti na območju bi moral temeljiti predvsem na skrbno
načrtovanih ter urejenih enoslednicah in utrjenih poteh. Na prej omenjenih območjih bi se vozilo po
poteh, razen po tistih, kjer bi bilo to izrecno prepovedano. Te bi določili lastniki zemljišč, ki so na
izbranem območju v večji meri tudi zasebni lastniki gozdov.
Glavni cilji zaključne seminarske naloge so bili doseženi, saj sem z različnimi metodami nekoliko širše
predstavil problematiko, prav tako pa potrdil obe hipotezi.
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7. Summary
A wide interest for encouraging the development of mountain biking can be observed among
mountain bikers, tourist service providers and other supporters of the sport in the three selected
municipalities. That interest, however, is intertwined with various legal acts and other users of the
area.
The area, aside from favorable terrain and geomorphological characteristics, also offers good
weather conditions which make it possible for mountain bikers to endure their activity throughout
the whole year. Towns and their surrounding villages are home to many people who spend their free
time in the natural environment of the immediate proximity.
The high quality dense traffic network makes it possible to quickly access various points where many
trails, trails and paths take off over the hilly parts of the municipalities. These enable a great
potential for adventure in the natural environment in the immediate proximity of towns.
All municipalities encourage in their strategies the development of recreation and tourism within the
boundaries of their woodlands and other natural areas. According to the studies performed, the
woodland areas in the surroundings of the selected towns are attractive and appropriate for
recreation (including mountain biking).
The selected municipalities also have a favorable age structure of the population. They have many
young people who are the primary target group for implementing this sport.
Aside from being limited by the mentioned social factor (conflicts between users of the areas), the
development in these areas is also restricted in some more erosion-exposed areas, particularly in the
municipality of Dobrova – Polhov Gradec, and in the protected areas where implementation of
activities and establishment of infrastructures that would enable this activity is limited. Nevertheless,
in most cases recreation in the protected areas is still encouraged as long as it does not contribute to
the degradation of the environment, which can be achieved with sustainable trail planning. The
mentioned characteristics of the selected municipalities confirm my first hypothesis which states that
the development of mountain biking is possible in particular parts of the considered areas under the
condition of passing a favorable legislation and implementing a professional approach.
Mountain biking is quickly becoming one of the most popular sports in Slovenia. There are many
mountain bikers in this area who pursue the activity in the so-called radius of pleasure destinations,
contributing immensely to the development of tourism, which still has a lot of space to spread in
these areas. With the collected data I also confirmed my second hypothesis saying that mountain
biking represents a great development potential for the three selected municipalities.
I believe there are various possibilities for the implementation of mountain biking and tourist biking)
especially in the selected trails that run across the hills and mountains around Ljubljana. These trails
have to be separated from the trails where other users can be encountered. As the results of the
survey suggest, development would be possible in certain areas and even some zones by avoiding
the widely used hiking trails. The sharing of trails by mountain bikers and hikers would only be
possible in the areas where most of the users agreed on it.
There are many areas in the municipalities of Ig, Dobrova – Polhov Gradec and Ljubljana, which I
would personally like to point out: Krim, Toško Čelo, Topol, Golovec, Šentjošt, Rašica, Črni vrh, Orle,
Molnik and Mokrec. These destinations offer many trails and are not frequented by hikers.
Consequently, a suitable legislation would enable the development of both the recreational and the
tourist form of mountain biking. The development of bike trails in these areas should be based upon
carefully planned and landscaped single-track routes and beaten paths. In the before mentioned
areas, it would be possible to ride across trails, except where prohibited. These trails would have to
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be determined by the owners of land lots, who in the selected areas are predominantly private
woodland owners.
The main goals of my final research paper were reached. By implementing different methods I
presented the problems on a broader scale and confirmed both of my hypotheses.
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10.

Seznam prilog

Anketni vprašalnik
Pozdravljeni,
sem Tadej Tekavčič, študent Geografije v Ljubljani, in pripravljam zaključno seminarsko nalogo z
naslovom Možnosti razvoja gorskega kolesarjenja na območju Mestne občine Ljubljana, Občine Ig in
Občine Polhov Gradec – Dobrova.
Namen ankete je ugotoviti, kakšni so pogledi uporabnikov tega prostora na izbrano tematiko.
Anketa je anonimna, za izpolnjevanje pa boste potrebovali približno 5 minut časa. Zbrani podatki
bodo obravnavani strogo zaupno in analizirani na splošno (in nikakor na ravni odgovorov
posameznika). Uporabljeni bodo izključno za pripravo te zaključne naloge.

Spol:

M

Starost:

do 20

Ž
21-30

Dokončana stopnja izobrazbe:
osnovnošolska
srednješolska

31-40

poklicna

višješolska

41-50

magisterij

51-60

doktorat

nad 60

drugo

1.

Ali živite (stalno prebivate) v kateri od naslednjih občin? Polhov Gradec-Dobrova, Mestna
občina Ljubljana, Ig.
DA
NE

2.

Kako pogosto obiščete katerega od naslednjih vrhov? (Krim, Mokrec,Toško Čelo, Grmada,
Polhograjska gora, Ključ, Topol, Črni vrh, Šentjošt, Šmarna gora, Rašica, Orle-Molnik, Golovec,
Rožnik, Javor, Janče)
nekajkrat tedensko
nekajkrat mesečno
nekajkrat letno
drugo

3.

Kako obiskujete omenjene vrhove:
peš:
nikoli
občasno
pogosto
s kolesom:
nikoli
občasno
pogosto
z motornim kolesom (kjer je to mogoče):
nikoli
občasno
pogosto
avtomobilom (kjer je to mogoče):
nikoli
občasno
pogosto

4.

Ali ste seznanjeni z Uredbo o prepovedi vožnje v naravnem okolju, v katero je vključeno tudi
gorsko kolesarstvo?
DA
NE
Ali se ukvarjate z gorskim kolesarstvom?
DA
NE

5.

6.

Ali vas kot pohodnike motijo gorski kolesarji na poteh?
DA
NE

7.

Ste na območju prej omenjenih vrhov kdaj doživeli neprijetno (konfliktno) srečanje z gorskimi
kolesarji?
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DA

NE

8. Kakšen vpliv na okolje ima po vašem mnenju gorsko kolesarstvo?
- zanemarljiv
-

primerljiv z drugimi športnimi dejavnostmi v tem prostoru (pohodništvo, jahanje)

-

velik

-

primerljiv z vožnjo z motornimi kolesi

9.

Ali se strinjate z naslednjimi trditvami: (veljajo za območje občine Polhov Gradec-Dobrova,
občine Ig in Mestne občine Ljubljana)
Gorsko kolesarstvo bi moralo biti dovoljeno povsod, kjer se s kolesom da peljati
se ne strinjam
ne vem
se strinjam
Gorsko kolesarstvo bi moralo biti prepovedano na označenih planinskih poteh
se ne strinjam
ne vem
se strinjam
Souporaba poti za gorske kolesarje in pohodnike je smiselna
se ne strinjam
ne vem
se strinjam
Planinske poti, na katerih je veliko pohodnikov, so neprimerne za gorsko kolesarstvo
se ne strinjam
ne vem
se strinjam
Gorsko kolesarstvo bi moralo biti omejeno na določena območja
se ne strinjam
ne vem
se strinjam
Dobro bi bilo urediti cone za kolesarjenje in cone za pohodnike
se ne strinjam
ne vem
se strinjam

10. Katera od naslednjih območji, so po vašem mnenju, primerna za vožnjo z gorskim kolesom po
poteh, kolovozih in drugih nekategoriziranih poteh?
(obkrožite samo pri izbranih območjih)
-

Krim

samo določene poti

večina poti

vse poti

-

Mokrec

samo določene poti

večina poti

vse poti

-

Toško Čelo samo določene poti

večina poti

vse poti

-

Grmada

samo določene poti

večina poti

vse poti

-

Ključ

samo določene poti

večina poti

vse poti

-

Topol

samo določene poti

večina poti

vse poti

-

Črni vrh

samo določene poti

večina poti

vse poti

-

Šentjošt

samo določene poti

večina poti

vse poti

-

Rašica

samo določene poti

večina poti

vse poti

-

Golovec

samo določene poti

večina poti

vse poti

-

Rožnik

samo določene poti

večina poti

vse poti

-

Javor

samo določene poti

večina poti

vse poti
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-

Janče

samo določene poti

večina poti

vse poti

-

Polhograjska gora samo določene poti

večina poti

vse poti

-

Šmarna gora

samo določene poti

večina poti

vse poti

-

Orle-Molnik

samo določene poti

večina poti

vse poti

-

nobeno

-

vsa

Za vaše sodelovanje se vam prijazno zahvaljujem.
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Izjava o avtorstvu
Izjavljam, da je zaključna seminarska naloga v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in
literatura navedeni v skladu z mednarodnimi standardi in veljavno zakonodajo.
Ljubljana, 8. avgust 2014

Tadej Tekavčič
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