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Izvleček
Vitalnost podeželskih središč na primeru Police pri Grosupljem
Vitalnost podeželskih naselij običajno prepoznamo s pozitivnimi demografskimi težnjami,
aktivnim in močnim gospodarskim udejstvovanjem v naselju, bogatim in aktivnim socialnim
kapitalom, ki krepi majhne skupnosti, kot so podeželska naselja nižjih stopenj središčnosti.
Naselje Polica leži v osrednji Sloveniji, je 7 kilometrov oddaljeno od mesta Grosuplje, na
razgibanih gričevnatih kraških dolomitnih tleh, ki dajejo kulturni pokrajini svojevrstno
podobo. V zadnjih dvajsetih letih se je naselje razvijalo pod močnim vplivom suburbanizacije,
saj predstavlja zaledje večjih središč (Grosuplje, Ivančna Gorica, Ljubljana) in ga odlikuje
odlična dostopnost. Naselje je zajel tudi proces opuščanje kmetovanja, kar se kaže v
spremenjeni vlogi kmetijstva v naselju in izgledu pokrajine. V prihodnje bo razvoj naselja
verjetno drugačen, saj ni več prostora za novo sosesko in posledično doseljevanje mladih,
ampak se bodo morale središčne funkcije ustrezno prilagoditi starejšim odraslim in
starejšemu prebivalstvu nasploh.
Ključne besede: podeželje, razvoj podeželja, vitalnost podeželja, Polica pri Grosupljem,
Slovenija.

Abstract
Vitality of Rural Centers in the Case of Polica pri Grosupljem
Vitality of rural settlements usually characterized by the positive demographic trends, active
and strong economic engagement in the village, rich and active social capital, which
strengths small communities such as rural settlements of the lower levels of centrality. The
settlement of Polica is situated in the central Slovenia, 7 kilometers away from the town of
Grosuplje, based on the undulating ground dolomite karst hills that contribute to the unique
cultural landscape. In the last twenty years the village has been strongly influenced by the
suburbanization as a it has a hinterland function (for Grosuplje, Ivančna Gorica and
Ljubljana) and features excellent accessibility. The settlement has also been affected by the
process of farm abandonment, which is reflected in the changed role of agriculture in the
village and evident landscape modifications. The future village development is supposed to
be different, due to the lacking space for a new neighborhood and consequently the
immigration of young people; but the village will have to provide services adapted to older
adults and the increasing numbers of elderly population as well.
Keywords: rural areas, rural development, vitality of rural areas, Polica pri Grosupljem,
Slovenia.
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1. UVOD
1.1. Namen in cilji naloge
Namen zaključne seminarske naloge je ugotoviti, kako vitalna so podeželska središča 1.
stopnje središčnosti, in sicer na primeru naselja Polica pri Grosupljem. Ker znaten delež
slovenskega prebivalstva živi v takšnih naseljih (246 naselij 1. stopnje središčnosti in
opremljenosti naselja; Benkovič Krašovec, 2006), so nas zanimale strukturne značilnosti teh
naselij. Pojem vitalnosti ima več pomenov, v Slovarju slovenskega knjižnega jezika označuje
»sposobnost za življenje, obstajanje« (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2000), kar v
našem primeru pomeni, kako »živa« so podeželska naselja z vidika prometne dostopnosti,
demografskih značilnosti, gospodarskih dejavnosti in delovanja lokalne skupnosti.
V svetovnem merilu je skoraj celotna Slovenija, z izjemo večjih mestnih naselij, opredeljena
kot podeželska, saj OZN označuje kot podeželska naselja vsa tista, ki imajo največ 20.000
prebivalcev (Potočnik Slavič, 2010, str. 9; cv: Woods, 2005; World Urbanization Prospects,
2004). V Leksikonu geografije podeželja Kladnik (1999, str. 163) navaja, da je »podeželje
nejasen pojem, ki označuje območja zunaj mest, katerih značilne poteze so manjša gostota
poselitve, prevlada kmetijske in gozdarske dejavnosti v pokrajinski podobi, navezanost
velikega dela nekmetijskih dejavnosti na kmetijsko pridelavo in kmečko prebivalstvo,
počasnejša rast prebivalstva ali celo upadanje števila prebivalcev zaradi izseljevanja,
preprostejša socialna slojevitost, večja povezanost med ljudmi, večja prisotnost tradicije in
manjša naselja nižjih stopnje centralnosti. Tako je podeželje postalo edinstven in priljubljen
prostor za bivanje, rekreacijo in delo.« Slovensko podeželje se je v zadnjem obdobju precej
spremenilo in se še spreminja, kar se odraža v podobi kulturne pokrajine, načinu življenja in
opuščanju tradicionalnosti zaradi vse večjega priseljevanja z mest na podeželje. Tako je
podeželje na veliki preizkušnji.
Po Vrišerju (1968) je središčno naselje tisto središče, kjer so osredotočene storitvene
dejavnosti, namenjene oskrbi prebivalcev v okolici (regiji), ki gravitira k njim, kakor tudi
oskrbi lastnega prebivalstva. Razvoj omrežja središčnih naselij je odraz zgodovinskega
dogajanja, predvsem splošnih značilnosti geografskega okolja, ki vplivajo na dostopnost,
gospodarske in socialne lokacijske dejavnike. Dejavniki nastanka so: naravne razmere (vodni
viri, naklon, relief, zemljišča, primerna za obdelavo, …), gostota in oblika poselitve, stopnja
potrošnje, gospodarski in urbani razvoj, prometna dostopnost in povezave, zgodovinski
vplivi, politične spremembe, industrializacija (Benkovič Krašovec, 2006, str. 11). Središčna
naselja so jedra gospodarskega, kulturnega in socialnega življenja, ki naj bi zagotavljala
enakovredne pogoje za življenje na vseh območjih (Cigale, 2002). Središčna naselja nižje
stopnje so v preteklosti raziskovali že Kokole (1968, 1971), Vrišer (1968), Cigale (1999) in
Benkovič Krašovčeva (2006). Zlasti zadnje raziskave so nam posredovale rezultate o tem, da
so se največje kvantitativne spremembe dogajale in se dogajajo med naselji najnižjih stopenj
(1. in 2. stopnja), medtem ko se spremembe v naseljih višjih stopenj dogajajo na kakovostni
ravni. Središčna naselja imajo na podeželju zelo velik večplasten pomen: ohranjanje
poselitve in kulturne pokrajine z bivalno funkcijo, oskrba prebivalstva, njegovo zaposlovanje,
ohranjajo družabno življenje in opravljajo upravno funkcijo (Klemenčič, Lampič, Potočnik
Slavič, 2008, str. 18).
Naselje Polica po kategorizaciji Benkovič Krašovčeve spada v povprečno opremljena naselja
1. stopnje, kjer se nahaja nepopolna osnovna šola, trgovina z živili, nekdaj pa je bil tudi
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gostinski objekt s hrano in pijačo. Naselje je zajel tudi proces suburbanizacije, tj. : proces
razseljevanja prebivalstva iz mesta oziroma strnjeno pozidanega urbanega območja na
mestno obrobje in širšega zaledja (Rebernik, 2008). Gre za socialno, gospodarsko, funkcijsko
in fiziognomsko preobrazbo naseli. Pomemben dejavnik razvoja suburbanizacije je razvoj
prometne tehnologije in prometnega omrežja, ki je dejansko omogočil ta proces, saj je
povezal zaledje z mestom in skrajšal razdalje. Ravbar (2005) deli proces suburbanizacije na tri
faze: demografsko, ki pomeni dekoncentracijo prebivalstva znotraj posameznih regij;
industrijsko suburbanizacijo, ki pomeni razpršitev delovnih mest v proizvodnih dejavnostih.
Kot zadnja faza je terciarna suburbanizacija delovnih mest v storitvenih dejavnostih
(Rebernik, 2008, str. 52, 53; cv: Ravbar, 2005, str. 33).
Cilji zaključne seminarske naloge so:
-

preučiti, kako suburbanizacija vpliva na vitalnost podeželskega naselja;
analizirati preobrazbo kmetij iz čistih v mešane in vpliv deagrarizacije na kulturno
pokrajino;
preučiti opremljenost naselja 1. stopnje središčnosti in ugotoviti, kaj ljudje v naselju
najbolj potrebujejo.

1.2. Delovne hipoteze
Pri oblikovanju zaključne seminarske naloge smo sledili naslednjim hipotezam.
Delovna hipoteza 1: V zadnjih 20 -ih letih se število prebivalcev na Polici stalno povečuje, kar
lahko pripišemo procesu suburbanizacije.
Delovna hipoteza 2: Opazen je intenziven proces preobrazbe kmetij iz čistih v mešane
kmetije, zaraščanje kmetijskih površin in ostarevanje nosilcev kmetij.
Delovna hipoteza 3: Naselje Polica se uvršča med povprečno opremljena središčna naselja 1.
stopnje, bližina Grosuplja zaviralno vpliva na razvoj nekaterih središčnih dejavnosti (trgovina
z živili, gostinski objekt s hrano ali pijačo).
1.3. Metode
Vprašanje vitalnosti podeželskih središč je v zaključni seminarski nalogi preučevano na več
različnih načinov. Poskušali smo izdelati nabor indikatorjev, s pomočjo katerih smo vrednotili
vitalnost podeželskih središč. Delo temelji na kvalitativnih in kvantitativnih metodah
preučevanja, saj je le z njihovo kombinacijo moč priti do kakovostnih in relevantnih
rezultatov.
Prvotno smo se osredotočili na analizo obstoječe literature in virov, kar nam je omogočilo
seznanitev s tematiko in opredelitvami temeljnih pojmov, ki jih proučujemo v zaključni
seminarski nalogi. Omrežje centralnih/središčnih naselij v Sloveniji sta v obdobju šestdesetih
in sedemdesetih let 20. stoletja preučevala Vladimir Kokole (1968, 1971) in Vrišer (1968),
sledila je temeljita primerjalna raziskava (Vrišer, 1987), nato Cigaletova raziskava v letu
1999, zadnja pa je bila doktorska disertacija Benkovič Krašovčeve (2006). Slednje delo
Benkovič Kraševčeve podaja osnovno terminologijo in rezultate sorodnih raziskav
slovenskega podeželja v letu 2006, osredotoča se na središčna naselja nižjih stopenj, ki so
običajno na podeželju. Avtorica razvršča naselja glede na vrsto in število storitvenih
3

dejavnosti v naseljih. V našem primeru njena opredelitev ni popolna, saj je poleg naštetih
storitev za povprečno opremljeno naselje 1. stopnje središčnosti (popolna ali nepopolna
osnovna šola, trgovina z živili, gostinski objekt s hrano ali pijačo) v naselju tudi cerkev, ki je
Benkovič Kraševčeva ne omenja. V naselju danes ni gostinskega objekta, vendar je bil v
preteklosti.
Pojem podeželja kot raznolikega, dinamičnega, zapletenega prostora nam približata
publikaciji GeograFF 3 (Življenjska (ne) moč obrobnih podeželskih območij v Sloveniji, 2008)
in GeograFF 7 (Endogeni razvojni potenciali slovenskega podeželja, 2010), kjer so
predstavljene pasti in potenciali podeželskih območij, spremembe in novosti ter priložnosti
nadaljnjega razvoja podeželja.
Zbirali in obdelali smo statistične podatke, s pomočjo katerih smo spremljali demografsko
dinamiko. Podatke o kmetijskih gospodarstvih za obdobje od leta 1990 do 2012, njihovi
usmerjenosti in vitalnosti smo pridobili pri Kmetijski svetovalni službi v Grosuplju.
Zelo pomembna je metoda prostorskega prikaza, kjer s kartografijo nazorno prikažemo
obravnavano tematiko. Uporabljene so bile karte franciscejskega katastra za Kranjsko,
staroavstrijska karta iz leta 1879 ter različne digitalne karte zadnjih let. S kartografskim
prikazom lažje razumemo vpetost naselja v širše območje.
Med kvalitativnimi metodami smo izbrali metodo intervjuja. Opravljen je bil intervju s
kmetijsko svetovalko občine Grosuplje, občinsko delavko na oddelku za prostor občine
Grosuplje in s tremi lokalnimi kmeti.
Uporabljena je bila tudi metoda terenskega dela, s pomočjo katere je bila izvedena anketa
na terenu med prebivalci Police v mesecu juniju 2012. V prvi vrsti nas je zanimalo
zadovoljstvo anketirancev s storitvami v naselju, koliko so vključeni v lokalno dogajanje
(društva), na kaj so ponosni v svojem naselju in kaj najbolj pogrešajo. V anketi je sodelovalo
50 lokalnih prebivalcev (polovica moških), 56 % anketiranih živi v naselju od rojstva, 30 % jih
je prej živelo v drugi občini ter 14 % v sosednjem naselju/vasi. Glede na starostno strukturo
je bilo 25 % anketirancev starih med 15 in 25 let, 45 % je bilo starih med 26 in 65 let ter 30 %
65 let in več . Ti dve metodi sta nam omogočili temeljito spoznavanje objektivnih razmer na
terenu in predstavljata pomemben del našega dela.
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2. VITALNOST PODEŽELSKEGA NASELJA POLICA

2.1. Zgodovinska umestitev
Naselje Polica je povezano s Stično, s stiškim samostanom: viri navajajo, da je bil naseljeno že
v predzgodovinski in rimski dobi (Mikuž, 1978, str. 97). Ime je bilo prvič omenjeno leta 1301,
ko je Majnhalm Auersperg podaril stiškemu samostanu kmetijo v vasi (Leksikon Dravske
banovine, 1937, str. 330). Valvasor omenja cerkev sv. Jakoba, ki se nahaja v osrednjem delu
naselja (na Hribu), katera je bila tedaj podružnica Šmarja Sap (Mikuž, 1978, str. 97).
Urbar iz leta 1505 navaja, da je na Polici 6 kmetij ter da zraven spada tudi zaselek Goričane
pod Strmcem, to je najbolj vzhodni del naselja (M. Grebenc, 1973, str. 156). Tako nekatere
listine omenjajo zaselke, ki ( Goričane, Bliska vas, Žabja vas in Hrib) so sestavni del naselja
Polica in niso ločene enote.
Sprva je Polica spadala pod srez Litija v občini Višnja Gora (Leksikon Dravske banovine, 1937,
str. 330), kasneje se je imenovala Polica pri Višnji Gori, od 2. svetovne vojne naprej pa spada
v občino Grosuplje (Šeme,1991).
Zahodno od naselja leži naselje Gradišče, ki je bilo pomembno že v rimski dobi, saj je bila tu
postavljena straža za zaščito rimske ceste Emona- Neviodunum. V dobi turških vpadov je bilo
na tem mestu močno taborsko obzidje, po katerem se še danes imenuje gozd za njim »Pod
Taborom« (Jevnikar, 1944). Kot glavno ugotovitev lahko navedemo, da je veliko vlogo pri
razvoju naselja igral prometni položaj.
Slika 1: Polica pred letom 1945.

Vir: Slovenski etnografski muzej, 2012.
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2.2. Geografski oris
Naselje Polica leži v Osrednjeslovenski statistični regiji, 7 kilometrov severovzhodno od
Grosuplja.
Slika 2: Lega naselja Polica.

Vir: Googlemaps, 2012.
Uredila: Maja Vidic, 2012.
Polica ima značilnosti razloženega naselja z gručastim jedrom, ki leži med Velikim potokom
in Višnjico. Po različnih regionalizacijah (Melik, med 1954 in 1960; Ilešič, 1958; Gams, 1983)
Polico uvrščajo med Posavsko hribovje in Dolenjsko podolje, kar se v naravi kaže v reliefni
energiji in oblikovanosti površja. Povprečna nadmorska višina naselja 461,8 m. Skozi naselje
teče vodotok Breg, ki je skupaj z Velikim potokom najvišji del povirja Dobravke, katera
izvirata pod hribom Kožereja (707 m) in je del porečja reke Krke (Černuta, 2010, str. 130).
Vodotok izvira na več mestih v severnem delu naselja, iz živoskalne podlage v gozdu, ponika
pa v ponorih Rupce. Že v preteklosti so Breg regulirali in s tem izsuševali travniške površine
za lažje obdelovanje.
Slika 3: Pogled na osrednji in južni del naselja Polica.

Avtorica: Maja Vidic, 2012
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Naselje leži na zloženem, relativno lahko prehodnem reliefu, na območju treh prelomov, ki
so izoblikovali površje. Na vzhodni strani naselja prevladuje bel zrnat dolomit z vložki
apnenca (2T22), na zahodni in severni strani dolomit s plastmi sljudnatega skrilavca, skrilavec
in peščenjak z oolitnim apnencem (T 1), v osrednjem delu pa je prisoten pasast in zrnat
dolomit (nordijske in retijske stopnje)(T3 2+3; Geo ZS).
Slika 4: Geotektonski vpliv na izoblikovanost površja naselja Polica

T1

T3 2+3

2

T 22

Merilo: 1 : 100 000
Uredila: Maja Vidic, 2012.
Vir: Geo ZS, 2006.
Naselje leži na območju zmernega celinskega podnebja osrednje Slovenije, kjer prejeme
približno 1300-1400 mm padavin, povprečna temperatura pa je med 8 - 10 ̊C (Podnebne
razmere v Sloveniji, 2006).
Polica je ena izmed štirih središčnih naselij v občini Grosuplje. Središčne funkcije imajo
pomembno vlogo tudi pri vitalnosti podeželskih naselij, saj oskrbujejo okoliška naselja s
storitvami (trgovina z živili, gostinski objekt s hrano ali pijačo), skrbijo za šolanje otrok, so
središča verskih dejavnosti ter ostalih kulturnih in družabnih dogodkov. Zaradi bližine
mestnega središča Grosuplje in tamkajšnjega hitrega razvoja ponudbe raznovrstnih storitev,
se na Polici središčne funkcije niso mogle bolj razviti. Grosuplje je upravno (sedež upravne
enote, kamor spadata še Ivančna Gorica in Dobrepolje), gospodarsko (sedem obrtno podjetniških in industrijskih con) in prometno središče (železnica, avtocesta) občine in ima
po zadnjih podatkih (junij 2012) 6836 prebivalcev (Občina Grosuplje, 2011a). Glede
središčnosti spada med nadpovprečno opremljena naselja druge stopnje, oblikuje pa se že
kot subregionalni center (Občina Grosuplje, 2011 b).

7

Karta 1: Razporeditev središčnih naselij v občini Grosuplje.
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V času izdelave franciscejskega katastra je bilo več prostorsko ločenih enot. Kasneje se je
poselitev širila med obstoječimi poseljenimi deli (zapolnitev prostora), kar je razvidno iz
staroavstrijskih kart z leta 1879. Poselitev iz leta 2011 nakazuje, da se je do danes naselje
občutno prostorsko razširilo, posledično se je oblikovalo več večjih prostorsko ločenih
poselitvenih kompleksov.
Karta 2: Prikaz širjenja poselitve v naselju Polica.
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2.2.1. Demografska vitalnost
Prebivalstveno gibanje na Polici izkazuje svojevrstno dinamiko in naglo povečanje števila
prebivalcev po letu 1991. Iz grafikona 1 je mogoče razbrati prvo fazo, v obdobju od 1869 do
leta 1991, kjer se je število prebivalcev postopoma povečevalo brez večjih odstopanj: v
naselju ni bilo večjega priseljevanja in sprememb v sestavi prebivalstva (278 prebivalcev).V
drugi fazi, tj. po letu 1991 in v celotnem obdobju dvajsetih let , se pojavi skokovito
povečanje števila ljudi v naselju in s tem spremembe v prebivalstveni sestavi. Priseljevale so
se predvsem mlade družine, nekateri so sekundarna bivališča preuredili v stalna bivališča,
največ pa je novogradenj. Tako prebivalstveno rast lahko pripišemo procesu suburbanizacije,
razvoju cestne infrastrukture in izboljšanju dostopnosti, dvigu življenjskega standarda ljudi in
povečani potrošnji.

Grafikon 1: Prebivalstvena dinamika v obdobju od leta 1869-2012.
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Vir: Leksikon Dravske banovine, 1937; Krajevni leksikon Slovenije, 1995; Prebivalstvo, 2012.
Delež mladih v naselju (0 – 14 let) znaša 20,8 %, delež delovno aktivnega prebivalstva 70,6
%, delež upokojenih pa 8,6 % za leto 2011. To nam dokazuje, da je naselje prebivalstveno
mlado in delovno aktivno.
Preglednica 1: Izbrani kazalniki prebivalstva za naselje Polica, leto 2011
povprečna
indeks
delež
delež
delež prebivalcev, starih 65 let
starost
staranja
prebivalcev
prebivalcev
ali več (%)
(leta)
0-14 let (%)
15-64 let (%)
SKUPAJ
35,9
41,3
20,8
70,6
8,6
moški
34,0
29,2
23,4
69,8
6,8
ženske
38,1
59,0
18,0
71,4
10,6
Vir: Prebivalstvo, 2012.
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Grafikon 2: Starostna piramida prebivalcev Police za leto 2011.

Vir: Prebivalstvo, 2012.
Pri razmišljanju, kakšna bo demografska vitalnost naselja v prihodnosti, nam lahko pomaga
starostna piramida. Podatki so za leto 2011, kjer je razvidno, da je najširši del piramide pri
starostnih skupinah od 25- 64 let, ki vključuje delovno aktivno prebivalstvo. Pravilna oblika
piramide je tista, ki ima največjo populacijo v najmlajših starostnih skupinah, kar pa v našem
primeru ni tako. To nam nakazuje, da bo v prihodnosti prišlo do staranja populacije in s tem
povečanja potreb starejših ljudi. To za naselje pomeni, da se bodo lahko razvila nova društva,
kjer se bodo starejši udejstvovali in preživljali svoj prosti čas, okrepil se bo pomen specifičnih
storitev v naselju, saj starejši praviloma niso več tako mobilni in bodo uporabljali lokalno
trgovino, predvidevamo okrepitev dejavnosti varstva otrok na domu, ki je sedaj prisotna
samo pri nekaterih posameznikih, in še katere druge dejavnosti, ki so med aktivnimi
starostniki na podeželju v svetu že prisotne. Ob morebitnem večjem doseljevanju ljudi v
naselje in ohranjanju števila kmetij bo potrebna simbioza med kmeti in priseljenci, saj so
skupni interes kmetijska zemljišča, prvim za obdelovanje in pridelavo, drugim pa za pozidavo
in urejeno življenjsko okolje.
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2.2.2. Gospodarska vitalnost
Kljub temu da se večina ljudi vozi na delo izven Police v okoliška naselja, kot so Grosuplje,
Ljubljana, Ivančna Gorica, saj na Polici ni gospodarskega obrata oziroma večjih storitvenih
dejavnosti, ki bi lahko zaposlile večje število ljudi. Na na Polici je prisotnih 47 gospodarskih
subjektov (AJPES, BIZI, 2012). Na karti 3 je razvidna prostorska razporeditev gospodarskih
subjektov po naseljih občine Grosuplje. Največja zgostitev je v mestnem središču Grosuplje,
ki je tudi najbolj gospodarsko in družbeno razvito naselje v občini, saj ima sedem
industrijskih oziroma obrtno-podjetniških con (Izziv podjetnosti, 2006). V občini deluje
Območna obrtna zbornica Grosuplje, ki vključuje celotno Upravno enoto Grosuplje (občine
Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje), kamor so vključeni vsi samostojni podjetniki in
gospodarske družbe, ki opravljajo obrtno in obrti podobno dejavnost na tem območju in ima
v Grosuplju več kot 500 članov (Občina Grosuplje, 2011) .
Naraščanje števila delovnih mest na podeželju, predvsem v obrti in podjetništvu, je najbolj
prepričljiv kazalec gospodarske vitalnosti in funkcijskega položaja naselja v omrežju naselij.
Pomemben kazalnik je tudi izračun koeficienta lokacijske divergence. Lokacijska divergenca
(LD) je razlika med delovno aktivnim prebivalstvom glede na naselje stalnega bivališča (Z) in
delovno aktivnim prebivalstvom glede na sedež delovnega mesta (DM). Ker ni znanih
podatkov za delovno aktivno prebivalstvo s Police, ki je zaposleno izven naselja, ni mogoč
izračun indeksa lokacijske divergence.
Čeprav so vrednosti indeksa lokacijske divergence na podeželju negativne, saj je le petina
aktivnega prebivalstva zaposlena v lokalnem okolju, je dober pokazatelj za preučevanje
oblikovanja mešane rabe na podeželju (Kladnik, Ravbar, 2003). Kljub temu, da za naše
naselje ni natančnih podatkov, lahko sklepamo, da je le peščica prebivalcev zaposlena v
lastnem okolju, ostali pa opravljajo svoje delo izven naselja.
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Karta 2 : Število gospodarskih subjektov v občini Grosuplje.
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Slika 5: Poslovni subjekti v naselju Polica.

Slika 5 prikazuje prostorsko razporeditev poslovnih subjektov v naselju. V naselju sta
registrirana dva obrtnika (čevljar in šivilja), več čistilnih servisov, gradbenih podjetij, servisnih
dejavnosti, avtoprevoznikov, storitvenih dejavnosti, izobraževalna dejavnost, arhitekturno
projektiranje, tri dopolnilne dejavnosti na kmetiji, trgovska dejavnost in dejavnosti javnega
prava (Prostovoljno gasilsko društvo, Društvo za varstvo voda Bistrina, Krajevna skupnost,
Društvo diabetikov, Kulturno društvo, župnija). Števila delovnih mest ni mogoče opredeliti,
saj ni dostopnih podatkov.
Pri anketiranju je največ vprašanih izrazilo željo po vrtcu (42 %),drugi najpogostejši odgovor
pa je bil želja po gostinskem lokalu (48 %). V naselju primanjkuje družabni prostor, najbližja
gostinska dejavnost je v naselju Peč (oddaljeno 2 kilometra), kjer imajo registriran turizem
na kmetiji, ki je po zaprtju gostilne v naselju postal zelo obiskan.
» Stari starši so mi vedno govorili, da je bilo na Polici več gostiln, še nedolgo nazaj je
bila ena, kjer smo se družili, moški smo vedno kaj pametnega uganili, bilo je luštno,
zdaj so pa še to zaprli.« (moški, 65 let, Polica)
» Vrtec bi bil zelo dobrodošel, saj vidite, koliko nas je mladih družin, kam naj damo
otroke?« (ženska, 30 let, Polica)
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Jasno izražena potreba po določenih storitvah, kot so varstvo otrok, gostinski objekt, športne
aktivnosti, organizirana prodaja lokalno pridelane hrane, nakazujejo dobre poslovne
priložnosti v naselju, ki so do sedaj še neizkoriščene.
Glede zadovoljstva ljudi s storitvami v naselju je kar 74 % anketirancev odgovorilo, da niso
zadovoljni s ponudbo storitev, zaradi premajhne ponudbe in visokih cen. Tisti, ki nakupujejo
v trgovini, so po večini starejši (85 %), ker niso več tako mobilni, da bi nakupe opravljali v
večjih oskrbnih središčih.
» Zame je trgovina na Polici dovolj, če kaj posebnega rabim, prosim hčerko, da mi
pripelje iz mesta. /…/ Meni je dovolj, da imam vsak dan svež kruh in še kaj drugega,
da se sama sprehodim do trgovine in kakšno rečem s trgovko. /…/ Tako je vsak dan in
mi je prav všeč.« (ženska, 70 let, Polica)
2.2.3. Kmetijska aktivnost v naselju
Tako kot drugje po Sloveniji je bil tudi na Polici prisoten proces deagrarizacije in opuščanja
kmetovanja, kar se kaže v izgledu kulturne pokrajine, saj so se nekdaj obdelovalne površine
začele zaraščati. Z družbenimi spremembami in dvigom življenjskega standarda, pojavom
motorizacije, drugačnega načina življenja in s suburbanizacijo se je pokrajina zelo
spremenila. Zaradi močnega doseljevanja in gradnje večinoma enodružinskih hiš je prišlo do
velike pozidave zemljišč in izgube obdelovalnih površin. Upadlo je tudi število kmetov.
Grafikon 3: Spreminjanje števila kmetijskih gospodarstev v obdobju 1990-2012.
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Vir: Kmetijsko svetovalna služba Grosuplje, 2012.
Grafikon 3 prikazuje težnjo upadanja kmetijskih gospodarstev v obdobju zadnjih 22-ih let, še
bolj zanimivi pa so dokazi o preoblikovanju kmetijskih gospodarstev (grafikon 4) in pojavu
novih usmeritev na kmetiji. Največje spremembe so se pojavile v proizvodnji mleka, saj je
bilo v letu 1990 kar 10 kmetij usmerjenih v pridelavo mleka leta, medtem ko se je število leta
2012 prepolovilo, oddajajo ga le še na petih kmetijah.
» Ko sem bil jaz mlad, smo radi delali na kmetih, danes pa mladina samo viha nos nad
kmečkim delom. / … / Vsi bi radi samo lepo živeli in nič delali, le kam to pelje?«(moški,
73 let, Polica)
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Slika 6: Prostorska umestitev kmetijskih gospodarstev na Polici.

Po besedah kmetijske svetovalke je v preteklosti mleko oddajala vsaka kmetija, največje
spremembe v strukturi kmetijskih gospodarstev in osipu kmetij pa so se začele dogajati okoli
leta 1990. Kot glavne razloge za opustitev kmetovanja je navedla sledeče razloge: majhnost
kmetijskih gospodarstev (75 % kmetij v grosupeljski občini je velikih od 3 do 3,5 ha),
razdrobljenost zemljišč, gospodarska neuspešnost in nezainteresiranost mladih za
nadaljevanje kmetovanja. Poudarila je »problem« nemotiviranosti, saj kmetje niso dovzetni
za pridelavo pridelkov, ki niso povsem značilni za tukajšnje območje (kmetijska svetovalka v
Grosuplju, 2012).
» Vse manj je mladih, ki bi tako ljubili zemljo, kot smo jo včasih. /…/ Kjer je včasih bil
travnik, kjer smo se kot otroci igrali, je danes grmovje in goščava. Bo še kdaj zemlja
tako obdelana, kot je bila? « (ženska, 80 let, Polica)
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Grafikon 4: Strukturne spremembe kmetijskih gospodarstev v obdobju 1990-2012
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Vir: Kmetijska svetovalna služba Grosuplje, 2012.
Danes je v naselju le ena čista kmetija, usmerjena v pridelavo mleka. Na kmetiji imajo
registrirano dopolnilno kmetijsko dejavnost, s katero poskušajo priti do dodatnega zaslužka,
ki ga zelo potrebujejo.
»Najti je potrebno čim več alternativ, kako priti do zaslužka na kmetiji, saj smo odvisni
od narave, ki pa je v današnjih časih vse bolj nepredvidljiva, poglejte letošnjo sušo.
Odkupna cena za liter mleka je smešno nizka in danes znaša sedemindvajset centov za
najbolj kakovostno mleko, v trgovini pa sami veste, koliko plačate za liter mleka.«
(moški, 50 let, Polica)
Živeti zgolj od kmetijske dejavnosti je v današnjih časih težko že zaradi neustrezne velikosti
kmetij, saj te obsegajo le nekaj hektarov, razen nekaterih izjem. Ob pojavu opuščanja kmetij
je sočasno prišlo do velikega porasta oddajanja zemlje v najem, ki jo obdelujejo še obstoječi
kmetje. Na karti 4 je na primeru kmetije s Police prikazano, kako se kmetijsko gospodarstvo
širi z najemanjem zemljišč. Najboljša rešitev je najem zemlje v neposredni bližini lastne in
tako zaokrožitev posesti, vendar je včasih potrebno obdelovati zemljišča, ki so oddaljena tudi
več kilometrov.
» Če hočeš danes živeti od kmetije, moraš biti velik ali pa nehati. / … / Ni več tistih
časov, ki so bili… / … / je že res, da dobimo nekaj denarne pomoči s subvencijami,
veliko in vse več pa bo zahtev, ki jih moramo izpolnjevati, da dobimo kakšen evro. «
(moški, 45 let, Polica)
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Karta 4: Širjenje kmetijskega gospodarstva z najemanjem zemlje.

Prodaja lokalno pridelane hrane na Polici ni organizirana, vse več posameznikov pa kupuje
pridelke od lokalnih kmetov. Glede na odgovore anketirancev bi bila zelo dobrodošla, saj je
kar 86 % vprašanih dejalo, da bi kupovali lokalno pridelano hrano, če bi bila prodaja bolj
organizirana.
» Pri nas kupujemo krompir od kmeta v naselju, ker vemo, da je dosti bolj zdrav in
okusen, kot tisti iz trgovine.« (ženska, 40 let, Polica)
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Slika 7: Prodaja pridelkov neposredno pri kmetih.

Avtor: Mitja Štrubelj, 2012.

2.2.4. Družbena vitalnost
V naselju Polica deluje nekaj društev, kamor se vključujejo prebivalci Police. Najbolj aktivno
je Prostovoljno gasilsko društvo Polica, ki je bilo ustanovljeno leta 1925 in ima več kot 280
članov: veliko je aktivnih članov, ki so operativni člani in se udeležujejo intervencij,
udejstvujejo na različnih orientacijskih pohodih, tekmovanjih, gasilskih paradah in
slavnostnih prireditvah(Kastelic, tajnik prostovoljnega gasilskega društva Polica, 2012). Glede
aktivnosti sledijo zborovska društva, ki so vključena v Kulturno društvo Polica. Sem spadata
Mešani oktet Polica in Ljudski pevci Polica. V naselju deluje tudi vokalna skupina Stezice in
ansambel Intervali. Sodelujejo na prireditvah, proslavah gasilskega društva in pri cerkvenih
obredih. Veliko vlogo pri povezovanju ljudi in druženju ima cerkev, praznovanje praznikov,
udeleževanje pri različnih procesijah, ohranjanje navad in običajev. Na Polici so aktivni tudi
mladi, ki ohranjajo navade in običaje ob porokah, kjer se zberejo in postavljajo mlaje, pletejo
vence ter skrbijo, da se ti običaji prenašajo na mlajše vrstnike, vendar nimajo ustanovljenega
nobenega društva.
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Slika 8: Procesija na cvetno nedeljo.

Slika 9: Priprava »žegna« na Veliko noč.

Avtorica: Maja Vidic, 2012.
Slika 10: Priprava mlajev za poroko

Avtorica: Maja Vidic, 2012.
Občuten je primanjkljaj pri športnih aktivnostih, dejavnostih za mlade, družabnih srečanjih,
kulturnih prireditvah in dejavnostih za starejše. To nam nakaže, da v naselju manjka prostora
za športne aktivnosti, v katere bi se vključevalo domače in priseljeno prebivalstvo.
» Če bi imeli telovadnico, bi najbrž organizirali tudi športne aktivnosti, ki bi se jih
udeleževali. /… / Poglejte, koliko je nas na Polici: namesto, da se vozimo v Grosuplje
na telovadbo, bi lahko to imeli tu. / … / Samo še čakamo, da nam končno zgradijo
novo šolo s telovadnico.« ( ženska, 30 let, Polica)
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Grafikon 5: »Katere dejavnosti bi se - po vašem mnenju - lahko še odvijale v naselju?«
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Vir: anketa, 2012.
Slika 11 : Gasilski dom.

Avtorica: Maja Vidic, 2010.

Slika 12: Prvi šolski objekt.

Avtorica: Maja Vidic, 2012.

Pri vprašanju anketiranim, na kaj so ponosni v svojem naselju, je več kot polovici anketiranih
(54 %) navedlo, da so ponosni na naravo, urejeno naselje, (36 %) na šolo, gasilski dom,
igrišče, cesto, javno razsvetljavo, kar je odraz dogajanja v zadnjih letih; 8 % anketirancev je
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odgovorilo, da so ponosni na organiziranost, složnost ljudi, aktivnosti, prireditve, društva in
običaje, ki so prisotni v naselju. Eden izmed anketirancev je izpostavil, da je ponosen na
lastni vodovod, ki ga ima naselje Polica.
Slika 13: Drugi šolski objekt, v ozadju cerkev.

Avtorica: Maja Vidic, 2012.

Pomemben člen vitalnega podeželja je socialni kapital. Ta označuje vključenost posameznika
ali skupine ljudi v družbene vezi in omrežja. Je nevidni vir, ki se ga z uporabo ne izrabi ampak
se ta povečuje. Bistvo povezovanja ljudi med seboj je nek skupen namen, ki ga želijo
uresničiti, zmožnosti povezovanja pa so rezultat medsebojnega zaupanja, družbenih pravil in
mrež. Socialni kapital določa zmožnost lokalnega prebivalstva in ustanov za učinkovito
skupno delovanje na lokalni ravni. Za razvoj socialnega kapitala na podeželju so zlasti
pomembna obstoječa društva, zadruge, klubi, razširjene družine, sindikati, podjetniška
združenja, trgovske zbornice in politične stranke ter vladne ustanove na lokalni ravni
(Potočnik Slavič, 2009).
Določeni cilji in projekti zahtevajo sodelovanje in podporo okolja in če je posameznik ali
skupina sposobna pridobiti si sodelovanje in podporo, govorimo o visoki stopnji socialnega
kapitala.
Polica je v prvi fazi razvojne faze lokalne skupnosti. Prisotne so odprte socialne skupine in
povezovanje ljudi. Ljudje, ki so vključeni v lokalno dogajanje se med sabo bolje poznajo ter so
bolj povezani med seboj. Veliko prebivalcev pa ni vključenih v nobeno izmed oblik
povezovanja, ki so prisotna na Polici. K temu pripomore zelo raznolika družba, ki je nastala
zaradi velikega priseljevanja v zadnjih dvajsetih letih. Kako se bo lokalna skupnost razvijala v
prihodnosti, je odvisno od vključevanja priseljencev v lokalno skupnost in asimiliranje. To je
odvisno od posameznikov, pa tudi od potencialne ponudbe dejavnosti in storitev v naselju.
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Slika 14: Razvojne faze lokalne skupnosti.

Vir: prirejeno po Potočnik Slavič, 2010.
3. MODEL VITALNOSTI SREDIŠČNIH PODEŽELSKIH NASELIJ (primer Police)
Model vitalnosti podeželskih naselij je sestavljen iz štirih delov. Prvi del predstavlja funkcije
naselij prve stopnje središčnosti, ki imajo zelo pomembno vlogo. Bivalna funkcija, ohranjanje
poselitve in kulturne pokrajine, oskrba prebivalstva, ohranjanje družabnega življenja,
zaposlitvena funkcija in upravna funkcija na lokalnem nivoju. Vse te funkcije vplivajo na
gospodarstvo, storitve in lokalno skupnost v naselju.
V drugem delu so navedeni indikatorji vitalnosti (demografska, gospodarska in družbena
vitalnost), ki so odraz potrebe, želje ali realnosti stanja v naselju. Za vsako področje posebej
so navedeni indikatorji, ki opredeljujejo, kako vitalna so naselja s posameznega vidika.
Naslednji del predstavlja dejavnike razvoja naselij, med katerimi so hkrati tudi glavni viri
konfliktov, do katerih prihaja pri razvoju podeželskih naselij. Kot primer lahko izpostavimo
konflikt v rabi tal, kjer se kmetje borijo za obdelovanje zemlje, ne kmetje pa za pozidavo.
Zadnji člen modela je usmerjen v prihodnost razvoja naselja. Predvidena sta dva scenarija
razvoja. Prvi nakazuje kako se bo razvijalo naselje ob dosedanjem trendu doseljevanja
prebivalstva in opuščanju kmetovanja, drugi pa je usmerjen v smer ohranjanja števila kmetij
in simbiozo med priseljenci. Kakšen pa bo dejanski razplet, pa bo pokazal čas.
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Slika 15: Model vitalnosti središčnih podeželskih naselij (primer Police)
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3.1. Možni scenariji razvoja naselja
Naselje Polica je pred veliko preizkušnjo, kako se bo razvijalo v prihodnosti. Če bo
priseljevanje ljudi še naprej naraščalo, kaj se bo zgodilo s kmetijami? Če bo še bolj upadlo
število kmetij, kdo bo ohranjal kulturno pokrajino, bo ob takem scenariju območje še tako
privlačno za poselitev, bodo pozidali kakovostna kmetijska zemljišča ali se bo pozidava širila
na površinah, ki so manj primerna za kmetijstvo, kaj se bo zgodilo z navadami, običaji, ki so
tu prisotni, jih bodo priseljenci ohranjali ali bo počasi lokalna identiteta tonila v pozabo?
Razvoj naselja se lahko odvija v drugi smeri. Če se ohrani število kmetij, se s tem ohranja
kulturna pokrajina, odnos ljudi do prostora ima še vedno velik pomen, s tem se povečajo
možnosti za razvoj podeželja, za razvoj in krepitev lokalne samooskrbe s hrano, pokrajina in
naselje postaneta bolj privlačna za bivanje in doživljanje pokrajine tako za domačine kot
obiskovalce. Temu lahko sledi razvoj dejavnosti, ki bi bil privlačen za obiskovalce (turizem na
kmetiji). Ob morebitnem doseljevanju prebivalcev bo potrebna simbioza med kmeti in
priseljenci, saj jim je skupen interes prijetno življenjsko okolje, vendar kmetje zemljo
obdelujejo, priseljenci pa jo pozidajo.
Ob pogledu na demografsko sliko naselja lahko izpostavimo dve ključni vprašanji ali razvojni
prednosti, ki se lahko razvijeta v naselju. Veliko število mladih družin in s tem potreba po
varstvu otrok, ter veliko starejših ljudi, ki potrebujejo oskrbo (tako zdravstveno kot potrebo
po druženju in aktivnem preživljanju prostega časa). Ti dve dejstvi sta lahko vodilo pri razvoju
javnih storitev na podeželju, ki naj bi oskrbovala starejše, nudila varstvo mladim, lahko pa se
ti dve skupini povežeta in s tem pride do zelo pomembnega medgeneracijskega sodelovanja,
ki je zelo pomemben pri krepitvi socialnega kapitala, ohranjanju lokalne identitete, navad,
običajev.
3.2. Strokovna podlaga razvojnega scenarija
Za naselje Polica je bil pripravljen urbanistični načrt, ki je strokovna podlaga občinskega
prostorskega načrta.
Polica se je v preteklosti razvijala dokaj stihijsko. Opremljenost z družbenimi dejavnostmi in
infrastrukturo ni sledila razdrobljeni poselitvi. Tako se je pojavila potreba po novem objektu
za osnovno šolo ter prilagoditve vseh prostorskih sistemov (promet, poselitev, komunalno
urejanje; Urbanistični načrt Polica, 2008, str. 4).
Analiza stanja je pokazala, da v naselju primanjkuje ustreznih površin v javni rabi in urejenih
zelenih površin. Naselje ima dovolj prostorskih rezerv za stanovanjsko gradnjo (Urbanistični
načrt Polica, 2008, str. 7,8).
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Slika 16: Razpoložljiv prostor za novogradnje in širitev naselja.

Vir: Urbanistični načrt Polica, 2008, str. 8.
Velika ločnica v naselju je avtocesta, ki deli naselje na dva dela. Naselje preko sadovnjakov,
obmejkov in posameznih dreves prehaja v drobno strukturirano kmetijsko pokrajino, ki jo
uokvirjajo posamezni ostanki gozda in sklenjen gozd (Urbanistični načrt Polica, 2008, str. 16).
Ob načrtovanju dopolnitve obstoječih zelenih površin, izgradnje novih športnih in otroških
igrišč ter z vzpostavitvijo novih rekreacijskih poti v povezavi z zaledjem (gozdovi Osredka,
Steljnika in Strhana, hrib Kucelj, ribnik v Dobju, Magdalenska gora, Grosupeljsko polje Radensko polje) naj bi se uredilo omrežje zelenega sistema in rekreacijskih površin. To bi
pripomoglo k večjem razvoju naselja. Oblikovane in urejene pešpoti in, razgledne točke bi
pripomogle razvoju naselja, povečalo doživljajski potencial za preživljanje prostega časa
predvsem domačinom.

26

Slika 17: Koncept zelenega sistema naselja Polica.

Vir: Urbanistični načrt Polica, 2008, str. 16.
3.3. Prostorsko načrtovanje naselja in nadaljnji razvoj
Prostorski plan naselja nakazuje, kako se bo naselje širilo, kje so zavarovana območja
(vodovarstvena, arheološka, zavarovani gozdovi), ki omejujejo pozidavo na teh območjih. Po
besedah odgovorne osebe za prostorsko načrtovanje na občini Grosuplje naj bi bilo v naselju
Polica še okoli 30 zazidljivih parcel, namenjenih gradnji. Novim površinam v zadnjem
prostorskem planu niso spremenili namembnosti za pozidavo, ker je obstoječih dovolj,
spremembe se kažejo le pri izgradnji šole, ki jo nameravajo graditi v prihodnosti (Lovšin,
2012).
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Slika 18: Javna razgrnitev prostorskega plana 2010 (območje naselja Polica).

Vir: PISO-Grosuplje, 2012b.
Z rdečim krogom je označena predvidena lokacija nove šole na Polici, ki pa ni več aktualna
zaradi različnih razlogov. Določena naj bi bila nova lokacija (označena z oranžnim krogom), ki
pa še ni sprejeta, potrebna so še usklajevanja in priprava dokumentacije (Lovšin,2012).
Slika 19: Predviden sprejem prostorskega
plana (jesen 2012).

Slika 18 prikazuje stanje priprav
prostorskega plana v juliju 2012. Tu ni
označene lokacija, kjer naj bi gradili novo
podružnično šolo na Polici. Bistvenih
sprememb pri spremembi namembnosti
zemljišč do maja 2012 ni bilo, lahko pa
nastanejo spremembe do uradnega
sprejetja prostorskega plana občine, ki naj
bi v jeseni 2012.

Vir: PISO-Grosuplje, 2012b.
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4. SKLEP
Podeželska naselja nižjih stopenj središčnosti imajo več funkcijski pomen, saj poleg
ohranjanja poselitve in kulturne pokrajine oskrbujejo tamkajšnje prebivalce, nudijo delovna
mesta, ohranjajo družbeno in družabno življenje ter nudijo velik razvojni potencial. V
Sloveniji so podeželska območja prostorsko najobsežnejši del državnega ozemlja in zato
toliko bolj pomemben. Velik pomen pri spreminjanju podeželskega prostora imajo proces
suburbanizacije, deagrarizacije, opuščanje kmetovanja, zaraščanje kmetijskih obdelovalnih
površin in motorizacija. Območja suburbanizacije predstavljajo zaledje velikih središč in hiter
dostop do mesta ob pomembnih prometnicah, ki so eden izmed glavnih dejavnikov za
ohranjanje in povečanje poselitve podeželskih naselij. V obmestju so pogoji za nastanek in
ohranitev središčnih naselij nižjih stopenj slabši, saj se obdržijo le najnujnejše dejavnosti,
katerih obstoj je zaradi naraščanja prebivalstva zagotovljen (šola, vrtec, trgovina), ker razvoj
središčnih dejavnosti zavira bližnje mesto z bolj pestro in bogato ponudbo.
Pomemben dejavnik pri ohranjanju vitalnosti naselij so tudi aktivne gospodarske dejavnosti.
Naraščanje števila delovnih mest na podeželju, predvsem v obrti in podjetništvu, je najbolj
prepričljiv kazalec gospodarskega razvoja podeželskih naselij in spreminjanje njihove
funkcije. Pomemben gospodarski subjekt pa so kmetje in njihova dejavnost. Ne samo, da
ohranjajo kulturno pokrajino, pridelujejo hrano, ki bi jo lahko bolje tržili, zato so eden izmed
glavnih razvojnih potencialov pri razvoju podeželja.

Krepitev povezanosti lokalne skupnosti je pomemben dejavnik prihodnjega razvoja naselij.
Izguba pripadnosti lokalnemu okolju se izgublja v naseljih, ki zaradi izgube središčnih
dejavnosti postajajo spalna naselja oziroma ohranjajo samo bivalno funkcijo.
Celotno delo temelji na preverjanju hipotez, ki smo si jih zastavili v uvodnem delu zaključne
seminarske naloge.
1. Prvo delovno hipotezo, da se v zadnjih 20-ih letih število prebivalcev na Polici stalno
povečuje, kar lahko pripišemo procesu suburbanizacije, lahko potrdimo. Na podlagi
statističnih podatkov lahko potrdimo, da se je število prebivalcev iz 278 (v letu 1990)
na762 (leta 2012) skoraj potrojilo. Proces suburbanizacije, motorizacije, dvig
življenjske ravni in spremenjenega načina življenja so prispevali, da se je naselje
prebivalstveno močno povečalo.
2. Drugo delovno hipotezo, da je na področju kmetijstva opazen proces preobrazbe
kmetij iz čistih v mešane kmetije, zaraščanje kmetijskih površin in ostarevanje nosilcev
kmetij, lahko potrdimo, saj nam tako kažejo statistični podatki kmetijske svetovalne
službe v Grosuplju in intervjuji z domačini.
3. Zadnjo delovno hipotezo, da se naselje Polica uvršča med povprečno opremljena
središčna naselja 1. stopnje, bližina Grosuplja zaviralno vpliva na razvoj nekaterih
središčnih dejavnosti (trgovina z živili, gostinski objekt s hrano ali pijačo), lahko
potrdimo. Naselje je na območju suburbanizacije in predstavlja zaledje velikega
središča, kar je vplivalo na to, da se dejavnosti niso mogle bolj razviti, ker so
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doseljenci po večini mladi in še zelo mobilni, kar smo ugotovili z intervjuji in
terenskim delom.
Zaradi heterogenosti prebivalcev in oblikovanja dveh polov, kmetov in ne-kmetov,
domačinov in priseljencev ipd. bo potrebna nujna družbena in gospodarska simbioza ter
skupno sprejemanje odločitev glede rabe prostora.
5. SUMMARY
Rural settlements with lower levels of centrality have multi-functional importance, because
in addition to maintenance of settlement and cultural landscape, serving local residents,
providing jobs, maintaining social life and offering great potential for development. In
Slovenia, the rural areas are spatially the most extensive part of the country and therefore
quite important. Changes in rural areas have resulted from the processes of suburbanization,
deagrarisation, farming abandonment, reforestation of farmland and motorization. Areas of
suburbanization are large hinterland centers and have quick access to major roads in town,
and are one of the main factors to maintain and increase population density of rural
settlements. In settlements quite near the town (example of Polica), there the conditions for
the provision and maintenance of central services are reduced. They are retained by the
minimal activity, their existence is namely secured by the population increase (school,
nursery, trade), whereas the development of central services in the nearby town (example of
Grosuplje) is usually characterized by diversity and scale. .
Important factors for maintaining vitality of rural settlements are also economic activities.
The increase in the number of jobs in rural areas, especially in the craft and industry is the
most convincing indicator for the economic development of rural settlements and their
changing functions. Important economic entities are farmers and their activity. Not only dos
they preserve the cultural landscape, grow food, which could be marketed better, they are
one of the main development potential in rural development.
Strengthening the cohesion of the local community is an important factor for the future
development of settlements. Loss of the sense of belonging to the local environment is lost
in settlements due to the loss of central services; the settlements are mostly transforming
into dormitory villages or just keeping some functions.
Due to the heterogeneity of the population and the creation of two poles, farmers and nonfarmers, domestic population and immigrants, will require development of social, economic
symbiosis and shared decision-making regarding future land use.
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8. PRILOGA
ANKETA O VITALNOSTI PODEŽELJSKEGA NASELJA POLICA PRI GROSUPLJEM
Sem študentka 3. letnika Filozofske fakultete smer Geografija in za svojo zaključno
seminarsko nalogo raziskujem vitalnost podeželskih središč na primeru Police pri
Grosupljem. Pridobljene informacije mi bodo pomagale pri raziskovanju tematike in
dokazovanju teoretičnih hipotez. Vse pridobljene informacije so anonimne in bodo
uporabljene izključno za raziskovalne namene. Za sodelovanje sem Vam iskreno zahvaljujem.
1. Ali ste zadovoljni s ponudbo storitev na Polici?
a) DA
b) NE
2. Katero storitev bi še želeli imeti ?
a)gostinski objekt
b)lokal
c)vrtec
d)drugo:
________________________________________________________________
3. Kolikokrat nakupujete v trgovini na Polici ?
a) vsak dan
b) 3x tedensko
c) enkrat na teden
d) enkrat na mesec
e) občasno
f) ne nakupujem
4. Kakšno blago nakupujete?
a)pijača
b) sadje in zelenjava
c) meso in mesne izdelke
d) kruh in pekovski izdelki
e) mleko in mlečni izdelki
5. Ali bi nakupovali večkrat?
a) DA
b) NE
Če DA zakaj?
__________________________________________________________________________
6. Ali bi kupovali lokalno pridelano hrano,če bi bila podaja bolj organizirana?
a) DA
b) NE
7. Ali ste član katerega izmed društev, ki so aktivni na Polici?
a)DA
b)NE
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Če DA v katerem?
a)pevski zbor
b) gasilsko društvo
c) mladinski verouk
d) društvo ljudskih pevcev
e) kulturno društvo
f) drugo:
____________________________________________________________________
8. Katere dejavnosti bi se po vašem mnenju lahko še odvijale?
___________________________________________________________________________
9. Na kaj ste ponosni v vašem naselju?
a)narava, mir, naravni spomenik, urejeno naselje
b)kulturne znamenitosti, cerkev, zgodovinska, kulturna, etnološka dediščina
c)organiziranost, složnost ljudi, aktivnosti, prireditve, društva, običaji
d)šola, gasilski dom, igrišče, cesta, javna razsvetljava
e)turistični objekt, gostilna, turistična pot
f)drugo (npr. kanalizacija, izvir, delo, mirno življenje, trgovina, telefon, …)
g)nič
10. Kaj v kraju najbolj pogrešate (možnih več odgovorov)?
a)nič
b)cesto, infrastrukturo
c)trgovino
d)družabnost, prostore za druženje
e)drugo:_______________________________________________________________
11. Spol: a)M

b) Ž

12. Življenje v kraju bivanja:
a) od rojstva,
b) živel/a v sosednji vasi/naselju,
c) živel/a v drugi občini
d) živel/a v drugi državi
13. Starost:
a) 15 – 25
b) 26 – 65
c) 65 +
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