UNIVERZA V LJUBLJANI
FILOZOFSKA FAKULTETA
ODDELEK ZA GEOGRAFIJO

DIPLOMSKO DELO

LJUBLJANA, 2013

ŽIGA REŠEK

UNIVERZA V LJUBLJANI
FILOZOFSKA FAKULTETA
ODDELEK ZA GEOGRAFIJO

DIPLOMSKO DELO

Gozd kot geografski dejavnik v trajnostno-sonaravnem
razvoju občine Škofja Loka

Študijski program:
GEOGRAFIJA - E

Mentor: dr. Dušan Plut, red. prof.

LJUBLJANA, 2013

ŽIGA REŠEK

IZJAVA
Izjavljam, da je diplomsko delo v celoti moje avtorsko delo.
Žiga Rešek
I

Zahvala
Največjo zahvalo dolgujem mentorju prof. dr. Dušanu Plutu za koristne nasvete in strokovne
usmeritve pri izdelavi diplomskega dela.
Posebna zahvala gre Tomažu Polajnarju, Viliju Potočniku, Bogu Žunu in Martinu Umeku iz
Zavoda za gozdove Slovenije za pomoč pri zbiranju gozdarskih podatkov in strokovne
nasvete z področja gozdarske stroke.
Hvala moji družini za podporo in potrpljenje skozi vsa leta mojega študija.
Nina, iz srca hvala za vse.
II

GOZD KOT GEOGRAFSKI DEJAVNIK
RAZVOJU OBČINE ŠKOFJA LOKA

V

TRAJNOSTNO-SONARAVNEM

Izvleček
Občina Škofja Loka je v letu 2013 veljala za gozdnato občino, saj ker dve tretjini njene
površine porašča gozd. Ta predstavlja najbolj razširjeno naravno vegetacijo v občini in
izredno pomembno pokrajinsko prvino, ki bistveno vpliva tako na naravno-geografske kot
tudi družbeno-geografske dejavnike. Na eni strani predstavlja območje oddiha in rekreacije
prebivalstva iz gosteje poseljenih in pozidanih območji v okolici Škofje Loke, življenjski
prostor številnih rastlinskih in živalskih vrst, pa tudi vir zaslužka za marsikaterega prebivalca,
predvsem hribovitega dela, občine. Območja strnjenega gozda in goste poselitve pogosto
predstavljajo občutljiva območja, kjer človek velikokrat, da bi zadostil svojim potrebam,
obremenjuje okolje. Precej takšnih območij je tudi v občini Škofja Loka, naša glavna naloga
pa je, da omejimo negativne človeške vplive na gozd in ga ohranjamo v čim bolj naravnem
stanju tudi za prihodnje rodove.
V diplomskem delu smo največ pozornosti posvetili izdelavi ocene prispevka gozda k
trajnostno-sonaravnem razvoju občine Škofja Loka. Predvsem nas je zanimala vloga in
funkcije gozda v posameznih delih občine ter njihov vpliv na ostale dejavnike v prostoru. Na
podlagi aktualnega stanja in vloge gozda v občini, smo predlagali, kako lahko gozda
pomembno prispeva k trajnostno-sonaravnem razvoju občine Škofja Loka tudi v prihodnje.
Ključne besede: občina Škofja Loka, gozdi, sonaravni razvoj, funkcije gozda.

FOREST AS GEOGRAPHICAL FACTOR IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF
MUNICIPALITY ŠKOFJA LOKA
Abstract
In 2013 Škofja Loka was considered as forested municipality, since there were two-thirds of
its surface covered by forest. It represents the most widespread natural vegetation in
municipality and an extremely important landscape element, which largely affects both
physical as well as social geographical factors. On one hand the forest represents relaxation
and recreation area for inhabitants of densely populated and build-up areas around Škofja
Loka, habitat for many plant and animal species, as well as source of income for many
residents, particularly for those who live in mountainous parts of municipality. Areas of dense
forest and settlement often represent sensitive areas, where man, in order to meet their needs,
implements great environmental pressures. As there are many of this areas in Škofja Loka
municipality, our main goal is to limit negative human impacts on the forest and preserve as
much as possible in its natural state for the future generations.
In this thesis we placed more emphasis on the assessment of the contribution of the forest in
sustainable development on Škofja Loka municipality. We were mostly interested in the role
and functions of the forest in particular parts of municipality and their impact on other factors.
Based on current state and role of the forest, we suggested how it can contribute importantly
to sustainable development of Škofja Loka municipality in the future.
Key words: Škofja Loka municipality, forests, sustainable development, forest functions.
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1. UVOD
Gozd je leta 2012 poraščal dve tretjini ozemlja občine Škofja Loka ter bil s tem najbolj
razširjena naravna vegetacija in zelo pomembna pokrajinska prvina. V času, ko se pritiski na
okolje zaradi hitre rasti prebivalstva večajo in ko stremimo k razvoju, ki bo dolgoročen in
skladen z naravo, je gozdni prostor velikega pomena, saj lahko s svojimi številnimi vlogami
bistveno pripomore k udejanjanju trajnostno-sonaravnega regionalnega razvoja. Njegove
funkcije se med seboj prepletajo, njihova izraženost in pomembnost pa je odvisna tako od
naravno-geografskih, kot tudi družbeno-geografskih značilnosti pokrajine, regije.
Izredno pomembno vlogo igra v gosto naseljenih mestnih in primestnih območjih, kjer
predstavlja tamponsko cono med industrijskimi in bivalnimi območji, uravnava klimo, varuje
pred erozijo, predstavlja območje rekreacije in oddiha okoliških prebivalcev, dviguje estetsko
vrednost pokrajine in ima veliko vlogo pri ohranjanju biotske raznovrstnosti ter opravljanju
ekosistemskih storitev. Velik pomen, predvsem gospodarski, ima tudi v hribovskih območjih,
kjer je zaradi slabših razmer za kmetijstvo, gozdarstvo izredno pomembna gospodarska
panoga, ter pomemben, za nekatere celo eksistenčen, vir zaslužka. Posledično stabilen
socioekonomski položaj prebivalcev hribovskih naselij in samotnih kmetij odločilno prispeva
k zmanjšanju izseljevanja in praznjenju podeželja.
V gozdnih območjih kakršna je večina našega obravnavanega območja, kjer je vpliv človeka
velik, prihaja pogosto do konfliktov med funkcijami gozda. Največkrat se srečujemo z
nesoglasji med lastniki gozda, pri katerih je v ospredju ekonomski interes in ostalimi
uporabniki gozdnega prostora, katerim predstavlja gozd nasprotje mestnega bivalnega okolja
in ga dojemajo kot območje rekreacije in sprostitve. Uskladitev med funkcijami gozda je tako
za uspešno delovanje, ne nazadnje pa tudi ohranjanje gozda, ključnega pomena.
V diplomskem delu smo, na podlagi izbranih kazalcev, ocenili trajnostno-sonaravni razvoj
občine Škofja Loka, ter vlogo gozda v njem ter poizkušali podati smernice za prihodnji razvoj
in ovrednotiti vlogo gozda v njem.

1.1.

NAMEN IN CILJI

Namen diplomskega dela je bil z geografskega vidika predstaviti značilnosti gozdnega
prostora v občini Škofja Loka, oceniti njegovo vlogo v trajnostno-sonaravnem razvoju občine,
ter na podlagi primerjave med dobljenimi ocenami in funkcijami gozda v posameznih enotah
predlagati možen prispevek gozda k trajnostno-sonaravnem razvoju v prihodnje.
CILJI:
-

predstaviti naravno-geografske in družbeno-geografske značilnosti občine Škofja
Loka,
predstaviti značilnosti gozdnega prostora v občini Škofja Loka,
izdelati členitev občine na podlagi naselij z čim bolj homogenimi naravnogeografskimi in družbeno-geografskimi značilnostmi,
na podlagi izbranih kazalcev izdelati model za oceno razvoja občine z vidika okoljske,
socialne in ekonomske trajnosti,
na podlagi izdelanega modela oceniti razvoj občine Škofja Loka oziroma njenih enot z
vidika okoljske, socialne in ekonomske trajnosti,
primerjati dosedanji trajnostno-sonaravni razvoj v posameznih enotah z funkcijami
gozda in predlagati, kako bi gozd lahko še dodatno pripomogel k razvoju.
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1.2.

DELOVNE HIPOTEZE

1. Med funkcijami gozda v občini Škofja Loka naj bi bila najpomembnejša lesnoproizvodna funkcija.
2. Najbolj okoljsko obremenjen naj bi bil gozd v okolici večjih strnjenih naselij.
3. Gozd naj bi igral pomembno vlogo pri trajnostno-sonaravnem razvoju občine Škofja
Loka. V prihodnje bi se lahko, ob ustreznem gospodarjenju in načrtovanju v gozdovih,
ta še povečala.

1.3.

METODE DELA

Naše diplomsko delo smo metodološko razdelili na tri dele: teoretični, analitski in sintezni del.
V prvem, teoretičnem delu smo se posvetili fizično-geografski in družbeno-geografski
predstavitvi občine Škofja Loka ter značilnostim gozdnega prostora v njej ter na kratko
predstavili koncept trajnostno-sonaravnega razvoja. Po pregledu literature in zbiranju
podatkov je sledila računalniška obdelava, brez katere bi zelo težko dosegli zastavljene cilje
diplomskega dela. Grafična obdelava podatkov je potekala v programu ArcGIS, s pomočjo
programov Microsoft Excel in SPSS pa smo izdelali preglednice in grafe.
Najpomembnejši sklopi uporabljenih podatkov za statistično in grafično obdelavo:
-

fizično-geografski (relief, naklon, geološka in pedološka sestava,…),
demografski (število in sestava prebivalstva, delovna aktivnost, izobrazba,…),
gozdarski (delež, sestava, ohranjenost, gozdne združbe, tip gozda,…),
okoljski (padavine, temperature, vode, Natura 2000,…),
kmetijski (raba tal, struktura kmetijskih gospodarstev,…).

V drugem, analitičnem delu smo izdelali členitev občine v sedem enot. Enote smo oblikovali
na podlagi naselij, katere smo v posamezne enote uvrščali na podlagi fizično- in družbenogeografskih značilnostih. Kasneje smo izdelali model za oceno okoljske, socialne in
ekonomske trajnosti, ter razvoj enot, na podlagi predhodno dobljenih podatkov, ocenili z
vidika vseh treh komponent trajnosti.
V sinteznem delu smo primerjali oceno trajnosti posameznih enot z značilnostmi gozda v
občini, ter ocenili njegovo vlogo v trajnostno-sonaravnem razvoju. Na podlagi primerjave
smo poizkušali predlagati, kako bi lahko gozd v prihodnje še bolj prispeval k omenjenem
razvoju občine.
V diplomskem delu smo uporabili modificiran regionalno-geografski model (Slika 1). Ta
izhaja iz klasično zasnovanega regionalno-geografskega modela, ki poudarja nujnost
sinteznega obravnavanja regionalnih sestavin kot celote. Ker so naravno-geografski in
družbeno-geografski dejavniki med seboj tesno povezani in ker je potrebno izpostaviti
njihovo medsebojno součinkovanje, obravnavamo geografsko okolje kot celoto. Med
naravno-geografskimi dejavniki smo izpostavili gozd kot naravno prvino pokrajine, na kateri
temelji naše diplomsko delo. Prav tako smo poudarili trajnostno-sonaravni razvoj, ter
povezavo med kazalci trajnostnega razvoja in gozdnimi funkcijami, s pomočjo katerih smo
ocenili vlogo gozda v trajnostno-sonaravnem razvoju občine Škofja Loka.
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Slika 1: Občina Škofja Loka - modificiran regionalno – geografski model

Občina Škofja Loka

Naravno-geografski
dejavniki
-

Družbeno-geografski
dejavniki

Relief
Prst
Podnebje
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-
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Poselitev
Industrija
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Turizem

Enote
Škofja Loka z okolico
Sorško polje
Poljanska dolina
Selška dolina
Škofjeloško hribovje
Polhograjsko
hribovje
Šmohorsko hribovje

-

Gozd

Trajnostno-sonaravni razvoj

Funkcije gozda

-

Okoljski kazalci
Socialni kazalci
Ekonomski kazalci

-

Okoljske
Socialne
Proizvodne

Vloga gozda v trajnostno sonaravnem razvoju občine Škofja Loka
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2. GEOGRAFSKI ORIS OBRAVNAVANEGA OBMOČJA

2.1. NARAVNO-GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
2.1.1. Lega in položaj občine
Občina Škofja Loka leži v osrednjem delu Slovenije in je del Gorenjske statistične regije. Po
površini meri 146 km2, kar jo uvršča na 44. mesto med slovenskimi občinami (Slovenske
občine v številkah, 2012). Občino na zahodu omejujeta občini Železniki in Gorenja vas –
Poljane, na severu občina Kranj, na vzhodu občina Medvode in na jugu občina Dobrova –
Polhov Gradec. Po letu 1995 je takratna občina Škofja Loka razpadla na več manjših občin:
Škofja Loka (sedanja velikost), Žiri, Gorenja vas – Poljane in Železniki. Danes obsega občina
62 naselij, razdeljenih v 11 krajevnih skupnostih (Občina Škofja Loka, 2012). Lega na
prehodu Sorškega polja v Škofjeloško hribovje ter sotočje Poljanske in Selške Sore je že v
preteklosti predstavljalo pomembno strateško točko, kjer je že v srednjem veku nastalo mesto
Škofja Loka, upravno, gospodarsko, kulturno in izobraževalno središče občine.
Slika 2: Občina Škofja Loka (PISO, 2012)
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2.1.2. Relief
Relief, tako kot v večjem delu Slovenije, tudi tu predstavlja enega najpomembnejših naravnogeografskih dejavnikov. Velik delež hribovitega sveta z ozkimi grapami ter strmimi pobočji
omejuje možnosti poselitve, zato je večina prebivalstva zgoščena na ravninskem svetu
jugozahodnega dela Sorškega polja ter v dolinah Poljanske in Selške Sore. Naravnogeografsko bi lahko občino v grobem razdelili na dve večji pokrajinski enoti: na eni strani
hribovit svet (Škofjeloško, Polhograjsko in Šmohorsko hribovje), ter na drugi strani
ravninsko-dolinski svet (dolini Poljanske in Selške Sore ter jugozahodni del Sorškega polja).
Po naravno-geografski regionalizaciji za potrebe šolske geografije (Žiberna, Natek, Ogrin,
2004), se občina uvršča v makroenoto predalpske pokrajina, ki se v nadaljevanju loči v dve
mezoenoti. To sta enoti Predalpska hribovja (Škofjeloško, Polhograjsko in Šmohorsko
hribovje) ter Predalpske doline in kotline (Poljanska in Selška dolina, Sorško polje).
V občini sta zajeta le manjša dela Škofjeloškega in Polhograjskega hribovja. Prvo se nadaljuje
proti zahodu z višjimi vrhovi, kot sta Ratitovec in Blegoš. Kasneje na prehaja v Idrijsko –
Cerkljansko hribovje in Zgornje Posočje, na jugozahodu pa v Logaško – Žirovske Rovte, ki
jih Bat (1996) prišteva še k Škofjeloškemu hribovju. Del polhograjskega hribovja, ki ni
znotraj meja občine, pa se nadaljuje na vzhod proti Ljubljanski kotlini, oziroma jugovzhod
proti Ljubljanskemu barju. V občino spada tudi del Šmohorskega hribovja, ki ga Perko
označuje kot območje med dolino Selške Sore in Besnice (Perko in sod., 1998).
Na podlagi digitalnega modela višin 12,5 smo izdelali tudi karto naklonov površja v občini in
karto 200-metrskih višinskih pasov, ter izračunali njihove deleže. Ob pogledu na sliko 3 je
reliefna dvojnost občine precej izrazita. Na eni strani nižinski in ravninski svet Sorškega polja
na ter dolin obeh Sor, na drugi strani pa dvignjen hribovit svet Škofjeloškega, Polhograjskega
in Šmohorskega hribovja. Najvišji predeli občine se nahajajo na skrajnem zahodu občine, na
severih pobočjih Mladega vrha. Tu znaša nadmorska višina skoraj 1300 m.
Največje naklone površja beležimo na pobočjih Selške doline, tik preden se ta odpre proti
Sorškem polju. Tako ti na severnih in severovzhodnih pobočjih Lubnika dosegajo tudi prek
50°. Eden od razlogov tako velike naklone na tem območju je tudi geološka sestava. Tu
najdemo predvsem triasne dolomite in apnence, ki so v primerjavi z silikatnimi kamninami
bolj mehansko odporni. Zaradi počasnejšega mehanskega preperevanja je relief na takih
območjih bolj razgiban, z večjo reliefno energijo in večjimi nakloni površja. Kjer prevladujejo
mehansko slabše odporne kamnine je relief bolj zaobljen, posledično pa tudi bolj primeren za
poselitev, kmetijstvo in gozdarstvo.
Na to kaže tudi podatek, da nakloni v občini ne presegajo 30 % na 41,2 % površine, med 30 %
in 60 % naklonom je 45,1 % površine občine, več kot 60 % naklon pa beležimo le na 13,7 %
površine občine. Manj kot 30 % naklon v gozdnem prostoru smo zabeležili na 26,5 % občine,
30 do 60 % naklon na 54,5 % gozdnega prostora, 19 % površja poraslega z gozdom pa ima
več kot 60 % naklon (DMV, 2005).
Povprečna nadmorska višina občine znaša 546,6 m (DMV, 2005), medtem ko je slovensko
povprečje 557 m (Ogrin, Plut, 2009). Nadmorsko višino, ki ne presega 400 m, beležimo na
več kot 26 % občine. V veliki večini gre za ravnino Sorškega polja, ter dolin Poljanske in
Selške Sore. Pod 600 m nadmorske višine je skoraj dve tretjini površine občine, na drugi
strani pa 1000 m nadmorske višine presega le 0,4 % občin (DMV, 2005).
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Razgiban relief in ponekod veliki nakloni sta dejavnika, ki močno vplivata na človekove
dejavnosti v prostoru. Velik delež hribovitega sveta v občini onemogoča gosto poselitev in
pozidavo ter otežuje kmetijstvo. Rezultat reliefne razgibanosti je velik delež gozda, ki pokriva
dve tretjini površine občine.
Slika 3: Občina Škofja Loka – digitalni model nadmorskih višin (DMV, 2005)

Slika 4: Občina Škofja Loka – 200-metrski višinski pasovi (DMV, 2005)
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Slika 5: Občina Škofja Loka – delež 200-metrskih višinskih pasov (DMV, 2005)
0.36%

0.03%

8.21%

26.22%
pod 400 m
400 m - 600 m
26.56%

600 m - 800 m
800 m - 1000 m
1000 m - 1200 m
nad 1200 m

38.62%

Slika 6: Občina Škofja Loka – nakloni površja v stopinjah (DMV, 2005)
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2.1.3. Geološki razvoj in kamninska sestava
Velik del občine pripada Predalpskemu hribovju za katerega velja, da je zaradi živahne
tektonike in sočasnih eksogenih procesov geološko eno izmed najbolj pestrih območij v
Sloveniji. Površje je tu položnejše in bolj zaobljeno, kar je posledica mehansko slabše
odpornih peščenih, glinastih in lapornih kamnin. Vršni deli, tako Škofjeloškega kot tudi
Polhograjskega hribovja, so sestavljeni iz bolj odpornih apnencev in dolomitov, zato je
območje ponekod zakraselo.
Najstarejše kamnine na območju predstavljajo permokarbonski skladi v zahodnem delu
občine. Tu najdemo temno siv glinast skrilavec, sljudasti kremenov alevrorit in peščenjak ter
drobnozrnati konglomerat. Posebnost predstavljajo bloki in večji prodniki črnega apnenca, v
kremenovem konglomeratu v pasu med Zmincem in Dolenjo vasjo. Debelina
permokarbonskih skladov znaša najmanj 1000 m, vendar je njihovo pravo debelino, zaradi
idrijsko-žirovskega in škofjeloško-polhograjskega nariva, težko oceniti. Iz obdobja perma
najdemo na tem območju grodenski rdeč in siv peščenjak, konglomerat in alevrolit, ter
zgornjepermski apnenec in dolomit. Največji obseg omenjenih peščenjakov v občini najdemo
med Zmincem in Svetim Joštom pri Kranju. V plasteh grodenskih peščenjakov je bila leta
1960 ugotovljena mineralizacija urana na Žirovskem vrhu, nekaj najdišč je tudi v okolici
Škofje Loke. Najstarejše triasne plasti najdemo na območju med Zmincem in Praprotnim, kjer
so razkriti neplastoviti dolomite. Te najdemo tudi v Polhograjskem hribovju. V okolici Škofje
Loka je razkrit ploščat mikritni apnenec sive, rumene in rožnate barve, ki vsebuje tudi fosilne
ostanke. Kossmat ga imenuje kar škofjeloški apnenec. V okolici Visokega najdemo
debeloskladovit apnenec ter dolomitiziran apnenec, v okolici Škofje Loke pa črn glinast
skrilavec, glino, brečo ter ploščat apnenec z rožencem, ki sodijo v obdobje jure. Severno od
mesta Škofja Loka, v okolici Križne gore, najdemo mlajše konglomerate in peščenjake
oligocenske starosti (Grad, Ferjančič, 1976). Kvartarni sedimenti se pojavljajo v dolinah obeh
Sor, ter na Sorškem polju, kjer se nasutine Sore mešajo z nasutinami Save (Bat, 1996).
Pestro tektonsko delovanje v preteklosti je razlog za razgiban hribovit svet v večjem delu
občine. Tu najdemo ozke grape, ki so jih izoblikovali številni površinski vodotoki na poti
proti Poljanski in Selški dolini. Razlog za gosto rečno mrežo je potrebno iskati v vododržnih
kamninah, katere najdemo v večjem delu vzpetega sveta občine. Hribovit svet, z veliko
reliefno energijo, onemogoča človekovo delovanje v prostoru, zato so območja, ki so
neprimerna za poselitev, v veliki večini poraščena z gozdom. Ta predstavlja najbolj razširjeno
naravno vegetacijo v občini. Poleg tega so mehansko manj odporne silikatne kamnine razlog
za bolj zaobljeno površje, kjer je debelina prsti večja kot na območjih z ekstremnimi nakloni,
pogoji za rast gozda pa posledično boljši.
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Slika 7: Občina Škofja Loka – geološka zgradba (Osnovna geološka karta, 1974)

Slika 8: Občina Škofja Loka – legenda h karti geološke zgradbe (Osnovna geološka karta,
1974)
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2.1.4. Klimatske značilnosti
2.1.4.1.Podnebje
Za občino Škofja Loka je značilno zmerno celinsko podnebje, ki predstavlja tudi najbolj
razširjen podnebni tip pri nas. Zaradi prepletanja celinskih, gorskih in sredozemskih
podnebnih značilnosti, ločimo tri podtipe zmernega celinskega podnebja. Škofja Loka se
uvršča v podtip zmerno celinsko podnebje zahodne in južne Slovenije z 1300 do 2500 mm
padavin letno, povprečno temperaturo najhladnejšega meseca med 0 in -3°C, najtoplejšega pa
med 15 in 20°C z povprečnimi oktobrskimi temperaturami višjimi od aprilskih, viškom
padavin jeseni in submediteranskim padavinskim režimom (Ogrin, 1996). Zaradi razgibanega
reliefa in posledično velikih razlik v nadmorski višini, prihaja lokalno do velikih odstopanj od
povprečnih vrednosti temperatur in padavin. Te razlike pridejo do izraza predvsem pozimi, ko
so, zaradi inverzije, osojne lega v zaprtih dolinah bistveno hladnejše od prisojnih v termalnem
pasu (Bat, 1996).
2.1.4.2.Temperature
V sami občini sicer ni merilne postaje za temperaturo zraka, sta pa dve v neposredni bližini.
Ena je merilna postaja Javorje v Škofjeloškem hribovju, druga pa merilna postaja v Zgornjih
Bitnjah. Podatki iz merilne postaje Javorje tako v grobem veljajo za hribovit del občine,
podatki, ki jih beleži merilna postaja Zgornje Bitnje pa za del občine na Sorškem polju.
Podatki, s pomočjo katerih smo izdelali karto povprečnih letnih temperatur (slika 9), so za
obdobje 1971 do 2000, pridobili smo jih na spletni strani Agencije Republike Slovenije za
okolje (Geoportal ARSO, 2013).
V preglednici 1 so prikazani podatki za temperature v °C za merilni postaji Javorje in Zgornje
Bitnje. V primeru merilne postaje Zgornje Bitnje gre za povprečne mesečne temperature v
obdobju od leta 1961 do 1980, podatki za merilno postajo Javorje pa so zajeti v obdobju od
leta 1961 do 1990. Kljub posameznim interpolacijam vrednosti v obeh primerih menimo, da
so podatki dovolj reprezentativni za obravnavo.
Iz podatkov v preglednici 1 je moč razbrati vpliv temperaturnega obrata v predelih občine z
kotlinsko in dolinsko lego. Tako so podatki o izmerjenih temperaturah v jesenskih in zimskih
mesecih za merilno postajo Zgornje Bitje precej nižji, kot tisti za merilno postajo Javorje.
Temu v prid je tudi podatek, ki ga je na podlagi svojih opažanj za mesto Škofja Loka
zabeležil Sicherl (1954). Po njegovem je najbolj oblačen in meglen mesec v november,
najbolj jasna pa poletna meseca julij in avgust. V povprečju je na letni ravni zabeležil 114
oblačnih dni (31%), 150 poljasnih dni (41%) in 101 jasen dan (28%). Zaradi vpliva
nadmorske višine pa so povprečne mesečne temperature v poletnih mesecih nižje v hribovitih
delih občine, kar je lepo razvidno iz podatkov za merilno postajo Javorje (preglednica 1).
Preglednica 1: Občina Škofja Loka – povprečne mesečne temperature zraka v obdobju 1961
do 1980 (Zgornje Bitnje) in 1961 do 1990 (Javorje) v °C (Klimatografija Slovenije, 1995)
Merilna postaja (n.v.)

Jan. Feb. Mar. Apr. Maj. Jun. Jul. Avg. Sep. Okt. Nov. Dec. POV.

Zgornje Bitnje (378 m) -2,4 -0,2
Javorje (695 m)

-1,2 0,3

3,5

8,3

13,1 16,3 18,3 17,5 14,1 9,1

3,6

7,6

12,2 15,3 17,6

17

14

9,5

3,4

-1,2

8,3

4

0,1

8,3
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Slika 9: Občina Škofja Loka – povprečne letne temperature zraka (°C) za obdobje 1971 do
2000 (Geoportal ARSO, 2013)

2.1.4.3.Padavine
Podatek o količini padavin v občini v obdobju 1961 do 1990, prikazan v preglednici 2, velja
za padavinsko postajo Škofja Loka. Karto (slika 10) smo izdelali na podlagi podatkov
Agencije Republike Slovenije za okolje in veljajo za enako časovno obdobje (Geoportal
ARSO, 2013).
Preglednica 2: Občina Škofja Loka – povprečna mesečna količina padavin v obdobju 1961 do
1990 v mm (Klimatografija Slovenije, 1995)
Merilna postaja (n. v.) Jan. Feb. Mar. Apr. Maj. Jun. Jul. Avg. Sep. Okt. Nov. Dec. SKUPAJ
Škofja Loka (367 m)

109 103

126

138

138 159 140 144

150 149

184

128

1668

Meritve količine padavin kažejo na viške le-teh v jesenskih mesecih, kar kaže na
submediteranski padavinski režim z primarnim padavinskim viškom jeseni. Dolgoletno
povprečje letne količine padavin na obravnavanem območju kaže na precejšno namočenost,
kar pa ob dejstvu, da je velik del občine hribovit, sploh ne preseneča. Na tem mestu je
potrebno poudariti, da prihaja v sami občini do precejšnjih razlik, saj v zahodnih delih pade
tudi do 1800 mm padavin letno, na vzhodu pa okrog 1500 mm (Občina Škofja Loka, 2012).
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Slika 10: Občina Škofja Loka – povprečna letna višina merjenih padavin (mm) za obdobje
1961 do 1990 (Geoportal ARSO, 2013)

Klimatski pogoji za uspevanje gozda so v večjem delu občine ugodni. Tako hriboviti predeli,
ki so v veliki večini porasli z gozdom, kot tudi ravninska območja, kjer je gozda nekaj manj,
dobijo zadostno količino padavin, da gozdna vegetacija nemoteno uspeva. Celotna občina je
je v obdobju med leti 1961 in 1990 v povprečju prejela več kot 1600 mm padavin letno
(preglednica 2), kar omogoča rast gozda. Zaradi relativno nizkim nadmorskih višin najvišjih
delov hribovja se celotno območje nahaja pod zgornjo gozdno mejo, zato so tudi vrhovi
poraščeni z gozdom. Temperatura v hribovitem svetu se v najhladnejših mesecih spusti pod
ledišče, vendar ne do stopnje, kjer bi to ogrožalo rast gozda. Tako je povprečna januarska
temperatura na klimatski postaji Javorje, v osrčju Škofjeloškega hribovja, v obdobju med leti
1961 in 1990 znašala -1,2°C (preglednica 1), povprečna letna temperatura pa nekaj nad 8°C.
2.1.5. Vode
Velika namočenost, reliefna razgibanost in prevlada nepropustnih kamnin, so glavni razlogi
za gosto rečno mrežno na območju občine. Večina voda tako odteče površinsko (odtočni
količnik je kar 70 %), vodotoki pa imajo pretežno hudourniški značaj. Zanje je značilno hitro
in močno nihaje vodostaja ter poplave, katere so bile v preteklih letih na tem območju precej
hude (Občina Škofja Loka, 2012). Moč vode so na tem območju začeli izkoriščati že zelo
zgodaj. Izrabljali so jo mlini, žage in fužine, hidroelektrarni pri Škofji Loki in Fužinah pa sta
bili med prvimi v Sloveniji (Bat, 1996). Kasnejša industrializacija in porast prebivalstva sta
povzročila slabšanje kakovosti vode obeh Sor, danes pa se, zaradi izgradnje in posodobitve
čistilnih naprav in kanalizacijskega omrežja v porečju omenjenih vodotokov, kakovost vode
izboljšuje. Tako leta 2009 kot 2010 je bilo kemijsko in ekološko stanje Sore na merilnem
mestu Lipica dobro (Ocena stanja rek…,2012).
Glavna dva vodotoka v občini predstavljata Poljanska in Selška Sora, ki se v mestu Škofja
Loka združita v Soro.
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2.1.5.1.Poljanska Sora
Poljanska Sora meri od izvira pod Rovtami na nadmorski višini okrog 680 m do izliva v Soro
v Škofji Loki 43 km, njeno porečje pa obsega 327km2. V porečju ima 11 vodotokov daljših od
5 km, najdaljši med njimi je potok Kopačnica (9,8 km). Poljanska Sora ima v zgornjem toku
največ vode novembra, sekundarni višek pa je marca in aprila, kar kaže na dežno-snežni
režim. V Zmincu se primarni višek premakne na april, sekundarni pa na november. To uvršča
reko v spodnjem toku med reke z snežno-dežnim padavinskim režimom. Najnižji pretoki so
vzdolž celotnega toka značilni za avgust, povprečni letni pretok pri Zmincu pa znaša 11,4
m3/s (Bat, 1996).
2.1.5.2.Selška Sora
Selška Sora izvira nad vasjo Zgornja Sorica na nadmorski višini 904 m. V dolžino meri 32 km,
njeno porečje pa znaša 215 km2. V porečju ima sedem vodotokov daljših od 5 km, najdaljši je
Davča z 14 km (Bat, 1996). V povprečju se Selška Sora vsak kilometer spusti za dobrih 17 m,
medtem ko padec Poljanske Sore znaša le slabih 8 m/km.
2.1.5.3.Podtalnica Sorškega polja
Morfološko gledano je Sorško polje okrog 35 km2 velika ravnica na nadmorski višini med
330 in 390 m , ki se položno znižuje od Kranja proti Godešiču in Medvodam. Po svoji
geološki sestavi je udorina, izoblikovana v nepropustnih glinastih plasteh terciarne starosti ter
zapolnjena z propustnim pleistocenskim konglomeratnim prodom. Skozi te propustne plasti se
pretaka podtalnica, ki se napaja deloma iz Save, deloma pa iz padavin. Ob nizkem vodnem
stanju se skozi osrednji del polja pretaka okrog 1,2 m3/s, medtem ko je ta količina ob visokih
vodah za 15 do 20 % večja (Žlebnik, 1975). Pretok podtalnice se je po izgradnji HE Mavčiče
bistveno spremenil, dvignila se je tudi gladina podtalnice. Tako se je ob izgradnji
hidroelektrarne gladina podtalnice na Bregu na Sorškem polju zvišala za skoraj 8 m (Poročilo
o stanju okolja 2002, 2002).
2.1.5.4.Poplave
Velike nakloni površja in nepropustnost kamnin sta glavna razloga, da vode Poljanske in
Selške Sore z njunimi pritoki ob izdatnejših padavinah hitro narastejo. Poplave so bolj
pogoste v porečju Poljanske Sore, kjer visoke vode zaradi gostejše poselitve povzročijo tudi
več škode. Tako beležimo bolj obsežne poplave v Posorju med leti 1924 in 1926, v letih 1939,
1982, 1990, 1995, 1998, 2007 in 2010.
V letih 1925 in 1926 je narasla Poljanska Sora porušila jez hidroelektrarne Fužine, posledice
narasle vode pa so bile zaradi tega dolvodno še hujše (Bat, 1996).
Poplave v začetku novembra leta 1990 so povzročile pravo vodno ujmo. Prizadele so celotni
ravninski del ob Poljanski in Selški Sori, pa tudi ob Sori. Takratne poplave so presegle 100letne vode, na območju Davče pa celo 400-letne vode, višina Sore na vodomerni postaji Suha
pa je bila 1. novembra kar 5,6 m nad normalno. Poplave so najbolj prizadele Železnike,
Škofjo Loko in Sovodenj (Pipp, 1990).
Oktobra 1998 so narasle vode Selške Sore in hudourniki Davče poplavili zgornji del Selške
doline, Sora pa je poplavljala tudi v Škofji Loki in Goričanah, vse do izliva v Savo. V porečju
Selške Sore je padlo kar 250 % povprečnih oktobrskih padavin (Dolinar, 1999).
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Zadnja izmed katastrofalnih poplav je tista iz leta 2007, ko so visoke vode Selške Sore
povsem opustošile Železnike.
Slika 11: Občina Škofja Loka – površinski vodotoki in območja poplav (Reke Slovenije, 2005;
Geoportal ARSO, 2013)

2.1.6. Prsti in rastje
V zahodnem delu občine so se na silikatnih kamninah oblikovale temu primerne prsti.
Prevladujeta distrična rjava prst na permo-karbonskih skrilavcih in peščenjakih, ter distrična
rjava prst na grodenskih skladih. Te prsti imajo kislo reakcijo, zato za poljedelstvo niso
najbolj primerne. Tu najdemo travnike in pašnike, višje lege pa poraščajo kisloljubne gozdne
združbe. Na višjih delih, kjer je podlaga karbonatna, najdemo rendzino, rjavo pokarbonatno
prst ter evtrično rjavo prst na mehkih karbonatnih kamninah, predvsem laporju. Rendzina
vsebuje več kot 60 % kalcijevega karbonata ter ima dobre fizikalne in kemične lastnosti za
rast rastlin, zaradi plitvosti pa je gojenje kulturnih rastlin na njej manj primerno (Ogrin, Plut,
2009).V vzhodnem delu je pedološka podlaga bolj pestra. Na apnencu z rožencem se je
razvila rjava pokarbonatna prst, na Sorškem polju evtrična rjava prst, na ledenodobnih
nasutinah rek evtrično mineralen hipoglej, distrična rjava prst na ledenodobnih glinah in
ilovicah, na starejšem že sprijetem produ in konglomeratu pa izprana prst. Na nekarbonatnih
kamninah najdemo še distrično rjavo prst na klastičnih kamninah, ob rekah pa obrečno prst, ki
je zmerno oglejena ter fluvisol (Pedološka karta Slovenije, 1998).
Zaradi višjega hribovitega sveta in posledično za kmetijstvo neprimernih obdelovalnih
površin, je prevladujoča vegetacija v občini gozd. Med gozdnimi združbami močno
prednjačijo združbe z bukvijo, med katerimi je najbolj zastopana gozdna združba bukve in
rebrenjače. Čeprav je bukev ekonomsko ena izmed bolj uporabnih in izkoriščenih drevesnih
vrst, je še danes na tem območju močno zastopana. To kaže na izjemno ekološko
prilagodljivost, saj dobro prenaša temperaturne ekstreme, dobro uspeva tako na karbonatni
kot silikatni matični osnovi, na vseh legah, razen na močno kamnitih in toplih tleh, ter izrazito
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vlažnih in močvirnatih območjih (Marinček, 1973). Zaradi pomembne vloge gozda v tej
diplomski nalogi, bo le-ta podrobneje predstavljen v posebnem poglavju.
Slika 12: Občina Škofja Loka – tip tal (Pedološka karta Slovenije, 1998)

2.2. DRUŽBENO-GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
2.2.1. Poselitev in prebivalstvo
Območje je bilo do prihoda Slovanov zelo redko poseljeno. Le-ti so se začeli naseljevati v
dnu obeh dolin pred koncem prvega tisočletja. Nadaljnje kolonizacijske tokove so sprožili
upravitelji loškega gospostva. Tako je že leta 973 nemški cesar Oton II. podelil loško ozemlje
freisinškemu škofu Abrahamu, kar je privedlo do naglega razvoja Škofje Loke.
Natančnih podatkov o številu prebivalstva med kolonizacijo ni, število prebivalstva pa naj bi
se po ocenah med leti 1500 in 1750 na območju loškega gospostva potrojilo. Število
prebivalstva se v samem mestu Škofja loka med 15. in 19. stoletjem ni bistveno spremenilo.
Stagniranju in kasneje celo zmanjšanju števila prebivalstva od konca 19. stoletja pa tja do
sredine 20. stoletja sta prispevali predvsem agrarna prenaseljenost in z njo povezano
odseljevanje ter obe svetovni vojni (Bat, 1996).
Hribovje je bilo v današnjem obsegu poseljeno do 17. stoletja, kasneje se je število
prebivalcev povečevalo le znotraj naselij, večinoma na račun nekmečkih priseljencev.
Drugače je bilo na ravnini, saj je bilo Sorško polje, zaradi ugodnih reliefnih značilnosti,
poseljeno že zelo zgodaj. Ljudje so se naseljevali predvsem na rob ravnine, ob vodotoke in na
njihove terase. Na teh območjih naletimo na dolge obcestne vasi z značilno delitvijo zemljišč
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na proge. Ta naselja se danes zaradi suburbanizacije združujejo v sklenjena pozidana območja,
zaradi bližine večjih zaposlitvenih središč pa postajajo spalna naselja (Perko, 1998).
Do večjih sprememb v gibanju števila prebivalstva je prišlo šele v 60. letih. Število
prebivalstva je začelo strmo naraščati, spremenila se je tudi razporeditev prebivalstva. Človek
ni bil več vezan na zemljo kot v agrarni dobi, ampak se je z prihodom industrije začel
preseljevati v mesta (Bat, 1996). Tako je prebivalstvo v obdobju 1960 – 1990 povečalo kar za
72 %, predvsem na račun priseljencev, ki so iskali zaposlitev v novih industrijskih obratih, ter
bivališče čim bližje Ljubljani (Občina Škofja Loka, 2012).
Iz preglednice 3 je razvidno gibanje števila prebivalstva v občini ob popisih od leta 1948 dalje
ter stanje števila prebivalcev 1. 7. 2012, kar predstavlja najbolj aktualno stanje v tem trenutku.
Na tem mestu je potrebno omeniti, da so se s 1. 1. 1995 od takratne občine odcepile občine
Gorenja vas – Poljane, Železniki in Žiri, kar pojasnjuje zmanjšanje števila prebivalstva v
občini v letih 2002 in 2012 (Popis prebivalstva 1948 - 2002, 2012).
Preglednica 3: Občina Škofja Loka – gibanje števila prebivalstva (Popis prebivalstva 1948 –
2002; Prebivalstvo, 2012)
Leto

1948

1953

1961

1971

1981

1991

2002*

2011*

Število prebivalcev

25.632

27.025

27.779

30.848

36.604

38.988

22.093

22.889

*podatki za manjšo občino (odcepitev občin Gorenja vas – Poljane, Železniki in Žiri leta 1995)

Prebivalstvo samega naselja Škofja Loka je predstavljalo v občini zelo velik delež, saj je v
njem 1. 7. 2012 živelo 11.864 ljudi, oziroma skoraj 53 % celotnega prebivalstva občine
(Prebivalstvo, 2012).
Preglednica 4: Občina Škofja Loka – delež prebivalcev občine Škofja Loka po povprečni
starosti, indeksu staranja in starostnih skupinah med leti 2002 in 2012 (Prebivalstvo, 2012)
Leto

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Povprečna starost (leta)

37,5

37,8

38.1

38,5

38,9

39,2

39,5

39,8

40,1

40,3

40,4

Indeks staranja

72,6

77,4

79,9

84,1

88,1

92,5

95,1

97,8

97,9

97,4

98,1

Delež prebivalcev, starih
0 - 14 let (%)

17,4

16,9

16,8

16,5

16,3

16,1

16

16,1

16,2

16,3

16,6

Delež prebivalcev, starih
15 - 64 let (%)

70

69,9

69,9

69,6

69,3

68,9

68,7

68,2

67,9

67,7

67,2

Delež prebivalcev, starih
65 ali več let (%)

12,6

13,1

13,4

13,9

14,4

14,9

15,2

15,7

15,9

15,9

16,3

Delež prebivalcev, starih
80 ali več let (%)

2,2

2,3

2,5

2,6

2,8

2,9

3,2

3,5

3,7

4

4,2

Po zadnjih podatkih Statističnega urada Republike Slovenije iz leta 2012 je bil povprečen
prebivalec občine Škofja Loka star 40,4 leta, kar je pod slovenskim povprečjem, ki znaša 42
let. Povprečna starost moškega je bila 38,8 let, ženske pa 42 let (Prebivalstvo, 2012).
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Kot je moč razbrati iz preglednice 4, se je povprečna starost prebivalca občine od leta 2002 do
leta 2012 zvišala za skoraj tri leta. Ob tem se je povprečna starost moškega zvišala za 2,9
ženske pa za 3 leta. Indeks staranja tekom let vztrajno raste. Med leti 2002 in 2012 se je zvišal
kar za 25,5 indeksnih točk. Razlike med spoloma so zelo izrazite, saj je indeks staranja pri
moških v letu 2012 78,7, pri ženskah pa kar 117,9 indeksnih točk (Prebivalstvo, 2012).
Staranje prebivalstva občine je mogoče zaslediti tudi med starostnimi skupinami. Medtem ko
je bilo prebivalcev, mlajših od 14 let, vsako leto okrog 16 %, tistih med 15. in 64. letom
starosti okrog 70 %, se delež prebivalcev nad 65. letom starosti vztrajno viša. Tako se je v
zadnjih desetih letih zvišal za 3,7 % in je leta 2012 predstavljal že 16,3 % prebivalstva občine.
Zvišuje se tudi delež starejših od 80 let, v zadnjem desetletju se je zvišal za 2 %. Žensk
starejših od 65 let je po zadnjih podatkih kar 19 %, med njimi je 5,6 % starejših od 80 let,
medtem ko je moških nad 65. letom starosti 13,4 %, od tega 2,7 starih nad 80 let (Prebivalstvo,
2012).
Na tem mestu je potrebno omeniti visok naravni prirastek občine. Tako je bilo v letu 2011 v
občini živorojena 301 oseba, umrlo pa jih je 182. Naravni prirastek je znašal kar 119 oseb
oziroma 5,2 na 1000 prebivalcev. Naravni prirastek za Slovenijo je bil precej nižji, saj je v
tem letu znašal le 1,6 na 1000 prebivalcev. Tudi rodnost v občini je nad slovenskim
povprečjem. Le-ta znaša 13,2 živorojenih na1000 prebivalcev, medtem ko je slovensko
povprečje 10,7 živorojenih na 1000 prebivalcev (Prebivalstvo, 2012).
Preglednica 5: Občina Škofja Loka – selitveno gibanje prebivalcev med leti 2002 in 2011
(Prebivalstvo, 2012)

Leto

Selitveni prirast
Skupni selitveni
med občinami prirast - skupaj
skupaj

Priseljeni iz
tujine na 1000
prebivalcev

Odseljeni v
tujino na 1000
prebivalcev

Selitveni prirast
s tujino na 1000
prebivalcev

Selitveni prirast
med občinami
na 1000
prebivalcev

2002

-53

-26

4,8

3,6

1,2

-2,4

2003

-14

24

3,9

2,2

1,7

-0,6

2004

-49

-62

3,5

4,0

-0,6

-2,2

2005

-36

-10

4,0

2,8

1,2

-1,6

2006

-99

-79

3,4

2,5

0,9

-4,4

2007

-96

39

9,6

3,6

6,0

-4,3

2008

-29

153

11,6

3,6

8,1

-1,3

2009

-66

-24

8,3

6,4

1,9

-2,9

2010

-114

-77

4,4

2,8

1,6

-5,0

2011

-19

34

5,3

2,9

2,3

-0,8

Preglednica 5 prikazuje selitveno gibanje prebivalstva občine Škofja Loka med leti 2002 in
2011. Iz preglednice lahko razberemo, da je selitveni prirast med občinami skozi celotno
obdobje negativen. To pomeni, da se vsako leto iz občine v druge občine odseli več
prebivalcev, kot se jih v občino priseli. V obdobju desetih let se je tako iz občine v druge
17

občine v povprečju odselilo 57,5 prebivalca več kot jih je v občino prišlo, oziroma 2,6
prebivalca na 1000 prebivalcev. Ob upoštevanju priseljencev iz tujine pa so podatki o
selitvenem gibanju bolj vzpodbudni. Tako se je v obravnavanem obdobju iz tujine v občino
na leto povprečno preselilo 5,9 prebivalca, v tujino pa se je odselilo nekaj manj kot 3,5
prebivalca na 1000 prebivalcev. Posledično je selitveni prirast s tujino na 1000 prebivalcev
pozitiven in znaša 2,4 prebivalca na 1000 prebivalcev. Skupni selitveni prirast pa je kljub
temu še vedno negativen in znaša – 0,2 (Prebivalstvo, 2012).
Preglednica 6: Občina Škofja Loka – število delovno aktivnega prebivalstva, registriranih
brezposelnih oseb in stopnja registrirane brezposelnosti med leti 2005 in 2012 (Prebivalstvo,
2012)
Leto

Delovno aktivno prebivalstvo Registrirane brezposelne osebe Stopnja registrirane brezposelnosti (%)

2005

9.455

572

6,0

2006

9.531

497

5,2

2007

9.715

357

3,7

2008

9.875

344

3,5

2009

9.571

623

6,5

2010

9.360

677

7,2

2011

9.328

760

8,1

2012*

9.343

767

8,2

*podatki za leto 2012 so za prvih 10 mesecev

Delovno aktivno prebivalstvo sestavljajo zaposleni, samozaposleni ter registrirane
brezposelne osebe. Do konca oktobra 2012 je bilo v občini 9.343 delovno aktivnih
prebivalcev, od tega pa je bilo 760 registriranih brezposelnih oseb. Tako je povprečna stopnja
registrirane brezposelnosti prvih desetih mesecev v občini Škofja Loka znašala nekaj več kot
8 %. Ta odstotek je kar precej pod slovenskim povprečjem, saj je povprečna stopnja
registrirane brezposelnosti za enako obdobje v Sloveniji znašala 12,8 %. Na drugi strani je
bila povprečna mesečna bruto plača v letu 2010 za 7 %, povprečna mesečna neto plača pa za
5 % nižja od slovenskega povprečja (Prebivalstvo, 2012).
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Preglednica 7: Občina Škofja Loka – delovne migracije med leti 2000 in 2011 (Prebivalstvo,
2012)

Leto

Delovno aktivno
prebivalstvo (brez
kmetov) po občini
prebivališča

Delovno aktivno
prebivalstvo (brez
kmetov), katerih
delovno mesto je v
občini prebivališča

Medobčinski
delovni migranti
po občini
prebivališča

Delež delovno
aktivnega prebivalstva
(brez kmetov), katerih
delovno mesto je v
občini prebivališča

Indeks
delovne
migracije

2000

8.975

5.110

3.865

56,9

95,9

2001

9.040

5.119

3.921

56,6

98,5

2002

9.127

5.025

4.102

55,1

97,0

2003

9.101

4.911

4.190

54,0

97,1

2004

9.112

4.777

4.335

52,4

95,9

2005

9.217

4.644

4.573

50,4

93,9

2006

9.336

4.603

4.733

49,3

94,9

2007

9.568

4.590

4.978

48,0

92,9

2008

9.598

4.409

5.189

45,9

88,8

2009

9.148

3.977

5.171

43,5

85,1

2010

8.979

3.887

5.092

43,3

85,7

2011

9.095

3.945

5.150

43,4

86,3

Ljudje se za delo izven domače občine odločajo iz različnih razlogov. Morda v trenutku, ko
iščejo, oziroma potrebujejo službo v njihovi domači občini ni potrebe za delovni mesto z
njihov izobrazbo, morda je delovno mesto izven občine boljše plačano, nudi boljše delovne
pogoje, je bližje kot delovno mesto v domači občini itd. Zaradi tega prihaja do delovnih
migracij, ko ljudje odhajajo na delo izven občine svojega stalnega prebivališča. Ta delež se,
zaradi vse bolj ostrih pogojev zaposlovanja, velikega števila iskalcev zaposlitve in manjšanja
delovnih mest, vztrajno viša. V občini Škofja Loka je bilo po zadnjih znanih podatkih iz leta
2011 5.150 delovnih migrantov oziroma 56,6 % vseh delovno aktivnih prebivalcev (brez
kmetov). V primerjavi z letom 2000 je to 1.285 več delovnih migrantov, medtem ko se je
delovno aktivno prebivalstvo brez kmetov povečalo zgolj za 120 ljudi. Odstotek delovnih
migrantov se je v omenjenem obdobju zvišal za 13,5 %.
Indeks delovne migracije je kazalnik, ki za določeno teritorialno enoto (občino, upravno enoto,
statistično regijo) povezuje število delovnih mest s številom zaposlenih prebivalcev (glede na
prebivališče). Meri samo delovne migracije med posameznimi teritorialnimi enotami, ne
upošteva pa vseh notranjih delovnih migracij v okviru opazovane teritorialne enote.
Predstavlja razmerje med številom delovno aktivnih prebivalcev (brez kmetov) v določeni
teritorialni enoti delovnega mesta in številom delovno aktivnih prebivalcev (brez kmetov) v
teritorialni enoti prebivališča pomnoženo s 100. Do leta 2007 se je ta kazalnik imenoval
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indeks dnevne migracije (Delovne migracije…,2012). Ta indeks se zadnja leta v občini
vztrajno niža, po zadnjih podatkih iz leta 2011 znaša 86,3 indeksne točke (preglednica 7). Na
podlagi tega kazalnika se občina Škofja Loka uvršča med bivalne občine oz. šibko bivalne
občine (indeks delovne migracije je med 76 in 95,9 indeksne točke). Še leta 2000, ko je
omenjeni indeks znašal 95,9 indeksne točke, se je občin uvršala na mejo med bivalno in
delovno občino (Prebivalstvo, 2012).
2.2.2. Varovana območja narave
Slovenija velja za državo z visoko stopnjo ohranjenosti narave. Predvsem izredna biotska
raznovrstnost z številnimi habitatnimi tipi in pokrajinska pestrost na tako majhnem območju,
je v tem delu Evrope nekaj posebnega. Glavni razlog za to je prehodna lega na stičišču
geotektonskih in biogeografskih enot, pestra geološka zgradba, razgiban relief ter specifične
klimatske, pedološke in hidrološka razmere (Ogrin, Plut, 2009).
Varovana območja narave vključujejo zavarovana območja, območja Nature 2000, poseben
status imajo še ekološko pomembna območja (Ogrin, Plut, 2009). Na karti (slika 13) so
prikazane tudi naravne vrednote. Te obsegajo vso naravno dediščino na območju Republike
Slovenije. Na podlagi Pravilnika o določitvi in varstvu naravnih vrednot jih delimo na
vrednote lokalnega in vrednote državnega pomena (Narava, 2013).
2.2.2.1.Naravne vrednote
Na podlagi Registra naravnih vrednot (Geoportal ARSO, 2013), je bilo leta 2013 na območju
občine Škofja Loka 33 točkovnih naravnih vrednot, 43 jam in 30 območij. Med njimi imajo
status državnega pomena vse jame in 5 točkovnih vrednot. Omembe vredna je jama Marijino
brezno, ki se nahaja zahodno od škofjeloškega gradu. Gre za sistem več votlin ki segajo 275
m pod površje. Jama je v veliki večini razvita v oligocenskih glinah in konglomeratih in je
najdaljša jama v takih kamninah v Sloveniji (Marijino brezno, 2013). Območja naravnih
vrednot skupaj obsegajo več kot 1700 ha površine, gre pa predvsem za območja ob tokovih
obeh Sor.
2.2.2.2.Zavarovana območja
So eden izmed ukrepov varstva narave. Zakon o ohranjanju narave iz leta 1999 jih deli na
širša (narodni park, regijski park, krajinski park) in ožja zavarovana območja (strogi naravni
rezervat, naravni rezervat, naravni spomenik) (Narava, 2013).
V občini je 7 točkovnih zavarovanih območij in 6 poligonskih zavarovanih območij. Gre za
10 naravnih spomenikov in 3 spomenike oblikovanja narave. Vsi so lokalnega pomena.
2.2.2.3.Natura 2000
Slovenija se je v pristopni pogodbi za vstop v EU leta 2004 zavezala k določitvi območji
Nature 2000. To so ekološko pomembna območja določena na podlagi Direktive o pticah in
Direktive o habitatih. Takrat območja niso bila določena popolno, saj je država vključila le
73 % predvidenih območji ter se hkrati zavezala, da bo območja dopolnila. To naj bi se
končno, po dveh opozorilih Evropske komisije, zgodilo do konca leta 2013 (Natura 2000,
2013). Območja Nature 2000 v občini Škofja Loka pokrivajo 2160 ha in predstavljajo 14,79 %
celotne površine občine. Ta odstotek predstavlja pet območij, od tega dve večji: okolica
Lubnika z kraško jamo Marijino brezno (1248 ha) ter nižinski gozd ob regionalni cesti Škofja
Loka – Kranj na severu občine (700 ha) (Geoportal ARSO, 2013).
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2.2.2.4.Ekološko pomembna območja
Zakon o ohranjanju narave (1999) opredeljuje ekološko pomembna območja (EPO), kot
območja habitatnega tipa, dela habitatnega tipa ali večje ekosistemske enote, ki pomembno
prispeva k ohranjanju biotske raznovrstnosti. Predstavljajo eno izmed izhodišč za izdelavo
naravovarstvenih smernic in so obvezno izhodišče pri urejanju prostora in rabe naravnih
dobrin (Narava, 2013).
V občini je 4064 ha površine opredeljene kot ekološko pomembna območja. Največje
območje predstavlja Škofjeloško hribovje z nekaj manj kot 2000 ha.
Slika 13: Občina Škofja Loka – varovana območja narave (Geoportal ARSO, 2013)

2.2.3. Raba tal
Raba tal se je, tako v občini, kot tudi na državni ravni, v zadnjem stoletju močno spremenila.
Od poselitve tega območja pa vse do začetka 20. stoletja, se je večina prebivalstva na tem
območju preživljala z kmetijstvom. Ob zaključku druge faze kolonizacije, v 16. in 17. stoletju,
so bila vsa zemljišča primerna za kmetijsko proizvodnjo, že izkoriščena. Naraščanje števila
prebivalcev je povzročilo agrarno prenaseljenost ta pa pretirano rabo tal in porušenje
naravnega ravnovesja, izseljevanje, sezonsko delo, razvoj obrti in obrtnih zadrug.
Industrializacija, ki je sledila sredi 20. stoletja, je prinesla spremembo socialno-ekonomske
sestave prebivalstva. Sledili so procesi deagrarizacije, urbanizacije ter razvoja terciarnih in
kvartarnih dejavnosti, delež kmečkega prebivalstva se je občutno zmanjšal, kar je bilo vidno
tudi v rabi tal, spremenil se je tudi način kmetovanja. V hribovitem svetu je prišlo do
zaraščanja kmetijskih površin, predvsem na račun težko dostopnih travnikov, pašnikov in njiv.
Novi načini kmetovanja in usmerjenost kmetij v živinorejo so povečali produktivnost (Bat,
1996).
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Na podlagi GERK-a Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (Raba tal, 2012), smo
analizirali spremembe rabe tal v občini med leti 2002 in 2012. Iz preglednice so izključene
kategorije rabe tal, ki v katerem koli letu ne presegajo 10 ha skupne površine, saj po našem
mnenju bistveno ne prispevajo k spremembi rabe tal v občini.
Kljub nadaljevanju trenda zaraščanja in povečevanju deleža gozda v Sloveniji, se je delež
gozda v občini Škofja Loka zmanjšal (preglednica 8). V zadnjih desetih letih se je površina
gozda zmanjšala za skoraj 200 ha, oziroma za nekaj manj kot 2 %. Najbolj občutno se je
zmanjšala površina njiv in vrtov in sicer za več kot 300 ha (23 %). Med kategorijami, ki so se
v zadnjih desetih letih najbolj povečale, so trajni travniki, ki so se povečali za 15 %. Povečala
se je tudi površina pozidanih zemljišč, kmetijskih zemljišč v zaraščanju, ekstenzivnih
sadovnjakov in neobdelanih kmetijskih zemljišč.
Po podatkih o rabi tal iz leta 2012, v občini še vedno močno prevladuje gozd, ki porašča 67 %
občine, sledijo trajni travniki z 16,6 %, njive oziroma vrtovi z 7 % ter pozidana zemljišča z
6 %.
Preglednica 8: Občina Škofja Loka – raba tal med leti 2002 in 2012 (Raba tal, 2012)
Leto
Kategorija rabe tal*

2002

2005

2009

2012

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

Njiva oz. vrt

1.328

9,1

1.046

7,2

1.045

7,2

1.021

7

Začasni travnik

/

/

70

0,5

/

/

/

/

Ekstenzivni sadovnjak

131

0,9

129

0,9

140

1

162

1,1

Trajni travnik

2.104

14,4

2.365

16,2

2.512

17,2

2.423

16,6

Zemljišče v zaraščanju

14

0,1

20

0,1

62

0,4

75

0,5

Drevesa in grmičevje

82

0,6

89

0,6

76

0,5

84

0,6

Neobdelano kmet. zemljišče

/

/

/

/

/

/

42

0,3

Gozd

10.016

68,6

9.924

68

9.876

67,6

9.829

67,3

Pozidano zemljišče

850

5,8

869

6

798

5,5

880

6

Voda

72

0,5

78

0,5

73

0,5

68

0,5

*v tabelo so vključene le kategorije rabe tal, katere v kateremkoli letu presegajo 10 ha
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Slika 14: Občina Škofja Loka – raba tal leta 2012 (Raba tal, 2012)

2.2.4. Gospodarstvo
Samo mesto Škofja Loka je bilo že v srednjem veku močno gospodarsko središče, kjer sta
prevladovali obrt in trgovina, medtem ko se je večina prebivalstva na podeželju, od poselitve
do začetka 20. Stoletja, preživljala s kmetijstvom. Ob koncu druge faze kolonizacije v 16. in
17. stoletju so bile izkoriščene vse površine, primerne za kmetijsko pridelavo. Oblikovati se je
začelo železarstvo, tovorništvo in obrt, kar je predstavljalo tudi dodaten vir zaslužka na
kmetijah (Bat, 1996). Konkurenca na podeželju je sčasoma začela močno ovirati mestne
obrtnike, zato so se začeli oblikovati v rokodelske cehe, s katerimi so skušali vzpostaviti
monopol in pridobiti privilegije, predvsem pa omejiti obrt po vaseh. Cehi so višek dosegli v
17. stoletju, potem pa so, z uveljavljanjem svobodne trgovine in obrti, počasi začeli zamirati.
Močna zasidranost cehovske in trgovinske tradicije na tem območju je dolgo zavirala razvoj
industrije, katera se je razmahnila šele po prvi svetovni vojni. Tako je leta 1921 začela
obratovati tovarna klobukov Šešir, kasneje pa še drugi močni industrijski obrati, kot so LTH,
Odeja, Jelovica, Gorenjska predilnica, Peks itd. (Planina, 1976).
2.2.4.1.Kmetijstvo
Ob popisu leta 2002 je bilo v občini 500 kmetijskih gospodarstev, ob zadnjem popisu
kmetijskih gospodarstev leta 2010, pa se je ta številka zmanjšala na 459 kmetijskih
gospodarstev, ki so razpolagala z 3.138 ha kmetijskih zemljišč v uporabi (skupni pašniki niso
vključeni, v letu 2010 jih je bilo 8.221 ha) in 4294 glavami velike živine.
Več kot polovica kmetij je bila tržno usmerjenih, saj jih je 213 prodajalo svoje pridelke preko
posrednika, 50 pa neposredno potrošnikom. Kmetijska gospodarstva v občini so bila v veliki
meri usmerjena v rejo pašne živine. Takih kmetij je bilo v občini 339 oziroma 74 %. Glavni
razlog so seveda naravne danosti, saj razgiban relief, kisla, nerodovitna prst in ostre podnebne
razmere, večje specializacije v pridelovanje poljščin ne omogočajo (Popis kmetijstva 2010,
2012).
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Po podatkih iz leta 2002 je imela povprečna družinska kmetija v Sloveniji 10,6 ha zemljišč v
uporabi, od tega je 5,3 ha kmetijskih zemljišč. V Škofji Loki je bilo povprečno zemljišče
družinske kmetije v uporabi veliko 19,2 ha, od tega je bilo v uporabi 6,3 ha kmetijskih
zemljišč (Popis kmetijskih gospodarstev, 2002).
Preglednica 9: Občina Škofja Loka – kmetijska gospodarstva po tipu kmetovanja za leto 2010
(Popis kmetijstva 2010, 2012)
Tip kmetovanja

Število kmetijskih gospodarstev

Specializiran pridelovalec poljščin

54

Specializiran gojitelj trajnih nasadov

11

Specializiran rejec pašne živine

339

Mešana živinoreja

13

Mešano rastlinska pridelava - živinoreja

33

Nerazvrščeno

9

SKUPAJ

459

Ob pogledu na tabelo 9 opazimo kar veliko razliko med občino in stanjem v državi, saj se
deleži družinskih kmetij, razporejenih po velikostnih razredih zemljišč v uporabi, precej
razlikujejo. Tako je družinskih kmetij, ki imajo v uporabi manj kot 2 ha kmetijskih zemljišč v
Sloveniji 26,6 %, v občini pa le 17,1 %. Razveseljiv je podatek, da sta zadnja dva velikostna
razreda v občini nad državnim povprečjem. Družinskih kmetij z 5 do 10 ha zemljišč v uporabi
je 34, 7 %, takih nad 10 ha pa 18,2 %, kar je 5,6 % več kot znaša državno povprečje (Popis
kmetijskih gospodarstev, 2002).
Preglednica 10: Občina Škofja Loka – družinske kmetije po velikostnih razredih zemljišč v
uporabi leta 2000 (Popis kmetijskih gospodarstev, 2002)
Število

Delež (%)

Skupaj

0 - 2 ha

2 - <5 ha

5 - <10 ha

> 10 ha

Škofja Loka

496

17,1

30

34,7

18,2

SLOVENIJA

86.320

26,6

35,2

25,5

12,6

Starostna struktura gospodarjev je bila ob popisu kmetijskih gospodarstev iz leta 2000, tako v
občini, kot na državni ravni, zelo neugodna. Stanje v občini je bilo sicer za odtenek boljše od
slovenskega povprečja, saj je bilo gospodarjev pod 35. letom starosti 6,7 %, kar je 1,5 % več
kot na državni ravni. Na drugi strani pa je zaskrbljujoč podatek o gospodarjih starih več kot
64 let. Teh je bilo, tako v občini kot v državi, med vsemi starostnimi skupinami največ. V
občini celo dobro tretjino, v celotni državi pa nekaj več kot 32 % (Popis kmetijskih
gospodarstev, 2002).
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Preglednica 11: Občina Škofja Loka – gospodarji na družinskih kmetijah po starostnih
skupinah leta 2000 (Popis kmetijskih gospodarstev, 2002)
Delež (%)
pod 35

35 - 44

44 - 54

55 - 64

nad 64

Škofja Loka

6,7

13,5

23,2

23,2

33,4

SLOVENIJA

5,2

15,3

23,1

24,3

32,1

2.2.4.2.Industrija
Kljub temu, da so nekateri močni industrijski obrati zaprli svoja vrata, je bila v letu 2012
prevladujoča gospodarska panoga v občini še vedno industrija, z izgradnjo nakupovalnih
centrov pa so na veljavi pridobivale tudi storitvene dejavnosti. Primarni sektor je zaposloval
2 % ljudi, najbolje zastopani sekundarni 46 %, terciarni 21 % in kvartarni 31 %. (Občina
Škofja Loka, 2012). Občina spada tudi med tiste, ki so odvisne od velikih podjetij, saj je več
kot 40 % gospodarskih delovnih mest v velikih podjetjih. Gre za podjetja, kjer je število
zaposlenih višje od 250, letni promet večji od 50 milijonov evrov in/ali letna bilančna vsota
presega 43 milijonov evrov (Navodila za določitev…, 2013).To na dolgi rok predstavlja
veliko tveganje, saj ob morebitnem propadu podjetja, službo izgubi veliko ljudi (RRP
Gorenjske 2007 – 2013, 2012).
V občini Škofja Loka je bilo, po zadnjih podatkih, v register poslovnih subjektov AJPES-a
(2013), vpisanih 1.924 poslovnih subjektov, med njimi 640 gospodarskih družb, 856
samostojnih podjetnikov posameznikov, 28 pravnih oseb javnega prava, 56 nepridobitnih
organizacij, 209 društev in 135 drugih fizičnih oseb. Število poslovnih subjektov v občini se
je v primerjavi z letom 2011 povečalo za 150, v primerjavi z letom 2008 pa 332 (Poslovni
subjekti, 2013). Povprečna bruto plača v letu 2011 je znašala 1.426,55 €, kar znaša 93,6 %
povprečne slovenske bruto plače, povprečna neto plača pa 936,30 €, to predstavlja 94,8 %
povprečne slovenske neto plače na zaposleno osebo (Povprečna plača, 2013).
Enega izmed večjih razvojnih projektov v občini predstavlja izgradnja 6.000 m2 velikega
Tehnološkega parka v poslovni coni Trata. Njegova naloga bo ustvariti okolje za razvoj novih
tehnoloških podjetij v škofjeloški subregiji, ki bodo hkrati navezana na že obstoječa podjetja.
Osredotočil se bo na naslednja področja: livarstvo, strojegradnja, mehatronika, orodjarstvo,
lesarstvo (RRP Gorenjske 2007 – 2013). Zgrajen naj bi bil do leta 2013, a se to ni zgodilo,
datum zaključka projekta pa ni znan.
2.2.5. Promet
Škofja Loka je zaradi dobre prometne lege že v srednjem veku predstavljala pomembno točko
na poti proti Posočju in Furlaniji skozi Poljansko dolino. Po koncu prve svetovne vojne je
zaradi vzpostavitve meje ta povezava izgubila pomen, razvoj cestnega omrežja pa se je
nadaljeval šele po drugi svetovni vojni. Pomembno točko v razvoju prometnega omrežja
občine predstavlja izgradnja Gorenjske proge leta 1970, s katero je mesto dobilo svojo
železniško postajo. Le-ta je locirana izven mesta, kar je predstavljalo odlične pogoje za razvoj
industrije in oblikovanje industrijske cone na tem območju.
Tudi danes je prometni položaj Škofje Loke izrednega pomena. Tu namreč poteka 4. razvojna
os, ki povezuje Posočje z centralno Slovenijo. Ta je del Resolucije o nacionalnih razvojnih
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projektih za obdobje 2007 – 2023, ki jo je pripravila služba Vlade Republike Slovenije za
razvoj leta 2006. Trasa poteka od mejnega prehoda Robič, prek Tolmina, Kobarida, Dolenje
Trebuše, Cerknega, Gorenje vasi in Škofje Loke do Jeprce. Ključnega pomena je izgradnja
obvoznic okoli naselij Kobarid, Tolmin, Gorenja vas in Škofja Loka ter cestnega odseka
Cerkno – Hotavlje, s katerim bi se izognili prehodu preko Kladij (4. razvojna os, 2012).
Nekateri odseki cest v občini so izredno obremenjeni. Po podatkih DARS-a (Obremenjenost
cest, 2013) so zelo obremenjene ceste tiste, kjer znaša povprečni letni dnevni promet (PLDP)
več kot 50 % ocenjene zmogljivosti za določeno kategorijo ceste, pri dani urni distribuciji
prometa. Kapaciteta za regionalne ceste je 20.000 vozil na dan, kar pomeni, da znaša mejna
obremenitev ceste 10.000 vozil na dan. V občini Škofja Loka se je leta 2013 število prometa
beležilo na petih števnih mestih, štiri merilna mesta so bila na regionalnih cestah 1. reda, eno
pa na regionalni cesti 2. reda. Na cestnem odseku Škofja Loka (števno mesto Škofja Loka) je
bil PLDP v letu 2011 kar 24.296 vozil, kar uvršča odsek med enega najbolj obremenjenih
cestnih odsekov v državi. Na odseku Kranj – Škofja Loka (števno mesto Dorfarje), je bil
PLDP 13.378 vozil, na odseku Škofja Loka – Jeprca (števno mesto Godešič) 13.137, na
odseku Škofja Loka – Gorenja Vas (števno mesto Zminec) 7.183 vozil in na odseku Češnjica
– Škofja Loka (števno mesto Bukovica) 5.268 vozil (Prometne obremenitve, 2013).
Po zadnjih podatkih iz leta 2012 skozi občino poteka 415,7 km javnih cest, od tega kar 8,8 km
javnih poti za kolesarje, kar predstavlja skoraj 14 % vseh javnih poti za kolesarje v državi
(Dolžine cest, 2012). Kot že rečeno skozi občino poteka tudi kratek del železniške proge
(okrog 7 km), ki pa bo po zdajšnjih načrtih v prihodnosti izgubila na pomenu. Do leta 2020 se
namreč načrtuje izgradnja nove gorenjske proge Jesenice – Kranj – Ljubljana z navezavo na
letališče Jožeta Pučnika. Tako naj bi sedanja povezava preko Škofje Loke ostala v uporabi za
lokalni promet (Bogataj, 2012). V prihodnje se z izgradnjo Poljanske in Severne obvoznice
načrtuje tudi več kot dobrodošla prometna razbremenitev starega mestnega jedra Škofje Loke.
Poljanska obvoznica bo nadomestila odsek regionalne ceste Jeprca – Zminec – Želin, ki zdaj
poteka skozi staro mestno jedro Škofja Loka. Težak kamionski promet ter z njim povezana
hrup in emisije močno znižujeta kvaliteto bivanja v mestnem jedru, posledice pa so vidne tudi
na stavbah sicer lepo ohranjenega srednjeveškega Spodnjega trga oziroma Lontrga. Trenutno
je projekt Poljanske obvoznice največji projekt v gradnji na državnih cestah, s katerim
upravlja Direkcija Republike Slovenije za ceste. Dolžina novega odseka bo 3.932 m, med
drugim bo zgrajen tudi 660 m dolg predor pod hribom Sten in najdaljši most čez Soro pri
naselju Puštal v dolžini 202 m. Vrednost celotnega projekta je ocenjena na 43 milijonov evrov,
zaključil pa naj bi se avgusta 2013 (Poljanska obvoznica, 2012).
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Slika 15: Občina Škofja Loka – potek trase Poljanske obvoznice (Občina Škofja Loka, 2012)

2.2.6. Turizem
Glavno turistično točko občine predstavlja njeno središče Škofja Loka. Mesto velja za drugo
najstarejše mesto pri nas ter najlepše ohranjeno med srednjeveškimi. Občina je po zadnjih
razpoložljivih podatkih (avgust 2012) nudila 193 ležišč, od tega 172 stalnih (upoštevani so
bili samo objekti z najmanj 10 stalnimi ležišči). V letu 2011 je občino obiskalo 3.707 turistov,
med njimi 3.244 tujih. Statistični urad Republike Slovenije je istega leta zabeležil 7.728
nočitev turistov, od tega 6.538 nočitev tujih gostov. V primerjavi z preteklimi leti je opazen
precejšen porast tujih turistov, medtem ko število domačih turistov stagnira (Prenočitvene
zmogljivosti…, 2012).
Preglednica 12: Občina Škofja Loka – prihodi in nočitve turistov med leti 2008 in 2011
(Prenočitvene zmogljivosti…, 2012)
LETO

Prihodi
turistov skupaj

Prihodi
turistov domači

Prihodi
turistov - tuji

Prenočitve
turistov skupaj

Prenočitve
turistov domači

Prenočitve
turistov - tuji

2008

1.697

464

1.233

4.045

1.075

2.970

2009

2.459

301

2.158

5.758

780

4.978

2010

2.838

458

2.380

6.474

1.093

5.381

2011

3.707

463

3.244

7.728

1.190

6.538

Med glavnimi turističnimi atrakcijami je škofjeloški grad, katerega na leto obišče okrog
50.000 obiskovalcev. Ob pohodništvu, kolesarjenju ter drugih aktivnostih v naravi je potrebno
omeniti tudi smučišče Stari Vrh, ki ga v dobri sezoni prav tako obišče nad 50.000 smučarjev
(Turistično društvo Škofja Loka, 2012) Precej odmeven, tudi mednarodno, je Škofjeloški
pasijon. Velja za prvo v celoti ohranjeno dramsko besedilo v slovenskem jeziku, ob zadnji
uprizoritvi leta 2009 pa si ga je ogledalo kar 24.000 gledalcev (Škofjeloški pasijon, 2012).
Vsako leto se na Mestne trgu v poletnih mesecih odvija tudi zdaj že tradicionalna prireditev,
kjer je prikazano nekdanje srednjeveško življenje Ločank in Ločanov. Na stojnicah poteka
demonstracija starih obrti (kovaštvo, izdelava loškega kruhka), prireditev spremlja
srednjeveška glasba in domačini oblečeni v, za tisti čas značilna, oblačila. Prireditev je vsako
leto, če je le vreme naklonjeno, odlično obiskana (Historial Škofja Loka, 2012).
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3.

GOZD V OBČINI

3.1. DELEŽ GOZDA
Slovenija je gozdnata dežela, saj je gozd leta 2012 pokrival kar 58,5 % celotnega ozemlja
države. To nas je med državami članicami Evropske unije uvrščalo na visoko tretje mesto,
takoj za Švedsko in Finsko (Splošni podatki in dejstva…, 2012). Občina Škofja Loka je po
deležu gozda krepko presegala slovensko povprečje, saj je 9.758 hektarov gozdnih površin v
letu 2012 predstavljalo nekaj manj kot 67 % površine občine (GGN GGO Kranj, 2012).
Na tem mestu je potrebno dodati, da se površina gozdnega prostora v občini, pridobljena iz
Gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Kranj razlikuje od površine
gozdnega prostora v občine, pridobljenega z pomočjo programskega orodja ArcGIS, na
podlagi podatkov priskrbljenih s strani Območne enote Kranj Zavoda za gozdove Slovenije.
Površina gozdnega prostora, izračunana s pomočjo programskega orodja, je od površine, ki je
zapisana v Gozdnogospodarskem načrtu, za 106 ha manjša. Do te napake je po vsej
verjetnosti prišlo zaradi napak pri digitaliziranju gozdnega prostora, saj meji
Gozdnogospodarskega območja Kranj in občine nista skladni. Zaradi lažje interpretacije
podatkov, so bili, ob izdelavi sledečih kart in tabel izhajajočih iz teh kart, uporabljeni podatki
Zavoda za gozdove Kranj.
Visok delež gozda je tesno povezan z hribovitim reliefom občine. Večja naselja so
skoncentrirana na Sorškem polju in v dnu obeh dolin. Na hribovitih območjih tako najdemo le
manjše zaselke in samotne kmetije, katerih prebivalci se zaradi reliefnih in podnebnih danosti
pretežno ukvarjajo z živinorejo in gozdarstvom.
Slika 16: Občina Škofja Loka – razporeditev gozdnih in negozdnih površin (Površina gozda…,
2012)
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3.2. GOZDNE ZDRUŽBE
Glavne gozdne združbe v občini predstavljajo združbe z bukvijo, najbolj razširjena med njimi
pa je gozdna združba bukve in rebrenjače. Le-ta predstavlja skoraj 70 %, skupaj z ostalimi
bukovimi gozdnimi združbami pa več kot 88 % vseh gozdnih združb v občini. Praktično ves
hribovit del občine poraščajo bukove gozdne združbe, razen v okolici Bukovice v Selški
dolini ter nad Lenartom pod Lušo, kjer najdemo manjši zaplati gozdne združbe jelke in
trokrpega mahu. Ostale gozdne združbe najdemo na ravninskem delu občine in ob vznožju
hribovja. Tako v gozdovih na Sorškem polju prevladujeta združbi navadnega gabra z črnim
telohom ter borovnico, najdemo pa tudi gozdno združbo rdečega bora in borovnice, značilno
za kislo prst. Slednja združba najbolj obsežno porašča vznožje vzhodnega dela Škofjeloškega
hribovja zahodno od naselja Dorfarje (Vegetacijska karta…, 2002).
Karta gozdnih združb (slika 17) nam ne poda realne slike gozdne vegetacije na
obravnavanem območju. Gozdne združbe nam prikazujejo le potencialno vegetacijo na nekem
območju, ne pa tudi dejanske. Tu raste precej smreke, ki pa je umetno zasajena. Smreka je
zaradi svoje široke uporabnosti in hitre rasti ekonomsko zelo zanimiva, zato se lastniki
gozdov pogosto odločajo za njeno sajenje. Dejansko drevesno sestavo smo prikazali s
pomočjo podatkov o lesni zalogi posameznih drevesnih vrst. V preglednici 13 smo prikazali
tri najbolj zastopane drevesne vrste iglavcev in tri najbolj zastopane drevesne vrste listavcev v
občini iz leta 2013. Rezultati preglednice potrjujejo naša predvidevanja, saj je smreka z skoraj
45 % najbolj zastopana drevesna vrsta v občini, sledi ji bukev z nekaj več kot 25 %. Med
ostalimi listavci je najbolj razširjen hrast graden (7,9 %), med iglavci pa jelka (4,7 %).
Slika 17: Občina Škofja Loka – gozdne združbe (Vegetacijska karta…, 2002)

29

Slika 18: Občina Škofja Loka – delež posameznih gozdnih združb (Vegetacijska karta…,
2002)
5.6%
2.5%

1.4%

bukev in rebrenjača

0.8%

1.5%

1.4%

2.1%

bukev in pravi
kostanj
bukev in črni gaber

6.3%
5.2%

3.9%
69.4%

bukev in navadno
tevje
bukev in navadno
kresničevje
bukev in velecvetna
mrtva kopriva
navadni gaber in
borovnica
navadni gaber in
črni teloh

Preglednica 13: Občina Škofja Loka – drevesna sestava gozdov (Drevesna sestva…, 2013)
Drevesna sestava
Drevesna vrsta

Delež (%)

smreka

44,9

jelka

4,7

rdeči bor

3,3

ostali iglavci

0,3

bukev

25,2

graden

7,9

kostanj

6,2

ostali listavci

7,5
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Slika 19: Občina Škofja Loka – delež posamezne drevesne vrste (Drevesna sestava, 2013)

7.5%

smreka

6.2%

jelka
redeči bor

7.9%
44.9%

ostali iglavci
bukev
graden

25.2%

kostanj
ostali listavci
0.3%

4.7%
3.3%

3.3. OHRANJENOST GOZDOV
Ohranjenost gozdov se določa glede na delež drevesnih vrst, katere so v naravni sestavi
gozdne združbe tuje oz. so redke. Ločimo naslednje kategorije (Pravilnik o
gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih delih, 1998):
-

ohranjeni gozdovi (tujih oz. redko prisotnih vrst je manj kot 30 %),
spremenjeni gozdovi (tujih oz. redko prisotnih vrst je med 31 in 70 %),
močno spremenjeni gozdovi (tujih oz. redko prisotnih vrst je med 71 in 90 %),
izmenjani gozdovi (tujih oz. redko prisotnih vrst je več kot 90 %).

Odstopanja od naravne drevesne sestave gozda dolgoročno prinaša mnogo težav pri
gospodarjenju z gozdom, saj so spremenjeni gozdovi manj stabilni in bolj podvrženi zunanjim
vplivom. Bolj kot drevesna sestava odstopa od naravne, težje je predvideti gospodarjenje z
takim gozdom.
Preglednica 14: Občina Škofja Loka in Slovenija – ohranjenost gozdov (Ohranjenost
gozdov…, 2012; Ohranjenost drevesne…, 2009)
Ohranjenost gozdov (%)
Območje

Ohranjeni gozdovi

Spremenjeni
gozdovi

Močno
spremenjeni
gozdovi

Izmenjani gozdovi

Škofja Loka

41,7

49,6

7,5

1,2

Slovenija

55

33

10

2
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Slika 20: Občina Škofja Loka – ohranjenost gozdov (Ohranjenost gozdov…, 2012)

Po podatkih Zavoda za gozdove Slovenije (2012) se je v občini Škofja Loka leta 2012 med
ohranjene gozdove uvrščalo nekaj manj kot 42 %, spremenjenih gozdov je bilo 49,6 %,
močno spremenjenih 7,5 %, izmenjanih pa 1,2 %. Ob pogledu na podatke za Slovenijo v oči
bode kategorija spremenjeni gozdovi. Le-teh je v občini skoraj 17 % več kot znaša slovensko
povprečje (preglednica 14). Vse ostale kategorije so pod slovenskim povprečjem.
Najbolj spremenjeni gozdovi so večnamenski, predvsem zaradi pospešenega izsekavanja
bukve za potrebe železarstva ter saditve ekonomsko zanimive smreke (žagarstvo). V 16.
stoletju se je zaradi potrebe po oblikovanju novih kmetijskih površin razmahnilo pašništvo, na
ravninskih delih pa poljedelstvo (GGN GGO Kranj, 2012). Tu se je v preteklosti tudi
najintenzivneje gospodarilo. Na drugi strani so najbolj ohranjeni gozdovi tisti s posebnim
namenom, kjer ukrepi niso dovoljeni ter varovalni gozdovi.

3.4. KATEGORIJE GOZDOV
Zaradi potrebe po usmerjanju in spremljanju razvoja gozdov v večjih vsebinsko enovitih
celotah, se gozd v posameznih enotah razvrsti v kategorijo in gospodarski razred (Pravilnik o
gozdnogospodarskih…, 1998). Gozd se deli na naslednje kategorije:
-

večnamenski gozd,
gozd s posebnim namenom, v katerih so gozdnogospodarski ukrepi dovoljeni,
gozd s posebnim namenom, v katerih gozdnogospodarski ukrepi niso dovoljeni,
oziroma so dovoljeni le izjemoma,
varovalni gozd.
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Za gozdove s posebnim namenom se določi tiste, kjer je izjemno poudarjena raziskovalna in
higiensko-zdravstvena funkcija, ter funkcija varovanja naravne in kulturne dediščine. Sem se
uvrščajo še gozdovi, kjer je izjemno poudarjena zaščitna, rekreacijska, turistična, poučna,
obrambna ali estetska funkcija, ter gozdna zemljišča namenjena obrambnim potrebam. Sem
uvrščamo še gozdove na območjih, ki so razglašena za naravne znamenitosti (Zakon o
gozdovih, 1993).
Gozdove s posebnimi nameni, v katerih gozdnogospodarski ukrepi niso dovoljeni,
predstavljajo gozdni rezervati (Zakon o gozdovih, 1993).
Varovalni gozdovi so tisti, ki v zaostrenih ekoloških razmerah varujejo sebe, svoje zemljišče
in nižje ležeča zemljišča, ter gozdovi, v katerih je izjemno poudarjena katera koli druga
ekološka funkcija (Zakon o gozdovih, 1993)
Preglednica 15: Občina Škofja Loka – kategorije gozdov (Kategorije gozdov…, 2012)
Kategorija gozdov

Površina gozdov (ha)

Površina gozdov (%)

Večnamenski gozd

8.672

89,8

GPN*, ukrepi so dovoljeni

765

7,9

GPN*, ukrepi niso dovoljeni

43

0,5

Varovalni gozd

172

1,8

SKUPAJ

9.652

100

*gozdovi s posebnimi nameni

Slika 21: Občina Škofja Loka – kategorije gozdov (Kategorije gozdov…, 2012)
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V občini je leta 2012 močno prevladoval večnamenski gozd. Tega je bilo skoraj 90 %.
Posledice se kažejo v ohranjenosti gozdov, saj je delež spremenjenih gozdov precej visok
(slika 20). Gozdov s posebnimi nameni, kjer so ukrepi dovoljeni, je bilo nekaj manj kot 8 %.
Gre predvsem za gozdove v okolici mesta Škofja Loka, kateri imajo poudarjeno higienskozdravstveno funkcijo, pa tudi rekreacijsko, poučno in estetsko funkcijo. 43 ha površine občine
predstavlja leta 1979 ustanovljeni gozdni rezervat Zminec, ki je hkrati edini v občini.
Varovalnih gozdov je bilo 172 ha, oziroma 1,8 % vseh gozdov. Glavnina jih je v okolici
Lubnika, večje površine pa so še v južnem delu občine in sicer po Sveto Barbaro in v okolici
Kovskega vrha.
Požarna ogroženost gozdov v občini je bila nizka, saj je ogroženih le 68,26 ha gozdov, kar
predstavlja le 0,7 % vseh gozdov (Požarna ogroženost.., 2012)

3.5. LASTNIŠTVO GOZDOV
Po zadnjih podatkih Zavoda za gozdove Slovenije (2012) je bilo v občini Škofja Loka 9.500
ha zasebnih gozdov, kar predstavlja več kot 97 % vse gozdov v občini. Državnih gozdov je le
nekaj več kot 250 ha, kar je dobra 2,5 %, medtem ko imajo lokalne skupnosti v lasti okrog 9
ha gozdov (GGN GGO Kranj, 2012).
V primerjavi z državo, kjer je bilo v zasebni lasti 74 %, v državni in občinski pa 26 % gozdov,
je bil delež državnih gozdov v občini zelo nizek. Tako kot v mnogih drugih občinah se tudi tu
gozdna posest še naprej deli, število lastnikov gozdov pa se povečuje. Po zadnjih znanih
podatkih iz leta 2012 naj bi jih bilo v Sloveniji že več kot 313.000, skupaj z solastniki celo
461.000. Veliko število lastnikov in solastnikov ter posledična razdrobljenost onemogoča
dobro strokovno delo in optimalno izrabo gozdnih virov v zasebnih gozdovih (Lastništvo
gozdov, 2012).
Preglednica 16: Občina Škofja Loka – površina in delež gozda po oblikah lastništva (GGN
GGO Kranj, 2012)

Zasebni gozdovi

Državni gozdovi

Gozdovi lokalnih
skupnosti

Skupaj

Površina gozda (ha)

9.497,9

251

8,8

9.757,7

Delež (%)

97,3

2,6

0,09

100

Gozd v občini predstavlja tudi zelo pomemben vir zaslužka za kmete. Leta 2012 je bilo 62 %
zasebnih gozdov je v lasti kmečkih lastnikov, na ravni države je ta podatek za kar 20 % nižji.
Po podatkih Popisa kmetijstva iz leta 2010 med 459 kmetijskimi gospodarstvi v občini 402
gospodarita tudi z gozdom. V njihovi lasti je nekaj manj kot 6.000 ha gozda, to je nekaj manj
kot 15 ha na kmetijsko gospodarstvo. Z vidika razvoja podeželja je ta podatek zelo ugoden,
saj se poselitev in kulturna krajina, ob upoštevanju dejstva, da je velika večina kmetijskih
gospodarstev odvisna od dohodkov iz gozda, ohranjata.
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Preglednica 17: Občina Škofja Loka in Slovenija – delež gozdov kmetijskih gospodarstev v
zasebnih gozdovih (Raba tal, 2012; Poročilo o gozdovih, 2012)
Površina zasebnih gozdov (ha)

Površina gozdov kmetijskih
gospodarstev (ha)

Delež gozdov kmetijskih
gospodarstev od vseh zasebnih
gozdov (%)

Škofja Loka

9.498

5.919

62,3

Slovenija

884.877

373.629

42,2

3.6. LESNA ZALOGA, PRIRASTEK, POSEK
Podatke o lesni zalogi in prirastku so nam posredovali iz Območne enote Kranj, Zavoda za
gozdove Slovenije (Lesna zaloga in prirastek…, 2013), podatke o možnem in realiziranem
poseku smo dobili na spletni strani ZGS o lesni biomasi (Lesna biomasa, 2013), podatke za
Slovenijo pa smo pridobili na spletni strani Zavoda za gozdove Slovenije (Lesna zaloga,
2013). Podatki o lesni zalogi in prirastku za občino so iz leta 2003 (GE Selca), 2007 (GE
Škofja Loka) in 2008 (GE Poljane), podatki za možen in realiziran poseka pa so za obdobje
med leti 2002 in 2005. Podatki za državo so iz let 2009 in 2010.
Lesna zaloga v občini Škofja Loka je po zadnjih podatkih znašala 3.079.401 m3, oziroma
316,9 m3/ha, od tega so k celotni lesni zalogi iglavci prispevali 53,2 %, listavci pa 46,8 %.
Povprečna lesna zaloga na državni ravni je bila, v primerjavi z občino Škofja Loka, precej
manjša, saj je leta 2010 znašala 279,3 m3/ha. K njej so iglavci prispevali 46,4 %, listavci pa
53,6 %. Najvišjo lesno zalogo v občini smo zabeležili v zasebnih gozdovih (317,9 m3/ha),
nekaj manjšo pa v državnih gozdovi (278,9 m3/ha) in občinskih gozdovi (268,9 m3/ha). Lesna
zaloga na prebivalca v Sloveniji je leta 2010 znašala nekaj več kot 161 m3/preb., v občini pa
136 m3/preb.
Povprečni letni prirastek v občini Škofja Loka je znašal 5,1 m3/ha, k temu so iglavci
prispevali 2,3 m3/ha (45,1%), listavci pa 2,8 m3/ha (54, 9%). Povprečni letni prirastek v
Sloveniji je bil v primerjavo z občino nekoliko večji in sicer 6,85 m3/ha.
Možni posek na državni ravni je bil leta 2009 5.321.927 m3, oziroma 4,5 m3/ha. K temu so
47,8 % prispevali iglavci in 52,2 % listavci. V občini je znašal 44.742 m3, oziroma 4,6 m3/ha.
Med drevesnimi vrstami so k njemu največ prispevale smreka (35%), bukev (30%), graden in
kostanj (vsak po 9 %). V občini je bilo skupaj posekanih 19.174 m3 dreves, kar znaša 42.9 %
maksimalnega možnega poseka, v Sloveniji pa je bilo leta 2010 skupno posekanih 3.374.137
m3 dreves, realizacija maksimalnega možnega poseka je bila 63,4 %. Možen posek na
prebivalca na državni ravni je znašal 2,6 m3/preb., v občini pa nekaj manj kot 2 m3/preb.
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Preglednica 18: Občina Škofja Loka – lesna zaloga in prirastek ( Lesna zaloga…,2013)
Iglavci

Listavci

Skupaj

m3/ha

%

m3/ha

%

m3/ha

%

Lesna zaloga

168,5

53,2

148,4

46,8

316,9

100

Prirastek

2,3

45,1

2,8

54,9

5,1

100

3.7. ODPRTOST GOZDA
Eden izmed glavnih razlogov za nizko realizacijo poseka so težke razmere za gospodarjenje z
gozdovi. Razgiban relief z strmimi pobočji onemogoča gradnjo gozdnih prometnic. To vpliva
na manjšo odprtost gozda, saj je spravilna razdalja, oziroma razdalja do najbližje gozdne
prometnice primerne za odvoz lesa, daljša. Delo otežuje še zastarele gozdarska mehanizacija
in veliko ročnega dela. To privede do utrujenosti in nezbranosti, kar pogosto vodi do nesreč
pri delu v gozdu.
Občina Škofja Loka večine zgoraj naštetih težav nima. To kaže na to, da kmetje, ki so
večinski lastniki gozda v občini, dobro skrbijo za svoje gozdove, saj so v nemalo primerih
eksistenčno odvisni od dohodka iz gozda. Blagi nakloni omogočajo gradnjo gozdnih
prometnic in gozdovi v občini so z njimi dobro odprti. Tako je bilo leta 2012 nekaj več kot
16 % gozdov manj kot 200 m oddaljenih od najbližje spravilne gozdne ceste, več kot 90 %
gozdov pa je bilo od najbližje prometnice oddaljenih manj kot 600 m. Zaobljen relief in
majhni nakloni so tudi razlog, da večina spravila poteka s pomočjo traktorja in ročno. Meja
traktorskega spravila lesa je namreč 30 % naklon. Gozdnih območij, kjer naklon ne presega
30 % je v občini, kot že rečeno, 26,5 %. Tako je spravilo s traktorjem potekalo na 4.879 ha,
oziroma v več kot polovici gozdov. V kombinaciji z ročnim spravilom se ta odstotek povzpne
na več kot 98 %. Edino spravilo lesa s pomočjo žičnice poteka v gozdovih pod Lubnikom,
kjer zaradi velikih naklonov gradnja gozdnih prometnic ni mogoča. V kombinaciji z ročnim
spravilom se žičniško spravilo uporablja še v nekaterih gozdovih južno od Visokega, tudi tu
zaradi velikih naklonov (Odprtost gozdov…, 2012).
Tudi odprtost gozdov s prometnicami je dobra, saj znaša 17 m/ha gozda, medtem ko je
državno povprečje 10,6 m/ha gozdne površine (LEK Škofja Loka, 2012; Poročilo o gozdovih,
2012).
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Preglednica 19: Občina Škofja Loka – način spravila in spravilna razdalja (Odprtost gozdov…,
2012)
Površina

Spravilna razdalja v metrih (%)

Način spravila
ha

%

do 200

200 400

400 600

600 800

800 1000

1000 1200

nad
1200

S traktorjem

4.939

50,6

19,7

54,3

20,8

2,8

2,4

0

0

Z žičnico

35

0,4

0

22,8

34,3

42,9

0

0

0

Ročno

14

0,1

100

0

0

0

0

0

0

Kombinirano I*

4.680

50

11,5

44,2

30,8

9

3,9

0,4

0,2

Kombinirano
II**

47

0,5

12,8

87,2

0

0

0

0

0

Ni podatka***

43

0,4

100

0

0

0

0

0

0

Skupaj

9.758

100

16,2

49

25,5

5,8

3,2

0,2

0,1

*kombinacija traktorskega in ročnega spravila, **kombinacija žičniškega in ročnega spravila,***gozdni rezervat
Zminec, gospodarjenje z gozdom ni dovoljeno

3.8. FUNKCIJE GOZDA
Gozd ima, kot bistvena prvina oblikovanja okolja, izredno pomembno vlogo. Med njegove
temeljne vloge prištevamo ohranjanje narave in varovanje našega okolja (Program razvoja…,
1996). Ob upoštevanju, da Slovenija nima veliko drugih naravnih virov, je gozd tudi
izrednega gospodarskega pomena. Primerno gospodarjenje z gozdovi privede v pridelavo
kvalitetnega lesa, dobiček od njegove prodaje pa skrbi za ohranjanje kmetij ter posledično
razvoj podeželja. Bolj ohranjeni gozdovi so tudi dobra podlaga za razvoj turizma in rekreacije.
Funkcije se določa na območju gozdnega prostora, kar je po Zakonu o gozdovih (1993) gozd
oziroma gozdno zemljišče in negozdno zemljišče, katero je ekološko oziroma funkcionalno
povezano z gozdom ter skupaj z njim zagotavlja uresničevanje funkcij gozda.
Isti zakon določa tudi stopnje poudarjenosti gozdnih funkcij:
1. stopnja: funkcija določa način gospodarjenja z gozdom.
2. stopnja: funkcija pomembno vpliva na način gospodarjenja z gozdom.
3. stopnja: funkcija le deloma vpliva na način gospodarjenja z gozdom.
Zakon o gozdovih določa tudi ekološke, socialne in proizvodne funkcije gozda. Sledeča
razlaga funkcij gozda je povzeta po Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih delih iz leta 2006 (Pravilni o…, 2006).
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3.8.1. Ekološke funkcije gozda
Ekološke funkcije so:
-

funkcija varovanja gozdnih zemljišč in sestojev
Varovanje rastišča in njegove okolice pred posledicami vseh vrst erozijskih procesov,
zlasti zagotavljanje (ohranjanje) odpornosti tal na erozijske pojave, ki jih povzročajo
mraz, sneg, voda in veter; preprečevanje razvoja (pojavljanja) zemeljskih in snežnih
plazov, podorov in usadov; preprečevanje poglabljanja pobočnih jarkov;
preprečevanje premeščanja naplavin; zadrževanje drobnega plovnega materiala;
ohranjanje rodovitnosti gozdnih tal. Poudarjeno varovalno funkcijo imajo zlasti
gozdovi na gornji gozdni meji, na erozijskih, plazljivih ali plazovitih območjih,
določenih v skladu s predpisi o vodah, na zelo strmih pobočjih, sušnih legah, plitvih
skalovitih ali kamnitih tleh.

-

hidrološka funkcija
Mehansko in biološko čiščenje vode, ki odteče ali pronica z gozdnih površin, ter
uravnavanje vodnega režima z zadrževanem hitrega odtekanja padavinske vode (dežja)
s površja (po pobočjih in v globino), počasnejšim taljenjem snega, ohranjanjem vode v
gozdnih tleh in rastlinah in zakasnjenim pronicanjem vode iz gozdnih tal v sušnih
obdobjih. Poudarjeno hidrološko funkcijo imajo zlasti gozdovi v poplavnih,
vodovarstvenih in potencialnih vodovarstvenih območjih, določenih v skladu s
predpisi o vodah.

-

biotopska funkcija
Zagotavljanje življenjskega prostora rastlinskim in živalskim življenjskim združbam,
zlasti tistih vrst, katerih življenjski ciklus je pomembno povezan z gozdom, ohranjanje
biotske raznovrstnosti in zagotavljanje naravnega ravnovesja. Poudarjeno biotopsko
funkcijo in funkcijo ohranjanja biotske raznovrstnosti imajo zlasti gozdovi s habitati
redkih ali ogroženih rastlinskih vrst, s habitati, pomembnimi za obstoj in ohranitev
populacij divjadi, s habitati in habitatnimi tipi, ki se po predpisih o ohranjanju narave
ohranjajo v ugodnem stanju, ter gozdovi, ki imajo status posebnega varstvenega
območja, potencialnega posebnega ohranitvenega območja ali ekološko pomembnega
območja.

-

klimatska funkcija
Manjšanje hitrosti in spreminjanje smeri vetrov; vpliv na temperaturo in vlažnost
zraka ter na razmerje med plini v ozračju (proizvodnja kisika,skladiščenje ogljika v
lesu in tleh). Poudarjeno klimatsko funkcijo opravljajo zlasti gozdovi, ki varujejo
naselja, rekreacijske in turistične objekte, prometnice, ter kmetijske kulture pred
škodljivimi učinki vetra in mraza; gozdovi, ki se nahajajo v območjih stalnih ali
pogostih močnih vetrov, ki povzročajo kalamitete (vetrolomi); gozdovi, kjer stalna
prisotnost vetrov povzroča deformirano rast gozdnega drevja ipd.

Ob upoštevanju dejstva, da je imela občina Škofja Loka leta 2012 več kot 22.000 prebivalcev,
od tega samo naselje skoraj 12.000, med ekološkimi funkcijami, katere so izrednega pomena,
najprej pomislimo na klimatsko funkcijo. Tako so se gozdovi z prvo stopnjo poudarjenosti
klimatske funkcije nahajali v neposredni bližini samega naselja Škofja Loka, ter na Sorškem
polju, kjer varujejo kmetijska zemljišča. Dokaj dobro razvita industrija v občini dviguje
pomen gozdnega prostora in dodatno pojasnjuje visoko stopnjo poudarjenosti omenjene
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gozdne funkcije v okolici mesta. Ta ekološka funkcija je bila z 1. stopnjo poudarjenosti
zastopana na skoraj 5 % površine gozdnega prostora.
Ostale tri ekološke funkcije so bile s prvo stopnjo poudarjenosti izražene na manjših,
razdrobljenih območjih. Varovalna funkcija je bila najmočneje izražena na območju
varovalnih gozdov, hidrološka na območju zajetij pitne vode za občino, biotopska pa v
gozdnem rezervatu Zminec in še na nekaterih manjših območjih. Slednja je bila z 2. stopnjo
poudarjenosti zastopana na več kot 21 % gozdnega prostora, predvsem v okolici Lubnika in v
gozdovih severozahodno od naselja Škofja Loka.
Preglednica 20: Občina Škofja Loka – površina in delež ekoloških funkcij gozda po stopnji
izraženosti (Okoljske funkcije…, 2012)
Ekološke funkcije
Stopnja
izraženosti

Površina v ha

Delež v %

varovalna

hidrološka

biotopska

klimatska

varovalna

hidrološka

biotopska

klimatska

1. stopnja

172

270

152

459

1,8

2,8

1,6

4,7

2. stopnja

799

100

2.052

412

8,3

1

21,2

4,3

3. stopnja

8.680

9.281

7.448

780

89,9

96,2

77,2

91

SKUPAJ

9.651

9.651

9.652

9.651

100

100

100

100

Slika 22: Občina Škofja Loka – ekološke funkcije (skupaj) gozda po stopnji izraženosti
(Okoljske funkcije…, 2012).
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3.8.2. Socialne funkcije gozda
Socialne funkcije so:
-

zaščitna funkcija – varovanje objektov
Zaščita prometnic,naselij in drugih objektov pred naravnimi pojavi, kot so padanje
kamenja in peska, snežni zameti, bočni vetrovi in zdrsi zemljišča, ter zagotavljane
varnosti bivanja in prometa. Poudarjeno zaščitno funkcijo opravljajo zlasti gozdovi na
strmih pobočjih nad cesto ali železnico ter pod njo.

-

rekreacijska funkcija
Omogočanje aktivnosti, ki telesno in duševno sproščajo in krepijo, vključno z
nabiranjem gozdnih plodov za lastne potrebe. Poudarjeno rekreacijsko funkcijo imajo
gozdovi z ustreznimi naravnimi danostmi, dostopnostjo in dosegljivostjo, ter
rekreacijsko infrastrukturo (poti, objekti).

-

turistična funkcija
Zadovoljevanje potreb obiskovalcev, ki zaradi oddiha ali razvedrila, povezanega z
gozdom, začasno spremenijo svoj kraj bivanja. Poudarjeno turistično funkcijo
opravljajo gozdovi v okolici turističnih krajev, v katerih se nahajajo turistični objekti,
turistične točke in znamenitosti, ki se pojavljajo kot motiv v turistično propagandne
namene, ali po katerih se odvija turistično vodenje.

-

poučna funkcija
Ozaveščanje in posredovanje znanj o gozdu ter gospodarjenju z njim laični ali
strokovni javnosti. Poudarjeno poučno funkcijo opravljajo gozdovi, po katerih so
speljane oziroma v katerih se nahajajo gozdne, naravoslovne, ipd. poti, muzeji na
prostem (gozdne učilnice), učni in demonstracijski objekti za izvajane praktičnega
pouka v sistemu gozdarskega izobraževanja in poklicnega usposabljanja ipd.

-

raziskovalna funkcija
Načrtno zbiranje, opazovanje in ugotavljanje dejstev o gozdovih, njihovem
izkoriščanju in rabi. Raziskovalno funkcijo opravljajo zlasti gozdovi, v katerih so
postavljene raziskovalne ploskve, raziskovalni objekti, razne merilne naprave, ipd. s
katerimi v okviru raziskovalnih projektov ali programov upravljajo raziskovalne
institucije.

-

higiensko-zdravstvena funkcija
Izboljšanje kakovosti in ohranjanje zdravega življenjskega okolja ter blaženje
škodljivih vplivov imisij z absorpcijo sestavin onesnaženega ozračja, intenzivnejšo
termiko in turbulenco ter izolacijo pred hrupom. Poudarjeno higiensko-zdravstveno
funkcijo opravljajo zlasti gozdovi v neposredni bližini bolnic in zdravilišč, ter godovi,
ki se nahajajo v pasu med naselji oziroma bivalnimi objekti ter večjimi viri hrupa,
smradu, sevanja in onesnaženja, kot so npr. avtocesta, železnica, termoelektrarne,
kamnolomi, peskokopi, kafilerije, intenzivna živinoreja, smetišča in sežigalnice
odpadkov, kurilnice, športna in otroška igrišča ipd.

-

funkcija varovanja naravnih vrednot
Varovanje redkih, dragocenih, znamenitih ali drugih vrednih naravnih pojavov.
Poudarjeno funkcijo varstva naravnih vrednot opravljajo gozdovi ali njihovi deli, ki
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imajo po predpisih o ohranjanju narave status naravne vrednote, območja
pričakovanih naravnih vrednot ali zavarovana območja.
-

funkcija varovanja kulturne dediščine
Varovanje in ohranjanje območij ali objektov, ki so rezultat ustvarjalnosti človeka in
njegovih različnih dejavnosti, družbenega razvoja in dogajanj, značilnih za posamezna
obdobja v slovenskem in širšem prostoru. Poudarjeno funkcijo varovanja kulturne
dediščine opravljajo zlasti gozdovi v neposredni okolici enot kulturne dediščine ter
ostanki ohranjenih tradicionalnih oblik gospodarjenja (npr. steljniki, panjevci, gaji,
logi).

-

obrambna funkcija
Varovanje zemljišč in objektov, pomembnih za javno varnost, obrambo, zunanje
zadeve ter obveščevalno in varnostno dejavnost državnih organov Republike Slovenije.
Poudarjeno obrambno funkcijo imajo zlasti gozdovi, ki se nahajajo v neposredni
bližini državne meje, gozdovi, ki se uporabljajo kot poligoni za urjenje policijskih ali
vojaških enot, ter gozdovi, ki varujejo črpališča pitne vode, državne rezerve, policijske,
vojaške ipd. objekte.

-

estetska funkcija
Omogočanje doživljanja skladnosti likovnih in funkcionalnih prvin v krajini.
Poudarjeno estetsko funkcijo opravljajo predvsem gozdovi v izjemnih krajinah in
območjih nacionalne prepoznavnosti po predpisih o urejanju prostora ter območjih
kulturne krajine po predpisih o varstvu kulturne dediščine, v območjih krajinske
pestrosti po predpisih o ohranjanju narave ter gozdovi, namenjeni zakrivanju
degradacijskih procesov ali drugih vizualno motečih elementov v krajini.

Tudi razporejenost in stopnja izraženosti socialnih funkcij gozda je, tako kot ekološke
funkcije, v veliki meri vezana na središče občine, naselje Škofja Loka. Tako ima gozdni
prostor v okolici samega mesta večinoma 1. stopnjo izraženosti socialnih funkcij, medtem ko
se stopnja izraženosti z pomikanjem proti višje ležečim hribovitim predelom občine
praviloma zmanjšuje. Kljub temu pa najdemo tudi v zahodnih in južnih delih občine, območja
gozda, kjer so socialne funkcije izražene s 1. stopnjo.
Med samimi socialnimi funkcijami zastopanimi z 1. stopnjo izraženosti najbolj izstopa
rekreacijska funkcija. Le-ta je leta 2012 zavzemala 933 ha oziroma 9,7 % gozdnega prostora v
občini. Gre predvsem za gozdna območja v neposredni bližini naselja Škofja Loka, območja v
okolici priljubljenih pohodniških točk (Lubnik, Sv. Ožbolt, Sv. Andrej), ter za gozdove v
okolici smučišča Stari vrh. Prva stopnja izraženosti estetskih funkcij se prav tako kaže v
gozdovih v okolici mesta, v večji meri pa še na območju Tavčarjevega dvorca na Visokem, na
ravnici reke Sore s poplavnimi lokami in prodišči pri Retečah ter na območju gozdnega
rezervata Zminec. Omembe vredna je še higiensko-zdravstvena funkcija. Z prvo stopnjo
izraženosti se kaže izključno v bližnji okolici naselja Škofja Loka, saj gozdovi na tem
območju blažijo nevarne in nezaželene vplive industrije in prometa ter izboljšujejo bivalno
okolje.
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Preglednica 21: Občina Škofja Loka – površina in delež socialnih funkcij po stopnji
izraženosti (Socialne funkcije…, 2012)
1. stopnja

Socialna funkcija

2. stopnja

3. stopnja

ostalo

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

Zaščitna

43

0,5

2

0,02

0

0

9.607

99,5

Rekreacijska

933

9,7

2.477

25,7

6.242

64,6

0

0

Turistična

131

1,3

229

2,4

9.292

96,3

0

0

Poučna

49

0,5

0

0

9.603

99,5

0

0

Raziskovalna

43

0,4

0

0

0

0

9.609

99,6

Higiensko-zdravstvena

545

5,6

0

0

9.107

94,4

0

0

F. varstva naravnih
vrednot

0

0

275

2,8

0

0

9.377

97,2

F. varovanja kulturne
dediščine

0

0

382

4

0

0

9.270

96

Estetska

691

7,2

0

0

0

0

8.960

92,8

Obrambna

2

0,02

0

0

0

0

9.650

99,9

Slika 23: Občina Škofja Loka – socialne funkcije gozda (skupaj) po stopnji izraženosti
(Socialne funkcije…, 2012)
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3.8.3. Proizvodne funkcije gozda
Proizvodne funkcije so:
-

lesnoproizvodna funkcija
Proizvajanje nadzemne lesne mase, ki jo je možno gospodarsko izkoriščati.
Poudarjeno lesnoproizvodno funkcijo opravljajo gozdovi z nadpovprečno rastnostjo na
rastiščih z nadpovprečno proizvodno zmogljivostjo.

-

pridobivanje drugih gozdnih dobrin
Izkoriščanje nelesnih materialnih koristi iz gozda, z izjemo divjadi in rekreativne rabe
gozdov, ki se lahko pojavijo na trgu. Poudarjeno funkcijo pridobivanja drugih gozdnih
dobrin opravljajo zlasti gozdovi, ki se gojijo zaradi plodov, gozdni semenski objekti,
gozdovi, kjer se intenzivno odvija steljarjenje, čebelja paša, pridobivanje smole in
drevesnih sokov, pridobivanje okrasnega drevja, izkoriščanje sečnih ostankov, ipd. če
so ti proizvodi predmet prodaje ali nadaljnje obdelave in niso namenjeni le lastni
uporabi.

-

lovnogospodarska funkcija
Gospodarjenje s populacijami prostoživečih živalskih vrst, ki jih je po predpisih o lovu
in divjadi dovoljeno loviti. Poudarjeno lovnogospodarsko funkcijo imajo zlasti
gozdovi oziroma gozdni prostor v lovnogojitvenih oborah, gozdovi z visoko gostoto
populacij velikih rastlinojedov oziroma gozdovi, v katerih prehranska kapaciteta
okolja omogoča višjo številčnost divjadi.

Izmed proizvodnih funkcij je z katerokoli izmed treh stopenj izraženosti je bila leta 2012
zastopana le lesnoproizvodna funkcija gozda. Ta je bila z 1. stopnjo izraženosti zastopana na
28,1 %, z 2. stopnjo na 70 % in s 3. stopnjo na 1,4 % površine gozda. 0,5 % površine gozda
(preglednica 22) predstavlja gozdni rezervat Zminec, v katerem je izkoriščanje gozda v
gospodarske namene prepovedano. Gospodarsko najbolj pomembni gozdovi se tako nahajajo
na severovzhodnem in jugovzhodnem delu občine.
Preglednica 22: Občina Škofja Loka – površina in delež proizvodnih funkcij po stopnji
izraženosti (Proizvodne funkcije..., 2012)
1. stopnja

2. stopnja

3. stopnja

ostalo

Proizvodna funkcija
ha

%

ha

%

Ha

%

ha

%

Lesnoproizvodna

2.716

28,1

6.758

70

135

1,4

43

0,5

F.pridobivanja drugih
gozdnih dobrin

0

0

0

0

0

0

0

0

Lovnogospodarska

0

0

0

0

0

0

0

0
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Slika 24: Občina Škofja Loka – proizvodne funkcije gozda (skupaj) po stopnji izraženosti
(Proizvodne funkcije…, 2012)

3.8.4. Konflikti med funkcijami
Funkcije, ki jih opravlja nek gozdni prostor, so lahko v sožitju, oziroma se celo dopolnjujejo,
velikokrat pa pride situacije, kjer so si določene funkcije v nasprotju, zato v takih primerih
govorimo o konfliktnih območjih. Za najbolj problematična oziroma konfliktna območja
smatramo tista, kjer so močno poudarjene tako ekološke kot tudi socialne funkcije. V primeru
socialnih funkcij ne govorimo o vseh funkcijah ampak samo o okolje obremenjujočih
socialnih funkcijah. To so rekreacijska, turistična, poučna in obrambna funkcija. Območja
kjer so na istem področju prisotne tako ekološke kot okolje obremenjujoče socialne funkcije
se razvrščajo v sledeče razrede (Strokovne podlage…, 2003):
1. območje: s prvo stopnjo poudarjenosti sta navzoči vsaj ena ekološka in vsaj ena okolje
obremenjujoča socialna funkcija.
2. območje: na območju je prisotna vsaj ena ekološka funkcija s prvo stopnjo poudarjenosti in
vsaj ena okolje obremenjujoča socialna funkcija z drugo stopnjo poudarjenosti.
3. območje: navzoča je vsaj ena ekološka funkcija z drugo stopnjo poudarjenosti in vsaj ena
okolje obremenjujoča socialna funkcija s prvo stopnjo poudarjenosti.
4. območje: navzoči sta vsaj ena ekološka in vsaj ena okolje obremenjujoča socialna funkcija
z drugo stopnjo poudarjenosti.
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Iz preglednice 23 je razvidno, da je bilo po zadnjih podatkih v občini Škofja Loka 16 %
konfliktnih območji gozda. Velik del teh območji predstavlja 467 ha veliko tako imenovano 1.
območje. To predstavlja skoraj 5 % vseh potencialno konfliktnih gozdnih območij v občini.
Gre predvsem za primestne gozdove v neposredni bližini Škofje Loka, kjer je izmed
ekoloških funkcij z prvo stopnjo poudarjenosti izražena klimatska funkcija, med okolje
obremenjujočimi socialnimi funkcijami pa rekreacijska in turistična. Potencialno konfliktna
območja so tudi nekatera vodovarstvena območja. Eno izmed njih se nahaja pod Lubnikom,
ki pa je hkrati tudi pomembna pohodniška točka. Drugo je v bližini naselja Gosteče, kjer
okoliški hribi prav tako predstavljajo pomembno rekreacijsko območje.
Preglednica 23: Občina Škofja Loka – površina in delež konfliktnih območij (Konfliktna
območja…, 2012)
Konfliktna območja

Površina (ha)

Delež (%)

1. območje

467

4,8

2. območje

108

1,1

3. območje

201

2,1

4. območje

772

8

Skupaj

1.548

16

Slika 25: Občina Škofja Loka – območja prekrivanja ekoloških in okolje obremenjujočih
socialnih funkcij (Konfliktna območja…, 2012)
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4.

TEORIJA TRAJNOSTNO-SONARAVNEGA RAZVOJA

4.1. RAZVOJ KONCEPTA TRAJNOSTNO-SONARAVNEGA RAZVOJA SKOZI
ZGODOVINO
Hitra rast prebivalstva in s tem mest, večanje industrijske proizvodnje in prekomerno
izčrpavanje naravnih virov je pustilo v okolju trajne sledi. Prebivalstvo razvitih držav se je
začelo zavedati hudih negativnih posledic industrijske revolucije ter spoznalo, da tehnološki
napredek in brezmejna ekonomska rast nista vedno najboljša rešitev. Konec 60. in začetek 70.
let 20. stoletja tako označujemo za začetek koncepta trajnostno-sonaravnega razvoja v
političnem smislu (Ferreira, 2005). Končno je prevladalo spoznanje, da sprememba
zakonodaje ne bo zadostovala, potrebna bo sprememba razvojnega modela, saj so razvojni
modeli sedanjosti že v bližnji prihodnosti neuporabni oziroma okoljsko neprimerni. Planetarni
modeli razvoja se postopoma okoljsko dograjujejo, nastajajoči model trajnostnega
sonaravnega razvoja pa predstavlja morda najbolj trdne temelje razvojne strategije človeštva
začetka 21. stoletja. Sam model je sicer zasnovan na organiziranosti materialnega življenja
človeštva v okviru okoljskih zmogljivosti (Plut, 1998). Sama ideja o organiziranju
gospodarskega sistema na način, da le-ta zagotavlja trajne donose v okvirih zmogljivosti
okolja, sicer ni nova, saj so jo v preteklosti uporabljali že ribiči in gozdarji, ki so ulov oziroma
posek prilagajali rasti biomase (Pearce, 1993).
Leta 1972 je v Stockholmu potekala prva svetovna konferenca Združenih narodov o
človekovem okolju, ob tej priložnosti pa je bila sprejeta tudi deklaracija, ki velja za začetek
zakonodajnega in institucionalnega urejanja varstva okolja. V deklaraciji so bili obravnavani
problemi onesnaženosti človeškega okolja, uničevanje virov, ogroženosti rastlinskih in
živalskih vrst ter zavzemanje za izboljšanje človeške blaginje, kot pogoj za doseganje
zastavljenih ciljev pa je bilo izpostavljeno skupno reševanje problemov (Declaration of…,
2013).
Pojem trajnostnega sonaravnega razvoja se je v strokovnih krogih pojavil leta 1980, ko je
Svetovna zveza za varstvo narave (IUCN) izdala Svetovno strategijo za ohranjanje okolja
(WCS), ki velja za predhodnico koncepta trajnostno-sonaravnega razvoja. V strategiji je bilo
zapisano, da ohranjanje okolja ni mogoče z razvojem, ki povečuje revščino in bedo ljudi.
Ohranjanje okolja in razvoj sta tesno povezana, kjer je slednji odvisen od nosilnih
zmogljivosti okolja. Če rodovitnost in produktivnost planeta nista zaščiteni, je prihodnost
človeštva ogrožena (The history of…, 2013).
Leta 1983 je bila ustanovljena Svetovna komisija za okolje in razvoj pri OZN, ki je leta 1987
pod vodstvom takratne norveške predsednice vlade Gro Harlem Brundtland, izdala poročilo
»Our Common Future«, v katerem je opozorila na vedno večjo ogroženost naše Zemlje zaradi
vedno hujše revščine, degradacije okolja, bolezni in onesnaževanja. Komisija je bila mnenja,
da mora svetovno gospodarstvo sicer zadovoljiti potrebe in legitimne zahteve človeštva,
vendar pa rast ne sme preseči ekoloških meja našega planeta. Komisija je v poročilu podala
tudi najbolj splošno in danes največkrat uporabljeno definicijo trajnostno-sonaravnega razvoja.
Ta se glasi: »trajnostno-sonaravni razvoj je razvoj, ki je sposoben zadovoljiti potrebe v
sedanjosti, ne da bi pri tem ogrožal možnosti prihodnjih generacij za zadovoljevanje njihovih
potreb« (Keating, 1995).
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Druga svetovna konferenca OZN o okolju je potekala leta 1992 v Riu de Janeiru. Na tej
konferenci je bil koncept sonaravnega razvoja sprejet kot prihodnja temeljna svetovna
paradigma upravljanja z okoljskimi viri. Sprejete so bile deklaracije o klimatskih spremembah,
biotski raznovrstnosti, gozdovih in Agenda 21 kot akcijski načrt za zaščito okolja in
gospodarski razvoj (trajnostno-sonaravni razvoj) v 21. stoletju. Udeleženke, med katerim je
bila tudi Slovenija, so se obvezale v udejanjanje deklaracij, ki pa ni bilo zakonsko predpisano
(Plut, 1998). Sprejeta sta bila dva mednarodna sporazuma, dve načelni izjavi in obsežen
seznam ukrepov za trajnostni razvoj (Keating, 1995):
-

-

Deklaracija o okolju in razvoju (določa pravice in odgovornosti držav pri njihovem
prizadevanju za razvoj in blagostanje).
Agenda 21 (načrt za uveljavljanje družbeno, gospodarsko in okoljsko trajnostnega
razvoja).
Načelna izjava o gozdovih (podaja smernice za upravljanje, varovanje in trajnostni
razvoj v vseh vrstah gozdov, ki so pomembni za gospodarski razvoj in ohranitev vseh
oblik življenja).
Konvencija ZN o podnebnih spremembah (stabiliziranje plinov tople grede v ozračju
na stopnji, ki ne bo nevarno spremenila svetovnega podnebnega sistema).
Konvencija o biološki raznovrstnosti (zahteva sprejetje ukrepov za ohranitev pestrosti
rastlinskega in živalskega sveta, ter zagotovilo, da se pridobitve izkoriščanja biološke
raznovrstnosti pravično porazdelijo).

10 let po srečanju v Riu de Janeiru je bil v Johannesburgu organiziran svetovni vrh o
trajnostnem razvoju Johannesburg 2012 oziroma »Rio+10«. Na njem so ugotavljali
uresničevanje ciljev iz Ria in ocenili napredek na poti k trajnostnem razvoju. Ugotovitve so
bile zaskrbljujoče saj so ugotovili, da se revščina in okoljska degradacija v primerjavi z letom
1992 povečujeta. Srečanje ni ponudilo nobenih odmevnih sprememb in dogovorov, le
ponovno obvezovanje k že predhodno sprejetim dokumentom in k pospešenemu
uresničevanju zastavljenih ciljev, sprejet je bil le bolj ohlapen implementacijski načrt. Kljub
vsemu je bilo sprejeto nekaj konkretnih ciljev (Johannesburg Summit 2002, 2013):
-

do leta 2015 prepoloviti delež prebivalstva brez osnovne zdravstvene oskrbe,
do leta 2020 preiti na uporabo in proizvodnjo kemičnih sredstev na način, ki ne bo
imel pomembnejših povratnih učinkov na človeško zdravje in okolje,
do leta 2015 vzdrževati ali obnoviti zaloge rib, da bi zagotovili maksimalne trajnostne
donose,
do 2010 občutno zmanjšati trenutne procese zmanjševanja biološke raznovrstnosti.

Med 20. in 22. junijem 2012 je v Riu de Janeiru potekala konferenca ZN o trajnostnem
razvoju, imenovana tudi Rio+20, kjer so svetovni voditelji poizkušali doseči politično
zavezujoč dogovor o trajnostnem razvoju, oceniti dosedanji napredek in pomanjkljivosti.
Glavni med seboj prepletajoči temi srečanja sta bili zeleno gospodarstvo v okviru trajnostnega
razvoja in izkoriščanje revščine ter institucionalni okvir za trajnostni razvoj. Želeni rezultat
konference je bil sprejetje zaključnega dokumenta, ki predstavlja politično deklaracijo s
političnimi zavezami za trajnostni razvoj, s poudarkom na prehodu v zeleno gospodarstvo in
morebitnimi cilji za trajnostni razvoj (Evropska unija na konferenci…, 2012). Glavne
rezultate srečanja lahko povzamemo v petih točkah (Ensuring sustainable…, 2013):
-

zeleno gospodarstvo, kot pomembno orodje za doseganje trajnostnega razvoja,
ukrepanje na prednostnih področjih, kot so izkoreninjanje revščine, trajnostno
kmetijstvo, voda, trajnostna energija, dostojno delo za vse, oceani in ribištvo,
trajnostna proizvodnja in potrošnja,
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-

sporazum za razvoj trajnostnih razvojnih ciljev (SDGs),
sporazum za razvoj učinkovite Strategije financiranja trajnostnega razvoja,
krepitev institucionalnega okvira trajnostnega razvoja.

Ob koncu konference je bilo sprejeto preko 700 dogovorov in odobrenih preko 500 bilijonov
dolarjev denarne pomoči v korist doseganja trajnostnega razvoja. Sprejet je bil končni
politični dokument »The Future we want« (Report of…, 2013). Kljub nekaterim pozitivnim
rezultatom srečanja, je nekaj svetovnih organizacij izrazilo razočaranje nad doseženim. Tako
je Svetovni sklad za naravo (WWF) izrazil nezadovoljstvo nad polovičnimi dogovori.
Pogajanja je označil kot zamujeno priložnost, saj konferenca ni ponudila konkretnih
dogovorov glede prihodnosti trajnostnega razvoja, poleg tega pa je premalo držav, ki bi bile
pripravljene uvesti drastične spremembe (WWF nezadovoljan…,2012).

4.2. OPREDELITEV POJMA TRAJNOSTNO-SONARAVNI RAZVOJ
Slovar slovenskega knjižnega jezika (1995) opisuje pridevnik trajnosten, trajen, kot »nekaj, ki
je, obstaja, se pojavlja neomejeno dolgo«, oziroma »nekaj, ki zaradi svojih lastnosti lahko
obstaja, se uporablja dalj časa«.
Pridevnik sonaraven pa je v Slovenskem pravopisu (2010) uporabljen v stavku »sonaravno
gospodarjenje z gozdovi«, oziroma »skladno z naravo«.
Ob povezavi obeh pojmov lahko potemtakem trajnostno-sonaravni razvoj razlagamo kot
razvoj, ki je dolgoročen, hkrati pa v skladu z naravo.
Geografski terminološki slovar (1995) trajnostni razvoj opisuje kot »razvojno usmeritev
človeške družbe, usklajena, uravnotežena z naravnimi razmerami, ki ohranja okolje, naravne
vire za prihodnost«, trajnostni sonaravni razvoj pa kot »skladen regionalni razvoj v okviru
nosilnosti okolja in smotrne rabe vseh razpoložljivih gospodarskih, infrastrukturnih in
človeških virov«.
Zakon o varstvu okolja (2004) govori o načelu trajnostnega razvoja, kot o »gospodarskem in
socialnem razvoju družbe, ki pri zadovoljevanju potreb sedanje generacije upošteva enake
možnosti zadovoljevanja potreb prihodnjih in omogoča dolgoročno ohranjanje okolja«.
Osnovno definicijo »Sustainable Development« je, kot že rečeno, podala Svetovna komisija
za okolje in razvoj (WCED), v svojem poročilu »Our Common Future« (Our Common Future,
1987).. Ta definicija trajnostno-sonaravnega razvoja je vsebinsko zelo ohlapna, zato so
kasneje nastale številne interpretacije in ogromno novih definicij (Plut, 2002).
Sustainability (SU) je potrebno pojmovati dvoplastno in sicer kot načelo trajnosti
(trajnostnosti), ki ga lahko uresničujemo z sonaravnostjo oziroma sonaravno zasnovano
dejavnostjo. Z besedo trajnostnost tako želimo poudariti cilj, težnjo ohranjanja naravnega
kapitala in dolgoročno (trajno) zasnovanega delovanja gospodarstva in celotne družbe. Z
besedo sonaravnost pa poudarjamo način (usmeritev, smernica), za ohranjanje naravnega
kapitala, torej naravi in okolju trajno (dolgoročno) prilagojeno delovanje (dejavnosti) družbe.
S uporabo pojma sonaravni razvoj v geografiji je potrebno poudariti tudi prostorske omejitve
bivanja, dela in preživljanja prostega časa v okviru omejitev (zmogljivosti) narave, pokrajine.
Če regionalni razvoj, poleg načela okoljske in prostorske trajnosti, obravnavamo tudi z vidika
načel gospodarske in socialne trajnosti je primerneje uporabljati pojem trajnostno sonaravni
regionalni razvoj (Plut, 2002).
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V gozdarski stroki se, poleg pojmov trajnost in sonaravnost, uporablja tudi pojem
mnogonamenskost. Tako Gašperšič (1995) opredeljuje mnogonamenskost v gospodarjenju z
gozdovi kot harmonično in hkratno uresničevanje več ciljev na isti gozdni površini s temeljito
notranje usklajenim sistemom vseh gozdnogospodarskih ukrepov v gozdu. Načela trajnosti,
sonaravnosti in mnogonamenskosti so med seboj vsebinsko prepletena in neločljivo povezana.
Za Slovenijo je značilno sonaravno gospodarjenje (v širšem pomenu), za katerega je značilno,
da zagotavlja trajnost gozda in vseh njegovih vlog (mnogonamenskost) na način, ki je skladen
z naravnimi procesi (sonaravnost v ožjem smislu). Sodobno gozdarstvo je tako lahko le
sonaravno, ekosistemsko, večnamensko in trajnostno hkrati (Bončina, 1997). Ob
mnogonamenskem gospodarjenju z gozdovi ni več v ospredju pridobitniški interes,
neposredno vezan na lastnika gozda, ampak gre za rabo, ki je dostopna vsem državljanom
(Winkler, 1998).

TRAJNOSTNO-SONARAVNI RAZVOJ OBČINE ŠKOFJA LOKA

5.

5.1. ČLENITEV OBČINE
Za izdelavo čim bolj natančne ocene trajnostno-sonaravnega razvoja občine, je bilo najprej
potrebno oblikovati enote, ki bi bile čim bolj homogene in nam tako dale najboljše možne
rezultate. Po izdelavi več delitev, smo se na koncu odločili za delitev občine na podlagi meja
naselij z manjšimi modifikacijami.
Osnovno delitev smo opravili na podlagi nadmorske višine in naklonov površja. Na podlagi
Digitalnega modela nadmorskih višin 12,5 m x 12,5 m smo izločili območja z nadmorsko
višino manjšo od 400 m in nadmorsko višino, ki je znašala 400 m ali več. Tako smo v grobem
ločili nižinska območja od hribovskih. Naslednji kriterij je predstavljal naklon površja. Za
mejno vrednost smo vzeli 20°, kar predstavlja zgornjo mejo modernega kmetijstva in možne
poselitve (Ogrin, Plut, 2009). Ob upoštevanju obeh kriterijev smo občino razdelili v tri
geomorfološko bolj ali manj homogena območja: polje, doline in hribovja. Kasneje smo ta tri
območja razdelili v sedem enot, kjer smo upoštevali Natkovo pokrajinskoekološko členitev
Slovenije (Špes in sod., 2002). V zadnji fazi smo posamezni enoti pripisali naselje, ki, bodisi
na podlagi naravno-geografskih, bodisi družbeno-geografskih dejavnikov, najbolj ustreza
posamezni enoti in na ta način razvrstili vseh 62 naselij občine. Za oblikovanje enot na
podlagi meja naselij smo se odločili predvsem zaradi lažje obdelave podatkov in kasnejše
izdelave kazalnikov okoljske, socialne in ekonomske trajnosti. Enote smo dodelili naslednja
imena:
-

Škofja Loka z okolico
Sorško polje
Poljanska dolina
Selška dolina
Škofjeloško hribovje
Polhograjsko hribovje
Šmohorsko hribovje

Tri izmed omenjenih naselij nismo v celoti vključili v izbrano enoto, temveč smo jih zaradi
izrazite družbeno-geografske dvojnosti, razdelili med tri enote. Naselji Sveti Duh in Virmaše,
ki se nahajata severno od naselja Škofja Loka, ob regionalni cesti Škofja Loka – Kranj, smo,
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zaradi izrazite koncentracije poselitve na zahodni strani naselij, razdelili med enoti Škofja
Loka z okolico in Sorško polje, mejo predstavlja železniška proga. Tretjo modifikacijo smo
opravili z umetno delitvijo naselja Vincarje, katero je locirano vzhodno od naselja Škofja
Loka. Tudi tu je razlog v razporeditvi poselitve. Samo naselje je stisnjeno pod vznožje
Škofjeloškega hribovja, medtem ko večino občine porašča gozd, poselitve pa tu, predvsem
zaradi neugodnih naravnih danosti, ni. Tako smo omenjeno naselje razdelili med enoti Škofja
Loka z okolico in Škofjeloško hribovje.
Enote smo izdelali na podlagi podatkov o naseljih v Sloveniji (2012) Geodetske uprave
Republike Slovenije.
Slika 26: Občina Škofja Loka – členitev na enote

5.1.1. Škofja Loka z okolico
Površina enote znaša 17,81 km2, kar predstavlja 12,2 % celotne površine občine. Vanjo smo
vključili 15 naselij v celoti (Binkelj, Crngrob, Dorfarje, Forme, Grenc, Lipica, Moškrin,
Papirnica, Pevno, Podpulfrca, Stara Loka, Suha, Škofja Loka, Trnje in Virlog), ter gosteje
poseljene dele treh naselij (Sveti Duh, Vincarje, Virmaše). Površina naselja Sveti Duh,
vključenega v enoto Škofja Loka z okolico znaša 1,48 km2, oziroma 47,3 % celotne površine
naselja, površina naselja Virmaše, vključenega v enoto Škofja Loka z okolico, 0,5 km2 (30,3 %
naselja), površina naselja Vincarje pa 0,65 km2 (16 % naselja).
Naselja so bila v to enoto vključena predvsem na podlagi gostote poselitve, upoštevali pa smo
tudi naselja, kjer je poselitev redkejša, vendar le-ta, zaradi svoje dostopnosti (bližina gosteje
poseljenih naselij) in svojih naravnih danosti, predstavljajo pomembno območje rekreacije in
oddiha okoliških prebivalcev. Ta naselja so bila določena na podlagi gozdnih funkcij, oziroma
prve stopnje poudarjenosti socialnih funkcij. Taka naselja so predvsem Moškrin, Crngrob in
Pevno na severu enote. Ravninski gozd, ki se razrašča na območju omenjenih naselij, okoliški
prebivalci pogosto izkoriščajo za preživljanje prostega časa v naravi (športne aktivnosti,
gobarjenje, nabiranje divjega kostanja,…).
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5.1.2. Sorško polje
Enota Sorško polje meri 20,45 km2 in predstavlja 14 % površine občine. Obsega 8 naselij v
celoti (Draga, Gosteče, Gorenja vas – Reteče, Gosteče, Hosta, Pungert, Reteče in Trata), ter
dela naselij Sveti Duh in Virmaše, kjer prevladuje kmetijska raba prostora. Del naselja Sveti
Duh, ki je vključen v to enoto meri 1,65 km2 (52,7 % celotne površine naselja), del naselja
Virmaše v omenjeni enoti pa 1,15 km2 (69,7 % površine naselja).
Naselja ob vznožju Polhograjskega hribovja (Hosta, Pungert, Gosteče in Draga) sicer
obsegajo tudi del gozda, vendar je njihovo prebivalstvo v veliki meri vezano na Sorško polje
(precejšen delež kmečkega prebivalstva, ki obdeluje površine na obeh bregovih Sore). Ta
povezanost je bila glavni razlog za uvrstitev omenjenih naselij v enoto Sorško polje v celoti.
5.1.3. Poljanska dolina
V enoto Poljanska dolina je vključenih sedem naselij (Bodovlje, Brode, Gabrk, Log ad Škofjo
Loko, Puštal, Visoko pri Poljanah in Zminec), ki skupaj merijo 17,12 km2 in predstavljajo
11,7 % celotne površine občine. Naselja so bila v enoto uvrščena na podlagi lokacije v
Poljanski dolini, skozi vsa teče tudi Poljanska Sora. Naselje Puštal bi lahko, zaradi gostote
poselitve v njegovem severnem delu, uvrstili tudi v enoto Škofja Loka z okolico, vendar ga
naravno-geografski (pritok Poljanske Sore Hrastnica) in družbeno-geografski dejavniki
(redkejša poselitev v osrednjem in južnem delu naselja) uvršajo v enoto Poljanska dolina.
5.1.4. Selška dolina
Je najmanjša izmed sedmih enot, saj meri le 6,73 km2 in zavzema 4,6 % občine. Sestavljajo jo
le tri naselja (Bukovica, Praprotno, Vešter). Majhna površina enote je posledica dolžine
Selške doline, ki se uvršča v občino Škofja Loka. Ta je precej krajša kot Poljanska dolina in
se zaključi že pred Dolenjo vasjo, preostali del doline pa že pripada občini Železniki. Kriteriji
za uvrstitev naselij v to enoto so bili podobni kot pri uvršanju naselij v enoto Poljanska dolina.
5.1.5. Škofjeloško hribovje
Predstavlja površinsko najobsežnejšo enoto v občini z 38,24 km2 (26,2 % površine občine).
Vanjo smo vključili 12 naselij v celotnem obsegu (Breznica pod Lubnikom, Sveti Florijan nad
Škofjo Loko, Gabrovo, Gabrška Gora, Na Logu, Rovte v Selški dolini, Sopotnica, Spodnja
Luša, Stirpnik, Sveti Lenart, Sveti Tomaž in Zgornja Luša) ter del naselja Vincarje, ki ni bil
vključen v enoto Škofja Loka z okolico. Ta del predstavlja 84 % celotnega naselja oziroma
3,41 km2.
5.1.6. Polhograjsko hribovje
Del Polhograjskega hribovja, na žalost ne tisti z krajinskim parkom Polhograjski dolomiti, se
nahaja znotraj meja škofjeloške občine. Naselja na območju hribovja smo uvrstili v enoto
Polhograjsko hribovje. Zajema 8 naselij (Bukov Vrh nad Visokim, Kovski Vrh, Staniče, Sveti
Andrej, Sveta Barbara, Sveti Ožbolt, Svetega Petra Hrib in Valterski Vrh), ki skupaj merijo
31,19 km2 in zavzemajo 21,4 % površine občine.
5.1.7. Šmohorsko hribovje
Del hribovja severno od Selške doline pripada Šmohorskemu hribovju, po katerem smo
poimenovali tudi enoto. Najbolj severno ležeča enote občine obsega 6 naselij (Bukovščica,
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Knape, Križna Gora, Pozirno, Strmica in Ševlje). Razteza se na 14,48 km2 in predstavlja 9,9 %
površine občine.

5.2. KAZALCI TRAJNOSTNEGA RAZVOJA OBČINE ŠKOFJA LOKA
Za potrebe ocenjevanja trajnostno-sonaravnega razvoja obstaja cela paleta kazalcev, ki pa so v
veliki večini primerni le za državno raven, še redkeje za regionalno ali občinsko ravan. Pri
določanju trajnostno-sonaravnega razvoja bolj podrobnih prostorskih enot, se ti kazalci
pogosto izkažejo za neuporabne. Tako se srečamo z problemov pomanjkanja dovolj
kvalitetnih podatkov in posledično manjšim izborom kazalcev. Največji problem predstavljajo
podatki z ekonomskega področja.
Za oceno okoljske, socialne in ekonomske trajnosti posameznih enot, smo imeli na razpolago
dve vrsti podatkov. Na eni strani smo pridobili grafične podatke, primerne za obdelavo z
programom ArcGIS, na drugi strani pa podatke Statističnega urada Republike Slovenije v
obliki preglednic. Obdelava grafičnih podatkov nam ni povzročala večjih težav, saj smo jih z
računalniško obdelavo priredili izbranim enotam in dobili želene rezultate. Več težav smo
imeli z obdelavo podatkov dostopnih v preglednicah. Odločili smo se za uporabo podatkov
vodenih za najbolj podrobno prostorsko enoto, to je za raven naselja. Dostopnost podatkov na
ravni naselij je bil tudi glavni razlog za členitev občine na podlagi te prostorske enote.
Medtem, ko smo z računalniško obdelavo izdelali večino okoljskih kazalcev, smo kazalce
socialne in ekonomske trajnosti izdelali na podlagi podatkov za naselja.
Podrobnost prostorske ravni, ki smo si jo izbrali za našo študijo, se je odražala tudi na številu
izbranih kazalcev. S prvo težavo smo se soočili pri izdelavi kazalcev okoljske trajnosti.
Podatki o obremenitvi okolja se za tako podrobne prostorske enote večinoma ne vodijo, zato
smo morali izbrati primerne posredne kazalce pritiskov na okolje, ter z njihovo pomočjo
oceniti razvoj z vidika okoljske trajnosti. Izračun ocene razvoja socialne trajnosti nam ni
povzročal večjih težav, saj se meje naselij skladajo z mejami enot. Pri modificiranih naseljih
smo kazalce izračunali za vsak del naselja posebej ter ga nato vključili v pripadajočo enoto.
Ocena ekonomske trajnosti se je izkazala za najbolj problematično, saj smo za to prostorsko
raven dobili zelo malo uporabnih podatkov. Malo število kazalcev ekonomske trajnosti nam
ne bi dalo reprezentativnih rezultatov, zato smo v nadaljevanju le-te združili z socialnimi
kazalci.
Za oceno trajnosti smo izdelali petstopenjsko lestvico, kjer 5 predstavlja najboljšo, 1 pa
najslabšo oceno:
5 – močno pozitiven razvoj
4 – pozitiven razvoj
3 – povprečen razvoj
2 – negativen razvoj
1 – močno negativen razvoj
Razrede smo oblikovali na podlagi obstoječih virov (Špes in sod., 2002; Ferreira, 2005),
mejne vrednosti nekaterih kazalcev pa smo prilagodili specifičnim razmeram na
obravnavanem območju, ter s tem močneje izpostavili razlike med posameznimi enotami.
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Skupno oceno razvoja z vidika okoljske ter socialne in ekonomske trajnosti smo dobili z
seštevanjem vrednosti ocen za posamezne kazalce, ter deljenjem te vrednosti z številom
kazalcev. Decimalna števila smo zaokrožili na cela števila, od 0,1 do 0,4 navzdol in od 0,5 do
0,9 navzgor.

5.3. MODEL ZA OCENO RAZVOJA OBČINE ŠKOFJA LOKA Z VIDIKA
OKOLJSKE TRAJNOSTI
Za izdelavo ocene razvoja občine Škofja Loka z vidika okoljske trajnosti smo uporabili vse
dostopne kazalce, ki pomembno vplivajo na kakovost okolja v občini. Izbrali smo pet
kazalcev, med njimi tri takšne, ki na okolje stanje okolja vplivajo negativno in dva takšna, ki
na stanje okolja vplivata pozitivno.
Izbrani kazalci, za oceno razvoja občine Škofja Loka z vidika okoljske trajnosti, so:
-

gostota prebivalstva,
delež pozidanih površin,
delež gozda,
divja odlagališča odpadkov (tista, ki še niso bila sanirana),
delež območji pod Naturo 2000.

5.3.1. Gostota prebivalstva
Gostota prebivalstva je eden izmed najbolj pomembnih posrednih kazalcev obremenjenosti
okolja. Z večanjem gostote prebivalstva se povečujejo tudi pritiski na okolje, saj se z
koncentracijo prebivalstva povečuje tudi koncentracija človekovih dejavnosti (industrija,
promet,…) in s tem pritiski na okolje (odpadki, emisije, hrup,…).
V pomoč pri izdelavi mejnih vrednosti razredov nam je bila Študija ranljivosti okolja (Špes in
sod., 2002), vendar smo zaradi nekaterih območji z zelo visoko gostoto poselitve, dodali še en
razred. Tako zadnji razred obsega vrednosti nad 500 preb./km2, namesto vrednosti nad 250
preb./km2, kot v zgoraj omenjeni študiji.
Za izdelavo kazalca smo uporabili podatke o gostoti prebivalstva po posameznih naseljih,
katere beleži Statistični urad Republike Slovenije (Gostota prebivalstva…, 2013).
Preglednica 24: Občina Škofja Loka – razredi gostote poselitve in ocene okoljske trajnosti
Gostota poselitve (št. preb/km2)

Ocena okoljske trajnosti

0 - 25

5

25,1 - 100

4

100,1 - 250

3

250,1 - 500

2

nad 500

1
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5.3.2. Delež pozidanih površin
Med pozidane površine prištevamo vsa pozidana območja naselij, območja industrije in
infrastrukture, kamnolome ter območja vodnih površin, katera so posledica človekovega
delovanja. To so vse površine, ki so zaradi vpliva človeka izgubile naravni element (Špes in
sod., 2002). Širjenje pozidanih površin povečuje pritiske na okolje, saj se z gradnjo cest,
industrijskih objektov, stanovanjskih objektov, nakupovalnih centrov, itd. povečuje tudi
onesnaževanje okolja (onesnaževanje zraka, vode, prsti,…)
Petstopenjsko lestvico smo oblikovali na podlagi lestvice uporabljene v Študiji ranljivosti
okolja (Špes in sod., 2002). Mejne vrednosti prvega in zadnjega razreda smo pustili
nespremenjene, vmesna dva razreda pa smo preoblikovali v tri razrede, z bolj podrobno
delitvijo pa močneje poudarili razlike med posameznimi enotami.
Kazalec delež pozidanih površin smo izdelali na podlagi podatkov o rabi tal iz leta 2012
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (Raba tal, 2012). Med vsemi kategorijami
rabe tal smo izbrali kategorijo pozidano in sorodno zemljišče, ter izračunali površino na
podlagi izdelanih enot.
Preglednica 25: Občina Škofja Loka – razredi deleža pozidanih površin in ocene okoljske
trajnosti
Delež pozidanih površin (%)

Ocena okoljske trajnosti

0-5

5

5,1 - 10

4

10,1 - 20

3

20,1 - 30

2

nad 30

1

5.3.3. Delež gozda
V nasprotju z kazalcem delež pozidanih površin, je vpliv deleža gozda na obremenjevanje
okolja pozitiven. Območja z velikim deležem gozda so običajno okoljsko manj obremenjena
kot območja z nizkim deležem gozda. Gozd predstavlja tudi naravno vegetacijo na večini
slovenskega ozemlja, kar mu daje še posebno vrednost. Na tem mestu pa je potrebno poudariti,
da je gozdna vegetacija na številnih območjih že močno spremenjena in ne ustreza ekološkim
pogojem tistega območja. Kljub temu se območja, ki jih ne porašča gozd navadno izkoriščajo
za druge dejavnosti, ki velikokrat negativno vplivajo na okolje in ga nemalokrat tudi močno
obremenjujejo. Poleg tega opravlja gozd tudi številne ekološke funkcije, med drugim
uravnava odtok, preprečuje erozijo, izboljšuje kakovost zraka in uravnava klimo (Špes in sod.,
2002).
Mejne vrednosti razredov smo določili na podlagi poznavanja specifike gozdne pokrajine
obravnavanega območja. Ker je delež gozda v vseh enotah relativno visok (tudi v enoti Škofja
Loka z okolico), smo razrede oblikovali tako, da smo lahko poudarili razlike med
gozdnatostjo posameznih enot.
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Podatke, s pomočjo katerih smo računali delež gozda v posameznih enotah, nam je priskrbela
Območna enota Kranj Zavoda za gozdove Slovenije.
Preglednica 26: Občina Škofja Loka – razredi deleža gozda in ocene okoljske trajnosti
Delež gozda (%)

Ocena okoljske trajnosti

0 - 30

1

30,1 - 60

2

60,1 - 75

3

75,1 - 90

4

nad 90

5

5.3.4. Divja odlagališča odpadkov (tista, ki še niso bila sanirana)
Divja odlagališča odpadkov (Register divjih odlagališč, 2012) predstavljajo izredno
obremenjujoč dejavnik onesnaževanja okolja. V pokrajini predstavljajo estetsko moteč
dejavnik in močno zmanjšujejo kakovost bivanja v določenem okolju. Velikokrat so locirana
v gozdni pokrajini, lahko tudi na območju vodnih zajetij in vodovarstvenih območji. V takem
primeru so izredno nevarna, saj lahko njihove izcedne vode onesnažijo podtalnico. Njihovo
natančno število je težko določiti, saj nova odlagališča nastajajo zelo pogosto. Lociramo jih
na podlagi digitalnih ortofoto posnetkov (DOF) in terenskega kartiranja. K čiščenju divjih
odlagališč odpadkov vsako leto poziva društvo Ekologi brez meja z vseslovensko akcijo
Očistimo Slovenijo.
Razrede in mejne vrednosti smo oblikovali po pregledu podatkov o divjih odlagališčih v
občini, katere smo dobili iz Registra divjih odlagališč, ki ga vodi društvo Ekologi brez meja
(2013).
Preglednica 27: Občina Škofja Loka – razredi števila divjih odlagališč, ki še niso bila sanirana
in ocene okoljske trajnosti
Število neočiščenih divjih odlagališč

Ocena okoljske trajnosti

0

5

1–3

4

4–6

3

7-9

2

10 in več

1
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5.3.5. Natura 2000
Oblikovanje zavarovanih območij in območji za ohranjanje biotske raznovrstnosti, kot je
Natura 2000 predstavlja odgovor družbe na naraščajoče in vedno bolj pereče okoljske
probleme. Tako je večanje deleža območij pod Naturo 2000 z vidika okoljske trajnosti
izrazito pozitivno. V tem kazalcu so zajeta le območja Nature 2000, ki predstavljajo nekaj
manj kot 15 % površine občine, ne pa tudi ostala zavarovana območja, saj le-ta predstavljajo
manj kot 0,3 % površine občine.
Tudi tu smo, tako kot pri večini drugih kazalcev, razrede in njihove mejne vrednosti
oblikovali na podlagi dobljenih rezultatov. Površine območij Nature 2000 in njihove deleže v
posameznih enotah smo izračunali na podlagi podatkov pridobljenih na Geoportalu ARSO
(2013) in računalniške obdelave v programu ArcGIS.
Preglednica 28: Občina Škofja Loka – razredi deleža območji Natura 2000 in ocene okoljske
trajnosti
Natura 2000 (%)

Ocena okoljske trajnosti

0-5

1

5,1 - 10

2

10,1 - 20

3

20,1 - 30

4

nad 30

5

5.4. MODEL ZA OCENO RAZVOJA OBČINE ŠKOFJA LOKA Z VIDIKA
SOCIALNE IN EKONOMSKE TRAJNOSTI
Kazalce socialne in ekonomske trajnosti smo, zaradi pomanjkanja podatkov na ekonomskem
področju, združili v skupni model za oceno razvoja z vidika socialne in ekonomske trajnosti.
Izbrali smo osem kazalcev, med njimi pet socialnih in tri ekonomske. Podatek smo v veliki
večini pridobili iz popisov prebivalstva 2002 in 2011, podatke o lesni zalogi pa nam je
priskrbela Območna enota Kranj Zavoda za gozdove Slovenije (Lesna zaloga in
prirastek…,2013). Med socialnimi kazalci je eden tak, ki na razvoj z vidika socialne trajnosti
vpliva negativno (indeks staranja), štirje pa taki, ki na razvoj vplivajo pozitivno. Izmed
kazalcev ekonomke trajnosti dva na razvoj vplivata pozitivno, eden pa negativno.
Kazalci, ki smo jih izbrali za oceno razvoja občine Škofja Loka, z vidika socialne in
ekonomske trajnosti, so:
-

indeks gibanja prebivalstva med letoma 1961 in 2012,
indeks gibanja prebivalstva med letoma 1991 in 2012,
delež delovnih migracij na delo izven občine,
indeks staranja prebivalstva,
delež prebivalcev z višješolsko ali visokošolsko izobrazbo,
gostota delovno aktivnega prebivalstva,
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-

delež zaposlenih v terciarnih dejavnostih,
lesna zaloga.

5.4.1. Gibanje števila prebivalstva
Gibanje števila prebivalstva na nekem območju je eden izmed osnovnih kazalcev
demografskega razvoja tega območja. Če kazalec ocenjujemo z vidika socialne trajnosti je ta
pozitiven, saj glede na današnje trende odseljevanja in praznjenja podeželja (v veliki meri
hribovskih območij) kaže na vitalnost obravnavanih območij. Če pa kazalec ocenjujemo z
zornega kota okoljske trajnosti, predstavlja večanje števila prebivalstva povečevanje pritiskov
na okolje in je potemtakem izrazito negativen.
Gibanje števila prebivalstva smo obravnavali v dveh časovnih obdobjih. Prvo predstavlja
obdobje med leti 1961 in 2012, drugo pa obdobje med leti 1991 in 2012. Leto 1961 smo si
izbrali zaradi takrat še prisotne tradicionalne agrarne strukture, velike družbene spremembe,
kot so industrializacija, deagrarizacija, itd. pa so sledile kasneje. Leto 1991, kot začetno leto
drugega obravnavanega obdobja, smo si izbrali kot leto osamosvojitve Slovenije, kar je
sprožilo ogromno družbenih, posledično pa tudi demografskih sprememb.
Podatke smo črpali iz popisov prebivalstva 1961, 1991 in aktualnega stanja števila
prebivalcev po naseljih, dostopnih na spletni strani Statističnega urada Republike Slovenije
(Popis prebivalstva 1948 - 2002, 2012).
Preglednica 29: Občina Škofja Loka – razredi gibanja števila prebivalstva med leti 1961 in
2012 ter ocene socialne trajnosti
Indeks gibanja števila prebivalstva
med leti 1961 in 2012

Ocena socialne trajnosti

pod 100

1

100,1 - 120

2

120,1 - 150

3

150,1 - 180

4

nad 180

5
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Preglednica 30: Občina Škofja Loka – razredi gibanja števila prebivalstva med leti 1991 in
2012 ter ocene socialne trajnosti
Indeks gibanja števila prebivalstva
med leti 1991 in 2012

Ocena socialne trajnosti

pod 100

1

100,1 - 120

2

120,1 - 150

3

150,1 - 180

4

nad 180

5

5.4.2. Delovne migracije
Kazalnik delovne migracije je z vidika ekonomske trajnosti negativen, saj delovno aktivno
prebivalstvo, ki delo opravlja v domači regiji, pripomore k ekonomski stabilnosti, prispeva k
zmanjševanju brezposelnosti in odpravljanju drugih socialnih problemov. Ob primernih
delovnih mestih tudi mladi in izobraženi ostajajo v domači občini, regiji.
Za prikaz kazalca smo izbrali delež delovnih migrantov, ki na delo iz izbrane enote migrirajo
izven občine Škofja Loka, saj smo le tako lahko primerjali enote med sabo. Podatek o
delovnih migracij izven naselja prebivališča ni prišel v poštev, saj bi lahko šlo za migracije
znotraj enote.
Razrede smo oblikovali na podlagi dobljenih rezultatov za posamezno enote, podatke o
delovnih migracija pa smo pridobili iz popisa prebivalstva iz leta 2002 (Delovno aktivno
prebivalstvo…, 2013).
Preglednica 31: Občina Škofja Loka – razredi deleža delovnih migracij izven občine in ocene
ekonomske trajnosti
Delež delovne migracije v drugo
občino (%)

Ocena ekonomske trajnosti

pod 10

5

10,1 - 20

4

20,1 - 30

3

30,1 - 45

2

nad 45

1

58

5.4.3. Starostna sestava prebivalstva
Starostna sestava prebivalstva je izredno pomemben demografski kazalnik, saj prikazuje
vitalnost družbe. Razvoj medicine in boljša zdravstvena oskrbe sta med drugim pripomogli k
podaljšanju pričakovane življenjske dobe prebivalstva. Večanje števila starega prebivalstva pa
prinaša številne negativne vplive na družbo, saj s tem pada delež delovno aktivnega
prebivalstva in posledično gospodarska rast, na drugi strani pa se močno poveča strošek za
oskrbe upokojencev.
Za prikaz starostne sestave prebivalstva smo uporabili indeks staranja prebivalstva, ki nam
prikazuje razmerje med prebivalstvom starejšim (65 ali več let) in mlajšim prebivalstvom
(med 0 in 14 let) pomnoženo s 100. Nižji kot je indeks staranja, bolj vitalno je prebivalstvo.
Indeks staranja smo izračunali na podlagi podatkov o prebivalstvu po naseljih v občini Škofja
Loka Statističnega urada Republike Slovenije in veljajo za leto 2012 (Indeks staranja
prebivalstva…, 2013). Razrede in mejne vrednosti smo oblikovali na podlagi izračunanih
indeksov. Iz analize smo izključili 6 naselji, ki imajo po zadnjih podatkih manj kot 30
prebivalcev, ali nimajo mladih (0 -14 let) oziroma starih (65 ali več let) prebivalcev (Gabrovo,
Moškrin, Visoko, Valterski Vrh, Staniše in Svetega Petra Hrib).
Preglednica 32: Občina Škofja Loka – razredi indeksa staranja prebivalstva in ocene socialne
trajnosti
Indeks staranja prebivalstva

Ocena socialne trajnosti

pod 60

5

60,1 - 75

4

75,1 - 90

3

90,1 - 100

2

nad 100

1

5.4.4. Višješolska in visokošolska izobrazba
Delež prebivalstva z višješolsko ali visokošolsko izobrazbo je kazalnik, ki pozitivno vpliva na
razvoj občine. Visoko izobražen delovni kader (ob predpostavki, da delo opravljajo v lastni
občini) pripomore k inovativnosti in storilnosti delovne sile in tako povečuje gospodarsko
konkurenčnost občine.
Za izračun kazalca smo uporabili podatke o izobrazbi prebivalstva starih 15 let in več po
naseljih iz leta 2011 (Izobrazba prebivalstva…, 2013). Število prebivalstva z višješolsko in
visokošolsko izobrazbo v posameznih naseljih smo ustrezno razvrstili v pripadajočo enoto ter
izračunali delež, razrede pa oblikovali na podlagi dobljenih podatkov.
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Preglednica 33: Občina Škofja Loka – razredi deleža prebivalstva z višješolsko ali
visokošolsko izobrazbo in ocene socialne trajnosti
Delež z višješolsko ali visokošolsko
izobrazbo (%)

Ocena socialne trajnosti

pod 10

1

10,1 – 15

2

15,1 – 20

3

20,1 – 25

4

nad 25

5

5.4.5. Gostota delovnih mest
Gostota delovnih mest je z vidika ekonomske trajnosti izrazito pozitivna. Veliko število
delovnih mest na nekem območju predstavlja spodbudo za lokalno prebivalstvo in preprečuje
njihovo izseljevanje ter skrbi gospodarski razvoj regije. Delovna mesta na drugi strani
privlačijo novo delovno silo iz drugih regij, kar dodatno pripomore k gospodarskemu, pa tudi
socialnemu razvoju družbe na obravnavanem območju.
Ker podatka o številu delovnih mest po posameznih naseljih nismo imeli na razpolago, smo
ga nadomestili z podatkom o številu delovno aktivnega prebivalstva po kraju zaposlitve na
km2. Uporabili smo podatke o delovno aktivnem prebivalstvu po kraju zaposlitve po naseljih
iz popisa prebivalstva 2002 (Delovno aktivno prebivalstvo in dnevni migranti…, 2002), saj
novejši popis zajema le podatke o aktivnem prebivalstvu (delovno aktivno in brezposelno
prebivalstvo skupaj). Te smo kasneje razporedili v ustrezne enote. Pri oblikovanju razredov
smo se oprli na lestvico iz Študije ranljivosti okolja (Špes in sod., 2002), katero smo
spremenili iz štiristopenjske v petstopenjsko. Četrti razred smo spremenili (100,1 - 200
preb./km2) ter dodali petega (nad 200 preb./km2).
Preglednica 34: Občina Škofja Loka – razredi gostote delovnega prebivalstva in ocene
ekonomske trajnosti
Gostota delovno aktivnega
prebivalstva (št./km2)

Ocena ekonomske trajnosti

pod 10

1

10,1 - 25

2

25,1 - 100

3

100,1 - 200

4

nad 200

5
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5.4.6. Zaposleni v terciarnih dejavnostih
S pomočjo podatka o zaposlitveni strukturi prebivalstva si razlagamo gospodarski in družbeni
razvoj nekega območja. Visok delež zaposlenih v primarnem sektorju je v preteklosti veljal za
kazalec družbene in ekonomske nerazvitosti, visok delež zaposlenih v sekundarnem sektorju
pa je, kljub dvigu življenjskega standarda, z večanjem industrijske proizvodnje pripomogel
tudi k povečevanju pritiskov na okolje. Visok delež zaposlenih v terciarnih dejavnostih tako
kaže na vsesplošen razvoj družbe in je pozitiven z vidika socialne trajnosti.
Kazalec smo oblikovali na podlagi podatkov o delovno aktivnem prebivalstvu po dejavnostih
iz popisa prebivalstva leta 2002 (Delovno aktivno prebivalstvo po dejavnostih…, 2002). Iz
podatkov po naseljih smo izluščili število zaposlenih v storitvenih dejavnostih, jih ustrezno
razdelili v pripadajoče enote, izračunali delež zaposlenih ter na podlagi dobljenih vrednosti
izdelali razrede.
Preglednica 35: Občina Škofja Loka – razredi deleža zaposlenih v terciarnih dejavnostih in
ocene socialne trajnosti
Delež zaposlenih v terciarnih
dejavnostih (%)

Ocena socialne trajnosti

pod 30

1

30,1 - 40

2

40,1 - 50

3

50,1 - 60

4

nad 60

5

5.4.7. Lesna zaloga
Kot posredni kazalec ekonomske stabilnosti posameznih enot, ki je neposredno povezan z
gozdom, je lesna zaloga. V gozdovi z večjo lesno zalogo je možen večji posek, posledično pa
so taki gozdovi bolj gospodarsko pomembni in prinašajo večje donose. Možnost
gospodarskega izkoriščanja gozdov je na našem območju pomembna predvsem v hribovskih
območjih, kjer je glavna gospodarska panoga precejšnega števila družinskih kmetij, prav
gozdarstvo.
Meje naših enot in gozdarskih oddelkov (najmanjša gozdarska enota) se povsod ne skladajo,
podatki za nekaj oddelkov tudi manjkajo. Nekje se oddelki delijo v dve različni enoti, zaradi
česar smo morali podatke rahlo prilagoditi. Podatke o lesni zalogi določenega oddelka smo
pripisali enoti, v katerem se nahaja površinska večina oddelka, če je le-ta večja od 99 %
celotne površine oddelka. V nasprotnem primeru smo izračunali deleže delov oddelkov v
posameznih enotah ter jim pripisali ustrezna vrednosti lesne zaloge. Izračun, ki smo ga dobili,
ni popoln, vendar dovolj dober, da dobimo predstavo o lesni zalogi po posameznih enotah.
Zaradi boljše primerljivosti med enotami, smo lesno zalogo posamezne enote delili z površino
gozda v tej enoti, izračunali smo tudi lesno zalogo na prebivalca posamezne enote.
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Podatke nam je priskrbela Območna enota Kranj Zavoda za gozdove Slovenije (Lesna za loga
in prirastek…, 2013), razrede ekonomske trajnosti pa smo oblikovali na podlagi dobljenih
rezultatov.
Preglednica 36: Občina Škofja Loka – razredi lesne zaloge in ocene ekonomske trajnosti
Lesna zaloga (m3/ha)

Ocena ekonomske trajnosti

pod 280

1

280,1 - 300

2

300,1 - 320

3

320,1 - 340

4

nad 340

5

5.5. OCENA RAZVOJA OBČINE ŠKOFJA LOKA Z VIDIKA OKOLJSKE,
SOCIALNE IN EKONOMSKE TRAJNOSTI
Rezultate, katere smo dobili s pomočjo modela za oceno okoljske, socialne in ekonomske
trajnosti smo združili v dve preglednici. V prvi smo podali oceno o razvoju občine z vidika
okoljske trajnosti, v drugi pa oceno o razvoju z vidika socialne in ekonomske trajnosti.
Preglednici smo oblikovali tako, da so v stolpce razvrščeni posamezni kazalci ter njim
pripadajoča ocena trajnosti, v vrstice pa smo razvrstili enote. Na koncu smo za vsako enoto
podali skupno oceno razvoja z vidika vseh treh komponent trajnosti ter oceno z vidika vsake
posamezne komponente trajnosti za celotno občino.

5.5.1. Ocena razvoja občine Škofja Loka z vidika okoljske trajnosti
Oceno razvoja z vidika okoljske trajnosti, katero smo pripisali občini Škofja Loka, lahko v
veliki meri pripišemo pokrajinski dvojnosti, ki je značilna za občino. Na eni strani ravnina
primerna za poselitev in druge človeške dejavnosti, ki močno obremenjujejo okolje, ter na
drugi strani hribovit, neposeljen svet, poraščen pretežno z gozdom, kjer človeški vplivi niso
tako močno prisotni, pritiski na okolje pa posledično manjši. Skupna razvoj celotne občine, z
vidika okoljske trajnosti, smo tako označili kot povprečen, oziroma z oceno 3.
V nadaljevanju bomo predstavili oceno razvoja za posamezne enote, saj so razlike, kljub
majhnosti obravnavanega območja, precejšne. Nekatere enote smo, zaradi boljše preglednosti
in podobnosti v nekaterih pogledih, združili.
5.5.1.1. Škofja Loka z okolico
Enota Škofja Loka z okolico je velja za enoto, ki je podvržena številnim negativnim vplivom,
ki nastajajo zaradi človeka in njegovih dejavnosti na tem območju. Gre za daleč najgosteje
naseljeno območje v občini Škofja Loka, saj gostota prebivalstva presega sedemkratnik
slovenskega povprečja. Razlog za to je seveda gosto naseljeno območje mesta Škofja Loka ter
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okoliških naselij. Število prebivalcev in gostota poselitve (predvsem v okoliških naseljih) se v
zadnjih letih vztrajno povečujeta. Razlog za to je potrebno iskati v ugodnih pogojih za
poselitev na teh območjih (relativno čisto bivalno okolje, odlična prometna dostopnost,
visoka kvaliteta življenja, …). Pritiski na okolje so v gosto poseljenih območjih izredno veliki,
zato smo razvoj enote Škofja Loka z okolico z vidika okoljske trajnosti ocenili z 1.
Posledica gostote poselitve je tudi delež pozidanih površin v občini. Ta sicer ni tako velik kot
v nekaterih slovenskih mestnih občinah, saj ne presega četrtine površine občine. Razpršena
poselitev in temu primerna pozidava suburbaniziranih območij v občini, je bila glavni razlog,
da je enota, na podlagi kazalca delež pozidanih površin, dobila oceno 2.
Veliko obremenitev za okolje predstavlja tudi količina proizvedenih odpadkov prebivalcev
občine. Posebno pereč in okoljsko nevaren problem so divja odlagališča odpadkov, ki jih v
omenjeni enoti največ med vsemi, oziroma tretjina vseh v občini. Enoti smo tako, na podlagi
kazalca Število divjih odlagališč, ki še niso bila sanirana, pripisali oceno močno negativno (1).
Ta so pogosto locirana v območjih poraščenih z gozdom, katerega je v enoti več kot tretjina.
Gre predvsem za ravninska gozdna območja, ki so pomembna predvsem kot območja
rekreacije in sprostitve okoliškega prebivalstva. Poleg tega pa so ti gozdovi izredno
pomembni tudi z vidika okoljske trajnosti, saj blažijo negativne vplive človekovih dejavnosti.
Občina po deležu gozda presega državno povprečje za več kot 7 %, kar jo uvršča med bolj
gozdnate občine pri nas. Delež gozda v enoti Škofja Loka z okolico, pa za državnim
povprečjem gozda zaostaja za skoraj 25 %, kar je enoti prineslo oceno 2.
Razveseljiv je podatek o površini območij v enoti zaščitenih pod Naturo 2000, saj je takih
območij skoraj 40 %. Gre predvsem za območja v okolici Lubnika z številnimi kraškimi
pojavi ter nižinski gozd ob regionalni cesti Škofja Loka – Kranj. Potrebno je poudariti, da so
omenjena območja zaradi svoje izredne biotske pestrosti na eni strani in velikih okoljskih
obremenitev s strani človeka (gostota poselitve) na drugi strani, izredno občutljiva in je
njihovem varovanju in ohranjanju potrebno nameniti posebno pozornost. Zaradi visokega
deleža območij z Naturo 2000 in dejstva, da gre za zaščitena območja v bližini večjega mesta,
smo razvoj z vidika okoljske trajnosti ocenili z 5.
Kljub močno pozitivnemu razvoju občine z vidika okoljske trajnosti ob upoštevanju deleža
Nature 2000, ostali indikatorji kažejo močno negativen oziroma negativen razvoj. Tako smo
razvoj enote Škofja Loka z okolico z vidika okoljske trajnosti ocenili negativno (2).
5.5.1.2. Sorško polje
Sorško polje zajema vzhodni, najbolj ravninski del občine. Pogoji za poselitev so tu, tako kot
v enoti Škofja Loka z okolico, ugodni, vendar je večina površine namenjena kmetijski
obdelavi, nekaj pa je prekriva tudi gozd.
Gostota poselitve prebivalstva je tu nekaj nad slovenskim povprečjem in druga med enotami v
občini. Prebivalstvo je zgoščeno predvsem na vzhodu občine, ob regionalni cesti Škofja Loka
– Jeprca ter ob vznožju Polhograjskega hribovja. Razvoj enote z vidika okoljske trajnosti smo
tu ocenili kot povprečen (3), gostota poselitve na tem območju bistveno ne vpliva na
povečevanje pritiskov na okolje.
Nizek delež pozidanih površin v enoti je posledica izkoriščanje tukajšnjega prostora za druge
človekove dejavnosti, predvsem kmetijstvo. Gre predvsem za spalna naselja, ki jih v veliki
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večini sestavljajo enodružinske hiše. Enota ima le nekaj manj kot 7 % pozidanih površin, zato
smo razvoj z vidika okoljske trajnosti na tem mestu ocenili kot pozitiven (4).
Gozd pokriva nekaj več kot 40 % enote, največje strnjene površine najdemo ob vznožju
Polhograjskega hribovja, nekaj ga najdemo tudi v osrednjem delu Sorškega polja. Gre za
ravninske gozdove, kjer prevladuje gozdna združba navadnega gabra in borovnice. Med
domačini ti gozdovi zelo obiskani (rekreacija, gobarjenje,…). Raba tal v enoti je kljub vsemu
še vedno pretežno kmetijske, zato gozd v razvoju z vidika okoljske trajnosti v tej enoti ne igra
velike vloge, zato smo mu pripisali oceno 2 (negativno).
Po podatkih Registra za o divjih odlagališčih (2012), so v enoti Sorško polje 4 divja
odlagališča odpadkov, ki še niso bila sanirana, 13 pa je že saniranih. Izcedne vode divjih
odlagališč na Sorškem polju so okoljsko izredno nevarne, saj lahko hitro onesnažijo
tamkajšnjo podtalnico. Njihovo število se je v zadnjih letih, predvsem po zaslugi akcije
Očistimo Slovenijo, tudi v tej enoti močno zmanjšalo. Enoti smo na podlagi relativno
majhnega števila divjih odlagališč pripisali oceno 3 (pozitivno).
Biotsko pestra območja, zaščitena z Naturo 2000, zavzemajo 7,5 % površine enote. Gre za
poplavne loge in prodišča Sore, imenovane Reteške Loke. Na tem območju najdemo kar
nekaj zaščitenih rastlinskih in živalskih vrst, izredno pomemben pa je habitatni tip obrečnega
vrbovja, jelševja in jesenovja (Atlas okolja, 2013). Površinsko precej skromno območje je
glavni razlog, da smo razvoj enote ocenili kot negativen (2).
Skupen razvoj enote Sorško polje z vidika okoljske trajnosti smo ocenili kot povprečen (3). K
temu pozitivno največ prispeva nizek delež pozidanih površin, negativno pa majhne površine
gozda in območij zaščitenih z Naturo 2000.
5.5.1.3. Poljanska in Selška dolina
Odločili smo se, da enoti Poljanska in Selška dolina predstavimo v enem poglavju, saj so
nekatere njune značilnosti zelo podobne (poraščenost z gozdom, pozidane površine,…), Že
naravno-geografske značilnosti nam pokažejo precejšnje razlike med dolinama dveh največjih
vodotokov v občini, družbeno-geografske značilnosti pa te razlike le še potrdijo.
Ozka, bolj zaprta Selška dolina, je zaradi svojih, za poselitev neugodnih dejavnikov, v gostoti
poselitve vedno zaostajala za Poljansko dolino. Del doline, ko Selška Sora vstopi v občino, pa
do vstopa na Sorško polje, je zelo strm, z velikimi reliefnimi razlikami in s tem dodatno
otežuje življenje na tem območju. Tako živi v Poljanski dolini 23,4 preb./km2 več, kot v
Selški dolini. Večje število prebivalcev in ugodnejši relief pa prinaša tudi druge okolje
obremenjujoče človekove dejavnosti ter znižuje oceno z vidika okoljske trajnosti. Tako smo
razvoj Poljanske doline, v luči gostote poselitve, ocenili kot povprečen (3), razvoj Selške
doline pa kot pozitiven (4).
Delež pozidanih površin je v enoti Poljanska dolina le 0,6 % višji kot v enoti Selška dolina.
Glede na ugodnejše pogoje za življenje v dolini Poljanske Sore, bi pričakovali, da bo razlika
precej večja. Iz tega lahko sklepamo, da so v Poljanski dolini nekatera območja, katera bi
lahko pozidali, izkoriščena za druge dejavnosti, predvsem kmetijstvo. Ker je odstotek
pozidanih površin v Poljanski dolini nekoliko večji, smo razvoj Poljanske doline, z vidika
okoljske trajnosti, ocenili z 4 (pozitiven), v Selški dolini pa z 5 (močno pozitiven).
Delež gozda v omenjenih dveh enotah je že nad slovenskih povprečjem in se giblje med 65 in
71 % površine posamezne enote. Gre za, z gozdom poraščena, pobočja obeh dolin, ki že
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prehajajo v Škofjeloško, Polhograjsko in Šmohorsko hribovje. Ocena razvoja z vidika
okoljske trajnosti je, zaradi podobnega deleže in funkcije gozda, v obeh enotah enaka, razvoj
smo ocenili kot povprečen (3).
Zanimivo primerjavo med obema dolinama dobimo tudi z podatkom o številu divjih
odlagališč, ki še niso bila sanirana. Medtem ko je na območju enote Poljanska dolina v
Register divjih odlagališč vpisanih 6 odlagališč, ki so vsa sanirana, v enoti Selška dolina
najdemo 13 divjih odlagališč odpadkov, med njimi tudi 7 takih, ki še niso bila sanirana.
Razlog za tako različna podatka ni znan, morda bolj razgiban relief v Selški dolini otežuje
lociranje in kasneje čiščenje ter odvoz odpadkov. Razvoj Poljanske doline z vidika okoljske
trajnosti tako ocenjujemo kot močno pozitiven (5), razvoj Selške doline pa negativno (2).
Natura 2000 pokriva v obeh enotah okrog 10 % površine. V Poljanski dolini gre za del
območja Marijino brezno, ki sicer pokriva precejšen del Škofjeloškega hribovja. Prioritetna
živalska vrsta na tem območju je metulj črtasti medvedek. Del Selške doline, konkretno
naselja Vešter, prekriva nižinski gozd, ki se prav tako uvršča v območja Nature 2000. Glavna
zaščitena živalska vrsta na tem območju je kačji pastir veliki studenčar, glavna rastlinska pa
kranjska sita (Atlas okolja, 2013).
Razvoj obeh enot, z vidika okoljske trajnosti, smo ocenili kot povprečen (3). V enoti
Poljanska dolina k pozitivnemu razvoju največ prispeva kazalec Število divjih odlagališč, ki
še niso bila sanirana, najmanj pa relativno majhen delež območij z Naturo 2000. Selška dolina
ima po drugi strani precej visoko števil divjih odlagališč, ki še niso bila sanirana, kar na
razvoj vpliva negativno, nizek delež pozidanih površin pa pomembno pozitivno prispeva k
končni oceni.
5.5.1.4.Škofjeloško, Polhograjsko in Šmohorsko hribovje
Vsa tri hribovja smo, podobno kot obe dolini, opisali v enem poglavju. Za to smo se odločili
predvsem zaradi preglednosti in lažje primerjave med njimi. Podobno kot pri dolinskih enotah
se deleža gozda in pozidanih površin med hribovji bistveno ne razlikujeta, pri ostalih kazalcih
pa prihaja do manjših razlik.
Gostota poselitve je v omenjenih treh enotah najnižja v občini. Tako živi v enoti Polhograjsko
hribovje nekaj več kot 17 preb./km2, v Škofjeloškem hribovju 31 preb./km2, v Šmohorskem
pa dobrih 42 preb./km2. Razlog za to je reliefna razgibanost, poraščenost z gozdom, slaba
prometna dostopnost itd. Redka poselitev je z vidika okoljske trajnosti ugodna, zato so enote
dobile visoke ocene. Razvoj Polhograjskega hribovja z vidika okoljske trajnosti smo tako
označili kot močno pozitiven (5), razvoj Škofjeloškega in Šmohorskega hribovja pa kot
pozitiven (4).
Delež pozidanih površin se v vseh treh enotah giblje pod tremi odstotki enote. Gre predvsem
za manjše zaselke in samotne kmetije. Vsem trem enotam smo pripisali oceno močno
pozitivno (5), saj so negativni učinki pozidanih površin na okolje tu zanemarljivi.
Tudi delež gozdnatih površin se med enotami ne razlikuje bistveno. Giblje se med 70 in 81 %
in je tako precej nad državnim povprečjem. Najnižji delež beleži enota Šmohorsko hribovje,
kjer je delež okrog 72 %, največ pa enota Polhograjsko hribovje, kjer gozd pokriva več kot
80 % površine enote. Na podlagi deleža gozda smo razvoj z vidika okoljske trajnosti, za
Škofjeloško in Polhograjsko hribovje, ocenili kot pozitiven (4), razvoj Šmohorskega hribovja
pa, zaradi nekaj nižjega deleža, povprečen (3).

65

Divjih odlagališč odpadkov, ki niso sanirana je v omenjenih treh enotah malo, vseh skupaj
celo manj kot v enoti Škofja Loka z okolico. Največ jih je v Šmohorskem hribovju (4), tri se
nahajajo v Polhograjskem, dve divji odlagališči pa v Škofjeloškem hribovju. Razvoj
Škofjeloškega in Polhograjskega hribovja smo tako ocenili kot pozitiven (4), razvoju
Šmohorskega hribovja pa smo pripisali povprečno oceno (3).
Delež območij z Naturo 2000 se med enotami, ki zajemajo vsa tri hribovja v občini, precej
razlikuje. Območje Marijino brezno je največje območje Nature 2000 v občini, večina pa se
ga nahaja znotraj meja enote Škofjeloško hribovje. Nekaj več kot 5 % površine enote zavzema
Natura 2000 tudi v Šmohorskem hribovju, Polhograjsko hribovje pa je žal brez
naravovarstvenih območij. To velja samo za škofjeloški del hribovja,saj so Polhograjski
dolomiti znotraj občin Dobrova – Polhov Gradec, Medvode in Ljubljana, zaščiteni kot regijski
park. Razvoj Škofjeloškega hribovja, kot enote z drugim najvišjim deležem Nature 2000 v
občini, smo tako ocenili kot pozitiven (4), razvoj Šmohorskega hribovja kot negativen (2),
razvoj Polhograjskega hribovja pa kot močno negativen (1).
Končna ocena razvoja vseh treh hribovij z vidika okoljske trajnosti je pozitivna (4). Razlog za
ugoden razvoj enot z vidika okoljske trajnosti, si razlagamo z manjšo gostoto poselitve na teh
območjih, ki posledično prinaša manjše pritiske na okolje.
Ob pogledu na končne ocene (preglednica 37), ugotovimo, da je razvoj občine z vidika
okoljske trajnosti povprečen. Najvišjo oceno smo pripisali enotam, kjer je gostota poselitve
manjša, posledično pa tudi negativni vplivi na okolje, katere človek s svojim delovanjem v
prostoru, proizvaja. Edina enota, ki beleži negativen okoljski razvoj je enota Škofja Loka z
okolico, kjer so pritiski na okolje, zaradi velike gostote prebivalstva, največji.
Slika 27: Občina Škofja Loka – ocena razvoja z vidika okoljske trajnosti po posameznih
enotah
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K oceni razvoja občine z vidika okoljske trajnosti prispeva gozd z kazalcem o deležu gozda
po posameznih enotah, zato smo ga na tem mestu tudi posebej izpostavili. Najvišji delež smo
tako zabeležili v enoti Polhograjsko hribovje, nekaj nižjega pa v Škofjeloškem hribovju.
najnižja deleža beležimo v najbolj ravninskih enotah, kjer je največji delež pozidanih (Škofja
Loka z okolico) in kmetijskih (Sorško polje) površin.
Slika 28: Občina Škofja Loka – delež gozda po posameznih enotah (Površina gozda…, 2012)

5.5.2. Ocena razvoja občine Škofja Loka z vidika socialne in ekonomske trajnosti
Kazalci socioekonomskega razvoja nam, v primerjavi z kazalci okoljskega razvoja, prikažejo
povsem drugačno sliko. Enote, v katerih je bil razvoj z vidika okoljske trajnosti najbolj
pozitiven, so dobile ob analizi razvoja z vidika socialne in ekonomske trajnosti, večinoma
najnižje ocene. To smo pred opravljeno analizo tudi pričakovali, saj na območjih, kjer so
pogoji za poselitev najbolj ugodni (ravnine), velikokrat prihaja do povečanih pritiskov na
okolje in posledično negativnega okoljskega razvoja.
Nekateri izmed socioekonomskih kazalcev so nas močno presenetili, tako pozitivno kot
negativno. V pozitivnem smislu predvsem indeks gibanja števila prebivalstva, ki kaže na
stalno priseljevanje novih priseljencev v občino, v negativnem pa precej visok delež delovnih
migracij izven občine.
Podobno kot ob oceni razvoja občine z vidika okoljske trajnosti, smo tudi v tem poglavju
enote z podobnimi lastnostmi združili med sabo ter s tem primerjavo med njimi poenostavili
in naredili bolj pregledno.
Vse podatke, razen lesne zaloge (Lesna zaloga…, 2013), smo dobili na spletni strani
Statističnega urada Republike Slovenije.
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5.5.2.1.Škofja Loka z okolico
Razlika med indeksom gibanja števila prebivalstva v enoti Škofja Loka z okolico,v obdobjih
1961 in 2012 ter 1991 in 2012, je med vsemi enotami največja. Po podatkih popisa leta 1991
je v enoti živelo skoraj dvakrat toliko prebivalcev kot leta 1961. Največji porast beleži naselje
Škofja Loka, kjer se je število prebivalcev v omenjenem obdobju povečalo za skoraj trikrat.
Razlog za to je seveda industrializacija in odpiranje novih delovnih mest. To je pritegnilo
prebivalstvo iz okoliških hribov, saj dohodki iz kmetijstva niso bili več dovolj za preskrbo
tradicionalno velikih družin. Naraščanje števila prebivalstva se v zadnjih dvajsetih letih
umirilo, saj se je povečalo le za dobrih 500. Za doseljevanje novih prebivalcev v občini ni več
prostora, potencialni priseljenci se raje odločajo za naselja v okolici Škofje Loke, kjer je
gostota poselitve manjša in kvaliteta bivalnega okolja večja. Razvoj enote z vidika socialne
trajnosti smo v prvem obdobju (1961 – 2012) tako ocenili kot močno pozitiven (5), v drugem
obdobju pa kot negativen (2). Zadnjo oceno je potrebno upoštevati s premislekom in
upoštevati zgolj socialni vidik. Dodatno priseljevanje v enoto bi sicer dvignilo oceno razvoja
v vidika socialne trajnosti, vendar po vsej verjetnosti tudi povzročilo preseganje nosilnih
zmogljivosti okolja in posledično negativen okoljski razvoj.
Kazalec o delovnih migracijah nam poda negativno sliko enote, saj v sosednje občine na delo
migrira več kot 40 % delovno aktivnega prebivalstva. Podatek je razumljiv, saj ima enota
veliko število prebivalcev z visoko stopnjo izobrazbe, katerim razpoložljiva delovna mesta v
občini ne morejo zagotoviti kvalifikaciji primernega dela. To pa pomeni, da izobražena
delovna sila »beži« iz občine in tako zmanjšuje ekonomsko stabilnost ter povečuje socialne
probleme občine. Zaradi zaskrbljujoče visokega deleža migracij, smo razvoj enote z vidika
ekonomske trajnosti ocenili kot negativen (2).
Indeks staranja v enoti je pod mejo 100 indeksnih toč in skoraj 13 indeksnih točk pod
slovenskim povprečjem. Na 100 oseb mlajših od 15 let, je v enoti prebivalo nekaj več kot 95
oseb starih 65 ali več let. Z vidika vitalnosti prebivalstva je to zelo ugodno, v primerjavi z
ostalimi enotami, pa je vrednost indeksa precej visoka, zato smo razvoj enote na podlagi
socialne trajnosti označili kot negativen (2).
Delež prebivalcev starejših od 15 let z višješolsko ali visokošolsko izobrazbo v enoti Škofja
Loka, presega državno povprečje za več kot 3 % in občinsko povprečje za 0,8 % in je najvišji
med vsemi enotami v občini. Visok delež ni presenetljiv, saj gre za mestno območje z dobrimi
pogoji za osnovnošolsko in srednješolsko šolanje, ki so temelj za nadaljevanje študija na
višješolskem ali visokošolskem nivoju. Samo kot primerjavo navajamo podatek za Ljubljano,
kjer je prebivalcev nad petnajstim letom starosti z višješolsko in visokošolsko izobrazbo,
27,2 %. Razvoj enote z vidika socialne trajnosti tako nismo ocenili z najvišjo možno oceno,
ampak smo ji pripisali oceno 4 (pozitiven razvoj).
Gostota delovno aktivnega prebivalstva po kraju zaposlitve v najgosteje je v enoti več kot
desetkrat presega vse ostale enote v občini. Podatek ni presenetljiv, saj je v enoti Škofja Loka
z okolico na voljo tudi največ delovnih mest. Prednjačijo naselja Binkelj, Stara Loka in Škofja
Loka, ki imajo vsa več kot 1.000 delovno aktivnih prebivalcev po kraju zaposlitve na
kvadratni kilometer. V naselju Binkelj, ki je daleč najmanjše naselje v občini (0,06 km2), dela
kar 86 oseb. Podatek kaže na ekonomsko in posledično socialno stabilnost enote, zato smo
njen razvoj ocenili kot močno pozitiven (5).
Delež zaposlenih v terciarnih dejavnostih po podatkih popisa iz leta 2002, presenetljivo ni bil
najvišji v občini. Danes to najverjetneje ne drži več, saj je občina Škofja Loka še pred leti
veljala za eno redkih večjih občin brez nakupovalnih središč, ki pa trenutno rastejo kot gobe
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po dežju. Z njimi se posledično veča tudi delež zaposlenih v terciarnem sektorju. Enota Škofja
Loka z okolico sicer presega občinsko povprečje za odstotek, vendar kar precej zaostaja za
deležem na državni ravni. Na podlagi dostopnih podatkov smo razvoj enote z vidika
omenjenega kazalca označili kot povprečen (3), če pa bi imeli na voljo bolj ažurne podatke bi
bila ocena po vsej verjetnosti višja.
Lesna zaloga v enoti Škofja Loka z okolico je znašala nekaj nad 315 m3/ha, kar je, za
najgosteje naseljeno in najbolj pozidano enoto v občini, precej. Ta vrednost jo je uvrščala celo
na tretje mesto med vsemi enotami, za Šmohorsko in Škofjeloško hribovje. Lesna zaloga na
prebivalca enote je bila tu daleč najnižja, saj je znašala le 12 m3/preb. K lesni zalogi največ
prispevajo nižinski gozdovi na severu enote, ki predstavljajo tudi največji sklenjen del gozda
le-te in pomembno rekreacijsko območje okoliških prebivalcev. Razvoj z vidika ekonomske
trajnosti smo na tem mestu ocenili kot povprečen (3).
Razvoj enote Škofja Loka z okolico z vidika socialne in ekonomske trajnosti, smo na podlagi
dostopnih podatkov ocenili kot povprečen (3). K tej oceni v pozitivnem smislu največ
prispevata izredno visoka gostota delovno aktivnega prebivalstva po kraju zaposlitve ter visok
odstotek prebivalstva z višješolsko in visokošolsko izobrazbo, oceno pa najbolj znižuje velik
delež delovno aktivnih prebivalcev, ki na delo migrirajo izven občine Škofja Loka in za
občino relativno visok indeks staranja.
5.5.2.2.Sorško polje
Tako kot v enoti Škofja Loka z okolico se je tudi na Sorškem polju število prebivalcev, tako v
primerjavi z letom 1961 , kot tudi z letom 1991, povečalo. Indeks gibanja števila v prvem
obdobju sicer ni tako visok (153,7) kot pri predhodno obravnavani enoti, a še vedno tretji
najvišji med vsemi v občini. Razlog za manjši porast prebivalstva na tem območju je v
pomanjkanju prostora za poselitev, saj je večina prostora v enot že tradicionalno namenjena
kmetijskim dejavnostim. Med leti 1991 in 2012 se je število prebivalcev v enoti povečalo za
dobrih 16 %, najbolj v naselju Virmaše, kot enem izmed tipičnih spalnih naselij v občini.
Edino naselje, ki je ima v primerjavi z letom 1961 danes manj prebivalcev, so naselje Gosteče.
Po vsej verjetnosti je razlog v opuščanju kmetijske proizvodnje in izseljevanju mladih iz
naselja. Razvoj enote z vidika socialne trajnosti smo v obdobju 1961 – 2012 ocenili kot
pozitiven (4), razvoj v obdobju od leta 1991 do danes pa, podobno kot pri prejšnji enoti,
negativno (2).
Tudi na Sorškem polju skoraj polovica delovno aktivnega prebivalstva odhaja na delo v druge
občine. Delež delovnih migracij izven občine je, skupaj z Selško dolino, tu najvišji v občini.
Naselja v enoti veljajo za spalna kjer, razen dela prebivalstva, ki se preživlja z kmetijstvom,
večina delovno aktivnega prebivalstva hodi na delo v druge občine. Eden dejavnikov, ki k
temu pomembno prispeva, je tudi dobra prometna dostopnost in povezava z drugimi občinami
(regionalna cesta Škofja Loka – Jeprca, železniška proga z železniško postajo v Retečah, …).
Na tem mestu smo razvoj enote na podlagi kazalca o delovnih migracijah označili kot močno
negativen (1).
Indeks staranja in delež prebivalcev z višješolsko in visokošolsko izobrazbo sta še dva izmed
kazalcev, kjer se Sorško polje ne razlikuje veliko od Škofje Loke z okolico. Indeks staranja
znaša 95,6, kar je le 0,2 indeksne toče več od predhodno predstavljene enote. Na podlagi tega
smo razvoj enote z vidika socialne trajnosti ocenili enako kot v prvem primeru, negativno (2).
Prebivalcev z višješolsko in visokošolsko izobrazbo je v enoti Sorško polje sicer za slab
odstotek manj kot v Škofji Loki z okolico, med vsemi enotami pa se uvrša na tretje mesto.
Razvoj te enote z vidika okoljske trajnosti je po naših ocenah povprečen (3).
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Gostota delovno aktivnega prebivalstva v enoti znaša 46,5 preb./km2 in je druga najvišja v
občini. Kljub temu v tem pogledu močno zaostaja za Škofjo Loko z okolico, ki predstavlja
gospodarsko središče občine. Gostota je največja v gospodarsko najbolj razvitih naseljih enote,
v Retečah in Godešiču. Na podlagi dokaj skromnega deleža smo enoti pripisali oceno 3,
oziroma ocenili razvoj kot povprečen.
Po našem mnenju je najbolj presenetljiv podatek obravnavane enote delež zaposlenih v
terciarnih dejavnosti. Ta presega 50 % delovno aktivnega prebivalstva in je najvišji v občini.
Po pregledu Poslovnega registra Slovenije (Register poslovnih subjektov, 2013) podatkov
Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, v enoti prevladujejo
samostojni podjetniki, ki ponujajo raznorazne storitvene dejavnosti (gostinstvo,
zobozdravstvo, poslovno svetovanje, trgovina, računalniške storitve,…). Delež zaposlenih v
storitvenih dejavnostih je še vedno nižji od slovenskega povprečja, zato ocena razvoja ni
najvišja možna. Razvoj enote z vidika socialne trajnosti je pozitiven (4).
Lesna zaloga gozdov na Sorškem polju je bila druga najnižja v občini, takoj za Selško dolino
(284,9 m3/ha), a še vedno višja od državnega povprečja. razlog za nizko lesno zalogo je
potrebno iskati v slabših rastiščnih pogojih, zaradi katerih drevesa ne dosegajo take
prostornine, kot drugje. Glede na precej gosto poseljeno enoto, tudi podatek od drugi najnižji
lesni zalogi na prebivalca ni presenetljiv. Ta je znašal 108,6 m3/preb. Razvoj z vidika
ekonomske trajnosti smo ocenili kot negativen (2).
Razvoj z vidika socialne in ekonomske trajnosti, ki smo ga podali za celotno enoto, smo
ocenili kot povprečen (3). V negativnem smislu k temu največ prispeva visok delež delovno
aktivnega prebivalstva, ki si je delo našlo izven občine Škofja Loka, v pozitivnem smislu pa
presenetljivo visok delež zaposlenih v terciarnih dejavnostih.
5.5.2.3.Poljanska in Selška dolina
Že primerjava kazalca gostota prebivalstva med obema dolinama je pokazala na precejšne
razlike med njima. To le še potrdi indeks gibanja števila prebivalstva, ki je, kljub temu da gre
za dve območji priseljevanja, v prid Poljanski dolini. Število prebivalcev se je, v južneje
ležeči enoti, v zadnjih dveh desetletjih povečalo za skoraj 40 %, kar je največ v občini, v
primerjavi z letom 1961 pa celo za več kot 68 %. Rast števila prebivalcev v Selški dolini ni
tako izrazita. Med leti 1961 in 2012 beležimo 29,4 % rast, med leti 1991 in 2012 pa 25 % rast.
Največji porast prebivalcev beležimo v naselju Zminec (Poljanska dolina), kjer se je njihovo
število od leta 1961 do danes skoraj potrojilo. Najmanjši dvig števila prebivalcev smo zaznali
v naselju Bukovica (Selška dolina), kjer danes živi 176 prebivalcev, leta 1961 pa jih je v istem
naselju živelo 140. Razvoj Poljanske doline z vidika socialne trajnosti smo v prvem obdobju
ocenili z pozitivno oceno (4), v zadnjih dvajsetih letih pa je, po naših ocenah, razvoj na tem
območju povprečen (3). Indeks gibanja števila prebivalcev v Selški dolini se v obeh obdobjih
giblje med 125 in 130 indeksnimi točkami, zato smo razvoj enote v obeh primerih označili kot
povprečen (3).
Ugodne socioekonomske značilnosti Poljanske doline se odražajo tudi v deležu delovno
aktivnega prebivalstva, ki na delo migrira izven občine Škofja Loka. Takega prebivalstva je
30 %, kar je drugi najnižji delež med vsemi enotami v občini. Situacija v Selški dolini je prav
nasprotna, saj je delovnih migrantov, ki si kruh služijo izven domače občine, skoraj 46 %, kar
predstavlja najvišji odstotek v celotni občini. Naselje z najvišjim deležem delovno aktivnega
prebivalstva, ki dela izven občine Škofja Loka, je naselje Praprotno z več kot dvema
tretjinama prebivalstva, ki dela v drugih občinah. Po naših ocenah je razlog za to tudi dobro
razvita industrija sosednje občine Železniki (Alples, Domel, Niko,…), ki zaposluje veliko
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število ljudi. Razvoj enote Poljanska dolina z vidika ekonomske trajnosti smo tako ocenili kot
povprečen (3), razvoj enote Selška dolina pa kot močno negativen (1).
Indeks staranja je še eden izmed kazalcev, ki močno znižuje oceno socialne trajnosti Selške
doline, saj je to edina enota, kjer je več starega kot mladega prebivalstva (indeks znaša 104,8).
Območje, kjer specifični naravno-geografski dejavniki (naklon) že tako otežujejo pogoje za
življenje, se lahko v prihodnje, ob odseljevanju mladih, sooči z velikimi razvojnimi problemi.
Posledično smo razvoj enote z vidika socialne trajnosti ocenili kot močno negativen (1). Na
drugi strani je Poljanska dolina z indeksom staranja 61,7 eno najbolj vitalnih območij v občini.
Tudi drugi socioekonomski kazalniki za enoto so pozitivno in kažejo na ugoden razvoj enote
v prihodnje. Razvoj enote na podlagi kazalca indeks staranja smo ocenili kot pozitiven (4).
Višješolsko ali visokošolsko izobrazbo ima dobra petina enote Poljanska dolina, to je le 0,4 %
manj od Škofje Loka z okolico, enote z najvišjim deležem prebivalcev z omenjeno stopnjo
izobrazbe. Poljanska dolina je tako, poleg zgoraj omenjene enote, edina v občini kjer delež
presega občinsko povprečje. Selška dolina, na drugi strani, za občinskim povprečjem zaostaja
za slabe 4 %, za Poljansko dolino pa skoraj 5 %. Delež visoko izobraženih je še eden izmed
kazalcev, ki kaže na velike socialne in ekonomske razlike med dolinama. Razvoj Poljanske
smo v tem primeru označili kot pozitiven (4), razvoj Selške pa kot povprečen (3).
Gostota delovno aktivnega prebivalstva je edini socioekonomski kazalec, na podlagi katerega
smo razvoj Selške doline z vidika socialne in ekonomske trajnosti ocenili enako kot razvoj
Poljanske doline, to je povprečno (3). Kljub temu je gostota delovno aktivnega prebivalstva v
Selški dolini še vedno precej manjša kot gostota v Poljanski dolini, saj je tu zaposlenih 15
delovno aktivnih preb./km2 več kot v Selški dolini. Podatek za Selško dolino (30 delovno
aktivnih preb./km2) je sicer višji od državnega povprečja, a pod občinskim povprečjem.
Tudi delež zaposlenih v terciarnih dejavnostih je v Poljanski dolini precej visok. V nekoč
tradicionalno kmetijskem območju je danes v storitvenih dejavnostih zaposlenih 43,6 %
delovno aktivnega prebivalstva. Ta delež je v Selški dolini ponovno nižji, vendar ne drastično.
V omenjeni enoti v terciarnem sektorju dela slabih 5 % manj oseb kot v Poljanski dolini.
Razvoj enot smo, kljub majhnim razlikam ocenili različno. Razvoj enote Poljanska dolina
smo z vidika socialne trajnosti ocenili povprečno (3), razvoj enote Selška dolina pa negativno
(2).
Podatki o lesni zalogi Poljanske in Selške doline se precej razlikujejo, saj v prvem primeru
znaša 304,7 m3/ha, v drugi pa le 281,5 m3/ha gozdne površine. Razloge za nizko lesno zalogo
na hektar v enoti Selška dolina je potrebno iskati v slabših rastiščnih pogojih, saj so nakloni
površja na tem območju veliki, prst posledično plitva, veliko je tudi senčne lege. Vse to so
dejavniki, ki vplivajo na počasnejše priraščanje lesa in tudi manjšo lesno zalogo. Lesna zalogi
na prebivalca pa je, nasprotno od lesne zaloge na hektar gozda, višja v Selški dolini, kjer
znaša 240,8 m3/preb, medtem ko je le-ta v Poljanski dolini 198,5m3/preb. Razlog za to je
občutno manjše število prebivalcev v Selški dolini. Gozdovi z največjo lesno zalogo v obeh
dolinah so gozdovi na pobočjih, ko enoti že prehajata v Škofjeloško, Polhograjsko in
Šmohorsko hribovje. Razvoj Poljanske doline smo ocenili povprečno (3), razvoj Selške doline
pa negativno (2).
Končna ocena razvoja z vidika socialne in ekonomske trajnosti pokaže to, kar smo poudarjali
tekom zgornje analize – velike socioekonomske razlike med Poljansko in Selško dolino.
Poljanska dolina, na podlagi praktično vseh obravnavanih kazalcev, prekaša Selško dolino in
kaže zelo ugoden razvoj z vidika socialne in ekonomske trajnosti. Vrednosti kazalcev Selške
doline pa na drugi strani opozarjajo na prenekatere družbene in ekonomske probleme (staranje
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prebivalstva, ekonomske migracije,…), ki se znajo v prihodnje še povečati. Skupen razvoj
Poljanske doline z vidika socialne in ekonomske trajnosti smo ocenili kot povprečen (3), ki pa
meji na pozitiven, razvoj Selške doline pa kot negativen (2).
5.5.2.4.Škofjeloško, Polhograjsko in Šmohorsko hribovje
Tako kot v ostalih enotah, je tudi v Škofjeloškem, Polhograjskem in Šmohorskem hribovju
število prebivalcev, v primerjavi z leti 1961 in 1991, danes večje. Škofjeloško hribovje je ena
izmed dveh enot v občini, kjer je indeks gibanja števila prebivalstva za obdobje 1961 – 2012
manjši, kot za obdobje 1991 – 2012. Ob pregledu števila prebivalcev po naseljih za
obravnavana obdobja, da se je število le-teh v marsikaterem naselju, v obdobju 1961 – 1991,
zmanjšalo. Razlog za to je razvoj industrije v drugi polovici 20. stoletja in z njim povezane
družbene spremembe (odseljevanje v industrijska središča, opuščanje kmetijstva,…). Po
osamosvojitvi se je število prebivalcev na tem območju ponovno povečalo, kmetijstvo
(predvsem ekološka živinoreja) je tu ponovno pomembna gospodarska panoga. V najbolj
južno ležečem hribovje v občini, Polhograjskem hribovje, kaže indeks gibanja števila
prebivalcev na stagnacijo. Skupno število prebivalcev se je v dobrih 50. letih povečalo le za
32 oseb. Naselja v enoti se na eni strani srečujejo z močnim odseljevanjem (Bukov Vrh nad
Visokim – indeks gibanja števila prebivalcev 1961/2012 znaša 38), na drugi strani pa z
močnim priseljevanjem (Sveti Andrej – indeks gibanja števila prebivalcev 1961/2012 znaša
279,3). Skupni indeks enote v obdobju 1961/2012 znaša 106,8, v obdobju 1991/2012 pa 116,1
in je v obeh primerih med nižjimi v občini. Število prebivalcev se je v Šmohorskem hribovju,
med vsemi hribovskimi enotami, najbolj spreminjalo. Indeks gibanja števila prebivalstva v
prvem obdobju znaša 135,9, v drugem pa 117,9 indeksne točke. Razvoj enote Škofjeloško
hribovje z vidika socialne trajnosti, smo v obeh obdobjih ocenili kot povprečen (3), razvoj
Polhograjskega hribovja v obeh obdobjih kot negativen (2), razvoj Šmohorskega hribovja pa v
prvem obdobju kot povprečen (3), v drugem pa kot negativen (2).
Na začetku je potrebno poudariti, da smo imeli za izračun deleža delovnih migracij izven
občine na razpolago za Polhograjsko hribovje podatke le za tri naselja. Majhno število naselij
lahko močno vpliva na končne rezultate, zato jih je potrebo obravnavati s premislekom. Na
podlagi podatka o deležu delovnih migrantov, ki odhajajo na delo v sosednje občine (18,8 %),
je ocena razvoja Polhograjskega hribovja, z vidika ekonomske trajnosti, najvišja v občini. Ob
podrobnem pregledu delovnih migracij ugotovimo, da delo v naselju prebivališča opravlja le
slabih 13 % ljudi. Ker v enoti ni večjih zaposlitvenih središč, lahko sklepamo, da se večina
delovnih migrantov vozi na delo v središče občine, Škofjo Loko. Razvoj enote smo kljub
temu ocenili pozitivno (4), saj smo ocenjevali le delež migrantov, ki se na delo vozi izven
občine Škofja Loka. Omenjeni delež se v preostalih dveh hribovjih giblje okrog občinskega
povprečja. Ker je še vedno relativno visok, smo razvoj tako Škofjeloškega, kot tudi
Šmohorskega hribovja ocenili negativno (2).
Za izračun indeksa staranja smo imeli v enoti Škofjeloško hribovje na razpolago podatke za
11 izmed 13 naselij (naselje Gabrovo je bilo izključeno zaradi premajhnega števila
prebivalcev, naselje Vincarje pa smo priključili enoti Škofja Loka z okolico), v enoti
Polhograjsko hribovje podatke za 5 izmed 8 naselij (naselja Svetega Petra Hrib, Staniše in
Valterski Vrh imajo premajhno število prebivalcev), v enoti Šmohorsko hribovje pa smo imeli
na razpolago podatke za vsa naselja. Najbolj ugoden razvoj kaže Polhograjsko hribovje z
indeksom staranja 46,7, na podlagi česar smo mu pripisali tudi najvišjo možno oceno – močno
pozitiven razvoj (5). Sledi mu Škofjeloško hribovje, kjer znaša indeks 69,5 (pozitiven razvoj –
4), najnižjo oceno med hribovskimi območji pa je dobila enota Šmohorsko hribovje, kjer živi
na 100 mladih (do 15. leta starosti) nekaj več kot 87 starih oseb (65 ali več let). Razvoj
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omenjenega hribovja smo označili kot povprečen (3). Podatek o indeksu staranja za
Polhograjsko hribovje je potrebno vzeti z rezervo, saj lahko majhno število naselij vključenih
v izračun močno pokvari rezultate. Glede na ostale kazalnike, ki niso preveč vzpodbudni, bi
moral biti indeks, če bi imeli na razpolago podatke za vsa naselja, višji.
Delež prebivalstva z višješolsko in visokošolsko izobrazbo je večini hribovitega sveta najnižji
v občini. V Polhograjskem hribovju ta znaša 11,6 % in je med vsemi enotami najmanjši, v
Škofjeloškem pa je delež le 1,2 večji. Presenetljiv je podatek za Šmohorsko hribovje, kjer je
delež relativno visok (18,2 %). To enoto uvrša ob bok najbolj družbeno in ekonomsko
razvitim ravninskim enotam občine. ). Za nizek delež visoko izobraženega prebivalstva v
prvih dveh enotah je odločilnih več dejavnikov, glavni med njimi je navezanost na zemljo.
Veliko otrok in mladih namreč po zaključeni osnovni in srednji šoli ostaja na domači kmetiji
in se dalje ne izobražuje. Ne smemo pozabiti, da velja Škofjeloško hribovje za območje
usmerjeno v tržno živinorejo. Med razlogi lahko navedemo tudi pomanjkanje finančnih
sredstev za plačilo študija, prometno odročnost,…Razvoj prvih dveh enot (Škofjeloško in
Polhograjsko hribovje) smo ocenili kot negativen (2), razvoj Šmohorskega hribovja pa kot
povprečen (3).
Že kazalca gostota poselitve in delež gozda v enoti Polhograjsko hribovje sta nam pokazala,
da gre za zelo redko, z gozdom močno poraščeno območje. To samo še potrjuje gostota
delovno aktivnega prebivalstva, ki je najmanjša med vsemi enotami v občini (9,2). Deleža
ostalih dveh hribovitih enot Polhograjskega hribovja ne prekašata veliko, saj je gostota
delovno aktivnega prebivalstva Škofjeloškega (14,0) in Šmohorskega hribovja (18,4) krepko
pod občinskim in tudi državnim povprečjem. Ker gre za relativno redko poseljena kmetijsko
usmerjena območja, podatek ni presenetljiv. Z gospodarskega zornega kota je nizka gostota
neugodna, zato smo enotam pripisali močno negativno (Polhograjsko hribovje) oziroma
negativno (Škofjeloško in Šmohorsko hribovje) oceno razvoja.
Podobno kot gostota delovno aktivnega prebivalstva, je tudi delež zaposlenih v terciarnih
dejavnostih v omenjenih enotah, najnižji v občini, saj nikjer ne presega 35 %. Najnižji je v
enoti Polhograjsko hribovje, kjer je zaposlenih v storitvenih dejavnostih manj kot 30 %. Delež
v Škofjeloškem in Polhograjskem hribovju je praktično identičen, v obeh okrog 35 %. tudi na
podlagi tega kazalca smo razvoj enot z vidika socialne in ekonomske trajnosti ocenili
negativno. Razvoj Polhograjskega hribovja smo označili kot močno negativen (1), razvoj
Škofjeloškega in Polhograjskega hribovja pa kot negativen (2).
Lesna zaloga gozdov Škofjeloškega in Šmohorskega hribovja je najvišja v občini, medtem ko
se Polhograjsko hribovje po lesni zalogi presenetljivo uvršča le pred enoti Selška dolina in
Sorško polje. Prvi dve omenjeni enoti sta tudi edini, kjer lesna zaloga presega občinsko
povprečje. največjo lesno zalogo beležimo v Šmohorskem hribovju, kjer le-ta presega
občinsko povprečje za 47, državno povprečje pa za skoraj 85 m3/ha. Dokaj nizka lesna zaloga
gozdov Polhograjskega hribovja je še en v vrsti kazalcev, ki izjemno negativno vpliva na
oceno razvoja z vidika ekonomske trajnosti te enote. Posledica skromne lesne zaloge so
gospodarsko manj zanimivi in posledično manj izkoriščeni gozdovi, kar pa za enoto pretežno
poraslo z gozdom, nikakor ni pozitivno. Lesna zaloga na prebivalca tu je najvišja v občini
(1474,4 m3/preb.), predvsem kot posledica majhnega števila prebivalstva na tem območju. v
Škofjeloškem hribovju znaša 1035,7 m3/preb., v Šmohorskem hribovju pa 593,2 m3/preb.
Razvoj Šmohorskega hribovja smo tako ocenili kot močno pozitiven (5), razvoj Škofjeloškega
hribovja kot pozitiven (4), razvoj Polhograjskega hribovja pa kot negativen (2).
Ob pogledu na končno oceno razvoja (preglednica 38) Škofjeloškega, Polhograjskega in
Šmohorskega hribovja, tako opazimo izstopanje enote Polhograjsko hribovja, kjer praktično
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vsi kazalci socialne in ekonomske trajnosti kažejo na negativen razvoj. Izjema sta kazalca
delež delovnih migracij izven domače občine in indeks staranja, ki pa jih je potrebno, zaradi
majhnega števila razpoložljivih podatkov, upoštevati s premislekom. Med obravnavanimi
hribovskimi območji nas je pozitivno presenetilo Škofjeloško hribovje. Na podobnih
območjih v Sloveniji pogosto beležimo staranje ter upad števila prebivalstva kot posledica
odseljevanja, kar pa ne velja v tem primeru. Visok indeks gibanja prebivalstva ter nizek
indeks staranja kažeta na izjemno vitalnost območja in napovedujeta ugoden demografski
razvoj v prihodnje.
Slika 29: Občina Škofja Loka – ocena razvoja z vidika socialne in ekonomske trajnosti po
posameznih enotah
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Gozd kot geografski dejavnik prispeva k razvoju občine z vidika ekonomske trajnosti z
kazalcem lesna zaloga, zato smo ga na koncu poglavja tudi posebej izpostavili. Z večjo
površino gozda, se veča tudi lesna zaloga na hektar površine, kar poveča možnosti
gospodarskega izkoriščanja gozda in posledično za večje ekonomske ugodnosti. Najvišja je v
Škofjeloškem hribovju, najnižja pa na Sorškem polju. Preseneča podatek o lesni zalogi v enoti
Polhograjsko hribovje, saj je, glede na delež gozda, precej nizka.
Slika 30: Občina Škofja Loka – lesna zaloga (m3/ha) po posameznih enotah (Lesna zaloga…,
2013)

5.5.3. Končne ugotovitve
Ob koncu analize razvoja posameznih enot občin, na podlagi okoljske, socialne in ekonomske
trajnosti, bomo podali ugotovitve, do katerih smo tekom raziskave prišli.
V splošnem velja, da enote, kjer je razvoj z vidika okoljske trajnosti ugoden, po navadi
dobivajo nizke ocene razvoja z vidika socialne in ekonomske trajnosti. To je popolnoma
razumljivo, saj človek z svojimi dejavnostmi v prostoru skrbi za rast blaginje in ekonomski
razvoj, ob enem pa njegovo delovanje pušča posledice na okolju, mnogokrat negativne. Tako
območja, kjer so pogoji za življenje neugodni oziroma omejeni, človeško delovanje pa
posledično zmanjšano, mnogokrat beležimo ugoden okoljski razvoj. Tak obratno sorazmeren
odnos, med kazalci razvoja okoljske na eni ter socialne in ekonomske trajnosti na drugi, je
prisoten tudi v občini Škofja Loka, vendar z posameznimi odstopanji, katere bomo v
nadaljevanju predstavili.
Ob pregledu vseh ocen nas je najbolj pozitivno presenetila enota Poljanska dolina. Velja za
območje z zmerno gostoto poselitve, ki pa je ob enem dovolj velika, da enota beleži pozitiven
gospodarski razvoj. Zaradi relativno nizke gostote prebivalstva, so pritiski na okolje manjši
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(nizek delež pozidanih površin, ni neočiščenih divjih odlagališč odpadkov), ocena razvoja z
vidika okoljske trajnosti pa povprečna. Med najbolj naseljenimi enotami občine se po razvoja
z vidika okoljske trajnosti uvršča na prvo mesto. Ob pogledu na ocene razvoja z vidika
socialne in ekonomske trajnosti, dobimo še dodatno potrditev, da je Poljanska dolina enota z
najboljšimi temelji za skladen trajnostno-sonaravni razvoj, saj ni nikjer prejela ocene
negativno ali močno negativno. Rast števila prebivalstva v zadnjih dvajsetih letih je najvišja v
občini, razveseljuje tudi nizek indeks staranja. Enota je med ocenami na podlagi vseh
kazalcev, okoljskih socialnih in ekonomskih, edina dobila samo eno negativno oceno (Natura
2000).
Enota, ki je po našem mnenju razvojno najbolj ogrožena, je Polhograjsko hribovje. Kljub
temu, da ima visoke ocene okoljske trajnosti, je v občini moč zaznati kar nekaj, predvsem
demografskih, problemov. Najbolj zaskrbljujoč je indeks gibanja števila prebivalstva, ki je za
hribovsko območje dokaj nizek. Za zdaj še beleži rahlo rast števila prebivalstva, kar pa se
lahko v prihodnjih letih hitro spremeni na slabše. Zaskrbljujoča je tudi nizka gostota
prebivalstva, ki ob visokem deležu gozda (zaraščanje kmetijskih zemljišč) kaže na območje,
kjer so pogoji za življenje težki, neprivlačni za morebitne nove priseljence. V Polhograjskem
hribovje lahko v prihodnosti pride do odseljevanja prebivalstva in praznjenja območja, ker bi
imelo negativne posledice na celotno občino.
Ob koncu lahko razvoj celotne občine, z vidika vseh treh komponent, ocenimo kot povprečen,
saj nismo nobeni enoti podelili močno pozitivne ali močno negativne skupne ocene. Za
prihodnost občine je spodbuden predvsem visok indeks gibanja prebivalstva in nizek indeks
staranja, razveseljiv je tudi visok delež gozda, ki lahko ,ob primerni ekonomski izrabi, močno
pripomore k ohranjanju vitalnosti hribovskih območij v občini in prepreči izseljevanje.

5.6. VLOGA GOZDA V TRAJNOSTNO-SONARAVNEM RAZVOJU OBČINE
ŠKOFJA LOKA
Ker smo značilnosti po posameznih enotah v veliki večini predstavili že v prejšnjih poglavjih,
smo se na tem mestu posvetili okoljskim, socialnim in proizvodnim funkcijam gozda.
Da bi ocenili dosedanjo vlogo gozda in prihodnji pomen za trajnostno-sonaravni razvoj
občine, smo ocene razvoja z vidika okoljske, socialne in ekonomske trajnosti posameznih
enot primerjali z funkcijami gozda v posamezni enoti. Gozdne funkcije so odraz značilnosti
gozda, ki določajo dejavnost na tem območju. Predstavljajo odziv človeške družba na stanje
gozdov, zato jih lahko razumemo kot družbene potrebe po vlogah gozda na obravnavanem
območju. Na podlagi primerjave smo poizkušali oceniti vlogo gozda v trajnostno-sonaravnem
razvoju posameznih enot, opozorili na morebitne nepravilnosti in predlagali prihodnji razvoj.
Za primerjavo smo uporabili samo območja, kjer beležimo gozdne funkcije z prvo stopnjo
poudarjenosti (v nadaljevanju gozdne funkcije), saj so ta gozdna območja okoljsko, socialno
in proizvodno najpomembnejša.
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Preglednica 39: Občina Škofja Loka – okoljske, socialne in proizvodne funkcije z 1. stopnjo
poudarjenosti po posameznih enotah (Funkcije gozda…, 2012)
Funkcija gozda s prvo stopnjo poudarjenosti
Enota

okoljska

socialna

proizvodna

ha

%

ha

%

ha

%

Škofja Loka z okolico

330,8

32,2

362,3

23,5

2,5

0,1

Sorško polje

49,6

4,8

230,7

15,0

0

0

Poljanska dolina

154,0

15,0

250,5

16,3

143,6

5,3

Selška dolina

72,7

7,1

109,8

7,1

173,5

6,4

Škofjeloško hribovje

247,4

24,1

286,2

18,6

1.252,6

46,1

Polhograjsko hribovje

158,5

15,5

187,9

12,2

343,5

12,6

Šmohorsko hribovje

13,0

1,3

111,7

7,3

800,1

29,5

Skupaj

1.026,0

100

1.539,1

100

2.715,8

100

5.6.1. Škofja Loka z okolico
Gozd v enoti Škofja Loka z okolico opravlja okoljske funkcije na skoraj 331 ha površine. To
predstavlja 32,2 % površine vsega gozda v občini z omenjenimi funkcijami, delež pa je
najvišji med vsemi enotami. Med gozdnimi območji, kjer je ekološka funkcija najbolj
pomembna, bi izpostavili nižinski gozd hrasta doba in belega gabra med naseljema Forme in
Dorfarje, ki je kot redek gozdni sistem zaščiten tudi z Naturo 2000. Pri večini ostalih gozdov
v enoti je v ospredju klimatska funkcija, saj gre za gozdove v bližini večjih strnjenih naselij
oziroma mest. Na okrog 19 ha gozda v enoti izstopa tudi hidrološka funkcija, saj gre za
območja 1. in 2. varstvene cone pitne vode, zaščitena po odloku. Med socialnimi funkcijami
gozda prevladuje higiensko-zdravstvena funkcija, saj gozd v obravnavani enoti blaži
negativne učinke tamkajšnje industrije (emisije, hrup, smrad,…). Omembe vreden je še gozd
v okolici Križne Gore, ki velja za priljubljeno izletniško točko, glavna socialna funkcija gozda
na tem območju je zato rekreacijska. Gozdov, ki bi prinašali večje trajne donose v enoti
Škofja Loka z okolico praktično ni (2,5 ha), za proizvodnih funkcij na tem mestu ne bomo
obravnavali.
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Ob pogledu na oceno okoljske trajnosti za obravnavano enoto, najbolj pereča problema na
tem območju predstavljajo divja odlagališča odpadkov in gostota poselitve. Upoštevati jih
moramo s premislekom, saj na gozd vplivata le delno (divja odlagališča) oziroma posredno
(gostota poselitve). Divja odlagališča namreč niso vedno locirana v gozdnem prostoru,
vprašljiva je tudi njihova velikost in nevarnost odpadkov, gostota poselitve pa na gozd vpliva
posredno prek večjega števila ljudi, ki gozdni prostor koristijo za rekreacijo in sprostitev.
Kljub vsemu smo mnenja, da bi bilo potrebno v prihodnje narediti več v smeri ozaveščanja
ljudi, kako ekološko pomembni so gozdovi v njihovi bližnji okolici. Na območjih kot je naša
enota (gosto pozidano območje z veliko gostoto prebivalstva) namreč pogosto prihaja do
grobih posegov v gozdi prostor (pikniki, vožnja po gozdnih cestah, prekomerno nabiranje
gozdnih plodov,…), razlog za to pa je predvsem veliko število obiskovalcev gozda in
posledično otežen nadzor nad njihovim početjem. V prihodnje zna veliko okoljsko
obremenitev za tukajšnji gozd predstavljati tudi močna suburbanizacija. Naselja ob regionalni
cesti Škofja Loka – Kranj se namreč vedno bolj širijo proti vznožju Škofjeloškega in
Šmohorskega hribovja, kar povečuje pritiske na gozd. Izredno pomembnost pripisujemo tudi
gozdu na območjih bivalnih in industrijskih objektov. Gre predvsem za gozdove na območju
industrijske cone Trata, kjer je lociranih kar nekaj velikih proizvodnih obratov. Te gozdove je
v prihodnje potrebno za vsako ceno ohranjati in še naprej po najboljših močeh prispevati k
kvalitetnem bivalnem okolju.
5.6.2. Sorško Polje
Na Sorškem polju gozd najpogosteje opravlja socialne funkcije, saj so izražene na več kot 230
ha gozdnih površin. Gre za gozdove v katerih so pomembna arheološka najdišča (Podgone v
bližini naselja Godešič in Dobrave v bližini naselja Reteče). V območju arheološkega najdišča
Podgon so našli gomilno grobišče iz starejše železne dobe, na območju Dobrav pa
prazgodovinsko naselbino pravokotne oblike in pripadajoče gomilno grobišče, kjer gomile
vsebujejo žarne pokope. Tudi to arheološko najdišče je iz starejše železne dobe (Register
nepremičnine…, 2013). Z estetskega vidika je pomemben tudi gozd ob Reteških lokah
(ravnica reke Sore s poplavnimi lokami in prodišči pri kraju Reteče). Poleg tega ima omenjeni
gozd tudi pomembno varovalno vlogo, saj se nahaja na območju protipoplavnih vod. Okoljske
funkcije gozda na Sorškem polju niso zastopane tako številčno kot v prejšnji enoti.
Pripisujemo jih le okrom 50 ha gozda, kar je manj kot 5 % gozda z okoljskimi funkcijami v
občini. Tudi v tem primeru gre za gozdove z poudarjeno klimatsko (gozd v bližini večjih
strnjenih naselij) in hidrološko funkcijo (zajetja in črpališča pitne vode). Proizvodne funkcije
gozda v enoti Sorško polje ne beležimo.
Že ob pregledu ocene okoljske trajnosti spoznamo, da je glavni okoljski problem Sorškega
polja nizek delež gozda. To je sicer, zaradi intenzivne kmetijske izrabe primernih površin,
smiselno, vendar ne v skladu s trajnostno-sonaravnim razvojem. V prihodnje bi znala biti
vloga gozda tu še večja, saj se vzhodno od naselja Trata že gradi nova industrijska cona, ki bo
predstavljala veliko obremenitev za okolje in zniževala kakovost bivalnega okolja za
tamkajšnje prebivalce. Gozd na tem območju bi lahko predstavljal neke vrste tamponsko cono
med industrijsko cono in bližnjimi naselji (zviševanje estetske vrednosti pokrajine, manjši
hrup, emisije,…). Lep primer neuspešnega sobivanja industrije in naselja je tovarna Knauf
Insulation, ki je, zaradi svojih negativnih vplivov na okolje, pogosto tarča jeznih prebivalcev
okoliških naselij.
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5.6.3. Poljanska dolina
V enoti Poljanska dolina so vsi trije sklopi gozdnih funkcij relativno dobro zastopani. Največ
gozda opravlja socialne funkcije (250,5 ha), sledi gozd z okoljskimi funkcijami (154 ha) ter
gozd z proizvodnimi funkcijami (143,6 ha). Na območjih, kjer srečujemo gozd z vsemi tremi
sklopi funkcij pogosto prihaja do konflikta med njimi. Posebej problematični so gozdovi s
poudarjeno okoljsko in proizvodno funkcijo gozda. Takih na srečo na našem obravnavanem
območju ni. Večkrat se pojavljajo konfliktna območja med gozdovi z poudarjeno okoljsko in
socialno funkcijo gozda, katerih pa je v občini Škofja Loka kar precej. Predvsem gre za
gozdove v bližini strnjenih naselij, kjer številni uporabniki gozdnega prostora proizvajajo
velike pritiske na okolje. Tudi takih območij v enoti ni veliko, najdemo jih le v naselju Puštal,
ki predstavlja neke vrste prehodno območje med Poljansko dolino in Škofjo Loko. Med
okoljskimi funkcijami gozda je najpomembnejša varovalna funkcija. Zaradi velikih naklonov
in plazečega površja je gozdna vegetacija ključnega pomena pri varovanju infrastrukture in
drugih objektov. Zaradi poteka trase 4. Razvojne osi skozi Poljansko dolino, je zaščita
cestišča in skrb za varnost udeležencev v prometu še toliko večja. Z vidika ohranjanja biotske
raznovrstnosti je izredno pomemben gozdni rezervat Zminec, ki je edini v občini. Med
gozdom z poudarjenimi socialnimi funkcijami je potrebno izpostaviti gozdove z poudarjeno
poučno funkcijo v okolici Tavčarjevega dvorca na Visokem, kjer je gozdna učna pot in
rekreacijsko funkcijo gozdov v bližini priljubljene izletniške točk Andrej nad Zmincem. Gozd
z možnostjo trajno velikih lesnih donosov, oziroma gozd z poudarjeno lesnoproizvodno
funkcijo se nahaja na skrajnem zahodu enote, v okolici naselja Visoko.
Ugodni kazalci okoljske trajnosti in gozd z najrazličnejšimi funkcijami, kažejo na dobro
stanje tako okolja kot tudi gozdov v Poljanski dolini. Enota, kjer je gostota prebivalstva
zmerna, pritiski na okolje pa posledično manjši, bi lahko v večji meri promovirala svoje
okolje, predvsem dobro ohranjene gozdove. Dober primer je gozda učna pot v okolici
Tavčarjevega dvorca na Visokem. Glavna težava omenjene učne poti je slaba prepoznavnost,
kar pa bi lahko dosegli z boljšo promocijo. Poljanska dolina bi lahko v prihodnjih letih postala
tudi pomembna turistična destinacija. Ob dejstvu, da se kvaliteta kopalne vode Poljanske Sore
zaradi izgradnje čistilnih naprav, izboljšuje, dobra prometna dostopnosti in relativno dobro
ohranjena narava, so dejavniki, ki bi lahko, ob izgradnji primerne turistične infrastrukture,
privabili številne turiste. V Zmincu se v prihodnosti že načrtuje izgradnja manjšega
avtokampa, ki bi močno pripomogel k privabljanju turistov na to območje.
5.6.4. Selška dolina
Najbolj zastopana funkcija gozda v Selški dolini je lesnoproizvodna funkcije. Gre predvsem
za gozdove na skrajnem zahodu enote v okolici naselij Bukovica in Praprotno. Takih gozdov
je 173,5 ha. Najmanj je gozdov z poudarjeno okoljsko funkcijo in sicer nekaj manj kot 73 ha.
Manj gozdov z omenjeno funkcijo ime le enota Sorško polje. Gre za gozdove na vzhodu enote,
ko se dolina že odpira na Sorško polje. Gozd tu ima poudarjeno klimatsko in higienskozdravstveno funkcijo, saj gre že za gozdove v bližini mesta Škofja Loka. Med gozdovi s
poudarjeno socialno funkcijo najdemo predvsem gozdove v okolici priljubljenih izletniških
točk, kot je Križna gora (rekreacijska funkcija) in gozdove na območjih kulturne krajine
(arheološko območje Miklavška gora, kulturna krajina Selške Sore pri Praprotnem).
Po našem mnenju je vloga gozda v Selški dolini manjša kot bi, glede na relativno ugodno
oceno okoljske trajnosti, lahko bila. Dokaj visok delež gozda in majhni pritiski človeka na
okolje (relativno nizka gostota prebivalstva, nizek delež pozidanih površin), sta pogoja za
nemoteno življenje in razvoj številnih rastlinskih in živalskih vrst. Temu v prid govori tudi
81

velik naklon površja v vzhodnem delu enote, ki otežuje sečnjo, a na drugi strani ne posega v
življenjski prostor živali. V enoti za zdaj ni večjih zavarovanih območji narave, le skrajni
južni del nižinskega gozda, ki se razteza med Škofjo Loko in Kranjem (Natura 2000).
5.6.5. Škofjeloško hribovje
Gozdovi Škofjeloškega hribovja najpogosteje opravljajo proizvodno funkcijo.
Lesnoproizvodna funkcija je poudarjena v več kot 1250 ha gozdov, kar je skoraj polovica
vseh gozdov z poudarjeno omenjeno funkcijo v občini. Gre predvsem za gozdove na
severozahodu enote na območju naselij Stirpnik, Spodnja ter Zgornja Luša, Sveti Lenart in
Rovte v Selški dolini. Tu se v veliki večini razraščajo gozdovi bukovih gozdnih združb, ki so
gospodarsko zelo donosni, veliko je tudi smreke. Ob primerjavi gozdnih območij z
poudarjenimi tako okoljskimi kot tudi proizvodnimi funkcijami, smo naleteli na nekaj
konfliktnih območij. Gre za gozdove z velikimi gospodarskimi donosi, kjer je sečnja pogosta,
ob enem pa tudi za območja rastišča divjega petelina. Ta živalska vrsta je pri nas zaščitena z
Uredbo o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (2004), glavno grožnjo pa predstavlja
prav izguba habitatov zaradi povečanega izkoriščanja gozdov na tem območju. Med ostale
gozdove z poudarjenimi okoljskimi funkcijami uvrščamo tudi tiste v okolici Lubnika,ki velja
za eno najpriljubljenejših izletniških točk v občin, ob tem pa gre za pomembno kraško
območje z številnimi kraškimi jamami. Med njimi sto najbolj znane Marijino brezno,
Migutovo brezno in Gipsova jama. Rekreacijska funkcija je na območju Škofjeloškega
hribovja najpogosteje izražena socialna gozdna funkcija. Opravljajo jo gozdovi v okolici
smučišča Stari vrh in v okolici Lubnika.
Škofjeloško hribovje je po ocenah kazalcev okoljske trajnosti eno izmed območij, ki največ
prispeva k trajnostno-sonaravnem razvoju občine. Dobro ohranjeno naravno okolje, velik
delež gozda, ponekod pa tudi kraško površje so razlogi za oblikovanje številnih habitatov,
med katerimi nekateri, zaradi svoje izjemnosti, spadajo tudi v območja Nature 2000. Po drugi
strani pa so gozdovi Škofjeloškega hribovja močno izkoriščeni tudi v gospodarske namene.
Velika površina in dobra kvaliteta gozdov, sta razlog za intenzivno sečnjo, ki pa pogosto
negativno vpliva na življenjski prostor rastlin in živali, ob enem pa zagotavlja pomemben del
prihodkov prebivalstva Škofjeloškega hribovja in preprečuje njihovo izseljevanje. Prav
konfliktna gozdna območja so z vidika gozdnogospodarskega načrtovanja izredno pomembna,
saj ravnovesje med gozdnimi funkcijami pomembno prispeva k trajnostno-sonaravnem
razvoju. Močno zaskrbljujoče je tudi prepričanje velike večine uporabnikov gozdnega
prostora, da je gozd skupna dobrina in da lahko v njem počnejo kar jim je volja. K
netrajnostnem razvoju prispevajo predvsem z prekomernim nabiranjem gozdnih plodov,
neodobreno sečnjo (božična drevesca, ikebane) in odlaganjem odpadkov v gozdu. Slednje je
na kraškem območju, kot je precejšen del Škofjeloškega hribovja, tudi okoljsko zelo
obremenjujoče. Nekateri gozdovi v omenjeni enoti so med najpomembnejšimi v občini, hkrati
pa tudi najbolj ranljivi. Na teh območjih bo potrebno v prihodnje skrbno načrtovati razvoj, ob
enem pa čim bolj omejiti človekovo delovanje in okolje obremenjujoče dejavnosti.
5.6.6. Polhograjsko hribovje
Glede na delež gozda v Polhograjskem hribovju, ki je največji med vsemi enotami v občini,
je gozda, kjer je poudarjena lesnoproizvodna funkcija, malo. Izražena je le na dobrih 340 ha
gozdov, ker je le dobrih 12 % vseh gozdov s poudarjeno proizvodno funkcijo v celotni občini.
Potrditev, da je gozd Polhograjskega hribovja gospodarsko manj pomemben, dobimo tudi ob
pogledu na podatke o lesni zaloge, saj je le-ta precej pod občinskim povprečjem (preglednica
38). Gozdovi, ki prinašajo večje trajne donose lesa, se nahajajo na vzhodu enote, nekaj jih je
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tudi v na območju naselja Sveti Andrej. Med socialnimi funkcijami prevladujeta, podobno kot
v vsem hribovitem svetu občine, rekreacijska in estetska funkcija, med okoljskimi pa
hidrološka in varovalna funkcija.
Skupna ocena z vidika okoljske trajnosti za enoto Polhograjsko hribovje je sicer visoka,
vendar se ob pogledu na kazalce socialne in ekonomske trajnosti pokažejo številni razvojni
problemi hribovja. Ob visokem deležu gozda skrbi manj pomembna gospodarska vloga letega. Med socialnimi kazalci v oči bodeta stagnacija prebivalstva in nizka gostota delovno
aktivnega prebivalstva, ki opozarjata na neugoden demografski razvoj na tem območju.
Polhograjsko hribovje je edina enota v občini, ki je brez zavarovanih območij narave. Da
hribovje dosega normative za takšna območja, dokazuje krajinski park Polhograjski dolomiti
v sosednjih občinah Dobrova – Polhov Gradec, Medvode in Ljubljana. Manj intenzivno
izkoriščanje gozda v gospodarske namene in manjši pritiski na okolje zaradi redkejše
poselitve, bi morala biti zadosten razlog za usmerjanje v zaščito življenjskih okolij gozdnih
rastlin in živali na tem območju.
5.6.7. Šmohorsko hribovje
Najbolj poudarjena funkcija gozdnih območij na Šmohorskem hribovju je lesnoproizvodna
funkcija. Močno poudarjena je na večini severnega dela enote, kjer je gozdov, ki opravljajo
omenjeno funkcijo, 800 ha. Glede na to, da je celotna enota velika nekaj manj kot 15 km2,
lahko hitro ugotovimo, da so proizvodne funkcije gozda najpomembnejše med vsemi.
Socialne funkcije, predvsem rekreacijska, so najbolj pomembno izražene v okolici Križne
gore, medtem ko gozdovi na prehodu v ravnino opravljajo higiensko-zdravstveno funkcijo
(bližina večjih strnjenih naselij). Izmed okoljskih gozdnih funkcij sta najbolj izraženi
klimatska in hidrološka.
Po oceni trajnostnega razvoje se Šmohorsko hribovje uvršča med Škofjeloško in Polhograjsko
hribovje. Na podlagi kazalca o gostoti prebivalstva, ki je najvišja med hribovitimi enotami,
lahko sklepamo, da je območje, kljub neugodnim reliefnim razmeram, privlačno bivalno
okolje. Pomemben razlog za to je prav gotovo dobra prometna dostopnost in povezanost, saj
sta največji zaposlitveni središči v regiji, Kranj in Škofja Loka, relativno blizu. Velik delež
gozda, ki je gospodarsko pomemben in dobra odprtost gozdnega prostora z prometnicami, ki
omogoča bolj učinkovit transport lesa, sta še dodatna razloga, da velja Šmohorsko hribovje za
eno najbolj gospodarsko izkoriščenih gozdnih območij v občini. Ker v enoti ni večjih
pomembnejših zavarovanih območij narave, je smiselno izkoriščati gozd za pridobivanje lesa
tudi v prihodnje.
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6.

ZAKLJUČEK

Kot prevladujoča naravna prvina, ima gozd v občini Škofja Loka izjemno pomembno vlogo.
Predstavlja bivalno okolje za številne, tudi redke in ogrožene, rastlinske in živalske vrste,
varuje infrastrukturne in druge objekte pred vremenskimi ujmami, uravnava klimo in skrbi za
čisto pitno vodo. Mestno prebivalstvo vse pogosteje čuti pritiske urbanega okolja, posledično
pa jim gozdni prostor predstavlja območje oddiha in sprostitve, pa tudi rekreacije. V gosto
naseljenih območjih, kot je obravnavana občina, gozd pogosto predstavlja zeleni pas med
okolju neprijaznimi industrijskimi obrati in bivalnimi conami ter močno dviguje kvaliteto
življenja. Negovani gozdni sestoji skrbijo za večanje estetske vrednosti gozda in pokrajine na
sploh, še posebej če so v bližini naravnih vrednot ali objektov kulturne dediščine. Gozdne
učne poti predstavljajo poučen, sproščujoč, ne nazadnje pa tudi zdrav način, pridobivanje
novih znanj o gozdu. Zelo pomemben, ponekod celo eksistenčen, je tudi gospodarski pomen
gozda. Številne hribovske kmetije so močno odvisne od prihodkov iz gozda, pa naj gre za les
ali druge gozdne dobrine. Ob težkih pogojih za kmetijstvo in pomanjkanju delovnih mest v
drugih panogah, je gozdarstvo ena najpomembnejših dejavnosti hribovitih območij v občini.
Dobri gospodarski donosi gozdov povečujejo ekonomsko stabilnost in prinašajo številne
okoljske, socialne in ekonomske učinke. Med drugim preprečujejo odseljevanje, mladi
ostajajo na podeželju, obrobna območja se, kljub slabši prometni dostopnosti, ne praznijo,
kmetijske površine se ne zaraščajo in skrbijo za dober izgled kulturne krajine.
Eden najbolj perečih okoljskih problemov današnjega časa je večanje števila prebivalstva. V
občini Škofja Loka se kaže predvsem kot prostorska širitev območij poselitve oziroma
suburbanizacija. Z večanjem gostote poselitve se povečujejo tudi pritiski na okolje, katerega
del je tudi gozdni prostor. Ta postaja okolje, kjer človek preživlja vedno več časa, njegove
dejavnosti pa pustijo v gozdu velikokrat negativen pečat. Zaskrbljujoče je predvsem
prepričanje vse večjega števila ljudi, da je gozd prostor, ki ni v nikogaršnji lasti, zato lahko
tam počnejo kar jim je volja. Pomanjkanje moralnih zadržkov uporabnikov gozdnega prostora
se pogosto kaže v odlaganju odpadkov v gozdu, prekomernem nabiranju ali celo uničevanju
gozdnih plodov, poškodovanju gozdnega drevja, nedovoljenem pobijanju gozdne divjadi,
povzročanju prekomernega hrupa in drugih, za gozd škodljivih, dejavnostih. Razlog za to je
potrebno iskati predvsem v slabem nadzoru in nekaznovanju kršiteljev. Na tem mestu lahko
potrdimo drugo delovno hipotezo, ki pravi, da je gozd v bližini strnjenih naselij najbolj
okoljsko obremenjen. Na to kažejo tudi kazalci okoljske trajnosti, pri katerih se ocena, s
padanjem gostote poselitve in pozidave, viša.
Posamezni deli, oziroma enote občine pa, kot že rečeno, dosegajo precej različno stopnjo
trajnostnega razvoja. Relief in posledično razmere za poselitev, vplivata na gostoto poselitve,
z večanjem katere se povečujejo pritiski na okolje. Tako beležijo enote v hribovitem svetu,
kjer je gostota prebivalcev manjša, z vidika okoljske trajnosti, višjo stopnjo razvoja, medtem
ko je trajnostni razvoj ravninskih, bolj poseljenih enotah, manj ugoden. Med vsemi enotami je,
na podlagi naši ocen, razvoj z vidika okoljske trajnosti najbolj ugoden v Škofjeloškem
hribovju, kjer smo razvoj na podlagi vrednosti vseh petih okoljskih kazalcev ocenili pozitivno
oziroma močno pozitivno (preglednica 37). Na drugi strani je trajnostni razvoj na podlagi
enakih kazalcev, najbolj neugoden v enoti Škofja Loka z okolico. Okoljsko obremenjujoča je
predvsem velika gostota prebivalcev, visok delež pozidanih površin in veliko število divjih
odlagališč odpadkov, ki še niso bila sanirana. Izmed ostalih enot sta preostali dve hribovji in
Selška dolina dobili pozitivno, Poljanska dolina in Sorško polje pa povprečno oceno razvoja z
vidika okoljske trajnosti. Ob pregledu končnih ocen razvoja enot z vidika socialne in
ekonomske trajnosti (preglednica 38) opazimo precejšno podobnost med ocenami. Razlika
med ravninskimi in hribovskimi enotami tu ni tako očitna. Negativno izstopata enoti
84

Polhograjsko hribovje in Selška dolina, ki sta edini prejela negativno oceno razvoja. K nizki
oceni razvoja Polhograjskega hribovja največ prispevata nizka gostota delovno aktivnega
prebivalstva in nizek delež zaposlenih v terciarnih dejavnostih, nizka lesna zaloga na hektar
gozdne površine pa, ob precej gozdnati pokrajini, kaže na gospodarsko manj perspektiven
gozd. O tem, da je hribovje demografsko ogroženo območje, pričata tudi podatka o nizki
gostoti poselitve in eden najnižjih indeksov gibanja števila prebivalstva v občini. Indeks za
zdaj še kaže na rahlo rast prebivalstva, vendar bi lahko v prihodnjih letih prišlo tudi do
odseljevanja in praznjenja tega območja. V Selški dolini najbolj skrbi visok indeks staranja,
saj gre za edino enoto, kjer število starega prebivalstva presega število mladih. Najbolj
ugoden razvoj smo zabeležili v Poljanska dolina, ki je tudi edina enota brez negativne ocene
razvoja. Na to, da je območje demografsko vitalno, kažejo visok indeks gibanja števila
prebivalstva, nizek indeks staranja ter velik delež prebivalstva z višješolsko in visokošolsko
izobrazbo. Ocene razvoja ostalih treh enot se gibljejo v okrog občinskega povprečja.
Vloga gozda je v posameznih delih občine precej različna, vendar povsod zelo pomembna. Na
njegovo razširjenost in prostorsko razporeditev, ne nazadnje pa tudi funkcije, v veliki meri
vpliva relief. Oblikovanost površja odločilno vpliva na pokrajinsko dvojnost v občini, kjer
ločimo ravnine in doline od hribovju, pa tudi na lastnosti in funkcije gozda. Na ravninskem
delu prevladujejo okoljske in socialne gozdne funkcije, v hribovitem svetu pa predvsem
proizvodne. Z vidika gozdnih funkcij je najpomembnejše območje gozdov v bližini večjih
strnjenih naselij. Tu gozd opravlja številne socialne funkcije, predvsem higiensko-zdravstveno
in rekreacijsko. To je tudi območje, kjer prihaja do največjih konfliktov med gozdnimi
funkcijami. Glavni razlog je prav človek, ki s svojimi dejavnostmi posega v gozdni prostor in
ruši naravno ravnovesje. Na območju občine Škofja Loka prihaja predvsem do širjenja
človekovih območij rekreacije v gozdu na gozdna območja varovanja narave, ter s tem
ogrožanja redkih rastlinski in živalskih vrst in njihovih habitatov. Gozdovi izven gosto
poseljenih mestnih območij še vedno v večini služijo za pridobivanje lesa, vendar se delež
pomembno izraženih okoljskih in socialnih funkcij na teh območjih povečuje. Ob širjenju
poselitve izven urbanih območij pogosto opravljajo zaščitno funkcijo, saj so veliki nakloni,
mehansko neodporne kamnine in obilne padavine razlog za pogosto pojavljanje zemeljskih
plazov in usadov, ki ogrožajo številna naselja. Kar je gostota poselitve v hribovitem svetu
precej manjša od tiste na ravnini, so tudi pritiski na okolje precej manjši. Čisto in mirno
naravno gozdno okolje predstavlja primerne razmere za življenje številnih rastlinskih in
živalskih vrst, zato močno poudarjena funkcija ohranjanja biotske raznovrstnosti. V prid temu
govori tudi dejstvo, da je največje sklenjeno območje Nature 2000 v občini, del Škofjeloškega
hribovja. Lesnoproizvodna funkcija gozda je , kar je glede na delež gozda v občini povsem
logično, daleč najbolj razširjena gozdna funkcija, saj je s 1. stopnjo poudarjenosti izražena na
več kot 2.700 hektarih gozda, ker je večja površina gozda, kjer sto z enako stopnjo
poudarjenosti izražene okoljske in socialne funkcije skupaj. Kljub temu bomo prvo delovno
hipotezo, ki pravi, da je lesnoproizvodna funkcija najpomembnejša funkcija gozda v občini,
potrdili le deloma. Po našem mnenju gozd v okolici Škofje Loke in bližnjih naselij, predvsem
z poudarjenimi biotopsko, hidrološko, klimatsko in rekreacijsko funkcijo, prispeva k
trajnostno-sonaravnemu razvoja občine enako, če ne celo več kot zgoraj omenjeni gozdovi.
Prav okoljska in socialna komponenta pa imata, na poti k doseganju dolgotrajnega razvoja,
skladnega z naravo, večji pomen kot ekonomska.
Kljub visoki lesni zalogi na hektar gozda, ki precej presega državno povprečje, so pogoji, za
bolj obsežno gospodarsko izkoriščanje in energetsko rabo, slabi. Iz poglavja 3.6 je moč
razbrati, da je bil realiziran posek leta 2009 v občini precej nižji (42,9 %) od slovenskega
povprečja (63,4 %). Nižji je bil tudi letni prirastek, saj je v občini znašal 5,1 m3/ha, medtem
ko je bil na ravni Slovenije 6,85 m3/ha. Razlog za slabšo gospodarsko izrabo gozdov v občini
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je potrebno pripisati predvsem razdrobljeni posestni strukturi in nedostopnosti nekaterih
gozdov. Majhne posesti, ki so večinoma v zasebni lasti, so z vidika gospodarjenja z gozdovi
izredno neugodne. Nepovezanost in pomanjkanje sodelovanja med zasebnimi lastniki gozdov
pripelje do slabšega in manj učinkovitega izkoriščanja gozdov. učinkovitejše izkoriščanje
gozdov je v veliki meri povezano tudi z gozdarsko opremo, ki pa je v prenekaterem primeru
zastarela in nekonkurenčna. Nakup kvalitetne opreme predstavlja velik strošek, ki si ga večina
lastnikov gozdov ne more ali ne želi privoščiti. Veliko oviro za lastnike gozdov, z neprimerno
gozdarsko opremo in mehanizacijo, predstavljajo tudi naravne razmere, predvsem veliki
nakloni. Gozdovi na takih območjih pogosto postanejo slabo negovani, posledično pa
gospodarsko manj zanimivi in slabše izkoriščeni. Kljub visokemu deležu gozda v občini je ta
tudi energetsko slabše izkoriščen. Les iz gozdov v lasti hribovskih kmetij se, prav zaradi
razdrobljene posestne strukture in slabe povezanosti med lastniki gozdov, uporablja predvsem
za lastne namene, tržno izkoriščanje lesne biomase pa je slabo. Izgradnja sistemov daljinskega
ogrevanja na teh območjih ni mogoča, glavna razloga sta predvsem reliefna razgibanost in
premajhno število ter koncentracija potencialnih odjemalcev. V luči učinkovitejše energetske
rabe bi bila izgradnja takega sistema smiselna na gosteje naseljenih in energetsko potratnih
območjih, kot je mesto Škofja Loka z okolico. Glede na naraščanje cen okoljsko
obremenjujočih fosilnih goriv, je prehod na obnovljive vire energije nujen. Glavno težavo v
primeru energetske izrabe lesne biomase predstavljajo individualna kurišča, ki so pogosto
zastarele in posledično z svojimi izpusti močno obremenjujejo okolje, nadzor nad kvaliteto
peči in uporabljenim gorivom pa je praktično nemogoč in posledično slab. Potrebno bi bilo
začeti uvajati skupne kotlovnice in sisteme daljinskega ogrevanja na lesno biomaso, začenši z
javnimi objekti, težavo pa predstavljajo relativno majhne površine gozda v okolici Škofje
Loke, primernega za ekonomsko izrabo. Gozd tu, kot že rečeno, opravlja predvsem okoljske
in socialne funkcije, ekonomsko pa je manj zanimiv in izkoriščen. Ob zatonu lesne industrije
v Škofji Loki (nekoč velikan lesne industrije Jelovica je močno zmanjšal proizvodnjo), ki bi
lahko predstavljala dobro podlago za daljinsko ogrevanje in se zdi realizacija tega projekta
precej oddaljena. Tudi tu je razlika med ravninskim, mestnim delom ter hribovitim,
podeželskim delom občine občutna. Prvi ima odjemalce a ne zadostne količine surovin, drugi
pa se ponaša z velikimi zalogami lesa, a ima premalo potencialnih uporabnikov sistema
daljinskega ogrevanja.
Na koncu lahko potrdimo tudi zadnjo delovno hipotezo, ki pravi, da gozd pomembno prispeva
k trajnostno-sonaravnem razvoju občin Škofja Loka in da bi se lahko njegova vloga v
omenjenem razvoju, z primernim gospodarjenjem in načrtovanjem, še povečala. Kot naravna
vegetacija, ki pokriva dve tretjini površine občine, gozd vpliva na vse ostale dejavnike v
prostoru, tako naravno- kot tudi družbeno-geografske. V večini primerov gre za območja, kjer
so okoljski trendi ugodi, kar predstavlja pravo nasprotje gosto poseljenih mestnih območij.
Pogostokrat predstavljajo neke vrste tamponsko cono, saj blažijo številne okolje
obremenjujoče »produkte« človekovega delovanja. Z zmanjševanjem deleža gozda se
pojavijo številni okoljski, pa tudi socialni in gospodarski problemi, ki izredno negativno
vplivajo na trajnostno-sonaravni razvoj. Primer, kako ne ravnati z gozdom, so na žalost
številne države v razvoju, kjer je obsežno izsekavanje gozda pripeljalo do številnih problemov
velikanskih razsežnosti. Ohranjanje deleža gozda, smotrno gospodarjenje, načrtovanje in
reševanje konfliktov med gozdnimi funkcijami je tako za trajnostno-sonaravni razvoj, ne
samo občine ampak tudi države, ključnega pomena tudi v prihodnosti.
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7.

SUMMARY

As the dominant natural element, a forest in the municipality Škofja Loka has extremely
important role. It represents a living environment for many, including rare and endangered,
plant and animal species, protecting infrastructure and other facilities from weather disasters,
it controls climate and is responsible for clean drinking water. Urban population increasingly
feels the pressures of the urban environment and, consequently, their forest area represents the
area of rest and relaxation, as well as recreation. In densely populated areas such as the
municipality Škofja Loka the forest is often a green belt between environmentally unfriendly
industrial areas and residential zones, and strongly raises the quality of life. Very important,
sometimes even existencial, is the economic importance of the forest. Many mountain farmers
are heavily dependent from incomes that come from the forest, whether it's wood or other
forest goods. Under hard conditions for agriculture and the lack of jobs in other industries,
forestry is one of the most important activities of the mountainous areas in the municipality.
Good economic incomes from forests improve economic stability and bring a variety of
environmental, social and economic impacts. Among other things, prevent emigration, young
people remain in rural areas, outlying areas, despite hard car access, are not depopulated,
agricultural areas are not overgrown and take care of the good looks of the cultural landscape.
One of the most pressing environmental problems of our time is the increasing population. In
the municipality Škofja Loka this problem is mostly shown as suburbanization. With
increasing population density there are also increasing pressures on the environment,
therefore also on the forest areas. These forests are becoming an environment in which a man
spends more and more time, but his behavior in the woods often leave negative mark: waste
disposal, excessive accumulation or even the destruction of forest fruits, damaging forest trees,
illegal killing of wild animals, causing excessive noise and other, for forest harmful, activities.
The reason for this should be found primarily in poor control and impunity of offenders in the
woods. At this point we can confirm the second working hypothesis, which says that the
forest near built-up areas is most environmentally burdened. This is also reflected in
indicators of environmental sustainability, where rating increases with decreasing density and
building.
Individual parts of municipality achieve different level of sustainability. Units with
unfavorable settlement conditions record less environmental pressures and vice versa. The
mountainous units , in terms of environmental sustainability, record higher level of
development and the flat, densely populated units, lower level. On the basis of our rating,
Škofjeloško hribovje is unit with the highest rate environmental sustainability development
(all five rating are at least positive), Škofja Loka z okolico, with high population density, high
portion of built-up areas an large number of illegal dumps, has the lowest rate (table 37). In
term of social and economic sustainability, the differences between units are smaller (table
38). The only two units with negative rating are Poljanska dolina and Polhograjsko hribovje.
Polhograjsko hribovje got low rating mainly because of low density of working population,
low share of employment in tertiary sector, slow growing stock of forest per hectare and other
demographic problems. The main concern in Selška dolina in high aging index. It is the only
unit where the number of elderly population exceeds the number of young people. The only
unit without negative rating and the one with the most favorable development is Poljanska
dolina. The unit is demographically vital with the highest growth of population in
municipality, low aging index and large portion of population with tertiary education.
Shape of the surface impacts on forest functions. On the plains dominate environmental and
social forest functions, in mountains areas mostly production functions. In terms of the role of
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forests the most important areas are near density areas. Here the forest carries many social
functions, particularly hygienic, health and recreation. This is also an area where there are big
conflicts between forest functions. The main reason is s man whose activities affect forests
and destroys the natural balance. In the municipality Škofja Loka are growing numbers of
human recreation areas in the forests, which are naturally protected. These means that rare
plant, animal species and their habitats are under threat. Forests outside of densely populated
urban areas are mostly used for timber production, but environmental and social functions in
these areas are increasing. Clean and quiet natural forest environment is a suitable living
conditions for many plant and animal species, so the function of biodiversity conservation is
very important. Timber forest function is by far the most widespread forest function, with the
first level of importance is expressed on more than 2.700 hectares of the forest. However, our
first working hypothesis, which says that the most important forest function in the
municipality is timber production function, is confirmed only partially. In our opinion, forest
around the municipality with biotope, hydrology, climate and recreation function contribute to
the sustainable development of this area as much as timber production function, if not even
more. The environmental and social component have bigger importance than economic in the
terms of achieving sustainable development.
Despite high growing stock per hectare, well above national average, conditions for more
extensive economic exploitation and energy use of forest are poor. In 2009 the realized cut of
forests in municipality was much lower (42,9 %) than national average (63,4 %). With 5,1
m3/ha, the natural increase was also significantly lower than national average (6,85 m3/ha).
The reason for poor economic use of forests in municipality should be mainly attributed to
high property fragmentation, inaccessibility of some forests and outdated forest equipment .
Small estates, most of which are privately owned, are, in terms of forest management,
extremely unfavorable. Disconnectedness and lack of cooperation between forest owners
leads to less effective forest exploitation. Despite high portion of forest in municipality it is
also less energetically utilized. Wood from forest owned mountain farms is mainly used for
their own purposes, commercial exploitation of biomass in bad. The construction of district
heating system in mountainous areas is not possible, mainly because of dynamic surface and
insufficient number of potential user. This kind of system would be great for densely
populated and energy-intense areas like city of Škofja Loka, but there are not enough forests,
suitable for economic exploitation, in the area.
At the end we can confirm the last working hypothesis, which says that the forest importantly
contributes to sustainable development of Škofja Loka municipality and that its role in the
future, with proper management and planning, could increase. As natural vegetation, which
covers two-thirds of municipality area, forest affects all other physical and social geographical
factors. In most cases, these are areas where the environmental trend is favorable and are the
exact opposite of densely populated urban areas. By reducing the portion of the forest, a
number of environmental as well as social and economic problems are formed which have
extremely negative impact on sustainable development. An example of how not to deal with
the forest is seen in many developing countries, where extensive deforestation has led to many
problems of enormous proportions. Maintaining the current share of the forest, rational
management, planning and resolving conflicts between forest functions is crucial for
sustainable development of municipality as well as our country in the future.
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