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Izvleček:
Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje razvoja na način, ki bo ohranil biotsko
raznovrstnost ter hkrati omogočil pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega
življenja (Zakon o varstvu okolja, 2004). Zavarovana območja narave, kamor sodijo tudi
krajinski parki, so območja z velikim razvojnim (okoljskim, kulturnim, socialnim in
človeškim) potencialom. Žal pa zavarovana območja v slovenskem prostoru večinoma niso
prepoznana kot razvojna priložnost, temveč kot ovira razvoju.
Krajinski park Polhograjski Dolomiti obsega del Polhograjskega hribovja. Območje je bilo
zavarovano na podlagi predlaganega urbanističnega načrta iz leta 1973, ki je bil osnovan
zaradi razmaha stihijske gradnje počitniških bivališč, ki je kvarno vplivala na podobo
pokrajine. V celotnem krajinskem parku (sprva je bil opredeljen v širšem obsegu kot ga
zavzema danes) je bil predviden razvoj kmetijskih, turističnih, rekreacijskih in gospodarskih
dejavnosti.
Diplomsko delo obravnava uspešnost delovanja krajinskega parka od ustanovitve do danes,
opredeljuje razvojne potenciale in probleme ter nakazuje na možnosti trajnostnega razvoja
krajinskega parka Polhograjski Dolomiti v prihodnosti.
Ključne besede: krajinski park, Polhograjsko hribovje, Polhograjski dolomiti, zavarovana
območja, regionalna geografija, varstvo okolja

DEVELOPMENT CAPACITIES AND PROBLEMS OF LANDSCAPE PARK
POLHOGRAJSKI DOLOMITI
Abstract:
Protected areas of nature, including landscape parks, are areas with enormous development
(environmental, cultural, social and human) potential. All protected areas are characterized by
variegated natural and social heritage, and because of their value and vulnerability need to be
protected with various measures. Polhograjski Dolomiti Landscape Park comprises a part of
Polhograjsko hribovje highlands and partially extends into the area of the capital city,
Ljubljana. The protection of the area based on a suggested urban design from 1973, drafted
due to excessive unregulated construction of holiday houses with their negative affect on the
landscape. The park was originally bigger than it is today and development of agricultural,
tourism, recreational and economic activities was planned for the whole of its area. This
graduate thesis analyses legal acts on nature protection, designation of development potentials
and municipal spatial planning documents, and considers successful operation of the park
(nature protection) from its designation up to present, lays down development potential and
problems and also points to potential sustainable development of the park in the future.
Key words: landscape park, Polhograjsko hribovje highlands, Polhograjski Dolomiti,
protected areas, regional geography, environmental protection
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Razvojne možnosti in problemi krajinskega parka Polhograjski Dolomiti

1. UVOD
Človek je z naravo že od nekdaj neločljivo povezan. V zadnjih stoletjih pa se je človekov
vpliv na naravo močno povečal in jo ogroža na globalni ravni. Priča smo spremembam v
okolju, kakršne doslej niso bile poznane. Degradacija naravnega okolja se dogaja povsod
okrog nas in vpliva na ohranjanje biotske raznovrstnosti in trajnostno rabo naravnih virov
(Sovinc, 2011). V obdobju intenzivnega razvoja je bil ta do nedavnega viden le v smislu
gospodarskega razvoja, na okoljske ter socialne vidike razvoja ljudje nismo mislili. Ukrepi
varstva narave imajo vse večji pomen, saj so pogosto edini način s katerim se lahko prepreči
porušenje naravnega ravnovesja.
Zavarovana območja so ukrep varstva narave. Prvenstveni namen zavarovanja dela naravnega
okolja je ohranjanje biotske raznovrstnosti, naravnih vrednot in krajinske pestrosti hkrati pa
tudi spodbujanje trajnostnega razvoja. Kljub temu, da se zavarovana območja ustanavljajo
tudi z namenom ohranjanja kvalitete življenjskega okolja za ljudi, so malokrat prepoznana kot
razvojna priložnost.
Krajinski parki spadajo pod širša zavarovana območja, kar pomeni, da v njih veljajo bolj mile
oblike ukrepov varstva narave. Poleg tega dejstvo, da po Zakonu o ohranjanju narave (2004)
(ki je temeljni predpis za obravnavo zavarovanih območij) za krajinski park ni nujen
upravljavski načrt, botruje stanju večine krajinskih parkov v Sloveniji. Ostajajo namreč le
»parki na papirju«.
Krajinski park Polhograjski Dolomiti leži v Polhograjskem hribovju, v neposredni bližini
našega glavnega mesta oz. sega na del mestnega obrobja Ljubljane. Ustanovljen je bil s
prostorskim aktom leta 1974. Namen zavarovanja dela Polhograjskega hribovja je bil
ustavitev črnih gradenj počitniških hiš na območju vzhodnega dela krajinskega parka.
Po osemintridesetih letih obstoja krajinski park Polhograjski Dolomiti še vedno nima
upravljavskega načrta. Dosedanji razvoj je (razen na nekaterih območjih parka, za katere je
ustanovitveni akt določil omejitve) potekal brez usmeritev.
V diplomskem delu so na osnovi funkcijskega vrednotenja geografskih značilnosti območja,
določitve razvojnih potencialov in upoštevanja prostorskih aktov novejše generacije, določene
razvojne možnosti in problemi krajinskega parka Polhograjski Dolomit.
1.1. NAMEN, CILJI IN DELOVNE HIPOTEZE
Namen diplomskega dela je ugotoviti, kateri problemi se pojavljajo v krajinskem parku
Polhograjski Dolomiti in katere so njegove razvojne možnosti.
Cilji diplomskega dela:
1. Ugotoviti, kako krajinski park Polhograjski Dolomiti deluje v širšem območju –
Polhograjskem hribovju.
2. Funkcijsko vrednotiti geografske značilnosti krajinskega parka Polhograjski Dolomiti.
3. Opredelitev naravno- in družbenogeografskih razvojnih potencialov krajinskega parka
Polhograjski Dolomiti.
4. Določiti probleme krajinskega parka Polhograjski Dolomiti.
5. Podati razvojne možnosti krajinskega parka Polhograjski Dolomiti z geografskega
vidika.
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Hipoteze:
1. Krajinski park Polhograjski Dolomiti nima ustrezne funkcije zavarovanega območja.
2. Ustanovitev krajinskega parka Polhograjski Dolomiti je vplivala na razvoj območja.
3. Prebivalci tega, da živijo v krajinskem parku, ne vidijo kot priložnost, temveč kot
oviro razvoju.
4. Krajinski park Polhograjski Dolomiti se sooča s problemi, ki so posledica
nezainteresiranosti občin za ureditev upravljanja.
5. Krajinski park Polhograjski Dolomiti ima ob ureditvi upravljanja in aktivnem
vključevanju domačinov veliko možnosti za razvoj.

1.2. METODOLOGIJA
Zavarovana območja nudijo ugodne razmere za nadzorovan regionalni razvoj na osnovi
dejavnosti, ki so trajnostno (sonaravno) usmerjene in hkrati v skladu s cilji ohranjanja naravne
in kulturne dediščine, kjer je v ospredju varstvo pred razvrednotenjem človekovega bivalnega
okolja, varstvo naravnih virov in varstvo narave.
Preobrazba geografskega okolja je zaradi antropogenih vplivov, v številnih primerih močno
spremenila njegovo podobo, sestavo in delovanje. Preučevanje stanja, preteklih teženj ter
vrednotenje načrtovanih posegov v okolje zahteva uporabo primernih metod raziskovanja
(Plut, 2004b). Temeljno je prepoznavanje pokrajinskih posledic dejavnosti človeka z vidika
tistih naravno in družbenogeografskih značilnosti pokrajin, ki so pomembne za razlago
degradacije okolja in njegovih sestavin (Plut, 1998).
Pri pisanju diplomskega dela sem uporabila funkcijski regionalnogeografski metodološki
pristop. Narava naloge namreč zahteva sintezni pristop k proučevanju regionalnih sestavin in
povezav pri antropogeno povzročenem preoblikovanju pokrajine. V ospredju je tako
proučevanje krajinskega parka Polhograjski Dolomiti (v okviru širšega območja; tj.
Polhograjskega hribovja) kot enotnega geografskega okolja z naravnimi in antropogenimi
sestavinami.
V prvi fazi izdelave diplomskega dela je opredeljen sistem varstva narave v Sloveniji,
umeščenost zavarovanih območij v naravovarstveni politiki ter osnovna zakonodaja s
področja zavarovanih območij. Prav tako je v prvem delu izdelan regionalnogeografski oris
krajinskega parka Polhograjski Dolomiti v širšem okviru; tj. Polhograjskem hribovju.
V drugi fazi diplomskega dela so predstavljena dejstva o stanju krajinskega parka
Polhograjski Dolomiti: lega, obseg in vzroki za zavarovanje, predstavljen je ustanovitveni
dokument..
V tretji fazi je izdelan regionalno-geografski oris območja ter opredeljeni razvojni potenciali
ter analizirani aktualni prostorski akti. Opredelitev naravno- in družbenogeografskih razvojnih
potencialov je bila ena izmed osnov za določitev razvojnih možnosti in problemov
krajinskega parka Polhograjski Dolomiti, temeljnega namena diplomskega dela. V zadnjem
delu so opredeljeni prostorski akti, ki so ključni dokumenti za razvoj preučevanega območja.
V zadnji, četrti fazi diplomskega dela so opredeljene razvojne možnosti in problemi
krajinskega parka Polhograjski Dolomiti. Razvojne možnosti so določene na podlagi akta, ki
določa krajinski park Polhograjski Dolomiti, regionalnogeografskega orisa območja,
razvojnih potencialov, rezultatov ankete (Priloga 1) ter analize občinskih prostorskih načrtov
(predvsem namenske rabe prostora), in upoštevanju naravovarstvenih predpisov. Problemi
krajinskega parka Polhograjski Dolomiti so opredeljeni na treh ravneh. V prvi vrsti so
analizirani problemi, ki izhajajo iz urbanističnega načrta. Na drugem mestu so opredeljeni
problemi, ki jih navajajo domačini. Kot zadnje pa so opredeljeni problemi, ki so bili na
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območju krajinskega parka Polhograjski Dolomiti prepoznani tekom izdelave diplomskega
dela.
SLIKA 1: Metodološka shema diplomskega dela
PROSTORSKI AKTI
REGIONALNOGEOGRAFSKI
ORIS
•kamninska zgradba in relief
•podnebje
•vode
•prsti
•poselitev
•kmetijstvo in raba tal

•odlok o sprejetju
urbanističnega načrta
(1974)
• prostorske sestavine
planskih aktov občin
•občinski prostorski
načrti

NARAVNOGEOGRAFSKI
OGEOGRAFSK
RAZVOJNI POTENCIALI

DRUŽBENO
DRUŽBENOGEOGRAFSKI
RAZVOJNI POTENCIALI

•naravne vrednote
•biotska
raznovrstnost
•naravni viri
•pejsaž

•kulturna dediščina
•starostna sestava
prebivalstva
•vključenost
prebivalstva

NARAVOVARSTVENA
POLITIKA
•zakon o varstvu narave
(1970)
•zakon o varstvu okolja
(1993)
•zakon o ohranjanju narave
(1999)
• naravovarstvene
smernice za pripravo
občinskih prostorskih
načrtov

ANKETA
ANKE
•percepcija lokalnega
lok
prebivalstva

PROBLEMI IN RAZVOJNE
PROBLE
NE MOŽ
MOŽNOSTI
OŽNOSTI KPPD
OŽ
PD

Literature in virov, ki obravnavajo zavarovana območja v Sloveniji ter zakonske predpise s
področja varstva narave, je bilo na razpolago v zadostnem obsegu. O konkretnem območju sta
bili doslej napisani dve diplomski deli, od tega eno geografsko. Pristop izdelave diplomskega
dela je zahteval pregled širokega spektra virov in literature, saj je položaj krajinskega parka
Polhograjski Dolomiti nekoliko specifičen. Osnovni vir je bil Urbanistični načrt krajinskega
parka Polhograjski Dolomiti (Urbanistični načrt za območje …, 1973), ki je temeljni
dokument, ki vzpostavlja obravnavano zavarovano območje. Za določanje razvojnih možnosti
so bili pomembnejši občinski prostorski načrti treh občin, katerih del zavzema krajinski park
Polhograjski Dolomiti. Za izdelavo tematskih kart so bili uporabljeni podatki Geodetske
uprave Republike Slovenije in Agencije Republike Slovenije za okolje.
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2. OPREDELITEV OBMOČJA IN OSNOVNIH POJMOV
· Polhograjsko hribovje
Polhograjsko hribovje je del Zahodnega predalpskega hribovja. Leži med Škofjeloškim
hribovjem na severu in Ljubljanskim barjem na jugu ter Idrijsko-Cerkljanskim hribovjem na
zahodu in Ljubljansko kotlino na vzhodu. Meja Polhograjskega hribovja večinoma poteka po
vodotokih in prehodih iz doline v pobočje. Severno mejo predstavlja dolina Poljanske Sore, ki
Polhograjsko hribovje ločuje od Škofjeloškega. Meja se na vzhodu nadaljuje po zahodnem
robu Kranjsko-Sorškega in Ljubljanskega polja. Nadalje poteka po Savi do Mednega, nato po
črti Stanežiče – Gunclje – Šentvid – Dravlje – Podutik – Vrhovci (Gabrovec, 1989). Na jugu
je meja Polhograjskega hribovja določena v dveh različicah. Gabrovec (Gabrovec, 1989) je
južno mejo določil po Gradaščici do Dobrove, nato po dolini Horjulke (Horjulščice, Šujice)
do Vrzdenca in po črti Šentjošt – Kurja vas – Suhi Dol – Lučine, po dolini Brebovščice
(ločuje Polhograjsko hribovje od Rovtarskega in Idrijsko–Cerkljanskega) do Poljanske doline.
Drugi avtorji (Melik, 1959; Gams, 1992; Radinja, 1995) so južno mejo Polhograjskega
hribovja določili nekoliko južneje; tj. po severnem robu Ljubljanskega barja: Kozarje –
Brezovica – Drenov Grič – Ligojna, nato po dolini Podlipščice, naprej pa enako kot prej
navedeni avtorji. V diplomskem delu je Polhograjsko hribovje obravnavano v slednjem
obsegu.
V fizičnogeografskih regionalizacijah Slovenije je Polhograjsko hribovje obravnavano v
različnih obsegih. Na nivoju makroregionalizacij pripada alpskemu ali pa predalpskemu
svetu. Na mezoregionalnih in višjih členitvah pa so različni avtorji Polhograjsko hribovje
obravnavali v različnih naravnogeografskih regijah (nekateri kot del večje regije, drugi kot
samostojno regijo). Npr: Melik (1959): Polhograjsko hribovje z Gradaškimi dolinami; Ilešič
(1958): Škofjeloško – Polhograjsko hribovje; Gams (1983) in skupina avtorjev (Gams,
Kladnik, Orožen-Adamič; 1995): Škofjeloško in Polhograjsko hribovje; ter skupina avtorjev
(Gabrovec, Kladnik, Orožen-Adamič, Pavšek, Perko, Topole; 1995): Cerkljansko,
Škofjeloško, Polhograjsko in Rovtarsko hribovje (cv: Kladnik, 1996; cv: Perko, 1998a).

· Polhograjski dolomiti
Večkrat se v poljudni, predvsem pohodniški literaturi za Polhograjsko hribovje pojavlja ime
Polhograjski dolomiti. Med domačini se ime ni prijelo. Tega termina sem se v opisu naravne
enote, ki jo raziskujem v diplomskem delu, izogibala, saj ni geografsko ustrezen. »Dolomita
je namreč prav toliko kot permokarbonskih kamnin« (Gams, 1982, str. 36).
· Zavarovano območje
Zavarovana območja so ukrep države za ohranjanje naravnih vrednot in biotske
raznovrstnosti. Poleg zavarovanih območij (narodni park, regijski park, krajinski park,
naravni rezervat, strogi naravni rezervat, naravni spomenik) poznamo v slovenskem sistemu
varstva narave še ekološko pomembna območja (EPO) ter območja Natura 2000 (ali posebna
varstvena območja – PVO). Vse skupaj imenujemo varovana območja narave.
· Razvojni potenciali varovanih območij
Razvojni potenciali varovanih območij so okoljske, kulturne, socialne in človeške vrednote, ki
nudijo ugodne razmere za nadzorovan regionalni razvoj na osnovi dejavnosti, ki so v skladu s
cilji ohranjanja naravne in kulturne dediščine ter priložnosti za razvoj sonaravnih dejavnosti
(Lampič, Mrak, 2008).
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· Krajina, krajinski park
Krajinski park je po Zakonu o ohranjanju narave (Zakon o ohranjanju narave (ZON-UPB2),
2004) »območje s poudarjenim kakovostnim in dolgotrajnim prepletom človeka z naravo, ki
ima veliko ekološko, biotsko ali krajinsko vrednost«.
Ker je v diplomskem delu govora o krajinskem parku, je smiselno, da omenim geografsko
ustreznost samega poimenovanja tipa zavarovanega območja.
Krajina pomeni »pejsaž, zunanji izgled ali videz pokrajine, kot se pojavlja v umetnosti«
(Gams, 2007, str. 9). Termina krajina se geografi radi izogibamo (uporabljajo ga npr. krajinski
arhitekti) in namesto krajine večinoma uporabljamo izraza pokrajina in regija (ki imata v
geografiji več pomenov). Krajinski park razumem kot izsek iz prostora, ki ga odlikujejo
vizualne oz. estetske prvine.
Poudarila bi, da je bistvo geografskega pogleda na izseke iz prostora v tem, da so ti
obravnavani kot neločljiv splet naravno- in družbenogeografskih značilnosti. V diplomskem
delu sem se posluževala geografskega pristopa k preučevanju dinamike prostora,
poimenovanja pa sem pustila ustaljena, ne glede na to, da katero izmed njih geografsko ni
najbolj ustrezno.
· Krajinski park Polhograjski Dolomiti
Krajinski park Polhograjski Dolomiti leži v Polhograjskem hribovju. Tako za krajinski park
kot za naravno enoto, v kateri ta leži, se v strokovni in splošni literaturi pojavlja več imen:
Polhograjsko hribovje, Polhograjci, Pograjci, Polhograjski dolomiti. V diplomskem delu sem
sledila poimenovanju Polhograjsko hribovje za naravno enoto in po Odloku o sprejetju
urbanističnega načrta …, 1974 (Odlok o sprejetju urbanističnega načrta za območje
krajinskega parka Polhograjski Dolomiti za območji občin Ljubljana - Šiška in Ljubljana Vič - Rudnik, 1974, v nadaljevanju odlok) veljavnem imenu za krajinski park – Polhograjski
Dolomiti. V prihodnje naj bi se ime krajinskega parka spremenilo v krajinski park
Polhograjsko hribovje, ki se ponekod na turističnih tablah pod tem imenom že pojavlja.
SLIKA 2: Tabla KPPD v Osredku

Avtorica: Trnovec Barbara, 2011

SLIKA 3: Tabla za KPPD pod Polhograjsko Goro

Avtorica: Trnovec Barbara, 2011
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3. ZAVAROVANA OBMOČJA
3.1. Varstvo narave
Zavarovana območja v Sloveniji spadajo pod domeno sistema varstva narave in so ukrep
države za ohranjanje naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti. Poleg zavarovanih območij
poznamo v slovenskem sistemu varstva narave še Ekološko pomembna območja (EPO)1 ter
območja Natura 20002, ki jih skupaj imenujemo varovana območja narave.
Varstvo narave je dejavnost, v okviru katere se izvajajo družbene aktivnosti za ohranitev
predmetov varstva – izbranih delov narave oz. narave kot celote. Cilj varstva narave je njena
ohranitev. Varstvo narave je zelo kompleksno, saj se dotika skoraj vseh delov družbe.
Prizadeva si za ohranitev rastlin, živali, ekosistemov, naravnih vrednot. Tovrstna prizadevanja
so pogosto družbeno nerazumljena in nezaželena, kar je očitno, ko se pri posegih v naravo
soočajo interesi človekovega dobička in interesi varstva narave. Varstvo narave je uzakonjeno
v pravnem redu na podlagi tradicionalnega pojmovanja, ki vključuje prizadevanja za
ohranjanje vrednih delov narave in njenega celotnega živega sveta. Širše vsebine so predmet
varstva okolja in v zadnjem času tudi področij, ki urejajo trajnostna raba naravnih virov.
Razlog za varstvo narave je zavedanje o vrednostnih lastnostih in pomenu vsebin varstva in
strah pred tem, da bi bili varovani predmeti uničeni in za vedno izgubljeni. Možna sta dva
pristopa varstva: vrednosti predmeta varstva se lahko ohranjajo z vzdrževanjem obstoječega
stanja, ali z dopuščanjem oz. spodbujanjem procesov (Berginc in sod., 2007).
3.1.1. Zavarovana območja
Zavarovana območja so sestavni del ukrepov politike trajnostnega razvoja. Ne le kot
inštrument okoljske politike, temveč tudi kot mehanizem za oblikovanje novih vzorcev
razvoja in iskanja izzivov, ki jih prinašajo nepredvidljivi in nagli globalizacijski procesi.
Evropsko naravnani pristop k upravljanju zavarovanih območij je usmerjen v povezovanje
naravovarstvenih ciljev s skrbjo za obstoj in socialni razvoj lokalnega prebivalstva. Zato je
sam proces ustanavljanja zavarovanih območij povezan z odnosom ožje ali širše javnosti do
določenega parka. Sodelovanje lokalnega prebivalstva pri upravljanju zavarovanih območij je
temeljni in nujni pogoj za njihov obstoj in uspešen razvoj (Zavarovana območja v Sloveniji,
2011).
Zavarovana območja obsegajo slabih 13 % površine Slovenije. Trenutno imamo v Sloveniji 1
narodni park, 3 regijske parke, 44 krajinskih parkov, 1 strogi naravni rezervat, 54 naravnih
rezervatov in 1277 naravnih spomenikov, ki so zavarovani z državnimi ali občinskimi akti.
Zavarovana območja se deloma prekrivajo z ekološko pomembnimi območji in varstvenimi
območji Natura 2000 (Zavarovana območja narave, 2011).
Zakon o ohranjanju narave (ZON-UPB2, 2004) v Sloveniji opredeljuje dve vrsti zavarovanih
območij: širša in ožja zavarovana območja. Med širša zavarovana območja spadajo narodni,
regijski in krajinski parki. To so območja z veliko abiotsko, biotsko in krajinsko
raznovrstnostjo ter veliko gostoto in raznolikostjo naravnih vrednot, ki so lahko med seboj
kompleksno povezane.

___________________________________________________________________________
1

območja Slovenije, ki pomembno prispevajo k ohranjanju biotske raznovrstnosti
ali posebna varstvena območja (PVO)

2

o Krajinski park je območje s poudarjenim kakovostnim in dolgotrajnim prepletom
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človeka z naravo, ki ima veliko ekološko, biotsko in krajinsko vrednost.
o Regijski park je obsežno območje regijsko značilnih ekosistemov in območji z
večjimi deli prvobitne narave in naravnih vrednot. Območja večjega človekovega
vpliva so z območji prvobitne narave uravnotežena. Tudi v regijskem parku morata
biti določeni vsaj dve območji varovanja. Območje strožjega varovalnega režima je
opredeljeno točkovno in v manjšem obsegu.
o Narodni park je veliko območje s številnimi naravnimi vrednotami ter veliko biotsko
raznovrstnostjo. V pretežnem delu narodnega parka je prisotna prvobitna narava, v
manjšem delu pa so lahko območja večjega človekovega vpliva, ki pa je z naravo
skladno povezan. V narodnem parku morata biti opredeljeni najmanj dve varstveni
območji, pretežni del mora imeti strožji varstveni režim, ki upošteva mednarodne
varstvene kriterije.
Med ožja zavarovana območja prištevamo naravne spomenike, stroge naravne rezervate in
naravne rezervate.
o Naravni spomenik je območje, ki vsebuje eno ali več naravnih vrednot, ki so izjemne
po obliki, velikosti, vsebini, legi ali so redek primer naravne vrednote.
o Strogi naravni rezervat je območje naravno ohranjenih življenjskih prostorov
ogroženih, redkih ali značilnih rastlinskih ali živalskih vrst ali območje, pomembno za
ohranjanje biotske raznovrstnosti, kjer ni človekovega vpliva.
o Naravni rezervat je območje življenjskih prostorov ogroženih, redkih ali značilnih
rastlinskih ali živalskih vrst ali območje, pomembno za ohranjanje biotske
raznovrstnosti, ki se vzdržuje z uravnoteženim delovanjem človeka.
3.1.2. Ekološko pomembna območja
Ekološko pomembna območja (EPO) v Sloveniji so območja, ki so na strokovni ravni
prepoznana kot biotsko najvrednejša in najpomembnejša. Opredeljevanje ekološko
pomembnih območij je pomembna naloga varstva biotske raznovrstnosti, katera se izvaja z
blagim varstvenim režimom ter izvajanjem spodbujevalnih ukrepov na obsežnih površinah
(Berginc in sod., 2007).
Ekološko pomembno območje je po Zakonu o ohranjanju narave območje habitatnega tipa,
dela habitatnega tipa ali večje ekosistemske enote, ki pomembno prispeva k ohranjanju
biotske raznovrstnosti. Ekološko pomembna območja so eno izmed izhodišč za izdelavo
naravovarstvenih smernic in so obvezno izhodišče pri urejanju prostora in rabi naravnih
dobrin (Ekološko pomembna območja, 2011).
Ekološko pomembnih območij je po Uredbi o ekološko pomembnih območjih (2004) 307. Po
velikosti so zelo različna (npr. vodotoki, stoječe vode, podzemne jame, osrednje območje
življenjskega prostora velikih zveri, morje z morskim obrežjem) in brez slednjih dveh
obsegajo okoli 45 % površine Slovenije. Ekološko pomembno območje življenjskega prostora
velikih zveri, ki se v delu prekriva z drugimi ekološko pomembnimi območji, zavzema 17 %
površine ozemlja Slovenije (Berginc in sod., 2007).
3.1.3. Natura 2000
Območja Natura 2000 ali Posebna varstvena območja so ekološko pomembna območja, ki so
na ozemlju Evropske unije pomembna za ohranitev ali doseganje ugodnega stanja vrst,
njihovih habitatov in habitatnih tipov (Zakon o ohranjanju narave (ZON UPB-2), 2004). Gre
za evropsko omrežje posebnih varstvenih območij, ki so jih določile države članice Evropske
unije, da bi ohranile biotske raznovrstnosti. Posebna varstvena območja so namenjena
ohranjanju živalskih in rastlinskih vrst ter habitatov, ki so redki ali pa v Evropi že ogroženi.
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Seznam teh vrst in habitatnih tipov je določila Evropska komisija, države članice lahko s
pogajanji na seznam uvrstijo tudi druge živalske in rastlinske vrste, ki so pomembne za
posamezno državo članico.
V nasprotju s klasičnimi zavarovanimi območji ima Natura 2000 poenotene kriterije in ukrepe
varstva naravnega okolja med državami članicami. Z vstopom v Evropsko unijo je Vlada RS,
z Uredbo o posebnih varstvenih območjih (Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih
Natura 2000), 2004), določila območja varstva po lastni metodologiji in merilih ter po
metodologiji in merilih Evropske unije (Natura 2000a, 2010).
Posebna varstvena območja določi Vlada in zagotavlja njihovo varstvo z ukrepi varstva
naravnih vrednot. Pravila ravnanja, varstveni režimi ali razvojne usmeritve so obvezno
izhodišče za urejanje prostora in rabo naravnih dobrin. Zagotavlja se tudi varstvo drugih
območij pomembnih za ohranjanje narave, ki ga zahtevajo ratificirane mednarodne pogodbe
(Zakon o ohranjanju narave (ZON-UPB2), 2004).
Posebna varstvena območja se delijo na Posebna območja varstva (Special Protected Areas –
SPA) in Posebna ohranitvena območja (POO, Special Area of Conservation – SAC). Posebna
območja varstva (SPA) so oblikovana po Direktivi o ohranjanju prostoživečih ptic z
namenom varovanja ogroženih in redkih vrst ptic. Posebna ohranitvena območja (SAC) pa so
območja, oblikovana po Direktivi o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih
in rastlinskih vrst, z namenom ohranitve vzdrževanja ali obnovitve ugodnega stanja
ohranjenosti naravnih habitatov/populacij vrst (Natura 2000b, 2011).
Na ozemlju Slovenije je določenih 286 območij Natura 2000, od tega jih je 260 določenih na
podlagi direktive o habitatih in 26 na podlagi direktive o pticah. Območja zajemajo 35,5 %
površine Slovenije. Območja se pretežno prekrivajo, saj je 60 % površin, predlaganih na
podlagi direktive o habitatih, znotraj predlaganih posebnih varstvenih območij po direktivi o
pticah. V zavarovanih območjih (Triglavskem narodnem parku, regijskih in krajinskih parkih
ter rezervatih in naravnih spomenikih) je 25 % skupne površine Natura 2000 območij (Natura
2000c, 2011).
3.1.4. Mednarodni sistem varstva narave
V zgodovini nastajanja naravnih parkov je vsaka država razvila svoj sistem varstva narave
(zavarovanih območij), ki naj bi bil prilagojen specifičnim razmeram posamezne države.
Svetovna zveza za varstvo narave, The World Conservation Union (IUCN), je zato razvila
splošni klasifikacijski sistem, s katerim bi omogočili primerljiv pregled zavarovanih območij
po vsem svetu. Sistematizacija zavarovanih območij po IUCN je oblikovana na podlagi ciljev
zavarovanja in ne glede na strogost zavarovanja. Kategorije so označene s številkami od ena
do šest, glede na različne vrste zavarovanih območij. Slovenija je članica IUCN od l. 1993
(Trajnostni razvoj …, 2008).
Kategorije IUCN (Kategorije IUCN, 2010):
I. Strogi naravni rezervat/naravno območje: območje zavarovano v znanstvene namene
ali ohranjanje narave.
I.a Strogi naravni rezervat
I.b Naravno območje
II. Narodni park: območje zavarovano predvsem za ohranjanje ekosistemov in rekreacijo.
III. Naravni spomenik: območje zavarovano predvsem za ohranjanje izjemnih naravnih
pojavov.
IV. Zavarovani habitati rastlinskih in živalskih vrst: območja zavarovana za določeno
rabo za ohranjanje določenih ogroženih rastlinskih/živalskih vrst oz. habitatnih tipov.
V. Zavarovana krajina: območje zavarovano za ohranjanje krajine in rekreacijo.
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VI. Zavarovana območja naravnih virov: zavarovana območja, v katerih je z upravljanjem
zagotovljena trajnostna raba naravnih virov.
Krajinski parki po kriterijih IUCN spadajo v peto (V.) kategorijo – zavarovana krajina.
TABELA 1: Vrste zavarovanih območij v Sloveniji v primerjavi z območji IUCN
Zavarovana območja v Sloveniji
Zavarovana območja v Sloveniji
Kategorije po IUCN
ŠIRŠA ZAVAROVANA OBMOČJA
Narodni park
II, V
Regijski ark
V, II
Krajinski park
V
OŽJA ZAVAROVANA OBMOČJA
Strogi naravni rezervat
I
Naravni rezervat
I, IV
Naravni spomenik
III
(Vir: Zakon o ohranjanju narave (ZON-UPB2), 2004, str. 11549; Kategorije IUCN, 2010)

3.2. Zakonodaja s področja zavarovanih območij
Začetki zakonodaje s področja varstva okolja segajo v sredino prejšnjega stoletja, ko sta bila
sprejeta dva sistemska zakona. Zakon o varstvu narave (Zakon o varstvu narave, 1970) je
urejal varstvo narave kot celote z namenom zagotavljanja naravnih pogojev za življenje in
kulturnega razvedrila človeka. Zakon o varstvu narave je bil primerljiv s podobnimi predpisi v
Evropi, vendar njegovemu izvajanju takratno politično in družbeno ozračje ni bilo
naklonjeno. V času veljave tega zakona je bil izdan odlok o sprejetju urbanističnega načrta za
krajinski park Polhograjski Dolomiti. Leta 1981 je Zakon o varstvu narave nadomestil Zakon
o naravni in kulturni dediščini (ZNKD), s katerim se je naravna in kulturna dediščina urejala
skupaj v enem zakonu. Na podlagi tega zakona je bilo zavarovanih nekaj večjih in manjših
območij narave. Celovit krovni sistem varstva okolja je bil z Zakonom o varstvu okolja
vzpostavljen šele leta 1993. S tem zakonom so bila postavljena izhodišča in načela, ki
posegajo na urejanje okoljskih vprašanj in problemov z upoštevanjem človeka kot sestavnega
dela narave. Zakon ureja tudi trajnostno rabo in varstvo naravnih dobrin, kamor sodijo tudi
naravne vrednote in biotska raznovrstnost. S tem je bil začrtan okvir za sistemsko ureditev
področja varstva narave, ki je bil vzpostavljen z Zakonom o ohranjanju narave leta 1999 (leta
2004 je bilo izdano uradno prečiščeno besedilo (ZON-UPB2, 2004)). Ločnica med
varovanjem narave in varovanjem kulturne dediščine je bila postavljena leta 1994, ko je bilo
področje varstva narave s kulturnega resorja preneseno na okoljski resor. S tem je bila varstvu
narave omogočena večja suverenost in kreativnost pri umeščanju naravovarstvenih
instrumentov v družbeni sistem. V devetdesetih letih so bile ratificirane vse pomembne
mednarodne konvencije s področja varstva narave in slovensko vključevanje v mednarodna
prizadevanja za varstvo narave se je močno razširilo (Berginc in sod., 2007).
Celovit sistem pravnih norm varstva okolja, v katerega je umeščen sistem varstva narave in
je zanj temeljna podlaga, tvorijo (Berginc in sod., 2007):
- Ustava Republike Slovenije,
- Mednarodno pravo,
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-

Pravo Evropske unije,
Upravno pravo (pravo varstva okolja, pravo varstva narave),
Civilno in kazensko – prekrškovno pravo.

Celotni sistem varstva narave ureja pravo varstva narave, ki ga sestavljajo naslednji pravni
viri (Berginc in sod., 2007):
- Ustava Republike Slovenije,
- mednarodne konvencije,
- Zakon o varstvu okolja, Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o varstvu podzemnih jam in zakoni o ustanovitvi zavarovanih območij
(razglasitvah naravnih znamenitosti),
- odloki samoupravnih lokalnih skupnosti o ustanovitvi zavarovanih območij
(razglasitvah naravnih znamenitosti),
- podzakonski akti kot izvršilni predpisi vlade in ministrstev,
- odločbe, dovoljenja, soglasja.
Slovenska okoljska politika temelji na Nacionalnem programu varstva okolja (NPVO, 1999).
Najpomembnejša zakona, ki obravnavata varstvo okolja in zavarovana območja sta Zakon o
varstvu okolja (ZVO-1, 2004) in Zakon o ohranjanju narave (ZON-UPB2, 2004), slednji jih
podrobno določa. Za poznavanje mehanizma zavarovanih območij in vpetosti v širši prostor
ter definiranje razvojnih možnosti obravnavanega območja, so bili upoštevani tudi: Zakon o
varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1, 2008), Zakon o gozdovih (ZG, 1993) in Zakon o
prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, 2007). Izhodišče za opredelitev razvojnih možnosti
krajinskega parka Polhograjski Dolomiti pa predstavljajo občinski prostorski akti (za občine
Dobrova – Polhov Gradec, Medvode in Mestno občino Ljubljana).
3.2.1. Nacionalni program varstva okolja
Nacionalni program varstva okolja (NPVO, 1999) je osnovni strateški dokument na področju
varstva okolja, katerega cilj je splošno izboljšanje okolja in kakovosti življenja ter varstvo
naravnih virov. V ta namen program določa cilje na posameznih področjih za določena
časovna obdobja ter prednostne naloge in ukrepe za dosego teh ciljev. Nacionalni program
varstva okolja je pripravljen na podlagi Zakona o varstvu okolja in je skladen z Okoljskim
programom Evropske unije ter z državnim prostorskim načrtom. Nacionalni program varstva
okolja izpolnjuje obveznosti prenosa pravnega reda EU v slovensko zakonodajo ter
operacionalizacijo ciljev in ukrepov, določenih v skupnih dokumentih EU. Nacionalni
program varstva okolja je izhodišče za okoljsko razsežnost Strategije razvoja Slovenije, ki
opredeljuje vizijo razvoja Slovenije ter usmeritve in ukrepe za realizacijo teh do leta 2013
(Nacionalni program varstva okolja, 1999).
Osnovna usmeritev politike varstva okolja je zagotavljanje trajnostnega razvoja - razvoja, ki
omogoča preživetje in zadovoljevanje potreb tudi bodočim generacijam. Trajnostni razvoj
zahteva organizacijo gospodarstva, infrastrukture, poselitve in načina življenja v okviru
nosilne zmogljivosti okolja in naravnih virov. Nacionalni program varstva okolja določa tudi
glavne akterje na področju varstva okolja in sicer državno in občinsko upravo, izvajalce
državnih in občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja ter vlogo in usmeritve
nevladnih organizacij. Usmeritve in prednostne naloge so opredeljene tudi na področju
mednarodnih aktivnosti, s ciljem vključevanja varstva okolja v zunanjo politiko in razvojno
sodelovanje ter čezmejno sodelovanje sosednjih držav in regij (Nacionalni program varstva
okolja, 1999).
11

Razvojne možnosti in problemi krajinskega parka Polhograjski Dolomiti

TABELA 2: Področja in cilji varstva okolja v Nacionalnem programu varstva okolja
Področja
varstva
okolja
Podnebne spremembe

cilji

2.

Narava in biotska
raznovrstnost

-

3.

Kakovost življenja

-

4.

Odpadki in industrijsko
onesnaževanje

-

1.

-

Poudariti podnebne spremembe kot pomemben izziv v naslednjih letih in
zmanjšati emisije toplogrednih plinov ter tako prispevati k dolgoročnemu
cilju stabiliziranja koncentracij toplogrednih plinov v ozračju ter snovi, ki
povzročajo tanjšanje ozonskega plašča
Zaščititi in ohraniti naravne sisteme, habitate, prostoživeče rastlinske in
živalske vrste, s ciljem ustaviti izgubo biotske raznovrstnosti, genske
pestrosti in nadaljnje degradacije tal
Prispevati k visoki ravni kakovosti življenja in socialni blaginji državljanov
(neškodljiva raven onesnaženosti, spodbujanje trajnostnega razvoja v mestih,
dobro stanje površinskih in podzemnih voda, smotrna uporaba vode kot
naravnega vira)
Ravnanje z odpadki in poraba obnovljivih in neobnovljivih naravnih virov, ki
omogočajo trajnostno proizvodnjo in potrošnjo v mejah nosilne zmogljivosti
okolja
(Vir: ReNPVO, 2006, str. 18)

3.2.2. Zakon o varstvu okolja (ZVO-1)
Zakon o varstvu okolja (ZVO-1, 2006) je splošni sistemski zakon, ki celovito ureja krovni
sistem varstva okolja v Sloveniji. Poleg varstva človekovega okolja pred onesnaževanjem,
zakon ureja trajnostno rabo in varstvo naravnih dobrin, kamor sodijo tudi naravne vrednote in
biotska raznovrstnost. Zakon ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj
za trajnostni razvoj. Določa temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje
stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja,
javne službe varstva okolja in druga z varstvom okolja povezana vprašanja.
Cilji Zakona o varstvu okolja so (ZVO-1, 2006):
- preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja,
- ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja,
- trajnostna raba naravnih virov,
- zmanjšanje rabe energije, večja raba obnovljivih virov energije,
- odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega naravnega
ravnovesja, vzpostavljanje regeneracijskih sposobnosti okolja,
- povečanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje,
- opuščanje in nadomeščanje nevarnih snovi.
Zavarovanih območij zakon o varstvu okolja neposredno ne opredeljuje, določa pa nekatere
splošne usmeritve in pravila, ki se dotikajo zavarovanih območij. Varstvo narave ima z
Zakonom o ohranjanju narave vzpostavljene svoje mehanizme varstva, ostaja pa vpeto v
področje varstva okolja z naslednjimi pravnimi instituti:
- s skupnim načrtovanjem in programiranjem,
- z združenimi postopki okoljskih presoj,
- s skupno urejenim spremljanjem stanja okolja in informacijskem sistemu okolja,
- z obveščanjem javnosti o okoljskih podatkih in dostopom do okoljskih podatkov,
- z okoljskimi dajatvami za rabo naravnih dobrin,
- z nevladnimi organizacijami na področju varstva okolja, ki delujejo v javnem interesu,
- z urejanjem koncesij na naravnih dobrinah.
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3.2.3. Zakon o ohranjanju narave (ZON-UPB2)
Zakon o ohranjanju narave (ZON-UPB2, 2004) je glede na Zakon o varstvu okolja (Zakon o
varstvu okolja (ZVO-1) 2006) specialni predpis, ki celostno vzpostavlja sistem pravnega
varstva narave in znotraj tega določa tudi zavarovana območja. Zakon o ohranjanju narave
(ZON-UPB2) določa ukrepe ohranjanja biotske raznovrstnosti in sistem varstva naravnih
vrednot z namenom ohranjanja narave. Ukrepi ohranjanja biotske raznovrstnosti so ukrepi, ki
urejajo varstvo prosto živečih rastlinskih in živalskih vrst in omogoča trajnostno rabo sestavin
biotske raznovrstnosti ter zagotavlja ohranjanje naravnega ravnovesja. Sistem varstva
naravnih vrednot je sistem, ki določa postopke in načine podeljevanja statusa naravnih
vrednot ter izvajanje njihovega varstva (Zakon o ohranjanju narave (ZON-UPB2), 2004).
Zakon o ohranjanju narave (2004) določa:
- Pojme, kot so naravne vrednote, biotska raznovrstnost, naravno ravnovesje,
oblikovana narava idr.,
- subjekte ohranjanja in varstva narave ter obveznosti,
- ekološko funkcijo lastnine,
- pravila planiranja, načrtovanja in izvajanja posegov v naravo,
- ukrepe varstva naravnih vrednot in ukrepe varstva biotske raznovrstnosti,
- načrtovanje in programiranje ukrepov varstva narave,
- spremljanje stanja narave,
- pravila rabe naravnih vrednot,
- organiziranost in financiranje na področju varstva narave,
- sistem naravovarstvenega in prostovoljnega nadzora v naravi,
- pravila v zvezi z nevladnimi organizacijami na področju varstva narave, ki delujejo v
javnem interesu.
3.2.4. Zakonski okviri v času snovanja krajinskega parka Polhograjski Dolomiti
Pravni akt na katerem temelji ustanovitev krajinskega parka Polhograjski Dolomiti je Odlok o
sprejetju urbanističnega načrta za območje krajinskega parka Polhograjski Dolomiti za
območje občin Ljubljana Šiška in Ljubljana Vič - Rudnik in je bil sprejet na podlagi tedaj
veljavnega Zakona o varstvu narave (1970). Zakon je opredeljeval krajinski park kot »večje
naravno zaključeno pokrajinsko območje s prvobitno ali kultivirano naravo, ki jo odlikujejo
naravne znamenitosti ali krajinske lepote oziroma kulturni spomeniki, ki ji dajejo poseben
značaj in imajo rekreacijski pomen«. Zakon je določal, da izda akt o zavarovanju za krajinske
parke, naravne in kulturne spomenike ter rastlinske in živalske vrste, ki so značilne za
območje občine, občina (oz. sporazumno več občin, če območje/spomenik leži v več
občinah). Z aktom o zavarovanju se določijo ime in meje zavarovanega območja, organ
upravljanja, način izkoriščanja in nadzorstva ter posamezne omejitve in prepovedi ter viri
sredstev za financiranje varstva.
Območja, ki niso bila zavarovana z aktom o zavarovanju so se lahko upravljala tudi po
splošnih načelih varstva narave z regionalnimi prostorskimi plani, urbanističnimi načrti,
zazidalnimi načrti in urbanističnimi redi, ki predpisujejo določene varstvene ukrepe (Zakon o
varstvu narave, 1970). Vendar, če urbanističnega načrta in kasneje potrditve krajinskega parka
3. reda oz. akta o zavarovanju ne sprejmejo vse občine, ki so del predlaganega zavarovanega
območja, park ne more biti razglašen (Doles, 2008).
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SLIKA 4: Definicija krajinskega parka skozi opredeljujoče pravne akte
KRAJINSKI PARK

Zakon o ohranjanju narave

Zakon o naravni in
kulturni dediščini

(ZON-UPB2, 2004)
(velja od 1999- )

(ZNKD, 1981)
(veljal 1981-1999)

"območje s poudarjenim
kakovostnim in
dolgotrajnim prepletom
človeka z naravo, ki ima
veliko ekološko, biotsko ali
krajinsko vrednost"

"večje naravno zaključeno
pokrajinsko območje s
prvobitno ali kultivirano
naravo, ki ga odlikujejo
naravne znamenitosti ali
krajinske lepote, kulturni
spomeniki oziroma
spomeniki človekovega
dela in mu dajejo poseben
značaj ter ima rekreacijski
pomen"

Zakon o varstvu narave
(1970)
(veljal 1970
1970-1981)
1981)
"območje kultivirane
narave, ki združuje značilno
krajino s sestavinami
naravne in kulturne
dediščine in je namenjen
predvsem rekreaciji in
ohranitvi značilne pokrajine
kakor tudi območje v
ekstremnejših klimatskih in
geomorfoloških razmerah
ter v visokogorski in alpski
vegetacijski stopnji.
Namenjen je vzdrževanju in
krepitvi naravnega
ravnotežja in ohranjanju
spomina na pomembne
dogodke in osebnosti"
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4. KRAJINSKI PARK POLHOGRAJSKI DOLOMITI
Krajinski park Polhograjski Dolomiti leži v neposredni bližini Ljubljane. S površino 116 km2
velja za enega večjih krajinskih parkov v Sloveniji. Določen je bil z Odlokom o sprejetju
urbanističnega načrta za območje krajinskega parka Polhograjski Dolomiti za območje
občin Ljubljana Šiška in Ljubljana Vič - Rudnik leta 1974 (Odlok o sprejetju
urbanističnega načrta …, 1974, v nadaljevanju odlok). Že na začetku velja poudariti, da je
omenjeni odlok še danes edina pravno-formalna listina, ki ga določa.
Krajinski park Polhograjski Dolomiti je v času nastanka Urbanističnega načrta (Urbanistični
načrt za območje …, 1973; v nadaljevanju urbanistični načrt) obsegal dele občin Ljubljana
Šiška, Ljubljana Vič – Rudnik in Škofja Loka. Danes zavzema dele občin: Dobrova – Polhov
Gradec, Medvode in Mestne občine Ljubljana. Naštete občine so tudi dolžne upravljati s
parkom.
KARTA 2: Lega krajinskega parka Polhograjski Dolomiti glede na občine

TABELA 3: Delež površine občin v KPPD in delež površine KPPD v občinah
Občina Medvode
Občina Dobrova –
Mestna občina
Polhov Gradec
Ljubljana
Delež površine
54 %
55 %
3%
občine v KP PD
Delež KP PD v
36 %
56 %
8%
občinah
(vir podatkov: Agencija RS za okolje, Zavarovana območja – poligoni, 2009; Javne informacije Slovenije,
Geodetska uprava RS, Občine, 2011).
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4.1. Obseg krajinskega parka Polhograjski Dolomiti
Krajinski park Polhograjski Dolomiti zavzema 116 km2 površine Polhograjskega hribovja
(Agencija RS za okolje, Zavarovana območja – poligoni, 2009).
Pri določitvi meje krajinskega parka Polhograjski Dolomiti se pravzaprav srečujemo s tremi
razmejitvami (karta 3):
1. V urbanističnem načrtu (1973) je bila predlagana meja, znotraj katere je krajinski park
Polhograjski Dolomiti zavzemal velik del Polhograjskega hribovja. Predlagana je bila
dvojna razmejitev parka z različno stopnjo varovanja: ožje in širše območje parka.
2. V odloku o sprejetju urbanističnega načrta (1974) je določena meja krajinskega parka iz
urbanističnega načrta, vendar krajinski park ni razdeljen na dve varovalni območji.
3. Ker urbanističnega načrta občina Škofja Loka ni sprejela, vodi Zavod za varstvo narave
krajinski park Polhograjski Dolomiti v obsegu, ki ne zavzema dela, ki je leta 1974 spadal
pod občino Škofja Loka, danes pa bi spadal v občini Gorenja vas – Poljane in Škofja
Loka.
V Urbanističnem načrtu predlagano ožje območje krajinskega parka Polhograjski Dolomiti
predstavlja centralni del Polhograjskega hribovja in zajema večino spomeniških območij,
pomembnejše grebene, naravno in kulturno-zgodovinske dominante. Predlagana meja ožjega
območja parka poteka pod markantnimi grebeni in vrhovi in sledi izohipsam: Toško Čelo Golo Brdo - Sv. Marjeta - Breznik - Martinji hrib - Brezni vrh, Hum - Močevnik - Sv. Andrej
- Sv. Ožbolt - Polhovec - Valterski vrh - Bukov Vrh - Smolnik – Sv. Lovrenc - Petač - Kozjek
- Maček - Uršula - Belo - Topol – Ravnik.
Širše območje krajinskega parka Polhograjski Dolomiti predstavlja območje med ožjim
območjem parka in zunanjo mejo parka. Znotraj širšega območja je bila že v času nastajanja
dokumentacije opazna turistično - rekreacijska dejavnost, na kateri naj bi temeljil razvoj.
Obrobje krajinskega parka Polhograjski Dolomiti predstavlja bolj razvita (urbanizirana)
območja izven parka in je bilo v času priprave urbanističnega načrta najbolj problematično z
vidika razpršene gradnje stanovanjskih in počitniških objektov. Ta je zgoščena ob cestah, ki
obkrožajo krajinski park, in zastira najkvalitetnejše poglede na Polhograjsko hribovje. Sicer
posamezna naselja vsebujejo zanimive sakralne in kmečke arhitekture.
4.2. Osnovanje krajinskega parka Polhograjski Dolomiti
Vzrok za zavarovanje dela Polhograjskega hribovja je bil nagel razmah neorganizirane
razpršene gradnje stanovanjskih in počitniških hiš. V območju Polhograjskega hribovja, zlasti
na vzhodnem delu, so se, kot navaja urbanistični načrt, konec sedemdesetih let prejšnjega
stoletja, začeli kazati negativni vplivi stihijske gradnje, predvsem vikendov, ki so jih
pobudniki za vzpostavitev KPPD videli kot zastiranje pomembnih in estetsko najbolj
privlačnih pogledov na Polhograjsko hribovje ter uničevanje pristnosti območja.
Poleg navedenega, so v urbanističnem načrtu razpoznavni tudi naslednji nameni zavarovanja
tipičnega dela Polhograjskega hribovja (Urbanistični načrt za območje …, 1973):
- ohraniti geomorfološke, biološke in kulturne elemente Polhograjskega hribovja, ki
nudijo slikovite pokrajinske motive: Polhograjsko hribovje obsega vrsto specifičnih
elementov, ki jih drugod v takem obsegu in kvaliteti ni najti (pokrajina, dominante na
vzpetinah, samotne kmetije, zaselki, vasi, senožeti, travniki, njive, gozdovi);
- preprečiti neprimerne obnove tradicionalnih kmečkih in sakralnih objektov;
- preprečiti vsakršno gradnjo na izpostavljenih vrhovih, gradnjo cest v kompakten hrib
ali daljnovod po vrhu grebena;
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-

zaščititi vse naštete kvalitete Polhograjskega hribovja in območje usmeriti v razvoj
(mdr. območje je rekreacijsko območje Ljubljane, podpiranje razvoja kmetijstva in
usmerjanje kmetov v turizem na kmetiji).

KARTA 3: Predlagana delitev krajinskega parka Polhograjski Dolomiti v urbanističnem
načrtu

(Vir: Doles, 2008, str. 29)

Urbanistični načrt na sprejetju katerega v osnovi temelji določitev krajinskega parka
Polhograjski Dolomiti, je bil narejen letih 1971-73 na podlagi pobude občine Ljubljana –
Šiška. Zajemal je večplastno preučitev Polhograjskega hribovja, ki je v tistem času spadalo v
tri občine: Ljubljana Šiška, Ljubljana Vič - Rudnik, Škofja Loka ter tudi v ureditveno
območje mesta Ljubljane. Del Polhograjskega hribovja je bil z urbanističnim načrtom
predlagan za zavarovanje kot krajinski park 3. reda3.
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Leta 1974 je bil nato izdan odlok o sprejetju urbanističnega načrta, ki je bil sprejet s strani v
nazivu imenovanih občin, občina Škofja Loka ga ni sprejela.
Avtorji urbanističnega načrta navajajo, da za Polhograjsko hribovje ni na voljo nobene
oprijemljive urbanistične dokumentacije, zato je nujna zasnova naloge v širših regionalnih
okvirih ter na več področjih. Navajajo, da je bila izdelava urbanističnega načrta prilagojena
finančnim in časovnim zmožnostim, operativnim potrebam in strokovnim planerskim
zahtevam. Za tip dokumentacije v obliki urbanističnega načrta so se odločili, ker so želeli v
enem dokumentu združiti najbolj bistvene smernice in določitve za zaščito, razvoj in urejanje
Polhograjskega hribovja. Urbanistični načrt je izdelal Ljubljanski urbanistični zavod (LUZ) v
sodelovanju z Zavodom za spomeniško varstvo SRS, mdr. pa sta pri pripravi sodelovala tudi
geografa, Marija Cerkvenik in Matjaž Jeršič.
Vsebina celotnega projekta priprave urbanističnega urejanja krajinskega parka Polhograjski
Dolomiti je sestavljena iz šestih delov (Urbanistični načrt za območje …, 1973):
1. Urbanistični načrt (Odlok), Poročilo (tekstualni del)
2. Operativno gradivo: Odlok o sprejetju urbanističnega načrta, Smernice za izvajanje
urbanističnega načrta, Opis zazidljivih površin po parcelah (tekstualni del)
3. Urbanistični načrt (grafični del)
4. Regulacijski elementi: Ljubljana – Šiška (grafični del)
5. Regulacijski elementi: Ljubljana – Vič – Rudnik (grafični del)
6. Tipologija objektov (grafični in tekstualni del)
V diplomskem delu imenujem Odlok o sprejetju urbanističnega načrta za območje
krajinskega parka Polhograjski Dolomiti za območji občin Ljubljana – Šiška in Ljubljana Vič
– Rudnik, odlok, drugo gradivo, ki se nahaja ponekod sicer skupaj z imenovanim odlokom v
treh knjigah, pa urbanistični načrt.
Urbanistični načrt (Urbanistični načrt za območje …, 1973) Polhograjsko hribovje obravnava
kot »za mesto dragoceno zeleno območje« in mu določa ter ga razvojno usmerja v turistično –
rekreacijsko območje za mestno prebivalstvo. Zajema naslednje sklope (Urbanistični načrt za
območje …, 1973):
- Splošne (geografske) značilnosti krajinskega parka Polhograjski Dolomiti;
- Opredelitev pojava počitniških bivališč;
- Valorizacija naravne in kulturne dediščine o obrobju in v območju krajinskega parka
Polhograjski Dolomiti;
- Razmejitev parka z določitvijo dveh stopenj varstva naravne in kulturne dediščine ter
območij pozidave;
- Program razvoja;
- Komunalna, prometna in vodnogospodarska ureditev.
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SLIKA 5: Osnovanje krajinskega parka Polhograjski Dolomiti

• v prostoru vidne
negativne posledice
stihijske gradnje v
Polhograjskem
hribovju
• odlok o splošni
prepovedi graditve
ter prepovedi
parcelacije zemljišč
na območju
Polhograjskih
Dolomitov (1969,
1971)
občina Ljubljana -Šiška
zahteva ustavitev črnih
gradenj počitniških hiš

izdelava urbanistične
dokumentacije za
Polhograjsko hribovje

• Odlok o sprejetju
urbanističnega
programa za območje
mesta Ljubjana (1972)
• Urbanistični načrt za
območje
Polhograjskega
hribovja (1971 - 1973)

• Odlok o sprejetju
urbanističnega načrta
za območje
krajinskega parka
Polhograjski
Dolomiti za območji
občin Ljubljana Šiška in Ljubljana
Vič - Rudnik (1974)

urbanistični načrt
sprejmeta dve občini
Ljubljana - Šiška in
Ljubljana - Vič - Rudnik

Avtorica: Barbara Trnovec, 2011

4.3.Odlok o sprejetju urbanističnega načrta za območje krajinskega parka
Polhograjski Dolomiti za območje občin Ljubljana Šiška in Ljubljana Vič Rudnik
Imenovani odlok je temeljni prostorski akt, ki določa krajinski park Polhograjski dolomiti.
Izhaja iz predhodno osnovanega urbanističnega načrta, ki je bil narejen za pretežni del
Polhograjskega hribovja. Kot rečeno, je bil sprejet s strani le treh občin, zato obsega manjši
del kot je bil predviden v urbanističnem načrtu.
Temeljne vsebine odloka so predstavljene v nadaljevanju.
Urbanistični načrt krajinskega parka določa:
gospodarski razvoj in prostorsko urejanje območja ter pogoje za obstoj in razvoj kmetij
in turizma na obravnavanem območju, ki je rekreacijsko območje mesta Ljubljana. Obe
občinski skupščini s sprejemom odloka usmerjata in spremljata razvoj območja na podlagi
urbanističnega načrta, vsaka za svoje območje oz. skupaj, če vprašanje zadeva obe občini.
Meja krajinskega parka Polhograjski Dolomiti:
Meja krajinskega parka je detajlno prikazana v grafičnih delih urbanističnega načrta.
Predlagana meja KP PD 3. reda poteka ob robu strnjenega gozda ob cesti Stranska vas Glinice - Dolnice – Podgora - Šentvid – Gunclje -Dvor – Stanežiče – Medno - Seničica –
Preska – Goričane - Rakovnik – Sora – Gosteče – Pungert - Hosta – dolina Hrastnice – dolina
Poljanske Sore – mimo Hodešč – ob Poljanščici do Poljan – ob strnjenem gozdu mimo
Gorenje vasi – 20 metrov od ceste do Polhovega Gradca ob Mali Vodi po podnožju Sv.
Lovrenca po robu gozda mimo Polhovega Gradca – do Stranske vasi.
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Prepovedi na območju KPPD:
Na območju parka so prepovedani naslednji posegi:
- Gradnja industrijskih objektov
- Gradnja in obratovanje obratov ali dejavnosti, ki kvarijo zrak ali vodo ali povzročajo
prekomeren hrup
- deponiranje odpadnih materialov
- Industrijska ekstraktivna dejavnost (kamnolomi, peskokopi, apnenice, …)
- posegi, ki spreminjajo biološko ravnovesje v naravi (npr. vnašanje novih rastlinskih in
živalskih vrst brez soglasja pristojne varstvene službe)
- kakršnakoli človekova dejavnost, ki je v nasprotju z namembnostjo površin.
V odloku je navedeno katere površine se urejajo s pričujočim urbanističnim načrtom, katere z
zazidalnimi načrti ter za katere objekte je potrebno urbanistično potrdilo o priglasitvi del.
Z urbanističnim načrtom se urejajo:
- območja kmetij, zaselkov in naselij;
- zazidljive površine za počitniško-stanovanjske, turistične in spremljajoče objekte;
- površine, ki so že zazidane s počitniškimi, stanovanjskimi, turističnimi in spremljajočimi
objekti, so pa predvidene za sanacijo;
- spomeniška območja s spomeniško-varstvenimi režimi I., II., III. stopnje;
- naravni rezervati.
Z zazidalnimi načrti se urejajo:
- površine turistično – rekreacijskih centrov;
- zazidljive površine za stanovanjske, počitniške turistične in spremljajoče objekte, ki so
večje od 10 ha.
Urbanistično potrdilo o priglasitvi del je potrebno za:
- manjši svinjaki, kokošnjaki, zajčniki, čebelnjaki, golobnjaki;
- objekti za preskrbo s pitno vodo in rezervoarji za vodo, ki jo uporabljajo kmetje;
- hišni kanalizacijski, vodovodni, plinovodni, podzemni električni, pošti, telefonski in
telegrafski priključki.
Na območju krajinskega parka je potrebno lokacijsko dovoljenje po poprejšnjem soglasju
pristojne spomeniško – varstvene službe in pristojne kmetijske zemljiške skupnosti za posege:
- vse vrste gradnje objektov
- gradnjo vseh komunikacij, komunalnih in energetskih vodov in naprav (komunalno
omrežje, ceste, vlečnice, žičnice, regionalni vodi, pretvorniki, …)
- vodnogospodarske ureditve (spremembe vodnih režimov, izkoriščanje vodnih moči,
zajezitve, vsakršne gradnje na vodotokih)
- postavitev ograj razen žive meje in manjših lesenih ograj;
- spreminjanje oblike terena (odkopi, nasipi);
- goloseki in gozdni preseki;
- deponiranje kakršnihkoli materialov
- ekstraktivne dejavnosti;
- vsi posegi širšega regionalnega pomena;
- vsi posegi, ki spreminjajo značaj pokrajine.
Za dovoljene posege v krajinskem parku, razen na zazidljivih površinah, ki se urejajo z
zazidalnim načrtom, se izda lokacijsko dovoljenje na podlagi določil urbanističnega načrta.
Dovoljenje pristojne spomeniško – varstvene službe po poprejšnjem soglasju pristojne
kmetijske zemljiške skupnosti je potrebno za posege:
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-

Vnašanje novih rastlinskih in živalskih vrst
Sekanje starih ali znamenitih dreves
Vsi posegi, ki spreminjajo značaj pokrajine, pa zanje ne pride v poštev izdaja
lokacijskega dovoljenja

Varstveni režimi za urejanje spomeniških območij in nepremičnih spomenikov:
Odlok določa tristopenjski varstveni režim za spomeniška območja in dvostopenjski varstveni
režim za urejanje nepremičnih spomenikov.
Varstveni režim za naravne rezervate
Območje je pod nadzorstvom pristojne službe za varstvo narave, ki daje soglasje za vsak
poseg.
Za graditev novih objektov, naprav ali gradbene posege, ki spreminjajo zunanjost, velikost ali
namen obstoječega objekta, veljajo splošni pogoji urbanističnega načrta. Treba pa je
upoštevati tudi pogoje iz poprejšnjega soglasja pristojne službe za spomeniško varstvo in
varstvo narave – to soglasje se zahteva za vsa navedena dela na celotnem območju
krajinskega parka.
Za izvajanje in dopolnjevanje tega urbanističnega načrta ter za skladen gospodarski razvoj in
prostorsko urejanje območja tega parka skrbi skrbniški odbor KP PD. V ta odbor določita
svoje kandidate obe upravni enoti z območja tega parka, vsaka enega. Predsednika si odbor
izvoli izmed svojih članov. Odbor se pri svojem delu povezuje s pristojnimi strokovnimi
službami.
Nadzor
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odbora opravljajo pristojne inšpekcije pri upravi
inšpekcijskih služb skupščine mesta Ljubljana.
Urbanistični načrt bi morale potrditi: skupščina občine Ljubljana – Šiška, Skupnost občine
Ljubljana – Vič – Rudnik, Skupščina občine Škofja Loka in skupščina mesta Ljubljane. Po
potrditvi urbanističnega načrta in po potrditvi krajinskega parka 3. reda, se naj bi območje
urejalo z urbanističnim načrtom, posebno s sestavinami odloka za urejanje krajinskega parka
ter s spomeniško-varstvenim redom za krajinski park. Ker odloka niso sprejele vse občine,
Doles navaja (2008, str. 26), da krajinski park Polhograjski Dolomiti pravnoformalno ne
obstaja.
Ker Zavod za varstvo narave krajinski park Polhograjski Dolomiti vodi v seznamu
zavarovanih območij ter glede na smernice za pripravo občinskih prostorskih načrtov, ki jih je
taisti zavod poslal občinam, ki so odlok sprejele, in katere upoštevajo določila odloka,
krajinski park smatram in obravnavam kot veljavno zavarovano območje v Sloveniji.
4.3.1. Smernice razvoja krajinskega parka v urbanističnem načrtu
Urbanistični načrt je predlagal okvirno dolgoročno usmeritev za urejanje in razvoj območja
Polhograjskega hribovja, določena območja zazidljivosti pa so bila določena zelo natančno.
Razvoj krajinskega parka Polhograjski Dolomiti naj bi temeljil na optimalnem razmerju med
razvojem kmetijstva, gozdarstva, turizma na eni in varstvom kulturne dediščine in narave na
drugi strani.
Osnova za koncept namenske rabe površin v urbanističnem načrtu je bila razmejitev
krajinskega parka na dve območji. Opredelitev predvidenega razvoja območja krajinskega
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parka v večji meri ni bila natančna in gre za splošne usmeritve urejanja degradiranih območij
krajinskega parka.
Splošne smernice razvoja krajinskega parka Polhograjski Dolomiti določene v urbanističnem
načrtu so bile:
- Zavarovanje in urejanje površin za vse oblike rekreacije
- Dostopnost površin v mirnem okolju za rekreacijo z javnimi prometnimi sredstvi
- Rekreacijske aktivnosti: mirni rekreaciji: peš turizmu, turnemu smučanju, hitrostnemu
smučanju in sankanju, skokom, trim stezi, ježi, taborjenju.
V ožjem območju krajinskega parka je bil planiran razvoj kmetijskih in kmečko – turističnih
ter turistično – rekreacijskih dejavnosti in gozdnega gospodarstva. Zazidljive površine, razen
v določenih območjih nekaterih kmetij, zaselkov in naselij za zgoraj naštete dejavnosti, niso
bile predvidene. Dovoljena je bila le gradnja izjemnih objektov, pod pogoji spomeniško
varstvenega reda.
Tudi v širšem območju je bil planiran razvoj kmetijskih in kmečko – turističnih ter turistično
– rekreacijskih dejavnosti in gozdnega gospodarstva. V širšem območju so bili predvideni
turistično – rekreacijski centri, ki bi vključevali počitniško – stanovanjske cone, javne
turistične – športne in gostinske objekte, športne, rekreacijske in prometne površine.
Za ostale dele razvrednotene pokrajine so predlagani sanacijski ukrepi – obvezna intenzivna
zazelenitev z drevjem in adaptacije. Gradnja je bila prepovedana na celotnem območju
krajinskega parka tudi ob hudournikih.
Le v območju določenih zazidljivih površin širšega območja krajinskega parka je bila
dovoljena gradnja stanovanjsko – počitniških objektov.
Na celotnem območju krajinskega parka so nezazidljivi vsi vrhovi in grebeni ter območja ob
hudournikih. Zazidljive površine, ki se urejajo z urbanističnim načrtom (z lokacijsko
dokumentacijo) so manjša od 10. Zazidljive površine so namenjene za počitniško –
stanovanjske, turistične in spremljajoče objekte. Zazidljive površine so bile določene kot
zazidalni otoki v naslednjih naseljih: Studenčice, Žlebe, Golo Brdo, Topol, Belo, Osredek,
Smolnik.
Za sanacijo so bile določene površine v območju nedovoljenih stanovanjskih in počitniških
gradenj. Dopuščena je bila zazidava vrzeli in sicer za počitniške, stanovanjske, turistične in
spremljajoče objekte. Površine za sanacijo se naj bi urejale z urbanističnim načrtom na način:
intenzivna zasaditev z drevjem, adaptacija objektov, … v delih naselij: Studenčice, Žlebe,
Topol, Trnovec, Vaše, Petačev graben, Mačkov graben, Polhov Gradec.
V obrobnem območju so bila predvidena športna igrišča, ki naj bi se navezovala na gostinsko
– turistične objekte ob vstopih na peš transverzale. Turistično – rekreacijski centri, ki jih je
predvidel urbanistični načrt se urejajo z zazidalnimi načrti.
Za turistični motorni promet so bile predvidene 3 transverzale:
Žirovnikov graben – Sora
Polhov Gradec – Škofja Loka
Polhov Gradec - Poljane
Krajinski park naj bi obkrožala turistično rekreacijska cesta, ki bi potekala po obstoječih
cestah: Polhov Gradec – Gorenja vas – Škofja Loka – Medvode – Šentvid – Dolnice –
Stranska vas – Polhov Gradec. Druge turistične ceste se bi v centrih slepo zaključevale s
parkirnimi prostori. Vsa ostala cestna mreža je predvidena za lokalni dovoz. Peš transverzale
se navezujejo na postaje javnega prometa.
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5. REGIONALNOGEOGRAFSKI ORIS OBMOČJA
5.1. Naravnogeografske značilnosti
5.1.1. Kamninska zgradba in relief
Kot najpomembnejšo naravnogeografsko značilnost Polhograjskega hribovja, ki se odraža
tudi v krajinskem parku Polhograjski Dolomiti, je potrebno poudariti veliko reliefno energijo,
ki v sklopu z vsemi ostalimi naravno- in družbenogeografskimi značilnostmi daje
Polhograjskemu hribovju svojstven pečat. V reliefnih potezah se kaže izrazita dvojnost:
strmine z veliko reliefno energijo in nižinski del Šujice, Horjulke, Male in Velike Božne,
Male vode in Gradaščice.
Gre za eno geološko in tektonsko ter posledično tudi reliefno, pedološko in vegetacijsko
najbolj pestrih pokrajin v Sloveniji. Območje pripada zahodnemu podaljšku posavskih gub in
predstavlja najnižji del slovenskega predalpskega sveta, saj le dva vrhova segata nad 1000
metrov (Tošč 1021 m, Pasja ravan 1020 m). Celotno površje se znižuje proti Ljubljanski
kotlini, ob robovih na severu proti Poljanski dolini, na jugu proti Horjulki in Šujici oziroma
Ljubljanskemu barju (Tolmač za list Kranj, 1983).
KARTA 4: Relief Polhograjskega hribovja

Jedro krajinskega parka Polhograjski Dolomiti predstavlja najvišji in najbolj tipičen del
Polhograjskega hribovja. Najvišje vrhove gradijo dolomiti. Med njimi sta najbolj znana
Grmada (898 m) in Sveti Lovrenc oz. Gora (824 m). Ti vrhovi izstopajo s strmimi skalnimi
23

Razvojne možnosti in problemi krajinskega parka Polhograjski Dolomiti

pobočji. Zaradi slabe odpornosti dolomita proti mehanskemu preperevanju so marsikje nastala
obsežna erozijska žarišča. Dolomitna pobočja so pogosto razčlenjena s plitvimi suhimi
dolinicami, ki potekajo v smeri največje strmine na pobočju (Slovenija pokrajine in ljudje,
1999).
KARTA 5: Geološka karta Polhograjskega hribovja

Na zahodnem delu krajinskega parka Polhograjski Dolomiti prevladujejo zaobljeni vrhovi in
široka slemena, ki so razrezana s številnimi grapami. Pripada mu območje povirnega dela
Velike Božne in desni povirni del Poljanske Sore in Brebovščice. Na jugovzhodnem delu, ki
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ga pretežno gradijo lapornati apnenci in dolomiti, se kažejo značilnosti kontaktnega krasa.
Apnenec sicer malokje prekriva večje sklenjene površine, plasti apnenca se menjavajo s
plastmi drugih kamnin, zato je kraških pojavov razmeroma malo. Izjema je kraški ravnik pri
Toškem Čelu, ki ga gradi svetlosiv neplastovit apnenec in je gosto prepreden z vrtačami.
Žlebsko oligocensko gričevje gradijo peščene in lapornate gline, konglomerat in peščenjak.
Reliefno to območje ne sodi v Polhograjsko hribovje (Gabrovec, 1989).
Območje krajinskega parka Polhograjski Dolomiti pretežno gradijo karbonatne kamnine.
Vendar se na relativno kratkih razdaljah se menjavajo plasti različnih dolomitov in apnencev s
skrilavimi glinovci, laporji, peščenjaki in konglomerati.
Apnenci in dolomiti pomenijo stabilna tla, na drugi strani pa so nosilci velikih količin
podzemnih voda. V takšnih območjih je potrebna sonaravna usmerjenost, predvsem z vidika
načrtovanja izrabe prostora kot tudi z vidika minimalnega obremenjevanja (Ogrin, Plut 2009).
Nekarbonatne kamnine so v območju krajinskega parka sicer manj zastopane, predstavljajo pa
območje, kjer se pogosto (ob nalivih) pojavljajo zemeljski plazovi in usadi.
SLIKA 6: Suha dolinica na pobočju Tošča

SLIKA 7: Erozijsko žarišče na Grmadi

Avtorica: Trnovec Barbara, 2011

Avtorica: Trnovec Barbara, 2011

Geološka sestava ima velik pomen za podzemne vode. Za analizo vodonosnih slojev je bila
narejena hidrogeološka karta obravnavanega območja. Vodonosniki so razvrščeni glede na tip
poroznosti (medzrnska in razpoklinska vključno s kraško), glede na obširnost (obširni,
lokalni, manjši) in glede na izdatnost (srednja do visoka izdatnost, nizka do srednja izdatnost,
spremenljiva izdatnost). Četrto kategorijo predstavljajo neznačilni vodonosniki z lokalnimi in
omejenimi viri podzemne vode, brez pomembnih virov podzemne vode in obsežni
vodonosniki, ki ležijo pod tankim pokrovom).
Karta 6 kaže, da večji del v krajinskem parku Polhograjski Dolomiti predstavljajo
razpoklinski vodonosniki, kar je glede na prevlado karbonatnih kamnin pričakovati. V
območjih permskih in permokarbonskih kamnin so manjši vodonosniki z lokalnimi in
omejenimi viri podzemne vode. V oligocenskem Žlebskem gričevju so plasti brez virov
podzemne vode. Na vzhodnem delu krajinski park sega do obsežnega območja obširnih in
srednje do visoko izdatnih vodonosnikov (kjer prevladuje medzrnski tok) – Ljubljanskega
polja. Na jugu se vršaj Gradaščice zajeda v vodonosne plasti Ljubljanskega barja, kjer je
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podtalnica tik pod tankim pokrovom. Približno polovica območje krajinskega parka torej
predstavljajo razpoklinski vodonosniki, ki so na obremenjevanje izjemno občutljivi.
KARTA 6: Hidrogeološka karta Polhograjskega hribovja

V krajinskem parku izrazito prevladujejo nadmorske višine med 400 in 800 m. Delež
nadmorskih višin med 800 in 1000 m je skromen (7 %). Nadmorska višina neposredno in
posredno vpliva na naravne in družbene sestavine pokrajine, predvsem na poselitev in
kmetijstvo (Perko, 1998b).
Prvotno je bila najvišji vrh Polhograjskega hribovja Pasja ravan, v 70ih letih prejšnjega
stoletja, so jo z obsežnimi zemeljski deli znižali za 9 metrov.
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KARTA 7: Nadmorske višine Polhograjskega hribovja

GRAFIKON 1: Delež višinskih pasov v krajinskem parku Polhograjski Dolomiti
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Bolj kot nadmorske višine nam značaj obravnavanega območja pokažejo nakloni. Iz grafikona
1 je razvidno, da v krajinskem parku prevladujejo (85 %) nakloni nad 12°, kar kaže na
(uvodoma povedano) veliko reliefno energijo obravnavanega območja. Značilni so močni
denudacijski in erozijski procesi, ki jih deloma zadržuje gozd, ki prekriva doberšen del
Polhograjskega hribovja, v samem krajinskem parku pa je delež strmin in tudi gozda še večji.
Naklon je za človeka najpomembnejši omejitveni dejavnik v prostoru. Pomembne so meje
naklonskih razredov: do 5° (6°; Perko, 1998c, 2007) ni omejitev rabe, 12° je meja modernega
kmetijstva in poselitve, nad 20° so kmetijska obdelava, poselitev in gradnja infrastrukture zelo
omejeni in tvegani (Cigale in sod., 2002).
KARTA 8: Nakloni Polhograjskega hribovja
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GRAFIKON 2: Delež naklonski razredov v krajinskem parku Polhograjski Dolomiti
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5.1.2. Podnebje
Območje Polhograjskega hribovja po Ogrinu (1996, str. 50) pripada zmernemu celinskemu
podnebju zahodne in južne Slovenije. Zanj velja, da je zaradi lege v zahodnem delu
predalpskega hribovja in na območju dinarske pregrade značilna velika (nadpovprečna)
namočenost s sredozemskim padavinskim režimom.
V zahodnem delu krajinskega parka Polhograjski Dolomiti v povprečju na leto pade 16001700 mm padavin, v vzhodnem delu pa 1200-1600 mm (Ogrin, 1996). Zaznano je upadanje
količine padavin proti vzhodu. V višjih zahodno ležečih predelih pade več padavin: Šentjošt*
(1711 mm), Črni Vrh (1680 mm); kot v vzhodnih: Topol pri Medvodah (1648 mm); povsod
pa več kot v dolinah: Poljane v Poljanski dolini* (1646 mm), Vrhnika* (1559 mm),
Ljubljana* (1368 mm) (Arhiv klimatoloških podatkov…, 2007). Topol pri Medvodah je edina
meteorološka postaja, ki v obravnavanem krajinskem parku beleži temperature. Zaznane so
temperaturne razlike med višjimi in nižjimi deli hribovja. Okoli 400 m nad vznožjem dolin so
povprečne temperature nižje le za stopinjo, pozimi pa imajo sosednje dolinske postaje (Škofja
Loka, Lipe*, Vrhnika*) zaradi temperaturne inverzije celo nekoliko nižje temperature od višje
ležečih (Rovte*, Javorje*, Šmarna gora*) (Slovenija, pokrajine in ljudje, 1999).
Za funkcijsko vrednotenje podnebja je pomembna letna razporeditev padavin, saj vpliva na
vodno oskrbo, kmetijstvo in turizem. Količina padavin je v krajinskem parku Polhograjski
Dolomiti preko leta dokaj enakomerna. Najbolj so namočeni jesenski meseci, veliko padavin
pade tudi spomladi in zgodaj poleti, najmanj pa pozimi. Območje ima pretežno sredozemski
padavinski režim, ki pa na vzhodni strani kaže poteze celinskega padavinskega režima
(Radinja, 1996). V vseh mesecih pade v povprečju več padavin kot jih izhlapi, zato ni
nevarnosti suše. Občasno do nje pride na najplitvejših prsteh na dolomitu. Zaradi ugodnih
podnebnih razmer v toplem pasu, so tu nastala razmeroma velika naselja, od katerih so bila v
preteklosti nekatera občinska središča (Slovenija, pokrajine in ljudje, 1999).

_____________________________________________________
*padavinska postaja ne leži znotraj krajinskega parka Polhograjski Dolomiti
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KARTA 9: Povprečna letna višina
padavin

KARTA 10: Povprečna letna temperatura
zraka

Omeniti velja meglo, ki je v Ljubljani v hladni polovici leta pogost vremenski pojav.
Ljubljana je med mesti v Evropi z največjim številom meglenih dni na leto. Vrhovi
krajinskega parka Polhograjski Dolomiti pogosto segajo iznad plasti megle in so tako še
privlačnejši za obisk.
SLIKA 8: Vrhovi Polhograjskega hribovja segajo iznad plasti megle (v sredini Grmada)

Avtorica: Barbara Trnovec, 2011

Ekspozicija površja je reliefna značilnost, ki bistveno vpliva na količino prejete sončne
energije, posredno pa na druge naravnogeografske procese in človekove dejavnosti (Perko,
1998d). V Polhograjskem hribovju, ki poteka v alpski smeri (vzhod – zahod), prevladujejo
severne in južne ekspozicije. Najvišje temperature so na južnih pobočjih in sredi hribovja, v
višinah okoli 500 m, tik nad inverzno mejo. Te nadmorske višine in ekspozicije so v
Polhograjskem hribovju precej pogoste in so pomembno vplivale na poselitev (Repe, 2006).V
severnih legah prevladuje gozd, na južne (severni deli dolin Gradaščice, Šujice) pa je vezana
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poselitev. Delež gozda se je sicer, zaradi opuščanja kmetijstva v zadnjih desetletjih, povečal
tudi na prisojnih pobočjih.
KARTA 11: Ekspozicije Polhograjskega hribovja

5.1.3. Vode
Vodni tokovi znotraj krajinskega parka Polhograjski Dolomiti pripadajo porečju Gradaščice,
Poljanske Sore, Sore in Save in so del črnomorskega povodja.
Pomladanski višek nastopi marca ali aprila (taljenje snega), drugi višek je novembra. Prvi
nižek je avgusta (kljub nadpovprečno visokim padavinam) in drugi januarja ali februarja.
Odtočni rečni režim je snežno-dežni, vendar se v posameznih letih kaže prevlada jesenskega
padavinskega viška nad snežnim. To nakazuje na klimatsko prehodnost ozemlja in
neenakomerno količino snega od leta do leta (Radinja, 1996).
Gradaščica je največji in osrednji vodotok v katerega se steka večina vode z obravnavanega
območja. Sestavljata jo dva glavna hudourniška potoka, Božna in Mala voda, ki se pod
Polhovim Gradcem združita.
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Na Gradaščici je vodomerna postaja v Dvoru, ki pokriva približno polovico porečja
Gradaščice (povirni del). Po podatkih za hidrometrično zaledje pade na tem območju 1761
mm padavin, od tega jih 726 mm (42 %) izhlapi in 1035 mm (59 %) odteče (Vodna bilanca
Slovenije, 2011). Ker na Gradaščici ni druge vodomerne postaje, prikaz značilnosti rečne
mreže Gradaščice izhaja iz podatkov za Šujico. Porečje Šujice ima enake podnebne razmere,
razlike pa so v reliefni energiji zalednega dela, kar nazorno kažejo podatki. Za Šujico (na
vodomerni postaji Razori) velja, da izhlapi 45 % padavin in odteče 55% padavin (Vodna
bilanca Slovenije, 2011).
KARTA 12: Rečna mreža preučevanega območja

Iz tabele 4 je razvidno, da so velike razlike med najnižjimi in najvišjimi obdobnimi pretoki,
kar kaže na hudourniški značaj reke. Za Šujico velja, da znaša razmerje med najnižjim in
najvišjim obdobnim pretokom 1: 211. Za Gradaščico lahko sklepam, da je to razmerje večje,
saj je njen povirni del bolj pahljačaste oblike, leži na bolj ali manj neprepustnih kamninah in
dolina Gradaščice je ožja od doline Šujice. Na hudourniški značaj kaže tudi razmerje med
stalnimi in nestalnimi vodotoki.
V Polhograjskem hribovju nestalni vodotoki predstavljajo polovico vseh vodotokov, znotraj
krajinskega parka pa je delež nestalnih vodotokov 53 % (izračunano iz podatkov: Javne
informacije Slovenije, Geodetska uprava RS, Hidrografija – linijski objekti, 2011).
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TABELA 4: Karakteristični pretoki (m3/s ) (Šujica – Razori; obdobje 1971 - 2000)
najmanjši
obdobni
pretok
srednji
obdobni
pretok
največji
obdobni
pretok

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

leto

0,168

0,168

0,168

0,291

0,241

0,14

0,14

0,143

0,161

0,161

0,236

0,263

0,14

1,38

1,37

1,63

1,71

1,16

1,19

0,82

0,70

1,09

1,72

1,92

1,68

1,36

23,6

13,9

22,1

18

18,8

20,5

15

15

25,7

29,5

28,6

16,6

29,5

Vir: Vodna bilanca Slovenije, 2011

Poplave
Izrazit hudourniški značaj vodnih tokov v območju velike reliefne energije Polhograjskega
hribovja botruje vsakoletnim poplavam v t.i. grabnih in nižinskem delu preučevanega
območja, hkrati pa tudi v območju jugozahodnega in južnega dela Ljubljane, kamor se vode z
območja stekajo. Ljudje so vajeni vsakoletnih poplav, kjer so pod vodo najnižji predeli
dolinskega dna ter cesta Polhov Gradec – Ljubljana, v Dvoru in Logu. Naselja so večinoma
umaknjena ob robove dolin oziroma ob vznožja vzpetega sveta. Kljub poplavni ogroženosti
so marsikje novejše gradnje, zaradi pomanjkanja prostora za poselitev, usmerjene tudi v
območja, ki so poplavna.
Celotno območje dolinskega dna Horjulke in Gradaščice je ob nastopu velikih padavin
poplavno in oblikuje naravni zadrževalni prostor za visoke vode. S celotnega povodja
Gradaščice, ki obsega 155 km2 se vode združijo v strugo Gradaščice pri Bokalškem jezu. Od
tu naprej poplavljajo jugozahodni in južni del Ljubljane. Poplavno območje Gradaščice in
Malega Grabna, od Polhovega Gradca do izliva v Ljubljanico meri 1333 ha. Od tega je
približno 468 ha urbanih površin ter 855 ha kmetijskih površin (Načrtovanje celovite…,
2007).
Po velikih poplavah v Polhovem Gradcu leta 1924 in 1926 so bila narejena večja vzdrževalna
in protipoplavna dela na vodotokih, predvsem gre za pregrade na Mačkovem grabnu, Veliki
in Mali Božni, Žerovniku in Prosci. Trenutno (november 2011) po petdesetih letih od prvih
posegov v vodne tokove potekajo sanacijska dela (čiščenje pregrad, utrditev rečnih bregov) na
Gradaščici in Mali vodi. Zadnje večje poplave na območju Polhovega Gradca so bile
novembra 2010. Bolj kot Polhov Gradec je bil prizadet jugozahodni del Ljubljane.
Zaradi velike poplavne ogroženosti naselij ob spodnjem toku Gradaščice je bil leta 2003
določen Program priprave Državnega lokacijskega načrta za zagotavljanje poplavne varnosti
jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova – Polhov Gradec. Med drugim je
na območju povodja Gradaščice predvidena izgradnja suhega zadrževalnika Razori.
Realizacija tega bo z drugimi ureditvami omogočila višjo kakovost bivanja na teh območjih in
dolgoročno zniževanje stroškov, ki nastajajo kot posledica poplav. Pregradni nasip naj ne bi
imel negativnih vplivov na podobo doline. Načrtovana je krajinska zasnova, ki naj bi
upoštevala obstoječe krajinske vzorce v prostoru (Načrtovanje celovite…, 2007).
Območje krajinskega parka zavzema geološko najpestrejše predele Polhograjskega hribovja
(izvzeta so nižinska območja), zato so potoki, ki imajo izrazito hudourniški značaj, izjemno
prodonosni. Izgradnja zadrževalnika Razori neposrednih učinkov na krajinski park
Polhograjski Dolomiti ne bo imela. Zastajanje vode naj bi nekaj dni na leto segalo tudi v
območje krajinskega parka, vendar to ne smatram kot grožnjo zavarovanemu območju. Velja
pa poudariti, da vsakršni posegi v del porečja, ki je zaprt pokrajinski sistem, povzročijo
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spremembe na drugem delu porečja. To pomeni, da bi morali biti vsi posegi in dejavnosti v
krajinskem parku, ki predstavlja 2/3 površine porečja Gradaščice dobro premišljeni.
KARTA 13: Poplavna območja Polhograjskega hribovja

5.1.4. Prsti in rastje
Na območju Polhograjskega hribovja prevladujejo prsti, ki po Lovrenčaku (1998, str. 114)
spadajo v skupino prsti v gričevjih, hribovjih in gorovjih, deloma (zaradi prisotnosti krasa) so
prisotne tudi prsti, ki so sicer značilne za kraške ravnike in planote, ter (v nižinskih delih)
prsti značilne za doline in nižine.
Na območju krajinskega parka Polhograjski Dolomiti ločimo šest tipov pedokartografskih
enot. Določeni so glede na prevladujočo pedosistematsko enoto, ki predstavlja od 40-100 %
zastopanost, od možnih treh prisotnih pedosistematskih enot.
Na osrednji del krajinskega parka Polhograjski Dolomiti (pobočja, ki jih gradita dolomit in
apnenec) sta vezani rendzina in rjava pokarbonatna prst. Prav tako prevladujeta v zahodnem
delu krajinskega parka. Kmetijsko obdelavo poleg strmin, omejuje plitvost prsti. Ob grabnih
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(Mačkov, Jernejčkov, Potrebuježev, Petačev) so prsti izprane, prav tako tudi v območju
Žlebskega gričevja. Na lapornatem apnencu so se razvile rjave evtrične prsti, ki so ponekod v
hribovju obdelane (kulturne terase), večinoma pa jih porašča gozd (strmine). Na nekarbonatni
kamninski osnovi (skrilavi glinovci) so distrične rjave prsti. Zanje je značilna večja kislost in
pomanjkanje hranilnih snovi. Večinoma jih porašča gozd.
Prsti v krajinskem parku Polhograjski Dolomiti so ogrožene z vidika vodne erozije (zaradi
velike reliefne energije območja) ter pozidave.
KARTA 14: Prsti Polhograjskega hribovja

Rastje je vezano na litološko zgradbo, prsti in ekspozicijo. Nadmorska višina nanj vpliva v
manjši meri. Krajinski park Polhograjski Dolomiti zaznamuje velik delež gozda (77,4 %).
Prevladujejo različne združbe bukovih gozdov. Nad 800 metri se pojavijo tudi jelovi gozdovi,
na distričnih prsteh v nižini se ponekod pojavljajo kisloljubni borovi gozdovi. Na karbonatnih
kamninah je vegetacija nekoliko bolj pestra. Na apnencih prevladujejo bukovi gozdovi,
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medtem ko ima na dolomitu vpliv na rastje gozdnih združb tudi ekspozicija. Na strmih
skalnih prisojnih pobočjih rastejo borovi gozdovi, manj so razširjeni hrastovo-gabrovi
gozdovi. Na preostalih legah prevladuje združba črnega gabra in bukve. V preteklosti so v
Polhograjskem hribovju gozdove pretirano krčili, zlasti zaradi težnje po pridobitvi kmetijskih
površin in trgovanja z lesom. Predvsem na prisojnih pobočjih zato segajo kmetije razmeroma
visoko (na 927 metrih leži najvišja kmetija Polhograjskega hribovja). Ko opuščeni pašniki
niso več služili svojemu namenu, so bili prepuščeni naravnim dejavnikom, kar je povzročilo
številne zemeljske plazove in usade (Setnikar – Kucler, 1997)
5.2. Družbenogeografske značilnosti
5.2.1. Prebivalstvo in poselitev
Poselitev Polhograjskega hribovja (in s tem krajinskega parka) se je začela v drugi fazi
agrarne kolonizacije (16. stol.). Posamezniki so bolj ali manj na lastno pest krčili gozdove in
kultivirali zemljo. Nastajale so samotne kmetije, poleg gruntov pa tudi drobna posestva, kajže
(Slovenija pokrajine in ljudje, 1998). Danes je večina naselij in zaselkov razporejenih po
položnih planotah, zaobljenih slemenih in kopah. Posebno ugodna za naselitev so prisojna
pobočja, ki se dvigajo nad dolinsko meglo. Za doline so značilne gručaste vasi.
V hribovskih naseljih Polhograjskega hribovja (jedru krajinskega parka) nad 600 m n. v.
prebivalstvo absolutno in relativno upada. V številu prebivalcev so med kraji velike razlike, ki
izvirajo iz različne prometne dostopnosti. V Črnem Vrhu in Smolniku zaradi razmeroma
dobre cestne povezave in avtobusnih zvez prebivalstvo v zadnjih letih celo narašča, v
sosednjem Rovtu in Srednjem Vrhu pa še vedno upada.
V dnu dolin prebivalstvo absolutno in relativno narašča. Na Dobrovi, stičišču horjulske in
gradaške doline je bil največji porast prebivalstva v šestdesetih letih, ko se je prebivalstvo
podvojilo. V kasnejših letih se je priseljevanje usmerilo v sosednje vasi proti Polhovemu
Gradcu, kjer se je število prebivalcev povečalo za polovico v zadnjih dvajsetih letih, v
Hruševem pa se je celo podvojilo. V glavnih dolinah prevladujejo gručaste vasi, ki so
večinoma postavljene na vršaje stranskih potokov. Gručaste vasi so še na ugodnih prisojnih
legah ter redkih uravnavah, sicer pa prevladuje poselitev v obliki samotnih kmetij in manjših
zaselkov. Središčna naselja Polhograjskega hribovja so Dobrova, Horjul in Polhov Gradec.
Poleg tega so v hribovju številna središčna naselja najnižje stopnje, ki imajo le krajevni
pomen. V njih je vsaj 4-letna osnovna šola, trgovina, sedež krajevne skupnosti, sedež župnije
in gostišče. Take središčne vasi so Črni vrh in Lučine ter Šentjošt (Slovenija pokrajine in
ljudje, 1998).
Število prebivalcev krajinskega parka Polhograjski Dolomiti je ocenjeno na podlagi podatkov
Popisa iz leta 2002, pri čemer so upoštevani podatki za naselja, ki ležijo v krajinskem parku
ali imajo jedro v krajinskem parku. Vključenih je bilo 25 naselij.
Skupno število prebivalcev krajinskem parku Polhograjski Dolomiti je znašalo 3.083 (Popis
prebivalstva, 2002). Največ naselij in prebivalcev krajinskega parka je v občini Dobrova –
Polhov Gradec (13 naselij, 23 % prebivalcev občine). Iz občine Medvode je v krajinskem
parku 11 naselij ( v KPPD živi 11 % prebivalcev občine). Iz Mestne občine Ljubljana je v
krajinskem parku naselje Toško Čelo (tu stanuje 22 ljudi, kar predstavlja manj kot 1 %
prebivalstva krajinskega parka). V tabeli 5 so primerjani podatki o številu prebivalcev po
popisu iz leta 2002 in leta 1971, časa, ko je bil ustanovljen krajinski park Polhograjski
Dolomiti.
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TABELA 5: Število prebivalcev po naseljih v krajinskem parku Polhograjski Dolomiti
OBČINA
(2002)

NASELJE

ŠT.
PREBIVALCEV
(Popis 1971)

Briše pri
Polhovem
Gradcu
Butajnova
Črni Vrh
Osredek pri
Dobrovi
Planina nad
Horjulom
DOBROVA - Podreber
POLHOV
Praproče
GRADEC
Rovt
Selo nad
Polhovim
Gradcem
Setnica - del
Setnik
Smolnik
Srednji Vrh
skupaj
Belo
Brezovica
pri
Medvodah
Golo Brdo
Osolnik
Seničica
Setnica - del
MEDVODE
Studenčice
Tehovec
Topol pri
Medvodah
Trnovec
Žlebe
skupaj
LJUBLJANA Toško Čelo
SKUPAJ
KPPD

ŠT.
PREBIVALCEV
(Popis 2002)

162

155

191
271
31

210
279
65

113

110

53
105
93
53

113
102
59
36

87
196
96
107
1558
8
22

33
173
125
84
1544 50,3 % / 23 %
27
10

147
/
149
/
57
21
131

342
26
212
17
109
23
151

117
315
967
49
2.574

DELEŽ
PREBIVALSTVA
KPPD / DELEŽ
PREBIVALSTVA
OBČINE V KPPD
(2002)

130
470
1517 49 % / 11 %
22 0,7 % / 0,008 %
3.083

(Vir podatkov: Osnovni podatki za naselja, 2011; Popis prebivalstva 1971, 2012)
Opomba: Zaradi teritorialnih sprememb so bili prebivalci nekaterih naselij med obema popisoma administrativno
preseljeni iz enega naselja v drugega (Milenković …, 2007).

Iz tabele 5 je razvidno razmerje v številu prebivalcev po naseljih med obema popisoma.
Podatki kažejo na upadanje števila prebivalstva v nekaterih naseljih: Rovt, Selo nad Polhovim
Gradcem in Srednji Vrh. To so naselja zahodnega dela Polhograjskega hribovja, kjer se,
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predvsem zaradi slabe prometne dostopnosti, kažejo značilnosti gibanja števila prebivalstva v
slovenskem hribovitem svetu (depopulacija). V naseljih: Osredek pri Dobrovi, Podreber,
Smolnik, Belo, Golo Brdo, Seničica, Studenčice in Žlebe je očitno opazno povečanje števila
prebivalcev (npr. Golo Brdo za 232 %). Število prebivalcev se je povečalo zlasti v naseljih v
katerih se je pred letom 1970 nenadzorovano širila stanovanjska (in počitniška) gradnja in se
je nato po letu 1974 urejala z urbanističnim načrtom in zazidalnimi načrti.
Poleg podatkov o številu prebivalcev znotraj krajinskega parka Polhograjski Dolomiti je
smiselna predstavitev teh podatkov za obrobna naselja, ki prav tako predstavljajo nosilce
razvoja območja ter hkrati gonilne sile pritiskov na okolje. Krajinski park Polhograjski
Dolomiti leži v bližini Ljubljane, oz. ožjega suburbaniziranega pasu našega glavnega mesta.
To je območje z visoko gostoto prebivalstva, s številnimi novimi stanovanjskimi soseskami
(npr. Gabrje) in načrtovanimi stanovanjsko-rekreacijskimi površinami (Podutik). Tabela 6
prikazuje število prebivalcev v neposredni bližini krajinskega parka Polhograjski Dolomiti.
TABELA 6: Število prebivalcev leta 2002 v naseljih v neposredni bližini KPPD
OBČINA

DOBROVA - POLHOV
GRADEC

MEDVODE
HORJUL
GORENJA VAS POLJANE
MOL
skupaj
skupaj brez MOL-a

NASELJE

ŠTEVILO PREBIVALCEV

Polhov Gradec
Srednja vas
Hrastenice
Hruševo
Dobrova
Šujica
Medvode
Goričane
Sora
Šentjošt nad Horjulom

613
161
51
371
913
387
4951
529
344
346

Lučine

160

Ljubljana
Medno
Stanežiče

258873
387
670

skupaj

2.496

5.824
346
160
259.930

277.582
8.826
(Vir podatkov: Popis prebivalstva 2002)

Analiza izgradnje stanovanjskih objektov po letu izgradnje, potrjuje navedbe iz
urbanističnega načrta. Gradnja le teh se je začela povečevati po letu 1960, v času snovanja
krajinskega parka je bila največja. Kot pa vidimo, se po sprejetju odloka o urbanističnem
načrtu gradnja ni upočasnila, ampak je naraščala vse do devetdesetih let.
Prostorska razporeditev stanovanjskih objektov (karta 15) kaže, da se je v naseljih v katerih je
bila z urbanističnim načrtom določena gradnja objektov v skladu s tem ali zazidalnimi načrti,
objekti gradili bolj strnjeno. Predvsem v zahodnem delu krajinskega parka pa je nazorno
prepoznana razpršena gradnja, delno tudi po uveljavitvi urbanističnega načrta. Zahodni del
krajinskega parka je sicer hribovito območje samotnih kmetij, zato so tovrstni rezultati
pričakovani. V tem delu je sicer veliko objektov iz časa pred letom 1967, ko razpršena
gradnja še ni bila prepoznan kot problem. Ugotavljam, da se z leti stanovanjski objekti gradijo
manj razpršeno in se držijo starejših zgradb.
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GRAFIKON 3: Število stanovanjskih objektov v KPPD (po letu izgradnje)
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do 1900

stanovanjski objekti

leto izgradnje
(Vir: Javne informacije Slovenije, Geodetska uprava RS, Podatki o nepremičninah, 2011; Javne informacije
Slovenije, Geodetska uprava RS, Podatki katastra stavb, 2011)

KARTA 15: Stanovanjske stavbe po letu izgradnje

TABELA 7: Zgrajeni objekti v krajinskem parku KPPD glede na dejansko rabo stavbe
Do leta 1973
Po letu 1974
Ni podatka o letu
skupaj
Stanovanjska

600

765

3

1368

Nestanovanjska

994

851

34

1879

3

4

29

36

Ni podatka

(Vir podatkov: Javne informacije Slovenije, Geodetska uprava RS, Podatki o nepremičninah, 2011; Javne
informacije Slovenije, Geodetska uprava RS, Podatki katastra stavb, 2011)
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V območju krajinskega parka je 1368 stanovanjskih in 1879 nestanovanjskih objektov. Deli
stavb imajo lahko sicer poleg osnovne (stanovanjske, nestanovanjske) še druge rabe
(počitniška, obrtniška …). V obdobju po sprejetju odloka je bilo zgrajenih 3283 objektov. To
pomeni, da se je število objektov v krajinskem parku krajinskem parku Polhograjski Dolomiti
v 38ih letih povečalo za 167 %.
5.2.2. Turizem in rekreacija
V sodobni družbi je rekreacija na prostem pomemben način preživljanja prostega časa.
Območja znotraj mesta ali v njegovi okolici pomembno prispevajo h kakovosti življenja v
naselitvenih območjih (Jeršič, 1988).
Urbanistični načrt je ocenjeval krajinski park Polhograjski Dolomiti kot območje z izrednimi
doživljajskimi zmožnostmi, ki bo v prihodnosti postalo del mestnih zelenih površin in
rekreacijsko območje za široko zaledje našega glavnega mesta. Poudarjeno je bilo razvijanje
dejavnosti javnega značaja: večja gostišča, kmečki penzioni, naprave za rekreacijo
(smučišča).
Poleg kmetijstva je bil prav turizem v urbanističnem načrtu tista dejavnost, katere razvoj je za
obravnavano območje najbolj zaželen. Največji poudarek je bil dan možnosti za razvoj
izletniškega turizma in turizma na kmetijah. Predlaganih je bilo 13 turistično-rekreacijskih
središč (predvsem na obrobju krajinskega parka Polhograjski Dolomiti). Za kasneje, z
odlokom sprejeto območje krajinskega parka Polhograjski Dolomiti, to pomeni devet
rekreacijskih centrov.
KARTA 16: Predlagani turistično-rekreacijski središča

(Vir: Doles, 2008, str. 30)

Turistično–rekreacijska središča naj bi se urejala z zazidalnimi načrti za posebne namene. Tu
so poleg javnih gostinskih objektov (hotel, motel, penzion) predvideni javni športni objekti:
mala športna igrišča in naprave (bazen, savna, mini golf, drsanje, igrišča, …) in večje
rekreacijske površine (sankanje, hitrostno in turno smučanje, golf, drsanje, vstopi na peš
transverzale in razgledišča ter na prostore za piknike, trim steze, ježo, …). Urbanistični načrt
je predvidel ureditev parkirišč za osebna motorna vozila ter bližnje postaje javnega prometa
(na vstopih v krajinski park) ter ostale spremljajoče dejavnosti.
Danes je območje krajinskega parka zelo obiskano. Prevladuje izletniški turizem, predvsem
ob koncu tedna. Krajinski park obiskovalcem ne ponuja v urbanističnem načrtu predvidene
ponudbe. Obiskovalci so v največji meri poldnevni izletniki, ki krajinskemu parku (z izjemo
nekaj gostiln) ne zagotavljajo dohodka. Na območju krajinskega parka Polhograjski Dolomiti
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je 13 turističnih kmetij, 9 gostiln, evidentiranih je 11 kolesarskih poti. Območje ne nudi
možnosti nočitev, prav tako pa ni smučarskih žičnic, tekaških prog, igrišč, parkirišč itd.
(Turizem v Polhograjskem hribovju, 2012). Območje se na področju turizma ni razvijalo v
predvideni smeri. Urbanistični načrt je pravilno predvidel povečan obisk območja krajinskega
parka.
Zaradi velikega pritiska na naravo so se na obsežnih območjih začeli pojavljati erozijski jarki.
Po pripovedovanju domačinov na območju Polhograjske gore pred dvema desetletjema še ni
bilo nobene poti. Danes so erozijski jarki na posameznih odsekih poti globoki že več kot en
meter. Domačini navajajo kot veliko težavo parkiranje obiskovalcev ter tudi vse več poti, ki si
jih pohodniki in kolesarji izbirajo na poti do vrhov in nazaj. Planinske poti so zadovoljivo
markirane, oznak za krajinski park pa je malo, ponekod so komaj opazne.
SLIKA 9: Označba za krajinski park ob
lokalni cesti Sora - Trnovec skoraj ni opazna

SLIKA 10: Neurejena parkirišča v Topolu

Avtorica: Trnovec Barbara, 2011

Avtorica: Trnovec Barbara, 2011

Počitniška bivališča
Počitniška bivališča so bila najpomembnejši razlog za zavarovanje dela Polhograjskega
hribovja kot krajinskega parka. V urbanističnem načrtu so našteti razlogi za gradnjo
tovrstnega tipa objektov. Omenjeni načrt je bil oblikovan kot pomemben regulator gradnje
počitniških objektov. Prepoveduje razpršene gradnje, gradnja počitniških objektov naj bi bila
omejena izključno na določene cone.
Za gradnjo počitniških bivališč je pomembna potreba po rekreaciji prebivalcev, ki živijo v
urbanem okolju. Želja po počitku in sprostitvi ima večji učinek v spremenjenem okolju. Iz
tega izhajajo različne oblike preživljanja prostega časa, med njimi tudi težnja po zgraditvi
sekundarnega počitniškega bivališča in občasnega bivanja v njem. Skupni učinki potrebe po
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rekreaciji, finančna sposobnost in stopnja izobrazbe so glavni dejavniki, ki so prispevali k
pojavu počitniških bivališč v Polhograjskem hribovju. Kot sekundarna dejavnika gradnje
počitniških bivališč sta bila v urbanističnem načrtu določena naložba v stvarne vrednosti in
oddajanje ter moda in ugled. Pomemben dejavnik pa je tudi razdalja od kraja stalnega
bivališča. Za Ljubljančane je bilo ocenjeno, da se večina njihovih počitniških bivališč pojavlja
od 10 do 160 km od Ljubljane. Z oddaljenostjo od kraja bivanja narašča vrednost rekreativnih
motivov, manjša pa možnost večkratnega obiska. Število počitniških bivališč se je večalo tudi
zaradi poklicne preusmeritve kmečkega prebivalstva, npr. oddaljena, slabše rodovitna
zemljišča ne predstavljajo več eksistenčno nujnega dela kmetije. Marsikje je bilo za relativno
nizko ceno možno kupiti zemljišče za gradnjo počitniške hiše (Urbanistični načrt…, 1973).
Iz karte 17 je razvidno, da so se počitniška bivališča po sprejemu odloka, gradila večinoma v
območjih predvidenih za gradnjo tovrstnih objektov in bolj strnjeno kot pred njim. Hkrati
karta prikazuje gostoto počitniških hiš. Izstopa vzhodni del parka, ki je bil že pred sprejetjem
odloka najgosteje pozidan s počitniškimi stavbami (z odlokom naj bi se razpršena gradnja
ustavila), kot tudi kasneje, vendar se je kasneje gradnja vršila bolj strnjeno; to je po smernicah
iz urbanističnega načrta.
KARTA 17: Primerjava gradnje počitniških bivališč pred in po ustanovitvi krajinskega
parka Polhograjski Dolomiti

Grafikon 4 kaže število zgrajenih objektov po letu izgradnje. Izstopa rast gradnje objektov po
letu 1950 vse do devetdesetih let. Največ počitniških objektov je bilo zgrajenih do konca
osemdesetih let.
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GRAFIKON 4: Število vseh, stanovanjskih in počitniških objektov v KPPD (po letu
izgradnje)
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(Vir: Javne informacije Slovenije, Geodetska uprava RS, Podatki o nepremičninah, 2011; Javne informacije
Slovenije, Geodetska uprava RS, Podatki katastra stavb, 2011)

5.3.

Kmetijstvo in raba tal

Kmetijstvo je izjemno pomembna dejavnost, ki ima velik vpliv tudi na rabo tal. Poleg
oskrbovalne funkcije, je kmetijstvo vedno bolj pomembno tudi zaradi ohranjanja poselitve in
obdelanosti podeželja (ohranjanja kulturne pokrajine). Slednje je urbanistični načrt označil
kot glavni cilj usmerjanja razvoja v območju krajinskega parka Polhograjski Dolomiti. V času
snovanja urbanističnega načrta se je že kazala tendenca širjenja gozdnih površin na račun
kmetijskih zemljišč in na drugi strani, stihijska gradnja na kmetijskih površinah. Urbanistični
načrt navaja da je »v hribovitem in gorskem območju je negovana kulturna pokrajina za
rekreacijo in turizem, pomembnejša od pokrajine z neobdelanimi in opuščenimi agrarnimi
površinami« (Urbanistični načrt…, 1973, str. 47).
Polhograjsko hribovje je glede na pridelovalne razmere manj primeren kmetijski prostor, ki se
po posebni razvrstitvi uvršča med območja z omejenimi dejavniki za kmetijsko pridelavo
(Hribernik, 2006). Izredne strmine so za kmetijstvo velika ovira. Denudacijski in erozijski
procesi na strmih pobočij onemogočajo tudi pašo živine, ki je sicer za območja, katera so za
mehanizirano kmetijstvo neprimerna, najlažji način ohranjanja kmetijske pokrajine. Najvišje
kmetije segajo v zahodnem delu krajinskega parka; to je v naseljih Rovt, Črni Vrh, Selo.
Naravne razmere krajinskega parka sicer ne onemogočajo kmetijske pridelave, vendar
zahtevajo prilagodljivost v smislu ožjega izbora kultur, povečanega ročnega dela, povišanega
stroška obdelave in manjšega donosa.
Urbanistični načrt je izpostavil problem zaraščanja kmetijskih površin. Eden temeljnih ciljev
urbanističnega načrta je bila ohranitev kulturne pokrajine in preprečevanje zaraščanja njiv.
Pri razporeditvi rabe tal ima največjo vlogo naklon, sledi mu kamninska zgradba, nadmorska
višina in sončno obsevanje (Gabrovec, 1989). Gozd pokriva 77,4 % površine krajinskega
parka Polhograjski Dolomiti. Sledijo mu trajni travniki (17,7 %). Manj kot 1 % površine
zavzemajo še naslednji tipi rabe tal: ekstenzivni oziroma travniški sadovnjak (0, 8 %), drevesa
in grmičevje (0,4 %), kmetijska zemljišča v zaraščanju (0,3 %), zemljišča porasla z gozdnim
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drevjem (0,1 %), suho odprto zemljišče s posebnim rastlinskim pokrovom (0,1 %) ter voda
(0,1 %). Pozidano in sorodno zemljišče zavzema 2,4 % površine krajinskega parka.
KARTA 18: Raba tal Polhograjskega hribovja
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6. RAZVOJNI POTENCIALI KRAJINSKEGA
POLHOGRAJSKI DOLOMITI

PARKA

Razvojni potenciali varovanih območij so okoljske, kulturne, socialne in človeške vrednote, ki
nudijo ugodne razmere za nadzorovan regionalni razvoj na osnovi dejavnosti, ki so v skladu s
cilji ohranjanja naravne in kulturne dediščine ter priložnosti za razvoj sonaravnih dejavnosti.
Zavarovana območja so posebej dragocena, vredna območja, ki imajo poleg načelne vrednosti
tudi pomemben ekonomski, okoljski in družbeni potencial, kar je ključnega pomena za
trajnostni razvoj (Lampič, Mrak, 2008). Gre za posebne prostorske in razvojne kategorije, ki
so namenjene ohranjanju narave z ukrepi ohranjanja biotske raznovrstnosti in naravnih
vrednot. Kljub temu, da gre za pretežno naravna območja, to niso nujno tudi nerazvita
območja (Svetina Veder in sod., 2011).
Krajinski park Polhograjski Dolomiti od daleč ne daje vtisa posebnosti v slovenskem
prostoru. Lahko rečemo, da je po geografskih značilnostih območje Polhograjskega hribovja
podobno precejšnjemu delu podeželske Slovenije, saj je hribovito, gozdnato, hudourniško
območje, posejano s samotnimi kmetijami in zaselki, redko poselitvijo in slabimi cestnimi
povezavami. Dejstvo, da gre za »park na papirju«, da je bil namen ustanovitve krajinskega
parka ustavitev stihijske gradnje, ter da je bil zavarovan s prostorskim in ne naravovarstvenim
aktom, nas povsem upravičeno vodi do vprašanj o posebnostih, vrednostih ter potencialih
območja.
V nadaljevanju so vrednoteni razvojni potenciali krajinskega parka Polhograjski Dolomiti.
SLIKA 11: Razvojni potenciali zavarovanih območij

RAZVOJNI
POTENCIALI

okoljski potenciali

Naravnogeografski
razvojni potenciali

kulturni potenciali

človeški potenciali

socialni potenciali

Družbenogeografski razvojni
potenciali

Vir: prirejeno po: Trajnostni razvoj varovanih…, 2008, str. 40

Avtorica: Barbara Trnovec, 2011
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6.1. Naravnogeografski razvojni potenciali
V preteklosti je bil človek kompatibilen del naravnega okolja, sodobni način življenja ljudi pa
nanj vpliva agresivno. Trajnostni razvoj je osnovna komponenta vsakršnega razvoja. Ustrezno
upravljanje z okoljskimi viri ne pomeni le primerne obravnave območij, ki so zakonsko
opredeljena kot naravne vrednote, zavarovana območja, ampak vso naravno okolje.
6.1.1. Naravne vrednote
Po Zakonu o ohranjanju narave (ZON-UPB2, 2004) naravne vrednote obsegajo vso naravno
dediščino na območju Republike Slovenije. Zakon o ohranjanju narave opredeljuje za naravne
vrednote redke, dragocene ali znamenite naravne pojave. Naravne vrednote so lahko tudi drug
vredni pojav, sestavina oziroma del žive ali nežive narave, naravno območje ali del naravnega
območja, ekosistem, krajina ali oblikovana narava (npr. geološki pojavi, minerali in fosili ter
njihova nahajališča, površinski in podzemski kraški pojavi, podzemske jame, soteske in tesni
ter drugi geomorfološki pojavi, ledeniki in oblike ledeniškega delovanja, izviri, slapovi,
brzice, jezera, barja, potoki in reke z obrežji, morska obala, rastlinske in živalske vrste,
njihovi izjemni osebki ter njihovi življenjski prostori, ekosistemi, krajina in oblikovana
narava). S sistemom varstva naravnih vrednot se zagotavljajo pogoji za ohranjanje lastnosti
naravnih vrednot oziroma naravnih procesov, ki te lastnosti vzpostavljajo oziroma ohranjajo,
ter pogoji za ponovno vzpostavitev naravnih vrednot.
Zvrsti naravnih vrednot se določajo na podlagi lastnosti naravnih vrednot, pri čemer se
upoštevajo zlasti značilnosti naravnih pojavov in naravnih oblik. Zvrsti naravnih vrednot so:
površinska geomorfološka, podzemeljska geomorfološka, geološka, hidrološka, botanična,
zoološka, ekosistemska, drevesna in oblikovana naravna vrednota, krajinska vrednota,
mineral in fosil (Uredba o zvrsteh naravnih vrednot, 2002).
Varstvo naravnih vrednot je prvenstveno namenjeno ohranjanju vrednostnih lastnosti, zaradi
katerih je del narave opredeljen za naravno vrednoto, poleg tega pa tudi za ohranjanje drugih
fizičnih, fizikalnih, kemijskih, vidnih in funkcionalnih lastnosti. Osnovno načelo varstva
naravnih vrednot je, da se posegi, dejavnosti in druga ravnanja na naravni vrednoti ali na
območju vpliva na naravno vrednoto izvajajo na način, da se naravna vrednota ne poškoduje
ali uniči (Berginc in sod., 2007).
Naravne vrednote so okoljski potencial, ki ima pomembno vlogo za turizem. Ogled naravnih
vrednot je pogosto vključen v turistično ponudbo. Naravne vrednote dajejo na eni strani
območju specifičnost in zahtevajo ureditev območja naravne vrednote, da je le to čim bolj
privlačno, hkrati pa (po Zakonu o ohranjanju narave, 2004) zahtevajo varovanje in ustrezno
ravnanje z naravno vrednoto in njeno okolico. Prevelik obisk in/ali izgradnja turistične
infrastrukture oz. posegi, ki se nanašajo še na druge dejavnosti (npr. kmetijstvo, promet, …)
lahko ogrozijo ustrezno varovanje.
Urbanistični načrt je kot posebnosti opredelil glacialne relikte: planinska mestnica (Pinguicula
alpina), kranjski petoprstnik (Poentilla carniolica), dlakavi sleč (Rhodedendrom hirsutum),
Cluzijev svišč (Gentiana clussi) in jetičnik (Paederota lutea), Blagajev volčin (Daphne
blagayana) in zlato jabolko (Lilium carniolicum) ter hkrati tudi floristične posebnosti: jožefca
ali dišeči volčin (Daphne cneorum), hladnikov grintavec (Scabiosa hladnikiana), kranjska
selivka (Hladnikia golaka). Blagajev volčin (Daphne blagayana), jožefca ali dišeči volčin
(Daphne cneorum) in Cluzijev svišč (Gentiana clussi) so bili z uredbo o zavarovanju redke
flore zaščiteni. V Urbanističnem načrtu je predlagan poseben varstveni režim za manjša
območja prvobitne narave – rastišča Blagayevega volčina (na Smolniku, na Sv, Lovrencu, na
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Grmadi, na Govejku in na Jetrbenku), ki so bila predlagana za naravne rezervate
mednarodnega (Sv. Lovrenc) in nacionalnega pomena.
Leta 1995 sta bili kot naravni vrednoti državnega pomena zavarovani Polhograjska grmada in
Polhograjska gora kot hrib/vzpetina v Polhograjskih Dolomitih z bogatim in raznovrstnim
rastlinstvom in endemičnimi vrstami (Gora tudi kot klasično nahajališče blagajevega volčina
(Daphne blagayana).
Znotraj meja krajinskega parka Polhograjski Dolomiti je opredeljenih petdeset naravnih
vrednot, devetnajst območij in enaintrideset jam. Pri območjih prednjačijo po zvrsti
hidrološke naravne vrednote, ki jih je dvanajst, površinske geomorfološke vrednote so tri,
botanični dve, ter po ena drevesna in ekosistemska. Večina naštetih naravnih vrednot je
opredeljena tudi z dodatno zvrstjo, to pomeni, da se vrednostne lastnosti (ki so navedene kot
druge) nanašajo le na določenem delu naravne vrednote (Prilogi 3 in 4: Seznam naravnih
vrednot v krajinskem parku Polhograjski Dolomiti). Dve naravni vrednoti (Polhograjska
Grmada in Polhograjska Gora) sta državnega pomena, ostale imajo lokalni pomen.
Površina naravnih vrednot (območja) znaša približno 4,5 % površine krajinskega parka
Polhograjski Dolomiti (5 km2).
SLIKA 12: Blagajev volčin

Vir: Blagajev volčin, 2011

SLIKA 13: Jožefca

Vir: Jožefca, 2011

SLIKA 14: Blagayev spomenik
Blagajev volčin (Daphne Blagayana) je odkril lastnik
graščine v Polhovem Gradcu – naravoslovec grof
Ursini Blagay (1786-1858). Leta 1837 je kustosu
Kranjskega deželnega muzeja sporočil, da je na Gori
(Sv. Lovrenc) našel volčin in ga prosi za določitev.
Freyer je ugotovil, da gre za nov volčin in ga predstavil
znanstveni javnosti. Odkritje je vzbudilo izredno
pozornost v Evropi in že naslednje leto si je rastlino
prišel ogledati saški kralj Friderik Avgust II. V spomin
na kraljev obisk je Blagay v gozdu postavil spomenik
(Blagajev spomenik, 2011).
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KARTA 19: Naravne vrednote Polhograjskega hribovja – območja in jame

6.1.2. Biotska raznovrstnost
Biotska raznovrstnost je (po konvenciji o biološki raznovrstnosti) opredeljena na treh ravneh:
genska, vrstna in ekosistemska. Ohranjanje vseh oblik biotske raznovrstnosti je osnova
trajnemu delovanju naravnih ekosistemov, raznovrsten eksistenčni / razvojni potencial za
prihodnje generacije vseh živih bitij. Biotska raznovrstnost je vrednota sama po sebi, ima
neposredno uporabne funkcije ter posredne, kot je opravljanje ekoloških storitev. Vse
najpomembnejše dobrine in dejavnosti na planetu so odvisne od raznolikosti in
spremenljivosti genov, vrst, populacij in ekosistemov (cv: Plut, 2004a).
Biotska raznovrstnost na Zemlji se zaradi večanja pritiskov na vrste, njihove habitate in
habitatne tipe zmanjšuje. Zmanjševanje pritiskov na naravno okolje je zato pomemben in
edini ustrezen korak k ohranjanju biotske raznovrstnosti.
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KARTA 20: Natura 2000 in ekološko pomembna območja v Polhograjskem hribovju

Biotska raznovrstnost krajinskega parka Polhograjski Dolomiti je v diplomskem delu
opredeljena s prikazom ekološko pomembnih območij in območij Nature 2000. Ekološko
pomembno območje je po Zakonu o ohranjanju narave (ZON-UPB2, 2004) območje
habitatnega tipa, dela habitatnega tipa ali večje ekosistemske enote, ki pomembno prispeva k
ohranjanju biotske raznovrstnosti. Območja Natura 2000 pa so ekološko pomembna območja,
ki so na ozemlju Evropske unije pomembna za ohranitev ali doseganje ugodnega stanja vrst
ptic in drugih živalskih ter rastlinskih vrst, njihovih habitatov in habitatnih tipov.
Ekološko pomembna območja zavzemajo približno 15 % površine krajinskega parka
Polhograjski Dolomiti (17,6 km2). Območja Natura 2000 se z ekološkimi območji v
posameznih primerih skoraj prekrivajo (Briše, Butajnova, Podreber – Dvor, Tošč, Babja
luknja), na splošno pa zavzemajo manjši del kot ekološko pomembna območja, in sicer
približno 9,5 % površine parka (11 km2).
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Območja Nature 2000 v krajinskem parku Polhograjski Dolomiti so določena po obeh
direktivah Nature 2000 (po Direktivi o ohranjanju prostoživečih ptic in po Direktivi o
ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst). Poimenski
seznam območij Natura 2000 in ekološko pomembnih območij (Prilogi 4 in 5).
SLIKA 15: Črtasti medvedek

Vir: Črtasti medvedek, 2011

SLIKA 16: Mali podkovnjak

Vir: Mali podkovnjak, 2011

Znotraj krajinskega parka Polhograjski Dolomiti je določenih pet območij (Briše, Butajnova,
Babja luknja, Podreber - Dvor, Tošč), ki so hkrati območja Nature 2000 in ekološko
pomembna območja, ter dve območji (Polhograjska grmada in Polhograjska gora), ki sta
hkrati naravni vrednoti (državnega pomena) in ekološko pomembni območji.

6.1.3. Naravni viri
Naravni viri so tiste sestavine naravnega okolja, ki jih uporablja človek. Vrednost vira
ustvarja človekova spretnost in potreba ter tehnološke in socialnogospodarske razmere in ne
zgolj fizična prisotnost. Sodobno pojmovanje naravnih virov izhaja iz predpostavke, da je
naravno okolje za gospodarstvo, naselja in človekovo dejavnost ter bivanje velikega pomena
saj je vir energije in surovin, vir sprejemanja odpadkov, vir storitev okolja in prostor za ljudi
in naravo (cv: Plut, 2005).
Naravne vire najpogosteje delimo na obnovljive (neposredna in posredna sončna energija,
geotermalna energija, zrak, vodni viri, prst), neobnovljive (fosilna goriva, surovine) ter druge
vire (prostor, pejsaž, biotska raznovrstnost, storitve okolja). Zavarovanje naravnih virov
pomeni, da želimo z omejevanjem rabe določenega vira (ali več virov hkrati), te ohraniti za
prihodnje generacije.
Voda
Na vseh pritokih večjih rek obravnavanega območja so v preteklosti izkoriščali njihov hidro
potencial. Na pritokih Gradaščice je skupno je delovalo 57 mlinov, 29 žag in 15 drugih
dejavnosti. Do leta 1960 je propadlo že več kot 70 % mlinov in več kot 80 % žag. Dejavnosti
so prenehale z delovanjem zaradi nerentabilnosti, uničenosti v katastrofah (1924, 1926) ali v
obeh vojnah, pomanjkanja delovne sile, deagrarizacije ali politike (Natek, M., 1984). Danes
na območju krajinskega parka delujeta le dve mali hidroelektrarni v naselju Trnovec (občina
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Medvode). V območju krajinskega parka je veliko zajetij pitne vode in vodovarstvenih
območij. V krajinski park Polhograjski Dolomiti sega vodovarstveno območje državnega
nivoja
KARTA 21: Vodovarstvena območja

Les
Območje krajinskega parka Polhograjski Dolomiti je prekrito z gozdom na 77,4 % površine,
kar nakazuje na velik potencial lesne biomase. Poleg te imajo gozdovi krajinskega parka tudi
pomembno varovalno vlogo. Krajinski park Polhograjski Dolomiti obsega najbolj strme in
gozdnate predele občine Dobrova Polhov Gradec in Medvode.
Razpoložljive količine lesne biomase iz gozdov so drugačne od največjega možnega poseka.
Posek omejujejo socialni, ekonomski in okoljski dejavniki. Pri odločanju o spodbujanju rabe
lesne biomase na lokalnem nivoju je pomembno poznavanje omejitev. Poznavanje omejitev je
pomembno tudi, ko razmišljamo o lokalnem ali regionalnem razvoju, o novih delovnih
mestih, o dopolnilnih dejavnostih na kmetijah in o izboljševanju kakovosti bivanja (Zavod za
gozdove, 2011).
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KARTA 22: Gozdovi Polhograjskega hribovja

TABELA 8: Nekateri podatki o gozdovih za občine krajinskega parka Polhograjski
Dolomiti
DOBROVA –
MEDVODE
MESTNA
POLHOV GRADEC
OBČINA
LJUBLJANA
Površina gozdov (ha)
7.654
7.760
11.538
Delež gozda (%)
65
62,8
42
Največji možen posek
30.607
15.142
38.121
(m3/ha)
Delež stanovanj ogrevanih
32
23
5
z lesom (%)
(vir: Zavod za gozdove, 2011)

Največji možen posek je vsa lesna biomasa, ki jo teoretično lahko pridobimo iz gozdov.
Teoretični potencial lesne biomase gozdov je najvišji dovoljen posek lesa. Dejanski
razpoložljivi potencial pa je manjši od teoretičnega (Lesna biomasa, 2011).
Pri analizi dejanskih potencialov nas ne zanima le sedanje stanje temveč tudi njihova trajnost.
Predvsem večji sistemi (daljinski sistemi ogrevanja) morajo imeti zagotovljeno oskrbo z lesno
biomaso tudi v prihodnosti. Podobna zahteva se poraja tudi v gospodinjstvu, ki se oz. se bo
ogrevalo z lesom (Lesna biomasa, 2011).
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Pomembno vlogo v krajinskem parku Polhograjski Dolomiti imajo varovalni gozdovi. Po
Uredbi o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Uredba o varovalnih
gozdovih …, 2005) so varovalni gozdovi tisti gozdovi, ki varujejo zemljišča usadov, izpiranja
in krušenja, gozdovi na strmih obronkih ali bregovih voda, gozdovi, ki so izpostavljeni
močnemu vetru, gozdovi, ki v hudourniških območjih zadržujejo prenaglo odtekanje vode in
zato varujejo zemljišča pred erozijo in plazovi, gozdni pasovi, ki varujejo gozdove in
zemljišča pred vetrom, vodo, zameti in plazovi, ter gozdovi na zgornji meji gozdne
vegetacije.
Varovalni gozdovi prekrivajo najstrmejše predele obravnavanega območja in tako znatno
prispevajo k manjši vodni eroziji in plazovitosti, ki sta zaradi velike reliefne energije
potencialno visoki. Pri gospodarjenju z varovalnimi gozdovi mora Zavod za gozdove
zagotavljati (Uredba o varovalnih gozdovih, 2005): pravočasno obnovo oziroma posek
prestarega drevja, malo površinsko izvajanje sečenj, puščanje primerno visokih panjev pri
poseku drevja na plazovitih območjih in območjih, kjer je nevarnost snežnih plazov, ročno
spravilo oziroma spravilo z žičnimi napravami, obnovo poškodovanih tal zaradi
preprečevanja erozije, odstranjevanje drevja iz hudourniških strug, pravočasno izvedbo vseh
gozdno gojitvenih del, ki zagotavljajo ohranitev in stabilizacijo varovalne vloge gozda in rabo
biološko razgradljivih olj pri delu s stroji in napravami.
Na območju krajinskega parka Polhograjski Dolomiti so tudi požarno ogroženi gozdovi.
Obsegajo listnati, mešani in grmičasti gozd v osrednjem delu parka.
Pri izdelavi ocene požarne ogroženosti gozdov se upošteva: delež posameznih drevesnih vrst
v gozdu, starost gozdnih sestojev, srednjo letno temperaturo, srednjo letno količino padavin,
srednjo letno vlažnost zraka, moč in pogostost vetra, periodičnost sušnih obdobij, matični
substrat in vrsto tal, ekspozicijo, nadmorsko višino, nagib in urejenost gozdov ter gozdno
higieno (Požarno ogroženi gozdovi, 2011).
KARTA 23: Varovalni gozdovi

KARTA 24: Požarno ogroženi gozdovi

Viri:
Karti nista v merilu.
Javne informacije Slovenije, Geodetska uprava RS, DMV 12,5 m x 12,5 m, 2011
Agencija RS za okolje, Varovalni gozdovi, 2011;
Agencija RS za okolje, Požarno ogroženi gozdovi, 2011;
1;
Agencija RS za okolje, Zavarovana območja – poligoni, 2009.
Avtorica: Barbara Trnovec, 2011
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Sonce kot vir energije
Glede na prevladujočo južno in jugovzhodno ekspozicijo pobočij in glede na že prisotno
koriščenje sončne energije, je v Polhograjskem hribovju potencial za koriščenje tovrstnega
vira energije. Tudi anketa je pokazala, da 10 % prebivalcev krajinskega parka koristi sončno
energijo in v rabi tovrstne energije vidijo priložnost tudi v prihodnosti (glej poglavje 8).
GRAFIKON 5: Delež pobočij z ekspozicijami po straneh neba v KPPD
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(Vir podatkov: Javne informacije Slovenije, Geodetska uprava RS, DMV 12,5 m x 12,5 m, 2011)

6.1.4. Pejsaž
Vizualne kvalitete pokrajine predstavljajo skupek naravno- in družbenogeografskih razvojnih
potencialov. Nanašajo se na geomorfološke, biološke in kulturne karakteristike območja. Za
krajinske parke je element pejsaža med najpomembnejšimi elementi privlačnosti, saj se v
krajinskih parkih, poleg rekreaciji, namenja največjo pozornost ohranjanju »značilne
pokrajine«.
Visoko vrednotenje pejsažnih značilnosti je bilo vzrok za sam urbanistični načrt za krajinski
park Polhograjski Dolomiti, ki mdr. navaja: »Vizualne kvalitete so vezane na slikovitost,
razgibanost, lepe poglede, profile gmot, ritem, barvo, elemente kulture ter lokalne enkratnosti,
in v vsem tem Polhograjski Dolomiti prednjačijo. V neposredni bližini večjih naselij nudijo
slikovite krajinske motive in na relativno majhni površini izoblikujejo tako plastičnost in
estetsko vsestranost, da jih moramo zaščititi, njihov razvoj pa usmerjati« (Urbanistični načrt
za območje …, 1973, str. 43). Počitniška bivališča so v šestdesetih letih prejšnjega stoletja na
mnogih območjih Polhograjskega hribovja razvrednotila naštete pejsažne vrednosti.
Območje krajinskega parka Polhograjski Dolomiti je zaradi slabe dostopnosti v preteklosti
nudilo slabe pogoje za naselitev. Posledično se je v redkih osamljenih kmetijah in zaselkih
ohranilo marsikaj samosvojega. S krčenjem gozdov so ljudje dali Polhograjskemu hribovju
ključni pečat. Ohranjeni etnografski in sakralni objekti iz preteklosti predstavljajo kulturno
vrednost, skupaj s širšo okolico pa oblikujejo kulturno pokrajino (Urbanistični načrt za
območje …, 1973).
Likar (1996) med pomembne vizualne kvalitete šteje različne robove (gozdne, reliefne, s
pročelji naselij, zanimive reliefne oblike) ter vidne poudarke (dominantne točke pokrajine –
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vrhovi, markantni kulturni objekti, samotne kmetije, stičišča poti). Tako kot varovanje teh
vrednosti, je potrebo varovanje območij, ki omogočajo poglede nanje. Ko gre za enkratno
kompozicijsko celoto, govorimo o motivu, ki pomeni najvišjo vrednost vizualnega
doživljanja prostora (cv: Likar, 1996).
Urbanistični načrt izpostavlja najvrednejše dominantne točke (Urbanistični načrt za območje
…, 1973, str. 44):
- obsežna travnata pokrajina: Toško čelo, Rog nad Sv. Katarino, Črni Vrh, Kopačev
hrib, Sv. Jakob, Sv. Mohor;
- kmetije: Bobnar, Kozjek, Peklaj, Kozamernik;
- vrhove s cerkvami: Sv. Jakob, Sv. Lovrenc, Črni Vrh, Sv. Mohor ter druga območja
sakralnih objektov v podnožju hribovja (Sv. Jedrt, Sv. Marjeta);
- poleg estetskih vrednosti znotraj Polhograjskega hribovja, le to nudi tudi kvalitetne
poglede na sosednja hribovja, Ljubljansko kotlino, Ljubljansko barje, Alpe.
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Vir karte: Javne informacije Slovenije, Geodetska uprava RS, DTK 1:50 000, 2011
Avtorica fotografij: Barbara Trnovec, 2011

SLIKA 17: Pejsažni motivi KPPD
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6.2. Družbenogeografski razvojni potenciali
6.2.1. Kulturna dediščina
Kulturna dediščina so po Zakonu o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1, 2008) območja in
kompleksi, grajeni in drugače oblikovani objekti, predmeti ali skupine predmetov oziroma
ohranjena materializirana dela kot rezultat ustvarjalnosti človeka in njegovih različnih
dejavnosti, družbenega razvoja in dogajanj, značilnih za posamezna obdobja v slovenskem in
širšem prostoru, katerih varstvo je zaradi njihovega zgodovinskega, kulturnega in
civilizacijskega pomena v javnem interesu.
Varstvo kulturne dediščine je opredeljeno v strokovnih podlagah za varstvo kulturne
dediščine, ki so obvezna sestavina občinskih prostorskih planov in državnega prostorskega
plana ter v aktih o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega ali državnega pomena
(Kulturna dediščina, 2012). Vsi akti, ki urejajo razglasitev nepremičnih kulturnih
spomenikov, morajo upoštevati naravovarstvene smernice, ki so določene za posamezne
naravne vrednote. Tako varstveni režimi nepremičnih kulturnih spomenikov ne ogrožajo
naravnih vrednot, zavarovanih območij, ekološko pomembnih območij in posebnih varstvenih
območij (Berginc in sod. …, 2007).
KARTA 25: Kulturna dediščina krajinskega parka Polhograjski Dolomiti
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Kulturna dediščina je varovana hierarhično na več ravneh. Posamezen objekt kulturne
dediščine je lahko zavarovan tudi kot del širšega območja kulturnega spomenika ali kot del
krajinske oziroma naselbinske dediščine (Kulturna dediščina, 2012). Varstveni režimi so
najpomembnejši instrument varstva dediščine. Z njimi so določena merila za posege v
kulturno dediščino ter pogoji uporabe, obseg posegov ter dopustne prilagoditve novim
standardom in tehnologijam.
Načelo celostnega varstva dediščine med drugim pravi, da je prihodnost dediščine v njeni
uporabi. Uporaba dediščine prispeva k njenemu ohranjanju, ohranjanje dediščine pa tako
prispeva tudi h gospodarskemu razvoju in k atraktivnejšemu življenjskemu in delovnemu
okolju. Uporaba dediščine v koristne namene je torej tudi z varstvenega vidika zaželena,
vendar le v primeru, da prilagoditev novi uporabi upošteva načelo zvestobe njenemu
zgodovinskemu in arhitektonskemu značaju (Kulturna dediščina, 2012).
Med pomembnejše kulturne vrednosti krajinskega parka Polhograjski Dolomiti sodijo cerkve
na dominantnih legah ali izpostavljenih grebenih in policah ter samotne kmetije, ki dajejo
območju poseben značaj. S pomembnimi in številnimi kulturnozgodovinskimi spomeniki je
pestro tudi obrobje krajinskega parka.
SLIKA 18: Grajski park in grad v Polhovem Gradcu

Avtorica: Barbara Trnovec, 2011

6.2.2. Starostna sestava prebivalstva
Po podatkih popisa iz leta 2002je starostna slika prebivalstva KPPD naslednja (Popis, 2002):
- povprečna starost znaša 39 let,
- indeks staranja je 92,
- delež prebivalcev starih od 0-14 let je 17 %,
- delež prebivalcev starih od 15-64 let je 66 %,
- delež prebivalcev starih nad 65 let pa 17 %.
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Iz rezultatov analize starostne sestave je razviden večji delež prebivalcev srednjih let. Čeprav
je delež prebivalcev starih 65 ali več let podoben slovenskemu povprečju, je delež mlajših od
15 let višji, kot velja za slovensko povprečje, zato je indeks staranja z vidika družbenega
potenciala za razvoj krajinskega parka ugoden (92). Po nizkem indeksu staranja izstopa
občina Dobrova Polhov Gradec, medtem ko je za občino Medvode indeks staranja nad 120.
6.2.3. Izobrazbena sestava
Izobrazbeno sestavo prebivalcev krajinskega parka Polhograjski Dolomiti lahko le približno
ocenim. Podatki za nekatera naselja v občinah Dobrova – Polhov Gradec so nezadostni,
manjka tudi podatek za Toško Čelo, edino naselje iz Mestne občine Ljubljana, ki je v
krajinskem parku Polhograjski Dolomiti.
TABELA 9: Prebivalstvo KPPD staro 15 let ali več po izobrazbi
Nepopolna
Osnovna
Nižja in
Srednja strokovna
osnovna šola šola
poklicna
in splošna
Dobrova
Polhov Gradec
Medvode
MOL
KPPD

23 %

29 %

28 %

Višja in
visoka

14 %

6%

8%

22 %

25 %

32 %

13 %

ni podatka

ni podatka

ni podatka

ni podatka

ni podatka

15 %

26 %

26 %

23 %

10 %

(Vir: Popis prebivalstva 2002, 2011)

Tabela 12 okvirno kaže izobrazbeno sliko prebivalcev krajinskega parka. Opazna je višja
stopnja izobrazbe pri prebivalcih krajinskega parka iz občine Medvode. Medtem, ko je za del
parka, ki spada v občino Dobrova Polhov Gradec opazen velik delež prebivalcev z osnovno
šolo ali nedokončano osnovno šolo (52 %). Vzrok za to gre pripisati večjemu deležu
ostarelega prebivalstva v zahodnem delu krajinskega parka (izstopajo naselja: Rovt, Srednji
Vrh, Butajnova, Planina).

6.2.4. Vključenost prebivalcev v javno življenje lokalne skupnosti
Vključenost prebivalcev krajinskega parka v javno življenje lokalne skupnosti je bilo
ocenjeno na podlagi društev, ki delujejo v posameznih občinah. Opredeljeno je bilo število
tistih društev, ki bi lahko spodbujala razvoj določenih dejavnosti krajinskega parka. To so
predvsem društva, ki delujejo na področju varstva narave, turizma in rekreacije.
TABELA 10: Društva v občinah
Kulturna društva
Dobrova - Polhov
Gradec
Medvode
MOL

Športna in
planinska društva

Turistična društva

7

14

6

14
472

22
1134

9
62

(Vir podatkov: Društva, Dobrova – Polhov Gradec, 2012; Društva, Medvode, 2012; Iskalnik društev …, 2012)

59

Razvojne možnosti in problemi krajinskega parka Polhograjski Dolomiti

7. KRAJINSKI PARK POLHOGRAJSKI DOLOMITI V
AKTUALNIH PROSTORSKIH AKTIH
Prostorske sestavine dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000 in Prostorske sestavine
srednjeročnega družbenega plana za obdobje 1986-1990 sta bila prva prostorska akta novejše
generacije, ki sta bila za območje slovenskega prostora izdelana v osemdesetih letih
prejšnjega stoletja. Ker občini Dobrova – Polhov Gradec in Medvode občinskega
prostorskega načrta še nista sprejeli, sta omenjena dokumenta še vedno temeljna veljavna
prostorska akta. Kategorije rabe prostora v prostorskih sestavinah so sicer z novimi,
standardiziranimi na nivoju države, težje primerljive in zahtevajo veliko previdnost pri
interpretaciji. Od treh občin, kamor sega krajinski park Polhograjski Dolomiti, ima le Mestna
občina Ljubljana sprejet občinski prostorski načrt. Obravnava namenske rabe prostora za
občini Dobrova – Polhov Gradec in Medvode temelji na osnutkih občinskih prostorskih
načrtov.
Aktualni prostorski akti so temeljni dokumenti, ki urejajo prostorski razvoj območij, zato jim
velja nameniti posebno pozornost. Zavod za varstvo narave je vsem občinam posredoval
smernice za pripravo občinskih načrtov, v katerih je mdr. navedeno, da morajo pri pripravi
upoštevati odlok o urbanističnem načrtu za krajinski park Polhograjski Dolomiti. Tako v
prostorskih sestavinah kot občinskih prostorskih načrtih mora biti krajinski park upoštevan
kot zavarovano območje.
Prostorske sestavine so bile izdelane kmalu po vzpostavitvi krajinskega parka Polhograjski
Dolomiti. Primerjava namenske rabe v prostorskih sestavinah in občinskih prostorskih načrtih
bo pokazala na težnje predvidenega razvoja obravnavanega območja.
TABELA 11: Namenska raba prostora v prostorskih sestavinah občine Dobrova Polhov
– Gradec
Območja gozdov
Območja gozdov in drugih kmetijskih
zemljišč
Območja kmetijskih zemljišč
Območja mineralnih surovin
Območja razpršene gradnje
Območja stanovanj
Območja za potrebe obrambe

9,4 %
71,9 %
17,0 %
0,1 %
0,6 %
1,0 %
0,0 %

(Vir podatkov: Namenska raba prostora občine Dobrova – Polhov Gradec – prostorske sestavine, 2004)

TABELA 12: Namenska raba prostora v prostorskih sestavinah Mestne Občine
Ljubljana
Parkovne, športne in rekreacijske površine

0,5 %

Površine za mestne javne službe in servise
Površine za proizvodnjo, skladišča in terminale
Površine za promet
Površine za stanovanja in spremljajoče
dejavnosti
Pretežno gozdne površine
Pretežno kmetijske površine

0%
0,1 %
0,2 %
0,8 %
98,3 %
0,1 %

(Vir podatkov: Namenska raba prostora občine Dobrova – Polhov Gradec – prostorske sestavine, 2004)
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TABELA 13: Namenska raba prostora v prostorskih sestavinah občine Medvode
Druga proizvodnja območja

0,0 %

Druge zelene površine
Mešana območja
Območja gozdov
Območja kmetijskih zemljišč
Območja stanovanj
Območja stanovanj - razpršena gradnja
Območja storitvenih, proizvodnih in trgovskih
dejavnosti
Območja urbanih središč
Območja varstva najboljših kmetijskih zemljišč
Območja za šport in rekreacijo
Pokopališča
Stanovanjska območja s kmetijskimi gospodarstvi
Varovalni gozdovi državnega pomena

0,0 %
0,0 %
76,5 %
4,9 %
1,8 %
0,8 %
0,0 %
0,0 %
10,8 %
0,1 %
0,0 %
0,0 %
4,9 %

(Vir podatkov: Namenska raba prostora občine Medvode – prostorske sestavine, 2008)

GRAFIKON 6: Primerjava namenske rabe prostora v občinskih prostorskih načrtih
občin
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(Vir podatkov: Namenska raba prostora občine Dobrova – Polhov Gradec – OPN, 2010; Namenska raba prostora
občine Medvode – OPN, 2010; Namenska raba prostora občine Dobrova – Polhov Gradec – OPN, 2012)

Iz primerjave namenske rabe prostora v občinskih prostorskih načrtih z namensko rabo
prostora iz prostorskih sestavin je razvidno ohranjanje gozdnih in kmetijskih površin, kar je z
vidika ohranjanja narave in zahtevanega upoštevanja odloka, primerno. V prostorskih
sestavinah se je gozd ohranjal na 81 % površine krajinskega parka, kmetijskim zemljiščem je
bilo namenjeno 16 % površine krajinskega parka. V občinskih prostorskih načrtih se gozdu
namenja 77,4 % površine krajinskega parka, kmetijskim zemljiščem pa 18 % površine
krajinskega parka. Na območju krajinskega parka so predvidene površine centralnih
dejavnosti, gospodarske cone in površine namenjene turizmu in rekreaciji. Razpršena gradnja
se sanira, to pomeni, da se v območjih, kjer obstaja razpršena gradnja ne predvidi širjenja
poselitve.
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KARTA 26 in 27: Primerjava namenske rabe prostora v prostorskih sestavinah in
občinskih prostorskih načrtih
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V osnutku občinskega prostorskega načrta občine Dobrova – Polhov Gradec je glede
krajinskega parka Polhograjski Dolomiti navedeno naslednje (Odlok o občinskem
prostorskem načrtu občine Dobrova-Polhov Gradec - osnutek, 2008):
- Krajinski park Polhograjski Dolomiti je označen za park, ki ne deluje,
- v prihodnje naj bi občina Dobrova – Polhov Gradec sprejela vodilno vlogo pri
upravljanju parka,
- Polhov Gradec naj bi postal drugo (za Dobrovo) občinsko središče s kulturnimi,
družbenimi,
turističnimi,
trgovskimi,
gostinskimi,
zdravstvenimi,
športnorekreacijskimi, stanovanjskimi, gospodarskimi, poslovnimi, storitvenimi,
izobraževalnimi, vzgojno-varstvenimi funkcijami, hkrati pa bi postal glavni turistični
center občine,
- v območju Polhograjskega hribovja se ohranja podeželski značaj ob spodbujanju
dopolnilnih dejavnosti in turistične ponudbe,
- za območje Polhograjskega hribovja je kot podlago za podrobnejše urejanje območja
potrebno izdelati posebne strokovne podlage v obliki krajinskega načrta.
V osnutku občinskega prostorskega načrta občine Medvode je glede krajinskega parka
Polhograjski Dolomiti navedeno naslednje (Strateški del občinskega prostorskega načrta
občine Medvode - osnutek, 2008):
- krajinski park Polhograjski Dolomiti je označen kot omejitev za razvoj obrtnoposlovnih dejavnosti,
- območje krajinskega parka ima visoko stopnjo naravne ohranjenosti,
- naselja krajinskega parka so majhna, razpršena in tradicionalno navezana na ruralno
zaledje,
- krajinski park je območje razpršene poselitve, število prebivalcev v zadnjih desetletjih
nekoliko narašča, kar je v skladu z interesom občine, da se življenje v Polhograjskem
hribovju ohranja,
- ohranjanje kmetijske in gozdarske dejavnosti, spodbujanje razvoja kmečkega in
pohodniškega turizma, hkrati pa se na zemljiščih slabše kvalitete omogoči širitev
zaselkov in naseljih z namenom ohranjanja prebivalstva in razvoja tega
- za krajinski park je potrebno aktivno varstvo na podlagi načrta upravljanja
- omejevanje poselitve
- območja in enote ohranjanja narave se v nadaljnjem prostorskem razvoju upošteva kot
varstveni režim in potencial,
- za doseganje skladnega razvoja turizma je v krajinskem parku Polhograjski Dolomiti
primerno spodbujati le določene aktivnosti. (tako usmerjen razvoj turizma bo omejil
negativne vplive na okolje in zaščitil naravno in kulturno dediščino območja, ki sta
ključna dejavnika privlačnosti občine Medvode)
- spodbujati razvoj turističnih kmetij, ki bi poleg gostinskih storitev ponujale tudi
nastanitvene kapacitete,
- spodbujanje razvoja ekološkega kmetijstva v povezavi z gostinsko ponudbo,
- spodbujanje razvoja dodatnih rekreacijskih storitev v naravi,
- načrtuje se ureditev javnih parkirišč na vstopih v Polhograjsko hribovje,
- krajinski park je ob koncih tedna zasičen z avtomobili.
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V občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana se na krajinski park Polhograjski
Dolomiti navezujejo naslednje vsebine (Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne
občine Ljubljana – strateški del, 2010; Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine
Ljubljana – izvedbeni del, 2010):
- MOL si bo prizadeval za dobro medobčinsko sodelovanje, ki je potrebno za
uveljavitev številnih regionalnih razvojnih projektov, mdr. tudi s krajinskimi parki in
regionalnim upravljanjem parkov.
- mesto se mora razvijati trajnostno (cilja sta ohranjevati in dograjevati naravne
kvalitete in življenjsko okolje v okviru MOL in tudi regije)
- poudarek je na ohranjanju kulturne krajine in kulturnih značilnosti prostora (omejitve
poselitve je treba najbolj uveljavljati v območjih že sprejetih in predlaganih krajinskih
parkov),
- velike krajinske strukture so območja krajinskih parkov in kulturne krajine, kjer je
treba varovati krajinsko zgradbo in pomembne sestavine narave in kulturne dediščine
(varovati ekološko pomembne lokacije, ohranjati rekreacijski značaj gozdnih površin,
spodbujati programsko pestrost z urejanjem novih tematskih parkov in izboljševati
dostopnost ter omejevati pozidavo),
- krajinski park je opredeljen kot zaledje zelenega sistema, kjer so predvidene povezave
za pešce in kolesarje, tako med posameznimi območji zelenega sistema kot tudi preko
klinov v naravno zaledje mesta,
- ohraniti poselitveni vzorec v krajinskem parku Polhograjski Dolomiti,
- svet krajinskega parka Polhograjski Dolomiti oblikuje celotni zahodni horizont
Ljubljane, treba ga je ohranjati in varovati pred novimi vidnimi posegi in
spremembami (nadgrajevanje zaščitene podobe kulturne krajine, usmerjanje novih
posegov na zunanje robove pobočnih polic - zaščita posameznih pogledov iz
razglednih vrhov),
- v območju krajinskega parka Polhograjski Dolomiti je potrebno sanirati nelegalne
kamnolome in dosledneje nadzorovati tovrstne posege v prostor,
- Krajinski park je potrebno varovati pred pozidavo, še posebej je treba varovati robove
in preprečiti, da bi se obstoječa zazidava širila v notranjost parka (obstoječe objekte na
robovih teh območij je treba vključiti v zavarovano območje, njihov razvoj pa
usmerjati s posebnim režimom, ki omejuje kakršnekoli širitve, pozidave ter
spremembe namembnosti, ki bi generirale motorni promet ali bi kakorkoli drugače
negativno vplivale na kulturno krajino, režim dopušča le omejene posege, kot so
vzdrževanje in prenova v obstoječem obsegu in namembnosti).

64

Razvojne možnosti in problemi krajinskega parka Polhograjski Dolomiti

8. PERCEPCIJA
O
KRAJINSKEM
PARKU
POLHOGRAJSKI DOLOMITI S STRANI PREBIVALCEV
(ANKETA)
Iz opredelitve pojma krajinski park izhaja, da temu dajo ustrezno vlogo šele njegovi
prebivalci. Z anketo sem poskušala ugotoviti, katere razvojne možnosti in probleme vidijo
prebivalci v krajinskem parku Polhograjski Dolomiti. Vsebina ankete se nahaja v prilogah
(Priloga 1).
Vprašalnik je izpolnilo 65 prebivalcev krajinskega parka Polhograjski Dolomiti. Povprečna
starost anketiranca je 46,5 let. Anketa je zajela prebivalce celotnega območja krajinskega
parka. Največ anket je bilo izvedenih v Črnem Vrhu in Osredku (10), na Belem (8), v Žlebah
(8), Golem Brdu (5) in Smolniku (5). Na Setnici sta bili izvedeni dve anketi, v Topolu tri, na
Butajnovi dve, v Rovtu dve, v Sori 2, v Srednjem Vrhu dve, v Brezovici pri Medvodah ena, v
Bukovem Vrhu ena, na Setniku ena, na Toškem Čelu ena in v Trnovcu ena anketa.
Rezultati ankete so predstavljeni v dveh sklopih: prepoznavanje razvojnih potencialov in
razvojnih možnosti ter prepoznavanje problemov krajinskega parka Polhograjski Dolomiti.
8.1.Prepoznavanje razvojnih potencialov in razvojnih možnosti
Ocenite katera značilnost krajinskega parka Polhograjski Dolomiti se vam zdi najvrednejša in
katera najmanj? S številkami od 1 (najvrednejša značilnost) do 9 (najmanj) ocenite naštete
značilnosti.
Naštete so bile naslednje značilnosti: mir in čisto okolje, lepa narava, bogato rastlinstvo in
živalstvo, kvalitetna pitna voda, kulturna dediščina, običaji, tradicionalna znanja, velike
zaloge lesa, raba vodne energije.
Kot najvrednejši značilnosti krajinskega parka sta bili ocenjeni možnosti: mir in čisto okolje
ter lepa narava. Kot najmanj vredne značilnosti krajinskega parka Polhograjski Dolomiti
prebivalci prepoznajo tradicionalna znanja in rabo vodne energije.
GRAFIKON 7: Bi bili pripravljeni sodelovati pri pripravi programa upravljanja in iskanju
rešitev za večjo prepoznavnost in boljše delovanje parka Polhograjski Dolomiti?
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54 odstotkov prebivalcev krajinskega parka Polhograjski Dolomiti ni pripravljenih sodelovati
pri pripravi upravljanja ali iskanju rešitev za boljše delovanje parka. Iz tega izhaja nizek
razvojni potencial angažiranja prebivalcev za zavarovano območje.
65

Razvojne možnosti in problemi krajinskega parka Polhograjski Dolomiti

GRAFIKON 8: Če bi bili pripravljeni sodelovati pri iskanju rešitev za večjo prepoznavnost in
boljše delovanje krajinskega parka Polhograjski Dolomiti, na kakšen način bi bili pripravljeni
sodelovati?
število odgovorov
udeležba na sestankih upravljavca,…
z izdelovanjem lokalnih izdelkov
s prikazom domače obrti
s ponudbo prenočišč
z gostinsko ponudbo
s turističnim vodenjem
skrbno bi urejali domačijo, hišo in…
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Vir: Lastna anketa, 2011

Prebivalci krajinskega parka, ki so pripravljeni sodelovati so največkrat izbrali odgovora:
skrbno bi urejali domačijo, hišo in okolico ter aktivna udeležba na sestankih upravljavca s
predlogi in pobudami. Rezultati kažejo, da imajo prebivalci, ki so zainteresirani za ureditev,
promocijo in razvoj parka na eni strani voljo za ureditev lastnih domov, na drugi strani pa
željo po tem, da bi prišli do izraza njihovi predlogi.

GRAFIKON 9: Na katerih področjih vidite možnosti za razvoj v krajinskem parku
Polhograjski Dolomiti?
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Vir: Lastna anketa, 2011
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Največ možnosti domačini vidijo v ekološkem kmetijstvu, izletniškem turizmu ter proizvodnji
in prodaji lokalnih izdelkov. Zanimivo je, da v območju KPPD ni nobene ekološke kmetije,
domačini pa kljub temu tu vidijo največje možnosti razvoja. Visoka ocena izletniškemu
turizmu izhaja iz tega, da domačini svojo okolico vidijo kot zelo privlačno za tovrsten
turizem, medtem ko samim izletnikom niso najbolj naklonjeni. Motijo jih zaparkirane ceste in
hoja izven označenih poti.
Ali koristite obnovljive vire energije? Katere?
Rezultati kažejo, da 70 % vprašanih koristi les in 10 % vprašanih sončno energijo. Nekateri
domačini koristijo hkrati več obnovljivih virov energije (npr. za ogrevanje uporabljajo les, in
sončne kolektorje).
GRAFIKON 10: Ali vidite možnosti razvoja v rabi obnovljivih virov energije? Katerih?
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Največ domačinov vidi možnosti v rabi lesa in sončne energije.

8.2. Prepoznavanje problemov
Drugi sklop vprašanj v anketi se je nanašal na ugotavljanje problemov s katerimi se srečujejo
domačini. Na vprašanje ali imajo zaradi tega, ker je njihovo prebivališče v krajinskem parku
kakršnekoli težave jih je 50 % odgovorilo z da. Razlog, ki je bil največkrat naveden je bil
povezan z omejitvijo gradnje ali težavami s pohodniki. Od tega so največkrat navedli, da jih
moti, ker si lastijo območje v celoti in ne le označene poti.
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GRAFIKON 11: Ali imate zaradi tega, ker je vaše prebivališče v območju krajinskega parka,
kakršnekoli težave v vsakdanjem življenju (npr. težja pridobitev gradbenega dovoljenja,
težave s turisti – pohodniki, …)?
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GRAFIKON 12: Kje vidite pomanjkljivosti krajinskega parka Polhograjski Dolomiti?
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Največjo pomanjkljivost v krajinskem parku vidijo domačini v nezadostni informiranosti o
zanimivostih območja. Poudarjali so, da bi morala občina več narediti za prepoznavnost
območja. Domačine moti slaba urejenost območja. Omenjali so stare, komaj vidne označbe za
krajinski park. Pod razlog drugo so največkrat navedli slabo cestno infrastrukturo.
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GRAFIKON 13: Katere probleme vidite v krajinskem parku Polhograjski Dolomiti?

kulturna dediščina je v…
slaba pripravljenost in…
slaba cestna infrastruktura

da

zamanjšanje biotske…

ne
ni odgovora

zaraščanje kmetijskih zemljišč
staranje prebivalstva
prenizki dohodki iz kmetijstva
0% 20% 40% 60% 80% 100%

Vir: Lastna anketa, 2011

Največji problem vidijo domačini v prenizkih dohodkih iz kmetijstva, v zaraščanju kmetijskih
zemljišč ter slabi cestni infrastrukturi.
Krajinski park je bil ustanovljen leta 1974. Se spomnite ustanovitve parka, če se, zakaj?
Z vprašanjem sem želela ugotoviti kakšna je bila splošna naklonjenost ustanovitvi krajinskega
parka Polhograjski Dolomiti. Analizirala sem odgovore tistih prebivalcev, ki so starejši od 53
let (in so bili v času ustanovitve stari 15 let).
60 % prebivalcev se ustanovitve krajinskega parka ne spominja. 72 % tistih, ki se ustanovitve
spominjajo pa navaja, da se je govorilo predvsem o omejitvi gradnje stavb. 12 % vprašanih
navaja, da se spominja ustanovitve zaradi zaščite narave in kulturne dediščine. Drugi razlogov
niso našteli.
GRAFIKON 14: Ste vedeli, da živite v krajinskem parku?
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GRAFIKON 15: Ste ponosni na to, da živite v krajinskem parku?
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80 % domačinov je vedelo, da živijo v krajinskem parku in 70 % domačinov je ponosnih, da
živi v krajinskem parku To lahko smatramo kot razvojni potencial obravnavanega območja.
Sicer je bilo na terenu opazno, da domačini ne vedo natančno, kje poteka meja krajinskega
parka in to, da mešajo krajinski park s Polhograjskim hribovjem.

70

Razvojne možnosti in problemi krajinskega parka Polhograjski Dolomiti

9. RAZVOJNE MOŽNOSTI IN PROBLEMI KRAJINSKEGA
PARKA POLHOGRAJSKI DOLOMITI
Med varstvom okolja in razvojem okolja je pomembna vsebinska razlika. Varstvo okolja se
ukvarja z upravljanjem okolja glede na predpise o prekomernih pritiskih na okolje. Razvoj
okolja pa označuje upravljanje okoljskega kapitala za dolgoročno maksimiranje obnovljive
okoljske blaginje, ki ga spremljamo z razvojnimi kazalci okolja. Pri načrtovanju rabe naravnih
potencialov je potrebno obravnavati interese in potrebe v prostoru in zagotoviti usklajenost
gospodarskih, družbenih in okoljskih vidikov (cv: Plut, 2004b). Z vidika razvoja je ključnega
pomena prepoznavanje številnih in heterogenih vrednosti (razvojnih potencialov) območij
varovanja. Uporaba in način uporabe razvojnih potencialov je odvisna od družbenih
dejavnikov (cv: Lampič, Mrak, 2008, str. 148).
Območje krajinskega parka Polhograjski Dolomiti označujejo veliki nakloni, hudourniški
značaj, pestrost kamninske zgradbe in gozdnatost. Naravne vrednote, ekološko pomembna
območja in območja Nature 2000 obsegajo precejšen del območja in kot taka pomenijo
potencial uspešnega varstva narave. Ravno tako je pestra kulturna dediščina. Prebivalstvene
poteze kažejo na relativno ugodno starostno in izobrazbeno strukturo. Rezultati ankete so
pokazali, da se domačini zavedajo predvsem naravnogeografskih razvojnih potencialov.
Glede na funkcijsko vrednotenje regionalnogeografskih značilnosti obravnavanega območja,
določitve razvojnih potencialov, pregled občinskih prostorskih aktov in analizo ankete lahko
rečem, da je stanje krajinskega parka Polhograjski Dolomiti sledeče:
- Dokument, na podlagi katerega je bil ustanovljen krajinski park Polhograjski Dolomiti, je
star in zato za sedanji način upravljanja zavarovanih območij ni več primeren.
- Meja krajinskega parka Polhograjski Dolomiti poteka po mejah občin in ne vključuje
zaokrožene naravne enote.
- Krajinski park Polhograjski Dolomiti spada med t. i. »parke na papirju«. Občine za
njegovo oživitev do sedaj niso bile zainteresirane.
- Strokovna javnost ima pomisleke glede smiselnosti obstoja krajinskega parka
Polhograjski Dolomiti (Tematska delavnica »Narava in vode«, 2009).
- Zavod za varstvo narave, ki je pristojen za zavarovana območja, je občinam posredoval
smernice za pripravo občinskih prostorskih načrtov, v katerih so občine dolžne upoštevati
krajinski park (Naravovarstvene smernice za strategijo …, 2006).
- Domačini vidijo razvojne potenciale območja, vendar za sodelovanje pri upravljanju niso
dovolj zainteresirani.
- Območje krajinskega parka je pokrajinsko občutljivo območje, ki zahteva vso pozornost
pri načrtovanju dejavnosti.
- Krajinski park ima veliko razvojnih potencialov.
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Natura 2000
Ekološko pomembna območja (15 %
površine)
naravne vrednote
pestra kulturna dediščina

gospodarske cone
razvoj centralnih dejavnosti
usmeritev v strnjeno gradnjo (sanacija
razpršene gradnje)
območja za turizem
ohranjanje gozdnih in kmetijskih
površin

-

-

-

hudourniško območje
erozijsko območje
veliki nakloni
občutljivost vodnih virov
velik delež gozda (77,4 %)
velik delež kmetijskih površin
razpršena poselitev

-

raba sončne energije
lesna biomasa
pitna voda
male hidroelektrarne
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meri je realizirana
bližina glavnega mesta

domačini se zavedajo pestrosti
naravnih danosti
v prostorskih aktih se vse oblike
zavarovane narave in kulturne
dediščine upošteva

prisotne možnosti razvoja terciarnih
dejavnosti v obrobju
ohranjanje naravne in kulturne
pokrajine
kvalitetno bivalno okolje
strnjena gradnja
možnosti trajnostnega razvoja na vseh treh
nivojih; v ospredju je okoljski nivo, nato
socialni in gospodarski.

-

-

-

možnosti sonaravnega razvoja
- mehke oblike turizma in rekreacije
- šole v naravi
- učne poti

-

-

možnosti sonaravnega razvoja:
- ekstenzivno kmetijstvo
- čebelarstvo (blagovna znamka)
- gozdarstvo
- rekreacija

-

-

-

-

-

-

-

več kot polovica
pripravljena sod
občina Medvod
kot omejitev gos

krajinski park m
krajinski park je
ovira kot prilož
domačini slabo
posebnosti (trad
izdelke)

hribovito območ
hudourniško, er
slaba dostopnost
ogroženost zara
občutljivost nar
obremenjevanje
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SLIKA 20: Obravnava predvidenega razvoja krajinskega parka Polhograjski Dolomiti
(v občinskih prostorskih načrtih)
krajinski park kot razvojna priložnost + / krajinski park kot razvojna ovira –
Dobrova - Polhov Gradec
•interes za prevzem upravljanja krajinskega parka + / –
•Polhov Gradec - glavni turistični center občine +
•ohranjanje podeželskega značaja +
•interes za osnovanje akta, ki bi urejal krajinski park +
Medvode
•naravna omejitev za obrtno - poslovne dejavnosti –
•visoka stopnja naravne ohranjenosti +
•ohranjanje kmetijske in gozdarske dejavnosti +
•spodbujanje kmečkega in pohodniškega turizma +
•ni industrijskih območij +
•aktivno varstvo na podlagi načrta upravljanja +
•razvoj kot enotne turistično-rekreacijske ponudbe +
•omejevanje poselitve +
•obravnava območja kot varstveni režim in potencial +
•skladen razvoj turizma s spodbujanjem le določenih aktivnosti +
•naravna in kulturna dediščina kot ključna dejavnika privlačnosti +
•spodbujanje razvoja ekološkega kmetijstva in mehkih oblik turizma+
•javna parkirišča na vstopih v KPPD +
Mestna občina Ljubljana
•medobčinsko sodelovanje +
•trajnostni razvoj +
•omejitev poselitve +
•varovati sestavine narave in kulturno dediščino +
•varovati ekološko pomembne lokacije+
•ohranjati rekreacijski značaj gozdnih površin +
•spodbujati programsko pestrost +
•izboljšati dostopnost –
•omejiti pozidavo +
•povezave za pešce in kolesarje v zeleno zaledje mesta +
Vir podatkov: Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški del, 2010; Odlok o
občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del, 2010; Osnutek odloka občinskega
prostorskega načrta, 2008; Strateški del občinskega prostorskega načrta občine Medvode – osnutek, 2008.

Občinski prostorski načrti so osnova za ugotavljanje bodočega (prostorskega) razvoja. V
občinskih prostorskih načrtih so bile občine dolžne upoštevati smernice, ki jih je pripravil
Zavod za varstvo narave. Zanimivo je, da je krajinski park v občinskem načrtu najbolj
podrobno ovrednotila Mestna občina Ljubljana, ki ji pripada le 8 % površine parka, in
najslabše občina Dobrova Polhov Gradec, ki ji pripada največji del krajinskega parka (56 %).
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Zavarovana območja podpirajo sonaravno trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri, kar
pomeni, da ima območje krajinskega parka Polhograjski Dolomiti dobre možnosti za razvoj.
Krajinski park je priložnost predvsem za razvoj dejavnosti, ki so vezane na lokalne vire (npr.
kmetijstvo, turizem, rekreacijo), in sicer tako za tiste, ki so neposredno povezani s parkom
(nadzor, vodenje obiskovalcev), kot tudi za tiste, ki jih prisotnost parka na kakršenkoli način
spodbuja (dopolnilne dejavnosti na kmetijah, raznovrstna turistična ponudba, rekreativne
dejavnosti …) (Ogorelec, Vičar, 2005).
V urbanističnem načrtu so bili izpostavljeni naslednji problemi: gradnja počitniških hiš in
stanovanj, razseljevanje kmečkega prebivalstva, spreminjanje podobe kulturne pokrajine.
Našteti so ukrepi za reševanje nastalih problemov: skrb za ostarele kmete, stimulacija
kmetijstva, turizma, kmečkega turizma. Predvidena je bila stimulacija kmetov, naslednikov na
kmetijah, ki bi se želeli vrniti domov, ter novih kmetov, ki bi se s kmetijstvom ukvarjali
dopolnilno. Poudarjeno je, da se obstoječih kmetijsko-obdelovalnih površin ne bi smelo
vključevati v zazidljive površine. Za kulturno dediščino bi morala poskrbeti enotna politika
vseh treh občin in osnovati konkretne ukrepe, ki bi spodbujali skladen gospodarski razvoj
krajinskega parka Polhograjski Dolomiti. V urbanističnem načrtu je navedeno, da, četudi bi
kmetijstvo še vedno upadalo, bi bila rekreacija osnovna dejavnost območja.
Od zastavljenih ciljev je bil urbanistični načrt uspešen pri omejitvi gradnje počitniških hiš,
medtem ko so ostala področja ostala bolj ali manj prepuščena toku časa. Analiza odgovorov
ankete je pokazala, da prebivalci vidijo največji problem v nizkih dohodkih iz kmetijstva,
slabi cestni infrastrukturi in zaraščanju kmetijskih zemljišč.
Krajinski park Polhograjski Dolomiti nima izdelanega upravljavskega načrta, ki bi podrobneje
določil razvojne usmeritve. Ravno ne-upravljanje pa je ključno za slabo razvojno usmerjanje,
slabo prepoznavnost in slabo percepcijo krajinskega parka s strani domačinov. To se je
pokazalo že pri obravnavanem parku, saj je v območju, za katerega je bila natančneje
določena namenska raba prostora, v teh okvirih razvijalo, medtem ko se je ostali del parka
razvijal po svoje. Veliko vlogo ima velikost zavarovanega območja. Krajinski park
Polhograjski Dolomiti spada med večje krajinske parke. Naravnogeografsko zavzema sicer
del ene naravne enote, vendar je upravno razdeljen med tri občine, kar predstavlja velik
problem pri usklajevanju interesov.
Možnosti razvoja na območju krajinskega parka Polhograjski Dolomiti imajo predvsem
dejavnosti: turizem, rekreacija, raziskovalna, izobraževalna in kulturna dejavnost ter
kmetijstvo in gozdarstvo. Glede na ranljivosti območja, katere so bile predstavljene skozi
diplomsko delo, nobena dejavnost ne bi smela intenzivno posegati v okolje in vse dejavnosti
bi morale biti sonaravno usmerjene. Zahodni del krajinskega parka je bolj ohranjen od
vzhodnega. Prevladujejo samotne kmetije in gozd. To območje bi bilo primerno za razvoj
ekološkega kmetijstva. Po navedbah občinskega prostorskega načrta naj bi Polhov Gradec
postal turistični center občine Dobrova - Polhov Gradec. Tak center bi bil vsekakor
dobrodošel, saj je turistična ponudba danes v tej občini slabo organizirana. Treba bi bilo
urediti področje predvsem izletniškega turizma: parkirišča, ureditev poti, nadzor kršiteljev,
informativne table, parkirišča. To še posebej velja za območje Katarine, kjer se tudi v bodoče
pričakuje vse več izletnikov. Katero od starih zapuščenih stavb (kjerkoli v krajinskem parku)
bi se lahko preuredilo za namene šole v naravi. Območje nudi ogromno doživljajskih
zmožnosti, zato bi se lahko razvijale tudi naslednje dejavnosti: adrenalinski športi, plezalne
poti, kampiranje. Ob ureditvi upravljavljanja in dejavnem vključevanju domačinov, kateri bi
ob dobri organizaciji prav gotovo bili pripravljeni sodelovati pri oblikovanju krajinskega
parka, ima park vse možnosti za trajnostni razvoj.
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10.

ZAKLJUČEK

Krajinski parki spadajo pod širša zavarovana območja, kar pomeni, da v njih veljajo bolj mile
oblike ukrepov varstva narave. Poleg tega dejstvo, da po Zakonu o ohranjanju narave (2004),
ki je temeljni predpis za obravnavo zavarovanih območij, za krajinski park ni nujen
upravljavski načrt, botruje stanju večine krajinskih parkov v Sloveniji. Ostajajo namreč le
»parki na papirju«. To pomeni, da se je pri posegih v prostor potrebno držati omejitev, ki jih
vsebuje akt o ustanovitvi, prebivalstvo pa od njih nima kaj dosti koristi.
Krajinski park Polhograjski Dolomiti zavzema območje v neposredni bližini glavnega mesta
Slovenije in ima zato specifičen položaj. Specifično je tudi to, da je bil ustanovljen z
namenom preprečitve razpršene gradnje stanovanjskih in počitniških hiš. Ob njegovem
snovanju je bil predviden razvoj kmetijskih in turističnih dejavnosti, največji poudarek je bil
na funkciji zelenega območja, namenjenega mirni rekreaciji mestnega prebivalstva.
Na podlagi analize predpisov, ki obravnavajo varovanje narave in kulturne dediščine v
Sloveniji, predpisov s področja urejanja prostora vse od časa nastanka krajinskega parka,
samega ustanovnega dokumenta parka ter funkcijske analize geografskih značilnosti
obravnavanega območja in določitvi razvojnih potencialov, so bile določene razvojne
možnosti krajinskega parka Polhograjski Dolomiti. Ugotovljeno je bilo, da krajinski park
Polhograjski Dolomiti že od ustanovitve dalje ne deluje v funkciji zavarovanega območja,
temveč kot omejitveni dejavnik. V določeni meri je vzrok za to prav gotovo pravni akt
(urbanistični načrt), s katerim je bil park ustanovljen, saj v njem ni bilo natančnih usmeritev
hkrati pa ga niso sprejele vse občine za katere je bil osnovan. Zavarovano območje doseže
svoj namen šele, ko domačini z njim zaživijo in se predvideni razvoj odvija v načrtovani
smeri. V primeru krajinskega parka Polhograjski Dolomiti se, razen omejitev, ki so bile
postavljene za zazidljive površine za nekatera naselja, po osemintridesetih letih njegovega
obstoja, urbanističnega načrta ni dopolnilo, niti ni bil oblikovan upravljavski načrt. Območje
je doživljalo svoj ne-razvoj na enak način kot ostali slovenski hriboviti svet – depopulacijo,
zaraščanje kmetijskih zemljišč, stagnacijo prebivalstva.
Na podlagi analize razvojnih potencialov je bilo ugotovljeno, da ima območje krajinskega
parka Polhograjski Dolomiti številne razvojne potenciale, ki jih domačini ne izkoristijo. Med
njimi so najpomembnejši: veliko število naravnih vrednot, velika biotska raznovrstnost, pestra
kulturna dediščina, izredne pejsažne vrednosti in velika doživljajska zmožnost. Poleg tega je
ugodna starostna struktura prebivalstva ter v vseh treh občinah, ki jih park obsega, so številna
društva, ki bi lahko delovala na območju parka. Anketa je pokazala, da se domačini sicer
zavedajo kvalitet območja, vendar jih večina ni pripravljena sodelovati pri upravljanju.
Končni rezultati diplomskega dela kažejo na to, da ima krajinski park veliko razvojnih
možnosti. V občinskih prostorskih aktih, ki predstavljajo temelj bodočega (prostorskega)
razvoja območja, je krajinski park upoštevan. Na podlagi analize namenske rabe prostora
občin so v obrobju parka predvidene centralne dejavnosti, gospodarske cone, površine za
rekreacijo, hkrati se bodo ohranjale gozdne in kmetijske površine. Kljub pomislekom
strokovne javnosti o smislu obstoja krajinskega parka menim, da je smiselno, da se park
obdrži v sedanjih mejah. Problemi, s katerimi se srečuje krajinski park, izhajajo iz več
nivojev. V prvi vrsti iz dosedanje nezainteresiranosti občin za upravljane in nejasnega
pravnega statusa krajinskega parka in iz tega izhajajočega nedefiniranega obsega parka. Na
drugem mestu velja poudariti neangažiranost domačinov za upravljanje parka ter pritiske
turistov oziroma pohodnikov, ki ob koncih tedna množično preplavijo višje dele hribovij in na
vrhove iščejo vedno nove poti.
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Rezultati so pokazali, da so bili doseženi cilji diplomskega dela.
Potrditev / ovržba hipotez:
1. Krajinski park Polhograjski Dolomiti nima ustrezne funkcije zavarovanega območja.
2. Ustanovitev krajinskega parka Polhograjski Dolomiti je vplivala na razvoj območja.
3. Prebivalci tega, da živijo v krajinskem parku, ne vidijo kot priložnost, temveč kot
oviro razvoju.
4. Krajinski park Polhograjski Dolomiti se sooča s problemi, ki so posledica
nezainteresiranosti občin za ureditev upravljanja.
5. Krajinski park Polhograjski Dolomiti ima ob ureditvi upravljanja in aktivnem
vključevanju domačinov veliko možnosti za razvoj.
Prvo hipotezo lahko potrdim. Ker krajinski park Polhograjski Dolomiti nima upravljavskega
načrta, v prostoru ne deluje. Za delovanje krajinskega parka je eden od pomembnejših
dejavnikov vključenost prebivalstva v upravljanje in s tem v razvoj zavarovanega območja.
Na primeru krajinskega parka Polhograjski Dolomiti je bilo opaženo, da več kot polovica
prebivalcev ne želi sodelovati pri upravljanju krajinskega parka. Dejstvo, da niti natančno ne
vedo katero območje krajinski park obsega, prav tako potrjuje hipotezo.
Drugo hipotezo lahko delno potrdim. Kljub temu da je bilo v diplomskem delu ugotovljeno,
da krajinski park v prostoru, ki ga obsega, ne deluje, so bili dokazani nekateri učinki
ustanovnega dokumenta: usmerjena gradnja stanovanjskih in počitniških bivališč na nekaterih
območjih krajinskega parka. Predvidenega razvoja na drugih področjih pa ustanovitev
krajinskega parka ni prinesla.
Tretjo hipotezo lahko delno potrdim. Na eni strani prebivalci to, da živijo v krajinskem parku,
doživljajo kot oviro. To se je pokazalo na območjih, kjer je bila prepovedana gradnja. Na
drugi strani pa lahko rečem, da prebivalci prepoznavajo razvojne potenciale in v krajinskem
parku vidijo priložnosti za trajnostni razvoj.
Četrto hipotezo lahko potrdim. Občine do sedaj niso bile zainteresirane za ureditev
upravljanja. Upravljavski načrt je ključno gonilo zavarovanega območja. Za krajinske parke
to še posebej velja, saj zanje veljajo milejše oblike varovanja in so brez načrta upravljanja
težko prepoznani kot razvojna priložnost.
Peto hipotezo lahko potrdim. Analiza razvojnih potencialov (vključno s percepcijo
domačinov) ter občinskih prostorskih načrtov je pokazala, da ima območje velike možnosti za
sonaravni razvoj. Ob realizaciji občinskih prostorskih načrtov in aktiviranju domačinov lahko
upamo, da bo krajinski park Polhograjski Dolomiti končno zaživel.

76

Razvojne možnosti in problemi krajinskega parka Polhograjski Dolomiti

11.

SUMMARY

Protected areas are measures for protecting nature. The purpose of protecting a part of natural
environment is to preserve biodiversity, valuable natural features and landscape diversity, and
at the same time encourage sustainable development. However, in Slovenia development and
nature protection have little in common, even though development potential of local
population and relaxation and enrichment of people are considered when designating
protected areas.
Landscape parks are part of wider protected areas and so ruled by mild measures for
protecting nature. Nature Conservation Act from 2004, as a principal regulation on protected
areas, states that landscape parks do not need a management plan, which also contributes to
the present state of most landscape parks in Slovenia. There are namely only "parks on
paper". This means that activities which affect physical environment have to comply with
restrictions set in the charter document, the inhabitants however do not benefit. Polhograjski
Dolomiti Landscape Park covers the area in close proximity of Slovenia's capital city,
Ljubljana, and therefore has a special status. Another specific feature of the park is also the
fact that it was designated in order to prevent unregulated building of houses and holiday
houses. When designated, development of agricultural and tourism activities was planned,
with focus on green area intended for peaceful recreation of urban population. Development
potential of the Polhograjski Dolomiti Landscape Park was set according to the analysis of
legal acts on protection of natural and cultural heritage in Slovenia; regulations on spatial
planning dating from the designation of the park; the charter document of the park and a
thorough functional analysis of geographical characteristics of the area as well as
determination of development potential. It was determined that the Polhograjski Dolomiti
Landscape Park since its designation on has not functioned as a protected area but as a
limiting factor. The legal act (urban design) designating the park is to be blamed for this - the
park was not designated by an act on nature protection. A protected area fulfills its purpose
only when local population lives with it and when its development is carried out as planned.
In 38 years of Polhograjski Dolomiti Landscape Park there have only been restrictions
regarding building lands in some urban settlements, however the urban design has not been
implemented nor has a management plan been developed. The area has seen its nondevelopment similar to other Slovene highlands - through depopulisation, overgrowing of
cultivated land, and stagnation of population. Nevertheless, Polhograjski Dolomiti Landscape
Park has had its affect on the area. Building plans have resulted in built-up areas. The analysis
of development potential has shown that the Polhograjski Dolomiti Landscape Park
development potential is widely unused by the local population. These potentials include
many natural value features, great biodiversity, diverse cultural heritage, immense landscape
art all offering incredible experiences. Age structure is good and there are numerous societies
in the three municipalities in the park which could operate in this area. A questionnaire survey
has shown that the local population is aware of the qualities of the area, however the majority
is not ready to participate in the development programme. The results of this thesis show that
the landscape park has a great development potential. Municipal spatial planning documents,
as principal documents for further development, take account of the landscape park. The
analysis of the eligible use of land in the municipalities shows plans for central activities,
economic zones, and recreational areas; wooded and agricultural areas will be preserved.
Despite concerns of the expert public regarding the existence of the landscape park I believe
that the park should be kept within the present borders.
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14.

PRILOGE

PRILOGA 1: Anketni vprašalnik
ANKETNI VPRAŠALNIK - KRAJINSKI PARK POLHOGRAJSKI DOLOMITI
Spoštovani.
Pred vami je vprašalnik v zvezi z razvojnimi možnostmi in problemi krajinskega parka
Polhograjski Dolomiti in vljudno prosim, da ga izpolnite. Verjetno se strinjate, da
Polhograjsko hribovje vsebuje mnogo kvalitet, ki jih je vredno varovati in z njimi smotrno
upravljati. Morda pa imate drugačno mnenje, slabe izkušnje?
Za odgovore se vam najlepše zahvaljujem.
Barbara Trnovec
Spol: M / Ž
Starost: ____ let (polnoletne osebe)
Kraj bivanja: Planina nad Horjulom, Butajnova, Setnik, Setnica, Črni Vrh, Smolnik, Zalog,
Srednji Vrh, Polhov Gradec, Setnica, Briše, Praproče, Osredek, Belo, Trnovec, Topol pri
Medvodah, Toško Čelo, Golo Brdo, Žlebe, Tehovec, Osolnik, Selo nad Polhovim Gradcem,
Gabrje, drugo: _____________

1. Krajinski park Polhograjski Dolomiti je bil ustanovljen leta 1974. Se spomnite
ustanovitve parka, če se, zakaj? DA / NE

2. Ocenite, katera značilnost krajinskega parka Polhograjski Dolomiti se vam zdi
najvrednejša in katera najmanj? S številkami od 1 (najvrednejša značilnost) do 9
(najmanj) ocenite naštete značilnosti.
OCENA
Mir in čisto okolje
Lepa narava
Bogato rastlinstvo in živalstvo
Kvalitetna pitna voda
Kulturna dediščina
Običaji
Tradicionalna znanja
Velike zaloge lesa
Raba vodne energije
3. Bi bili pripravljeni sodelovati pri pripravi programa upravljanja in iskanju rešitev
za večjo prepoznavnost in boljše delovanje krajinskega parka Polhograjski
Dolomiti?
DA / NE
4. Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z da - na kakšen način bi bili pripravljeni
sodelovati?
a) Skrbno bi urejali našo domačijo, hišo in okolico
b) S turističnim vodenjem
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c)
d)
e)
f)
g)
h)

Z gostinsko ponudbo
S ponudbo prenočišč
S prikazom domače obrti
Z izdelovanjem lokalnih izdelkov
Z aktivno udeležbo na sestankih upravljavca, s predlogi in pobudami
Drugo: __________

5. Ali imate zaradi tega, ker je vaše prebivališče v območju krajinskega parka,
kakršnekoli težave v vsakdanjem življenju (npr. težja pridobitev gradbenega
dovoljenja, težave s turisti – pohodniki …)?
6. Na katerih področjih vidite možnosti za razvoj v krajinskem parku Polhograjski
Dolomiti?
Vsak odgovor ocenite z oceno od 1 do 10 (1 ni možnosti, 10 zelo velike možnosti).
OCENA
Ekološko kmetijstvo
Izletniški turizem
Proizvodnja in prodaja lokalnih izdelkov
Turizem na kmetiji
Turizem vezan na prenovljene stare objekte
Spodbujanje tradicionalnih domačih obrti
Povečanje nastanitvenih kapacitet
Izboljšanje kakovosti nastanitvenih kapacitet
7. Ali koristite obnovljive vire energije (les, voda, sončna energija, veter,…)? Katere?
8. Ali vidite možnosti razvoja v rabi obnovljivih virov energije?
NE / DA Katerih?
_________________________________________________________________

9. Kje vidite pomanjkljivosti krajinskega parka Polhograjski Dolomiti?
a) Nezadostna informiranost o zanimivostih območja
b) Slaba urejenost območja
c) Malo naravnih in kulturnih znamenitosti
d) Dosedanji način upravljanja krajinskega parka Polhograjski Dolomiti
e) Drugo: _________

10. Katere probleme vidite v krajinskem parku Polhograjski Dolomiti?
PRENIZKI DOHODKI IZ
DA / NE
KMETIJSTVA
staranje prebivalstva

DA / NE

zaraščanje kmetijskih zemljišč

DA / NE

zmanjšanje biotske
raznovrstnosti

DA / NE
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slaba cestna infrastruktura

DA / NE

slaba pripravljenost in
usposobljenost domačinov za
boljše delovanje krajinskega
parka

DA / NE

Kulturna dediščina je v slabem
stanju

DA / NE

Drugo:

11. Ste vedeli, da živite v krajinskem parku?
DA / NE
12. Ste ponosni na to, da živite v krajinskem parku? Zakaj?
DA / NE
_________________________________________________________________________
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PRILOGA 2: Naravne vrednote – območja v krajinskem parku Polhograjski Dolomiti
NARAVNA VREDNOTA
1. Ažmanova lipa
2. Babni dol - bajer
3.
4.
5.
6.

Črni Vrh – Lipe
Črni Vrh – Lipi
Črni Vrh – Smreka pod Plestenjakom
Glinščica

7.
8.

Jevške skale
Jernejčkov Graben

9.

Kucja dolina

10. Ločnica
11. Mala Božna
12. Mavelščica
13.
14.
15.
16.

Ostrožnik – Dolina
Podutik – osameli kras
Polhograjska gora
Polhograjska Grmada

17. Prešnica
18. Pržanec
19. Topol – lipa pri cerkvi Sv. Katarine

ZVRST
drevesna
ekosistemska,
hidrološka
drevesna
drevesna
drevesna
ekosistemska,
hidrološka
geomorfološka
hidrološka,
ekosistemska
hidrološka,
geomorfološka
hidrološka,
geomorfološka
hidrološka
hidrološka,
ekosistemska
hidrol., ekosis.
geomorfološka
botanična
botanična,
geomorfološka
hidrološka,
ekosistemska
hidrološka,
ekosistemska
drevesna

POMEN
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
državni
državni
lokalni
lokalni
lokalni

Vir: Agencija RS za okolje, Naravne vrednote – območja, 2009
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PRILOGA 3: Naravne vrednote - jame v krajinskem parku Polhograjski Dolomiti
NARAVNA VREDNOTA
1. Bregarjev brezen
2. Babja luknja
3. Brezno na Ravniku
4. Brezno na Strminah
5. Brezno nad Jarčjim potokom
6. Cevhovo brezno
7. Gučanov brezen
8. Hubatarjeva jama
9. Jama 1 v Jurcetovih Percah
10. Jama 2 na Jurcetovih Percah
11. Jaklovec
12. Godova jama
13. Jama pri Globokem potoku
14. Jama pri Jaklovcu
15. Jama nad zajetjem
16. Jama na Kravjeku
17. Jama v Paradižah
18. Jama v skalah
19. Jelenca jama
20. Malo Marinčevo brezno
21. Medvedovo brezno
22. Melinca jama
23. Pečenikovo brezno
24. Rusova jama
25. Riharjev kogel
26. Riharjeva jama
27. Tonetova jama
28. Veliko Marinčevo brezno
29. Žnidarjeva jama
30. Za breznom
31. Vaška luknja

ZVRST
geomorfološka
geomorfološka
geomorfološka
geomorfološka
geomorfološka
geomorfološka
geomorfološka
geomorfološka
geomorfološka
geomorfološka
geomorfološka
geomorfološka
geomorfološka
geomorfološka
geomorfološka
geomorfološka
geomorfološka
geomorfološka
geomorfološka
geomorfološka
geomorfološka
geomorfološka
geomorfološka
geomorfološka
geomorfološka
geomorfološka
geomorfološka
geomorfološka
geomorfološka
geomorfološka
geomorfološka

POMEN

državni
državni
državni
državni
državni
državni
državni
državni
državni
državni
državni
državni
državni
državni
državni
državni
državni
državni
državni
državni
državni
državni
državni
državni
državni
državni
državni
državni
državni
državni
državni
Vir: Agencija RS za okolje, Naravne vrednote – jame, 2009
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PRILOGA 4: Območja Nature 2000 v krajinskem parku Polhograjski Dolomiti
OBMOČJE
1.

Butajnova

2.

Podreber Dvor

3.

Briše

VRSTE
-

HABITATNI TIPI

mali podkovnjak
črtasti medvedek
mali podkovnjak
navadni škržek
mali podkovnjak
navadni netopir

/

-

dinarski gozdovi rdečega
bora na dolomitni podlagi
ilirski bukovi gozdovi

-

bukovi gozdovi

-

karbonatna skalnata pobočja
z vegetacijo skalnih razpok
polnaravna suha travišča in
grmiščne faze na
karbonatnih tleh
dinarski gozdovi rdečega
bora na dolomitni podlagi
ilirski bukovi gozdovi
jame, ki niso odprte za
javnost

-

4.

Tošč

-

črtasti medvedek
-

5.

Babja luknja

/

-

Vir: Agencija RS za okolje, Natura 2000, 2009

PRILOGA 5: Ekološko pomembna območja v krajinskem parku Polhograjski Dolomiti
BRIŠE
Podreber – Dvor
Butajnova
Polhograjska grmada
Polhograjska gora
Tošč
Babja luknja
Vir: Agencija RS za okolje, Ekološko pomembna območja, 2009
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