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Izvleček
Kolesarstvo kot element turistične ponudbe v občinah Dobrova - Polhov Gradec in
Horjul
Kolesarjenje je vedno bolj priljubljeno in postaja ena izmed najpomembnejših oblik
rekreacije. Številčnost in raznovrstnost kolesarskih poti sta največji zlasti v bližini večjih
mest. Občini Dobrova - Polhov Gradec in Horjul, ki spadata med primestne občine Mestne
občine Ljubljana, sta dva izmed najbolj zaželenih kolesarskih ciljev za okoliške prebivalce.
Številne kolesarske poti, ki so opisane v kolesarskih vodnikih in v krajši obliki predstavljene
v zaključni seminarski nalogi, so znak, da razgiban relief in bližina Ljubljane nudita potencial
za razvoj kolesarskega turizma v obravnavanih občinah.
Ključne besede: Polhograjsko hribovje, turistična geografija, izletniški turizem, kolesarjenje

Abstract
Cycling as an element of tourist offer in the municipalities of Dobrova – Polhov Gradec
and Horjul
Cycling is increasingly popular and is becoming one of the most important types of
recreation. Particularly in the proximity of larger cities, the number of cycling paths and
extent of their diversity are the greatest. The municipalities of Dobrova - Polhov Gradec and
Horjul, which are two of the suburban municipalities of the City municipality of Ljubljana,
are two of the most popular cycling destinations of local residents. The numerous cycling
paths, described in cycling guides and briefly presented in the final seminar work, are a sign,
that the hilly relief and the proximity of Ljubljana are offering potential for the development
of cycling tourism in the discussed municipalities.
Key words: Polhov Gradec Mountains, geography of tourism, excursion tourism, cycling
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UVOD

Kolo, ki je v preteklosti predstavljalo predvsem eno izmed možnosti prevoza, dandanes
omogoča mnogo več. Ni le nujno potrebna dobrina za tiste, ki ne uporabljajo avtomobila, je
tudi pripomoček za rekreacijo in treniranje. Kolesarske poti in steze, ki so se razvile v zadnjih
desetletjih, le še potrjujejo večjo priljubljenost kolesa med vsemi družbenimi sloji.
V zaključni seminarski nalogi bom opisala stanje kolesarstva v obmestnih občinah Dobrova Polhov Gradec in Horjul, ki ležita na jugozahodnem robu Ljubljane, največjega slovenskega
mesta.
Zaradi bližine slovenske prestolnice, ki je od središč občin oddaljena zgolj malo več kot
10 km, je za razvoj gospodarskih dejavnosti pomembno, kako se občini povezujeta in
sodelujeta z Mestno občino Ljubljana (v nadaljevanju MOL). V tem kontekstu se upošteva
tudi kolesarski turizem, ki je v obeh občinah zelo pogosta oblika rekreacije ne le domačinov,
ampak tudi oseb iz bližnje okolice.
Namen zaključne seminarske naloge je prikazati možnosti za razvoj kolesarskega turizma v
obeh občinah. Pri tem se bom oprla na podatke o trenutnem stanju kolesarskega turizma v
občinah.
V zaključni seminarski nalogi sem si zato postavila cilje, s katerimi bom prikazala stanje na
področju tega tipa turizma v občinah.
Cilji so naslednji:
 prikazati geografske značilnosti občin z vidika primernosti za razvoj turizma,
 prikazati stanje turizma v občinah v vseh njegovih oblikah,
 ovrednotiti cestno infrastrukturo z vidika primernosti za razvoj kolesarskega turizma v
občinah,
 preveriti, ali v občini že obstajajo opisane kolesarske poti v kolesarskih vodnikih ter v
drugih informacijskih virih, namenjenih kolesarjem,
 ugotoviti mnenje občin o razvoju tega tipa turizma in ali imata razvojne načrte v zvezi
z njim.

1.1 Raziskovalno vprašanje
Razgiban relief občin Dobrova - Polhov Gradec in Horjul ter bližina njunega ozemlja MOL
ponujata prednosti pri razvoju kolesarstva in kolesarskega turizma. Posledično bi lahko
pričakovali, da je območje priljubljeno med kolesarji. Zaradi tega sem se v nalogi osredotočila
na vprašanje, v kolikšni meri je območje občin Dobrova – Polhov Gradec in Horjul
prepoznano kot kolesarski cilj v kolesarskih vodnikih in na spletnih forumih?

1.2 Metode dela
V sklopu kabinetnega dela bom proučila dosedanjo literaturo o obravnavani temi. Preverila
bom tudi kolesarske vodnike, ki zajemajo kolesarske poti po Sloveniji ali v okolici Ljubljane.
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V sklopu terenskega dela si bom ogledala nekaj opisanih kolesarskih poti, da bom ugotovila,
kakšno je dejansko stanje na teh poteh. To bo kasneje pomagalo pri oblikovanju predlogov za
razvoj, hkrati pa bom dobila aktualne informacije o stanju teh poti. Poleg kabinetnega in
terenska dela bom izvedla tudi intervju s predstavnico Odbora za gospodarstvo in turizem
občine Dobrova − Polhov Gradec. .

1.3 Uporabljeni viri in literatura
Viri podatkov za prikaz geografske podobe občin bodo monografije in drugi knjižni viri o
Sloveniji in njenih geografskih značilnostih, kot je strokovna monografija Slovenija −
pokrajine in ljudje. Kot vir podatkov o prisotnosti kolesarskih poti v občinah bom uporabila
kolesarske vodnike, podatke o kolesarskih poteh na spletnih straneh ter forumih. Hkrati bom
to s pomočjo terenskega dela tudi komentirala. Drugi vir bodo strokovna besedila s področij,
ki se dotikajo teme te zaključne seminarske naloge, kot so npr. diplomske naloge (npr. Ložar,
2015; Ponikvar, 2012). Prek interneta bom pridobila informacije o splošnem stanju turizma v
občinah, kot so statistični podatki o prihodih in prenočitvah turistov pa tudi mnenje občine o
tem vprašanju.
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OSNOVNI POJMI

Osrednja tema zaključne seminarske naloge je kolesarski turizem. Zaradi tega bodo v tem
poglavju predstavljeni nekateri pojmi, ki so pomembni v tem kontekstu.
Turizem je splet odnosov in pojavov, ki izhajajo iz potovanja in bivanja ljudi v drugem kraju
(zunaj stalnega bivališča), če njihovo bivanje ni namenjeno stalni naselitvi in če ni vezano na
njihovo zaposlitveno dejavnost. Hkrati je gospodarska dejavnost, ki se ukvarja z
zadovoljenjem potreb turistov (SSKJ, 2005).
Glede na namen potovanja ločimo prostočasni turizem, katerega podvrste so počitniški,
športni, kulturni, verski in zdravstveni turizem. Ravno prostočasni turizem je pomemben za
delo, ki sledi. Obstajata še poslovni turizem in obiskovanje sorodnikov in prijateljev.
V zaključni seminarski nalogi bom omenila dva podtipa turizma: sonaravnega in turizem na
kmetiji. Sonaravni turizem ali ekoturizem je skladen z obiskano naravo, pokrajino, njuno
zmogljivostjo, pri katerem individualni gostje spoštujejo značilnosti okolja in se jim
prilagajajo (Geografski terminološki slovar, 2005). Turizem na kmetiji ali kmečki turizem je
dopolnilna dejavnost z namenom na majhnih kmetijah zagotoviti dodatni zaslužek, polno
zaposliti delovno silo, omogočiti porabo tržnih viškov v domačem okolju, popestriti turistično
ponudbo ter gostom omogočiti letovanje v neokrnjeni naravi (Geografski terminološki slovar,
2005).
Prosti čas je čas, ki ni namenjen nujnim obveznim dejavnostim, kot so npr. delo, nujni
opravki, spanje, prehranjevanje. Zanj so nujni prostovoljnost, individualnost in
posameznikovo dojemanje tega časa.
Rekreacija je dejavnost, s katero se človek telesno, duševno sprosti in okrepi (SSKJ, 2005).
Kolesarski turizem je definiran kot eno- ali večdnevni obisk ali potovanje zunaj običajnega
okolja in vključuje: aktivnost kolesarjenja kot osnovni motiv za obisk določene turistične
destinacije, potovanja, kjer je kolesarjenje le eno izmed mnogih aktivnosti turista na
potovanju, in enodnevna turistična potovanja. Glede na te tri predpostavke ločimo tri osnovne
zvrsti kolesarskega turizma: kolesarske počitnice, kjer je kolesarjenje glavni motiv
počitnikovanja, počitniško kolesarjenje, kjer je kolesarjenje le ena izmed aktivnosti na
počitnicah, ter dnevno kolesarjenje, ki je pol- ali celodnevno potovanje z avtomobilom,
vlakom ali s kolesom in vključuje aktivnost kolesarjenja (Strategija turističnega razvoja
proizvoda kolesarjenja v Sloveniji, 2005).
Kolesarji so udeleženci cestnega prometa, zaradi česar je nastal pojem kolesarski promet, ki je
pomemben način osebnega prevoza na kratke razdalje. Obravnavamo ga z dveh vidikov: kot
način rednih dnevnih prevozov in kot rekreacijo (Berčič in sod., 2010). Za namene zaključne
seminarske naloge bom upoštevala le slednjega. Kolesarski promet poteka po kolesarskih
poteh, kolesarskih stezah in po vozišču.
Kolesarska pot je s predpisano prometno signalizacijo in prometno opremo označena cesta, ki
je namenjena prometu koles in drugih uporabnikov pod pogoji, določenimi s pravili cestnega
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prometa in predpisi, ki urejajo ceste (Zakon o cestah, 2017). Primer take urejene poti je
kolesarska pot ob Dravi ali po zgornji dolini Save. Za namene zaključne seminarske naloge
bom termin kolesarska pot uporabljala tudi za neoznačene kolesarske poti, saj so tako
poimenovane tudi v kolesarskih vodnikih.
Kolesarska steza je del cestišča, ki ni v isti ravnini kot vozišče ali je od njega ločena kako
drugače in je namenjena prometu koles in koles s pomožnim motorjem (Zakon o cestah,
2017). Lahko je enostranska dvosmerna, lahko je dvostranska enosmerna. Od cestišča jo loči
z robnikom ali vmesno zelenico. Zunaj naselja, na odprti cesti, kjer so pričakovane večje
hitrosti, mora biti varovana z odbojno ograjo ali ločena z zelenico vsaj 1,5 m (Navodila za
projektiranje kolesarskih površin, 2012). Takih stez v zaključni seminarski nalogi ne bom ne
opisovala niti ne uporabljala tega termina.
Kolesarske poti, ki jih bom opisala v zaključni seminarski nalogi, potekajo v celoti po
vozišču, kjer je potrebna pozornost, ker ni odbojne ograje ali zelenice.
Kolesarji kolesarijo zaradi različnih vzrokov, a v svoji zaključni seminarski nalogi bom
upoštevala le tiste, ki se vozijo s kolesom zaradi rekreacije in v turistične namene. Te delimo
na tiste, ki kolesarijo za vzdrževanje kondicije in sproščanje energije, kolesarje izletnike, ki
kolesarijo po urejenih in varnih poteh, ter potovalno-turistične kolesarje, ki lahko kolesarijo
tudi več dni. Za vse je pomembno doživljanje okolja in narave med vožnjo s kolesom (Berčič,
2008).
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DOSEDANJE RAZISKAVE

Tematika kolesarskega turizma je bila večkrat obravnavana tudi v Sloveniji. Med drugim je s
področja kolesarskega turizma in kolesarskih poti izdelanih tudi nekaj diplomskih nalog.
Diplomska naloga Urše Ložar z naslovom »Predlog turističnih kolesarskih poti v občini
Cerknica« opisuje potenciale za razvoj turističnih kolesarskih poti v izbrani občini. Avtorica v
diplomski nalogi poudari, da kljub večjemu številu turistov in turističnih dogodkov v občini
Cerknica ostaja težava s povezanostjo vseh teh dogodkov (Ložar, 2015).
Diplomska naloga Ane Ponikvar z naslovom »Geografske možnosti za razvoj turističnih
kolesarskih poti v občini Loška dolina« se osredotoči na opis geografskih značilnosti občine
Loška dolina in primernosti za razvoj turističnih kolesarskih poti. V diplomski nalogi poudari,
da je kolesarstvo vedno bolj priljubljeno, a ima njena izbrana občina težave zaradi periferne
lege. Opiše, da slaba promocija, kot so npr. neoznačene znamenitosti in neizdelana spletna
stran o kolesarskih poteh v občini, lahko vodi v manjšo poznavanje od zunaj (Ponikvar,
2012).
Diplomska naloga Leje Šubic z naslovom »Daljinske kolesarske povezave in njihov pomen
pri razvoju turizma« se ukvarja s pomenom daljinskih kolesarskih povezav v Sloveniji in
svetu. Piše, da je v primeru daljinske kolesarske povezave treba imeti kolesarsko
informacijsko točko (Šubic, 2015).
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GEOGRAFSKA PODOBA OBČIN

Občini Dobrova - Polhov Gradec in Horjul se nahajata v osrednji Sloveniji zahodno od MOL.
Do leta 1998 sta bili združeni v skupno občino Dobrova - Polhov Gradec - Horjul, zato ju tudi
obravnavam skupaj, ker sta še danes zelo povezani med seboj. Obe ležita v Polhograjskem
hribovju, zaradi česar sta reliefno zelo razgibani občini. Na jugu mejita na Ljubljansko barje
oz. na občine Brezovica, Log - Dragomer in Vrhnika. Na zahodu svet že prehaja v Rovtarsko
hribovje, na severu pa v Škofjeloško hribovje. Na vzhodu se najvišji del Polhograjskih
Dolomitov začne spuščati proti Ljubljanski kotlini (Slovenija – pokrajine in ljudje, 1998).
Slika 1: Zemljevid občine Dobrova - Polhov Gradec

Vir: Dobrova – Polhov Gradec, 2017.
Zaradi hribovitega značaja občin so povprečni nakloni večji. Večina leg v občinah je južnih
ali severnih zaradi alpske slemenitve, ki poteka v smeri od zahoda proti vzhodu. Polhograjsko
hribovje, katerega večji del leži v obravnavanih občinah, ima tri večja slemena, katerih
povprečne nadmorske višine se zmanjšujejo od severa proti jugu. Najvišje seže osrednji del
Polhograjskega hribovja severno od Polhovega Gradca in doline Male vode. Tam leži tudi
Tošč, najvišji vrh hribovja. Tukaj nadmorske višine sežejo pri najvišjih vrhovih tudi nad
1.000 m, strmine so zelo velike. V osrednjem delu je tudi največ dolomita kot kamninske
podlage. Drugi greben Polhograjskega hribovja poteka med dolinama Male vode in
Horjulščice. Najbolj prepoznaven vrh je Koreno (662 m), ki se dviga med Horjulom in
Zaklancem na sredini tega grebena. Večji del tega grebena je porasel z gozdom in neposeljen,
cestna povezava pa obstaja le med Koreno in skrajnim zahodnim delom tega grebena, vasjo
Samotorico. Najvišji deli komaj dosežejo 700 m. Tretji greben pa leži najjužneje, saj meji na
Ljubljansko barje. Poteka torej med dolino Horjulščice in Barjem, meja med občino Horjul ter
občinami Brezovica, Log - Dragomer in Vrhnika pa poteka po slemenu tega grebena. Ta
greben je najbolj poseljen od vseh treh, tudi zaradi manjših nadmorskih višin, ki le izjemoma
presežejo 500 m. Proti zahodu se nadmorske višine grebena povečujejo, saj območje
neopazno že prehaja v Rovtarsko hribovje. Izrazite meje med Polhograjskim in Rovtarskim
6

hribovjem ni, saj večje razlike glede kamninske sestave ali hribovitosti ne obstajajo (Slovenija
- pokrajine in ljudje, 1998).
Podnebje je zmerno kontinentalno podnebje zahodne in južne Slovenije, kar pomeni, da je
količina padavin višja od slovenskega povprečja. Polhograjsko hribovje je prav na vzhodnem
robu območje s tem podnebjem (Ogrin, 1996). Najdaljša reka je Gradaščica, ki je izrazito
hudourniška reka. Gradaščica je ime dobila šele v Polhovem Gradcu, ko se združita Mala
voda in Božna. Gradaščica nadalje teče po dolini do Dobrove. Druga najdaljša reka pa je
Horjulščica, ki izvira pod Šentjoštom. Teče mimo Vrzdenca do Horjula in nato po dolini
Horjulščice vse do Dobrove. Horjulščica in Gradaščica se združita pri Vrhovcih, ki so že v
MOL. Zaradi hudourniškega značaja Gradaščice in tudi Horjulščice ter velikih strmin so ob
hudih nalivih zelo pogoste poplave. V primeru zelo velikih količin padavin v kratkem času pa
pride do obsežnih poplav na meji med občino Dobrova - Polhov Gradec in MOL. Takrat
Gradaščica (že združena s Horjulščico) poplavi Vrhovce in Vič. Nazadnje se je to zgodilo
oktobra 2014. Zaradi tega se že dolgo časa pripravlja načrt za zgraditev zadrževalnika pri
Razorih.
Polhograjsko hribovje leži tik ob MOL, zato predstavlja enkratno možnost za rekreacijo
mestnega prebivalstva ter za kratkotrajen pobeg iz mesta. Hribovit značaj je zelo ugoden za
razvoj pohodništva, posebej v osrednjem delu Polhograjskega hribovja. Tam je že sedaj nekaj
zelo obiskanih vrhov (Lovrenc, Grmada, Tošč). Hribovitost in večje strmine so tudi primerne
za razvoj gorskega kolesarstva, ki bi se lažje razvijalo, če bi bile poti bolj označene. Hribovit
teren je tudi problematičen zaradi razpršene poselitve, ki prevladuje. Zunaj dolin so značilne
samotne kmetije in manjši zaselki, do katerih pogosto vodi makadamska cesta, ki jo
nepoznavalec območja zelo težko najde. V dolinah pa je primeren razvoj cestnega
kolesarstva.
V občini Dobrova - Polhov Gradec je tudi Krajinski park Polhograjski Dolomiti (Polhograjski
Dolomiti, 2016). V njem bi lahko razvijali ekološki turizem. Tak tip terena je tudi primeren za
razvoj pohodništva, gorskega kolesarstva in podeželskega turizma.
Območje občin Dobrova - Polhov Gradec in Horjul je redkeje poseljeno od povprečja v
Sloveniji, ki je v prvi polovici leta 2017 bilo 101,9 prebivalca na km2. Zaradi bolj razgibanega
reliefa znaša gostota poselitve v obravnavanih občinah 70,7 prebivalca na km2 (Prebivalstvo,
2017; Teritorialna razdelitev, 2017).
V hribovitih delih obeh občin naselja ostajajo majhna, saj je bilo priseljevanja manj kot v
dolinah. V prednosti so naselja, ki imajo dobre prometne povezave z naselji v dolini ter z
Ljubljano. Število prebivalcev v teh naseljih se je od konca druge svetovne vojne povzpelo
nad raven izpred vojne, a v zadnjih letih stagnira. V bolj odmaknjenih zaselkih se kaže tudi
rahlo upadanje prebivalstva, zato se zaselki zelo pogosto združijo s sosednjimi ali z večjimi
naselji v bližini (Prebivalstvo, 2017).
Leta 2015 je največ prebivalcev imel Horjul (1411), sledita mu Dobrova (956) in Polhov
Gradec (655). Več kot 300 prebivalcev so imela še naslednja naselja: Hruševo, Vrzdenec,
Šujica, Gabrje, Podsmreka, Brezje pri Dobrovi in Šentjošt nad Horjulom. Za vsa našteta
7

naselja velja, da ležijo na dnu dolin, z izjemo Šentjošta nad Horjulom. Najmanj prebivalcev
pa je imelo naselje Log, kjer uradno živi zgolj 12 oseb. Manj kot 50 prebivalcev pa so imela
naslednja naselja: Hrastenice, Setnica, Selo in Belica. Ta naselja ležijo na bolj hribovitem
terenu (Prebivalstvo, 2017).
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TURIZEM V OBRAVNAVANIH OBČINAH

Za obe obravnavani občini je značilno, da večino turistov predstavljajo dnevni turisti, ki si
pridejo ogledat kulturne zanimivosti ali pa pobegnejo iz mestnega vrveža s kolesom ali peš.
Na spletni strani Statističnega urada Republike Slovenije ni zabeleženega nobenega prihoda
ali prenočitve turistov na območju občin v letu 2014, saj turistični ponudniki niso prikazali
teh podatkov (Turizem, 2015). V občini Dobrova - Polhov Gradec so od leta 2013 na voljo
prve prenočitvene možnosti, saj pred tem ni bilo nobene. Leta 2013 je bila v občini Dobrova Polhov Gradec na voljo 1 soba s 5 ležišči, leta 2014 pa so bile na voljo že 4 sobe z 8 ležišči. V
občini Horjul pa ima Turistična kmetija Pr' Hlipč na izbiro 3 dvoposteljne in eno troposteljno
sobo, skupno je 9 ležišč (Turizem, 2015).
Turistična ponudba je bolj raznolika v občini Dobrova - Polhov Gradec. Krovna zveza za
usklajevanje razvoja turizma je Turistična zveza Dolomiti s sedežem v Polhovem Gradcu.
Usklajujejo delovanje manjših turističnih društev po občini. Občina ima tudi dobro razvit
program nadaljnjega razvoja turizma ter hkrati zelo uspešno predstavlja celovito turistično
ponudbo občine prek reklamnega gradiva, prodaje medu na tržnicah, pojavljanja v medijih …
Zveza je izdala knjižico z naslovom »Blagajeva dežela v osrčju Polhograjskega hribovja«. Na
22 straneh so opisane vse glavne zanimivosti v občini, od kulturnih do športnih. V njej se tudi
nahaja zemljevid občine z označenimi turističnimi zanimivostmi, gostilnami, s krožnimi
planinskimi poti. Z njegovo pomočjo turist bolje ve, kje in kaj je turistično zanimivega v
občini. Opisani so tudi večji kraji v občini – to so Dobrova, Polhov Gradec, Šentjošt, Črni
Vrh, Butajnova in Dvor (Predstavitveni materiali, 2015).
Največ kulturnih znamenitosti je v Polhovem Gradcu in njegovi okolici. Dobrova je turistično
zelo neprepoznavna, kar je lahko problematično, ker je središče občine. Je bolj spalno naselje.
Najbolj znana kulturna znamenitost občine je Polhograjska graščina v Polhovem Gradcu, kjer
je živel grof Blagaj sredi 19. stoletja. Po grofu Blagaju so poimenovali blagajev volčin, ki je
bil odkrit ravno na pobočju Grmade. Zaradi tega občina zelo poudarja pomen Blagaja za
prepoznavnost kraja in z njegovim imenom je poimenovanih mnogo poti, društev in
aktivnosti. Danes je Polhograjska graščina spremenjena v več med seboj povezanih atrakcij.
Prvi je Muzej pošte in telekomunikacij, ki deluje pod okriljem Tehniškega muzeja Slovenije.
V njem so redna zbirka o zgodovini pošte in telekomunikacij ter občasne zbirke, npr. pogosto
gostuje v njem Muzej šole. V drugem delu graščine je Krajevni muzej, kjer si lahko turisti
ogledajo predmete arheološke in etnološke dediščine na Polhograjskem. V parku, ki obdaja
graščino, stoji Hiša v parku, ki je bila v preteklosti pralnica perila za prebivalce graščine. Pred
petimi leti so stavbo obnovili in danes si lahko v njej ogledajo predmete, ki so jih v preteklosti
uporabljali kmetje (Predstavitveni materiali, 2015).
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Slika 2: Polhograjska graščina

Avtorica: Urška Oblak, 2016.
Slika 3: Čajanka

Vir: Tominc, 2014.
Poleg muzejev potekajo v graščini tudi družabni dogodki. Najbolj znan dogodek je čajanka,
kjer se turisti srečajo z grofom Blagajem in njegovo ženo Antonijo. Grofa Blagaja in njegovo
ženo Antonijo igrajo prebivalci Polhovega Gradca in okolice. V njuni družbi lahko tudi
popijejo skodelico čaja in spoznajo zgodbo o Blagaju v Polhovem Gradcu. V ceno čajanke je
vključena vstopnina v Muzej pošte in telekomunikacij ter v Krajevni muzej. Čajanka poteka
vsak petek ob 15.30. Med koncem maja in začetkom septembra pa v parku poteka Knjižnica
pod krošnjami. Vsako soboto in nedeljo med 10. in 20. uro ob lepem vremenu lahko prebirajo
knjige. V graščini ali parku potekajo tudi poroke (Predstavitveni materiali, 2015).
Ostale kulturne zanimivosti se nahajajo v okolici Polhovega Gradca. Najpomembnejša je
poznogotska cerkev sv. Petra v Dvoru pri Polhovem Gradcu, kjer vsako nedeljo zjutraj
organizirajo vodenje (Predstavitveni materiali, 2015).
Turistična zveza ponuja tudi štiri organizirane izlete. Prvi se imenuje Polhov Gradec s čajanko
in se začne z ogledom cerkve v Dvoru, nadaljuje s čajanko in z ogledom obeh muzejev v
Polhograjski graščini. Na tem izletu si turisti ogledajo še vaško jedro Polhovega Gradca s
cerkvijo Marijinega rojstva, zaključi pa se na kmetiji odprtih vrat Pri Bitenc na Brišah pri
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Polhovem Gradcu s pogostitvijo. Drugi se imenuje Polhov Gradec in čebelarstvo, na začetku
katerega si tako kot pri prvem izletu ogledajo cerkev v Dvoru. Po ogledu cerkve sledi sprehod
skozi vaško jedro Polhovega Gradca, nato pa sledi ogled Hiše medu Božnar. Zatem sledita
ogled obeh muzejev v Polhograjski graščini ter zaključek pri Bitenc na Brišah (Predstavitveni
materiali, 2015).
Tretji in četrti izlet pa turiste usmerita v tretje največje naselje v občini, v Šentjošt in njegovo
okolico. Pri tretjem izletu najprej obiščejo živalski vrt Rožman pri Vrzdencu v občini Horjul,
nato pa si ogledajo še noje v Butajnovi. Pot jih nato vodi do Kašče v Suhem dolu, kjer je na
ogled stalna razstava starega kmečkega orodja v prenovljeni kmečki kašči. Izlet pa se zaključi
v Gostišču Grič v Šentjoštu, kjer jih čaka pogostitev. Četrti izlet se imenuje Šentjošt in
sirarstvo. Začetek je ponovno v živalskem vrtu Rožman na Vrzdencu, od koder se nadaljuje v
Suhi dol na ogled Kašče. Zadnja točka pa je ogled delovanje Sirarne Orešnik v Šentjoštu ter
pogostitev v Gostišču Grič (Predstavitveni materiali, 2015).
Slika 4: Noj v Butajnovi

Avtorica: Urška Oblak, 2016.
Če imajo turisti dovolj časa ob ogledu vseh znamenitostih, lahko obiščejo šest gostiln na
območju celotne občine. V središču Podsmreke, tik ob avtobusni postaji, stoji gostilna Sv.
Martin, ki je ponudbo razširila tudi na pice. V Gabrju je gostišče Kramarjev hram, posebej
znano po okusnih picah. V Polhovem Gradcu sta dve znani gostilni – Pri Pratkarju in
Pograjski dom. V Šujici so nedavno odprli Pizzerio Pr Prek, v Šentjoštu pa je gurmanska
gostilna in picerija Grič. V občini so tudi tri kmetije odprtih vrat. Prva je Pri Bitenc, ki je
zaključna točka prvih dveh organiziranih izletov. Poleg je še kmetija odprtih vrat Pri
Mohačku pod vrhom Grmade, ki nudi tudi prenočišča. V Šujici pa je kmetija odprtih vrat Pri
Jurčku (Predstavitveni materiali, 2015).
Pozimi delujeta manjše smučišče v Šentjoštu in drsališče v Gabrju. Poleti pa je med turisti
največ pohodnikov in kolesarjev. Pohodniške poti vodijo na vrhove v osrednjem delu
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Polhograjskega hribovja. To so Lovrenc ali Polhograjska Gora (824 m) nad Polhovim
Gradcem z manjšo cerkvico na vrhu. Včasih je bil tam tabor. Priljubljena sta tudi Grmada
(898 m) zaradi lepega razgleda na Ljubljano in Tošč (1021 m) kot najvišji vrh Polhograjskega
hribovja. Samo en meter nižja je Pasja ravan (1020 m), danes pa na njej stoji vremenska
opazovalnica (radar za dež v zahodni Sloveniji). Med nižjimi vrhovi velja omeniti Ključ
(623 m), ki leži vzhodno od Korena med Dolenjo vasjo in Zaklancem. Pri Babni Gori lep
razgled nudi Vernik (554 m). Nad Podsmreko pa se dviga Gradišče (530 m) (Predstavitveni
materiali, 2015).
Obstaja tudi nekaj krožnih poti. Po vrhovih okoli Polhovega Gradca pelje Polhograjska
planinska pot, po hribih oz. podružnicah župnije Šentjošt pa pelje Šentjoška krožna pot.
Vsako leto konec aprila Planinsko društvo Šentjošt organizira pohod po celotni poti. Kulturno
obarvana pa je Blagajeva pot z začetkom v parku pri Polhograjski graščini.
Omeniti velja še eno od starejših lokalnih romarskih poti, ki se konča v Smrečju pri romanski
cerkvi Marijinega vnebovzetja. Vsako leto 15. avgusta je tam praznična maša.
Občina Horjul nima pomembnejših kulturnih znamenitosti. Večino turistov predstavljajo
pohodniki in kolesarji. Turistična ponudba je manj razvita kot v občini Dobrova - Polhov
Gradec. Na spletni strani občine ni navedene nobene kulturne znamenitosti. Opisane so tri
turistične kmetije. Dve ležita na Korenu (kmetija odprtih Pri Janš in Pri Lenart), ena ob poti
na Koreno (izletniška kmetija Ramovš). Samo Turistična kmetija Pr Hlipč v Samotorici nudi
prenočišča. V občini deluje Turistično društvo Horjul (Turizem, 2015).
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6

OCENA CESTNE INFRASTRUKTURE

V obeh občinah poteka 43 km državnih cest. Najbolj prometno obremenjena je cesta med
Dolgim mostom in Dobrovo, ki je imela leta 2013 PLDP (povprečni letni dnevni promet)
7.262 vozil. Od tega 91 % vseh vozil predstavljajo osebna vozila. Višje so tudi številke pri
ostalih kategorijah vozil – motorjev je 73, avtobusov 49, lahkih tovornjakov 424, srednjih 52
in težkih 53. Številke so visoke zaradi tega, ker ta cesta predstavlja eno od mestnih vpadnic,
kar pomeni večje število vozil v času prometnih konic. Dobrova je od Dolgega mosta
oddaljena 4 km, po tej cesti pa poteka tudi priključek na avtocesto pri Brezovici (Prometne
obremenitve, 2015). To zelo povečuje število vozil na cesti, zato se kolesarji raje odločajo za
obvoz te ceste čez Podutik in Stransko vas zaradi manjšega števila vozil. Tisti kolesarji, ki bi
se odločili za neposredno povezavo Dolgi most−Dobrova, pogosto naletijo na nervozne
voznike, ki želijo čim prej prehiteti kolesarja. Število avtobusov je na tej relaciji visoko
(povprečno 49 avtobusov na dan), kar je rezultat združitve poti primestnih linij 51 in 56.
Linija 51 pelje od Dobrove po dolini Gradaščice do Polhovega Gradca in nato v Črni vrh ali
Suhi dol (3-krat na dan). Linija 56 pa pelje po dolini Horjulščice mimo Horjula do Šentjošta.
Večje število avtobusov je na liniji 51. Na splošno avtobusi niso tako moteči za kolesarje kot
osebna vozila.
Druga najbolj obremenjena cestna povezava je med Dobrovo in Polhovim Gradcem. Ta
poteka po relativno ozki dolini Gradaščice na razdalji 10 km. Dnevno po njej povprečno pelje
2.523 vozil, 89 % predstavljajo osebna vozila. Res je manj prometno obremenjena kot pa
povezava Dolgi most−Dobrova, problem pa je cesta, saj je ozka in ima veliko ovinkov
(Prometne obremenitve, 2015). Za kolesarje je to velik problem, saj jih avtomobili in avtobusi
dolgo časa zaradi veliko ovinkov ne morejo prehiteti, zaradi česar so nervozni tako vozniki
avtomobilov kot tudi kolesarji. Zaradi ovinkaste in ozke ceste včasih nastane kolona več kot
petih avtomobilov za kolesarjem. Prvi ravni odseki so lahko šele čez dober kilometer, kar
voznike avtomobilov naredi nestrpne, ker želijo čim prej prehiteti kolesarja na začetku.
Kolesarjem ni prijetno, ko avtomobili za njimi hupajo, naj se umaknejo s ceste, da bi lahko šli
mimo njih.
Cesta je ob močnejših nalivih pri Dolenji vasi tudi poplavljena, kar povzroča težave pri poti v
službo in iz nje ter zamude avtobusov. V takih primerih avtobusi namreč vozijo le do Dvora,
potnike iz avtobusa pa gasilci prenesejo čez poplavljeni del ceste, kjer jih čaka drug avtobus,
ki jih pelje do Polhovega Gradca.
Tretja po vrsti je cestna povezava med Horjulom in Vrhniko, katere dolžina je 8 km.
Povprečni dnevni letni promet leta 2013 je bil 1.894 vozil. Na tej povezavi je osebnih vozil
zgolj 86 %, kar 7 % pa predstavljajo lahki tovornjaki. Za primerjavo, na cestni povezavi Dolgi
most−Dobrova tovornjaki predstavljajo 6 % vozil, isti delež pa je tudi na povezavi Dobrova –
Polhov Gradec (Prometne obremenitve, 2015). To pomeni, da je delež tovornjakov večji kot
na bolj obremenjenih cestah, čeprav ni neposredne povezave z avtocesto. K tej številki
morebiti prispeva podjetje Metrel s sedežem v Horjulu. Ta cestna povezava je od Ligojne
dalje zelo ovinkasta. Je pa pogosto uporabljena s strani kolesarjev, še posebej, če se ne želijo
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v Ljubljano vračati po isti poti, kot so prišli (torej po cesti Horjul–Dobrova). Cesta je širša kot
tista med Dobrovo in Polhovim Gradcem, saj ne poteka po dolini, ampak čez zadnji greben
Polhograjskega hribovja. Zaradi tega je tudi bolj razgledna.
Četrta najbolj obremenjena cesta je med Vrzdencem in Horjulom in je dolga 3 km. Leta 2013
je imela PLDP 1.400 vozil (Prometne obremenitve, 2015). Številka je kar visoka glede na
sosednje odseke cest, kjer so številke nižje. To je presenetljivo posebej zato, ker ta cesta
povezuje dva sosednja kraja, med katerima ni večjih križišč, kjer bi se priključilo veliko vozil.
Delež tovornjakov je le 5 %. Cesta je dovolj široka in ravna, da omogoča prehitevanje, tako
da ni težav za kolesarje. Primerna je predvsem za cestne kolesarje, čeprav kolesarji po navadi
peljejo naprej vse do Šentjošta.
Najmanj obremenjene cestne povezave pa imajo vrednosti PLDP okoli 200. Vse tri so v
bistvu nadaljevanje cestne povezave Horjul–Vrzdenec. Od Vrzdenca je prvi odsek do
Ljubljanice v dolžni 4 km (Prometne obremenitve, 2015). Na tem odseku se cesta dvigne iz
doline, zaradi česar kolesarjem nudi lepe razglede na zadnji del doline Horjulščice. Ima veliko
ravnih odsekov, tako da lahko avtomobili z lahkoto prehitevajo kolesarje. Urejena so tudi
počivališča za kolesarje, čeprav so na nekatera izmed njih po žledolomu v letu 2014 pripeljali
debla podrtih dreves iz gozda. V primerjavi s prej omenjenimi cestami je zelo široka. Ta
odsek spada med ene od najbolj obljudenih kolesarskih poti, saj se ob prvem lepem vremenu
začnejo kolone kolesarjev, ki želijo priti po njem do Ljubljanice in nato do Šentjošta. Med
Vrzdencem in Šentjoštom je vsako leto tudi organizirana kolesarska dirka.
Od Ljubljanice pa vodita dva odseka: en pelje po dolini Male vode do Polhovega Gradca,
drugi pa čez Suhi dol do Lučin. Cesta po dolini Male vode je zelo ozka in večinoma že
asfaltirana. Asfaltiran ni samo zadnji del pred Ljubljanico, kjer glavni problem ostaja izredna
ozkost ceste, ki je vkopana v breg. Zaradi tega je že normalno srečevanje osebnih vozil na tem
odseku zelo problematično. Prehitevanje na makadamskem delu ceste ni možno, ker je preveč
ovinkov in je premalo široka. To včasih povzroča težave, ampak lokalni poznavalci poznajo
kraje, kjer se da s ceste umakniti na poljsko pot, da te vozilo lahko prehiti. Na drugem delu te
cestne povezave je asfalt, cesta pa je bila ob asfaltiranju tudi razširjena in poravnana. Cesta do
Lučin pa poteka najprej po dolini do Kurje vasi (1 km) in se nato dvigne v hrib vse do
manjšega prevala na Gorenjsko. Suhi dol namreč leži na prevalu, ki loči Notranjsko in
Gorenjsko, tam poteka meja osrednjeslovenske in gorenjske statistične regije. Cesta je dovolj
široka, da kolesarji ne motijo avtomobilov. Na vrhu prevala je tudi zelo lep razgled. Po tej
cestni povezavi se proti Ljubljani vozijo tudi občani občine Gorenja vas - Poljane.
Poleg državnih cest obstaja veliko občinskih cest, za katere pa se PLDP ne meri. Kljub temu
lahko rečemo, da je največ prometa na občinski cesti Dobrova–Horjul, ki v večji meri
nadomešča pot Vrhnika–Horjul. Lokalno prebivalstvo jo uporablja vsakodnevno in na njej je
vsaj toliko prometa kot po cestni povezavi Horjul–Vrzdenec. Je najhitrejša pot za prebivalce
vasi v dolini Horjulščice ter za prebivalce Šentjošta, Žirov in Gorenje vasi. Prometa je veliko,
cesta pa je v večjem delu dovolj široka, da omogoča prehitevanje. Samo na manjših delih
prehitevanje ni mogoče. Po njej vozijo tudi avtobusi linije 56. Kot podaljšek ceste Vrzdenec–
Ljubljanica je lokalna cesta Ljubljanica−Šentjošt. Po tej cesti se pripeljejo prebivalci Šentjošta
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in Žirov na poti proti Ljubljani. Cesta je ozka in ima zelo veliko ovinkov, tako da prehitevanje
ni možno vse do prihoda na uravnano sleme Šentjošta oz. do prihoda do kmetije Pr Štant. Na
tej cesti pa je zelo veliko kolesarjev. Poleg teh dveh glavnih cest obstaja še veliko cest, ki
povezujejo kraje v obeh občinah med seboj. Nekatere od teh so asfaltirane, druge niso.
Asfaltirane so cestne povezave Šentjošt–Potok, Šentjošt–Smrečje, Suhi dol–Planina,
Ljubljanica–Butajnova, Zaklanec–Dolenja vas, Polhov Gradec–Črni vrh. Deloma so
asfaltirane ceste Kurja vas–Potok, Zalog–Butajnova, Samotorica–Koreno, Samotorica–Setnik
in Briše–Setnik. Poleg njih so še manjše ceste, ponekod tudi kolovozi, ki vodijo do samotnih
kmetij, ki so značilne za hribovite dele obeh občin.
Manjše ceste so v veliki večini primerov ozke in imajo zelo veliko ovinkov. Hkrati je
problem, da nepoznavalci redko vedo, da jih lahko uporabijo. Nekatere bi bile zelo primerne
za gorsko kolesarstvo, ampak občina in tudi kolesarji sami še vedno raje uporabljajo državne
ceste. Na splošno lahko rečem, da so ceste v obeh občinah primerne za razvoj tako cestnega
kot gorskega kolesarstva. Najboljše možnosti za razvoj cestnega kolesarstva so na cestnih
povezavah po obeh dolinah, čeprav je na relaciji Dobrova–Polhov Gradec problem izredna
ozkost ceste. Za razvoj gorskega kolesarstva so veliki potenciali, ki pa še niso izkoriščeni v
polni meri. Danes se večina odpravi le do Šentjošta ali Črnega vrha, ni pa še povezave z
manjšimi cestami, ki bi bile idealne za razvoj takega tipa kolesarstva. Pri tem bi morali
upoštevati tudi mnenje lokalnega prebivalstva.
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7

OPISANE KOLESARSKE POTI V KOLESARSKIH VODNIKIH

Območje občin Dobrova - Polhov Gradec in Horjul je pogosto opisano v različnih
informacijskih virih, namenjenih kolesarjem. Najpogostejši so opisi v kolesarskih vodnikih, ki
opisujejo kolesarske poti po Sloveniji ali v okolici Ljubljane. Poleg tega se pojavljajo opisi
tudi v spletnem medmrežju, npr. na forumih. V naslednjih dveh poglavjih bom predstavila
opisane kolesarske poti v treh kolesarskih vodnikih z namenom prikazati čim bolj celovito
podobo trenutnega stanja na tem področju. Izbor kolesarskih poti po občini Dobrova - Polhov
Gradec se nahaja tudi na spletni strani občine.
Vsako opisano kolesarsko pot bo spremljala karta, ki jo je mogoče najti tudi na svetovnem
spletu. Trasa kolesarske poti na teh zemljevidih je označena z modro barvo, njen začetek s
črko A in njen konec s črko B. Vmesne točke so prikazane z rumeno-rjavimi zastavicami.

7.1 S kolesom po ljubljanski okolici
V gorsko-kolesarskem vodniku »S kolesom po ljubljanski okolici«, ki je izšel leta 2005 pri
Sidarti (Kranjc, 2005), je opisanih 10 kolesarskih poti na območju obeh občin. Poti vodijo
predvsem na vzpete in razgledne dele hribovitega dela občin, torej vodijo na slemena in
vrhove, dosegljive s kolesom.
Prva opisana kolesarska pot vodi na Topol prek Toškega Čela. Izhodišče je v Ljubljani oz. v
Podutiku na končnem postajališču mestne linije 5, kjer vodnik kolesarje usmeri po asfaltirani
cesti do Prevala. Ta del poti predstavlja strm vzpon, ki je sicer kratek. Na Prevalu se odcepi
cesta proti Toškemu Čelu. Od Prevala sledi 200-metrski vzpon, na vrhu katerega je Toško
Čelo (590 m). Na začetku tega dela poti večje strmine ni, nato pa se tik pred gostilno Bitenc
strmina zelo poveča. Pri gostilni se strmina umiri, saj pot poteka po planotastem, deloma
kraškem svetu. Pri kažipotu za sv. Katarino vodnik kolesarje usmeri desno in vse do prihoda v
vas Topol pri Medvodah se strmina ponovno poveča. V Topolu pa jih vodnik nato usmeri po
strmi, ozki in ovinkasti cesti proti dolini Gradaščice. Cesta jih pripelje do glavne ceste
Dobrova−Polhov Gradec. Od tod dalje pa vodnik predlaga izogibanje glavni cesti proti
Ljubljani, tako da jih usmeri proti Vrhovcem. Kot glavne zanimivosti ob poti navaja razgled z
roba Toškega Čela ter zakraselo planoto med Toškim Čelom in Topolom. V celoti je pot
dolga 30,8 km z višinsko razliko 560 m. Povprečen gorski kolesar bi potreboval 1,45 ure. Ta
kolesarska pot je zelo privlačna, posebej za meščane Ljubljane, ki bi želeli pobegniti iz mesta
ter hkrati začutiti pridih gorskega kolesarjenja (Krajnc, 2005). Možne težave so strmi vzponi,
ki so preveč zahtevni za tipičnega mestnega kolesarja. Prav tako je treba paziti na hitrost,
posebej pri spustu proti dolini Gradaščice. Vsekakor pa je ta kolesarska pot razgledna in nudi
skoraj vse, kar potrebuje gorski kolesar.
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Slika 5: Prva opisana kolesarska pot

Vir: Plan2bike, 2017.
Druga gorska kolesarska pot, ki poteka tudi po območju občine Dobrova - Polhov Gradec,
prav tako pelje do vasi Topol. V tem primeru je drugačna smer poti, saj se začne na Tržaški v
Ljubljani ter se nadaljuje mimo Vrhovcev in Bokalcev proti Dobrovi. Od Dobrove gre po
državni cesti Dobrova−Polhov Gradec vse do Žerovnika oz. odcepa za vas Osredek. Tam jih
vodnik usmeri proti vasi Osredek na ozko in ovinkasto ter ne v celoti asfaltirano cesto do vasi
Topol. Ta ozka cesta je ista kot cesta, po kateri kolesarje vodnik pelje proti dolini Gradaščice,
kakor je opisano pri prvi kolesarski poti. Od Topola pa kolesarje usmeri proti naseljem, ki so
že v občini Medvode (Tehovec, Studenčice, Vaše). Po prihodu v Medvode jih vodnik usmeri
po Ljubljanski kotlini proti Ljubljani. Dolžina poti je 39,7 km, za kar naj bi kolesarji porabili
2,45 ure. Ta kolesarska pot sicer poteka na območju občine Dobrova - Polhov Gradec, vendar
njen večji del leži v občini Medvode (Krajnc, 2005). Vzpon do Topola je strm, težave pa
povzroča tudi cesta, ki je ozka in ima veliko ovinkov. To je na eni strani primerno za gorske
kolesarje, če ne kolesarijo po poti v času prometnih konic, ko domačini hodijo v ali iz službe.
Za cestne kolesarje pa je pot dolga in zahtevna, saj bi potrebovali gorsko kolo.
Slika 6: Druga opisana kolesarska pot

Vir: Plan2bike, 2017.
Tretja opisana kolesarska pot je zelo podobna drugi, saj ima isto traso po občini Dobrova Polhov Gradec. Razlika je samo v tem, da gre pot v nasprotni smeri od druge opisane
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kolesarske poti – torej iz Ljubljane do Mednega, nato pa po dolini Mavelščice do vasi Topol.
Od Topola sledi strm spust v dolino Gradaščice do vasi Žerovnik, kjer sledi priključitev na
državno cesto Dobrova–Polhov Gradec (Krajnc, 2005).
Slika 7: Tretja opisana kolesarska pot

Vir: Plan2bike, 2017.
Četrta opisana kolesarska pot pa ima celotno traso v občini Dobrova - Polhov Gradec. Glavni
cilj poti je vzpon s kolesom na Polhograjsko goro/Lovrenc, ki predstavlja tudi najvišjo točko
poti z 824 m. Začetek poti je na Dobrovi, od koder vodnik kolesarje usmeri po državni cesti
vse do Polhovega Gradca. Ta del poti je primeren tudi za cestne in manj fizično pripravljene
kolesarje, saj poteka po dolini brez vzponov in spustov. V Polhovem Gradcu jih vodnik
usmeri proti cesti za Gorenjo vas do prvega naselja ob cesti – Briš pri Polhovem Gradcu. V
križišču jih vodnik usmeri desno navzgor proti Prapročam. Strmina se že poveča, od Praproč
dalje pa pot pelje po gozdu, tako da se je marsikje sploh ne vidi. Ko se spremeni cesta iz
asfaltne v makadamsko, se strmina umiri vse do zapornice. Od zapornice dalje pa pelje
mestoma zelo strma cesta, nasuta z drobnim peskom. Ta del poti je primeren le za dobro
fizično pripravljene kolesarje, katerih kolesa morajo imeti dobre amortizerje za vračanje po
isti cesti. Cesta naposled pripelje do vrha Gore, ki je izredna razgledna točka. Vodnik kot
glavne zanimivosti ob poti navaja cerkev v Dvoru, Polhograjsko graščino in cerkev sv.
Lovrenca na Gori. V celoti je pot dolga 48,9 km in naj bi vzela 3,30 ure. Drugi del poti je
idealen za gorske kolesarje, saj pot vodi po gozdu ter vključuje tudi zelo strm vzpon. Je pa
vsekakor lahko prisotna težava z orientacijo, saj oznake niso zelo pogoste in se nepoznavalec
hitro izgubi. Prav tako se ta kolesarska pot večkrat sreča s pohodniško potjo na Goro, zato je
treba biti pazljiv na teh mestih (Krajnc, 2005).
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Slika 8: Četrta opisana kolesarska pot

Vir: Plan2bike, 2017.
Peta opisana kolesarska pot se povzpne mimo Črnega Vrha skoraj do vrha Pasje ravni, preden
se mimo Srednjega Vrha spusti nazaj proti Polhovemu Gradcu. Začetek poti je v Polhovem
Gradcu, kjer vodnik kolesarje usmeri čez vrata v Polhograjsko graščino in nato po cesti naprej
v smeri Črnega Vrha. Videz pokrajine se spremeni v skoraj alpskega, saj postane dolina
Božne zelo ozka. Dolina ostane ozka, vse dokler cesta ne obide Gore. Pri kmetiji Vrbanc sledi
odcep desno proti Črnemu Vrhu. Po odcepu kolesarje pričaka vzpon vse do vasi Smolnik.
Vzpon je dolg, a ni pretirano strm. Od Smolnika sledi nadaljevanje po grebenu do Črnega
Vrha in naprej skoraj do Pasje ravni. Ta del poti je brez večjih vzponov in spustov, edine
težave lahko povzroča nestalnost asfaltirane podlage. Pri kmetiji Košir malo pod Pasjo ravnjo
pa vodnik kolesarje usmeri mimo številnih samotnih kmetij proti Srednjemu vrhu. Pri kmetiji
Vrbanc sledi priključitev na cesto Polhov Gradec–Črni Vrh. Celotna pot je dolga 30,1 km, za
kar bi povprečen kolesar porabil 1,45 ure. Kot glavno težavo bi tukaj izpostavila orientacijo v
drugem delu poti, torej od kmetije Košir do kmetije Vrbanc (Krajnc, 2005). Pot je privlačna,
saj je ravno prav dolga, da hkrati nudi okus gorskega kolesarjenja ter okus lahkotnega
kolesarjenja po uravnanem površju. Je brez večjih vzponov in spustov, vsaj kar se tiče
strmine.
Slika 9: Peta opisana kolesarska pot

Vir: Plan2bike, 2017.
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Šesta opisana pot je najbolj zahtevna izmed vseh opisanih kolesarskih poti po območju
obravnavanih občin v tem vodniku. Vsebuje namreč dva strma spusta po skoraj zaraščenih
kolovozih ter zahteva orientacijsko spretnost. Njen začetek je v Polhovem Gradcu.
Nadaljevanje je po dolini Božne vse do desnega razcepa za Selo, kjer se začne makadam.
Sledi vzpon do vasi Selo, kjer je potrebno pozorno sledenje navodilom v vodniku. Ta del poti
namreč poteka po Mačkovem grabnu, zelo ozki dolini, posejani s številnimi samotnimi
kmetijami. Kmetije so med seboj povezane z makadamskimi cestami ter s kolovozi, ki jih
najbolje poznajo zgolj domačini. Vodnik skuša orientacijo olajšati z natančnim naštevanjem
vseh kmetij in križišč, ki jih kolesarji ne smejo zgrešiti. Ob prihodu v vas se začne asfaltirana
cesta, a že po 130 m vodnik kolesarje z nje usmeri na kolovoz. Kolovoz postaja vse ožji in
vedno bolj zaraščen, pripelje pa do potoka. Tam je spet zelo pomembno sledenje navodilom iz
vodnika, saj v nadaljevanju sledi pot med dvema kolovozoma, ki pripeljeta do makadamske
ceste. Kolovoza nista zelo opazna. Po makadamski cesti sledi nadaljevanje do kmetije Kozjek,
kjer se pot preide v kolovoz. Kolovoz je rahlo zaraščen, a na koncu pripelje do domačije
Štirmas, kjer je z vidika orientacije najbolj težavnega dela poti konec. Po makadamski cesti
sledi spust do ceste v Mačkovem grabnu in nato do asfaltne ceste proti Polhovemu Gradcu.
Dolžina te poti je zgolj 20,9 km in povprečen kolesar bi zanjo porabil 1,5 ure. Pot je
orientacijsko zahtevnejša, še posebej spust s Sela in kolovozi med Kozjekom in Štirmasom
(Krajnc, 2005). Zaradi tega razloga je primerna za kolesarje, ki imajo bodisi dober
orientacijski smisel ali pa morajo zvesto slediti navodilom v vodniku. Za cestne kolesarje ta
pot ni primerna.
Slika 10: Šesta opisana kolesarska pot

Vir: Plan2bike, 2017.
Sedma kolesarska pot vodi do vasi Butajnova. Pot je zelo razgledna, saj poteka po robu
kraške planote nad Malo vodo. Pogledi so usmerjeni predvsem na severni del Polhograjskega
hribovja, cerkev sv. Andreja na Planini. Pot poteka večinoma po makadamski in asfaltirani
cesti. Začetek poti je v Polhovem Gradcu, kjer vodnik kolesarje usmeri v dolino Božne mimo
Pograjskega doma. Asfaltirana cesta je prisotna vse do Zaloga. Pri kmetiji Vrbanc sledi odcep
levo in nadaljevanje po deloma makadamski, deloma asfaltirani cesti do Srednjega Vrha.
Tukaj je ponovno pomembna orientacija. Vodnik jih usmeri po cesti vse do kmetije Mršon,
kjer potem mimo Mehuša sledi spust proti Planini. Sledi nadaljevanje po makadamski cesti do
roba kraške planote Sivka. Po prihodu na Planino jih vodnik usmeri po makadamski cesti
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proti Butajnovi. Od Butajnove pa sledi orientacijsko najbolj zahteven del poti, saj se vse do
Setnika poteka vožnja mimo samotnih kmetij ter po bolj ali manj urejenih kolovozih. Tukaj je
ponovno treba upoštevati navodila vodnika, posebej med kmetijama Čamernik in Žul. Težav
je konec ob prihodu do kmetije Vrbanc. Sledi vrnitev po dolini Božne do Polhovega Gradca.
V celoti je pot dolga 32,7 km, za kar bi potrebovali 2,15 ure. Je orientacijsko zahtevnejša od
Butajnove do Setnika (Krajnc, 2005). Edini večji vzpon je do Sivke. Pot je primerna
predvsem z vidika razglednosti.
Slika 11: Sedma opisana kolesarska pot

Vir: Plan2bike, 2017.
Osma kolesarska pot vodi po razglednem in neporaščenem slemenu med Idrijskim in
Polhograjskim hribovjem. Pot vodi mimo Žirovskega Vrha svetega Urbana, kjer so včasih
kopali uranovo rudo. Izrazitih vrhov na slemenu ni, najvišje se dvigne v Golem vrhu (962 m).
Značilne so samotne kmetije, najbližja večja naselja pa so Gorenja vas, Šentjošt in Žiri.
Začetek poti je v Polhovem Gradcu. Pot pelje po dolini Male vode mimo naselij Briše in
Setnik vse do Ljubljanice. Cesta po dolini Male vode je na nekaterih delih še vedno
neasfaltirana ter ozka, zato so na teh mestih težave s prehitevanjem. Tam vodnik kolesarje
usmeri desno proti Gorenji vasi. Po asfaltirani cesti nadaljujejo slab kilometer do Suhega
dola. Do Kurje vasi pot poteka po dolini, kasneje pa se cesta vzpne. V Suhem dolu sledi
odcep levo proti Smrečju. Po dveh kilometrih vodnik kolesarje usmeri s ceste po makadamski
cesti po robu slemena mimo Golega vrha, Žirovskega Vrha sv. Urbana in Trate do Gorenje
vasi. Spust z roba slemena v dolino Poljanske Sore je strm in na nekaterih mestih
nepregleden. Iz Gorenje vasi sledi nadaljevanje v smeri proti Lučinam. Dolina se oži, najožji
del doline pa je pri Brebovnici. Pri Brebovnici se cesta v serpentinah dvigne nad dolino. Na
vrhu pride do uravnave, kjer stoji vas Lučine. Od Lučin sledi nadaljevanje po cesti naprej vse
do Suhega dola. Nato sledi spust nazaj proti Polhovemu Gradcu. V celoti je pot dolga
53,5 km. Orientacijsko ja zahtevna zgolj na delu slemena med Golim in Žirovskim vrhom ter
ob spustu proti Gorenji vasi (Kranjc, 2005). Je razgledna. V svojem poteku ima nekaj
vzponov in spustov, zato morajo biti kolesarji dobro telesno pripravljeni.
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Slika 12: Osma opisana kolesarska pot

Vir: Plan2bike, 2017.
Deveta opisana kolesarska pot pa vodi v Šentjošt. Šentjošt je priljubljen cilj cestnih
kolesarjev, ker do njega pripelje asfaltirana cesta. Ker se morajo ti vračati po isti poti, vodnik
ponudi krožno pot čez Kajndol. Začetek poti je v Horjulu, od koder sledi vzpon po asfaltirani
cesti mimo Vrzdenca vse do Pila, kjer državna cesta Vrzdenec−Ljubljanica zavija desno.
Vodnik kolesarjem priporoča, da se tukaj držijo leve strani ceste. Pozornost naj bo namenjena
kažipotu, kaže smer proti Šentjoštu. Začne se zmeren, a dolg vzpon do središča vasi Šentjošt.
Vzpon iz Vrzdenca do Šentjošta je zahtevnejši samo v zadnjem delu. V Šentjoštu jih vodnik
usmeri proti Žirem/Smrečju. Cesta kmalu postane makadamska in se spusti vse do potoka. Od
potoka navzgor sledi strm vzpon do ceste Podlipa−Smrečje. Tukaj sledi odcep levo navzdol
proti Podlipi do odcepa za Kajndol. V tem delu poti se cesta v serpentinah spušča proti
Podlipi. Spust ni tehnično zahteven. Na odcepu kolesarji zavijejo proti Kajndolu. Sledi strm
vzpon do grebena, kjer strmina pojenja. Ko prispejo do Žažarja, se usmerijo proti Vrzdencu.
Edini tehnično malo bolj zahteven del je med Kajndolom in Žažarjem, saj pot večinoma
poteka po kolovozih. Pri Vrzdencu jih vodnik usmeri proti Horjulu. Pot je dolga 21,6 km
(Krajnc, 2005). Ta pot je primerna tako za cestne kot gorske kolesarje, saj vzponi niso zelo
zahtevni. Hkrati je tudi razgledna.
Slika 13: Deveta opisana kolesarska pot

Vir: Plan2bike, 2017.
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Deseta kolesarska pot pa vodi na Koreno, ki je znano kot izvrsten razglednik nad severnejšimi
Polhograjci kot tudi Ljubljanskim barjem. Koreno je vzpetina nad Horjulom. Izhodišče poti je
v Ljubljani, a jo lahko kolesarji skrajšajo s tem, da začnejo v Zaklancu ali Horjulu. V
Zaklancu kolesarje vodnik popelje s ceste Dobrova−Horjul v smeri proti Dolenji vasi. Po
nekaj kilometrih sledi odcep s te ceste. Tukaj je orientacijsko najbolj zahteven del poti.
Najlažje je slediti planinski poti na Koreno. Sčasoma pot pripelje na Koreno. Od Korene pot
sledi asfaltirani cesti proti Samotorici. Cesta je na nekaterih delih ozka in nepregledna zaradi
neoznačenih odcepov. Večjih vzponov in spustov na tem delu poti ni, saj pot poteka po
grebenu. Pri Samotorici jih vodnik usmeri navzdol proti Vrzdencu. Spust je kratek, a zelo
zahteven zaradi velike strmine. Sicer so položili asfalt, a kljub temu je treba paziti pri hitrosti
vožnje, posebej v ovinkih. Na koncu spusta kolesarji pridejo do državne ceste
Vrzdenec−Ljubljanica v smeri proti Vrzdencu. Zadnji del poti pelje mimo Vrzdenca do
Horjula in naprej proti Ljubljani. Pot je dolga 53,6 km iz Ljubljane (Krajnc, 2005), če je
izhodišče poti v Horjulu, se pot skrajša za 20 kilometrov. Pot ni tehnično zahtevna.
Slika 14: Deseta opisana kolesarska pot

Vir: Plan2bike, 2017.

7.2 Veliki kolesarski vodnik po Sloveniji
Veliki kolesarski vodnik po Sloveniji je bil izdan leta 1996 (Maher, 1996), s čimer je
najstarejši izmed obravnavanih vodnikov. Opisuje kolesarske poti po vsej Sloveniji, od
Prekmurja do Primorske. Ni namenjen izključno gorskim kolesarjem, tako da lahko po njem
posežejo tudi tisti, ki nimajo gorskega kolesa (pri večini poti) in potrebne kondicije oz.
poguma za bolj težavne poti daleč stran od glavnih cest. Tako je vsekakor bolj privlačen za
prebivalce Ljubljane, saj ponuja več enodnevnih kolesarskih izletov, kjer lahko vidijo vse
lepote okolice, po kateri se vozijo.
Z namenom, da bi morebitni kolesarji, ki bi izbrali poti, opisane v tem vodniku, spoznali utrip
življenja v pokrajini, je dodan tudi seznam znamenitosti, ki jih lahko vidijo ob poti. Krajši
opis znamenitosti, ki so na tem seznamu, je podan v opisu kolesarske poti. Spodbudno je, da
je avtor vodnika želel povezati naravno in kulturno dediščino okolja, po katerem poteka
kolesarska pot. Ljudje so tudi prej kolesarili po teh poteh, a razen razgledov niso odnesli kaj
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več iz okolja. Seznam znamenitosti se nahaja na prvi strani opisa kolesarske poti, tako da
lahko zainteresirani takoj vidijo, kaj jim pot lahko še dodatno ponudi.
Poleg seznama znamenitosti se kot obvezen element pod naslovom poti nahaja zemljevid poti.
Dobro pri njem je, da je v tem vodniku zemljevid v bistvu reliefna karta in se lepo vidi
grebene, doline in naklone površja, po katerem poteka pot. Tako lahko kolesar že iz karte vidi,
kako zahtevna je določena kolesarska pot. Poleg zemljevida poti je narejen še profil poti, ki še
dodatno pomaga pri oceni težavnosti poti. Napisani so tudi vsi glavni podatki o poti, kot so
dolžina poti, višinska razlika, težavnost (nezahtevno, srednje zahtevno, zahtevno),
najprimernejši letni čas, izhodišče in tudi dodatne vsebine o poti in značilnostih pokrajine, po
kateri poteka pot. Vsi ti podatki dajo zelo dobro začetno znanje o poti.
Glavni del pa zajema opis poti, ki je precej obširen in zajema vse vasi in zaselke, ki se
nahajajo ob kolesarski poti. Vključeni so tudi geološki podatki, kot je matična kamnina, če je
to pomembno za določeno pokrajino. Na kratko je opisana zgodovina širšega prostora, v
katerem pot poteka, in kdaj so nastali večji kraji ob poti. To je zelo dobrodošlo pri
spoznavanju fizičnih in družbenih elementov v pokrajini. Opis poti se prepleta z zgodovino
naselij, mimo katerih nas pelje pot. Na kratko so opisane tudi turistične znamenitosti, ki so na
seznamu znamenitosti pri naslovu. Manjkajo pa informacije o tem, kdaj so opisane turistične
znamenitosti odprte za javnost. Če kolesarja ne zanimajo zgodovina in znamenitosti, je ob
strani dodan še kratek tehnični opis poti.
V Velikem kolesarskem vodniku po Sloveniji je opisana zgolj ena kolesarska pot, ki poteka
po občinah Dobrova - Polhov Gradec in Horjul. Tik za mejo občine Dobrova - Polhov Gradec
pa potekata dve kolesarski poti. Obe gresta čez vas Smrečje, ki pravno gledano spada v
občino Vrhnika, cerkveno pa v župnijo Šentjošt nad Horjulom, ki leži v občini Dobrova Polhov Gradec (Maher, 1996). V opisih poti pa bom upoštevala le tiste kolesarske poti,
katerih del poteka bodisi po občini Dobrova - Polhov Gradec ali občini Horjul. Ker Smrečje
spada pod občino Vrhnika, noben del obeh poti ne poteka po občini Dobrova - Polhov
Gradec. Meje občine Horjul so v tem primeru daleč stran.
Poudarila pa bi, da lokalni prebivalci zelo pogosto uporabljajo poti, ki peljejo mimo Smrečja
naprej proti Žirem, Vrhu Sv. Treh Kraljev in Gorenji vasi. Manj pogosto pa se spustijo v
dolino proti Horjulu ali Polhovemu Gradcu.
7.2.1 Polhograjska klobasa
Kolesarska pot poteka po osrednjem in južnem delu Polhograjskega hribovja. Večinoma
poteka po vrhu slemen, a se pogosto spusti v globoke rečne doline. Zato je skupna vsota
vzponov kar velika in je potrebna dobra telesna pripravljenost (Maher, 1996). Če ni časa, je
možno pot zaključiti prej, na Ljubljanici, in se od tam vrniti na izhodišče v Polhov Gradec.
Pot je dolga 46 km in poteka po zelo razgibanem terenu, zato je višinska razlika med
izhodiščem v Polhovem Gradcu in najvišjo točko na Pasji ravni kar 680 m. Zaradi velike
višinske razlike in menjavanja strmih spustov in vzponov je pot označena kot zahtevna. V
vodniku piše, da je večina cest, po katerih pot poteka, makadamskih in da je bolje imeti
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gorsko kolo (Maher, 1996). Vodnik je bil napisan dvajset let nazaj in stanje cest se je v tem
času izboljšalo, kljub temu pa so še vedno odseki poti, ki še nimajo asfalta. Zaradi tega bi
priporočala uporabo gorskega kolesa.
Kot najprimernejši letni čas priporočajo pomlad, ko zacveti sadno drevje okoli kmetij. Poleti
je posebej v zadnjih letih pogosto prevroče, da bi se odpravili na zahtevno kolesarsko pot,
polno vzponov in spustov. Če je jesen topla in ne preveč deževna, je zelo primerna za obisk te
poti (Maher, 1996).
Izhodišče poti je v Polhovem Gradcu, na višini 380 m (Maher, 1996). Manjkajo bolj podrobni
podatki o dostopu do Polhovega Gradca, a z uporabo sodobne tehnologije ni težko najti
manjkajočih podatkov. Iz Polhovega Gradca gre pot sprva po asfaltirani cesti proti Ljubljani.
Po njej se spusti pot do vasi Dvor s slavno cerkvijo sv. Petra. Vodnik kolesarje usmeri na
drugi breg Ljubljanice, kjer stoji naselje Dolenja vas. Treba se je vrniti 400 m nazaj po cesti
proti Ljubljani, kjer je most čez Gradaščico. Kolesarska polt pelje čez Dolenjo vas in naprej
po cesti proti Zaklancu. Cesta se začne vzpenjati. Po petih kilometrih zmernega vzpona ob
skupini hiš sledi ovinek ostro desno. Strmina se tukaj poveča, saj se pot vzpenja na vrh
slemena. Po treh kilometrih se cesta uravna in kmalu kolesar zagleda cerkev na Korenu. Vrh
Korena leži 340 m višje kot središče Polhovega Gradca, kjer je bilo izhodišče poti. S Korene
se zelo lepo vidijo Ljubljansko barje in notranjski hribi na eni strani ter vrhovi Škofjeloškega
hribovja na drugi (Maher, 1996).
Vodnik opozori, da morajo biti kolesarji pozorni, da ne zgrešijo ceste, ki pelje proti
Samotorici. Kolesarska pot sledi cesti mimo cerkve do manjše skupine hiš in nadaljuje po njej
dva kilometra. Na razpotju za Horjul sledi ovinek desno navzgor proti Samotorici. Cesta je
asfaltirana in srednje široka, tako da večjih težav pri srečevanju z avtomobili ne bi smelo biti.
Travnikov je kmalu konec in pot se umakne v zavetje gozdov. Na tem mestu se tudi zoži. Pot
se še vedno vzpenja, vse dokler ne pridejo do Samotorice, kjer je cesta spet širša in pokrajina
bolj odprta (Maher, 1996).
Pot se od Samotorice spusti proti zaselku Zanožje. Spust je na začetku zelo blag, čeprav del
poti poteka po makadamski cesti. Sprva so na eni strani ceste še travniki. Od kmetije Pr' Hlipč
pa se pot bolj strmo spusti proti dolini Male vode. Kolesar je kmalu spet v gozdu. Strmina je
precejšnja, a na srečo je bila cesta od leta 1996, ko je bil vodnik napisan, asfaltirana. Še vedno
pa so potrebne dobre zavore. Po dveh kilometrih pot pripelje do državne ceste Horjul–Gorenja
vas. Vodnik kolesarje usmeri desno navzdol v smeri proti Gorenji vasi. Čez pol kilometra pot
prispe do Ljubljanice (490 m), kjer je lahko pot končana. V tem primeru jih pot usmeri po
dolini Male vode do Polhovega Gradca (Maher, 1996).
Polhograjska klobasa pa gre naprej in malo naprej od odcepa proti Polhovemu Gradcu zavije
desno navzgor proti Butajnovi. Vzpon je kratek (dva kilometra), a zelo strm. Cesta je
asfaltirana, vendar je treba paziti na motoriste, ki zelo radi sekajo ovinke. Ob prihodu iz gozda
se strmina ublaži. Na najvišjem delu ceste je težje opazen odcep proti Planini. Cesta je
večinoma ravna in poteka po robu grebena. Je pa makadamska. Po dveh kilometrih poti prispe
do Planine (770 m). Pod cerkvijo vodnik kolesarje usmeri proti zaselku Zameja, kjer cesta
zavije na vzhodno stran slemena. Pot se malo spusti pred zaselkom (Maher, 1996).
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Tukaj je treba biti pri orientaciji previden, saj ceste niso zelo natančno označene. Najbolje se
je ravnati po tehničnem opisu poti. Iz Zameje sledi vzpon mimo samotnih kmetij do
travnatega pobočja Sivke. Treba je biti pozoren, da pred vrhom Sivke ne izgubijo orientacije.
Pot se vzpne na sleme Pasje ravni (870 m), kjer pripelje do ceste, ki povezuje Poljansko
dolino in Polhov Gradec. Na križišču vodnik kolesarje usmeri desno navzgor do križa in
spomenika pri kmetiji Omejc. Vodnik jih usmeri na vrh Pasje ravni. Pasja ravan je najvišja
točka poti (1030 m), od Polhovega Gradca je bilo prevoženih že 30 kilometrov (Maher, 1996).
S Pasje Ravni sledi spust proti Črnemu Vrhu (830 m) in nato proti dolini Božne. Spust do
doline Božne je dolg 10 kilometrov. Cesta je ponekod makadamska, ponekod asfaltirana.
Razširi se šele v spodnjem delu doline Božne, pri sotočju Male in Velike Božne. Od tam dalje
je cesta asfaltirana. Sledi samo še krajši spust do Polhovega Gradca (Maher, 1996).
Ob poti so opisane turistične znamenitosti: cerkev sv. Petra v Dvoru, cerkev na Korenu,
cerkev na Planini, Pasja ravan, cerkev v Črnem Vrhu ter znamenitosti v Polhovem Gradcu.
Slika 15: Kolesarska pot Polhograjska klobasa

Vir: Plan2bike, 2017.

7.3 S kolesom po Sloveniji: kolesarski vodnik
Najnovejši kolesarski vodnik (Vehar, 2015) je enako kot Kolesarski vodnik po Sloveniji
namenjen tudi rekreativnim kolesarjem, saj poti potekajo po cestah, bodisi asfaltiranih bodisi
makadamskih. Vožnje po kolovozih je izredno malo. Gorsko kolo za te poti ni nujno
potrebno, a zaradi dolžine poti in nekaj makadama je uporaba gorskega kolesa priporočljiva.
Vodnik bi lahko vzeli kot posodobljen Veliki kolesarski vodnik po Sloveniji, saj opisuje
približno enako število kolesarskih poti po Sloveniji. Razlika med njima je v tem, da v
novejšem vodniku manjka tehnični opis poti, ki je bil zelo dobrodošel v Velikem kolesarskem
vodniku po Sloveniji. V novejšem vodniku se tako moraš zanesti na dodan zemljevid poti. V
novejšem manjka tudi dodatno branje o pokrajini, v katero pelje kolesarska pot. Namesto tega
pa so dodani spletni naslovi, kjer lahko dobiš več informacij o krajih, čez katere pot poteka, in
o njihovi turistični ponudbi. Tako se res vidi, da je novejši vodnik nastal v informacijski dobi,
kjer večino informacij dobimo na internetu in ne več v knjigah. Na ta način je za današnje
čase bistveno bolj prijazen za mlajše generacije.
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Opisu poti je dodan zemljevid, ki je večji kot v Velikem kolesarskem vodniku po Sloveniji.
Edina slaba lastnost zemljevida je, da je osnova topografska karta. V starejšem vodniku je bila
reliefna karta, ki je prikazovala glavne grebene, rečne doline in strmino reliefa. Na zemljevidu
v novejšem vodniku pa to manjka, poleg tega pa ni niti izohips, ki bi kolesarju nakazovale
profil površja. S tega vidika kolesar, brez da bi prebral opis poti, ne more vedeti, ali je
kolesarska pot zahtevna ali ne. Tudi v opisu poti ni dodanih informacij o strmini vzpona ali
spusta. Ta informacija bi bila vsekakor dobrodošla. Zemljevidu je sicer dodan profil
kolesarske poti.
Ob naslovu poti je seznam krajev, čez katere pelje kolesarska pot. Znamenitosti, ki se
nahajajo v teh krajih, so opisane v opisu kolesarske poti. Pri opisu poti je dodanih več slik
naselij, čez katera poteka pot, ter za razliko od starejšega vodnika tudi opisi tega, kaj je na
sliki. Ob strani so krajše opombe h glavnemu besedilu, kot npr. informacije o nastanku imena
nekega naselja ali predstavitev določenega zgodovinskega dogodka, ki se je zgodil na tistem
mestu. Najdaljše opombe so dolge največ dve povedi.
Za razliko od starejšega vodnika so tehnični podatki o kolesarski poti podani na zemljevidu
poti v posebnem okvirčku. Ti podatki vključujejo dolžino poti, seštevek vseh vzponov na poti,
zahtevnost in trajanje poti. Podatek o trajanju poti je dobrodošel dodatek, saj včasih število
kilometrov ni dovolj. Podatek vključuje tudi čas za obisk znamenitosti. Tem podatkom je
dodan še t. i. okus izleta, kjer je na kratko opisana možnost za malico na poti. Če je ob poti
prenočišče, je to tudi napisano poleg podatka o gostiščih.
Poleg tega je dodan podatek, do kje lahko prideš z vlakom. Na območju občin Dobrova Polhov Gradec in Horjul ta podatek ne pomaga veliko, saj vlak ne pelje v nobeno izmed dolin.
Tako je vedno kot zadnja postaja navedena Ljubljana. Če se upošteva, da vodnik velja za
celotno Slovenijo, je dobrodošel dodatek, saj vabi kolesarje, naj uporabljajo javni prevoz oz.
vlak, da pridejo do izhodišča poti. V tem se vidi želja po trajnostnem razvoju v Sloveniji. Kar
se tiče obravnavanih občin, bi lahko ta podatek nadomestili s podatkom o avtobusnih
povezavah na tem območju.
V vodniku S kolesom po Sloveniji je opisana ena kolesarska pot, ki poteka v celoti po obeh
občinah. Druga kolesarska pot pa deloma poteka tudi po občini Vrhnika, a izhodišče je v
občini Dobrova - Polhov Gradec, zato bom obravnavala tudi to pot.
7.3.1 Ljubljanski Polhograjci
Pot poteka v celoti po obeh izbranih občinah. Deloma se ujema s potjo Polhograjska klobasa
iz vodnika Veliki kolesarski vodnik. Kljub temu pa je precej drugačna, saj večino časa poteka
po dnu rečnih dolin in sta na poti le dva večja vzpona. Zato je kljub večji dolžini poti lažja kot
Polhograjska klobasa. Primerna je predvsem za enodnevne izlete iz Ljubljane, saj je njeno
izhodišče na koncu ljubljanskega mestnega avtobusa št. 5 v Podutiku. Vodnik trdi, da poteka
po kolesarsko najbolj priljubljenih poteh (Vehar, 2015).
Pot je krožna, tako da sta začetna in končna točka v Podutiku. Dolga je 53 km in dolžina vseh
vzponov je 350 m. Na poti sta dva večja vzpona, zato je pot označena kot srednje zahtevna.
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Večinoma poteka po asfaltiranih cestah, zato je primerna za cestna kolesa. Z izjemo dela poti,
ki pripelje do sv. Urha nad Horjulom, ni nujno potrebna uporaba gorskega kolesa (Vehar,
2015).
Iz Podutika oz. končne postaje LPP št. 5 se začne vzpon vse do vrha prevala (360 m). Vzpon
do vrha prevala je strm, a kratek. Na tem delu je treba paziti na avtomobile iz obeh smeri.
Lokalni prebivalci se dnevno vozijo čez preval, da si skrajšajo pot do Šiške, Bežigrada in
Šentvida (Vehar, 2015). Na začetku vzpona pa je opozorilo za voznike avtomobilov, da čez
preval poteka priljubljena kolesarska pot. Tega opozorila skoraj nihče ne upošteva.
Na vrhu prevala vodnik kolesarje usmeri desno proti Topolu in Toškemu Čelu. Pot se še
zmeraj rahlo vzpenja, a strmina je bistveno manjša kot prej. Še vedno je prisoten asfalt. Pot
poteka v senci gozda, kar je koristen podatek za toplejše dni. Na koncu vzpona je gostišče. Od
tam naprej je pot makadamska, kar je označeno tudi na zemljevidu. Vzpona skorajda ni, tako
da je prav prijetno kolesariti v senci gozda proti Topolu, ki leži na nadmorski višini 650 m
(Vehar, 2015).
Iz Topola sledi strm spust po asfaltirani cesti proti dolini Gradaščice. Ta del poti je opisan
tudi v Gorskem kolesarskem vodniku po Ljubljani in okolici. Cesta je na določenih mestih
zelo ozka, zato je treba biti previden zaradi avtomobilov. Ta del poti poteka v senci gozda. Ob
prihodu do državne ceste Dobrova - Polhov Gradec pri naselju Hruševo vodnik kolesarje
usmeri desno proti Polhovemu Gradcu. Vse do Polhovega Gradca sledi vožnja po rečni dolini
Gradaščice in se skoraj neopazno rahlo vzpenja. Vožnja je prijetna, če ni preveč prometa na
cesti. Zato se priporoča, da se morebitni kolesarji izogibajo ur, ko ljudje hodijo iz službe
domov. Pot pelje mimo Dvora (Vehar, 2015).
Od Dvora pot pelje do Polhovega Gradca, kjer je dodan opis glavnih znamenitosti v kraju. Če
bi kolesar želel lep razgled na naselje in dolino Gradaščice, avtor predlaga ovinek do Škofij.
Lahko pa se obrne že v središču Polhovega Gradca in se odpravi nazaj proti Ljubljani vse do
mosta čez Gradaščico pri Dolenji vasi. Tukaj se pot Ljubljanski Polhograjci ujame z začetkom
poti Polhograjska klobasa iz Velikega kolesarskega vodnika po Sloveniji. Obe poti zavijeta
čez most čez Gradaščico in gresta po cesti čez preval Prosca. Ločita se pri odcepu za Koreno,
saj Polhograjska klobasa zavije proti Korenu, Ljubljanski Polhograjci pa ne. Od Dolenje vasi
je malo daljši vzpon do vrha prevala, a cesta je vseskozi asfaltirana. Na vrhu prelaza je meja
med občinama Dobrova - Polhov Gradec in Horjul (Vehar, 2015).
Pot pelje naprej proti Zaklancu. Avtor predlaga adrenalinsko bližnjico mimo sv. Urha nad
Horjulom, za kar sta potrebna gorsko kolo in smisel za orientacijo. Bližnjica poteka po
deloma blatni poti, zato previdnost ni odveč. V tem primeru se pot pridruži državni cesti
Dobrova - Horjul pri naselju Podolnica (Vehar, 2015).
V opisu pa manjka možnost obvoza te bližnjice. Če kolesar ne želi iti po blatni poti ali nima
gorskega kolesa, lahko nadaljuje po asfaltni cesti vse do Zaklanca. Cesta se precej strmo
spusti, a vseeno nudi lepe razglede na dolino Horjulščice. Pri Zaklancu pride do državne ceste
Dobrova−Horjul. Zavije levo proti Ljubljani in čez slab kilometer pride do vasi Podolnica,
kjer se konča bližnjica čez sv. Urh nad Horjulom.
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Pot se nadaljuje po cesti proti Ljubljani in poteka po dolini Horjulščice. Cesta je široka, a
vseeno je treba na ožjih mestih paziti na avtomobile. Pri Dobrovi vodnik kolesarje usmeri
proti Šentvidu. Pot se še zadnjič vzpne do vrha prevala, kjer je vodnik kolesarje na začetku
poti usmeril proti Topolu in Toškemu čelu. Sledi le še spust do izhodišča v Podutiku (Vehar,
2015).
Temu opisu poti so dodani podatki o turističnih znamenitostih v Polhovem Gradcu. Navedene
so ure obratovanja muzejev in telefonska številka Polhograjske graščine za podrobnejše
informacije. To je izboljšava v primerjavi z Velikim kolesarskim vodnikom po Sloveniji, saj
so ti podatki zelo pomembni pri načrtovanju, kdaj oditi na pot.
Opisana pot ima velik turistični potencial, saj že njeno izhodišče vabi prebivalce Ljubljane,
naj jo izberejo. Poleg tega ni preveč zahtevna, vsaj v primerjavi s Polhograjsko klobaso. Ob
poti je kar nekaj gostišč in restavracij, kjer si lahko kolesarji odpočijejo. S tega vidika
izboljšave ponudbe gostišč niso tako potrebne. Je tudi možnost za prenočišče v Polhovem
Gradcu.
Kolesarsko pot se lahko združi s Polhograjsko klobaso, s tem da na vrhu prevala vodnik
kolesarje usmeri proti Koreni in nato sledijo opisu Polhograjske klobase. Za vrnitev do
Ljubljane pa se iz Polhovega Gradca odpravi po cesti iz Polhovega Gradca vse do Dobrove. A
v primeru združitve obeh poti so potrebni dobra telesna pripravljenost, gorsko kolo in dovolj
časa. Pot je v tem primeru polna vzponov in spustov, a vsaj razgledi ne bodo razočarali.
Slika 16: Kolesarska pot Ljubljanski Polhograjci

Vir: Plan2bike, 2017.
7.3.2 Račevsko jezero
Ta pot je zahtevnejša kot prej opisana pot po okolici Polhovega Gradca, saj ima več vzponov,
večji delež poti je makadamski. Je tudi daljša za 7 km, torej je skupno dolga 60 km (Vehar,
2015). Lokalni prebivalci jo zelo redko prevozijo celo v enem dnevu, saj raje uporabijo krajše
odseke poti ter bližnjice, ki nelokalnemu prebivalstvu niso poznane. Zelo redko se odpravijo
po glavni cesti. A ta kolesarski vodnik je primarno namenjen kolesarjem iz vse Slovenije, zato
je trasa poti povsem primerna, saj ima izhodišče v naselju zelo blizu Ljubljane, do koder
lahko prideš z avtomobilom ali celo s kolesom čez Podutik.
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Pot je dolga kar 60 km, a njen najbolj zahteven element je vzpon iz Vrzdenca do Šentjošta
nad Horjulom. Skupna dolžina vseh vzponov je kar 900 m, kar je 420 m več kot pri
Ljubljanskih Polhograjcih. Polhograjska klobasa je s tega vidika še vedno zahtevnejša. Pot je
označena kot srednje zahtevna zaradi vzponov in makadama (Vehar, 2015).
Pot se začne v Dobrovi, ki je turistično manj zanimiva, zato se tukaj vodnik ne zadržuje pri
opisu turističnih znamenitosti in kolesarje usmeri po dolini Horjulščice proti naselju Horjul.
Pot poteka po široki asfaltirani cesti, ki se zoži zgolj na kratkem odseku malo pred vasjo
Brezje pri Dobrovi. Na tem delu poti in tudi kasneje proti Šentjoštu je v popoldanskem času
povečan promet, zato je bolje izbrati dopoldanske ure, ko na cesti avtomobilov skorajda ni.
Do Horjula je osem kilometrov poti, kjer se odpirajo lepi pogledi na dolino Horjulščice,
posebej ob primeru, če je padlo vsaj malo dežja (Vehar, 2015). Takrat Horjulščica poplavi
travnike in nudi lepe motive za fotografiranje.
V Horjulu pot sledi cesti proti Vrzdencu in nato proti Šentjoštu. Med Vrzdencem in
Šentjoštom vsako leto poteka kolesarska dirka in pot poteka po trasi te dirke. Hitro se začne
vzpon, a strmina na začetku še ni velika, saj se cesta vleče ob izohipsah hriba navzgor. Pot je
tako večinoma uravnana, brez velikih ovinkov. Občasno ponudi tudi razgled proti dolini, a se
je pobočje v zadnjih desetletjih precej zarastlo. Pri prvem večjem S-ovinku vodnik kolesarje
ne usmeri po državni cesti proti Gorenji vasi, ampak naravnost proti Šentjoštu. Za lažjo
orientacijo je tudi kažipot, ki kaže smer. Zadnji vzpon proti Šentjoštu je bolj strm in tudi cesta
je ožja. A ob prihodu na vrh slemena se odpre lep razgled na hribe okoli Vrhnike. Pot pelje
mimo samotne kmetije in čez pol kilometra prispe do središča vasi Šentjošt (Vehar, 2015).
Pri krožišču vodnik kolesarje usmeri proti Smrečju in Žirem. Pelje mimo obeh cerkva, kjer se
začne cesta spuščati. Pot tukaj še vedno poteka po asfaltirani cesti. Cesta se spušča, vse dokler
ne pridejo do prvega potoka. Tam se nepričakovano vzpne v strm klanec, ki ni asfaltiran. Na
srečo klanec ni predolg. Makadama je konec pri križišču s cesto Podlipa–Smrečje. Tukaj so že
zunaj meja občine Dobrova - Polhov Gradec, a pot se kasneje vrne nazaj na območje občine
Horjul. Na križišču sledi ovinek desno navzgor proti Smrečju. Vzpon se dokaj strmo nadaljuje
po asfaltirani cesti, a vsaj prometa ni veliko. Začnejo se odpirati razgledi na Podlipo, Vrhniko,
Ljubljansko barje in notranjske hribe v ozadju (Vehar, 2015).
Pot prispe v Smrečje, kjer vodnik kolesarje usmeri do vrha prevala in nato proti Žirem. 100 m
naprej od odcepa za Sv. tri kralje je manjši odcep, ki ni označen. Pot tam zavije in sledi
odcepu vse do Račevskega jezera, ki ni turistično obiskano. Potem sledi vrnitev nazaj v
Smrečje po isti poti (Vehar, 2015).
Pri cerkvi sledi zavoj desno proti Rovtam. Cesta je bila v zadnjih letih deloma asfaltirana, a je
kljub temu še vedno najtežavnejši del poti glede orientacije. Pelje mimo samotnih kmetij in
manjših vasi, kjer je orientacija težavna zaradi neoznačenih odcepov (Vehar, 2015). Najbolje
se je držati poti na zemljevidu.
Na koncu pot prispe v Podlipo in od nje naprej po glavni cesti proti Vrhniki. Pot je ravna,
spustov je malo. Ob prihodu do križišča z državno cesto Vrhnika–Horjul pot zavije levo proti
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Horjulu. V Horjulu vodnik kolesarje usmeri proti Ljubljani in čez osem kilometrov prispe na
izhodišču na Dobrovi (Vehar, 2015).
V nasprotju s Ljubljanskimi Polhograjci je število gostišč manjše. Prvo večje gostišče je v
Šentjoštu, kjer je tudi konec vsakoletne dirke Vrzdenec–Šentjošt, drugo pa v Smrečju. Zaradi
zasedenosti Brunarice Grič v Šentjoštu je zaželena predhodna najava.
Del kolesarske poti med Dobrovo in Šentjoštom je bil opisan tudi v gorsko kolesarskem
vodniku, vsekakor je pa ta del zelo priljubljen za pol- in enodnevne izlete. V toplejših mesecih
se število kolesarjev opazno poveča, zato bi s turističnega vidika morali izkoristiti ta
potencial. Večina kolesarjev se namreč ne povzpne do gostišč, prav tako pa ni več trgovine.
Slika 17: Kolesarska pot Račevsko jezero

Vir: Plan2bike, 2017.

31

8

OPISANE KOLESARSKE POTI NA SPLETNIH STRANEH

V današnjih časih vedno pomembnejši medij pri posredovanju informacij o vseh mogočih
zadevah postaja svetovni splet, spletne strani in forumi že nadomeščajo klasične, tiskane
kolesarske vodnike. Kot vsaka druga dejavnost se je moral tudi turistični sektor prilagoditi
novi realnosti, zato je najpomembnejše in najbolj koristne informacije dal na spletne strani.
Zato se ni čuditi, da obstaja veliko spletnih kolesarskih vodnikov, ki ne opisujejo zgolj
kolesarskih poti po Sloveniji, ampak jih tudi povezujejo med seboj.
V svoji raziskavi sem izbrala spletno stran, ki ponuja velik izbor kolesarskih poti po vsej
Sloveniji. Obstaja še več takih strani, a na izbrani sem dobila najbolj popolne informacije ter
se mi je zdela najbolj uporabna med vsemi, ki sem jih pregledovala. V nadaljevanju bom na
hitro omenila kolesarske poti, ki so opisane na tej spletni strani, ter jih primerjala s
kolesarskimi potmi, ki so opisane v kolesarskih vodnikih. Že vnaprej lahko povem, da je
prekrivanja veliko, kar je rezultat tega, da je bilo v tiskanih kolesarskih vodnikih opisanih več
kot 20 kolesarskih poti, ki se prepletajo čez ozemlje obeh občin. Praktično vsaka cesta je že
bila omenjena v tiskanih kolesarskih vodnikih vsaj na enem mestu, nekatere celo več kot
petkrat. Zato se ni čuditi, da se bodo nekatere poti, opisane na spletnih straneh, ujemale s
tistimi v tiskanih kolesarskih vodnikih.

8.1 Spletni kolesarski vodnik gremonapot.si
Spletna stran zajema kolesarske poti po vsej Sloveniji, z največjo koncentracijo poti v okolici
Ljubljane. Na začetni strani ponuja priročen zemljevid Slovenije z vsemi opisanimi potmi na
spletni strani, tako da lahko ime kolesarske poti razberemo že iz zemljevida – kliknemo na
črto, ki predstavlja kolesarsko pot, in pokažejo se imena vseh kolesarskih poti, ki potekajo po
njej (Seznam kolesarskih poti, 2016). Tako so na primer na relaciji Dobrova−Horjul označene
tri kolesarske poti: Horjulski Koren, Horjul in Mali Plac. To pomeni, da se vsaj na tem odseku
te poti prekrivajo med seboj, kar je dobrodošel podatek za tiste, ki želijo videti na eni sliki vse
kolesarske poti, ki potekajo skozi določen kraj.
Ob kliku na ime poti se odpre nov zavihek, kjer je podroben zemljevid poti. Poleg njega sta
kratek opis poti in grob potek poti – kraji, mimo katerih pot poteka. Spodaj so na izbiro
dodatne informacije: galerija slik, potopis, znamenitosti, turistična ponudba, zgodbe in
legende, tradicionalni dogodki in posebnosti. Vse najpomembnejše informacije (in več) so na
enem mestu. Veseli dodatek turistične ponudbe, ki zajema vse gostilne, gostišča in
okrepčevalnice v naseljih, mimo katerih poteka pot. Za bolj vedoželjne so dodane zgodbe in
legende ter opis tradicionalnih dogodkov, če obstajajo v krajih ob poti. Za ozemlje občin
Dobrova - Polhov Gradec in Horjul je tradicionalnih dogodkov malo oz. nič (odvisno od poti),
vendar je to bolj rezultat šibkega turističnega razvoja in pozabljanja narodne dediščine.
Mislim, da obuditev starih običajev ne bi škodila turističnemu razvoju občin, celo privabila bi
nove turiste, med njimi kolesarje, da si ogledajo ta del Slovenije. Pri posebnostih so zajete
informacije o bolj težavnih ali neurejenih odsekih kolesarskih poti.
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Na spletni strani so opisane tri kolesarske poti, od katerih nobena v celoti ne poteka po
ozemlju občin Dobrova - Polhov Gradec in Horjul. Začetek in konec vseh treh poti sta v
bližini Ljubljane, dolge pa so med 30 in 60 km.
Prva pot se imenuje Horjulski Koren in izmed vseh treh poteka najdlje po ozemlju obeh
občin. Začne in konča se pri gostilni Gorjanc v Brezovici pri Ljubljani, pelje pa mimo
Dobrove, Horjula in Vrzdenca in vse do odcepa za Samotorico sledi asfaltiranim državnim
cestam, od tam pa poteka po lokalni. Informacije o stanju ceste do Samotorice so že
posodobljene, kar ni bilo praksa v tiskanih oblikah kolesarskih vodnikov. Iz Samotorice sledi
vzpon na Koreno, od koder se pot spusti v dolino Gradaščice pri Dolenji vasi. Ta del poti je
bil opisan že večkrat, je ena izmed bolj priljubljenih poti. Iz Dolenje vasi sledi vožnja po
glavni cesti do Dobrove in do izhodišča v Podsmreki (Horjulski koren, 2016). Trasa te poti je
bila v celoti in posamično že vključena v kolesarskih vodnikih, novosti pa sta interaktivnost
ter sveže posodabljanje informacij o poti. Tudi s pomočjo slik, ki so na strani, ter opozoril pri
posebnostih. To v času tiskanih vodnikov ni bilo možno.
Druga pot se imenuje Hurjul. Njeno izhodišče je parkirišče P+R Dolgi most, kjer je končna
postaja LPP št. 6. Nekaj časa sledi cesti proti Vrhniki, vse do odcepa za Cesto na Ključ. Po tej
cesti se mimo Razori pride do Dobrove. Vse do Horjula je potek poti enak kot pri Horjulskem
Korenu, v Horjulu pa zavije proti Vrhniki. A pot ne vodi do Vrhnike, saj pri Mali Ligojni
zavije proti Sinji Gorici, kjer se priključi nazaj na cesto Ljubljana−Vrhnika v smeri proti
Ljubljani. Konec poti je na njenem izhodišču. Ta pot je krajša za 10 km od Horjulskega
Korena (49 km), hkrati pa je manj zahtevna, saj ne vključuje vzpona na Koreno in poteka po
dolini reke Horjulščice in po robu Ljubljanskega barja (Horjul, 2016).
Tretja pot se imenuje Mali Plac in poteka v južnem delu občine Dobrova - Polhov Gradec in
vzhodnem delu občine Horjul, hkrati pa skoraj polovica poti poteka po občinah Brezovica in
Log - Dragomer. Začne in konča se pri gostilni Gorjanc v Podsmreki, isto kot Horjulski
Koren. Po trasi Horjulskega Korena poteka vse do Zaklanca, kjer zavije proti Lesnemu Brdu.
Preči najjužnejši greben Polhograjskega hribovja ter med potjo preide meje občin Dobrova Polhov Gradec in Horjul. V Vnanjih Goricah se priključi na cesto Ljubljana - Vrhnika in pelje
nazaj do gostilne Gorjanc. Ta pot je najkrajša, saj je dolga zgolj 30 km (Mali Plac, 2016).
Spletna stran gremonapot.si povzema najbolj popularne kolesarske poti v dolinskem delu
občin Dobrova - Polhov Gradec in Horjul. Edini vzpon je vzpon na Koreno ter pot med
Zaklancem in Vnanjimi Goricami, iz česar se vidi, da je bolj primerna za cestne kolesarje. Za
tiste, ki želijo izkusiti prvinskost hribovja, bi vseeno priporočala uporabo tiskanega
kolesarskega vodnika o gorskih kolesarskih poteh po ozemlju občin Dobrova - Polhov Gradec
in Horjul.

8.2 Kolesarski forumi
Pogledala sem tudi po športnih in kolesarskih spletnih forumih, ki so v slovenskem jeziku.
Forumi ponujajo veliko informacij iz prve roke, saj njihovi ustvarjalci redno dodajo
posodobitve o stanju poti. Hkrati lahko na njih iz rok kolesarjev izveš, kakšna je dejanska
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težavnost določene kolesarske poti. Nekateri ponujajo kolesarsko opremo, zemljevide
kolesarskih poti in slike iz kolesarskih poti.
Med pregledovanjem forumov sem ugotovila, da je število tematik, ki slonijo na kolesarskih
poteh v občinah Dobrova - Polhov Gradec, majhno, posebej glede na zastopanost kolesarskih
poti v tiskani in spletni obliki. Večinoma objavljajo slike s kolesarskih izletov po poteh, ki so
opisane v klasičnih in spletnih kolesarskih vodnikih, ni pa opisa novih ali razširjenih
kolesarskih poti. To lahko razložim s tem, da je število že opisanih kolesarskih poti veliko in
da na kolesarskih forumih objavljajo le posebnosti, če so bile ob njih. Kolesarski forumi so
uporabni, a kakor razbiram iz pregleda forumov, je še vedno najbolje imeti pri sebi klasični ali
spletni kolesarski vodnik.
Za konec bi izpostavila dva forumska izpisa iz kolesarskega foruma bicikel.com. Prvi sprašuje
o tem, ali je povsod asfaltirana cesta na kolesarski turi Polhov Gradec−Črni Vrh−Pasja
Ravan−Zadobje−Lučine. Odgovori so bili hitri in korektni, nekateri so vsebovali slike s poti
in možnosti za podaljšanje ali spremembo poti (Polhov Gradec, 2016). Informacijo o stanju
ceste bi lahko izbrani 'forumaš' dobil tudi v spletnih vodnikih, a forum je upravičil svoj sloves
in dal zadnje informacije o poti.
Drugi forumaš pa sprašuje o opisu poti po imenu Polhograjci (Polhograjci, 2016). Iz tega
sklepam, da je funkcija forumov tudi v tem, da posredujejo informacije o drugih
predstavljenih kolesarskih poteh, tako v tiskanih kot v spletnih virih, ter izkušnje drugih
kolesarjev.
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9

POGLED OBČINE DOBROVA - POLHOV GRADEC NA STANJE
KOLESARSKEGA TURIZMA

Iz izbora kolesarskih poti, ki so opisane v tej zaključni seminarski nalogi, sem razbrala, da
večina poti poteka po občini Dobrova - Polhov Gradec in da je tisti del poti, ki poteka po
občini Horjul, v večini primerov zelo kratek.
Zato sem poslala vprašanja na Odbor za gospodarstvo in turizem občine Dobrova - Polhov
Gradec. Na vprašanja mi je odgovorila Helena Čuk, ki dela v tem odboru. V nadaljnjem
besedilu bom povzela njene odgovore na vprašanja.
Iz kolesarskih vodnikov sem opazila, da nobena izmed kolesarskih poti, ki so opisane v njih,
ni označena s kažipoti ali kakšnimi oznakami. To je potrdila tudi Helena Čuk, a mi je vseeno
razkrila, da so v fazi načrtovanja označitve kolesarske poti Log–Brezje–Horjul–Dobrova
(Čuk, 2016). Kdaj bo prišlo do realizacije tega, ni mogla sporočiti, a spodbudno je, da se je
občina lotila označevanja poti, kjer zaostaja za sosednjimi občinami, npr. občino Vrhnika.
Ne načrtujejo pa samo označitve kolesarske poti Log–Dobrova, ampak tudi daljinsko
povezavo Ljubljana–Polhov Gradec. Leta 2005 so pripravili idejno zasnovo za to daljinsko
povezavo in kandidirali za sredstva iz evropskega sklada. Ker pa je bila ocenjena vrednost
projekta vredna več kot 1.000.000 € in razpisov za sredstva EU v takšni višini ni bilo oziroma
bi se sofinanciral le majhen delež, je projekt obstal do danes (Čuk, 2016).
Letos pa so na avtobuse, ki peljejo na povezavi Ljubljana–Polhov Gradec, namestili
prtljažnike za kolesa (Čuk, 2016). To je bil eden izmed najbolj pozitivnih premikov v smeri
razvoja kolesarskega turizma v občini, samo upati je treba, da se bo pobuda prijela in se bo
število turistov povečalo.
Ko so leta 2005 na spletni strani občine Dobrova - Polhov Gradec objavili opise nekaterih
kolesarskih poti v občini, so te povzeli po že opisanih kolesarskih poteh v občini v kolesarskih
vodnikih. Povečanega števila kolesarjev ne opažajo, hkrati pa ne tržijo oziroma reklamirajo
kolesarskega turizma, saj se osredotočajo na vzpostavitev daljinske povezave Ljubljana–
Polhov Gradec (Čuk, 2016).
Občina se zaveda turističnega potenciala pri kolesarjih, a kakor sem razbrala iz odgovorov
Helene Čuk, je zaenkrat prioriteta vzpostavitev daljinske povezave Ljubljana–Polhov Gradec
(Čuk, 2016). V tem ni nič slabega, a vseeno bi lahko spodbudili lokalne gostilne, da za
kolesarje pripravijo posebne ponudbe ali popuste v muzejih. Težava je v premajhni količini
finančnih sredstev, ki jih država nameni občini.

35

10 ZAKLJUČEK
Kolesarstvo postaja vedno bolj priljubljena rekreativna, turistična in prostočasna dejavnost.
Število opisov kolesarskih poti v kolesarskih vodnikih potrjuje, da je ozemlje občin Dobrova Polhov Gradec in Horjul priljubljen kolesarski cilj. Veliko število kolesarskih poti na
obravnavanem območju opozarja tudi na možnosti za njihovo povezovanje.
Iz opisa fizičnogeografskih značilnosti je razvidno, da je relief dovolj razgiban, da daje
potencial za razvoj različnih kolesarskih poti. Slemena, doline in grebeni, reliefne značilnosti
nudijo dovolj različnih možnosti za vse vrste kolesarjev. Kolesarski turizem ima potencial iz
tega vidika, a ni dovolj spodbujen s strani občine in lokalnih ponudnikov. Kot je razvidno iz
odgovorov Helene Čuk iz odbora za Gospodarstvo in turizem občine Dobrova – Polhov
Gradec, se omenjena občina, kjer poteka večina kolesarskih poti, trudi privabljati večje število
kolesarjev v občino, a poudariti je treba, da trenutno ni enotnega načrta, kako. Daljinska
povezava med Vrhniko in Horjulom je lepa priložnost za razvoj kolesarskega turizma.
Prometna infrastruktura bi pri morebitnem razvoju kolesarskega turizma bil eden izmed bolj
pomembnih dejavnikov. Z opisom stanja državnih cest v občinah Dobrova - Polhov Gradec in
Horjul se kažejo posamezne težave, ki bi morale biti odpravljene, če bi se kolesarski turizem
začel hitreje razvijati.
Bližina Ljubljane pomeni, da se večji del poti, kakor je razvidno iz opisa kolesarskih poti,
začenja v Ljubljani ali na njenem obrobju.
Glede na to, da je večina kolesarjev, ki uporabljajo opisane kolesarske poti v kolesarskih
vodnikih, dnevnih, je mogoče sklepati, da je prav bližina Ljubljane tisti dejavnik, ki spodbuja
večjo priljubljenost kolesarskih poti v občinah Dobrova - Polhov Gradec in Horjul.
Kolesarski turizem v občinah Dobrova - Polhov Gradec in Horjul je na začetni razvojni
stopnji, a potenciali za njegov razvoj so veliki. Povezovanje s sosednjimi občinami, posebej
MOL, je pri tem ključnega pomena. Številne kolesarske poti, ki so opisane v zaključni
seminarski nalogi, so znak, da je precej zanimanja za obisk obravnavanega območja.
Kolesarji so na obravnavanem območju pogosti gostje gostinskih lokalov ob kolesarskih
poteh in v središču Dobrove in Polhovega Gradca. To je eden izmed prvih znakov razvoja
kolesarskega turizma, a obstajajo tudi ovire. V obravnavanih občinah skorajda ni
nastavitvenih možnostih za kolesarje in druge turiste. Kmetije, ki ponujajo možnost
prenočitve, se namreč nahajajo stran od glavnih prometnic, stran od kolesarskih poti in so
zaradi tega razloga manj primerne za prenočevanje. Zaradi tega razloga bo vsaj v bližnji
prihodnosti ostalo pri enodnevnem obisku.
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11 SUMMARY
Cycling is becoming an increasingly popular recreational, tourist and spare time activity. The
number of descriptions of cycling routes confirms that the areas of the municipalities of
Dobrova-Polhov Gradec and Horjul are popular cycling destinations. A large number of
cycling routes in the area also brings about the possibility for their connection.
From the description of the physical geographical features, it is evident that the terrain is hilly
and has the potential for the development of various cycle routes. Crests, valleys and ridges
offer enough variety of options for cyclists of all sorts. Cycling tourism has potential from this
point of view, but it is unfortunately not enough stimulated by the municipality and local
providers. As it arises from the answers of Helena Čuk, the municipality of Dobrova-Polhov
Gradec, where the majority of cycling routes is located, tries to attract a larger number of
cyclists to the municipality, but it should be noted that currently there is no single plan on
how to do this. The remote connection between Vrhnika and Horjul is a beautiful opportunity
for the development of cycling tourism.
In the case of the development of cycling tourism, the traffic infrastructure would be one of
the more important factors. Through the description of the status of state roads in the
municipalities of Dobrova-Polhov Gradec and Horjul there are some issues, which should be
eliminated, if the cycling tourism would began to develop quickly. The proximity to Ljubljana
means that, as it is apparent from the description of the cycle route, the larger part of the
routes begins in Ljubljana or in its outskirts. With the awareness that most cyclists, who are
using the described cycling routes, are daily visitors, it is possible to conclude, that precisely
the proximity to Ljubljana is the one factor, which encourages the increasing popularity of
cycling paths in the municipalities of Dobrova-Polhov Gradec and Horjul. A consequence of
this is for example the authorization of the transfer of bicycles by means of public
transportation.
Cycling tourism in the municipalities of Dobrova - Polhov Gradec and Horjul is in the initial
developmental stage, but the potentials for its development are great. The connectivity with
the neighbouring municipalities, especially the city municipality of Ljubljana, is critical. The
numerous cycling routes, which are described in the final seminar work, are a sign that there
is much interest for visiting the discussed area.
In the discussed area, cyclists are frequent guests of restaurants and bars along the cycling
trails and in the centre of Dobrova and Polhov Gradec. This is one of the first indications of
the development of cycling tourism, but there are also obstacles. In the discussed
municipalities are almost no configuration options for cyclists and other tourists. Farms,
which offer the possibility of accommodation, are namely located away from the main roads,
away from the cycling paths and are therefore less suitable for a overnight stay. Due to this, at
least in the near future, tourists will decide for a single-day visit.
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Izjava o avtorstvu
Izjavljam, da je zaključna seminarska naloga v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni
viri in literatura navedeni v skladu z mednarodnimi standardi in veljavno zakonodajo.

Ljubljana, avgust 2017
Urška Oblak
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