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RAZVOJNE MOŽNOSTI KRAJINSKEGA PARKA POLHOGRAJSKI DOLOMITI
IZVLEČEK:
Krajinski park Polhograjski dolomiti (KPPD) sodi med najstarejše krajinske parke v Sloveniji,
s površino 11.608 ha se uvršča tudi med tri največje krajinske parke pri nas. Z urbanističnim
načrtom iz leta 1973 je bilo skoraj celo Polhograjsko hribovje predlagano za krajinski park,
Odlok o sprejetju urbanističnega načrta za območje KPPD iz leta 1974 pa se nanaša samo na
območje tedanjih občin Ljubljana Šiška in Ljubljana Vič - Rudnik, katerih pravne naslednice
so sedanje občine Medvode, MOL in Dobrova - Polhov Gradec. Meje parka niso natančno
določene, potekajo po konturi strnjenega gozda povsod tam, kjer park meji na večja
urbanizirana območja.
KPPD predstavlja rekreacijsko in izletniško zaledje Ljubljane, ki iz leta v leto privablja več
obiskovalcev. Množični obisk parka zahteva uvajanje novih dejavnosti, po drugi strani pa
predstavlja grožnjo ekološki, biotski in krajinski vrednosti območja. Obrobni deli parka so že
močno urbanizirani, osrednji del pa v večjem delu predstavlja območje ohranjene narave, kjer
se prvine kulturne dediščine prepletajo z naravnimi vrednotami. Razvojni cilji morajo
temeljiti na usklajenosti med razvojnimi in varstvenimi interesi, ki omogočajo gospodarski
razvoj območja in ekonomski učinek za lokalno prebivalstvo, hkrati pa ohranjajo naravno in
kulturno krajino kot nosilko kulturnih vrednot.
Ključne besede: Polhograjsko hribovje, krajinski park, zavarovana območja, razvojne
možnosti, prostorsko načrtovanje
POSSIBILLITIES OF DEVELOPMENT OF A POLHOGRAJSKI DOLOMITI
LANDSCAPE PARK
ABSTRACT:
Polhograjski dolomiti landscape park (PDLP) is one of the oldest landscape parks in Slovenia.
With the area of 11,608 ha it is among the three largest landscape parks in the country. The
urban design of 1973 shows the entire area of Polhograjsko hribovje as a landscape park. The
Decree on the adoption of the urban design for the area of PDLP from the year 1974 actually
only concerns the part of the area under the municipalities of Ljubljana Šiška and Ljubljana
Vič - Rudnik, the legal successors of which are the current municipalities of Medvode, MOL
and Dobrova - Polhov Gradec. The boundaries of the park are not specifically defined – they
are located along the contour of a closed forest at places where the park borders large
urbanised areas.
PDLP represents a recreational and pleasure hinterland of Ljubljana, attracting an increasing
number of visitors each year. Mass visits of the park require introduction of new activities
and, on the other hand, represent a threat to the ecological, biological and landscape value of
the area. The peripheral parts of the park are highly urbanised whereas the central part
represents an area of preserved nature with intertwined elements of cultural heritage and
valuable natural features. Development goals have to be based on the coordination of
development and protection interests in a manner that promotes the economic development of
the area and the economic position of the local population as well as preserves natural and
cultural landscape.
Key words: Polhograjsko hribovje, landscape park, protected areas, development potential,
spatial planning
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UVOD

Del Polhograjskega hribovja je bil leta 1974 z Odlokom zavarovan kot krajinski park 3. reda.
Meje krajinskega parka niso bile določene po parcelnih številkah, ampak zgolj opisno po meji
strnjenega gozda, zato se tudi velikost območja od vira do vira nekoliko razlikuje. Po
podatkih ARSO območje KPPD meri 11.608 ha in sodi med večje krajinske parke v Sloveniji.
KPPD leži na območju treh občin: več kot 50 % površine parka leži v občini Dobrova Polhov Gradec, v občini Medvode leži približno 40 % območja parka, najmanjši del parka pa
pripada Mestni občini Ljubljana. Pobuda za ustanovitev krajinskega parka je nastala v
zgodnjih 70. letih prejšnjega stoletja, potem ko so predstavniki takratnih lokalnih skupnosti
začeli opozarjati javnost na nenadzorovano gradnjo vikendov na območju Polhograjskega
hribovja, ki ni potekala le znotraj obstoječih naselij ali na robovih naselij, širila se je v prazen
prostor, ki za gradnjo ni bil predviden.
Tedanje občine Ljubljana Vič - Rudnik, Ljubljana Šiška in Škofja Loka so, z namenom
preprečitve razvrednotenja naravne in kulturne krajine, sprejele pobudo o zaščiti
Polhograjskega hribovja. Po izdelavi urbanističnega načrta občina Škofja Loka ni pristopila k
podpisu Odloka o zavarovanju območja, zato je dejanska površina KPPD bistveno manjša od
predlagane. KPPD po urbanističnem načrtu obsega območje v velikosti približno 20.000 ha,
dejanska površina krajinskega parka pa 11.608 ha.
Črne gradnje so bile zgolj povod za zavarovanje območja, vzrok pa je bila težnja po
ohranjanju naravne in kulturne dediščine Polhograjskega hribovja, ki z vidika krajinskih
vzorcev in kulturne dediščine predstavlja območje estetske vrednosti. Na območju KPPD se
nahajajo tudi ekološko pomembna območja, območja Natura 2000 ter naravne vrednote
državnega in lokalnega pomena.
1.1

NAMEN IN CILJI

Namen diplomskega dela je:
- opredeliti naravnogeografske in družbenogeografske
značilnosti Polhograjskega hribovja,
- opredeliti območje KPPD,
- opisati procese na območju KPPD in
- izpostaviti problematiko KPPD.
Cilj diplomskega dela je:
- preučiti težnje lokalnega prebivalstva glede razvoja KPPD,
- ugotoviti prepoznavnost krajinskega parka,
- preučiti razvojne možnosti na območju KPPD in
- preučiti možnosti za doseganje razvojnih ciljev.
1.2

DELOVNA HIPOTEZA

Krajinski park Polhograjski dolomiti leži na območju Polhograjskega hribovja in predstavlja
območje z izrazito razpršeno poselitvijo in samotnimi kmetijami, z veliko litološko in
biološko pestrostjo, z naravnimi vrednotami in bogato kulturno dediščino. Zaradi številnih
enodnevnih izletnikov postaja KPPD območje čedalje večjega pritiska na okolje. Negativne
posledice množičnega obiska je z ustreznim prostorskim razvojem mogoče omejiti, zanimanje
obiskovalcev pa izkoristiti kot priložnost za trajnostni razvoj območja in uresničitev
ekonomsko-socialnih interesov lokalnega prebivalstva.
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1.3

DOSEDANJA PREUČEVANJA OBMOČJA IN RAZVOJNIH POTENCIALOV

Najprej sem se seznanila z relevantno vsebino s področja prostorskega planiranja in
strokovnih analiz ter razvojnih možnosti zavarovanih območij: Analiza prostorskih razvojnih
možnosti Slovenije (Černe, 2001), Strokovne analize v prostorskem planiranju (Černe, 2005),
Geografija – prostorski koncept in planiranje (Černe, 1997), Prostorsko planiranje – čemu?
(Ravbar, 2007), Geografija in celostni razvoj podeželja (Pelc, 2002), Trajnostni razvoj
varovanih območij – celostni pristop in aktivna vloga države (Plut et al., 2008), Primerjava
planskega in dejanskega stanja v prostoru občine Medvode (Berdavs, 2008). Družbene in
fizično geografske dejavnike Polhograjskega hribovja so preučevali številni avtorji, katerih
izsledke in dognanja sem povzela pri opisu naravnogeografskih in družbenogeografskih
dejavnikov: Hribovske kmetije na območju Polhograjskega hribovja, bližnji okolici in
sosednjih Rovtah (Meze, 1985), Pomen reliefa za geografsko podobo Polhograjskega hribovja
(Gabrovec, 1990), B. Repe je na primeru Polhograjskega hribovja izdelal poročilo
Pedogenetski dejavniki in njihova vloga pri nastajanju biotske pestrosti (Repe, 2007).
Tematika hudourniških poplav in zemeljskih plazov, značilnih za slovensko predalpsko
hribovje, je obravnavana v različni geografski literaturi: Geografski vidiki poplav v Sloveniji
(Komac, Natek, Zorn, 2008), Pobočni procesi in človek (Komac, Zorn, 2007), Zemeljski
plazovi v Sloveniji (Zorn, Komac, 2008) in Naravne nesreče v geografski luči (Radinja,
1983). V pomoč pri izdelavi diplomske naloge mi je bila tudi različna študijska literatura, med
drugimi Aplikativna fizična geografija Slovenije (Ogrin, Plut, 2009) in Slovenija. Pokrajine in
ljudje (Slovenija …, 2001) Geografki atlas Slovenije (Geografski atlas…, 1998) ter Tematski
leksikon Geografija.
1.4

METODE DELA

Priprava in izdelava diplomskega dela je vsebovala kabinetno in terensko metodo dela. Prva
faza priprave je obsegala pregled relevantnih virov o preučevanem območju in strokovnih
vsebin s področja prostorskega in razvojnega planiranja, prostorskih konceptov, razvoja
varovanih območij in podeželja. Sledil je pregled virov o ustanovitvi krajinskega parka –
seznanila sem se z vsebino urbanističnega načrta za zaščito Polhograjskega hribovja (LUZ,
1973) in z Odlokom o sprejetju urbanističnega načrta za območje KPPD za občini Ljubljana
Šiška in Ljubljana Vič - Rudnik, ki je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 14/74. Pregledala sem
prostorske akte Občine Medvode, MOL in Občine Dobrova - Polhov Gradec. Po pregledu
prostorskih dokumentov sem se seznanila še z vsebino predpisov s področja varstva narave in
vzpostavila kontakt (po telefonu in e-pošti) s predstavniki občin Medvode, MOL, Dobrova Polhov Gradec in Škofja Loka ter s predstavniki Zavoda za varstvo narave in Službo za
varstvo narave pri ARSO.
Terensko delo je obsegalo pregled obravnavanega območja: naselij, zaselkov, samotnih
kmetij, degradiranih območij, erozijskih žarišč, cestne infrastrukture, najbolj obiskanih vrhov
in pohodnih poti … Anketirala sem lokalno prebivalstvo in intervjuvala naključne
obiskovalce parka ter fotografirala stavbno dediščino, turistične objekte, reliefne značilnosti
in prostorske posebnosti.
Kabinetno delo je obsegalo pripravo in obdelavo anketnih vprašalnikov, organizacijo in
vodenje skupinskega intervjuja, pripravo kart, grafov, preglednic, fotografij in pregled
ortofoto posnetkov preučevanega območja. Tematski sloji za pripravo kart so iz različnih
virov – geološka karta je izdelana na podlagi geoloških podatkov za list Ljubljana in list
Kranj, ki sem jih pridobila od Geološkega zavoda Ljubljana (v Shape formatu/CD), podlage
za ostale karte sem pridobila iz javno dostopnih virov GURS, Geopedia, GERK, Geoportal
Arso. Karte so izdelane v ESRI ArcGIS ArcEdiror 9.3, ki vsebuje analitična in kartografska
orodja za obdelavo podatkov in prikaz posameznih slojev v pregledno karto.
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2
2.1

GEOGRAFSKI ORIS POLHOGRAJSKEGA HRIBOVJA
SPLOŠNE ZNAČILNOSTI POLHOGRAJSKEGA HRIBOVJA

Polhograjsko hribovje leži v zahodnem delu slovenskega predalpskega sveta in predstavlja
razgibano območje zahodno od Ljubljane in v njeni bližini. Na severu je omejeno s Poljansko
Soro, na vzhodu s Sorškim in Ljubljanskim poljem, na jugu z Ljubljanskim barjem ter na
zahodu z dolino Brebovščice. Južno od razvodja med Gradaščico in Poljansko Soro se
nahajajo dolomitni hribi, ki so hribovju dali značilno ime Polhograjski dolomiti (Gabrovec,
1990). Ime izvira iz značilno priostrenih dolomitnih vrhov, ki kažejo skalno visokogorsko
podobo. Vendar dolomit predstavlja manj kot polovico površine hribovja, zato se ime
Polhograjski dolomiti v geografski literaturi ne uporablja. Za hribovje se zlasti med lokalnim
prebivalstvom uporablja tudi ime Polhograjci, v starejši literaturi najdemo tudi poimenovanje
Pograjci.
Karta 1: Lega Polhograjskega hribovja

Vir: Interaktivni spletni…, 2012

Območje Polhograjskega hribovja obsega 26.270,5 hektarov oziroma 262,7 km2 in je v
povprečju nižje od ostalega predalpskega sveta. Povprečna nadmorska višina znaša le 540
metrov (Repe, 2007). Razen Tošča (1021 m) in Pasje ravni (1020 m) v hribovju ni vrhov nad
1000 m. Nizka povprečna višina je posledica gričevja na jugu hribovja. Za hribovje so
značilne velike strmine – povprečni naklon celotnega hribovja je 17,7 o, povprečni naklon v
osrednjem delu hribovja pa znaša 19,3 o in številne doline in grape, ki se z vseh smeri zajedajo
v hribovje. Ravne površine obsegajo komaj 4 % in se pretežno nahajajo v širših delih dolin
Gradaščice in Šujice, skoraj 63 % ozemlja pa je strmejšega od 14 stopinj (Gabrovec, 1990).

3
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Polhograjsko hribovje odlikuje izrazita pestrost, izpostaviti velja dvojnost med karbonatno in
nekarbonatno matično podlago, ki se pogosto izmenjujeta na kratke razdalje z vmesnimi
pasovi mladih sedimentov. Kot posledica raznolike matične podlage se prepletata tudi
fluvialen relief in kraško površje s kraškimi pojavi. Tudi površine, ki jih pokrivajo posamezne
gozdne združbe, odražajo izrazito dvojnost. Na eni strani prevladujejo aconalne – kisloljubne
združbe, na drugi pa so zelo razširjene conalne združbe, ki uspevajo na karbonatni matični
podlagi (Repe, 2007).
2.2

KAMNINSKA ZGRADBA

Prevladujejo triadne in v manjši meri kredne kamnine, ki so večinoma karbonatne – kot delno
prepustni dolomiti različne starosti ter nepropustne paleozojske, permske in karbonatne plasti,
ki jih sestavljajo raznobarvni peščenjaki, alevroiti, skrilavci in konglomerati. Večji del
obravnavanega območja zavzemajo triadne kamnine, ki se pojavljajo na vzhodu med Toškim
Čelom, Polhovim Gradcem, Ožboltom, Sv. Barbaro in Studenčicami, v osrednjem delu
zahodno od črte Koreno, Črni Vrh, Valterski Vrh, Log v dolini Poljanščice do črte Gorenja
vas, Brebovnica, Smrečje. Na vzhodu se vanje vrivajo permske kamnine med Trnovcem,
Topolom, Breznico in Tehovcem. Med triadnimi kamninami je največ prepustnih kamnin,
med njimi pa so tudi večji kompleksi vododržnih plasti, predvsem spodnjetriadni laporni
apnenec in peščeni skrilavec, ki sta pomešana z dolomitom in oolitnim apnencem. Te
kamnine so najbolj razširjene severno od Horjula in Vrzdenca – na njih sta Koreno in
Samotorica ter del Šentjošta ter območje Rovt, v širšem pasu pa se vlečejo še na severozahod
čez Butajnovo in del Planine k Suhemu Dolu ter v ožjem pasu od Korene na severozahod čez
Setnik, Srednji Vrh, del Črnega in Bukovega Vrha, Kovski Vrh do doline Poljanščice na
Visokem (Meze, 1985).
Slika 1: Dolomitna matična podlaga

Slika 2: Strma dolomitna pobočja

Avtor: Ana Ahčin, 2011

Avtor: Ana Ahčin, 2011

2.3

RELIEF

Relief je rezultat intenzivnih geomorfnih procesov v preteklosti in odraz kompleksnega
součinkovanja endogenih in eksogenih procesov. Današnje površje so oblikovali horizontalni
in vertikalni premiki, tektonika plošč ter denudacijski in erozijski procesi. Skozi različne
geološke dobe se je spreminjala geološka zgradba kamnin, geomorfni procesi so spreminjali
in preoblikovali površje do današnjih oblik. Zaradi pestre kamninske sestave in intenzivne
geološko-tektonske aktivnosti je relief Polhograjskega hribovja močno razčlenjen (Gabrovec,
1990).

4
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Današnji videz Polhograjskega hribovja ima dolinasto-slemenski relief, ki ga določa višinska
razlika med slemeni in dolinami, ki dosega od 300 do 1000 m.
Na razčlenjenost reliefa vpliva tudi bližnja Ljubljanska kotlina na vzhodu in Barje na jugu ter
gosta hidrografska mreža in nanjo vezana močna reliefna energija. Ta se odraža v ozkih in
globokih dolinah, v visokem dolomitnem razvodnem grebenu od Toškega Čela (580 m) preko
Sv. Jakoba (804 m) in Topola (738 m) čez Grmado (898 m) in Tošč (1021 m) do Pasje ravni
(1020 m), v pobočnih in vršnih slemenih ter bolj ali manj izrazitih ostankih starih pobočnih
nivojev. Tak relief je značilen predvsem v osrednjem, vzhodnem in severnem delu
Polhograjskega hribovja (Meze, 1985).
Južno od osrednjega grebena in vzporedno z njim sta še dva hrbta, ki sta precej nižja. V smeri
Ljubljanskega barja se slemena postopno znižujejo, kar je verjetno povezano s tektonskim
ugrezanjem barja (Slovenija…, 2001). Na zahodu in deloma na jugu hribovja je relief manj
razčlenjen, zlasti med Lučinami in Butajnovo ter v hribovju med Korenim in Samotorico
(Meze, 1985).
Največje strmine so značilne za dolomitna območja in prav v dolomitu so reke izdolble
najožje doline. Dolomitna pobočja so pogosto razčlenjena s plitvimi suhimi dolinicami –
dolci, ki potekajo v smeri največje strmine na pobočju. V dnu dolcev je več vlage in debelejša
prst kot na okoliških pobočjih, zato so jih nekoč izkoriščali za njive, danes so v njih pretežno
travniki (Slovenija…, 2001). Primer dolcev je lepo viden v Selu pod cerkvijo svete Jedert
(Gabrovec, 2010). Od Lučin čez Dolge njive in Suhi dol je v triadnih karbonatnih kamninah
ohranjena suha dolina.
Na planotastih območjih Toškega Čela ali Butajnove je prisoten kraški relief z večjim
številom vrtač (Gabrovec, 2010). Na nepropustnih paleozojskih kamninah je relief položnejši
in bolj gladek kot na bližnjih triadnih kamninah (Meze, 1985).
Slika 3: Dolinasto-slemenski relief

Slika 4: Značilna široka slemena
na jugu hribovja

Avtor: Ana Ahčin, 2012

Avtor: Ana Ahčin, 2012

Glede na kamninsko osnovo in relief obsega Polhograjsko hribovje osem večjih enot:
- Osrednje Polhograjsko hribovje je najvišji in najbolj tipičen del hribovja z značilnimi
dolomitnimi hribi in največjimi relativnimi višinami, ki presegajo 500 m. Meja poteka
po črti Trnovec–Topol–Žerovnikov graben–dolina Gradaščice–Praproče–Smolnik–
Selo–Govejek–Trnovec.
- Za zahodno Polhograjsko hribovje z zaobljenimi vrhovi in širokimi slemeni, ki jih
ločujejo ozke grape, je značilna karbonatna matična podlaga, brez površinskih kraških
5
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-

-

-

-

2.4

oblik. Meja poteka po črti Valterski Vrh–Smolnik–Mali vrh–Mala voda–Kucelj–
Lučine.
Za severno Polhograjsko hribovje so značilna slabo razčlenjena slemena, ki jih med
seboj ločijo grape z osnovno smerjo sever–jug. Od ostalih delov se loči zlasti po
kamninski sestavi, prevladujejo namreč skrilavi glinovci in peščenjaki. Severno
Polhograjsko hribovje leži med Valterskim Vrhom in dolino Prešnice pri Medvodah.
Butajnovsko-Samotorška kraška planota se nahaja na južnem delu hribovja. Relief v
lapornih apnencih in dolomitih kaže nekaj kraških značilnosti. V bližini Korene,
Samotorice in Butajnove slemena preidejo v manjše planote, na katerih se pojavljajo
redke vrtače, uvale in suhe doline.
Kraški ravnik pri Toškem Čelu predstavljata dve manjši kraški planoti (Ravnik in
Perce), ki ležita zahodno in severno od Toškega Čela in skupaj merita okoli 5 km 2 .
Zaradi velike gostote vrtač imata povsem drugačen značaj od ostalega dela hribovja.
Za nizko hribovje na jugu so značilna dolga in zaobljena slemena iz skrilavih
glinovcev in peščenjakov, ki so zaradi neodpornih kamnin razrezana s številnimi
grapami. Relativne višine segajo med 150 in 300 metri. Tak relief poteka na
jugovzhodu med Golim Brdom in Šentvidom, na jugu v pasu med Gradaščico in
Horjulščico ter med Horjulščico in Ljubljanskim barjem.
Žlebsko gričevje iz oligocenskih sedimentov je nekaj kvadratnih kilometrov veliko
ozemlje nizkih gričev v porečju Potočnice in Zakonjščice pod Žlebami. Gričevje po
reliefnih značilnostih ne sodi v hribovje, vendar je površinsko njegov sestavni del.
Razširjeni deli dolin Gradaščice in Šujice; dolini sta se v območjih tektonskega
grezanja razširili v manjše kotlinice. Tak značaj ima Horjulska dolina med Vrzdencem
in Brezjem in Gradaška dolina med Polhovim Gradcem in Belico ter pod Šujico
(Gabrovec, 1990).
POSELITEV IN PREBIVALSTVO

Zaradi prilagajanja fizičnim pogojem prostora so naselja večinoma majhna, razpršena in
tradicionalno navezana na ruralno zaledje. Ugodni pogoji za poselitvena območja so na
sklenjenih kompleksih vododržnih kamnin – na številnih prisojnih pobočnih policah in na
ploščatih vršnih slemenih (Meze, 1985).
Slika 5: Zaselek Brezovica

Slika 6: Samotna kmetija pod Grmado

Avtor: Ana Ahčin, 2012

Avtor: Ana Ahčin, 2012

Prevladuje nizka gostota pozidave s pojavi manjših gručastih vasi, pretežno v širokih delih
dolin Gradaščice in Šujice. Drugod se pojavljajo zaselki in samotne kmetije. Na območjih iz
neplastovitega dolomita, ki zajema širok pas okrog Tošča in Grmade do Sv. Barbare, je zaradi
6
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močne drobljivosti dolomita skoraj neposeljeno območje, za katerega so značilne velike
strmine. Na zahodu in deloma na jugu je relief manj razčlenjen in pogoji za poselitev so boljši
(Gabrovec, 1990).
Značilnost poselitve je nekajkratna razlika v gostoti prebivalstva med dolinami in okoliškim
hribovjem. Na ravnih ali malo nagnjenih površinah z naklonom do 5 stopinj je koncentracija
prebivalstva dvakrat večja od povprečja. Okoli povprečja se giblje gostota prebivalcev na
južnih pobočjih, na zahodnih in vzhodnih pade na polovico, na severnih pa na tretjino
povprečne gostote. Razporeditev poselitve je povezana tudi z matično podlago. Na
nekarbonatnih kamninah je zgostitev prebivalstva dvakrat večja kot na apnencih in dolomitih.
Starostna struktura prebivalstva je ugodna – niti na reliefno manj ugodnih legah niti na slabo
dostopnih mestih ne prevladuje ostarelo prebivalstvo, kar je posledica preteklega naseljevanja
(Gabrovec, 1990).
V zadnjih desetletjih na območju dolinskih naselij poteka očiten proces (sub)urbanizacije.
Marsikje ob starih naseljih rastejo tudi nova naselja počitniških hiš. Največja zgostitev
počitniških objektov v osrednjem delu parka je na območju Topola (Katarine), Osredka,
Smolnika in naselja Belo (Slovenija…, 2001). Razpršeno se počitniški objekti pojavljajo tudi
drugod po Polhograjskem hribovju, posledica stihijske gradnje z netipično arhitekturo je
ponekod že razvrednotila prostorsko kvaliteto.
Na območju Polhograjskega hribovja je ob koncu leta 2008 v 67 naseljih živelo slabih 12.000
prebivalcev (v kar niso všteta naselja na robovih hribovja). V začetku 20. stoletja je tod bivalo
9000 ljudi, nato pa je število prebivalcev počasi upadalo vse do šestdesetih let prejšnjega
stoletja. Ob popisu prebivalstva leta 1961 jih je bilo le še 8159 (Gabrovec, 2010). Vse od
tedaj populacija ponovno narašča, kar je v skladu z interesom lokalnih oblasti.
Prizadevanja na lokalnih nivojih in njihove strategije prostorskega razvoja tečejo v smeri
ohranjanja kmetijske in gozdarske dejavnosti ter spodbujanja razvoja kmečkega in
rekreacijskega turizma. Na območju ni industrije ali večjih območij gospodarske dejavnosti in
večina aktivnega prebivalstva se dnevno vozi v okoliška zaposlitvena središča. Kmetijstvo v
Polhograjskem hribovju ima relativno pomembno vlogo – ob popisu leta 2000 je na
družinskih kmetijah delalo 1333 ljudi in za 457 izmed njih je bilo kmetijstvo edina ali glavna
dejavnost (Gabrovec, 2010).
2.5

PRST IN VEGETACIJA

Prst je preperel in spremenjen del zemeljske skorje, ki je nastala oziroma nastaja na stiku
prepletanja in medsebojnega delovanja vseh delov geosfere – njeni sestavni deli so iz
litosfere, hidrosfere, biosfere in atmosfere (Lovrenčak, 1994). Navpični presek skozi
pedosfero od njenega površja do matične osnove je profil prsti – vodoravne plasti imenujemo
genetski horizonti, ki so odraz preobrazbe anorganskih in organskih delcev. Anorganske snovi
v prsti so mineralni delci, voda in zrak, organske snovi pa tvorijo živi organizmi (rastline in
živali) in njihovi odmrli ostanki.
Rastlinstvo je neposredno življenjsko odvisno od prstene odeje. Prst rastlinam predstavlja
oporo za rast, obenem pa iz nje črpajo potrebna hranila in vodo. Po drugi strani pa imajo
rastline močan vpliv na prsti in njihove lastnosti – preko deleža in količine organskih snovi in
s tem na obliko humusa. Lastnosti prsti se odražajo v prilagoditvah rastlin in rastlinskih
združb, posredno pa tudi pedogenetski dejavniki. Poznavanje slednjih je pomembno z vidika
prepoznavanja različnih zahtev za različne oblike vegetacije (Repe, 2007).
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Na nekarbonatni matični podlagi na izrazito kislih gozdnih prsteh naravno uspevajo in
prevladujejo acidofilne bukove združbe. Na karbonatni matični podlagi so prsti zmerno kisle
do nevtralne – prevladujejo bazifilne bukove združbe. Na mladih aluvialnih nanosih so
značilne nevtralne prsti, ki so prekomerno zasičene z vodo in na njih uspevajo vlagoljubne
gozdne združbe (Repe, 2007).
Po kriteriju razvrščanja prsti na podlagi matične osnove v Polhograjskem hribovju ločimo
sedem glavnih tipov prsti:
· rendzina na apnencu in dolomitu,
· evtrična rjava prst na lapornatih apnencih in laporjih z vložki apnenca,
· evtrična in distrična rjava prst na apnencih, dolomitih, laporjih, glinastih skrilavcih
in peščenjakih,
· distrična rjava prst na permokarbonskih skladih,
· distrična rjava prst na grödenskih skladih,
· rjava pokarbonatna prst na dolomitu in apnencu,
· obrečna prst, neoglejena in globoko oglejena (Gabrovec, 1990).
Skupna značilnost prstem v vzpetem svetu je, da so zaradi naklona pobočij in s tem večje
denudacije in erozije plitvejše in bolj skeletne.
Na območju Polhograjskega hribovja se zaradi geološke raznolikosti pojavljajo zelo pestre
gozdne združbe. Vegetacija sicer ni neposredno odvisna od kamninske zgradbe, ta nanjo
vpliva preko prsti. V manjši meri je rastje odvisno tudi od nadmorske višine in ekspozicije. Po
vegetacijski karti gozdnih združb (1 : 50.000) je na območju Polhograjskega hribovja
zabeleženih 14 gozdnih združb (Repe, 2007).
Prevladuje gozd z bukvijo (Fagus sylvatica) kot prevladujočo vrsto. Zaradi velike
sencovzdržnosti, ekološke prilagodljivosti, dobre rodovitnosti in izrazite sociabilnosti je
bukev konkurenčno najmočnejša drevesna vrsta. Uspeva na različnih matičnih podlagah, na
vseh ekspozicijskih legah ter na različnih nadmorskih višinah – vse od ravnin do zgornje
gozdne meje. Uspeva tudi na vseh tipih prsti, razen na tistih, ki so nastale pod vplivom
prekomernih količin vode (Repe, 2007).
Slika 7: Borov gozd na strmih prisojnih
pobočjih

Slika 8: Prevladujoča drevesna vrsta je
bukev

Avtor: Ana Ahčin, 2012

Avtor: Ana Ahčin, 2012

Na neprepustnih kamninah, permokarbonskih skrilavcih in permskih peščenjakih prevladujejo
bukovi gozdovi z rebrenjačo (Blechno-Fagetum). Na nadmorskih višinah nad 800 m in v
nekaterih najbolj senčnih grapah uspevajo tudi jelovi gozdovi. Na območjih s kislimi prstmi
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uspeva kisloljubni gozd bukve, kostanja in hrastov. Apnence preraščajo bukovi gozdovi,
večinoma se pojavlja združba bukve in navadnega tevja (Hacquetio-Fagetum). Na strmih
prisojnih dolomitnih pobočjih rastejo borovi gozdovi, na severnih pobočjih pa bukovi gozdovi
združbe Dentario-Fagetum. Na ostalih legah prevladuje združba črnega gabra in bukve
(Ostryo-Fagetum). Hrastovo-gabrove gozdove najdemo le na nekaj manjših prisojnih rastiščih
(Gabrovec, 1990).
Območje Polhograjskega hribovja je pestro tudi z vidika gorske flore, kjer se mešajo
srednjeevropske, ilirske, alpske in panonske rastline. Najbolj znamenit je blagajev volčin
(Daphne blagayana), ki je bil v 19. stoletju najbolj poznana slovenska roža in je Sloveniji v
botaničnih krogih prinesla svetovno slavo. Njeno klasično nahajališče je pri Svetem Lovrencu
nad Polhovim Gradcem (Slovenija…, 2011). Poleg blagajevega volčina na obravnavanem
območju rastejo še tri vrste volčinov: navadni volčin (Daphne mezereum), dišeči volčin
(Daphne cneorum) in alpski volčin (Daphne alpina). Zlato jabolko ali kranjska lilija (Lilium
carniolicum) je dobila ime po nekdanji deželi Kranjski, ker je to območje njene razširjenosti
in je tod tudi najpogostejša.
Slika 9: Kranjska lilija

Slika 10: Blagajev volčin

Vir: Primerki vrste…., 2012

Vir: Blagajev…., 2012

Med zavarovane vrste obravnavanega območja sodijo tudi Clusijev svišč (Gentiana clusii),
šmarnica (Convallaria nivalis), navadna ciklama (Cyclamen purpurascens), črni teloh
(Helleborus niger) … (Gabrovec, 2010).
2.6

HIDROLOŠKE RAZMERE

Rečna mreža v hribovju je gosta, po ozkih dolinah in grapah tečejo številni kratki vodotoki
hudourniškega značaja. Hribovje leži pretežno v porečju Gradaščice, z izjemo severnega dela
hribovja, od koder vode odtekajo v Poljansko Soro, in jugozahodnega dela z odtokom v
Podlipščico. Gradaščica večino svojih voda zajema na območju Polhograjskega hribovja. V
južnem delu hribovja ima povirne pritoke Velika in Mala Božna ter Mala voda in Mačkov
Graben. Njena glavna hudourniška potoka sta Mala voda in Božna, ki se združita v Polhovem
Gradcu. Njen največji pritok je Horjulščica (Šujica), ki se v Gradaščico izliva gorvodno od
zahodne ljubljanske obvoznice pri Kozarjah. Povodje Gradaščice ob nastopu visokih voda
predstavlja potencialno poplavno območje za celotno dolino pod Polhovim Gradcem kot tudi
za primestna in mestno območje jugozahodnega in južnega dela Ljubljane (Anzeljc, 2012).
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Karta 2: Hidrografska mreža v Polhograjskem hribovju

Avtor: Ahčin, A., 2012; Vir: DTK, 2012

Najvišji vodostaj ima Gradaščica v hladni polovici leta, ko lahko začne tudi poplavljati. Ima
dežno-snežni pretočni režim s spomladanskim viškom v marcu ali aprilu in jesenskim v
novembru. V Dvoru ima povprečni letni pretok okoli 2,5 m3 /s (Gabrovec, 2010). Na
severnem delu hribovja tečejo Hrastnica, Hotaveljščica in Ločnica. Hrastnica je desni pritok
Poljanske Sore, ki izvira pod vasjo Selo. Sori se pridruži v Škofji Loki, v mestnem naselju
Puštal. Hotaveljščica se izliva v Poljansko Soro pod naseljem Hotavlje, ob odcepu ceste
Škofja Loka–Žiri. Ločnica ima v Polhograjskem hribovju več izvirov in se v Medvodah izliva
v Soro.
2.7

KLIMATSKE ZNAČILNOSTI

Polhograjsko hribovje se razprostira znotraj zmerno celinskega podnebja, ki je značilno za
pretežni del Slovenije. Zaradi lege v zahodnem delu Predalpskega hribovja je značilna velika
namočenost z viškom padavin jeseni. Povprečne količine padavin so med 1400 in 1800 mm.
Dna dolin prejemajo okoli 1500 mm letnih padavin, na nadmorskih višinah okoli 800 m pa se
količina letnih padavin giblje okoli 1800 mm. Količina padavin po letih je zelo spremenljiva,
v posameznih letih je dolgoletno povprečje lahko preseženo tudi za 100 % ali pa nastopijo
dlje časa trajajoča sušna obdobja (Ogrin, 1996).
Pomemben dejavnik funkcijskega vrednotenja padavin je matična osnova. Na prepustni
matični podlagi, kjer je prst tanka, se ob poletnem pomanjkanju padavin lahko pojavi suša, ki
prizadene vegetacijo (Ogrin, Plut, 2009). Povprečna letna temperatura meteoroloških postaj
(znotraj ali v neposredni bližini hribovja) se giblje med 9,5 o C in 7,5 oC. Povprečne januarske
temperature so med –0,5 in –2,0 oC, povprečne julijske temperature pa med 17 in 19 oC
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(Ogrin, 1996). Za doline v hribovju je značilna temperaturna inverzija in zaradi razgibanega
reliefa tudi malenkostne klimatske razlike med prisojnimi in osojnimi pobočji.
Predalpsko hribovje ima letno od 1900 do 2050 ur sončnega obsevanja. Razmere so ugodne
zlati v zimskem času, ko je zaradi lege nad inverzijskim pasom in meglo obilo sončnega
obsevanja. Obenem je predalpsko hribovje dovolj oddaljeno od gorskega sveta, da ni pod
vplivom poletne konvekcijske oblačnosti. Največ sončnih dni je poleti, v zimskem času pa je
tretjina dni brez sončnega obsevanja. Zaradi reliefne razčlenjenosti in prevlade dolinastoslemenskega ter kraškega reliefa in pogostega anticiklonalnega tipa vremena je v predalpskih
dolinah pogost pojav tudi megla. Nastaja predvsem radiacijska megla, ki je povezana s
temperaturnim obratom v depresijskih oblikah reliefa (Ogrin, Plut, 2009).
Lokalni vetrovi so posledica reliefnih danosti – razen tistih, ki se razvijejo ob nevihtah. Zaradi
različno usmerjenih in nagnjenih pobočij nastajajo lokalne razlike v ogretosti ter posebna
zračna cirkulacija med prisojnimi in osojnimi pobočji. Ob jasnem vremenu se v hribovju
razvijejo šibki vetrovi s hitrostjo 3 m/s, ki so lahko močnejši le v ozkih grapah. Ob ogretih
prisojnih pobočjih se čez dan dviga pobočni veter ali dolnik. Ponoči se po pobočjih v dno
dolin steka hladen podolinski veter ali gornik (Ogrin, Plut, 2009).
2.8

RABA TAL

Raba tal najpomembneje vpliva na videz pokrajine in pomeni preplet naravnih in družbenogospodarskih dejavnikov – tako preteklih kot sedanjih. Procesi deagrarizacije v
Polhograjskem hribovju se, tako kot v celotnem alpskem in predalpskem svetu Slovenije,
jasno kažejo v ozelenjevanju njiv in pogozdovanju travniško-pašniških površin. Območje
Polhograjskega hribovja je izrazito gozdna pokrajina. Delež gozda znaša skoraj ¾ površja
oziroma 18.532 ha ali 70,54 %. Vzrok za ohranjenost gozda v tako velikem deležu ni zgolj
hribovitost obravnavane pokrajine, temveč so k temu pomembno prispevale velike strmine.
Pomembno vlogo ima tudi matična podlaga oziroma silikatne kamnine in na njih kisle prsti,
ki ne ustrezajo kmetijstvu. Delež gozda in s tem spremembe v rabi tal se konstantno
povečujejo (Repe, 2007).
Naslednja kategorija po velikosti so travniki, na katere odpade manj kot petina vsega površja
– 4.909 ha ali 18,7 %. Travniki so se na račun opuščanja njiv in pašnikov v dobršni meri
ohranili. V ne tako davni preteklosti so bili prav travniki in pašniki prevladujoča kategorija v
pokrajini, danes pa slednjih praktično ni več, ali so v fazi zaraščanja ali pa jih je že prekril
gozd (Repe, 2007). Na tretjem mestu so pozidane površine, ki obsegajo 1.358 ha oziroma
5,17 %.
Skromen pomen poljedelstva se izraža v deležu njiv v razmerju s skupno in zlasti kmetijsko
površino. Njivske površine zavzemajo 944 ha oziroma 3,59 % in izrazito upadajo na račun
povečevanja deleža gozda. Zlasti na silikatnih permokarbonskih glinencih, peščenjakih in
tufih v severovzhodnem delu hribovja je prst za kmetijstvo prekisla in pretežka, čeprav so
prav ti deli hribovja nižji in položnejši in s tega vidika bolj ugodni za kmetovanje (Repe,
2007). Poljedelstvo, ki je imelo v času samooskrbnega gospodarstva pomembno vlogo, je
močno nazadovalo. S prehodom na tržno govedorejsko proizvodnjo so kmetje večino njiv
prepustili intenzivnim travnikom. Njive, kolikor jih je ostalo, služijo predvsem za gojenje
krompirja in nekaterih krmnih rastlin. Žitarice so skoraj v celoti opustili, ostala sta predvsem
oves in ječmen za krmo živine (Meze, 1985).
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Tabela 1: Raba tal na območju Polhograjskega hribovja
OPIS RABE TAL

Površina v ha Delež v %

Njive in vrtovi
Vinogradi
Intenzivni sadovnjaki
Ekstenzivni sadovnjaki
Intenzivni travniki
Barjanski travniki
Ekstenzivni travniki
Zemljišča v zaraščanju
Plantaže gozdnega drevja
Mešana raba zemljišč –
kmetijska zemljišča in gozd
Gozd in ostale poraščene površine
Pozidana in sorodna zemljišča
Suha odprta zemljišča s posebnim
rastlinskim pokrovom
Odprta zemljišča brez rastlinskega
pokrova
Vode
Skupaj:

944,4
0,9
0,8
219,8
3429,1
32,6
1447,3
44,5
0,6

3,59
0,00
0,00
0,84
13,05
0,12
5,51
0,17
0,00

171,5
18531,7
1357,6

0,65
70,54
5,17

0,5

0,00

22,2
66,9
26270,5

0,08
0,25
100,00

Vir: Repe, 2007

Vse ostale kategorije skupaj (sadovnjaki, vinogradi, površine v zaraščanju in ostalo)
zavzemajo manj kot odstotek v celotnem območju hribovja (Repe, 2007).
Neobdelana zemlja v Polhograjskem hribovju je pretežno v velikih strminah, ki ne omogočajo
strojne obdelave. Določen delež neizrabljene kmetijske zemlje je tudi zaradi prevelike
oddaljenosti od kmetij oziroma zaradi opuščanja kmetovanja (Meze, 1985).
2.9

OGROŽENOST ZARADI NARAVNIH NESREČ

Vsi vodotoki v Polhograjskem hribovju imajo hudourniški značaj, zato so hudourniške
poplave in zemeljski plazovi na obravnavanem območju pogost pojav. Prištevamo ju k
naravnim nesrečam, ker ogrožajo ljudi in njihovo premoženje. Z geografskega vidika gledano
pa so naravne nesreče pomembni geografski pojavi z izrazitimi pokrajinskimi učinki.
Spreminjajo strukturo in podobo pokrajine in odražajo dinamično razmerje med naravnim
okoljem in družbo (Radinja, 1983).
Območje Polhograjskega hribovja s prevlado strmih pobočij in znatnim deležem neprepustnih
kamnin prejema veliko količino padavin. Močni nalivi hribovsko območje prizadenejo tudi s
pogostimi zemeljskimi plazovi in odnašanjem zemlje s strmejših kmetijskih zemljišč. Neurja s
slabo utrjenih gozdnih cest v dolinske vodotoke odnašajo velike količine akumulacijskega
gradiva. Temeljni vzroki za nastanek hudourniških poplav in pobočnih procesov so
padavinske razmere, reliefne, geotektonske, kamninsko-pedološke, vegetacijske in druge
naravno-geografske značilnosti.
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V hribovitem in gričevnatem svetu so zaradi hudourniških poplav izrazito ogrožena ozka
dolinska dna ob manjših vodotokih. Hudourniške poplave so najpogosteje posledica
kratkotrajnih močnih nalivov ob drugih naravnih danostih, kot so velike strmine in slabo
prepustna kamninska podlaga (Komac, Natek, Zorn, 2008).
Značilnost hudourniških poplav je njihova kratkotrajnost in silovitost, vode hitro narastejo in
že po nekaj urah upadejo. V zgornjem toku vodotokov so poplave hitrejše, pretok se lahko
hitro poveča tudi za več stokrat. Poplave v spodnjem toku rek so počasnejše, faktor povečanja
pretoka je manjši. Tudi geomorfni procesi vzdolž reke so različni. Dokler vodotoki tečejo po
ozkih in težko prehodnih grapah, erodirajo podlago in odnašajo material, ki ga ob vstopu v
širšo dolino ali na ravnino zaradi hitrega zmanjšanja strmca nasipajo in ustvarjajo prodne
vršaje. Ker hudourniške poplave običajno spremljajo tudi pobočni procesi, se količina
gradiva, ki ga vodotoki prenašajo v nižje lege, še poveča. Zaradi hitrega vodnega toka,
globinske in bočne erozije ter velikih količin gradiva hudourniki pogosto za seboj puščajo
opustošenje in veliko gmotno škodo (Komac, Natek, Zorn, 2008).
Vzrok za pobočne procese so različni dejavniki, ki skozi daljši čas delujejo na določeno
območje in krhajo ravnovesje. Dejavnik, ki to ravnovesje poruši, je povod za nastanek
plazenja. Poglavitni povodi za nastanek zemeljskih plazov so vremenska dogajanja, hitre
temperaturne spremembe, potresi in antropogeni posegi (Zorn, Komac, 2008). V naravnih
razmerah so pobočja v glavnem v dinamičnem ravnovesju, vendar celo manjši antropogeni
posegi to ravnovesje lahko porušijo (Natek, 2002). Zato so s preventivnega stališča
premišljeni posegi v prostor izjemno pomembni.
Glavni povod za sprožitev plazu sicer predstavljajo ekstremne padavine, ker velika količina
vode premoči preperino, kar poveča vzgonski tlak in zmanjša medzrnske sile vzdolž
potencialnih drsnih ploskev. S tem se poruši ravnovesje na pobočju in poveča možnost zdrsa
(Zorn, Komac, 2008). Sprožitev plazu ni direktno povezana z nivojem podtalnice, vendar ima
vsebnost vode v tleh pomembno vlogo, ker zmanjšuje potrebno mejno količino padavin. V
Sloveniji je mejna količina padavin od 100 do 150 mm pri 24-urnih padavinah in od 130 do
180 mm padavin pri 48-urnih padavinah (Zorn, Komac, 2008). Pomembna dejavnika za
sprožitev plazenja sta predvsem zemeljska težnost, ki povzroča premikanje gradiva v nižjo
lego, in trdnost kamnine, ki premikanje gradiva preprečuje. Če se zaradi povečane vsebnosti
vode spremeni teža gradiva, notranji upor narašča do določene meje in ko je ta presežen,
pobočje postane nestabilno in gradivo se premakne v nižjo lego. O pojavu zemeljskih plazov
govorimo, ko se s plazenjem premakne nevezano gradivo – preperina (Zorn, Komac, 2008).
2.9.1 Največje ujme na območju Polhograjskega hribovja v preteklosti
Ena večjih hudourniških poplav na območju Polhograjskega hribovja v preteklosti, omenjena
v kronikah, se je zgodila 8. avgusta 1924, ko je ob intenzivnem deževju poplavna voda
silovito naraščala »iz minute v minuto, v metrskih valovih … vihar je rušil strehe in kozolce
in neusmiljeno podiral kar cele gozdove« (Komac, Natek, Zorn, 2008). Voda je zalila hiše in
hleve, rušila ceste, prenašala velikanske skale in ruvala drevje s koreninami vred. Opustošena
je bila dolina Hrastnice pri Škofji Loki, Mačkov graben in Petačev graben nad Polhovim
Gradcem. V dolini Ločnice je potok dosegel globino 3 metre. Najhuje je bilo ob Gradaščici –
neurje je prizadelo Polhov Gradec, Srednjo vas, Gabrje, Belico, Hrastenico, Dol, Dolenjo vas,
Dvor, Log, Dobrovo in Kozarje. Poleg velike gospodarske škode, ki jo je ujma pustila za
seboj, je življenje izgubilo 19 ljudi (Komac, Natek, Zorn, 2008).
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Naslednja velika ujma v Polhograjskem in Škofjeloškem hribovju v preteklem stoletju je bila
leta 1926, ko je Sora v Suhi dosegla višino 728 cm. Ekstremne padavine 26. septembra so
povzročile silovite poplave. Vode in zemeljski plazovi so uničevali hiše, odnašali drevje,
živino, vozove, ljudi … (Komac, Natek, Zorn, 2008). Medtem ko si mnogi še niso opomogli
od poplav v letu 1924, so prebivalci v dolinah Ločnice, Gradaščice in Hrastnice zopet reševali
svoja življenja in premoženje pred pobesnelo vodo. Časopis Slovenski gospodar je septembra
1926 v članku z naslovom Strašne poplave poročal: »Povodnji ne bo letos ne konca ne kraja.
Komaj si ljudje nekoliko opomorejo od prvega strahu, že pride zopet naliv, reke prestopijo
bregove in nova povodenj uničuje še to, čemur je zadnja prizanesla. Silni naliv, ki je trajal od
pretekle sobote zvečer do ponedeljka zjutraj, je povzročil skoro po vseh krajih Štajerske in v
velikem delu Kranjske veliko povodenj, ki je ponekod nastopila naravnost katastrofalno. Reke
in potoki so tako narasli, kot tega ljudje še ne pomnijo. Zemlja je premočena ter ne more več
vode vsrkavati, zato je vsa padavina ostala na površju« (Digitalna…, 2011). Veliki ujmi, ki
sta prizadeli območje Polhograjskega hribovja, sta se zgodili tudi leta 1929 in 1933. Kasneje
naravnih nesreč s tako veliko gospodarsko škodo in izgubo življenj ni bilo več, se pa ob
intenzivnem in dolgotrajnem deževju pojavljajo hudourniške poplave in prožijo zemeljski
plazovi.
3

VARSTVO NARAVE V SLOVENIJI

Slovenija leži na stičišču geotektonskih in biogegrafskih regij sredozemskega, alpskega,
dinarskega in panonskega sveta. Zaradi svoje lege, razgibanega reliefa in pestrih pedoloških,
podnebnih in hidroloških razmer sodi med evropske države z najvišjo stopnjo biotske
raznolikosti. Zaradi naravnih značilnosti in omejenega vpliva ekonomskih dejavnikov v
preteklosti je biotska raznovrstnost relativno dobro ohranjena, vendar se v zadnjih desetletjih
kažejo negativni trendi.
Biotska raznovrstnost (ali biološka raznovrstnost ali s tujko biodiverziteta) je stopnja
raznolikosti vseh oblik življenja v nekem okolju. Biotska raznovrstnost se nanaša na vrste,
njihove genetske lastnosti in ekosisteme. Gre torej za število različnih organizmov, ki živijo v
določenem prostoru, in raznolikost ekosistemov na nekem območju. S stališča človeka
biološka raznovrstnost omogoča smotrno izrabo bioloških virov in razumevanje pomena
posameznih ekosistemov v biosferi. Védenje o pomenu biotske raznovrstnosti je pomembno
tudi z vidika učinkovitega varstva narave (Zavarovana…, 2011).
Onesnaževanje površinskih in podzemnih voda, zemlje in zraka ter neposrednega uničevanja
posameznih naravnih območij, ki je posledica razvoja industrije, kmetijstva in prometne
infrastrukture, je povzročilo zniževanje biotske raznovrstnosti. Treba je poudariti tudi
pomanjkljivo zavedanje o pomenu biotske raznovrstnosti, neizvajanje predpisov in
pomanjkljiv nadzor. Zmanjševanje biotske pestrosti se kaže v upadu raznolikosti ekosistemov
in vrst tako na genski ravni kot v krajinski pestrosti. Zato bi na različnih ravneh, od države do
posameznika, morali narediti več na področju izobraževanja in ozaveščanja, ker je
»ohranjanje vseh oblik biotske raznovrstnosti osnova stabilnosti in trajnega delovanja
naravnih ekosistemov … Zagotovo zdravje planeta zelo zanesljivo ugotovimo s proučitvijo
stanja biotske raznovrstnosti« (Plut, 2004, str. 123).
Preživljanje prostega časa v naravi postaja čedalje bolj priljubljeno. Doživljanje neokrnjene
narave ponuja sprostitev in možnosti za rekreacijo v naravnem okolju. S tega vidika gledano
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so naravni parki še posebej privlačni, ker je stopnja njihove naravne in kulturne ohranjenosti
najvišja. Po drugi strani to pomeni, da so ta območja množično obiskana in pod velikim
pritiskom obiskovalcev. Zato je za ohranjanje krajinskih vrednot treba poskrbeti s primernim
varstvenim režimom na državni ali lokalni ravni. Z različnimi varstvenimi kategorijami ima
Slovenija zavarovanega več kot 12 % svojega ozemlja (Zavarovana…, 2011).
3.1

DEFINICIJE PROSTORSKIH POJMOV

Pri strokovnem delu se pogosto pojavljajo vprašanja terminološke narave, ker se v praksi
posamezni pojmi začnejo uporabljati neenotno, kar lahko privede do napačne interpretacije ali
razumevanja, zato bom povzela definicije v nadaljevanju uporabljenih prostorskih pojmov.
Pokrajina
Pojem pokrajina, s katerim označujemo ozemlja, posamezne predele, regije ali geografsko
homogena ozemlja, je v geografiji že dolgo uveljavljen. Pokrajina je del zemeljskega površja,
na katerem se prepletajo naravni in družbenogeografski dejavniki, ki sestavljajo prostorsko
enoto z značilno zunanjo podobo. Pokrajina je neizogibna podlaga slehernega človeškega ali
družbenega obstoja in delovanja ali drugače povedano – pokrajina je sinteza vseh
pokrajinskih elementov, v kateri je zapisana prostorska stvarnost (Lovrenčak, 1996).
Kulturna krajina
Kulturna krajina je nosilka prostorske identitete, v kateri se odraža zgodovinski razvoj
prostora. Prvine kulturne dediščine se prepletajo z naravnimi vrednotami. Bolj kot so
lastnosti, sestavine in struktura krajine vidne, večja je njena pričevalnost (Zavarovana…,
2011)
Narodni park (NP)
Narodni park je veliko območje s številnimi naravnimi vrednotami ter z veliko biotsko
raznovrstnostjo. V pretežnem delu narodnega parka je prisotna prvobitna narava z
ohranjenimi ekosistemi in naravnimi procesi, v manjšem delu narodnega parka so lahko tudi
območja večjega človekovega vpliva, ki pa je z naravo skladno povezan (Zavarovana…,
2011).
Regijski park (RO)
Regijski park je obsežno območje regijsko značilnih ekosistemov in krajine z večjimi deli
prvobitne narave in območjih naravnih vrednot, ki se prepletajo z deli narave, kjer je človekov
vpliv večji, vendar uravnotežen z naravo (Zavarovana…, 2011).
Krajinski park (KP)
Krajinski park je območje s poudarjenim kakovostnim in dolgotrajnim prepletom človeka z
naravo, ki ima veliko ekološko, biotsko ali krajinsko vrednost (Zavarovana…, 2011).
Strogi naravni rezervat
Strogi naravni rezervat je območje naravno ohranjenih geotipov, življenjskih prostorov
ogroženih živalskih in rastlinskih vrst, kjer potekajo naravni procesi brez človekovega vpliva
(Zavarovana…, 2011).
Naravni rezervat
Naravni rezervat je območje naravno ohranjenih geotipov, življenjskih prostorov ogroženih
živalskih ali rastlinskih vrst, ki se z uravnoteženim delovanjem človeka v naravi tudi vzdržuje
(Zavarovana…, 2011).
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Naravni spomenik
Naravni spomenik so območja, ki vsebujejo eno ali več naravnih vrednot, ki imajo izjemno
obliko, vsebino ali lego ali pa so redek primer naravne vrednote (Zavarovana…, 2011)
Naravne vrednote
Naravna vrednota je poleg redkega, dragocenega ali znamenitega naravnega pojava tudi drug
vredni pojav, del žive ali nežive narave, naravno območje ali del naravnega območja,
ekosistem, krajina ali oblikovana narava (Zavarovana…, 2011).
3.2

ZAKONSKO UREJANJE VARSTVA NARAVE IN KULTURNE DEDIŠČINE

V Sloveniji področje varstva narave urejata Zakon o varstvu okolja, ki je sistemski predpis
in določa bistvene usmeritve in inštrumente pravnega varstva okolja, ki so podlaga za
pripravo drugih zakonskih aktov s področja varstva narave in Zakon o ohranjanju narave –
ZON (Uradni list RS, 96/2004), ki kot temeljni varstveni predpis določa ukrepe za ohranjanje
narave in obnovitve prizadetih naravnih objektov in večjih naravnih kompleksov.
Slovenija je podpisnica številnih mednarodnih konvencij, ki urejajo standarde na področju
varstva narave, med katerimi so:
·

·
·
·

·

·
·

·

Natura 2000 – evropsko omrežje posebnih varstvenih območij, ki jih določata
Direktiva o habitatih in Direktiva o pticah. Posebna varstvena območja so
namenjena varovanju in ohranjanju živalskih in rastlinskih vrst ter redkih ali
ogroženih habitatov;
Ramsarska konvencija – konvencija o močvirjih mednarodnega pomena, zlasti
kot prebivališč močvirskih ptic (Ur. l. RS, št. 15/92);
Bonska konvencija – konvencija o varstvu selitvenih prostoživečih živalih (Ur. l.
RS-MP, št. 18/98, 27/99);
Bernska konvencija – konvencija o ohranjanju prostoživečega evropskega
rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov (Ur. l. RS-MP, št.
17/99);
Barcelonska konvencija – Konvencija o varstvu sredozemskega morja pred
onesnaževanjem (1976), preimenovana v Konvencijo o varstvu morskega okolja in
obalnih območij Sredozemlja (1995);
Konvencija Rio de Janeiro – konvencija o biološki raznovrstnosti (Ur. l. RS-MP,
št. 7/96);
Evropska konvencija o krajini – za varstvo, upravljanje in načrtovanje krajine
ter vzpostavitev evropskega sodelovanja pri reševanju vprašanj, povezanih s
krajino (Ur. l. RS-MP, št. 19/2003);
Aarhuška konvencija – Konvencija o dostopu do informacij in udeležbi javnosti
pri odločanju in dostopu do varstva pravic v okoljskih zadevah (Ur. l. RS-MP, št.
62/2004).

Varstvo kulturne dediščine kot nenadomestljive vrednote v obliki stavb, predmetov in
posebnih prostorskih enot ureja Zakon o varstvu kulturne dediščine (2008) – s ciljem
ohranjanja in obnavljanja kulturne dediščine.
Mednarodne konvencije, ki urejajo standarde na področju kulturne dediščine in katerih
podpisnica je tudi Slovenija, so med drugimi:
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·
·
·
·
·
3.3

Konvencija o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine,
Evropska konvencija o varstvu arheološke dediščine,
Konvencija Unidroit o ukradenih ali nezakonito izvoženih predmetih kulturne
dediščine,
Konvencija o ukrepih za prepoved in preprečevanje nedovoljenega uvoza in izvoza
kulturnih dobrin ter prenosa lastninske pravice na njih in
Konvencija o varstvu evropskega arhitektonskega bogastva.

SVETOVNA ZVEZA ZA OHRANITEV NARAVE

Svetovna zveza za ohranitev narave The world Conservation Union (ali International Union
for Conservation of Nature – IUCN ) definira zavarovano območje kot del kopnega ali morja,
ki je posebej namenjeno varovanju in ohranjanju biotske raznovrstnosti ter naravnega in z
njim povezanega kulturnega bogastva, s katerim se upravlja s predpisanimi pravili ravnanja
ali kako drugače učinkovitimi sredstvi. IUCN je najstarejša in največja svetovna
okoljevarstvena mreža, ki združuje več kot 1000 nevladnih in vladnih organizacij ter preko
11.000 znanstvenikov prostovoljcev v več kot 160 državah sveta. Slovenija je v IUCN
vključena od leta 1993 (IUCN…, 2012).
3.4

ŠIRŠA ZAVAROVANA OBMOČJA V SLOVENIJI

Slovenija ima v okviru širše zavarovanih območij 1 narodni park, 3 regijske parke in 44
krajinskih parkov.
Slika 11: Zavarovana območja Slovenije

Vir: Karta zavarovanih…, 2012
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Triglavski narodni park (TNP) je največje zavarovano območje v Sloveniji in edini narodni
park pri nas. Obsega 83.807 ha oziroma približno 4 % površine Republike Slovenije.
Razprostira se na SZ Slovenije ob meji z Italijo in blizu meje z Avstrijo – na JV delu alpskega
masiva. Skoraj v celoti se prekriva z območjem Vzhodnih Julijskih Alp. TNP predstavlja
pomembno naravno in kulturno dediščino in sodi med najstarejše evropske parke, saj je bil
Alpski varstveni park ustanovljen že leta 1924. Zakon o TNP ureja varovanje v dveh stopnjah.
V osrednjem delu je poudarjeno varovanje narave, v robnem delu, kjer se z naravo prepleta
človek s svojim delovanjem, pa je bolj poudarjeno ohranjanje kulturne krajine in spodbujanje
trajnostnega razvoja. Na območju TNP-ja je 78 naravnih vrednot in 29 kulturnih spomenikov
(Triglavski…, 2011).
V Sloveniji so registrirani trije regijski parki:
- Notranjski regijski park je bil ustanovljen leta 2002, obsega 222 km2 in je največji
regijski park v Sloveniji. Leži znotraj meja občine Cerknica. V parku se nahaja
območje travišč in mokrišč na področju Cerkniškega jezera, strnjeni gozdovi na
območju Menišije in osrednjega dela Javornikov ter vrsta naravnih rezervatov in
naravnih spomenikov. Notranjski regijski park je bil ustanovljen zaradi ohranjanja in
varovanja izjemne pestrosti naravnih habitatov ter avtohtonega rastlinskega in
živalskega sveta. Park odlikujejo tako kulturne vrednote ter posebne geomorfološke,
geološke in hidrološke značilnosti kot tudi paleontološka in arheološka najdišča ter
etnološke in arhitekturne značilnosti. Izjemna pestrost in dragocenost parka je
prepoznavna tudi na svetovni ravni (Notranjski regijski…, 2011).
-

Kozjanski regijski park se razprostira na 206 km2 velikem območju. Njegove meje
niso povsem natančno določene – Kozjansko je pokrajina južno od Voglajne, zahodno
od Sotle, vzhodno od Savinje ter severno od hribov vzhodnega Posavskega hribovja.
Leži v območju, ki je na S omejeno z Rudnico, na V s Sotlo, na J pa preko Vetrnika in
Orlice prehaja v Senovsko in Bizeljsko gričevje. Prav prehodnost s hribovitega in z
gozdom poraslega območja v ravninski del ob Sotli je ena izmed značilnosti parka.
Med ravninskim Obsoteljem in vzhodnim Posavskim hribovjem leži vinogradniško
terciarno gričevje. Park je bil leta 1981 ustanovljen s posebnim zakonom kot
Spominski park Trebče. Od leta 1996 dalje pa se imenuje Kozjanski park in
predstavlja obsežno območje regijsko značilnih ekosistemov in krajine z večjimi deli
prvobitne narave, kjer je vpliv človeka uravnotežen z naravo (Kozjanski regijski...,
2011).

-

Park Škocjanske jame (PŠJ) leži v jugozahodnem delu Slovenije in je s površino 413
ha najmanjši regijski park pri nas. V parku so številni naravni, etnološki, arheološki in
zgodovinski spomeniki. PŠJ obsega celoten sistem Škocjanskih jam, reko Reko od
jam do mostu v Škofijah in območje neposredno nad jamami. Regijski park
predstavlja tipično kraško pokrajino in območje izjemne biotske pestrosti. Največja
zanimivost Škocjanskih jam je največji znani podzemeljski kanjon na svetu ter
kontaktni kras na stiku med nepropustnim flišem in vodotopnim apnencem. Poleg
številnih drugih zanimivosti v parku velja omeniti še tipične kraški vasi Matavun,
Škocjan in Betanja. Škocjanske jame – sistem vodnih jam, skozi katerega teče reka
Reka – so od leta 1986 dalje vpisane na seznam svetovne dediščine UNESCA in od
maja 1999, kot prvo podzemno mokrišče na svetu, tudi v Ramsarski konvenciji.
Škocjanske jame so s svojim razvejanim jamskim sistemom in izjemno kraško podobo
lokaliteta mednarodnega pomena (Park Škocjanske…, 2011).
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KP Polhograjski dolomiti s površino 11.608 ha je tretji največji krajinski park v Sloveniji,
večja sta KP Goričko s površino 46.268 ha in KP Ljubljansko Barje s površino 13.505 ha
(Zavarovana…, 2011)
4

KRAJINSKI PARK POLHOGRAJSKI DOLOMITI (KPPD)

4.1

USTANOVITEV KRAJINSKEGA PARKA POLHOGRAJSKI DOLOMITI

Zakon o ohranjanju narave definira Krajinski park kot »zavarovano območje s poudarjenim
kakovostnim in dolgotrajnim prepletom človeka z naravo, ki ima veliko ekološko, biotsko ali
krajinsko vrednost« (ZON, 2004). Krajinski park je torej sklenjeno območje ohranjene narave
in kulturne dediščine ter običajev in navad, ki so značilne za neko določeno območje.
Razgibanemu svetu Polhograjskega hribovja daje poseben pečat pestra kamninska zgradba,
priostreni dolomitni vrhovi in velika biotska pestrost na eni strani, na drugi pa ohranjena
kulturna krajina in bogata kulturna dediščina.
Na pobočnih policah in uravnavah Polhograjskega hribovja so se skozi stoletja obdržale
samotne hribovske kmetije, razpršeno so nastajali manjši zaselki s tipično arhitekturo, na
vrhovih in slemenih dominirajo poznogotske in baročne cerkve, od koder se odpirajo široki
pogledi čez Predalpsko hribovje proti Julijskim Alpam, Karavankam in Kamniško-Savinjskim
Alpam.
Pobuda za ustanovitev krajinskega parka je bila posledica neustreznih posegov v prostor –
predvsem nenadzorovane gradnje vikendov. Z namenom preprečitve razvrednotenja kulturne
krajine so nekdanje občine Ljubljana Vič - Rudnik, Ljubljana Šiška in Škofja Loka sprejele
pobudo o ustanovitvi KP 3. reda. Odlok o sprejetju urbanističnega načrta za območje KPPD
za občini Ljubljana Šiška in Ljubljana Vič - Rudnik je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 14/74.
4.2

PRAVNE PODLAGE ZA USTANOVITEV KPPD

Tedanja pravna podlaga za zavarovanje KPPD je bil Zakon o varstvu narave iz leta 1970, ki je
med drugim določal, da je za krajinske parke in ostala zavarovana območja potrebno izdati
akt o zavarovanju na državni ali občinski ravni. Območja, ki niso bila zavarovana z Aktom o
zavarovanju, so se lahko upravljala tudi na podlagi urbanističnih načrtov, ki predpisujejo
določene varstvene ukrepe. Da bi bil KPPD tudi uradno razglašen, bi morale vse tri tedanje
občine (Ljubljana Vič - Rudnik, Ljubljana Šiška in Škofja Loka) sprejeti Akt o zavarovanju
območja (KPPD), vendar ta ni bil nikoli sprejet, zato tudi Krajinski park Polhograjski
dolomiti še ni bil uradno razglašen.
Z uveljavitvijo novega Zakona o naravni in kulturni dediščini (1981) sta prenehala veljati
Zakon o varstvu narave iz leta 1970 in Zakon o varstvu kulturnih spomenikov iz leta 1965.
Akti o razglasitvi na podlagi »starih« zakonov so ostali v veljavi, vendar bi se morali
najkasneje v obdobju dveh let po uveljavitvi novega zakona uskladiti z določbami novega
zakona – kar se v primeru KPPD ni zgodilo.
4.3

DANES VELJAVNE PRAVNE PODLAGE ZA USTANOVITEV KRAJINSKEGA PARKA

·
·
·

Zakon o ohranjanju narave (ZON), Ur. l. RS, št. 96/04
Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja 2005–2012, Ur. l. RS, št. 2/06
Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot, Ur. l. RS, št. 111/04, 70/06, 58/09 in
93/10
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·
·

Uredba o ekološko pomembnih območjih, Ur. l. RS, št. 48/04
Uredba o posebnih varstvenih območjih – Območjih Natura 2000
etc.

Ustanovitelji krajinskega parka (ZON, 8., 45. in 55. čl.) so lahko:
· država (Vlada RS), kadar gre za naravno vrednoto državnega pomena,
· lokalna skupnost (občina) oziroma več lokalnih skupnosti, kadar gre za naravno
vrednoto lokalnega pomena,
· skupaj država in lokalna/e skupnost/i (pravni režim naravne vrednote državnega
pomena).
Postopek ustanovitve krajinskega parka:
· Priprava strokovnih podlag – strokovnega predloga akta o zavarovanju in
· Sprejetje akta o zavarovanju območja – sodelovanje javnosti.
Akt o zavarovanju določi:
· meje parka,
· način izvajanja javne službe za upravljanje s parkom,
· podrobnejša pravila ravnanja v parku,
· varstveni režim,
· razvojne usmeritve (ali načrt upravljanja) za območje parka,
· finančne vire za izvajanje zavarovanja in za razvoj lokalnega prebivalstva.
4.4

OPREDELITEV OBMOČJA KPPD

Meja KPPD, kot je bila predlagana v urbanističnem načrtu (1973), poteka po robu strnjenega
gozda od Stranske vasi – ob cesti na Glince, deloma ob rezervatu daljnovoda – ob robu
strnjenega gozda mimo Dolnic, Šentvida, Dvora, Stanežič, Mednega, Preske, Goričan, Sore,
Gosteč, Pungerta in Hoste v dolino Hrastnice (pribl. 1500 m) ter nazaj preko trase v dolino
Poljanske Sore do Bodešč. Od tu poteka meja ob reki Sori do Poljan. V Poljanah se meja
umika urbanizirani pokrajini. Dalje poteka spet ob robu strnjenega gozda do Gorenje vasi, od
tu dalje pa meji na približno 20 m rezervat ob cesti (skoraj identično z gozdno mejo) do
Lučin, Planine v podnožje Sv. Lovrenca, od tu naprej pa ob robu strnjenega gozda mimo
Polhovega Gradca, Dvora do Stranske vasi (Odlok …,1974).
Slika 12: Predlagana meja KPPD

Vir: Administrativna delitev, 2012
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Ožje območje Krajinskega parka Polhograjski dolomiti
Meja ožjega območja KPPD poteka po konturi reliefnih plastnic – globoko pod naslednjimi
vrhovi in dominantami: Toško Čelo–Golo Brdo–Sv. Marjeta–Breznik–Martinj hrib–Brezni
vrh–Hum–Movrh–Bukovški vrh–Smolnik pri Črnem Vrhu–Sv. Lovrenc–Petač–Kozjek–
Maček–Sv. Uršula–kota 688–Belo–Topol–Ravnik–Toško Čelo (Odlok…, 1974)
Območje KPPD, kot je bilo predlagano z urbanističnim načrtom iz leta 1973, je obsegalo
blizu 20.000 ha in je segalo v občine Ljubljana Šiška, Ljubljana Vič - Rudnik in Škofja Loka.
Po spremembi lokalne zakonodaje v 90. letih prejšnjega stoletja so pravne naslednice KPPD
postale novo oblikovane občine: Medvode, MOL, Dobrova - Polhov Gradec, Gorenja vas Poljane in Škofja Loka. Skoraj 1/3 prvotno predlaganega KPPD (S in SZ del) leži na območju
občin Škofja Loka in Gorenja vas - Poljane – pretežno v širšem območju KPPD.
Vendar predlagano območje iz urbanističnega načrta odslikava zgolj predlog o obsegu
zavarovanega območja, ker niti Občina Škofja Loka niti kasneje nastala občina Gorenja vas Poljane urbanističnega načrta za KPPD nista sprejeli. Nobena od slednjih občin v svojih
prostorskih aktih območja Polhograjskega hribovja ne vodi kot obstoječe ali bodoče varstveno
območje.
Tudi Odlok o sprejetju urbanističnega načrta (Ur. l. RS, št. 14/74) za območje KPPD se
nanaša samo na tedanji občini Ljubljana Šiška in Ljubljana Vič - Rudnik, kar pomeni, da so
dejanske pravne naslednice Krajinskega parka Polhograjski dolomiti občine:
· MOL (Mestna občina Ljubljana), v kateri leži najmanjši del območja KPPD – pribl.
1200 ha,
· Občina Dobrova - Polhov Gradec, v kateri leži največji del območja KPPD – pribl.
6300 ha in
· Občina Medvode, v kateri leži pribl. 4100 ha območja KPPD.
Karta 3: Meja Krajinskega parka Polhograjski dolomiti

Avtor: Ahčin, A., 2012; Vir: DTK, 2012
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KPPD po podatkih ARSO uradno obsega 11.608 ha in ne zajema dela Polhograjskega
hribovja, ki leži v občinah Gorenja vas - Poljane in Škofja Loka, čeprav je v urbanističnem
načrtu to območje opredeljeno kot S in SZ del krajinskega parka PD.
Pri preučevanju območja sem se osredotočila samo na območje krajinskega parka, ki je bilo
zavarovano z Odlokom iz leta 1974 in leži na območju občin Medvode, MOL in Dobrova Polhov Gradec.
5

ANALIZA NARAVNIH IN DRUŽBENIH ZNAČILNOSTI KRAJINSKEGA
PARKA POLHOGRAJSKI DOLOMITI

5.1

ANALIZA STANJA V PROSTORU

Analiza prostora je usmerjena v spoznavanje pojavov in procesov, ki so privedli do današnje
prostorske strukture in njenih posledic. Osredotočena je na prostorsko organizacijo,
prostorsko časovne procese in ugotavljanje možnosti prostorskega razvoja (Černe, 2005).
5.1.1 Pregled naravnih in družbenih dejavnikov na območju KPPD
Območje KPPD leži v osrčju Polhograjskega hribovja in obsega značilne grebene, vrhove,
slemena ter ozke doline in grape, katerih strma pobočja so poraščena z gozdom. Na dnu širših
dolin prevladujejo območja strnjene pozidave in pretežno travniška raba tal. Prevladujoča
raba tal je gozd (preko 70 %), ki se povečuje na račun zaraščanja kmetijskih zemljišč. Gozdni
rabi tal sledijo intenzivni travniki, na tretjem mestu so pozidane površine.
Karta 4: Raba tal v KPPD

Avtor: Ahčin, A., 2012; Vir: DTK, 2012; Evidenca dejanske rabe.., 2012
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Graf 1: Prevladujoča raba tal
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Vir: Repe, 2007

5.1.2 Cestne povezave
Vsa hribovska naselja so povezana z dolinami, večinoma z lokalnimi cestami nižjega reda,
ponekod tudi le z gozdnimi cestami. Nekatera hribovska naselja so bila že zelo zgodaj
povezana s cestami. Na zahodu obravnavanega območja starodavna cesta povezuje Polhov
Gradec z dolino Poljanščice, ki jo doseže v Gorenji vasi. Neposredno ob njej je več
hribovskih vasi (Lučine, Dolge njive, Suhi dol, Brebovica …), v sredini preteklega stoletja so
od te osrednje cestne povezave speljali še ceste do Butajnove, Samotorice in na Koreno ter
čez Prelesje proti Črnemu Vrhu, na Pasjo ravan in čez Planino v Rovt (Meze, 1985). Starejša
cestna povezava pelje po dolini Ločnice v Trnovec in Topol, s katere je mlajši odcep na
Osolnik in nova asfaltirana cesta v severni del Setnice – do turistične Kmetije Gonte oziroma
do izhodišča za Grmado in Tošč. Makadamska cesta na Osolnik iz doline Ločnice je slaba in
mestoma komaj prevozna, vendar je proti Osolniku speljana dobro vzdrževana asfaltirana
cesta iz Sore. Na Govejek pelje strma makadamska cesta iz doline Ločnice do Mihelčičevega
doma na Govejku. S Topola je cestna povezava na Belo, Brezovico in Tehovec ter skozi
Studenčice v Medvode. Cesta po dolini Ločnice se v Topolu nadaljuje proti Dobrovi in
povezuje dolini Ločnice in Gradaščice. Novi odcepi vodijo do novejših stanovanjskih in
počitniških objektov, ki se širijo po pobočjih pod Topolom. Še ena starejša prometnica v
osrednjem hribovju pelje iz Polhovega Gradca čez Smolnik v Črni Vrh. S te ceste so zgrajeni
mlajši odcepi na Setnik in v Srednji Vrh ter na Planino in ob Mačkovem grabnu v zahodni del
Setnice ter ob Mali Božni v Selo in zgornji del Črnega Vrha (Meze, 1985).
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5.1.3 Geološka zgradba
Prevladujejo triadne, večinoma karbonatne kamnine kot delno prepustni dolomiti različne
starosti in sestave ter neprepustne plasti, ki jih sestavljajo raznobarvni peščenjaki, alevroiti,
skrilavci in konglomerati. Na vzhodu se vanje vriva večja krpa permskih kamnin med
Trnovcem, Topolom, Breznico in Tehovcem. Med triadnimi kamninami je največ prepustnih
kamnin, med njimi pa so tudi večji kompleksi vododržnih plasti, predvsem spodnjetriadni
laporni apnenec in peščeni skrilavec, ki sta pomešana z dolomitom in oolitnim apnencem
(Meze, 1985)..
Karta 5: Geološka zgradba območja KPPD

Avtor: Ana Ahčin, 2012; Vir: Osnovna geološka karta…, 2012

5.1.4 Območje KPPD – občina Medvode
Medvode so občinsko središče ob sotočju rek Save in Sore. Status mesta so Medvode dobile
leta 2005. Mesto leži na južnem in jugozahodnem robu Sorškega polja. Naselja, ki ležijo na
območju KPPD in sodijo v občino Medvode, so: Seničica, Golo Brdo, Žlebe, Studenčice,
Tehovec, Brezovica pri Medvodah, Topol pri Medvodah, Belo, del Setnice, Trnovec, Osolnik,
del Sore, del Rakovnika, del Goričan, del Vaš in del naselja Preska Iz smeri Medvod se v
Polhograjsko hribovje zajedajo dolina Mavelščice, ki vodi proti Golemu Brdu, dolina
Prešnice, ki vodi proti Studenčicam, in dolina Ločnice, ki se preko Topola (Sv. Katarine)
povezuje z dolino Gradaščice.
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Slika 13: Občina Medvode

Slika 14: Označevalna tabla v dolini
Ločnice

Vir: Karta občine Medvode, 2012

Avtor: Ana Ahčin, 2012

V dolino Ločnice vodi iz Medvod proti Škofji Loki cesta, ki se v naselju Sora odcepi levo
proti Topolu. Vstopna točka v KPPD je označena s turistično tablo, postavljeno ob krajevni
tabli, ki označuje konec naselja Sora.
Naselja Sora, Rakovnik, Goričane, Vaše in Preska oziroma robni deli teh naselij predstavljajo
zunanjo mejo krajinskega parka in so močno urbanizirana ravninska naselja, ki z vidika
obravnave krajinskega parka niso relevantna in zato tudi niso podrobneje obravnavana niti
zajeta v demografske kazalce.
Seničica, Studenčice, Žlebe, Golo Brdo
Zazidljive površine znotraj KPPD so bile v urbanističnem načrtu predvidene v bližini naselij
Žlebe, Studenčice in Golo Brdo. Na površinah, ki so bila definirana kot razvrednotena
zazidljiva območja, je bila predvidena gradnja stanovanjskih in počitniških objektov. Danes
so ta naselja izrazito urbanizirana, prevladuje stihijska gradnja, tipična struktura gradnje
izginja. Žlebe ležijo ob vznožju Jeterbenka. V vasi je cerkev sv. Marjete iz 16. stoletja,
grajena v poznogotskem slogu. Po dolini potoka Mavelščice vodi cesta do Golega Brda, ki je
izrazito gosto pozidano območje stanovanjskih in počitniških objektov. Cerkev Sv. duha, ki
izvira iz 17. stoletja, je zaradi gostote pozidave izgubila vlogo prostorske dominante. Na
Golem Brdu se nahaja gostinski objekt Slavkov dom. Skozi celo leto privablja številne goste,
ki se do objekta pretežno pripeljejo z avtomobili.
Trnovec
Na vsega nekaj metrov širokem dnu doline Ločnice se ob vstopu v KPPD začenja 10 km
dolgo naselje Trnovec, ki leži na nadmorski višini med 450 in 470 metri, z jedrom v
njegovem zgornjem delu, kjer se stika več strmih, v dolomit vrezanih grap. V Trnovcu živi 46
družin, povprečna velikost gospodinjstva je 2,8 člana. Večina odraslih krajanov se vozi na
delo v Kranj, Ljubljano, Škofjo Loko oziroma v bližnje Medvode (KS Trnovec, 2012). V
preteklosti je bilo območje Trnovca redko naseljeno, v sredini prejšnjega stoletja je bilo v vasi
vsega 15 hiš s spremljajočimi gospodarskimi objekti. Glavno dejavnost so predstavljali mlini
in vodne žage, od katerih danes obratuje le še ena. Ukvarjali so se pretežno z gozdarstvom, na
višje ležečih območjih so prevladovale samotne kmetije. Danes se naselje kljub pomanjkanju
primernega prostora širi – predvsem na območja obvodnega prostora in pobočja nad njimi.
V naselju Trnovec obratujeta dva gostinska obrata – obiskovalcem Polhograjskega hribovja
dobro znano gostišče Legastja (Trnovec 9) in turistična kmetija Robež (Trnovec 31). Gostišče
Legastja se nahaja na dolinskem dnu, tik ob glavni cesti proti Medvodam – desni odcep za
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gostilno Legastja vodi do Mihelčičevega doma na Govejku (Igale). Turistična kmetija Robež
stoji na nadmorski višini 600 metrov, tja pripelje desni odcep z glavne ceste v smeri Trnovec–
Topol. Odcep je dobro označen s turistično tablo. Strma makadamska gozdna cesta, ki vodi
proti turistični kmetiji, je slabo vzdrževana in zato v zimskem času in v obdobju
intenzivnejših padavin slabše prevozna. Pohodniki pridejo do turistične kmetije Robež po
gozdni cesti približno v 20 minutah.
Topol–Brezovica–Tehovec
Naselje Topol in zaselka Tehovec ter Brezovica ležijo v osrednjem delu Polhograjskih
dolomitov, na prisojni polici pod Rogom in Sv. Jakobom, na nadmorski višini od 738 do 806
metrov. Topol je med izletniki in obiskovalci bolj znan kot Katarina – po župnijski cerkvi sv.
Katarine, ki se nahaja v zgornjem jedru naselja. Tudi turistična tabla ob vstopu v naselje želi
obiskovalcem dobrodošlico »na Katarini«. Vsa tri naselja skupaj štejejo okoli 200
prebivalcev, od katerih se jih slaba polovica ukvarja s kmetijstvom in delno s turizmom.
Ostalo aktivno prebivalstvo dnevno odhaja na delo v Ljubljano, Medvode, Kranj in Škofjo
Loko. Na širšem območju Topola je izrazito prisotna gradnja počitniških objektov in novejših
stanovanjskih hiš, katerih arhitekturni slog ne ustreza stavbni tipiki območja. Nasproti že
omenjene baročne cerkve sv. Katarine stoji župnišče, ki je primer kvalitetno ohranjene
stavbne dediščine. V Topolu je tudi podružnična osnovna šola in gostilne Dobnikar, Pr΄ Jur,
Vaška krčma in gostišče Na vihri. V naselju Tehovec je Turistična kmetija Pr΄ Mamovc.
Belo
Belo je naselje, kjer počitniški objekti izrazito prevladujejo nad bivalnimi. Njihova gradnja se
je začela v drugi polovici prejšnjega stoletja, pretežno na pobočju in pobočni uravnavi pod
hribovskima kmetijama, ki ležita tik pod slemensko uravnavo. Prvotni počitniški objekti niso
– niti z gabariti niti slogovno – delovali kot tujek v prostoru, uporabljeni gradbeni material je
bil pretežno les. V zadnjih 20 letih pa je na tem območju prisotna stihijska gradnja počitniških
objektov, ki izrazito odstopajo od krajevne tipike. V naselju Belo se je število prebivalcev
izrazito povečalo na račun stalne naselitve v počitniških hišah. Leta 1981 je v kraju bivalo
sedem ljudi (Gabrovec, 2010), po popisu iz leta 2011 jih je tam stalno prijavljenih 39.
Slika 15: Belo – novejši vikendi

Slika 16: Belo – vikendi iz 70. let

Avtor: Ana Ahčin, 2012

Avtor: Ana Ahčin, 2012

5.1.5 Območje KPPD v občini Dobrova - Polhov Gradec
Občina Dobrova - Polhov Gradec, ki je nastala leta 1998, leži na obrobju Ljubljanske kotline.
Meri 118 km2 in po statističnih podatkih za leto 2007 šteje 7.071 prebivalcev. Povprečna
velikost gospodinjstva je 3,3 člana. Območje občine je redko poseljeno, kar gre pripisati
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razgibanemu reliefu. Strnjena naselja se pojavljajo v širših delih dolin, v gričevnatem in
hribovitem svetu pa prevladuje razpršena poselitev v obliki zaselkov in samotnih kmetij. To je
območje manj urbaniziranega podeželja, ki pokriva zahodni del občine od Polhovega Gradca
do zahodne občinske meje. Gostota naseljenosti v občini je 57 prebivalcev na km2. Edini
urbani naselji v občini sta Dobrova in Polhov Gradec, ki s svojim urbanim zaledjem pokrivata
celotno občino. Velik primanjkljaj delovnih mest povzroča velike dnevne migracije,
predvsem v smeri proti Ljubljani (Osnutek odloka…, 2012). Znotraj KPPD ležijo naselja:
Briše pri Polhovem Gradcu, Butajnova, Črni Vrh, Osredek pri Dobrovi, Planina nad
Horjulom, Polhov Gradec, Praproče, Rovt, Selo nad Polhovim Gradcem, Setnik, Smolnik,
Srednji Vrh ter dolinska naselja Belica, Dvor pri Polhovem Gradcu, Hrastenice, Log pri
Polhovem Gradcu in Stranska vas, ki tvorijo zunanjo mejo KPPD.
Slika 17: Občina Dobrova - Polhov Gradec

Slika 18: Označevalna tabla v Polhovem
Gradcu

Vir: Karta občine Dobrova…., 2012

Avtor: Ana Ahčin, 2012

Polhov Gradec
Polhov Gradec je večje središčno naselje, ki leži v zgornjem delu doline reke Gradaščice, ob
sotočju Male vode in Božne in ob vznožju Polhograjske Gore. Naselje ima tradicijo in
kulturno-zgodovinske kvalitete. Ponaša se z zanimivimi arhitekturnimi spomeniki, med
katerimi je osrednja znamenitost poznorenesančna graščina iz 17. stoletja z ohranjenimi
grajskimi vrtovi in kamnitim Neptunovim vodnjakom.
Nad vasjo je grič Kalvarija, kjer naj bi bilo v staroslovanskih časih gradišče. Razvaline gradu
so še vidne, od tod tudi izvira drugo ime za Kalvarijo – Stari grad. Na vrhu Kalvarije je
kapela, do katere vodi 14 kapelic križevega pota. Župnijska cerkev Marijinega rojstva je bila
dokončana v prvi polovici 18. stoletja, vendar se na tem mestu omenja cerkev že z začetka 14.
stoletja. Največja dragocenost cerkve je glavni baročni oltar, ki je umetniška stvaritev
polhograjske rezbarske družine (Grajski kompleks, 2012).
Osredek in Smolnik
Naselji Osredek in Smolnik sta območji močnega pritiska poselitve in nenadzorovane gradnje.
V Osredku je ohranjeno staro vaško jedro, pobočje nad in pod njim pa je pozidano s
stanovanjskimi in počitniškimi objekti, ki po grajeni strukturi sledijo slogu ravninskih urbanih
naselij. Smolnik je območje nekaj deset počitniških objektov, ki so »zrasli« na prostoru ob 4
hribovskih kmetijah.
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Selo nad Polhovim Gradcem in Setnica
Selo nad Polhovim Gradcem in Setnica predstavljata območje samotnih kmetij in ohranjene
kulturne krajine. Selo se ponaša z ohranjeno baročno cerkvijo sv. Jedert, Setnica pa leži na
dolomitnem pobočju v zaledju Grmade.
Črni Vrh
Črni Vrh z zaledjem predstavlja območje samotnih kmetij in manjših zaselkov. Ohranjeno
ima vaško strukturo in vrsto arhitekturno zanimivih objektov iz 19. stoletja. Posebno vrednost
zaradi svoje pozicije predstavlja župnijska cerkev sv. Lenarta, pod katero stoji kapela
Vnebovzetja Device Marije.
5.1.6 Območje KPPD – občina MOL
V Mestni občini Ljubljana leži najmanjši del KP, ki zavzema pribl. 1200 ha in zavzema
njegov jugovzhodni del. V tem delu parka se nahaja Toško Čelo (590 m), ki leži nad
istoimenskim naseljem in predstavlja pomembno izletniško točko za Ljubljančane, za
prebivalce Šiške, Šentvida, Podutika in bližnjih naselij pa območje dnevne rekreacije. Z vrha
se razprostira širok pogled na Ljubljano in okoliško hribovje, pod vrhom pa sta izletnikom in
rekreativcem na voljo Lovska koča in Gostilna Bitenc.
5.1.7 Relief KPPD
Značilen je slemenasto-dolinski relief, določen z višinsko razliko med slemeni in dolinami, ki
dosega od 300 do 1000 m. Reliefna energija se odraža v ozkih in globokih dolinah in
osrednjem dolomitnem grebenu, ki poteka od Toškega Čela (580 m) preko Sv. Jakoba (804
m) in Topola (738 m) čez Grmado (898 m) in Tošč (1021 m) do Pasje ravni (1020 m) ter v
pobočnih in vršnih slemenih (Meze 1985). Za dolomitna območja so značilne največje
strmine in v dolomitu so reke izdolble najožje doline. V smeri proti jugu se slemena postopno
znižujejo, na zahodu in deloma na jugu hribovja je relief tudi manj razčlenjen. Na območju
Toškega Čela in Butajnove je prisoten kraški relief z večjim številom vrtač, kraški ravnik pri
Toškem Čelu predstavljata dve majhni planoti S in Z od Toškega Čela. Žlebsko gričevje je
nekaj kvadratnih km veliko ozemlje nizkih gričev v porečju Potočnice in Zakonjščice.
Karta 6: Relief

Avtor: Ana Ahčin, 2012 Vir: DTK, 2012; DMR, 2012
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5.1.8 Značilni vrhovi na območju KKPD
Tošč (1021 m)
Tošč je najvišji vrh v Polhograjskem hribovju, za katerega so značilna poraščena pobočja vse
do vrha, zato so pogledi z vrha skromni, neomejen pogled je le proti jugozahodu.
Pasja ravan (1020 m)
Nekoč najvišja Pasja ravan je umaknjena na rob Polhograjskega hribovja. Planincem in
pohodnikom je bila dolga leta nedostopna, ker jo je jugoslovanska vojska uporabljala za
vojaško bazo. Danes so tam vidni mnogi ostanki vojaškega delovanja. Najbolj očiten in
obžalovanja vreden je zagotovo poseg v višino hriba. Vojska je vrh zravnala z buldožerji in
Pasjo ravan znižala za celih 9 metrov (Lavrič, 2010).
Grmada (898)
Grmada je na vse strani razgledna gora, le proti severozahodu obzorje zakriva 123 metrov
višji Tošč. Grmada je eden od najbolj obiskanih vrhov v Polhograjskem hribovju. Na njenem
jugovzhodnem pobočju stoji gotska cerkev sv. Uršule, ki je bila v 18. stoletju barokizirana
(Lavrič, 2010). Na razpotju med Grmado in Toščem se nahaja Turistična kmetija Gonte, ki
ima svoja vrata za obiskovalce odprta ob vikendih in praznikih.
Slika 19: Vrh Grmade kaže visokogorsko
skalno podobo

Slika 20: Turistična kmetija Gonte

Avtor: Ana Ahčin, 2012

Avtor: Ana Ahčin, 2012

Osolnik (854 m)
Osolnik je s svojo stožčasto obliko značilen in zelo prepoznaven vrh Polhograjskega hribovja.
Širše območje Osolnika je območje samotnih kmetij in zaselkov, ki je kljub prisotnosti nekaj
počitniških objektov ohranilo naravni videz pokrajine. Na vrhu Osolnika stoji cerkev iz leta
1551, posvečena sv. Mohorju in Fortunatu. Z vrha se ponuja odprt razgled na vse strani in
nudi številne možnosti za rekreacijo in sprostitev v naravi. Pod vršnim delom Osolnika se
nahajata turistična kmetija Rožnik in Brunarica Osolnik, ki sta za obiskovalce odprti med
vikendi, v poletnem času pa tudi med tednom.
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Slika 21: Ohranjena kulturna krajina na
območju Osolnika

Avtor: Ana Ahčin, 2012

Slika 22: Turistična kmetija Rožnik pod
vrhom Osolnika

Avtor: Ana Ahčin, 2012

Sv. Jakob (806 m)
Vzpetina nad Brezovico pri Medvodah je zagotovo najbolj obiskan vrh v Polhograjskem
hribovju. Poleg enostavnih in kratkih dostopov nudi paleto široko odprtih razgledov proti
severozahodu in vzhodu. Na njegovem vrhu stoji cerkev iz 17. stoletja, posvečena sv. Jakobu.
Sčasoma so izletniki vzpetino preimenovali kar v Sv. Jakoba, ki je danes splošno uveljavljeno
ime, čeprav se uradno imenuje tako kot vas pod njo – Brezovica.
Jeterbenk (774 m)
Jeterbenk je najvzhodnejši od množično obiskanih vrhov v Polhograjskem hribovju. Njegova
nekoliko odmaknjena lega nudi obiskovalcem širok razgled v vse smeri, razen proti
jugozahodu. Jeterbenk ima zanimivo in pestro zgodovino. Ime je dobil po srednjeveških
ostankih gradu, katerega lastniki so bili spanheimski ministeriali Hertenbergi.
Slika 24: Vikend pod vršnim delom
Jeterbenka

Slika 23: Vrh Jeterbenka

Avtor: Ana Ahčin, 2012

Avtor: Ana Ahčin, 2012

Na vrhu Jeterbenka in na njegovem vršnem grebenu naj bi nekoč stala grajska stolpa, ostanke
obzidja pa so našli tudi na vzhodnem grebenu nad podružnično cerkvijo sv. Jakoba na
Petelincu. Zato je območje Jeterbenka tudi arheološko najdišče, izkopavanja še potekajo.
Turistično društvo Žlebe je po pobočjih Jeterbenka speljalo dobro označeno turistično Pot
roparskih vitezov (Lavrič, 2010).
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Polhograjska gora (824 m)
Nad Polhovim Gradcem se strmo dviga Polhograjska gora (824 m), okoli katere je Božna
izdolbla globoko dolino. Verjetno so jo zaradi strmih pobočij in težje dostopnosti že v
prazgodovini ljudje izbrali za svoja bivališča. Tik pod vrhom je namreč pomembno
arheološko najdišče. Še danes so vidni tudi sledovi obzidja gradišča iz rimskih časov. Na vrhu
stoji poznogotska cerkev iz leta 1517, ki je obdana z nizkim obzidjem. Gora je priljubljena
izletniška točka in znamenito rastišče blagajevega volčina.
5.1.9 Kulturna dediščina na območju KPPD
Znotraj KPPD so kot kulturna dediščina zavarovane posamezne stavbe ali deli stavb, ki imajo
umetnostno, zgodovinsko ali tehnično pričevalnost. Profana stavbna dediščina zajema tipične
domačije, hiše, gospodarska poslopja, sušilnice za sadje, kašče, mline, kozolce … Med
vidnejšo kulturno dediščino na območju KPPD se uvršča poznorenesančna graščina v
Polhovem Gradcu ter ob njej grajski park z Neptunovim vodnjakom.
Slika 25: Poznogotska Oštetarjeva hiša v
Polhovem Gradcu

Slika 26: Neptunov vodnjak

Avtor: Ana Ahčin, 2012

Avtor: Ana Ahčin, 2012

Sakralna stavbna dediščina je zvrst stavbne dediščine, ki je z vidika izgubljanja ali
spreminjanja stavbnih zasnov najmanj ogrožena. S prostorskega vidika sakralno dediščino
ogrožajo predvsem nenadzorovani posegi v prostor, ki vlogo cerkva iz prostorskih in
naselbinskih dominant spreminjajo v podrejen element v prostoru (Smernice varstva…,
2012). Tipičen primer razvrednotenja vloge sakralnega objekta zaradi negativnih prostorskih
posegov je cerkev Sv. duha na Golem Brdu. Poleg cerkva se med sakralno stavbno dediščino
uvrščajo tudi številne kapelice in znamenja, ki so značilen element obravnavane pokrajine.
Primeri sakralne stavbne dediščine, ki imajo vlogo najvrednejših prostorskih dominant:
· cerkev sv. Jakoba – Brezovica pri Medvodah,
· cerkev sv. Lenarta – Črni Vrh,
· cerkev sv. Lovrenca – Polhograjska gora,
· cerkev sv. Jedert – Selo nad Polhovim Gradcem,
· cerkev sv. Uršule pod Grmado,
· cerkev sv. Mohorja in Fortunata – Osolnik,
· cerkev sv. Florijana – Tehovec,
· cerkev sv. Katarine – Topol,
· cerkev sv. Marjete – Žlebe.
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Primeri arheološke dediščine na območju KPPD:
· Maticev spodmol – Golo Brdo,
· Rožnikovo gradišče na Govejku – Trnovec pri Medvodah,
· Arheološko najdišče Turnice – Žlebe,
· Arheološko območje Jeterbenk – Žlebe,
· Arheološko območje pri cerkvi sv. Marjete – Žlebe,
· Arheološko najdišče – Polhograjska gora.
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Žlebe

Črni Vrh

Slika 27: Primeri prostorskih dominant
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5.1.10 Zavarovana območja narave
Znotraj krajinskega parka so posamezna območja ali točke, ki so zavarovani z različnimi
varstvenimi režimi:
· posebno varstveno območje (Natura 2000) kot ekološko pomembno območje, ki je na
ozemlju EU pomembno za ohranitev ali doseganje ugodnega stanja ptic in drugih
živalskih ter rastlinskih vrst, njihovih habitatov in habitatnih tipov (33. člen ZON);
· ekološko pomembno območje (EPO) kot območje habitatnega tipa, dela habitatnega
tipa ali večje ekosistemske enote, ki pomembno prispeva k ohranjanju biotske
raznovrstnosti (32. člen ZON);
· območja pričakovanih naravnih vrednot, zlasti deli zemeljskega površja oziroma deli
geoloških plasti na površju ali v večjih globinah, na katerih je utemeljeno pričakovati
najdbo novih naravnih vrednot;
· habitatni tip kot biotopsko ali biotsko značilna in prostorsko zaključena enota
ekosistema (31. člen ZON) (Zakon o ohranjanju…, 2004).
Karta 7: Območja EPO in Natura 2000 v KPPD

Avtor: Ana Ahčin., 2012; Vir: DTK, 2012; Geoportal ARSO, 2012

Polhograjska Grmada je zaščitena kot botanična in geomorfološka naravna vrednota
državnega pomena, njeno južno pobočje s toploljubno gozdno grmiščno vegetacijo je
zaščiteno kot ekosistemska naravna vrednota lokalnega pomena, celotno območje
Polhograjske Grmade pa je zaradi pestrega ekosistema in bogate flore – s srednjeevropskimi,
ilirskimi, alpskimi in panonskimi flornimi elementi – uvrščeno med ekološko pomembna
območja. Kot ekološko pomembna območja so opredeljena tudi Polhograjska gora,
Butajnova, Briše, Tošč in vodoravna jama Babja luknja, ki leži na pobočju Breznika,
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jugozahodno od Vaš. Babja luknja je vključena tudi v Naturo 2000 (Naravovarstvene
smernice…, 2012).
Kot naravni rezervat oziroma območje naravno ohranjenih življenjskih prostorov ogroženih
živalskih ali rastlinskih vrst so bila predlagana območja Jeterbenka, Govejka, Grmade,
Polhograjske gore in Smolnika, dejansko pa sta s tem varstvenim režimom zavarovani samo
območji Polhograjske gore in Grmade.
Med habitatne tipe se uvršajo ilirski bukovi gozdovi, ki preraščajo pobočje Osolnika in Tošča,
jugovzhodnoevropski gozdovi rdečega bora na območju Slavkovega doma, mokrotni
mezotrofni in evtrofni travniki ali pašniki, prisotni na območju Topola in Brezovice
(Smernice varstva …, 2006).
5.1.11 Pohodne in kolesarske poti
Rekreativcem, pohodnikom in kolesarjem so na voljo številne pohodne poti in kolesarske
smeri. Pohodne poti so dobro urejene in zgledno označene. Najbolj obiskane in priljubljene
med obiskovalci so:
·
·
·
·
·

E7 (Naprudnikova pot), ki je del evropske pešpoti in poteka mimo Osolnika in
Govejka na Tošč in Pasjo ravan;
Kurirska pot Dolomitov, ki poteka preko Jeterbenka, Sv. Jakoba, Grmade in Tošča do
Osolnika;
Pot kurirjev in vezistov poteka preko Toškega Čela, Topola, Grmade, Tošča, Črnega
vrha nad Polhovim Gradcem, Pasje Ravni in Bukovega vrha;
Ljubljanska mladinska pot poteka preko Korena, Grmade, Tošča in Topola do
Slavkovega doma na Golem Brdu;
Polhograjska mladinska pot poteka od Polhograjske gore, Tošča, Pasje ravni, Sivke,
Kožljeka, Korena in Ključa do Grmade (Lavrič, 2010).

Večina pohodnikov se na zgoraj omenjene pohodne poti ne podaja načrtno – od starta do
cilja – čeprav je večino mogoče prehoditi v predvidenih 6–8 urah. V glavnem se dnevni
pohodniki odločijo za obisk enega ali dveh vrhov, najbolj obiskani so Osolnik, Sv. Jakob,
Grmada, Tošč in Gora.
Med krajšimi pohodnimi potmi velja omeniti:
· Blagajevo tematsko pot, ki se začne pri graščinskem kompleksu v Polhovem Gradcu,
vodi do Doma čebelarjev in Blagajevega spomenika ob vznožju Gore in od tam čez
Kalvarijo v središče Polhovega Gradca;
· Pot roparskih vitezov je speljana iz vasi Žlebe do cerkve sv. Marjete mimo Petelinca
(do cerkve sv. Jakoba) na Jeterbenk.
Urejenih je tudi nekaj kolesarskih poti, v glavnem pa kolesarji za svoje podvige uporabljajo
obstoječe cestno omrežje znotraj parka, ki zaradi svoje konfiguracije – strmih vzponov in
spustov – privlači kolesarske navdušence. Kolesarski ekstremisti pa enakovredno s pohodniki
osvajajo polhograjske vrhove tudi po strmih pohodnih poteh.
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5.2

PROCESI V PROSTORU

Naravni procesi
Za območje KPPD so značilna večinoma z gozdom pokrita in strma pobočja z gosto mrežo
vodotokov, ki tečejo po grapah in ozkih dolinah. Vsi vodotoki na obravnavanem območju
imajo hudourniški značaj, zato so poplave in zemeljski plazovi pogosti. Hudourniki in plazovi
so tudi eden izmed prevladujočih naravnogeografskih preoblikovalcev pokrajine, ki so najbolj
zaznavni v ozkih dolinah predalpskega sveta (Natek, 2002). Primernih zemljišč za gradnjo
primanjkuje, zato se naselja širijo tudi na manj primerna ali celo neprimerna območja, kar
povečuje tveganje in ogroženost prebivalstva zaradi naravnih nesreč.
Nenadzorovana gradnja
Na območju celotnega parka se bolj ali manj razpršeno pojavljajo počitniški objekti, ki so
ponekod skoncentrirani v »nova« naselja ali pa so »prerasla« avtohtona naselja oziroma
zaselke. Proces stihijske gradnje na območju Polhograjskega hribovja se je začel v drugi
polovici prejšnjega stoletja. Največja zgostitev počitniških hiš je v naseljih Belo, Osredek,
Topol in Smolnik. V posameznih naseljih število počitniških objektov že močno presega
število kmetij – taka primera sta naselji Belo in Smolnik, kjer je bilo v zadnjih 30 letih, ob
nekaj hribovskih kmetijah, zgrajenih na desetine počitniških objektov. Stanovanjska gradnja
je od 70. let dalje intenzivno potekala na površinah, ki so bila kasneje tudi v urbanističnem
načrtu (1973) predvidena za gradnjo – na že degradiranih zazidljivih območjih, kot so Žlebe,
Studenčice, Golo Brdo in Trnovec. Obnova ali prenova obstoječih objektov se ni izvajala v
skladu z lokalno arhitekturo. Nenačrtovana in arhitekturno neprimerna gradnja ter neustrezna
sanacija starejših objektov je v nekaterih delih parka že razvrednotila tipično krajino.
Gibanje populacije
Tipična je razpršena poselitev s pojavi samotnih kmetij, zaselkov in drugih oblik strnjenih,
gručastih naselij. Poselitev je zaradi prilagajanja fizičnim pogojem prostora razpršena – na
območju Osolnika, Tehovca, Črnega Vrha, Setnice nad Polhovim Gradcem, Sela nad
Polhovim Gradcem je še ohranjena zasnova hribovskih kmetij v celkih. Bolj ali manj
razpršeno se pojavljajo počitniški objekti, ki v več primerih dobivajo značaj stanovanjskih.
Populacija vse od začetka 60. let preteklega stoletja narašča. Primerjava podatkov o gibanju
populacije v 20 naseljih (od 28 obravnavanih) na območju KPPD je pokazala, da se je število
populacije med letoma 2002 in 2011 povsod povečalo, razen v naselju Hrastenice (z 51
prebivalcev na 48) in Rovta (z 59 prebivalcev na 54). Za 8 zaselkov primerjave ni bilo
mogoče narediti, ker za leto 2002 ni podatkov. Iz tabele o starostni strukturi prebivalstva
(tabela 3) je razvidno, da je tudi starostna sestava prebivalstva ugodna – niti v najbolj
odmaknjenih naseljih znotraj hribovja ni prevlade ostarelega prebivalstva, kar je rezultat
poseljevanja v zadnjih desetletjih (Popis…, 2002; Registrski …, 2011).
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Tabela 2: Gibanje populacije 2002–2011
Naselje

Belica
Belo
Brezovica pri Medvodah
Briše pri Polhovem Gradcu
Butajnova
Črni Vrh
Dvor pri Polhovem Gradcu
Golo Brdo
Hrastenice
Log pri Polhovem Gradcu
Osolnik
Osredek pri Dobrovi
Planina nad Horjulom
Polhov Gradec
Praproče
Rovt
Selo nad Polhovim Gradcem
Seničica
Setnica
Setnik
Smolnik
Srednji Vrh
Stranska vas
Studenčice
Tehovec
Topol pri Medvodah
Trnovec
Žlebe

Populacija 2002

Populacija 2011

3799
0
0
0
155
210
279
125
342
51
0
0
65
110
613
102
59
0
212
0
173
125
84
234
109
0
151
130
470

Opomba: 0 = ni podatka; v podatkih niso zajeta mejna dolinska naselja,
katerih robovi predstavljajo zunanjo mejo KPPD
Vir: Popis prebivalstva …, 2002; Registrski popis…2011
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4419
37
39
12
165
219
296
130
418
48
14
23
73
116
617
98
54
36
233
59
186
150
98
279
150
21
160
152
536
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Tabela 3: Starostna sestava prebivalstva 2011
Naselje
Belica
Belo
Brezovica pri Medvodah
Briše pri Polhovem Gradcu
Butajnova
Črni Vrh
Dvor pri Polhovem Gradcu
Golo Brdo
Hrastenice
Log pri Polhovem Gradcu
Osolnik
Osredek pri Dobrovi
Planina nad Horjulom
Polhov Gradec
Praproče
Rovt
Selo nad Polhovim
Gradcem
Seničica
Setnica
Setnik
Smolnik
Srednji Vrh
Stranska vas
Studenčice
Tehovec
Topol pri Medvodah
Trnovec
Žlebe

Št. prebivalcev

0–14 let

15–64 let

nad 65 let

4419
37
39
12
165
219
296
130
418
48
14
23
73
116
617
98
54

811
3
8
2
41
43
65
15
75
3
2
3
10
30
107
15
6

2950
27
25
8
97
151
186
100
295
36
7
18
49
77
404
66
41

658
7
6
2
27
25
45
15
48
9
5
2
14
9
106
17
7

36
233
59
186
150
98
279
150
21
160
152
536

4
37
11
44
29
22
64
24
0
25
22
101

19
152
33
116
103
58
182
111
17
110
104
358

13
44
15
26
18
18
33
15
4
25
26
77

Opomba: v podatkih niso zajeta večja mejna dolinska naselja,
katerih robovi predstavljajo zunanjo mejo KPPD
Vir: Registrski popis, 2011

Opuščanje in zaraščanje kmetijskih zemljišč
Gozd v Polhograjskem hribovju zavzema več kot 70 % površin, gozdna zemljišča pa se še
povečujejo na račun že tako omejenega kmetijskega prostora. V drugi polovici prejšnjega
stoletja je zaradi pospešene industrializacije prišlo do opaznega zaostajanja v razvoju
kmetijstva, predvsem v gorskem in hribovskem svetu. »Proces depopulacije ter s tem
povezane deagrarizacije je povzročil degradacijo proizvodnih potencialov, zaostajanje v
razvoju gospodarske in socialne infrastrukture, propadanje kulturne dediščine in s tem razkroj
kulturne krajine« (Cunder, 2012). Proces zaraščanja kmetijskih površin poteka
nenadzorovano, vzroki pa so različni. Na kmetijsko pridelavo v hribovitem svetu zagotovo
pomembno vpliva relief, med pokrajinskimi elementi izstopa naklon kmetijskih zemljišč,
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nadmorska višina in ekspozicija pa odražata posredni vpliv reliefa na pridelovalne razmere.
Med strukturnimi vzroki za opuščanje kmetijske dejavnosti sta najpogosteje lastniška in
posestna struktura. Majhnost in razdrobljenost posesti se odraža v ekstenziviranju in
opuščanju pridelave. Socialne in demografske spremembe pa so tisti dejavnik, ki najbolj
neposredno vpliva na propadanje kulturne pokrajine (Cunder, 2012).
Gospodarstvo
V preteklosti je na obravnavanem območju ob manjših pritokih delovalo večje število žag in
mlinov, predvsem v dolini Ločnici, od katerih danes deluje le še ena žaga v naselju Trnovec.
Omeniti velja tudi mline ob Mavelščici pod Golim Brdom, ki so bili specializirali za izdelavo
lanenega olja (Slovenija…, 2001). Do sredine prejšnjega stoletja je v Knapovžah deloval
rudnik svinca in srebra, v Petačevem in Ernejčkovem grabnu je bila razvita uporaba lehnjaka
v gradbene namene.
Danes na območju Polhograjskega hribovja ni industrije ali večjih območij gospodarske
dejavnosti, zato si občine v razvojnih strategijah in prostorskih aktih prizadevajo za ohranitev
kmetijske in gozdarske dejavnosti ter spodbujajo razvoj tako kmečkega kot pohodniškega
turizma.
Kljub ugodnim naravnim možnostim turizem nima vidnejše vloge. Stacionarni turizem in
oskrbne funkcije so praktično nerazvite. Na območju KPPD ni turističnih objektov s
celovitejšo turistično ponudbo za nastanitev stacionarnih gostov, odsotna je vsakršna
organizirana turistična dejavnost.
Ob popolni odsotnosti stacionarnega turizma pa sta dobro zastopana izletniški turizem in
pohodništvo. Ob vikendih in v času počitnic park dnevno obišče tudi več tisoč izletnikov in
pohodnikov. Na območju parka se nahaja osem turističnih kmetij in približno toliko drugih
gostinskih obratov, ki so predvsem v dela prostih dneh dobro obiskani. Turistične kmetije
nudijo hrano in pijačo (pretežno) le ob vikendih oziroma v poletnem času, ko je število
izletnikov največje. Enodnevni izletniki lokalnemu prebivalstvu, razen posameznim gostilnam
in turističnim kmetijam, praktično ne prinašajo dohodkov.
Erozijska žarišča
Zaradi slabe odpornosti dolomita proti mehanskemu preperevanju se na območju KPPD
pojavljajo erozijska žarišča različnih velikosti, ki so tudi posledica slabo zgrajenih lokalnih
cest, vrezanih v strma pobočja. Na obravnavanem območju je več deset aktivnih in opuščenih
kopov za pridobivanje mineralnih surovin, ki povzročajo nestabilnost terena in povečujejo
tveganje materialne škode in ogroženost prebivalstva zaradi naravnih nesreč.
Slika 28: Cesta, vrezana v strmo pobočje

Slika 29: Erozijsko žarišče na dolomitu

Avtor: Ana Ahčin, 2012

Avtor: Ana Ahčin, 2012
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Promet
Območje KPPD je zaradi bližine mest (Ljubljana, Medvode, Škofja Loka) ter sodobnega
načina življenja in posledično potreb prebivalstva po sprostitvi v naravi pod velikim pritiskom
obiskovalcev. Polhograjsko hribovje s svojim razgibanim reliefom nudi obilo možnosti za
rekreacijo in izletništvo, kar se kaže v pretiranem obremenjevanju narave in naravnega okolja .
Do večine dominantnih točk (oziroma povsem blizu) se je mogoče pripeljati z motornimi
vozili, kar izletniki (pre)pogosto izkoristijo. Motoriziran promet in nenadzorovano parkiranje
sta izrazito moteča elementa v parku. Celotno območje, zlasti med vikendi in v poletnem
času, postane obsežna »parkovna površina«. Ker ni organiziranih parkirišč ob vstopnih točkah
v park, številni obiskovalci svoja vozila puščajo ob robu cestišč, na obvodnem prostoru, na
obrobnih jasah, na gozdnih kolovozih, na pobočnih uravnavah … Mirujoči promet je najbolj
izrazit v dolini Ločnice, kjer so avtomobili (zlasti med vikendi) parkirani skoraj neprekinjeno
po celi dolini – od Trnovca do Topola. Na Topolu je ob podružnični osnovni šoli manjše
parkirišče, ki ne zadostuje potrebam – glede na število obiskovalcev, še zlasti ker Katarina
(Topol) predstavlja izhodišče za okoliške izlete (Rog, Sv. Jakob, Grmada, Tošč …), obenem
pa zaradi večje gostinske ponudbe predstavlja tudi zgolj »lokacijo za kosilo in počitek«.
5.3

TEŽNJE V PROSTORU

Težnje so, tako na ravni občin kot lokalnega prebivalstva, usmerjene v ohranjanje naravne in
kulturne pokrajine ter lokalnih identitet in kulturnih posebnosti. Območje nudi dobre
rekreacijske in izletniške potenciale, zato so razvojne vizije usmerjene k spodbujanju
gospodarskega razvoja v smislu ustvarjanja podjetniških in zaposlitvenih možnosti za lokalno
prebivalstvo in v ohranjanje kvalitetnega okolja za življenje in bivanje. V razvojnih
strategijah so se pristojne občine zavezale k spodbujanju tako tradicionalnega kot
alternativnega kmetovanja z ohranjanjem kmetijske dejavnosti, preprečevanjem zaraščanja
kmetijskih površin, ohranjanjem biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot. Lokalne
skupnosti spodbujajo predvsem razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, ki bi pozitivno
vplivale na ekonomski položaj lokalnega prebivalstva, razširile turistično ponudbo in s tem
prepoznavnost območja. Turistična ponudba mora biti usmerjena v trajnostni razvoj
krajinskega parka. Razvoj mora biti usmerjen tako v tradicionalno kot ekološko kmetijstvo v
povezavi z gostinsko ponudbo na turističnih kmetijah z nastanitvenimi kapacitetami. Z
organizirano ponudbo športnih in izobraževalnih storitev bi krajinski park postal privlačen
tudi za šolske in obšolske dejavnosti.
Rezultati ankete med lokalnimi prebivalci
Z namenom ugotovitve teženj v prostoru sem pripravila anketni vprašalnik, na podlagi
katerega so predstavniki lokalnega prebivalstva odgovarjali na vprašanja o smiselnosti
ohranjanja krajinskega parka »zgolj na papirju«, o naklonjenosti do »oživitve« parka, o
prednostih in slabostih okolja, v katerem živijo, o naklonjenosti do predlogov za razvoj parka
v prihodnje in njihovi pripravljenosti za vključitev v razvojne projekte ter o osebnih
pričakovanjih glede razvoja KPPD. Na anketni vprašalnik je odgovorilo 40 oseb, 16 moških
in 24 žensk.
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Tabela 4: Demografski podatki o anketirancih
Spol
Moški

Število
16

Izobrazba
Število
IV. stopnja ali manj
25

Ženske

24

V. stopnja

10
5

Zaposlitveni status
Zaposlen

26

VI. stopnja ali več
Starost
do 30 let

Kmet

9

30 do 50 let

25

Dijak, študent

3

nad 50 let

8

Brezposeln

2

7

Avtor: Ana Ahčin, 2012

Na vprašanje, ali je smiselno še naprej ohranjati KPPD zgolj »na papirju«, je 26 anketiranih
odgovorilo z NE, oživitvi krajinskega parka pa je naklonjenih 31 anketirancev.
Kot največjo prednost v okolju, kjer živijo, je največ vprašanih izpostavilo »bližino
zaposlitvenih središč«, kot drugo največjo prednost so vprašani izbrali »dobre razvojne
potenciale«, sledi »privlačna kulturna krajina« in »možnosti za rekreacijo v naravi«.
Graf 2: Prednosti bivalnega okolja

Kaj od naštetega za vas predstavlja največjo prednost v okolju, kjer
živite?
Dobri razvojni potenciali

32,5 %

Bližina zaposlitvenih središč
Možnosti za rekreacijo v naravi

42,5 %
5%

Privlačna kulturna pokrajina

Naravna in kulturna dediščina

20 %
0%

Vprašane najbolj motita »motoriziran promet« in »neurejena infrastruktura«. Pri tem so
izpostavili predvsem pomanjkanje parkirišč in slabo vzdrževane ceste. Odsotnost oskrbnih
funkcij je kot slabost izpostavilo le 7,5 % vprašanih.
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Graf 3: Slabosti bivalnega okolja
Kaj od naštetega za vas predstavlja največjo slabost v okolju, kjer
živite?

Odsotnost oskrbnih
funkcij

7,5 %

Nenadzorovana gradnja

0%

Številni obiskovalci

0%
45 %

Neurejena infrastruktura

47,5 %

Motoriziran promet

Največ vprašanih še vedno podpira razvoj rekreacijskega in izletniškega turizma, sledi razvoj
ekološkega in tradicionalnega kmetovanja, na četrtem mestu je razvoj stacionarnega turizma,
ki mu sledi razvoj izobraževalnih dejavnosti.
Graf 4: Podpora razvoju/dejavnostim
Razvoj katerih dejavnosti znotraj KPPD bi podprli?

Razvoj ekološkega
kmetovanja
10 %

20 %

Spodbujanje tradicionalnega
(ekstenzivnega) kmetijstva
17 %

38 %

Razvoj stacionarnega
turizma
Razvoj rekreacijskega in
izletniškega turizma

15 %

Razvoj izobraževalnih
dejavnosti
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45 % vprašanih je pripravljenih aktivno sodelovati v razvojnih projektih, 32 % vprašanih ni
pokazalo interesa za vključitev v razvojne projekte, 23 % vprašanih se ni opredelilo oziroma
bi v projektih sodelovali, če bi v njih videli svojo poslovno priložnost.
Graf 5: Sodelovanje lokalne skupnosti v razvojnih projektih
Ali bi bili pripravljeni aktivno sodelovati v razvojnih projektih?

23 %
45 %

Da
Ne

Ne vem
32 %

Na vprašanje, ali bi se zaposlili/samozaposlili v okviru novih dejavnosti na območju KPPD, je
pritrdilno odgovorilo 16 vprašanih, 13 se jih je izreklo proti, 11 vprašanih se ni opredelilo,
vendar te možnosti ne izključujejo.
Od bodočega razvoja KPPD 38 % vprašanih pričakuje »trajnostni razvoj območja«, »boljši
ekonomski položaj na osebni ravni« pričakuje 20 % vprašanih, 17 % jih pričakuje »nova
delovna mesta«, »ohranjanje bivalne kvalitete« pričakuje (si želi) 12 % vprašanih, 8 %
vprašanih pričakuje »boljši varstveni režim območja« 5 % vprašanih »ne pričakuje ničesar«
Graf 6: Pričakovanja lokalne skupnosti glede razvoja KPPD
Kaj pričakujete od bodočega razvoja KPPD?
5%

Nova delovna mesta

17 %

38 %
20 %

Boljši ekonomski položaj
na osebni ravni
Ohranjanje bivalne
kvalitete

8%

12 %

Boljši varstveni režim
Trajnostni razvoj
zavarovanega območja
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6

OCENA STANJA

6.1

PROBLEMATIKA KPPD

Pravno formalno KPPD ni bil nikoli razglašen. Pristojna služba Agencije za okolje in prostor
krajinski park PD vodi na podlagi Odloka o sprejetju urbanističnega načrta iz leta 1974 – za
območji tedanjih občin Ljubljana Šiška in Ljubljana Vič - Rudnik, čeprav je bil v
urbanističnem načrtu kot krajinski park predlagan tudi tisti del Polhograjskega hribovja, ki
leži v občini Škofja Loka. To pomeni, da niso nedefinirane samo meje parka, temveč tudi
njegova razmejitev in celo ime parka se ne uporablja enotno. V občini Medvode ob vstopu v
KPPD stoji informativna tabla z napisom »Krajinski park Polhograjski dolomiti« v občini
Dobrova - Polhov Gradec pa »Krajinski Park Polhograjsko hribovje«.
Niti tedanje niti sedanje občine niso sprejele akta o zavarovanju območja, ki bi določil meje in
upravljavca parka ter način izvajanja javne službe za upravljanje s parkom. Akt o zavarovanju
območja naj bi definiral tudi pravila ravnanja v parku, opredeljeval varstveni režim in – kar je
bistvenega pomena za razvoj parka – določal razvojne usmeritve in finančne vire za izvajanje
razvojnih projektov. Ker KPPD nima niti upravljavskega načrta niti upravljavca, ni nikoli v
resnici »zaživel«. Polhograjsko hribovje je sicer priljubljena rekreativno-izletniška točka in
število obiskovalcev se iz leta v leto povečuje, vendar znaten del obiskovalcev ne ve, da je
območje zavarovano kot krajinski park.
Na kraju samem sem želela ugotoviti, koliko obiskovalcev ve, da je hribovje zavarovano kot
krajinski park. Na vzorcu 35-ih naključno izbranih pohodnikov sem preverjala, če vedo, da je
območje, na katerem se nahajajo, zavarovano kot krajinski park.
V dolini Ločnice (občina Medvode) sem vprašanje zastavila 20 odraslim pohodnikom in 11
vprašanih je vedelo, da se nahajajo na območju krajinskega parka. Ostalih devet vprašanih
sem opozorila na informativno tablo ob vstopu v dolino Ločnice. Pojasnili so, da ne vedo, kje
informativna tabla stoji in poudarili, da bi krajinski park moral biti bolje označen.
Isto vprašanje sem zastavila tudi obiskovalcem parka v Polhovem Gradcu (občina Dobrova Polhov Gradec) na vznožju Polhograjske gore. Samo devet od petnajst vprašanih je vedelo, da
se nahajajo na območju krajinskega parka, osem jih je bilo domačinov ali okoličanov, eden je
bil Ljubljančan. Ostalih šest obiskovalcev je prišlo iz drugih občin in nobeden izmed njih ni
vedel, da je omenjeni del Polhograjskega hribovja zavarovan kot krajinski park.
Iz razgovorov s predstavnikoma občin Medvode in Dobrova - Polhov Gradec sem ugotovila,
da obstaja interes za ohranitev krajinskega parka ali vsaj njegov osrednji del, ki naj bi ostal
zavarovan kot krajinski park. Zato bi bilo smiselno na novo definirati meje in izpeljati
postopke za razglasitev KPPD po danes veljavnih predpisih. Predstavnica občine Škofja Loka
je odgovorila (po e-pošti), da glede na to, da območje Polhograjskega hribovja, ki leži v
njihovi občini, sedaj ni uradno del KPPD, o možnostih in vizijah ne razmišljajo. So pa
pripravljeni aktivno sodelovati, če bi se meje zavarovanega območja ponovno definirale, ker
krajinski park pomeni dodatno spodbudo v smislu turističnega razvoja območja.
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6.2

OPREDELITEV PROSTORSKIH PROBLEMOV

Nenadzorovana gradnja
Problematična je individualna gradnja stanovanjskih in počitniških hiš, ki je potekala
nenadzorovano na površinah, ki za gradnjo niso bile predvidene. Poleg tega, da so objekti
večinoma prostorsko neustrezno umeščeni, so praviloma tudi komunalno neurejeni. Stihijska
gradnja se je začela na robovih naselij in zaselkov ter se postopoma širila v kmetijska in
gozdna območja. Sčasoma so posamezna hribovska naselja izgubila prvotni značaj in nekatera
naselja (Golo Brdo, del Topola, Belo, Osredek …) imajo danes videz suburbanih naselij, ki od
krajevne tipike odstopajo po legi in usmerjenosti, tlorisu in gabaritih objektov, slemenitvi in
naklonih streh, po tipih in barvah kritin, po barvah in teksturah fasad …
Slika 30: Novejše gradnje v KPPD

Slika 31: Korektno obnovljena stara hiša

Avtor: Ana Ahčin, 2012

Avtor: Ana Ahčin, 2012

Izginjajo stara vaška jedra, porušena so razmerja med grajenimi in zelenimi površinami,
območja posameznih kmetij so se razširila v urbanizirane otoke (Berdavs, 2008). Stanje
poslabšujejo prizidki in nadzidki ter ograje in škarpe. Ograje ne predstavljajo tipike v
pokrajini in zaradi višine in materialov povzročajo nepreglednost izvozov, omejen pogled na
in v naselje. Ograje so značilne predvsem za vikende, postavljene so na parcelne meje kot
vizualna privatizacija prostora in z namenom varovanja zasebnosti. Netipičen element v
pokrajini so tudi škarpe za premoščanje višinskih razlik (Berdavs, 2008). Po veljavnih
prostorskih ureditvenih pogojih bi se premoščanje višinskih razlik moralo urejati s travnatimi
brežinami in le izjemoma z gradnjo opornega zidu (v primeru nevarnosti rušenja terena), ki bi
moral biti izveden v kaskadah in intenzivno ozelenjen (Osnutek odloka..., 2012).
Pomanjkljiva infrastruktura
Pomanjkljiva infrastruktura predstavlja enega večjih problemov na območju – večina naselij
nima urejenega kanalizacijskega omrežja, ureditev lokalnih cest z zamikom sledi spontani
gradnji hiš, »slepe ulice« so brez obračališč. Neurejeno cestno infrastrukturo poleg dnevnih
migracij lokalnega prebivalstva dodatno obremenjujejo še številni izletniki, za katere ni
urejenih parkirišč. Problem predstavlja tudi skoraj popolna odsotnost oskrbnih funkcij.
Opuščanje kmetijskih zemljišč
Kmetijska zemljišča v zaraščanju predstavljajo določen proizvodni potencial, poleg tega je
njihova revitalizacija pomembna tudi s prostorskega in ekološkega vidika. Za območje
krajinskega parka je ohranjanje kmetijske dejavnosti pomembno tudi z vidika privlačnosti
prostora – obdelane kmetijske površine povečujejo atraktivnost okolja, ta dejavnik pa vpliva
na razvoj drugih dejavnosti (Cunder, 2012).
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Ogroženost zaradi naravnih nesreč
Strma dolomitna pobočja predstavljajo nestabilna in pogojno stabilna območja, kjer je
verjetnost pojavljanja plazov velika. Tudi območja v neposredni bližini vodotokov so
izpostavljena večjemu tveganju zaradi naravnih nesreč, zato je na potencialno nevarnih
območjih potrebno zagotoviti preventivno delovanje v smislu ohranjanja naravne pokrajine.
6.3

PREDLOGI ZA REŠEVANJE PROSTORSKIH PROBLEMOV

Na celotnem območju KPPD so prisotna sekundarna bivališča, katerih natančno število ni
znano, tudi podatkov o vsaj okvirnem številu črnih gradenj oziroma nelegaliziranih objektov
ni bilo mogoče pridobiti. Nihče od vprašanih (na pristojnih občinah) črnih gradenj ni
izpostavil kot izrazit problem, pojasnili so le, da na območju KPPD »črnograditeljstvo« ne
odstopa od značilnosti, ki tozadevno veljajo na državni ravni. Glede na privlačnost pokrajine
in bližino zaposlitvenih središč je pričakovati, da bodo težnje po gradnji na za to
nepredvidenih površinah še prisotne, zato je potreben učinkovit nadzor in omejevanje
nedovoljenih posegov v prostor.
Državni inšpektorat za okolje in prostor oziroma pristojni gradbeni inšpektorji so za območje
KPPD nedavno izdali nekaj deset rušitvenih odločb (poročajo mediji in osebni viri) – tako
lastnikom novih stanovanjskih hiš kot tudi lastnikom starih vikendov. Večina teh lastnikov je
svoje objekte že pred tem poskušala legalizirati, vendar to v večini primerov ni bilo izvedljivo
zaradi neurejenih občinskih prostorskih ureditvenih aktov. Doslej na območju Polhograjskega
hribovja ni bila porušena še nobena črna gradnja, zato se zdi rušenje desetletja starih
(nelegalnih) objektov precej nesmiselno. Občine bi morale v primernem času pripraviti nov
prostorski red. Ta bi omogočil legalizacijo črnih gradenj, ki niso v nasprotju z
okoljevarstvenimi predpisi oziroma strateškimi usmeritvami občin. Pristojni državni
inšpektorat pa mora vzpostaviti strožji nadzor nad nedovoljenimi posegi v prostor in takojšnjo
ustavitev ali odstranitev vsakega novega nelegalnega objekta.
Na območju KPPD je večje število starejših hiš, ki so prepuščene propadanju. Večina teh
objektov glede na grajeno obliko predstavlja stavbno tipiko območja, zato bi bilo smiselno
spodbujati njihovo obnovo. Obnovljeni objekti bi poleg ponovne funkcionalnosti prispevali k
višji estetski vrednosti kraja oziroma krajev.
Slika 32: Propadajoči objekt na Črnem Vrhu

Slika 33: Propadajoči objekt na Katarini

Avtor: Ana Ahčin, 2012

Avtor: Ana Ahčin, 2012

Na ravni vseh treh občin bi bilo potrebno sprejeti Odlok o zavarovanju območja pred
nenadzorovanim parkiranjem in omejitev motornega prometa znotraj parka. Istočasno bi
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občine morale v svojih prostorskih načrtih zagotoviti tudi prostor za ureditev parkirišč, ki bi
morala biti ob javnih cestah v KPPD in ob glavnih povezovalnih cestah znotraj parka.
S spodbujanjem kmetijske dejavnosti se ohranja kulturna krajina in prepreči zaraščanje
kmetijskih zemljišč. Pri tem je treba razlikovati med zemljišči, ki so primerna za kmetijsko
pridelavo, in zemljišči, ki so za kmetijstvo marginalnega pomena. Na vodovarstvenih
območjih je zaraščanje sprejemljivo, na območjih s ciljem ohranjanja poseljenosti in
vzdrževanja kulturne krajine pa je zaraščanje negativni dejavnik (Černe, 2001). Na območju
KPPD je potrebno ohranjati obseg kmetijskih površin s spodbujanjem alternativnih oblik
kmetovanja in kot učinkovito varstvo pred zaraščanjem kmetijskih površin ponovno vpeljati
tradicionalno pašništvo. Opuščena kmetijska zemljišča, ki za kmetijsko rabo niso primerna,
bodo prepuščena naravni sukcesiji.
Pri načrtovanju rabe prostora je treba dosledno upoštevati omejitvene dejavnike in nove rabe
prostora usmerjati stran od ogroženih območij.
Preventivni ukrepi se nanašajo na:
· racionalizacijo rabe tal s pravilno kategorizacijo zemljišč,
· optimiziranje ukrepov glede na stopnjo ogroženosti,
· izogibanje določenim rabam na ogroženih območjih,
· vključevanje omilitvenih ukrepov že na planerski ravni,
· osveščanje in informiranje javnosti o ogroženih območjih,
· vključenost varstva pred nesrečami pri prostorskem planiranju,
· vključevanje ogroženih območij kot omejitvenega dejavnika pri določanju
poselitvenih območij,
· ohranjanje funkcionalnih naravnih območij (Černe, 2001).
Degradirana območja, kot so odprti kopi za izkoriščanje mineralnih surovin, je treba
evidentirati in ustrezno sanirati. Izkoriščanje mineralnih surovin mora biti usmerjeno v
obstoječe kope, nelegalne kope je treba sanirati in renaturirati.
6.4

PREDLOG PROSTORSKEGA RAZVOJA

Pristojne občine morajo v prvi vrsti sprejeti temeljni dokument za upravljanje parka
(upravljavski načrt). Krajinski park je oblika zavarovanega območja, kjer sta pomembna tako
varovanje kot razvoj območja, zato mora poslovni načrt vsebovati oba vidika. Z vidika
varovanja narave mora biti predviden načrt za gospodarjenje na zavarovanih območjih narave,
zlasti na območju Nature 2000 in ekološko pomembnih območjih (EPO), skrb za ohranjanje
biotske raznovrstnosti in trajnostne rabe zavarovanega območja ter skrb za vzdrževanje,
obnavljanje in varovanje naravnih vrednot in kulturne dediščine. Načrt opredeljuje tudi sistem
naravovarstvenega nadzora in pravila ravnanja v parku.
Razvojne priložnosti predstavljata ekološki turizem v povezavi z ekološkim kmetovanjem in
razvojem turističnih kmetij, z oblikami rekreacije v okviru obstoječe infrastrukture
(pohodništvo, gorski rek, kolesarstvo, plezalni šport) ter kulturno-izobraževalni turizem.
Vključenost lokalnega prebivalstva je za uspešen razvoj parka nujno potrebna in pomembna,
zato morajo biti razvojni projekti zasnovani tako, da lokalno prebivalstvo v njih prepozna
(tudi) lastni interes. V fazi priprav razvojnih usmeritev je stalna komunikacija z lokalnim
prebivalstvom ter preverjanje njihovih potreb in želja nujna. Če bo lokalno prebivalstvo (s
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strani upravljavca oziroma upravljalnega odbora) dovolj informirano in bodo razvojni projekti
pojasnjeni na način, ki v ljudeh ne bo vzbujal dvoma, bodo razvojni cilji uresničljivi. Naloga
upravljavca parka je med drugim tudi koordinacija aktivno vključenih in informiranje širše
lokalne skupnosti.
Prostorski razvoj Krajinskega parka PD mora temeljiti na usklajenosti med razvojnimi in
varovalnimi interesi z upoštevanjem racionalne rabe prostora, ki omogoča gospodarski razvoj
in obenem ohranja najvrednejša območja in kulturno krajino kot nosilko kulturnih vrednot.
Sonaravni razvoj pomeni ohranjanje podeželja in kulturne identitete – z aktiviranjem lokalnih
razvojnih dejavnikov. Z uvajanjem novih dejavnosti bodo ustvarjena nova delovna mesta, s
tem se bodo zmanjšale dnevne migracije in pritisk na naravno zaledje mest, večja bo
privlačnost območja (Černe, 2001).
Načelo sonaravnega razvoja je treba upoštevati tako pri načrtovanju razvoja kot tudi pri
izvajanju razvojnih programov. Urbanizirana naselja v parku bodo postala območja
gospodarskega razvoja, medtem ko ožje območje parka predstavlja kompleks značilnih
geomorfoloških vrednosti z dokaj visoko stopnjo naravne ohranjenosti in ga je takega
potrebno ohranjati tudi v prihodnje. Biotska raznovrstnost, naravne vrednote, ekološko
pomembna območja in območja Natura 2000 same po sebi predstavljajo razvojno prednost in
vplivajo na razvoj drugih dejavnosti.
Prostorski razvoj KPPD mora zasledovati cilj postati destinacija s trajnostnim razvojem
turizma na podeželju. Park predstavlja zaledje urbanega območja, ki je privlačno za ljudi z
željo po sprostitvi in rekreaciji v naravi. Sodobni turistični trendi nakazujejo, da ljudje čedalje
pogosteje tudi za večdnevni oddih izbirajo naravno okolje. Območje nudi številne možnosti
za izobraževanje in predstavlja priložnost za šolske otroke in mladino, ki bi v naravnem
okolju preživljali različne oblike šole v naravi.
Na območju KPPD je pohodniški in izletniški turizem dokaj dobro razvit in ima dobre
možnosti za nadaljnji razvoj v smislu trajnostnega razvoja, ki ne spodbuja povečevanja števila
obiskovalcev. Prostorski razvoj mora biti usmerjen v izboljšanje obstoječe infrastrukture in
njeno nadgradnjo ter v povečanje prihodkov od turizma s hkratnim zmanjševanjem negativnih
vplivov na okolje. Obstoječa turistična infrastruktura obsega turistične kmetije, gostinske
obrate in označene pohodne poti, kar je dobra osnova za nadaljnji razvoj, še zdaleč pa ne
dovolj za celovito turistično ponudbo.
Izboljšanje obstoječe cestne infrastrukture in ureditev parkirišč bi morala biti ena od prioritet
razvojnega načrta, ker motorni promet in neurejeno parkiranje predstavljata enega največjih
problemov v parku. Ob javnih cestah, ki vodijo v KPPD, je treba zagotoviti lokacije in urediti
parkirišča za osebna vozila in avtobuse. Večja parkirišča bi morala biti urejena ob vstopu v
krajinski park, najmanj po dve parkirišči v vsaki občini (Medvode in Dobrova - Polhov
Gradec), eno v Podutiku (MOL) ter manjša parkirišča znotraj KPPD na odcepih do najbolj
obiskanih točk v parku.
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Tabela 5: Gostinski obrati v KPPD
Tip
gostinskega
obrata
Gostilna

Naziv

Kapacitete Nočitev Ponudba
(sedeži)

Dobnikar

190

NE

Gostilna

Pr΄ Jur

120

NE

Gostilna

40

NE

Gostilna

Vaška
krčma
Na Vihri

130

NE

Gostilna

Legastja

100

NE

Brunarica

Osolnik

50

NE

Planinski
dom
Gostilna

Dom na
Govejku
Slavkov
dom
Lovska
koča
Rožnik

150

NE

50

NE

50

NE

40

NE

Koča
Turistična
kmetija
Turistična
kmetija
Turistična
kmetija
Turistična
kmetija
Turistična
kmetija
Turistična
kmetija
Turistična
kmetija
Turistična
kmetija
Gostilna

Pr
Mamovc
Gonte

NE
100

NE

Robež

60

NE

Pri Koširju

50

NE

Pri Jurčku

NE

Pri Bitencu

45

NE

Pri
Mehačku
Pograjski
dom

60

NE

140

DA

Kraj

Hrana in pijača po
izbiri
Hrana in pijača po
izbiri
Hrana in pijača po
izbiri
Hrana in pijača po
izbiri
Hrana in pijača po
izbiri

Topol

Domača hrana in
pijača
Domača hrana in
pijača
Hrana in pijača po
izbiri
Hrana in pijača po
izbiri
Domača hrana in
pijača po izbiri
Domača hrana in
pijača po izbiri
Domača hrana in
pijača po izbiri
Domača hrana in
pijača po izbiri
Domača hrana in
pijača po izbiri
Domača hrana in
pijača po izbiri
Domača hrana in
pijača po izbiri
Domača hrana in
pijača po izbiri
Hrana in pijača
po izbiri

Osolnik

Topol
Topol
Topol
Trnovec

Igale
Golo
Brdo
Toško
Čelo
Osolnik
Tehovec
Gonte
Trnovec
Črni vrh
Stranska
vas
Briše
Setnica
Polhov
Gradec

Avtor: Ana Ahčin, 2012

Nobena izmed obstoječih turističnih kmetij ne razpolaga z nastanitvenimi kapacitetami, zato
bi jih bilo primerneje imenovati kmetije odprtih vrat ali izletniške kmetije. Njihova ponudba
obsega le hrano in pijačo – vendar o kakšnih presežkih na obravnavanih kmetijah ne moremo
govoriti. Privlačnost turističnih kmetij se odraža v prijetnosti in domačnosti ambienta,
kulinarična ponudba pa »odloča«, ali se bodo gostje vračali. Urejena okolica in dodatna
ponudba, kot na primer prostovoljno udejstvovanje pri kmečkih opravilih, organizirane
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športne aktivnosti, vodeni izleti, sodelovanje pri lokalnih dogodkih … so dodana vrednost
turistične ponudbe. Dodatne turistične kapacitete bi zagotovo pospešile razvoj turizma in
spodbudile konkurenčnost.
Slika 34: Turistična kmetija Robež

Slika 35: Pograjski dom Polhov Gradec

A vtor: Ana Ahčin, 2012

Avtor: Ana Ahčin, 2012

Znotraj ožjega območja krajinskega parka je smiselno obnoviti boljše ohranjeni fond
nefunkcionalne stavbne dediščine in po potrebi spremeniti namembnosti teh objektov – v
skladu z razvojnimi težnjami.
Za potrebe izobraževanja – t. i. mladinskega izobraževalnega centra – se zagotovi objekt z
najmanj 30 ležišči in spremljajočimi prostori – kuhinjo in jedilnico, ustreznim številom
sanitarnih prostorov, interaktivno učilnico in tematskim vrtom, ki bo zagotavljal dobre pogoje
za delo in motiviranost tako učencev kot njihovih mentorjev. V času poletnih počitnic bi
objekt lahko služil kot nastanitveni objekt za mlade (hostel) ali/in kot kulturno-izobraževalni
center.
7

KONCEPT RAZVOJNIH MOŽNOSTI

7.1

MOŽNOSTI ZA SPREMEMBO RABE ZEMLJIŠČ

Z namenom ohranjanja prostorskih kvalitet in zagotavljanja racionalne rabe prostora se
morajo dejavnosti usmerjati v obstoječa naselja. Izven obstoječih naselij je mogoče umeščati
prostorske ureditve, ki neposredno služijo kmetijstvu, turizmu in rekreaciji, urejanju voda,
okoljski, komunalni in prometni infrastrukturi. Gradnja objektov za turistično-rekreacijske
namene zunaj poselitvenih območij je mogoča tam, kjer naravne razmere omogočajo
izvajanje športnih dejavnosti in ne posegajo v varstvena območja. Površine v zaraščanju se
tam, kjer je to smiselno in skladno z razvojem turizma in kmetijstva, »vrnejo« kmetijski rabi –
travnikom in pašnikom.
7.2

UREJANJE NASELIJ

Na zemljiščih slabše kvalitete s primerno komunalno opremljenostjo se načrtujejo širitve
obstoječih naselij z namenom razvojnih teženj in preprečevanja odseljevanja prebivalstva. Pri
prenovi oziroma širitvi naselij je potrebno slediti cilju ohranjanja naravne in kulturne krajine
ter upoštevati tip kulturne krajine ter značilnosti oblikovanja grajene strukture. Treba je
ohranjati tradicionalna, kvalitetno ohranjena vaška jedra in značilno podobo naselij.
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Z estetskega in funkcionalnega vidika se spodbuja:
- obnova ali prenova obstoječih objektov,
- nadomestna gradnja v skladu s krajevno tipiko,
- ponovna raba nefunkcionalnih objektov,
- sprememba namembnosti nefunkcionalnih objektov.
V odprtem prostoru mora biti prepovedana vsakršna gradnja na vedutno izpostavljenih
lokacijah in v neposredni bližini cerkva, ki morajo ohraniti vlogo prostorskih dominant.
7.3

MOŽNOST UVAJANJA NOVIH DEJAVNOSTI

7.3.1 Ekološko kmetijstvo
Ekološko kmetijstvo kot uvajanje nove dejavnosti na območju KPPD pomeni trajnostni način
kmetovanja, ki prinaša številne okoljske prednosti, omogoča ohranjanje kulturne krajine in
sonaravno obliko kmetovanja.
Ekološko kmetijstvo zagotavlja minimalno obremenjevanje okolja in omogoča pridelavo
zdrave hrane brez uporabe umetnih gnojil, pesticidov, herbicidov … Z uporabo organskih
gnojil in drugih organskih zaščitnih sredstev za rastline se ohranja naravna rodovitnost tal in
večja biotska pestrost (Kaj je ekološko…, 2012). Kmetovanje po ekoloških smernicah
natančno določajo:
- Uredba Sveta (ES) št. 834/2007,
- Uredba Komisije (ES) št. 889/2008,
- Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni
list RS, št. 71/2010),
- Pravilnik o določitvi območij, ki so primerna za ekološko čebelarjenje (Ur. list RS, št.
103/2011), ki zajema tako rastlinsko pridelavo, nabiranje prosto rastočih rastlin,
živinorejo, čebelarstvo, ribogojstvo kot tudi predelavo in pravilno označevanje
ekoloških pridelkov oziroma živil.
Razvoj in pospeševanje ekološkega kmetijstva pomeni za turizem dodano vrednost in
povečuje razvojne možnosti.
7.3.2 Ekološka tržnica
Ekološki proizvajalci bi svoje proizvode lahko tržili na ekološki tržnici, urejeni znotraj
krajinskega parka. Povpraševanje po ekološko pridelanih živilih se, zaradi čedalje večje
osveščenosti potrošnikov glede okoljevarstvenih in zdravstvenih vprašanj, povečuje. Kupci
ekoloških produktov so praviloma bolj osveščeni, imajo pozitivnejši odnos do narave in
okolja ter kvaliteto izdelka postavljajo pred ceno. Delovanje ekološke tržnice bi bilo smiselno
v času največjega turističnega obiska – torej ob vikendih in v času počitnic. Poleg
ekonomskega učinka za lokalne kmetije bi ekološka tržnica pomenila tudi novost na področju
turistične ponudbe.
7.3.3 Specializirane trgovine
Mreža specializiranih, majhnih zasebnih trgovin znotraj parka bi povečala razvojne potenciale
stacionarnega turizma in turistom približala lokalno ponudbo. Prodaja v specializiranih
trgovinah bi potekala po principu skupnega trženja Skupine proizvajalcev bi nastopale pod
enotno blagovno znamko, ponudba pa bi vključevala izključno lokalne proizvode in izdelke.
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7.3.4 Turistične kmetije z nastanitvenimi kapacitetami
Za uravnotežen razvoj stacionarnega turizma bi bilo treba umestiti 8 do 10 turističnih kmetij z
nastanitvenimi kapacitetami (do 10 postelj na enoto). Nekaj obstoječih izletniških kmetij je v
preteklosti že tržilo tudi postelje, vendar zaradi neorganizirane turistične ponudbe ni bilo
dovolj povpraševanja in je ta dejavnost zamrla. Trenutno je na območju KPPD mogoče
prenočiti le v Pograjskem domu v Polhovem Gradcu, katerega prenočitvene kapacitete
obsegajo zgolj 9 postelj.
7.3.5 Mladinski izobraževalni center
Območje krajinskega parka s pestro matično podlago, s fluvialnim reliefom in kraškim
površjem, bogato vegetacijo in gosto hidrografsko mrežo predstavlja idealen prostor za učenje
v naravi. Zato je v prostorski razvoj območja smiselno vključiti izobraževalni center za
osnovnošolske in srednješolske izobraževalne programe.
Za boljši vpogled v osnovnošolske in srednješolske izobraževalne programe v naravi sem
organizirala skupinski intervju in k sodelovanju povabila 3 pedagoške delavke in študenta
pedagoške fakultete. Skupino so sestavljali: profesorica športne vzgoje (OŠ Simona Jenka
Smlednik), profesorica matematike in tehnike (OŠ Brežice), profesorica biologije in kemije
(SGTŠ Radovljica) ter študent 4. letnika Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, program
socialna pedagogika.
Izvleček iz razprave Učenje v naravnem okolju:
Velik del naše stvarnosti se vrti okrog pridobivanja in uporabe materialnih dobrin. Moderna
informacijska tehnologija omogoča hiter dostop do množice informacij, obdeluje podatke,
ponuja natančne odgovore, predvaja simulacije in predlaga rešitve. Čedalje več znanja je
pridobljenega iz sekundarnih virov, ekološka gibanja so postala trend, potekajo številna
izobraževanja v okviru delavnic, seminarjev, simpozijev …, ki pritegnejo le tiste slušatelje, ki
jih to že v osnovi zanima. Skratka – sodobna tehnologija nas oddaljuje od narave, stopnja
okoljske ozaveščenosti in individualne odgovornosti pa ostajata na (pre)nizki ravni. V
razpravi je bilo ugotovljeno, da je na teoretični ravni zavedanje o okolju in okoljski
problematiki zadovoljivo, šolski otroci in mladina zaznavajo probleme, vendar v njih ne
vidijo povezave z (lastnim) načinom življenja.
Imamo torej dovolj informacij, kot družba pa zaostajamo v odgovornem odnosu do naravnega
okolja – kajti težnja po ohranjanju narave in njene biotske raznovrstnosti izhaja iz intenzivne
potrebe po neposrednem doživljanju narave. Spoštljiv odnos do okolja je ključnega pomena
za globoko zavedanje, da so ekosistemi gozdov, travnikov, rek, oceanov, gora … produktivni
oskrbniki planeta, ki človeštvu zagotavljajo temeljne dobrine za preživetje. In čisto mogoče
je, da je preživetje človeštva odvisno od naše sposobnosti kontroliranja onesnaževalcev
planeta.
Zato je učenje v naravi resnično učenje. Odvija se v naravnem okolju, kjer učenci lahko
vidijo, slišijo, potipajo, vonjajo, merijo, analizirajo, ustvarjajo … in se učijo sobivati z naravo.
Učenje na prostem mora biti sestavni del učnih načrtov na vseh stopnjah izobraževanja, ker
spodbuja osebni odziv na okolje in »okoljsko pismenost«, saj samo v naravi lahko opazujemo
naravo in njene procese. Potreba po gibanju v naravnem okolju je elementarna.
Po uvodni razpravi so predstavniki skupine predlagali vsebine in dejavnosti v okviru
predvidenega mladinskega izobraževalnega centra v KPPD.
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Predlog vsebin športno-naravoslovnega tabora za OŠ:
· osnove orientacije in orientacijski tek,
· osnove prve pomoči ponesrečencem v hribih (zvin, zlom, odrgnine, udarci po padcih,
piki žuželk in kač, žulji),
· gorski tek,
· pohodi po označenih poteh z naravoslovno vsebino (določanje drevesnih vrst, kamnin,
prsti, žuželk …),
· obisk turistične kmetije s peko kruha, izdelavo sira in molžo mleka.
Predlog vsebin za naravoslovni tabor s poudarkom na tehniki in tehnologiji za OŠ:
· opazovanje nočnega neba;
· merjenje temperature vode in zraka;
· merjenje zračne vlage in hitrosti vetra z izdelavo preglednic in grafov;
· preučevanje vodnih virov – raba, onesnaževanje, vzorčenje, analiza;
· pomen gozda z okoljskega in tehničnega vidika;
· pridobivanje lesa nekoč in danes – z ogledom delujoče žage v dolini Ločnice,
pridobivanje kovin nekoč in danes (poudarek Pb, Hg – rudnik Knapovže);
· drevesne vrste, lastnosti in uporaba;
· tehnična dediščina v KPPD (mlini, žage, rudnik);
· praktične delavnice:
* izdelava maket mlina, žage, kozolca,
* izdelava modelov vetrnic in mlinčkov – preizkušanje v naravi,
* izdelava krmilnic in valilnic za ptice.
Predlog naravoslovnega tabora za srednje šole:
· sestava tal (kamnine in minerali) – vrste kamnin na območju KPPD;
· preučevanje kamnin in določanje njihovih značilnosti (prisotnost apnenca …);
· nastanek prsti, vrste prsti na izbranem območju;
· živi svet v prsti – spoznavanje organizmov v prsti in njihov vpliv na nastajanje in
kakovost prsti;
· gozd – gozd kot ekosistem, lišaji kot bioindikatorji onesnaženosti zraka, spoznavanje
vzrokov in posledic propadanja gozdov;
· divja odlagališča odpadkov – posledice, sanacija;
· kemijska in biološka analiza vode (Ločnica, Mala Božna, Mala voda) – ugotavljanje
prisotnosti fosfatov, nitratov … s pomočjo reagentov v vzorcih vode;
· ugotavljanje stopnje onesnaženosti vode glede na vrsto organizmov v njej;
· geografska in topografska orientacija.
Predlagana je bila tudi »Polhograjska učna pot« za prepoznavanje vrednot in vloge
zavarovanih območij ter razumevanje pomena naravnega in kulturnega okolja – s
spoznavanjem elementov naravne, kulturne in memorialne dediščine. Učna pot je bila
predlagana z namenom spodbuditi osebni odnos do narave in vrednot (v procesu
izobraževanja) ter okrepiti individualno okoljsko odgovornost.
Predlog za ekološki tabor vključuje:
· skrb za čisto okolje, ogled divjih odlagališč in izdelavo košev za smeti;
· vrste energije, obnovljivi in neobnovljivi viri energije, varčevanje z energijo;
· alternativni viri energije in zmanjševanje škodljivih emisij;
· preučevanje ogroženih in zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst;
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·
·

zdravilne rastline in njihova uporaba;
živi in neživi dejavniki okolja, onesnaževanje okolja in posledice.

Predlog vsebin socialno-pedagoških dejavnosti:
· dejavnosti s področja socialne pedagogike v okviru doživljajskih taborov, v katerih
deprivilegirani mladi iz urbanih okolij dobijo pristno izkušnjo z naravo, se naučijo v
njej preživeti in s to novo izkušnjo drugače vrednotijo svoje življenje. V okviru te
dejavnosti bi se izvajale različne aktivnosti – pohodi, socialne igre v naravi, kreativne
delavnice (risanje na majice, izdelovanje gorskega škrata, priprava gledališke igre po
predlogi lokalne zgodbe), pripravljanje obrokov z lokalno hrano, interakcija z
lokalnim prebivalstvom, različne spretnostne veščine, kot je preživetje v naravnem
okolju (postavljanje prebivališča, kurjenje ognja brez vžigalic, izdelovanje vrvi).
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7.4

ANALIZA SWOT

Tabela 6: SWOT-analiza
PREDNOSTI
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Dober turistični obisk
Ohranjeno naravno okolje
Ohranjena kulturna krajina
Bogata kulturna dediščina
Razvite oblike rekreacije
Urejene in označene pohodne in
kolesarske poti
Naravne danosti za doživljajski
turizem
Primernost za družinski turizem
Zaledje mest (Ljubljana, Kranj,
Škofja Loka, Medvode)
Bližina letališča
Obstoječa turistična ponudba
Dobri potenciali za razvoj
stacionarnega turizma

PRILOŽNOSTI
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

SLABOSTI
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Neprepoznavnost KPPD
Nejasen status KPPD
Nepovezanost lokalnih proizvajalcev
Nepovezanost ponudnikov turističnih
produktov
Neorganizirano skupno trženje
Odsotnost skupne blagovne znamke
Neizvajanje promocijskih
programov
Odsotnost upravljavca in
koordinatorja razvojnih projektov
Pomanjkljiva infrastruktura
Pomanjkanje ustrezno izobraženih
kadrov

NEVARNOSTI

Razvoj celostnega turizma na
podeželju
Načrtovana promocija
krajinskega parka
Uvajanje novih turističnih
produktov
Skupno trženje turističnih
produktov
Skupni nastop proizvajalcev
Skupna promocija lokalnih
produktov
Nova delovna mesta
Dodatni prihodki za lokalno
prebivalstvo
Možnost kandidiranja za
finančna sredstva iz skladov EU
Razvoj turističnih kmetij z
namestitvenimi kapacitetami
Nadgradnja obstoječe turistične
ponudbe

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Avtor: Ana Ahčin, 2012
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Povečan pritisk na okolje
Masovni turizem
Onesnaženost vodotokov
Divja odlagališča odpadkov
Povečanje motoriziranega prometa
Konflikt interesov med občinami
Izključevanje lokalne skupnosti
Uničenje kulturne krajine
Pomanjkanje finančnih sredstev za
razvoj
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8

PROSTORSKE VIZIJE

8.1

DOSEGANJE CILJEV PROSTORSKEGA RAZVOJA

Cilji prostorskega razvoja morajo biti jasno definirani, usmerjeni k učinku in časovno
določeni. K učinkom usmerjeni cilji se morajo nanašati na rezultate – opredeljujejo, kaj mora
biti doseženo in (do) kdaj. Cilji morajo biti postavljeni tako, da jih razumejo vsi deležniki, ki
bodo le na ta način prevzeli svojo vlogo in svoj del odgovornosti za doseganje ciljev (Plut in
sod., 2008). Kljub dejstvu, da glavnino sredstev za financiranje zavarovanih območij
predstavljajo javna sredstva, mora upravljavec parka zagotoviti tudi dodatne vire financiranja:
vstopnine, koncesije, donacije … (Plut in sod., 2008).
Razpoložljivi mednarodni viri financiranja varovanih območij (v obdobju 2007–2013).
- Evropski socialni sklad – ESS,
- Evropski sklad za regionalni razvoj –ESRR,
- Kohezijski sklad,
- Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja – EKSRP,
- Evropski sklad za ribištvo – ESR,
- Finančna sredstva za okolje – LIFE+,
- Sedmi okvirni raziskovalni program – RP7,
- Cilj 3 – evropsko teritorialno sodelovanje – pobuda Skupnosti (Plut in sod., 2008).
8.1.1 Evropski sklad za razvoj podeželja (EKSRP)
V nadaljevanju bom predstavila pet ukrepov, ki jih financira Evropski sklad za razvoj
podeželja (EKSRP) in zasledujejo cilje predlaganega prostorskega razvoja.
Ukrep 322: Obnova in razvoj vasi
Predmet podpore v okviru ukrepa 322:
- ureditev površin za skupne namene in potrebe v podeželskih naseljih, za kulturne,
športne in druge javne površine;
- arhitekturno-urbanistična in hortikulturna ureditev vaškega jedra, ureditev za trženje
lokalnih pridelkov in izdelkov, postavitev urbane opreme;
- ureditev komunalne in prometne infrastrukture ter povezav v naseljih – izgradnja ali
obnova sistemov vodooskrbe, izgradnja sistemov odvajanja in čiščenja odpadnih voda,
izgradnja oziroma rekonstrukcija lokalnih cest in javnih poti, ureditev pločnikov,
kolesarskih stez, parkirišč za javne namene, avtobusnih postajališč, varnostnih ograj in
javne razsvetljave;
- obnova in izgradnja večnamenskih zgradb skupnega pomena za medgeneracijsko
druženje, kulturno-umetniško, športno in drugo prostočasno dejavnost lokalnega
prebivalstva na podeželju; novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije in investicijskovzdrževalna dela večnamenskih zgradb javnega značaja.
V primeru gradbenih del mora imeti vlagatelj izdelano projektno in investicijsko
dokumentacijo skladno s predpisi, iz katere mora biti razvidna zaprtost finančne konstrukcije
za priznani in nepriznani del naložbe, kar pomeni, da mora vlagatelj izkazati sposobnost
zagotavljanja lastnega deleža (15 %) finančnih sredstev naložbe. Stopnja pomoči znaša 85 %
priznane vrednosti naložbe (Javni razpisi, 2012).
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Ukrep 323: Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja
Predmet podpore v okviru ukrepa 323:
- nepremična kulturna dediščina na podeželju, ki je spomenik, spomeniško območje ali
registrirana kulturna dediščina – vključuje rekonstrukcijo ali investicijsko vzdrževanje
nepremične kulturne dediščine ali njenih delov, ki je vpisana v Register kulturne
dediščine;
- muzeji na prostem in prostori za postavitev razstav stalnih zbirk etnološke dediščine –
vključuje obnovo objektov in območij kulturne dediščine, nakup opreme ter prenos
objektov, ki bodo s projektom postali del muzeja na prostem, ter obnovo in nakup
opreme za prostore, v katerih bodo urejene in postavljene stalne zbirke etnološke
dediščine;
- ureditev in izgradnja tematskih poti, ki povezujejo naravne vrednote in nepremično
kulturno dediščino določenega območja – vključuje obnovo oziroma ureditev lokacije
naravne vrednote ali nepremične kulturne dediščine in njene okolice ob poti ter
ureditev javnih poti, ki niso namenjene vozilom na motorni pogon; vključuje tudi
obnovo oziroma ureditev javno dostopne vrtnoarhitekturne dediščine in kulturne
krajine ali njihovih delov.
Vlagatelj mora zagotoviti ustrezno projektno dokumentacijo v skladu s predpisi, ki urejajo
graditev objektov, s podrobnim stroškovno ovrednotenim popisom del, ki jo opravi odgovorni
projektant, in vsemi potrebnimi dovoljenji za izvedbo naložbe. Za izvedbo naložbe, ki zahteva
pridobitev gradbenega dovoljenja, mora vlagatelj priložiti pravnomočno gradbeno dovoljenje,
iz katerega je razvidna namembnost objekta, ki mora biti v skladu z dejavnostjo prijavljene
naložbe. Stopnja pomoči znaša do vključno 85 % priznane vrednosti naložbe (Javni razpisi,
2012).
Ukrep 142: Podpora za ustanavljanje in delovanje skupin proizvajalcev
Podpora je namenjena skupinam proizvajalcev na področju ekološke pridelave in predelave in
proizvodnje zaščitenih kmetijskih proizvodov, ki so vključeni v sheme kakovosti hrane
(zaščitena geografska označba, zaščiteno geografsko poreklo, zajamčena tradicionalna
posebnost). Podpora je namenjena delovanju skupin proizvajalcev v prvem petletnem obdobju
delovanja. Skupina proizvajalcev mora biti registrirana pri Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano in mora najkasneje v petem letu delovanja zagotoviti najmanj 25 %
skupnega trženja od celotne letne proizvodnje vseh članov skupine proizvajalcev.
Predmet podpore so:
- ureditev poslovnih prostorov,
- nakup potrebne opreme za opravljanje dejavnosti,
- nakup informacijske tehnologije in pisarniške opreme,
- stroški za pospeševanje prodaje,
- redna zaposlitev kadrov,
- nabava opreme za skupno trženje in
- oblikovanje skupnih pravil.
Petletni operativni program in program za povračilo stroškov sta obvezni del vloge za javni
razpis. Program za ustanavljanje in delovanje skupin proizvajalcev je potrebno
predfinancirati. Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) na podlagi
izstavljenega zahtevka, poročil in dokazil izplača upravičencu (skupini proizvajalcev)
odobrena nepovratna sredstva v višini 100 % priznanih stroškov (Javni razpisi, 2012).
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Ukrep 133: Podpora skupinam proizvajalcev pri dejavnostih informiranja in
pospeševanja prodaje za proizvode, ki so vključeni v sheme kakovosti hrane
Podpora je namenjena skupinam proizvajalcev na področju ekološke pridelave in predelave in
proizvodnje zaščitenih kmetijskih proizvodov, vključenih v sheme kakovosti hrane za
promocijo in pospeševanje prodaje. Predmet podpore promocije kmetijskih pridelkov in živil
vključuje:
- pripravo in izdelavo celostne grafične podobe,
- pripravo, izdelavo in distribucijo promocijskih gradiv,
- zakup medijskega prostora,
- vzpostavitev spletnih strani,
- sodelovanje na javnih prireditvah in sejmih,
- pospeševanje prodaje na prodajnih mestih in
- odnose z javnostmi.
Petletni operativni program in program pospeševanja prodaje (promocije) za povračilo
stroškov sta obvezni del vloge za javni razpis. Izvedbo promocijskega program je potrebno
predfinancirati. Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) na podlagi
izstavljenega zahtevka izplača odobrena nepovratna sredstva po zaključku programa oziroma
izvedenih aktivnostih. Stopnja pomoči znaša 70 % vrednosti priznanih stroškov, 30 %
vrednosti mora(jo) zagotoviti predlagatelj(i) (Javni razpisi, 2012).
Ukrep 121: Ukrep posodabljanja kmetijskih gospodarstev – za naložbe mladih
prevzemnikov kmetij
Cilj podpore je spodbuditi prestrukturiranje in povečati učinkovitost gospodarjenja preko
izpolnjevanja posebnih ciljev ukrepa ter prispevati k večji naložbeni aktivnosti ali povečanju
produktivnosti v kmetijstvu. Naložba mora prispevati k izpolnjevanju enega od ciljev:
- uvajanje novih proizvodov, tehnologij ali proizvodnih izboljšav,
- usposobitev kmetijskih gospodarstev za izpolnjevanje minimalnih standardov
Skupnosti za izboljšanje varstva okolja, higiene in varnosti pri delu,
- stabilizacija dohodkov na kmetijskih gospodarstvih.
Podpora je namenjena naložbam v hleve in pripadajočo opremo, v skladišča za krmo in
pripadajočo opremo, v druge objekte in pripadajočo opremo za pridelavo kmetijskih
proizvodov, v objekte in pripadajočo opremo za pridelavo medu in drugih čebeljih
proizvodov ter vzrejo čebeljih matic, v objekte in opremo za shranjevanje kmetijske
mehanizacije, v nakup in postavitev rastlinjakov, za nakup kmetijske mehanizacije ter
transportne in strojne opreme, za nakup kmetijskih zemljišč, za prvo postavitev ali
prestrukturiranje sadovnjakov, oljčnikov in hmeljišč, postavitev mrež proti toči in naložbe v
postavitev pašnikov ter obore za nadzorovano pašo. Stopnja pomoči znaša od 30 do 70 %
upravičenih stroškov naložbe (Javni razpisi, 2012).
8.1.2 Promocija KPPD
Krajinski park se mora promovirati. Če se ne izvajajo aktivnosti v smislu prepoznavnosti
zavarovanega območja, se identiteta parka ne more razviti. (Plut in sod., 2008).
Promocijske aktivnosti morajo potekati v smislu informiranja in obveščanja ciljnih javnosti o
Krajinskem parku PD, ki kot širše zavarovano območje predstavlja naravni kapital in ustvarja
dodano vrednost družbi (Plut in sod., 2008). Biotska raznovrstnost, krajinska pestrost,
ekološko pomembna območja, naravne vrednote in posebna varstvena območja sama po sebi
pomenijo »blagovno znamko«, skupaj z načrtovano ponudbo odgovornega turizma pa
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zagotavljajo trajnostno usmerjen razvoj območja – ob dolgoročni, skrbno zasnovani
promocijski kampanji.
Po določenem metodološkem zaporedju je potrebno izkristalizirali podlage za definiranje
slogana, povezanega z izvirnim logotipom, ki je kot celota sprejet s simpatijami lokalne
skupnosti, deležnikov in ciljnih javnostih. Ko slogan in logotip postaneta del obveznega
označevanja vseh lokalnih proizvodov in izdelkov, je dosežen prvi pogoj za skupno blagovno
znamko in skupno trženje ter povezovanje ponudnikov blaga in storitev na lokalni ravni.
Pri aktivnostih pospeševanja prodaje lokalnih proizvodov morajo biti izpostavljene objektivne
prednosti sonaravnega kmetovanja in domače prireje, pridelave in predelave. Komparativne
prednosti v naravnem okolju pridelane hrane izrazito izpostavljajo tudi programsko-razvojni
dokumenti za prihodnost slovenskega kmetijstva.
Tako dejavniki, ki potrjujejo kakovost in vrednost območja KPPD, kakor tudi prej opredeljeni
elementi – slogan, logotip, celostna grafična podoba in drugi že znani in prepoznavni
elementi, so del komunikacijske platforme – k ciljnim javnostim usmerjene aktivnosti za
doseganje sinergijskih učinkov v smislu povečevanja prepoznavnosti KPPD, ohranjanje
naravne in kulturne krajine, gospodarski razvoj in ekonomski učinek.
8.2

UPOŠTEVANJE PROSTORSKIH RAZVOJNIH OMEJITEV

Cilj prostorskega načrtovanja je skladen prostorski razvoj, dosežen z usklajevanjem različnih
potreb in interesov. Trajnostni prostorski razvoj pa omogoča kakovostno življenjsko okolje z
rabo prostora, ki ob upoštevanju dolgoročnega varovanja okolja, ohranjanja narave in rabe
naravnih virov ter dobrin omogoča zadovoljevanje potreb sedanji in bodočim generacijam
(Plut in sod., 2008).
Sodobni način življenja človeka oddaljuje od naravnega okolja in s tem od poznavanja
naravnih procesov. Tudi stopnja ozaveščenosti o objektivni ogroženosti zaradi naravnih
nesreč je na relativno nizki stopnji. Zato morajo biti stopnje dejavnosti naravnih procesov, ki
bi lahko ogrozili človeška življenja in njihovo premoženje, upoštevane kot omejevalno merilo
pri načrtovanju rabe prostora (Černe, 2001). »To zahtevajo na eni strani izhodišča
sonaravnega razvoja, kjer je eno od načel ohranjanja in omogočanje naravne dinamike
procesov, na drugi strani pa je to najučinkovitejši način zagotavljanja varnega in dolgoročno
ekonomsko učinkovitega prostorskega razvoja« (Černe, 2001). Območja, kjer potekajo
nevarni naravni procesi, morajo ostati trajno nezazidljiva.
Prostorski razvoj krajinskega parka mora zasledovati cilj zadržanega razvoja s poudarkom na
ohranjanju naravnih in kulturnih vrednot in usmerjanju posegov v prostor tako, da ne prihaja
do razvrednotenja kulturne krajine. Poselitev in gospodarske dejavnosti morajo biti usmerjene
v obstoječa naselja, izjemoma v širitev z zaokroževanjem naselij. Potrebno je ohranjati
avtohtoni krajinski vzorec z ohranitvijo samotnih kmetij, razpršenih zaselkov in kmetijske
dejavnosti. V praznem prostoru gradnja ni dopustna, izjema so rekreacijske in športne
površine, kjer to omogočajo naravni dejavniki in varstvene smernice.
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SKLEPI

Krajinski park Polhograjski dolomiti ni bil nikoli uradno razglašen. Služba za varstvo narave
(ARSO) krajinski park vodi zgolj na podlagi Odloka o sprejetju urbanističnega načrta iz leta
1974. Krajinski park PD obstaja v registru zavarovanih območij in v prostorskih dokumentih
pristojnih občin, dejansko pa »ne živi«. Čeprav se nahaja v zaledju Ljubljane, širša javnost ne
ve, da je del Polhograjskega hribovja zavarovano kot krajinski park. Tudi pomemben del
obiskovalcev, ki Polhograjsko hribovje redno obiskujejo, ne ve, da se nahajajo v krajinskem
parku.
Številni enodnevni izletniki in motoriziran promet v parku predstavljajo grožnjo ekološki,
biotski in krajinski vrednosti območja, KPPD pa nima upravljavskega načrta z ustreznimi
razvojnimi in varstvenimi smernicami za omejitev negativnih trendov. Z ustreznim
prostorskim razvojem je negativne posledice številnega obiska mogoče omejiti, zanimanje
obiskovalcev pa izkoristiti kot priložnost za trajnostni razvoj območja in uresničitev
ekonomsko-socialnih interesov lokalnega prebivalstva.
Za upravljanje 11.608 ha velikega poseljenega območja je vključevanje in angažiranje
lokalnega prebivalstva nujno. Rezultati ankete med lokalnim prebivalstvom so pokazali, da
podpirajo gospodarski razvoj območja in so pripravljeni sodelovati v razvojnih projektih.
Razvojni cilji morajo temeljiti na usklajenosti med razvojnimi in varstvenimi interesi, ki
omogočajo gospodarski razvoj območja in ekonomski učinek za lokalno prebivalstvo, hkrati
pa ohranjajo naravno in kulturno krajino kot nosilko kulturnih vrednot.
Gospodarski razvoj mora biti usmerjen v urbanizirana območja parka, ožji del parka kot
kompleks značilnih geomorfoloških vrednost, vedut in prostorskih dominant pa se z ustreznim
varstvenim režimom ohranja kot estetsko in pričevalno vrednoto naravne in kulturne krajine.
Razvojne možnosti predstavlja ekološki turizem v povezavi z ekološkim kmetovanjem in
razvojem turističnih kmetij z nastanitvenimi kapacitetami, z uvajanjem novih dejavnosti in z
oblikami rekreacije v okviru obstoječe infrastrukture (pohodništvo, gorski rek, kolesarstvo,
plezalni šport) ter kulturno-izobraževalni turizem.
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POVZETEK

Zakon o ohranjanju narave definira Krajinski park »kot zavarovano območje s poudarjenim
kakovostnim in dolgotrajnim prepletom človeka z naravo, ki ima veliko ekološko, biotsko ali
krajinsko vrednost«. Krajinski park torej zajema sklenjeno območje ohranjene narave in
kulturne dediščine ter običajev in navad, ki so značilni za neko določeno območje. Za
Polhograjsko hribovje je značilen razgiban in slikovit svet, ki mu poseben pečat daje pestra
kamninska sestava, priostreni dolomitni vrhovi, globoko vrezane grape in velika biotska
pestrost. Značilna je razpršena poselitev in nizka gostota pozidave s pojavi samotnih kmetij,
zaselkov in razpršenih gručastih naselij.
V urbanističnem načrtu iz leta 1973 je bil večji del Polhograjskega hribovja predviden kot
krajinski park. Z Odlokom o sprejetju urbanističnega načrta za območje Krajinski park
Polhograjski dolomiti (Ur. l. RS, št. 14/74) pa je bilo dejansko zavarovano samo območje
hribovja, ki je sodilo v takratni občini Ljubljana Šiška in Ljubljana Vič - Rudnik. Po
preoblikovanju občin v 90. letih prejšnjega stoletja so pravne naslednice parka postale občine
Medvode, MOL in Dobrova - Polhov Gradec. Kljub zavesti, da je potrebno kvalitetna
območja Polhograjskega hribovja zavarovati in varstveni režim izvajati, ne prejšnje ne
sedanje občine niso sprejele načrta upravljanja, zato KPPD še vedno nima niti upravljavca niti
razvojnega načrta.
Območje s svojimi estetskimi kvalitetami nudi obiskovalcem sprostitev, doživljanje
neokrnjene narave in številne športne aktivnosti v naravnem okolju. Bogata kulturna
dediščina znotraj parka obsega sakralno in profano stavbno dediščino ter arheološko in
memorialno dediščino. Na območju parka se nahajajo tudi številne naravne vrednote
državnega in lokalnega pomena, območja pričakovanih naravnih vrednot ter ekološko
pomembna in posebna varstvena območja (Natura 2000).
Spričo številnih družbenih sprememb v zadnjih desetletjih so se razmere v parku spreminjale.
Eden najbolj negativnih trendov na obravnavanem območju je bila nenadzorovana gradnja
stanovanjskih in počitniških objektov, ki je bila v 70. letih prejšnjega stoletja eden poglavitnih
vzrokov za začetek postopkov za zavarovanje območja z varstvenim režimom krajinski park.
Tudi po letu 1974 se je stihijska gradnja še nadaljevala in je tesno povezana z
razvrednotenjem posameznih delov parka. Problematična je tudi pomanjkljiva in neurejena
okoljska in cestna infrastruktura, ki prepočasi sledi spontani gradnji. Spremembe v načinu
kmetovanja so povzročile zaraščanje kmetijskih površin. Zaraščajo se predvsem strmejša
pobočja, ki niso primerna za strojno obdelavo, travniška in pašniška raba pa je opuščena.
Ohranjanje kmetijskih površin ni pomembno samo z vidika proizvodnega potenciala, pač pa
tudi s prostorskega in ekološkega, ker privlačna kulturna krajina pozitivno vpliva na razvoj
drugih dejavnosti v prostoru.
Kljub različnim negativnim trendom v preteklosti je osrednji del parka še vedno relativno
dobro ohranjen, z mnogimi estetskimi vrednotami, s tipično razpršeno poselitvijo, samotnimi
kmetijami in ohranjenim stavbnim fondom, ki predstavlja tipiko v pokrajini. Dejstvo je, da se
število obiskovalcev konstantno povečuje in KPPD postaja območje čedalje večjega pritiska
na okolje. Stacionarni turizem je praktično nerazvit, izletniški pa izrazito prisoten, saj park
med vikendi in v času počitnic obišče tudi več tisoč ljudi na dan. Motoriziran promet v parku
ni omejen, kronični problem predstavlja pomanjkanje parkirišč oziroma dejstvo, da jih
praktično (skoraj) ni, niti ob vstopnih točkah v park niti ob glavnih povezovalnih cestah
znotraj parka.
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Razvojni načrti KPPD morajo temeljiti na usklajenosti med razvojnimi in varstvenimi interesi
na način, ki spodbuja gospodarski razvoj območja in ekonomski položaj lokalnega
prebivalstva, hkrati pa ohranja naravno in kulturno krajino kot nosilko kulturnih vrednot.
Krajinski park Polhograjski dolomiti ima dobre razvojne potenciale za razvoj turizma na
podeželju. Anketa med lokalnim prebivalstvom je pokazala, da so naklonjeni razvoju
območja, 45 % vprašanih bi se aktivno vključilo v razvojne projekte oziroma bi sodelovalo
pri razvoju novih dejavnosti. 20 % vprašanih od prihodnjega razvoja pričakuje boljši
ekonomski položaj na osebni ravni, 17 % vprašanih pričakuje razvoj novih delovnih mest,
ohranjanje bivalne kvalitete si želi 20 % vprašanih, kar 38 % vprašanih pa pričakuje trajnostni
razvoj območja.
Obstoječa turistična infrastruktura znotraj krajinskega parka je vsekakor dobra osnova za
nadaljnji razvoj turizma – v smeri etičnega turizma, katerega prva prioriteta je dosledno
spoštovanje varstvenih režimov znotraj parka in odgovoren odnos do narave in kulturne
dediščine. KPPD potrebuje predvsem upravljavca parka in načrt upravljanja, za kar bi bil
potreben usklajen dogovor na ravni občin, krajevnih skupnosti in lokalnega prebivalstva. Na
vsaj dveh vstopnih točkah v krajinski park – v občini Medvode (v dolini Ločnice) in v občini
Dobrova - Polhov Gradec (v Polhovem Gradcu) bi morala biti vstopno-informacijska točka,
kjer bi bile obiskovalcem na voljo splošne informacije o krajinskem parku, pregledne karte z
vrisanimi pohodnimi, kolesarskimi, gozdnimi in učnimi potmi, pregled dejavnosti in turistične
ponudbe znotraj parka, promocijska gradiva … in tipični lokalni izdelki, namenjeni prodaji.
Z uvajanjem novih dejavnosti – kot so ekološko kmetovanje, turistične kmetije z
nastanitvenimi kapacitetami in pristno (prvovrstno lokalno) kulinariko, uvedba ekološke
tržnice in specializiranih trgovin z lokalnimi izdelki, organizacija kulturno-izobraževalnih
dogodkov … – bi KPPD zagotovo »oživel« in spodbudil razvoj stacionarnega in ekološkega
turizma, ki bi lokalnemu prebivalstvu prinesel nova delovna mesta in priložnost za zaslužek,
gostom užitek in sprostitev v naravi, okolju pa bistveno manj negativnih vplivov. Z
usklajenim delovanjem akterjev ter s sodelovanjem ponudnikov skrbno načrtovanih
turističnih produktov je sedanji množični obisk z negativnimi posledicami mogoče izkoristiti
kot priložnost za trajnostni razvoj in uresničitev ekonomsko-socialnih interesov lokalnega
prebivalstva.
12

SUMMARY

Nature Conservation Act defines a landscape park as »a protected area with a pronounced
high-quality and long-term interaction of people and nature, which has great ecological,
biological and landscape value«. A landscape park therefore encompasses an area of
preserved nature and cultural heritage as well as customs that are characteristic of a particular
area. Polhograjsko hribovje is characterised by a diverse and picturesque landscape with a
varied rock composition, tapered dolomitic peaks, deeply cut ravines and biological diversity.
Dispersed settlements and low density of settlements with some secluded farms, hamlets and
dispersed nucleated villages are also characteristic of the area.
The urban design of 1973 shows the entire area of Polhograjsko hribovje as a landscape park.
The Decree on the adoption of the urban design for the area of Polhograjski dolomiti
landscape park (Ur. l. RS, št. 14/74) actually only protects the part of the area under the
municipalities of Ljubljana Šiška and Ljubljana Vič - Rudnik. After the restructure of the
municipalities in the 1990s the legal succession of the park was assumed by the municipalities
of Medvode, MOL and Dobrova - Polhov Gradec. Despite the awareness that quality areas of
Polhograjsko hribovje need to be protected and that the protection arrangement needs to be
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carried out, none of the municipalities above have adopted the management plan. Therefore,
Polhograjski dolomiti landscape park (PDLP) is still without an administrator as well as a
development plan.
The area, with its aesthetic value, is a place of relaxation, unspoiled nature and it offers
various sports activities in the nature to its visitors. The rich cultural heritage in the park
encompasses sacral and profane building heritage as well as archaeological and memorial
heritage. There are also numerous valuable natural features of national and local importance,
areas of expected valuable natural features as well as ecologically relevant and special
protection areas (Natura 2000).
The conditions in the park have been changing in the last decades due to many social changes.
One of the most negative trends in the area in question has been the unattended construction
of residential property and holiday homes, which was one of the main reasons to start the
procedures for the area protection by means of the landscape park protection arrangement in
the 1970s. The unattended construction continued after 1974, being closely related to the
degradation of specific parts of the park. Deficient and unregulated environmental and road
infrastructure, which lags behind spontaneous construction, are problematic as well. Changes
in the farming practices have caused overgrowth of the agricultural area, especially steeper
slopes, which are not suitable for machining, whereas meadow and pasture use has been
omitted. Conservation of agricultural area is relevant with respect to production potential as
well as spatial and ecological, since appealing cultural landscape has a positive effect on the
development of various other activities in the area.
Despite different negative trends in the past, a part of the park is still relatively well
preserved, with many aesthetic values, typical dispersed settlement and isolated farms as well
as a preserved building stock that is typical of the landscape. The number of visitors is
constantly increasing and PDLP is turning into an area of an increasingly larger pressure on
the environment. Stationary tourism is practically underdeveloped whereas pleasure tourism
is very much present and several thousand people visit the park daily at the weekends and
during holidays. Motorised transport in the park is not restricted. There is a problem with the
shortage of parking places at the entrance of the park as well as on the main connecting roads
inside the park.
The development plans of PDLP have to be based on the coordination of development and
protection interests in a manner that promotes the economic development of the area and the
economic position of the local population as well as preserves natural and cultural landscape.
Polhograjski dolomiti Landscape Park has good potentials for the development of countryside
tourism. A survey conducted among the local population showed that they are inclined to a
further development of the area. 45 % of the interviewed would be willing to get actively
involved in the development projects or be a part of the development of new activities. 20 %
of the interviewed people expect a better economic position at personal level. 17 % expect
creation of new jobs, 20 % of the interviewed desire preservation of residential quality and 38
% expect a sustainable development of the area.
The existing tourist infrastructure in the landscape park is most definitely a useful initial basis
for a further development of tourism in the direction of ethical tourism, which prioritises a
consistent respect of preservation regime in the park and a responsible attitude towards nature
and cultural heritage.
What PDLP needs most is a park manager and a management plan, which would require an
aligned understanding between municipalities, local communities and local population. At
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least two entry points – in the municipality of Medvode (in the valley of Ločnica) and the
municipality of Dobrova - Polhov Gradec (in Polhov Gradec) should contain information
points with general information on the landscape park available for the visitors, along with
maps containing hiking, cycling and forest paths, an overview of activities and tourist offer in
the park area, promotion material as well as typical local products intended for sale.
Introduction of new activities, such as organic farming, farmhouses with housing capacities
and authentic (first-class local) cuisine, introduction of organic market and specialised shops
with local products, organisation of cultural and educational events etc, would most definitely
bring to life and promote the development of stationary and ecological tourism, which would
bring about new jobs and opportunities of earnings as well as offer relaxation in the nature for
the guests and would reduce negative effects on the environment. Coordinated activity of all
actors involved in the process and a coordination of providers of carefully planned tourist
products would make it possible to use current mass visits as an opportunity for a sustainable
development and realisation of economic and social interests of local population.
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