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STROKOVNE PODLAGE ZA KRAJINSKI PARK DOBENO
Izvleček:
V diplomskem delu so opisane pomembnejše geografske značilnosti območja, predlaganega za
Krajinski park Dobeno, ki obsega Rašiški osamelec v Ljubljanski kotlini. Izdelanih je več
tematskih kart, ki nazorno prikazujejo pridobljene podatke in bodo v pomoč pri nadaljnjih
analizah območja. Podrobneje so predstavljena območja in objekti kulturne dediščine ter
naravovarstveni status predvidenega krajinskega parka z opisom naravnih vrednot, ekološko
pomembnih območij in območij Nature 2000. Utemeljeni so razlogi za razglasitev krajinskega
parka in hkrati predlagana razširitev obstoječe meje. Ker je območje privlačno predvsem za
rekreacijo, so predstavljene pešpoti, kolesarske poti, trim steze in učne poti ter dodani lastni
predlogi. Z anketo je analizirana in ovrednotena percepcija lokalnih prebivalcev in njihov
odnos do predlaganega krajinskega parka. Z ustanovitvijo parka bi se ohranil pomemben del
narave v neposredni bližini prestolnice. A le od ozaveščenosti lokalnih prebivalcev je odvisno,
ali bodo predlog sprejeli kot razvojno priložnost ali zgolj kot oviro.
KLJUČNE BESEDE: varstvo okolja, zavarovana območja, krajinski park, Natura 2000,
Dobeno, Rašica

EXPERT GROUNDWORK FOR THE DOBENO LANDSCAPE PARK
Abstract
The diploma paper describes important geographical characteristics of the area which is
proposed as the Dobeno Landscape Park. It extends over the karst inselberg Rašica in the
Ljubljana basin. The acquired data is graphically presented in several thematic maps that will
be of assistance in future analyses of the area. The sites and objects of cultural heritage, status
of nature protection together with the description of valuable natural features, ecologically
important areas and Natura 2000 sites are described in detail. In the diploma paper, reasons for
the establishment of the landscape park are set and the expansion of its existing boundaries is
proposed. Because the area is attractive mainly as a place for recreation, both, the already
existing footpaths, cycling trails, trim trails and forest nature trails on the one side and personal
suggestions on the other side, are presented. The perception of local people and their attitude
towards the proposed landscape park are analysed and evaluated with the help of a survey. A
significant part of nature in the direct vicinity of Ljubljana would be preserved by the
establishment of the landscape park. But only the awareness of the local inhabitants will decide
whether they will adopt the proposal as an opportunity for further development or take it only
as a barrier in their lives?
KEY WORDS: protection of the environment, protected areas, landscape park, Natura 2000,
Dobeno, Rašica
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Strokovne podlage za Krajinski park Dobeno

1 Uvod
1.1 Namen in cilji
Glavni namen diplomskega dela je priprava strokovnih podlag za Krajinski park Dobeno, za
katerega je bil do sedaj pripravljen le njegov predlog ustanovitve. Nadaljnje faze v procesu
ustanavljanja pa se še niso začele uresničevati.
Cilji diplomskega dela so:
− Opredeliti naravnogeografske in družbenogeografske značilnosti območja predlaganega
Krajinskega parka Dobeno.
− Opredeliti varstveni status, na osnovi katerega je območje varovano sedaj.
− Izpostaviti in opredeliti razloge, ki opravičujejo predlog za ustanovitev krajinskega
parka.
− Predlagati ureditev in morebitno razširitev zavarovanega območja.
− Analizirati in ugotoviti percepcijo ljudi o predlaganem Krajinskem parku Dobeno.
− Ugotoviti vpliv Krajinskega parka Dobeno na prihodnji razvoj območja.

1.2 Metode dela
Priprava strokovnih podlag za predlagani Krajinski park Dobeno je potekala skozi več faz. S
pregledom obstoječe literature in virov so bile pridobljene osnovne informacije tako o samem
območju predlaganega krajinskega parka kot tudi o zavarovanju narave in kulturne dediščine
na predlaganem območju zavarovanja, pri čemer so bili pregledani zakonski predpisi, ki se
navezujejo na varstvo narave in varstvo kulturne dediščine. V naslednji fazi so bili na Zavodu
RS za varstvo narave, Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije in na vseh štirih občinah
(Ljubljana, Mengeš, Trzin in Vodice) pridobljeni podrobnejši podatki o naravovarstvenem
statusu območja, prisotni kulturni dediščini ter o ukrepih in načrtih občin na obravnavanem
območju.
Veliko informacij je bilo pridobljenih tudi s terenskim delom in pregledom celotnega območja
predlaganega parka, s posebnim poudarkom na območjih, kjer pri rabi prostora prihaja do
konfliktov interesa. Podatke o percepciji ljudi in sprejemanju predloga o zavarovanju tega
območja sem pridobila z anketo, ki je bila objavljena na spletnih straneh vseh štirih občin in
izvajana tudi na samem terenu.
Na osnovi pridobljenih podatkov in informacij pa je bilo v programu ArcView izdelanih več
tematskih kart, ki bodo v pomoč tudi pri nadaljnjih analizah območja.

2 Opredelitev pojmov
Elementi, ki sestavljajo sistem varstva narave in pogojujejo njegovo delovanje:
1. subjekti varstva narave (nosilci pravic in obveznosti);
2. predmeti varstva narave ter način in ukrepi za izvajanje varstva;
3. programski in načrtovalski akti (z njimi so določeni cilji, usmeritve in ukrepi varstva
narave);
4. organizacija varstva narave (njene naloge: izvajanje dejavnosti varstva narave, nadzor,
spremljanje stanja z možnostjo korekcije sprejetih odločitev);
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5. finančni viri (zagotovljeni morajo biti v višini, ki omogoča delovanje celotnega sistema
varstva narave) (Sistem varstva narave…, 2007).
Po Zakonu o ohranjanju narave naravne vrednote obsegajo vso naravno vrednoto na območju
Slovenije. Naravne vrednote so poleg redkih, dragocenih ali znamenitih naravnih pojavov tudi
drugi vredni pojavi, sestavina oziroma del žive ali nežive narave, naravna območja ali del
naravnega območja, ekosistemi, krajina ali oblikovana narava. Razvrščene so v naravne
vrednote državnega in naravne vrednote lokalnega pomena (Zakon o ohranjanju narave, 2004).
Uredba o zvrsteh naravnih vrednot (2002) deli naravne vrednote na podlagi značilnosti
naravnih pojavov in oblik na naslednje zvrsti:
− površinska geomorfološka naravna vrednota (geomorf);
− podzemeljska geomorfološka naravna vrednota (geomorfp);
− geološka naravna vrednota (geol);
− hidrološka naravna vrednota (hidr);
− botanična naravna vrednota (bot);
− zoološka naravna vrednota (zool);
− ekosistemska naravna vrednota (ekos);
− drevesna naravna vrednota (drev);
− oblikovana naravna vrednota (onv) in
− krajinska vrednota (kraj).
Naravni vrednoti sta tudi mineral in fosil, za kateri pa Uredba ne določa varstvenih in razvojnih
usmeritev.
Ekološko pomembno območje je območje habitatnega tipa, dela habitatnega tipa ali večje
ekosistemske enote, ki pomembno prispeva k ohranjanju biotske raznovrstnosti. Ekološko
pomembna območja vključujejo:
− habitate prosto živečih rastlinskih in živalskih vrst ter habitatne tipe, pri katerih se
ohranjanje izvaja na podlagi ratificiranih mednarodnih pogodb oziroma je njihovo
ohranjanje v interesu Evropske unije;
− habitatne tipe, ki so redki v državi, ranljivi, z majhnim naravnim območjem
razširjenosti ali predstavljajo značilen habitatni tip za določeno biogeografsko regijo;
− območja, na katerih je na določeni površini nadpovprečno veliko število različnih
habitatnih tipov oz. habitatov vrst;
− pomembne selitvene poti živali;
− območja, pomembna za zagotavljanje genske povezanosti populacij;
− območja, ki s svojo uravnoteženo biogeografsko razporejenostjo pomembno prispevajo
k celovitosti ekološkega omrežja in s tem k ohranjanju naravnega ravnovesja;
− območja, ki izpolnjujejo merila za opredelitev območij Natura 2000;
− habitate rastlinskih in živalskih vrst, ki so na ozemlju Republike Slovenije ogroženi
zaradi izgube ali slabšanja kvalitete habitata (Uredba o ekološko pomembnih območjih,
2004; Sistem varstva narave…, 2007).
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Natura 2000, opredeljena v Direktivi o habitatih, je usmerjena v varovanje tistih rastlinskih in
živalskih vrst oziroma habitatnih tipov, za katere je pomembno, da se ohrani njihov življenjski
prostor. Z Naturo 2000 so tako opredeljena območja in določeni ukrepi, ki omogočajo, da se
ohranijo ali se ne poslabšajo razmere, ki so bistvene za preživetje teh vrst oziroma habitatnih
tipov. Varstvo po direktivi je namenjeno samo za evropsko pomembne vrste ali habitatne tipe,
ki so navedena v prilogah direktive (Skoberne, 2003).
Posebna varstvena območja (območja Natura 2000) so »ekološko pomembna območja, ki
so na ozemlju Evropske unije pomembna za ohranitev ali doseganje ugodnega stanja ptic in
drugih rastlinskih in živalskih vrst, njihovih habitatov in habitatnih tipov«. Posebna varstvena
območja se delijo na posebna območja varstva (SPA1) in posebna ohranitvena območja
(SAC2).
Posebna območja varstva (SPA) opredeli država za vrste ptic, ki so navedene v prilogi
Direktive o ohranjanju prostoživečih ptic – Direktive o pticah, in o tem obvesti Evropsko
komisijo. V prilogi so navedene ptice za območja, na katerih:
− se redno pojavlja pomembno število osebkov ali gnezdečih parov globalno ogroženih
vrst;
− je prisotna pomembna koncentracija ptic, ogroženih na ravni Evropske unije;
− je pomemben delež selitvene populacije migratornih vrst;
− so prisotne vrste, ogrožene na ravni Evropske unije, in je območje eno izmed petih
najpomembnejših v biogeografski regiji za te vrste.
Posebna ohranitvena območja (SAC) se opredelijo za rastlinske in živalske vrste ter habitatne
tipe, navedene v prilogi Direktive o ohranjanju naravnih habitatov ter prostoživečih rastlinskih
in živalskih vrst – Direktiva o habitatih, na območjih, za katera so upoštevana naslednja merila
(Sistem varstva…, 2007):
− velikost in gostota populacij vrste na območju v razmerju do populacij na ozemlju
države (za vrste ptic v razmerju do populacij na ozemlju Evropske unije);
− stopnja ohranjenosti značilnosti habitata, ki so pomembne za vrsto in možnosti
obnovitve;
− stopnja izoliranosti populacije vrste na območju v razmerju do naravnega območja
razširjenosti vrste;
− globalna ocena vrednosti območja za ohranitev vrste;
− stopnja zastopanosti (reprezentativnosti) habitatnega tipa na območju;
− površina habitatnega tipa na območju v razmerju do celotne površine tega habitatnega
tipa na ozemlju države;
− globalna ocena vrednosti območja za ohranitev habitatnega tipa;
− stopnja ohranjenosti strukture in funkcij habitatnega tipa in možnost za obnovitev.
Postopek določitve statusa posebnega ohranitvenega območja vključuje tudi vmesno fazo z
določitvijo potencialno posebno ohranitvenih območij (pSCI)3 (Sistem varstva…, 2007).

1

Special Protection Areas.
Special Area of Conservation.
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Potential Site of Community Importance.
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Slovenija je leta 2004 z Uredbo o posebnih varstvenih območjih določila območja Natura
2000. Opredeljenih je bilo 286 območij, in sicer 260 na podlagi direktive o habitatih (pSCI) in
26 na podlagi direktive o pticah (SPA).
Kulturna dediščina po Zakonu o varstvu kulturne dediščine (1999) predstavlja »območja in
komplekse, grajene in drugače oblikovane objekte, predmete ali skupine predmetov oziroma
materializirana dela kot rezultat ustvarjalnosti človeka in njegovih različnih dejavnosti,
družbenega razvoja in dognanj, ki so značilna za posamezna obdobja v slovenskem in širšem
prostoru«. Varstvo kulturne dediščine je v javnem interesu zaradi njenega zgodovinskega,
kulturnega in civilizacijskega pomena. Med kulturno dediščino so z zakonom uvrščeni:
− arheološka dediščina in predmeti;
− naselbinska območja (stara mestna in vaška jedra);
− oblikovana narava in kulturna krajina;
− stavbe, deli stavb ali skupine stavb umetnostne, zgodovinske in tehnične pričevalnosti;
− stavbe in drugi predmeti, ki so povezani s pomembnimi osebami in dogodki politične,
gospodarske in kulturne zgodovine;
− arhivsko gradivo;
− knjižnično gradivo;
− predmeti ali skupine predmetov zgodovinskega, umetnostnozgodovinskega,
arheološkega, umetnostnega, sociološkega, antropološkega, etnološkega ali naravoslovnega pomena, ki prikazujejo zgodovinska dogajanja na Slovenskem.
Ločimo več tipov kulturne dediščine, in sicer:
− arheološka dediščina;
− stavbna dediščina;
− memorialna dediščina;
− vrtnoarhitekturna dediščina;
− naselbinska dediščina;
− kulturna krajina;
− zgodovinska krajina;
− integralna dediščina.
Nepremična kulturna dediščina je tista kulturna dediščina, ki predstavlja nepremičnino, njen
sestavni del, skupino nepremičnin ali območja (Zakon o varstvu kulturne dediščine, 1999).
Po Zakonu o ohranjanju narave se zavarovana območja, ki predstavljajo enega izmed ukrepov
varstva narave, delijo v dve skupini:
1. širša zavarovana območja:
a. narodni park;
b. regijski park;
c. krajinski park;
2. ožja zavarovana območja:
a. strogi naravni rezervat;
b. naravni rezervat;
c. naravni spomenik.
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Krajinski park spada v skupino širše zavarovanih območij. Je »območje s poudarjenim
kakovostnim in dolgotrajnim prepletom človeka z naravo, ki ima veliko ekološko, biotsko ali
krajinsko vrednost« (Zakon o ohranjanju narave, 2004).
Izmed vseh varstvenih skupin je krajinski park najmanj omejujoča varstvena skupina, v kateri
se prepletajo elementi naravnih vrednot in kulturne dediščine ter dopušča gospodarsko izrabo
prostora. Je tip zavarovanega območja, v katerem sta obseg in raznovrstnost človekovih
vplivov največja. Krajinski park je tako območje kultivirane narave in je namenjen njenemu
ohranjanju in sprostitvi človeka. Predstavlja tudi možnost razvoja rekreacije, ki ne zahteva
gradnje specifične infrastrukture, temveč je dovolj ureditev pešpoti, kolesarskih poti ali trim
steze in postavitev osnovnih informacijskih tabel.
Po mednarodnih varstvenih kategorijah IUCN Svetovne zveze za varstvo narave spada
krajinski park pod kategorijo V Zavarovana krajina, ki vključuje »območje, zavarovano za
ohranjanje krajine (kopne in morske) in za rekreacijo«.

3 Zakonska osnova
Sistem varstva narave ureja pravo varstva narave, ki je del sistema prava varstva okolja.
Namen varstva okolja je spodbujati in usmerjati družbeni razvoj, ki bo ohranil biotsko
raznovrstnost ter omogočil pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega
življenja. Cilji varstva okolja so tako:
− preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja;
− ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja;
− trajnostna raba naravnih virov;
− odpravljanje obremenjevanja okolja;
− izboljšanje porušenega naravnega ravnovesja;
− vzpostavljanje regeneracijskih sposobnosti okolja.
Pravo varstva narave sestavljajo različni pravni viri:
− Ustava RS;
− mednarodne konvencije;
− Zakon o varstvu okolja;
− Zakon o ohranjanju narave;
− Zakon o varstvu podzemnih jam (vzpostavlja posebni varstveni režim za podzemne
jame, ki predstavljajo naravne vrednote podzemne geomorfološke zvrsti);
− zakoni o ustanovitvi zavarovanih območij ali razglasitvah naravnih vrednot;
− podzakonski akti kot izvršilni predpisi vlade in ministrstev;
− odločbe, dovoljenja, soglasja (konkretni upravni akti, ki jih na podlagi javnega
pooblastila izdajo državni oziroma lokalni organi – Agencija RS za okolje, Inšpektorat
RS za okolje in prostor, Zavod RS za varstvo narave, upravljavci zavarovanih območij).
(Sistem varstva narave…, 2007)
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Zakon o varstvu okolja (ZVO)
Je splošni sistemski zakon, ki ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem ter postavlja
izhodišča in okvire za trajnostni razvoj. Določa temeljna načela in 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.
Opredeljuje tudi dva temeljna pojma:
− okolje kot tisti del narave, kamor seže oziroma bi lahko segel vpliv človekovega
delovanja;
− naravo kot celoto materialnega sveta in sestav z naravnimi zakoni med seboj povezanih
ter soodvisnih procesov in delov, kamor vključuje tudi človeka.
Zakon o ohranjanju narave (ZON)
ZON določa ukrepe ohranjanja biotske raznovrstnosti in sistem varstva naravnih vrednot z
namenom prispevati k ohranjanju narave. Ukrepi ohranjanja biotske raznovrstnosti
predstavljajo ukrepe, s katerimi se ureja varstvo prostoživečih rastlinskih in živalskih vrst,
vključno z njihovim genskim materialom, habitati in ekosistemi. Ti ukrepi omogočajo
trajnostno rabo sestavin biotske raznovrstnosti in zagotavljajo ohranjanje naravnega
ravnovesja4. Sistem varstva naravnih vrednot pa določa postopke in načine podeljevanja statusa
naravnih vrednot ter vrsto in stopnjo varovanja v obliki širših in ožjih zavarovanih območij.
Na podlagi obeh zakonov je bilo sprejetih tudi več podzakonskih aktov, katerih vsebina se
neposredno nanaša na ukrepe varstva okolja in zavarovana območja:
Uredba o zvrsteh naravnih vrednot
Uredba določa:
− zvrsti naravnih vrednot;
− merila za razvrščanje naravnih vrednot po pomenu na naravne vrednote državnega ali
lokalnega pomena;
− splošne varstvene (usmeritve za posege in dejavnosti človeka) in razvojne usmeritve
(raba naravnih vrednot z namenom, da se le-te ohranjajo);
− način vključevanja varstvenih in razvojnih usmeritev v načrte rabe naravnih virov in
akte urejanja prostora.
Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot
Pravilni določa:
− po zvrsteh opredeljene naravne vrednote, ki so razvrščene glede na vrednote lokalnega
ali državnega pomena;
− podrobnejše varstvene in razvojne usmeritve;
− načini določitve varstvenih usmeritev v naravovarstvenih smernicah;
− pravila ogledovanja in obiskovanja naravnih vrednot

4

Stanje medsebojno uravnoteženih odnosov in vplivov živih bitij med seboj in z njihovimi habitati (Zakon o
ohranjanju narave, 2004).
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Pravilnik o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot
Pravilnik določa:
− vrste znakov, njihovo vsebino, pisavo, grafične prikaze, materiale, konstrukcijo, mere,
način izdelave in postavljanja;
− načine in mesta postavitve znakov;
− dolžnost postavitve znakov.
Pravilnik o pogojih in načinih ureditve naravnih vrednot za ogledovaje in obiskovanje
(določa pogoje in načine ureditve po zvrsteh ali tipih naravnih vrednot)
Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah
Uredba določa:
− zavarovane živalske vrste (domorodne, tujerodne);
− varstveni režim za varstvo živali, delov živali, populacij in struktur;
− prepovedane načine in sredstva za ujetje ali ubitje;
− načini dovoljevanja v primeru odstopanja od varstvenega režima;
− ukrepe varstva in smernice za varstvo habitatov vrst.
Uredba o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah
Uredba določa:
− zavarovane rastlinske vrste (domorodne, tujerodne);
− varstveni režim za varstvo rastlin in delov rastlin;
− način dovoljevanja v primeru odstopanja od varstvenega ržima, med drugim zaradi
izkoriščanja rastlinskih vrst;
− ukrepe varstva in smernice za varstvo habitatov;
− varstvene cilje za ohranjanje specifičnih lastnosti habitatov vrst;
− pogoje ponovne naselitve iztrebljenih vrst.
Uredba o habitatnih tipih
Uredba določa:
− habitatne tipe, ki se glede na druge habitatne tipe, prisotne na območju Slovenije,
prednostno ohranjajo v ugodnem stanju;
− varstvene cilje za doseganje ohranjanja habitatnih tipov;
− usmeritve za načrtovanje posegov in dejavnosti;
− vsebino monitoringa.
Uredba o ekološko pomembnih območjih
Uredba določa:
− ekološko pomembna območja (ime območja in kartografski prikaz območij);
− splošne varstvene usmeritve za ohranitev ali doseganje ugodnega stanja habitatnih tipov
ter prosto živečih rastlinskih in živalskih vrst ter za načrtovanje ali izvajanje posegov in
dejavnosti;
− vsebino monitoringa za spremljanje stanja rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih
tipov ter ugotavljanje učinkovitosti ukrepov varstva.
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Zakon o varstvu kulturne dediščine
Zakon določa:
− opredelitev nepremične in premične kulturne dediščine;
− varstvo nepremične in premične kulturne dediščine;
− strokovni in inšpekcijski nadzor ter sankcije za kršitev zakona.
Zakon o varstvu podzemnih jam
Zakon določa:
− pojem podzemna jama kot naravna vrednota;
− varstvene režime v jami;
− jamarsko delovanje in druge aktivnosti, povezane z njim;
− rabo jam;
− spremljanje stanja jam.

4 Dosedanji potek ustanavljanja Krajinskega parka Dobeno
V nadaljevanju opisan potek ustanavljanja Krajinskega parka Dobeno temelji predvsem na
podlagi informacij Zavoda RS za varstvo narave, kjer sem kontaktirala ga. Anjo Šolar z OE
Ljubljana in Majo Brozovič z OE Kranj. Območje krajinskega parka je namreč vključeno v obe
območni enoti.
Predlagani Krajinski park Dobeno je bil opredeljen kot obvezno republiško izhodišče v
državnem planu iz leta 1999. Park sega na območje štirih občin (Ljubljana, Trzin, Mengeš in
Vodice) in je kot predlagano zavarovano območje vključen tudi v sedaj veljavne občinske
prostorske akte.
Z novim Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007), ki uveljavlja
določene spremembe sistema urejanja prostora, morajo občine do konca leta 2009 sprejeti nove
občinske prostorske akte. Vse občine na območju Krajinskega parka Dobeno bodo v svoje
prostorske akte vključile tudi predlog krajinskega parka. Hkrati morajo občine s strani Zavoda
RS za varstvo narave pridobiti naravovarstvene smernice in s strani Zavoda za varstvo kulturne
dediščine smernice za varstvo kulturne dediščine na območju občine. Usmeritve, izhodišča in
pogoji obeh dokumentov pa morajo biti upoštevani pri oblikovanju novega prostorskega akta.
Območje predlaganega Krajinskega parka Dobeno je varovano z več varstvenimi statusi, ki so
opredeljeni v podzakonskih aktih Zakona o ohranjanju narave – ZON (Uradni list RS, št. 96/04
– UPB2).
S Pravilnikom o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/04,70/06) je
območje osamelega krasa na Rašici, Dobenu in Gobavici določeno za naravno vrednoto
lokalnega pomena. Znotraj tega območja so kot naravna vrednota določene še kraške jame,
brezna, kraški izviri, studenec in zamočvirjena kraška uvala. S pravilnikom so določene
podrobnejše varstvene in razvojne usmeritve za varstvo naravnih vrednot.
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Z Uredbo o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04,
110/04, 59/07) je območje Rašice določeno za potencialno posebno ohranitveno območje (pSCI
Rašica SI3000275). Na območju se v naravi nahajajo ali je možnost nahajanja naslednjih
kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov.
− rastlinske in živalska vrste:
 mali podkovnjak (Rhinolophus hipposideros),
 Loeselova grezovka (Liparis loeselii),
 veliki studenčar (Cordulegaster heros),
 rogač (Lucanus cervus),
 travniški postavnež (Euphydryas aurinia);
− habitatni tipi:
 jame, ki niso odprte za javnost,
 travniki s prevladujočo stožko (Molinia spp.) na karbonatnih, šotnih ali
glineno-muljastih prsteh (Molinion caeruleae),
 javorovi gozdovi (Tilio-Acerion) v grapah in na pobočnih gruščih.
Za posege na tem območju je potrebno izvajati presojo sprejemljivosti posega v naravo. S tem
se omejuje posege, ki bi lahko poslabšali pogoje za življenje rastlinskih in živalskih vrst ali bi
lahko negativno vplivali na habitatne tipe.
Z Uredbo o ekološko pomembnih območjih (Uradni list RS, št. 48/04) je območje
predlaganega krajinskega parka določeno za ekološko pomembno območje Rašica, Dobeno,
Gobavica – gozdnata planota z zamočvirjenim dolinami in mokrotnimi travniki, rastišče
Loeselijeve grezovke, življenjski prostor ogroženih vrst žuželk. Kot ekološko pomembno
območje je določena tudi Sračja dolina, ki predstavlja mokrotno dolino med Gameljnami in
Črnučami z veliko pestrostjo habitatnih tipov ter bivališči ogroženih živalskih in rastlinskih
vrst.
Širša zavarovana območja, kamor sodi tudi kategorija krajinskega parka, so v pristojnosti
države, ki vodi postopek zavarovanja in določeno predlagano širše zavarovano območje uvrsti
v program dela Ministrstva za okolje in prostor. Zavod RS za varstvo narave lahko strokovne
podlage za predlagano območje pripravi neodvisno od Ministrstva za okolje in prostor.
Ministrstvo pa mora pripraviti akt o zavarovanju območja ter voditi in speljati postopek
zavarovanja. Do danes predlagani krajinski park Dobeno ne predstavlja prioritete na
Ministrstvu za okolje in prostor, saj je v Sloveniji več drugih predlaganih območij, ki naj bi
bila bolj potrebna čimprejšnjega varovanja (na primer Krajinski park Ljubljansko barje). Hkrati
je bil park predlagan v obdobju, ko sta bila Zavod RS za varstvo narave in Zavod za varstvo
kulturne dediščine Slovenije še združena v enotni zavod – Ljubljanski regionalni zavod za
varstvo naravne in kulturne dediščine. Zato je pri takratnem predlogu krajinskega parka veliko
težo predstavljala tudi krajinska in kulturna komponenta.
Predlagan Krajinski park Dobeno je tako še popolnoma na začetku poti bodočega krajinskega
parka. Zaenkrat pa neko osnovno varovanje območja predstavljajo obstoječi in veljavni statusi,
saj se mora skoraj na celotnem območju krajinskega parka pridobiti naravovarstveno soglasje.
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5 Območje predlaganega Krajinskega parka Dobeno
Območje predlaganega krajinskega parka Dobeno ima površino približno 20 km2 in obsega
osamelec Rašica v osrednjem delu Ljubljanske kotline in Sračjo dolino, ki jo je izoblikoval
potok Črnušnica. Rašica je eden izmed osamelcev (poleg Šmarne gore, Smledniškega hriba,
Bukovškega hriba, Koseškega hriba, Soteškega hriba in Homškega hriba), ki ločujejo
Kranjsko-Sorško polje, Kamniškobistriško ravan in Ljubljansko polje.
Rakovec (1930) osamelce v Ljubljanski kotlini deli v dve skupini:
− južna skupina osamelcev: Soteški hrib, Rašica, Šmarna gora (na prehodu
Kamniškobistriške ravnine v Ljubljansko polje);
− severna skupina osamelcev: Homški hrib, Koseški hrib, Bukovški hrib in Smledniški
hrib.
Rašica je izmed vseh osamelcev največja in zaradi svojega uravnanega območja, ki omogoča
kmetijstvo in razvoj naselij (Dobeno, Rašica), tudi edini poseljeni osamelec v Ljubljanski
kotlini.
Obravnavano območje posamezni avtorju uvrščajo v različen regionalni okvir.
Anton Melik v delu Posavska Slovenija opredeljeno območje uvršča v submakroregijo
Gorenjska z Ljubljansko kotlino in podrobneje v mezoregijo Osamelci okrog Skraučne (Melik,
1959).
Po Ilešičevi pokrajinsko-fiziognomični regionalizaciji iz leta 1958 je območje uvrščeno v
makroregijo Predalpske pokrajine, submakroregijo Zahodne predalpske pokrajine in
mezoregijo Osrednje ravnine Ljubljanske kotline. Osamelce pa od ravnine podrobneje ne
ločuje (Kladnik, 1996).
Gamsova naravnogeografska regionalizacija (1983), ki je objavljena tudi v srednješolskem
učbeniku Geografske značilnosti Slovenije, uvršča območje v Predalpski svet, submakroregijo
Ljubljanska kotlina in mezoregijo Bistriška ravan, kjer ponovno osamelci niso posebej
opredeljeni (Kladnik, 1996).
Preglednica 1: Uvrstitev območja po različnih regionalizacijah.
Avtor regionalizacije
Makroregija
Submakroregija
Posavska
Gorenjska z Ljubljansko
Melik, 1959
Slovenija
pokrajino
Predalpske
Zahodne predalpske
Ilešič, 1958
pokrajine
pokrajine
Gams, 1983
Predalpski svet Ljubljanska kotlina
Dno
Gams, Kladnik, Orožen Ljubljanske
Vzhodna Ljubljanska
Adamič, 1995
kotline
kotlina
GIAM ZRC SAZU, 1998
Alpski svet
/
Predalpska
Slovenija
Natek, 2002
Ljubljanska kotlina

Mezoregija
Osamelci okrog Skaručne
Osrednje ravnine
Ljubljanske kotline
Bistriška ravan
Šmarnogorsko-Rašiški
osamelci
Savska ravan
Osamelci v osredju
Ljubljanske kotline

Skupinska naravnogeografska regionalizacija Slovenije (Gams, Kladnik, Orožen Adamič,
1995), ki je bila zasnovana z namenom, da bolj sistematično in dosledno izpelje določene
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razmejitve regij in uvede enotnejše imenoslovje, uvršča obravnavano območje v makroregijo
Dno Ljubljanske kotline, submakroregijo Vzhodna Ljubljanska kotlina in mezoregijo
Šmarnogorsko-Rašiški osamelci. Kritika regionalizacije sta bili njena zapletenost in uporaba
nerodnih izrazov (npr. Dno Ljubljanske kotline), ki drugače sicer natančno določajo značaj
regij (Kladnik, 1996).
Naravnogeografska regionalizacija Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU iz leta
1998, ki je bila objavljena v monografiji Slovenija, pokrajine in ljudje (2001) uvršča območje v
makroregijo Alpski svet in mezoregijo Savska ravan, ki obsega območje celotne Ljubljanske
kotline brez Ljubljanskega barja.
Karel Natek (2002) je v okviru študij ranljivosti okolja dopolnil in izpopolnil Gamsovo
pokrajinskoekološko členitev iz leta 1986. Ta pokrajinskoekološka regionalizacija uvršča
obravnavano območje krajinskega parka v pokrajinskoekološko območje Predalpska Slovenija,
pokrajinskoekološko enoto Ljubljanska kotlina in pokrajinskoekološko podenoto Osamelci v
osredju Ljubljanske kotline (Špes et al., 2002).

Območje predlaganega Krajinskega parka Dobeno na vzhodu omejuje Mengeško polje z
naselji Mengeš, Loka pri Mengšu in Trzin, na jugu naselje Črnuče, na jugozahodu struga reke
Save, na zahodu naselja Spodnje, Srednje in Zgornje Gameljne, na severozahodu Skaruško
polje z naselji Vojsko, Skaručna, Vesca, Selo pri Vodicah in Šinkov Turn ter na severu Homški
hrib.
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6 Naravnogeografske značilnosti
6.1 Razvoj območja in geološka zgradba
Skupina osamelcev (Rašica, Šmarna gora, Bukovški hrib, Smledniški hrib in Soteški hrib) je
nastala v pliocenu z erozivnim delovanjem Kamniške Bistrice in Save, ki sta jih odrezali od
Posavskega hribovja. Med osamelci in Posavskim hribovjem je tako nastalo Ljubljansko polje
in južni del Mengeškega polja (južni del Kamniškobistriške ravnine) (Rakovec, 1930).
Ljubljansko polje Rakovec (1933) glede na njegov nastanek definira kot erozijsko dolino, ki se
je vrezala v litijsko antiklinalo. Osamelci tako predstavljajo pomembno mejo pri nastanku
današnjega obsega Ljubljanske kotline. Ob Smledniškem in Bukovškem hribu namreč poteka
tektonski južni rob prvotne kotline, ki je nastala sredi oligocena. Kotlina južno in vzhodno od
osamelcev pa je mlajšega nastanka (Melik, 1959).
Ljubljanska kotlina je nastala v zgodnjem oligocenu, ko jo je z vzhodne strani zalilo morje. Ob
koncu srednjega oligocena pa je umikajočemu se morju sledila Sava, ki je prevzela le del
pritokov z območja Ljubljanskega polja, del pa jih je sledil morju po laški sinklinali. V
oligocenu in miocenu je tako po Ljubljanskem polju tekla predhodnica Ljubljanice s pritoki.
Vode so bile v glavnem usmerjene proti severu ali severovzhodu, zato Rakovec (1952) pripiše
nastanek prečnih dolin med Šmarno goro in Rašico, Rašico in Soteškim hribom ter med
Soteškim hribom in hribovjem na drugi strani Kamniške Bistrice erozijskemu delovanju teh
vodotokov.
V takrat še strnjeno skupino današnjega Rašiškega osamelca in Šmarne gore se je vedno bolj
zajedala Sava. Ker se v tem območju mehkejši karbonski skladi nahajajo v nižjih legah, je
zajedanje potekalo izredno hitro, zaradi izpodjedenih nižjih plasti pa so bili naknadno
denudirani tudi zgornji trši triasni skladi. Delovanje Save je danes vidno s široko polkrožno
zajedo, ki sega vse do Zgornjih Gameljn in razširja prečno oziroma prodorno dolino med
Rašico in Šmarno goro. Rakovec (1930) si nastanek te prodorne doline razlaga s pretočitvijo
vodotoka, ki se je pred tem izlival v Gameljščico, v Savo. Kasneje se je v Savo pretočila še
Gameljščica s svojimi pritoki. Tako so bili tudi drugi vodotoki z jugovzhodnega pobočja
Smledniškega hriba prisiljeni podaljšati svoj tok v smeri proti novonastali prodorni dolini
(Rakovec, 1930).
V srednjem pliocenu se je končalo uravnavanje površja skoraj po vsej Sloveniji. Takrat je tudi
Sava prestavila svojo strugo proti jugu, v območje litijske antiklinale na Ljubljanskem polju.
Zato je Kamniška Bistrica morala podaljšati svojo strugo proti jugu, tako se je začela prečno
vrezovati čez pasove sedanjega Posavskega hribovja in nastala je Kamniškobistriška ravan.
Zaradi ugrezanja Ljubljanske kotline in dviganja Posavskega hribovja je imela Kamniška
Bistrica veliko erozijsko moč. Tako so se v njen rečni sistem usmerili tudi vodotoki iz
zahodnega dela Posavskega hribovja (Rakovec, 1952; Regionalnogeografska monografija
Slovenije, 1996).
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Stratigrafsko določene najmlajše plasti v Ljubljanski kotlini so po Rakovcu (1933) sarmatske
starosti. Njihova debelina se proti zahodnem delu kotline zmanjšuje, kar pomeni, da se je v tem
času morje že umikalo proti vzhodu (Rakovec, 1933).
Po panonski (»pontski«) izravnavi se je območje Ljubljanske kotline začelo dvigovati, Sava in
njeni pritoki so začel poglabljati svoje struge in ustvarjati vedno širšo in globljo dolino.
Dvigovanje je bilo v postpanonski dobi večkrat prekinjeno, kar je vidno v nastalih nivojih in
terasah na obrobnem gričevju (nivoji na Rašiškem osamelcu so podrobneje opisani v poglavju
Geomorfološke značilnosti), ki so nastali zaradi vrezovanja Save s pritoki v srednjepliocensko
površje. V mlajšem pliocenu ločimo 3 glavne faze dviganja, ki jih označujejo presledki med
nivoji 600 m in 560 m, med 560 m in 460 m ter med 460 m in 400 m. Poleg teh glavnih faz je
bilo tudi več manjših faz, ki so sledile predvsem zadnji glavni fazi. Najmlajše nivoje, ki segajo
pod 350 m, pa so že prekrile rečne naplavine. Z rečno akumulacijo se je v zgodnjem pliocenu
začela doba, ko se je dviganje popolnoma ustavilo in se je začelo dlje časa trajajoče ugrezanje
Ljubljanskega polja (Rakovec, 1933; Rakovec, 1952).
V pliocenu se je razdelila tudi severna in južna skupina osamelcev. Osnovo pri tem je
predstavljala podolžna dolina med severnim in južnim nizom osamelcev, ki je potekala
približno vzporedno s smerjo slojev, iz katerih se je kasneje razvilo današnje Skaručensko
polje. Ker je dolina na severozahodu mejila na manj odporne paleozojske skrilavce in
peščenjake, se je širila zelo hitro. Hkrati pa se je zaradi regresivne erozije v svojem zgornjem
delu širila tudi proti vzhodu. V dolini so se zbirale vode s Smledniškega hriba in Rašice, ki so
tekle naprej v smeri proti Pirničam in se izlivale v Savo. Velik delež vode je pritekal z Rašice,
saj na njenem severozahodnem vznožju prihaja do stika srednjetriasnega apnenca in dolomita s
spodnjetriasnim peščenjakom. Tako tudi danes ob zahodnem robu Rašiškega osamelca izvira
večje število vodotokov (Rakovec, 1930).
V pleistocenu pa je Sava prenehala poglabljati svojo dolino in jo začela zasipavati. Močno
zasipavanje pa je odmikalo njene pritoke, ki so morali podaljšati svojo strugo proti vzhodu in
se v poševni smeri izlivati v Savo. Sava je nehala naplavljati v postglacialni dobi in se začela
vrezovati v strugo v svoje lastne naplavine. Tako so nastale tri terase, ki ležijo med ravninskim
površjem in savsko strugo (Rakovec, 1952).
V tesni povezavi z morfogenezo osamelcev, ki se je zaključila konec pliocena, je potekal tudi
razvoj hidrografskega omrežja na tem območju. Starejše hidrografsko omrežje je z začetkom
glacialne dobe stopilo v novo fazo razvoja, ki je potekala vse do postglacialne dobe, ko se je
izoblikovalo današnje hidrografsko stanje (Rakovec, 1930).
Soteški hrib ter južni del Rašice in Šmarne gore po svoji kamninski sestavi spadajo v območje
litijske antiklinale, saj so zgrajeni iz gornjekarbonskih skladov. Le-tem proti severu na Rašici
in Šmarni gori sledijo triasni skladi, ki jih sestavljata večinoma apnenec in dolomit ter
predstavljajo območje trojanske antiklinale. V to območje spada tudi vsa severna skupina
osamelcev. Prehod med triasnimi in zgornjekarbonskimi skladi se na površju pokaže kot
izredno strmo pobočje, ki ponekod prehaja v navpično steno. Tak značilen prehod predstavlja
rašiška strukturna stopnja tik nad vasjo Rašica (Rakovec, 1930).
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Rašiški osamelec lahko glede na geološko zgradbo razdelimo na severni (karbonatni, litijski in
dolski nariv) in južni (silikatni) del. V severnem delu prevladujejo triasni, jurski in v manjši
meri tudi kredni apnenci ter dolomiti. V apnencih je veliko fosilov, predvsem amonitov. Na
meji med obema deloma so odkrili kristale kremena, ki so predvidoma nastali zaradi velikih
pritiskov v dolskem narivu. Južni del osamelca pa sestavljajo zgornjekarbonski skladi glinavca,
peščenjaka, meljevca, skrilavca in konglomerata (Meden, 2001). Za Sračjo dolino pa je
značilna glina in peščena glina.
Rašiški osamelec obdaja nižinsko območje Vodiško-Skaručenskega, Ljubljanskega in
Mengeškega polja. Ta ravninski del sestavljata dve vrsti najmlajših kvartarnih naplavin, in
sicer prod ter glina, peščena glina in glinasti prod.
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6.2 Geomorfološke značilnosti
Tako kot po geoloških značilnostih lahko območje Rašiškega osamelca tudi v geomorfološkem
smislu razdelimo na severni in južni del. Za severni del, ki je večinoma zgrajen iz apnenca in
dolomita, je značilno kraško površje s tipičnimi kraškimi pojavi (vrtače, jame, škraplje,
žlebiči). Za južni del, ki ga sestavljajo kemijsko bolj odporne silikatne kamnine, pa je značilen
fluvialni relief.
Večji del območja, predlaganega za Krajinski park Dobeno, tako zavzema kraško površje, ki
predstavlja osameli kras Ljubljanske kotline. Gams (2003) območja osamelega krasa deli v 20
skupin5. Kraško območje predlaganega krajinskega parka pripada delu obsežnejšega RašiškoMoravškega krasa. Za osameli kras je značilno, da prepustni karbonatni sedimenti (kraške
kamnine) gradijo manjše otoke med neprepustnim območjem (nekraške kamnine). Ker ti ločeni
karbonatni skladi ne dosegajo takšne debeline kot na območju dinarskega krasa, se na
osamelem krasu razvijejo le manjši kraški pojavi, kot so vrtače, jame, žlebiči in manjše
ponikalnice (Habe, 1971). Ti karbonatni otoki v večini primerov predstavljajo višje dvignjen
relief, zato je v njih kraški odtok sredobežen in razdrobljen, kar pa ni ugodno za nastanek
večjih kraških pojavov (Gams, 2003).
Ena izmed najbolj tipičnih drobnih oblik na kraškem površju so vrtače, ki so prisotne tudi na
območju Rašiškega osamelca. Nastanek vrtač različno opisujejo številne teorije (korozijski,
udorni, klimatski model), pri čemer je pri vseh bistven proces korozija (Čar, 2001). Nekatere
vrtače na severnem robu Rašice in okoli Dobena so v preteklosti »delali«, do danes pa so
nekdanje njive že opustili. Dokaz za te antropogene vrtače je njihovo ravno dno (Gams, 2003).
Danes vrtače na območju Dobena in Rašice uporabljajo kot pašnike.
Zaradi vrezovanja Save v pliocensko površje so se na osamelcih v Ljubljanski kotlini
izoblikovale tipične terase z uravnanimi deli površja na točno določenih višinah. Najvišji nivoji
v skupini osamelcev se nahajajo v višini 630 m, ki so se razvili okoli osamljenih vrhov Grmade
(676 m), Šmarne gore (667 m) in Rašice (641 m). Naslednji nivo je v višini 600 m. Na Rašici
je na tem nivoju razvita obsežna planota s številnimi vrtačami, ki so globoke 20–30 m. Na
višini 520 m, na kateri leži tudi vas Zgornje Dobeno, je dobro ohranjena suha dolina, v kateri
so se že razvile vrtače. Suha dolina bi po Rakovcu (1930) lahko bila ostanek nekdanjega
zgornjega dela doline današnje Gameljščice ali njenega pritoka. Proti severu je namreč dolina
prekinjena in strmo odrezana, pod njo pa se pojavlja močan kraški izvir, ki se na Skaručenskem
polju, ki leži severozahodno od osamelca, usmeri proti jugozahodu. Višina 560 m je v skupini
osamelcev slabo zastopana, nižji nivoji pa so bolje zastopani, saj so razviti tudi že v
Smledniškem in Bukovškem hribu. Višina 480 m je na Rašici ohranjena na vseh straneh, še
posebej pa na planoti, kjer leži vas Srednje Dobeno, in na planoti južno od Šinkovega Turna.
Eden najizrazitejših nivojev je na nadmorski višini 430 m, ki je razvit že v karbonskih skladih
in v konfiguraciji tal predstavlja večjo stopnjo, ki je nastala na meji različno odpornih kamnin.
5

Območja osamelega krasa v Sloveniji po Gamsu (2003): Matajurski kras, Tolminski kras, Šentviškogorski kras,
Porezenski kras, Vojskarski kras, Ledinski kras, Škofjeloški kras, Polhograjski kras, Trojanski kras, RašiškoMoravški kras, Dolski kras, Studenški kras, Vzhodni Posavski kras, Ponikvarski kras, Paški kras, Pohorski kras,
Kozjaški kras, Boški kras, Haloški kras in Slovenskogoriški kras.
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Ta nivo je na Rašici razvit na vseh straneh razen na severozahodnem pobočju, kjer v tej višini
prevladujejo proti severu padajoči triasni skladi. Na tej višini leži tudi vas Rašica. Tudi nižji
nivo – 400 m je zastopan na vseh straneh Rašiškega osamelca, posebej v vzhodnem delu, saj se
na njem nahaja vas Spodnje Dobeno. Nivo na nadmorski višini 380 m je zastopan na
severozahodnem, vzhodnem in južnem pobočju Rašice, nižji nivo s 340 m pa je razvit ob
prehodu med Šmarno goro in Rašico ter na vzhodnem delu Rašice, v prostrani planoti nad
Trzinom (Rakovec, 1930).
Na območju predlaganega krajinskega parka specifično geomorfološko obliko predstavlja
strukturna stopnja Rašice, ki se dviga nad vasjo Rašica. Višinska razlika od vznožja strukturne
stopnje Reber (445 m) do zgornjega roba (600 m) je 155 m. Z vrha strukturne stopnje se
pobočje najprej počasneje spušča, nato se skoraj navpično spusti do nadmorske višine 636 m,
kjer se nahaja vas Rašica in obdelovalne površine, naprej pa se pobočje ponovno spušča
počasneje. Proti zahodu se rašiška strukturna stopnja širi do skalnatega dela, imenovanega pod
Šitom (585 m), proti vzhodu pa do zaselka Dovšar, ki leži na nadmorski višini 496 m. Glede na
nadmorske višine se strukturna stopnja postopoma znižuje v smeri od zahoda proti vzhodu.
Oblika strukturne stopnje pa je s čelom nariva najbolj značilna ravno nad vasjo Rašica
(Učanjšek, Kocbek, 1993).
Pod strukturno stopnjo je nastala rašiška terasa, ki obsega približno 1,3 km2 površine. Na
južnem delu se terasa zoži in se nato proti jugi nadaljuje v dolino Črnušnice. Na severnem
robu, kjer je terasa tudi najširša, pa jo omejuje strukturna stopnja, ki se takoj za vasjo strmo
dvigne do Vrha Staneta Kosca (641 m), ki predstavlja najvišjo točko Rašice (Učanjšek,
Kocbek, 1993).
Slika 1: Začetek vasi Rašica pod strukturno stopnjo.

Frišek, oktober 2008.
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Strukturna stopnja ali cuesta je podolgovata vzpetina, ki je na eni strani strma, na drugi strani
pa položna. Strukturno stopnjo sestavlja več elementov:
− pobočje (njegov nagib določa vpad skladov);
− greben;
− strmo pobočje, ki je nastalo v trdih kamninah – stopnja;
− položno pobočje, ki je nastalo v mehkejših kamninah (Meden, 2001).
Nastala je zaradi erozije različno odpornih kamninskih plasti. Na Rašici je nastala ob stiku
skladov apnenca in skrilavih glinavcev, pri čemer trde triasne kamnine prekrivajo mehke
paleozojske kamnine.
Nagib pobočja je odvisen od nagiba skladov (če so skladi bolj nagnjeni, je pobočje bolj strmo).
Glede na nagib tako ločimo 2 vrsti strukturne stopnje:
− Cuesta – iz vodoravnih ali položnih skladov (nagib skladov do 5°);
− monoklinalni grebeni – iz strmih skladov (nagib skladov od 5 do 40°).
Strukturno stopnjo na Rašici uvrščamo v prvo skupino, v stopnjo s podolžnimi skladi in
predstavlja južni rob Litijskega nariva (Meden, 2001).
Na območju je tudi več kraških jam in brezen, ki so prikazane na karti Naravnih vrednot na
Rašiškem osamelcu.
Zasapnica/Sapnica na Gobavici (kat. št. 2578)
Je okrog 15 metrov globoko brezno, ki mu domačini pravijo Zasapnica ali Mengeška jama, saj
je edina jama v tem delu. Nahaja se ob stezi od Staretovega gradu proti Mengeški koči.
Leta 1943 so partizani na tem mestu ubili 6 Slovencev in jih vrgli v brezno, po nekaj dneh pa
so jih našli Nemci in trupla pokopali na pokopališču (Stražar, 1993).
Vodna jama I (kat. št. 1715)
Nahaja se na vzhodni strani skalnate stene, na kateri stoji grad Jablje. Jama zaradi nizkega
stropa in stalnega pretoka vode, ki priteka iz ponora 100 metrov severovzhodno od gradu, še ni
raziskana. (Stražar, 1993).
Jama II pri Jabljah (kat. št. 1714)
Jama se nahaja približno 10 metrov severno od gradu Jablje. V skalnati steni je viden suh rov,
ki se nadaljuje na zahodno stran. Ker je rov delno zasut z ilovico, je prehod možen v glavnem
čepe ali s plazenjem po trebuhu. Skozi rov je včasih tekla voda, ki ga je tudi izdolbla, danes pa
se je preusmerila v izvir pod gradom (Stražar, 1993).
Ajdovski kevder I/Trzinska jama (kat. št. 7762)
Vhod v jamo je v hribu Onger na zahodni strani trzinskega kamnoloma. V njej so po ustnem
izročilu prebivali ajdi in se skrivali rokovnjači. Večkrat pa so se v jamo skrili tudi domači
fantje, da bi se izognili služenju vojaškega roka (Stražar, 1993).
Jama pod Ručigajem / Ručigajev izvir (kat. št. 4712)
Jama se nahaja v dolini vzhodno od Ručigaja na Spodnjem Dobenu. Je vodna jama s stalnim
izvirom, ki v deževju še posebej naraste. Vhod v jamo je z vzhodne strani, rov se nadaljuje na
zahodno stran, vendar ga že po nekaj metrih zapira voda. Jamski potapljači so ta sifon
preplavali in za njim odkrili še nekaj metrov rova, ki je stalno zalit z vodo.
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Včasih je bil tu zgrajen jez, tako da je voda izvira poganjala Ručigajev mlin, kasneje elektrarno
in s pomočjo transmisije tudi obdelovalne stroje (Stražar, 1993).
Florijanova jama (kat. št. 4715)
Jama je na Zgornjem Dobenu, 100 metrov zahodno od Anžinove domačije. Je 23 m globoko
brezno. Izmerili in registrirali so jo domžalski jamarji (Stražar, 1993).
Keškova sapnica (kat. št. 4717)
Brezno v Keškovem gozdu na Rašiškem vrhu je globoko 35 m. Po ustnem izročilu naj bi
Ločani v brezno vrgli dva francoska ujetnika, voda, ki izvira pod gradom Jablje pa naj bi
kasneje naplavila dva gumba s francoske uniforme (Stražar, 1993).
Brezno 1 pri Dovčarju (kat. št. 4585)
Nahaja se nad Rašico na zahodni strani Dovčarjeve domačije blizu daljnovoda, zato jo nekateri
imenujejo tudi Spodnja jama nad Rašico. Jama je globoka okrog 30 metrov in ima nekaj
kapnikov.
Jamo je našel Peter Kralj iz Trzina, zato so jo nekateri poimenovali tudi po njem – Kraljeva
jama ali celo Trzinska jama.
Raziskali, izmerili in narisali so ji domžalski jamarji, v jamskem katastru pa je zapisana pod
matično številko 4595 (Stražar, 1993).
Brezno 2 pri Dovčarju (kat. št. 4586)
Nekaj metrov stran od Brezna 1 je še eno brezno. Je okoli 15 metrov globoko in ima ozek vhod
(Stražar, 1993).
Markonova jama (kat. št 218)
Jama ni v obsegu predvidenega krajinskega parka, saj je zahodno od Rašice, približno 60–70 m
od vrha. Njen vhod je težko najti, saj je strmina močno zarasla. Poleg glavnega vhoda v jamo
vodi tudi več manjših rovov, ki pa so ozki. Dolga je 30 metrov in ima nekaj kapnikov. Glavni
vhod je visok 1,7 m in širok 1,1–1,3 m. V nadaljevanju se jama precej razširi, vendar pot ovira
skala v obliki kvadra. Za skalno mizo se jama spusti za okoli 2 m. V splošnem je jama precej
razvejana, saj je višinska razlika med vhodom v jamo in najnižjo točko v jami okoli 8 m. V
jami večji del leta iz stropa kaplja voda, temperatura pozimi tudi pade pod zmrzišče, zato se
ustvarjajo ledeni kapniki. Ime je dobila po lastniku gozda (Kosec, 1957/58; Stražar, 1993).
V njej je biolog Egon Pretner leta 1935 našel hrošča Anophthalmus micklitzi hafneri. Jamski
brzec je dolg od 6 do 8 milimetrov, vrsta pa podrobneje še ni opisana (Stražar, 1993). V jami
prebivajo tudi jamske kobilice in pajki (Kosec, 1957/58).
Izmerili in narisali so jo domžalski jamarji leta 1992.
V steni pod Rašico so tri večje jame (Lisičja luknja, Velika jama in Zidanica), pri čemer niso
upoštevani krajši rovi in manjša brezna. Vse ležijo na južni strani, na precejšnji strmini, od 45°
do 80°, zato je dostop do njih precej težaven.
Lisičja luknja (kat. št. 401)
Jama je v apnenčasti skalnati steni severozahodno od Rašice. Vhod je visok 90 cm in širok 80
cm. Jamski stop je nizek, le na dveh mestih se dvigne za 5–6 m v obliki lijaka. Na sredini jame
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se je izoblikoval lijak, ki mu pravijo kapelica, saj je obdan s kapniki. V notranjosti jame so tla
in stena obdana s sigo, medtem ko je ob vhodu vidna samo skala. V jami je prisotna močna
vlaga, tako se voda nabira v majhnih kotanjah na tleh. Pozimi v jami nastajajo ledeni kapniki,
ki pa se stalijo prej kot kapniki v Markonovi jami (Kosec, 1957/58).
V Lisičji luknji so našli lobanjo kozoroga, ki je po velikosti in izoblikovanosti lobanjskih kosti
bližje pleistocenskim kot holocenskim primerom najdb kostnih ostankov kozorogov. Lobanjo
so našli za ožino, zaradi katere je nadaljevanje jame zaradi težkega prehoda ostalo skoraj
popolnoma nepoškodovano. Za ožino so tako v poševnem jamskem dnu vidne ponvice, v
nadaljevanju pa se jamski rov razširi na dva kraka. Prvi krak se nadaljuje naravnost in se z
zavojem v desno konča po približno 8 m. Drugi krak pa se nadaljuje nekaj metrov proti levi
smeri in je na koncu zapolnjen z večjo količino skal, ki so posledica udora stropa na tem delu.
Jamnik (1995) predvideva, da je bil na tem območju nekoč navpičen vhod v jamo, skozi
katerega so v jamo padale živali. Dokaz za to je izkopana lobanja kozoroga, kosti poljskega
zajca, rjavega medveda, lisice, jazbeca in srne. Vsi najdeni kostni ostanki so bili močno
zasigani in najedkani, kar dokazuje, da je nanje že dolgo časa kapljalo. Po morfologiji in
velikosti so lahko pleistocenske ali holocenske starosti, ne odstopajo pa od kosti današnjih
živali, ki še danes živijo v okolici jame. Na kostnih ostankih pa prav tako niso opazili sledov
kamenega in kovinskega orodja, kar bi dokazovalo prisotnost človeka v jami (Jamnik, Pohar,
1995).
Lisičja luknja je bila pribežališče lisic, domačini pa so ji rekli tudi Kurja ali Volčja jama. Ob
vhodu, kjer je strop malo dvignjen, se zbirajo netopirji, v notranjosti jame pa prebivajo jamske
kobilice in pajki. Pred jamo je napis Mala jama. Jama je registrirana leta 1936, ko so jo
raziskali člani jamarske sekcije PD Železničar iz Ljubljane (Stražar, 1993).
Velika jama (kat. št. 372)
Vidna je v apnenčasti skalni steni, malo pod vrhom Rašice. Vhod v jamo je visok približno 2
m, jama pa je podobna majhni dvorani. Tla so pokrita z ilovico, po stenah je malo sige, v jami
pa ni kapnikov, razen pozimi, ko se oblikujejo ledeni kapniki. Jama se nadaljuje s tremi rovi –
prvi vodi navpično navzgor, ostala dva pa se nadaljujeta v vodoravni smeri proti severozahodu
in severovzhodu. Na skalni steni je napisano ime jame (Kosec, 1957/58).
Zidanica na Rašici/Mala luknja (kat. št. 217)
Vhod v vodoravno jamo je v steni nad Rašico. Tla so prekrita z ilovico, stene v notranjosti so
obdane s sigo, kapniki niso prisotni (Kosec, 1957/58). V njej naj bi v prazgodovini prebivali
ljudje.
Zakaj se imenuje Zidanica, tudi domačini ne vedo. Izmerili in narisali so jo domžalski jamarji
leta 1992 (Stražar, 1993).
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6.3 Podnebne značilnosti
Ker na območju predlaganega krajinskega parka ni merilne postaje, sta bili za prikaz
podnebnih značilnosti izbrani merilni mesti Šmarna gora in Lipoglav (v zahodnem delu
Posavskega hribovja), ki sta zaradi svoje višje nadmorske višine vsaj približna pokazatelja
klimatskih razmer Rašiškega osamelca. Obe merilni postaji sta delovali samo določen čas, in
sicer Šmarna gora v obdobju 1961–1989, Lipoglav pa 1961–1995.
Območje ima zmerno celinsko podnebje osrednje Slovenije, ki proti skrajnem severozahodnem
delu prehaja v zmerno celinsko podnebje zahodne in južne Slovenije. Za zmernocelinsko
podnebje, ki je najobsežnejše v Sloveniji, je značilno, da je povprečna temperatura
najhladnejšega meseca med 0 in -3 °C, povprečna temperatura najtoplejšega meseca pa med 15
in 20 °C. Z analizo podatkov na merilnih postajah Šmarna gora in Lipoglav, ki so predstavljeni
s klimadiagrami, je povprečna temperatura najhladnejšega meseca (januar) -1,4 °C (Šmarna
gora) oziroma -0,9 °C (Lipoglav), povprečna temperatura najtoplejšega meseca (julij) pa 17, 8
°C (Šmarna gora) oziroma 18,8 °C (Lipoglav).
Preglednica 2: Povprečna mesečna temperatura zraka (°C) na merilnih postajah Šmarna gora in Lipoglav.
Vir: Klimatološki podatki, 2008.
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Preglednica 3: Povprečna mesečna količina padavin (mm) na merilnih postajah Šmarna gora in Lipoglav.
Vir: Klimatološki podatki, 2008.
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Znotraj zmernocelinskega podnebja pa se glede na padavinski režim, višino padavin in
razmerje med aprilskimi in oktobrskimi temperaturami pojavljajo določene razlike. Tako je za
zmernocelinsko podnebje zahodne in južne Slovenije značilen submediteranski padavinski
režim z letno količino padavin med 1300 in 2500 mm ter oktobrskimi temperaturami, ki so
višje od aprilskih. Ker se ta podtip pojavlja na območju alpsko-dinarske pregrade in večino
padavin prinašajo zahodne ali jugozahodne zračne mase, je zanj značilna večja namočenost v
primerjavi z ostalimi podtipi. Podnebje osrednje Slovenije pa ima omiljen celinski padavinski
režim, za katerega je značilno, da največ padavin pade v poletnih mesecih, najmanj pa pozimi.
To je vidno tudi na obeh klimadiagramih, saj je največja količina padavin v juniju in avgustu.
Sekundarni višek padavin jeseni pa predstavlja vpliv submediteranskega podnebja. Tako kot
zmernocelinsko podnebje zahodne in južne Slovenije ima tudi zmernocelinsko podnebje
osrednje Slovenje višje oktobrske temperature od aprilskih. Glavna razlika med obema
podnebnima tipoma je submediteranski in subkontinentalni padavinski režim (Ogrin, 1996).
Med vsemi slovenskimi kotlinami je Ljubljanska kotlina najbolj namočena. Padavine prinašajo
zahodni in jugozahodni vetrovi, vzhodni in severni vetrovi pa so hladni in suhi.
(Regionalnogeografska monografija Slovenije, 1996).
Zaradi velike višinske razčlenjenosti Rašiškega osamelca, ki se dviga nad Ljubljansko kotlino,
je pomemben podnebni dejavnik tudi nadmorska višina. Po Gamsu (1972) ločimo tri podnebne
višinske pasove:
− dno dolin, ravnin, kotlin in kraških depresij;
− termalni (toplotni) pas;
− hribski pas.
Za doline, kotline in kraške depresije je značilna temperaturna inverzija, ki se pogosteje
pojavlja pozimi ob mirnih in jasnih nočeh. Posledično ima ta višinski pas nižje nočne
minimume, pogostejše zmrzali in slano ter bolj vlažno ozračje. Nekaj 10 m nad dnom dolin,
ravnin, kotlin in kraških depresij se začenja termalni pas in sega do 200 (300) m relativne
nadmorske višine. V tem pasu so ugodnejši pogoji za gojenje občutljivejših kultur – višji nočni
minimumi, manjše dnevne in letne amplitude in višje povprečne mesečne temperature. Hribski
pas, ki se začenja nad termalnim pasom, pa ima zaradi višje nadmorske višine ostrejše
podnebne razmere (Ogrin, 1996). Tako so povprečne temperature, predvsem zimske in
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pomladanske, na Rašiškem osamelcu zaradi temperaturne inverzije višje in bolj ugodne kot
povprečne temperature na Ljubljanskem polju.
Velika razlika pa se pojavlja tudi pri povprečnem številu dni z meglo, saj je Rašiški osamelec z
višjo nadmorsko višino že izven meglenega jezera, ki je značilen za Ljubljansko kotlino.
Primerjava podatkov med različnimi merilnimi postajami je pokazala, da je bilo v Ljubljani v
40-letnem povprečju 106,4 meglenih dni na leto. Nasprotno pa je bilo v 20-letnem povprečju
na Lipoglavu 84,8 in na Šmarni gori pa le 30,1 meglenih dni na leto. Največje razlike nastajajo
predvsem v jesenskih in zimskih mesecih.
Preglednica 4: Povprečno število dni z meglo in meglo z vidnim nebom na merilnih postajah Šmarna gora,
Lipoglav in Ljubljana-Bežigrad.
Vir: Klimatološki podatki, 2008.
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6.4 Hidrogeografske značilnosti
Tudi s hidrogeografskega vidika se območje Rašiškega osamelca deli na severni del s kraškimi
vodami in južni del, za katerega so značilni površinski vodni tokovi.
Površinske vode z obravnavanega južnega območja predlaganega krajinskega parka pripadajo
porečju Save, ki ima na tem območju nivo-pluvialni rečni režim. Sava na Ljubljansko polje
vstopa pri Mednem in teče po severnem robu Ljubljanskega polja ob osamelcih. Najprej teče
neposredno ob južnem vznožju Grmade in Šmarne gore ter nadaljuje ob vznožju Straže in
Tabora pri Črnučah. Od tu naprej naredi oster zavoj in se usmeri proti jugu, po pritoku
Ljubljanice in Kamniške Bistrice pa je ponovno potisnjena pod vznožje Posavskega hribovja in
tako zapušča Ljubljansko polje. Radinja (1951) predpostavlja dva razloga za umik Save od
severnega roba Ljubljanskega polja na območjih, kjer je med posameznimi osamelci odprt
prostor s severa:
− odprto območje v primerjavi z epigentsko dolino Savi omogoča širše prestavljanje
svoje struge;
− na umik toka Save bolj kot površinski pritoki s severa (Gameljščica, Črnušnica,
Stokalški potok, Pšata, Kamniška Bistrica) vpliva podtalna voda.
Za Savo je na Ljubljanskem polju značilen nestalen, vijugast tok, ki se vrezuje v svoje lastne
kvartarne naplavine. Tako so nastale značilne savske terase. Na območju, kjer pa se Sava
najbolj približa hribovitemu obrobju, se je tok Save vrezal tako globoko v svojo kvartarno
naplavino, da se je ujel v trdo živoskalno osnovo. Tako je na primer Sava ob vznožju Tabora
pri Črnučah vrezala svojo strugo v skrilave glinavce in ustvarila epigenetsko dolino. V tem
delu se tok Save ne bo več bistveno spreminjal, zato je bilo območje že v preteklosti idealno za
lokacijo mostu.
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Kraške vode se z večjega, večinoma karbonatnega severnega dela Rašiškega osamelca stekajo
po potoku Planik proti Kamniškobistriški ravnini in proti porečju Dobrave na Skaručenskem
polju, ker se nad ravnino pojavljajo številni izviri (Gams, 2003; Meden, 2001).

6.4.1 Izviri na Rašiškem osamelcu
Največ izvirov se pojavlja na prehodu osamelca v ravnino. Eden izmed stalnih izvirov na
kraškem osamelcu je Ručigajev izvir, ki se nahaja pod Ručigajevo hišo pod Spodnjim
Dobenom. Izvir je tako močan, da je včasih pri Ručigaju poganjal mlin, kasneje pa hišno
elektrarno in s pomočjo jeklene vrvi tudi kmetijske stroje.
Boltov studenec se nahaja pred Čičkovo hišo ob cesti na Dobeno. Včasih so ga imenovali tudi
»Boltov kurit«, saj so furmani pri njem napajali živino. Po ljudski tradiciji je voda iz tega
studenca zdravilna (Stražar, 1993).
Več manjših studencev je tudi v trzinskem gozdu – Rakovnik v Pavovem gozdu, Gvajžek v
Gregčevem gozdu. Na zahodni strani vzpetine Onger izvira studenec Snuguc (ime je dobil po
rastlini snuguc), ki danes zaradi ureditve kanalizacije okoli leta 1980 ni več viden. Na vzhodni
strani Ongerja pa je bilo včasih več izvirov, od katerih so bili nekateri celo topli in zdravilni.
Večina izvirov je povsem presahnila, najbolj stalen pa ostaja studenec Pri cerkvi ali Na bič
(Stražar, 1993).
Ob poti iz Loke proti Dobenu je na Šimnovem travniku Šimnov studenec, ki je stalen, vendar
njegova voda že po nekaj metrih ponikne. Ob poti na levi strani pa je sredi travnika studenec
Krečev mernček, ki se izliva v Dobenščico in skupaj z njo ponikne (Stražar, 1993).
Blizu Hrastarjeve domačije v Pristavi sta dva studenca – Zgornji in Spodnji studenec, iz katerih
so včasih dobivali vodo za gospodinjstva in živino. V gozdu nad Hrastarjem pa je studenec V
smrekah, močan Štefelnov izvir je tudi v Pristavi (Stražar, 1993).
Nekaj izvirov je tudi na severozahodni stran Gobavice, proti Topolam. Najbolj stalen izvir je v
Staretovemu kamnolomu, ki so ga obložili s kamnitimi ploščami. Ker je izvir topel, so ga
uporabljati predvsem takrat, ko je pozimi voda v Mengšu zamrznila (Stražar, 1993).

6.4.2 Vodotoki na Rašiškem osamelcu
Črnušnica
Črnušnica predstavlja največji površinski vodni tok na obravnavanem območju. Porečje
Črnušnice meji na porečje Gameljščice na zahodu in porečje Pšate na vzhodu. Črnušnica izvira
pod vasjo Rašica na nepropustnih skrilavih glinavcih, saj so višje ležeči skladi apnenca
propustni za vodo. Ima več kraških izvirov in zbira vode iz okoliškega skrilastega sveta.
Črnušnica teče po Sračji dolini, kjer ustvarja šolske primere meandrov, skozi Črnuče in se po
regulirani strugi ob črnuški obvoznici na Tomačevskem produ izliva v Savo.
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Slika 2: Tipični meandri Črnušnice na začetku Sračje doline.

Frišek, oktober 2008.

Pšata
Pšata se je razvila z združevanjem vode iz kraških izvirov in manjših pritokov ob vznožju
Kamniških Alp razvila. V nasipavanju je zaostajala za nasipavanjem Kokre in Kamniške
Bistrice, zato si sama ni mogla ustvariti svoje akumulacijske ravnine. Po Rakovcu (1952) naj bi
Pšata najprej tekla naravnost proti jugu po široki dolini med Rašico in Soteškim hribom ter se
izlivala v Savo. Zaradi kasnejšega naplavljanja Save pa je bila tako odmaknjena proti vzhodu,
da je zadela ob severno vznožje Soteškega hriba in svoj tok preusmerila v Kamniško Bistrico
(Rakovec, 1952).
Nasipavanje Save je med Rašico in Soteškim hribom zajezilo tudi ostale vode, ki so prej
odtekale v Savo, kar je povzročilo zamočvirjenje nižinskega dela (Rakovec, 1952).
Zaradi nasipavanja Kamniške Bistrice se Pšata ne izliva vanjo po najkrajši poti, temveč jo je
potisnila ob robna gričevja in osamelce ter ji tako podaljšala tok. Ob Pšati se je razvila tipična
poplavna ravnica, saj zaradi majhnega strmca in plitve struge lahko odvaja le nizke in srednje
visoke vode. Najobsežnejše poplavno območje je ob spodnjem toku reke med Trzinom in
Dragomljem, saj poleg Pšate poplavljajo tudi drugi pritoki iz obrobnega skrilavega hribovja.
Pomembno vlogo pa ima tudi talna voda, ki prihaja na površje ob stiku prodnatih in ilovnatih
nanosov med Trzinom in Domžalami in se naprej steka proti Pšati (Radinja, 1976; Spremo,
2002).
Pšata je nekoč poplavljala ob vsakem izdatnejšem deževju. Po 2. svetovni vojni pa so z
regulacijo struge od Topol do Mengša in izkopom razbremenilnika od Mengša do Kamniške
Bistrice poplave omejili. Danes se tako pojavljajo samo sezonske poplave v času
spomladanskega taljenja sneg ali jesenskih padavin. Poplave niso agresivne, saj Pšata na
poplavni ravnici ne erodira niti ne akumulira. Z regulacijami pa so nekdanje slabe travnike in
pašnike spremenili v njive in kakovostne travnike (Radinja, 1976; Stražar, 1993).
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Včasih so kmetje večino svoje živine napajali v njej, voda pa je bila tako čista, da so jo
uporabljali celo za kuhanje (Stražar, 1993).
Blatnica
Potok Blatnica je ime dobil po ledini med Trzinom, Nadgorico in Dragomljem, ki predstavlja
zamočvirjen svet, kar je posledica glinaste kamninske sestave. Potok izvira v več izvirih na
jugozahodni strani trzinskega hriba Onger (Stražar, 2003).
Šumberk
Potok izvira v gozdu pod Šumberkom, v Ledgarici, zahodno od Hrastarjeve domačije. Ime je
dobil po šumenju gozdov in žuborenju potoka. Njegovo strugo so pred leti od Hrastarja do
Trzina, kjer se izliva v Pšato, regulirali (Stražar, 1993).
Stan
Potok izvira v Širokem hribu, teče mimo nekdanje mengeške opekarne, pod Hrastarjevo
domačijo do Pristave, kjer se izliva v potok Šumberk. Ime je dobil po ledinskem imenu Stan,
kar je lahko povezano s pojavom hleva za ovce, senika ali kakšnega drugega poslopja na tem
mestu (Stražar, 1993).
Dobenščica in Studenčna
Dobenščica izvira pod gostilno Ručigaj na Spodnjem Dobenu. Predstavlja enega izmed
potočkov, ki na Kamniškobistriško ravan pritekajo s hribovitega zaledja in podobno kot
Kamniška Bistrica nasipajo ilovnate vršaje. Močneje kot Dobenščica je nasipaval potok
Studenčna, ki izvira na vzhodni strani Debelega vrha ter na severni stani Pogorišča in Gradišča.
Tako je Dobenščici s svojimi naplavinami zaprl pretok, vendar pri tem ni prišlo do ojezeritve.
Dobenščica je našla novo pot s ponorom v kraško apnenčevo kamnino, severozahodno od
gradu Jablje. Dobenščica je tako ponikalnica, ki ponovno izvira pod gradom (Dimc, 2001;
Stražar, 1993). Studenčna teče naprej ob vznožju osamelca po regulirani strugi Šumberk. Pri
gradu Jablje se vanjo steka Dobenščica (Stražar, 1993).
Gameljščica
Struga Gameljščice se je zaradi nasipavanja Save podaljšala in umaknila neposredno ob
Rašiški osamelec.
Potok je ustvaril ilovnato teraso, ki jo je izkoriščala opekarna pri Gameljnah.
Dobravščica
Potok je dobil ime po Dobravi, kjer naj bi včasih rasel hrast dob. Ima več izvirov – v trzinskem
gozdu, na Dobravi in pod Dovčarjem, ter v gozdu pod Straškim vrhom, severno od vasi
Dobrava pri Črnučah. Potok je dolg 7 km (Stražar, 1993).
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6.5 Pedogeografske značilnosti
Prst je v veliki meri odvisna od matične podlage, reliefa, hidrologije in podnebja.
V Sračji dolini se pojavlja nekarbonatna obrečna prst, ki je globoko ali srednje globoko
oglejena. Zgornji del profila prsti ima ugodno strukturo, spodnji pa je bolj zgoščen in slabše
prepusten.
Na peščenjaku, skrilavcu in konglomeratu, ki obsega južni del osamelca, se pojavlja distrična
rjava prst, katera je značilna za nekarbonatne kamnine. Le-ta je pri naklonu večjem od 15 °
močno skeletna in le srednje globoka. V globokih distričnih prsteh so opazni procesi
psevdooglejevanja. Na položnejšem površju je ugodna za rast kulturnih rastlin, na strmejšem
reliefu pa jo porašča travniško rastlinstvo in gozd (Lovrenčak, 1998 b).
Na apnencih in dolomitih v severnem delu Rašiškega osamelca prevladuje evtrična rjava prst in
rjava pokarbonatna prst. Globina rjave pokarbonatne prsti je odvisna od lege kamninskih
skladov, na vodoravnih plasteh so prsti plitve ali srednje globoke. Prst ima ugodne fizikalne
lastnosti, saj je v suhem stanju prepustna. Evtrična rjava prst pa ima ugodne fizikalne, kemične
in biološke lastnosti za rast kulturnih rastlin, pri čemer pa je pomembna tudi prisotnost
uravnanega površja (Lovrenčak, 1998 b).
Na območju Rašiškega osamelca posebej izstopa tudi rašiška strukturna stopnja, ki jo pokriva
sprsteninasta rendzina in rjava pokarbonatna prst.
V mokrotnih predelih, kjer je talna voda visoko in so pogoste poplave, prevladujejo različne
oglejne prsti, na katerih uspevajo logi in mokrotni travniki (šaši, ločki, mahovi), ki imajo zelo
majhno krmno vrednost (Lovrenčak, 1976).
Ob potokih Motnica, Blatnica, Dobrava prevladujeta amfiglej in evtrični mineralni hipoglej.
Amfiglej in hipoglej ločimo glede na vrsto vode, ki se nahaja v profilu oglejne prsti. Ob potoku
Pšata in v Pristavi pa je značilen ravninski psevdoglej. Psevdoglej je nastal na nekarbonatnih
glinastih in ilovnatih usedlinah, ki so slabo prepustne za padavinsko vodo (Lovrenčak, 1998 b).
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6.6 Rastlinstvo in živalstvo
Rašiški osamelec skoraj v celoti porašča gozd. Kot je razvidno iz karte vegetacijskih
značilnosti so za obravnavano območje značilne tri gozdne združbe. Na jugovzhodnem delu
Rašiškega osamelca, ki obsega vrhove vzhodno od Sračje doline do doline Motnice in pobočja
Gobavice, prevladuje Združba rdečega bora in borovnice (Vaccinio myrtilli-Pinetum). Zanjo je
značilno, da uspeva na silikatni ali karbonatni podlagi z distrično rjavo ali izprano prstjo, ki je
revna s hranljivimi snovmi. Ta kisoljubni iglasti gozd sestavlja rdeči bor, pod njim pa rastejo
različne kisoljubne vrste, kot je borovničevje, jesenska vresa, brusnica itd. Enaka združba se
nadaljuje tudi na Homškem hribu. Zahodni del osamelca, zahodni del Sračje doline do vrha
Rašice in severozahodni del ob Skaruškem polju prekriva Združba bukve in rebrenjače
(Blechno-Fagetum). V dobro ohranjenem gozdu v tej združbi skoraj v celoti prevladuje bukev,
posamično pa z njo raste tudi graden in domači kostanj. V grmovni plasti se razrašča bukov
podmladek, krhlika, robida in jerebika, zeliščno plast pa sestavljajo rebrenjača, belkasta bekica,
vijugasta masnica in borovničevje. Na severovzhodnem delu osamelca, ki vključuje Trzinski
gozd in vrhove okoli Dobena, pa prevladuje Združba bukve in navadnega tevja (Hacquetio
epipactodos-Fagetum) (Lovrenčak, 1998 a).
Del gozdov na Rašiškem osamelcu na območju Mestne občine Ljubljana ima poseben status. V
strateškem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana (2007) so glede na stopnjo in režim
varovanja gozdnih površin določili tri stopnje varovanih območij:
1. Strogo varovana območja gozdnih površin
V to kategorijo spadajo tri podvrste območij, in sicer varovalni gozdovi, gozdovi s posebnim
namenom in gozdni rezervati. Na teh območjih ni dopustna sprememba namembnosti za druge
dejavnosti. Le v primeru, da je območje pridobilo poseben status zaradi rekreacije, je le-ta na
njem mogoča.
Kot varovalni gozd sta na območju Rašiškega osamelca opredeljena pas gozda nad
Gameljnami in območje gozda rašiške strukturne stopnje. Režim varovanja na teh območjih
določa ohranjanje in krepitev varovalne, hidrološke, biotopske ali klimatske funkcije gozdov.
Na območjih so dopustni le tisti posegi in ukrepi, ki so opredeljeni v veljavnih
gozdnogospodarskih načrtih, ter sanitarne sečnje in sanacijski ukrepi.
Med območja gozdov s posebnim namenom, ki so svoj status pridobila zaradi rekreacijske
vloge, pa so na Rašiškem osamelcu uvrščena Tabor in Straški vrh. Režim varovanja za to
podskupino določa, da je potrebno razvoj rekreacije usmerjati na način, ki ne bo poslabšal
kakovosti gozda v smislu njegove ekološke stabilnosti in ogrožanja njegovih funkcij (ekološke,
socialne in proizvodne). Pri tem je dovoljena gradnja osnovne rekreacijske infrastrukture
(ureditev poti, počivališč in razgledišč) (Divjak, 2007).
2. Srednje varovana območja gozdnih površin
Na teh območjih so poudarjene posamezne funkcije gozdov (ekološke ali socialne), vendar
gozdne površine niso zavarovane s posebnimi odloki. Območja so hkrati namenjena tudi drugi
rabi, kot je poselitev ter možnost postavitve infrastrukturnih in športno-rekreacijskih objektov
ali naprav. V to skupino so uvrščene ostale gozdne površine Rašiškega osamelca (Divjak,
2007).

30

Strokovne podlage za Krajinski park Dobeno

31

Strokovne podlage za Krajinski park Dobeno

3. Blago varovana območja gozdnih površin
V večini primerov ti gozdovi opravljajo lesnoproizvodno funkcijo, ostale funkcije pa so manj
izražene. Gozdne površine so načeloma varovane, vendar je na tem območju možna
sprememba namembnosti, pri čemer se mora ohraniti značilnost gozdnate krajine (Divjak,
2007).
Območje, ki je na vegetacijski karti označeno s kategorijo »ostalo«, obsega širšo območje
naselij Rašica in Dobeno, kjer pa prevladujejo pašniki v vrtačah in sadovnjaki.
V nižinskem delu, predvsem v Sračji dolini in ob obrobju predlaganega krajinskega parka, se
menjavajo bolj ali manj vlažni travniki. Na močvirnatih travnikih prevladujejo vlagoljubne
rastline. Med drevesnimi vrstami prevladujejo jelše, vrbe in topoli, na manj vlažnih območjih
pa dob in veliki jesen (Uršič, 2003).
Kljub vedno večji prisotnosti človeka v naravnem okolju in njegovimi posegi vanj, ostaja
živalski sestav kar pester. Na območju Rašiškega osamelca tako živijo srnjad, lisica, jazbec,
zajec, kuna belica, kuna zlatica, dihur, podlasica, veverica, pižmovka, polh, netopirji, sraka,
šoja, siva vrana, krokar, ujede (kanja, kragulj, skobec, sova), golob grivar, grlice, žolna, detelj,
jež, slepec, gož, miši, rovke. Pojavljajo se tudi gams, divji prašič in jelenjad, ki pa so prehodne
živali. Divji petelin, gozdni jereb in divja mačka pa predstavljajo divjad, ki je nekoč živela na
območju, a je zaradi neustreznih življenjskih razmer izumrla.
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7 Družbenogeografske značilnosti
7.1

Gibanje števila prebivalstva

Za analizo gibanja števila prebivalstva na območju predlaganega Krajinskega parka Dobeno za
izbrana naselja, ki se nahajajo v okviru parka (Dobeno in Rašica) ali ob robu meje parka (ostala
naselja), so zbrani podatki od leta 1995 naprej. Podatki iz prejšnjih let niso vključeni, saj je
osnovni cilj ugotoviti, kakšen je trend spreminjanja števila prebivalstva v obdobju, ko se je
začela oblikovati zamisel o krajinskem parku.
Število prebivalcev v vseh naseljih, razen v Ljubljani in Povodju, v obravnavanem obdobju
narašča. Najbolj očitno se je povečalo število prebivalcev v Trzinu, kar je posledica nastanka
nove stanovanjske soseske in splošnega hitrega razvoja naselja. Največji porast števila
prebivalcev v Trzinu pa je bil v obdobju 1971–1981, ko se je število prebivalcev predvsem
zaradi priselitev povečalo za 70 % (Žabkar, 2004).
Če med seboj primerjamo naselja ob vzhodnem in zahodnem robu osamelca, število
prebivalcev hitreje narašča v naseljih ob vzhodnem delu Rašiškega osamelca, torej ob stiku
osamelca s Kamniškobistriško ravnino (Mengeš, Loka pri Mengšu in Gameljne). Za naselja na
zahodnem delu osamelca, torej ob stiku s Skaruškim poljem, pa je značilno hitrejše naraščanje
števila prebivalstva le v obdobju 1997–1999, v zadnjih letih pa se naraščanje umirja.
Tako na Rašici kot Dobenu število prebivalcev narašča, vendar na slednjemu hitreje. Tako je
imela leta 1995 Rašica približno še enkrat več prebivalcev kot Dobeno, v letu 2006 pa je imelo
več prebivalcev že Dobeno. Razlika med njima se z leti samo še povečuje. Ta dejstva odražajo
nekdanjo številčnejšo poselitev Rašice v primerjavi z Dobenom. Danes pa število prebivalcev
na Rašici zaradi propadanja kmetij, odseljevanja in staranja počasi stagnira ali se celo
zmanjšuje. Nasprotno pa postaja Dobeno zaradi svoje lege vse bolj privlačno za stalno
poselitev, tako tudi nekateri nekdanji vikendaši spreminjajo svoja počitniška stanovanja v
stalna bivališča.
Z izvedeno anketo6, ki se je nanašala predvsem na percepcijo ljudi o predlaganem Krajinskem
parku Dobeno in njihovo vrednotenje o razlogih za zavarovanje, problemih, ki se pojavljajo na
območju, in učinkih ustanovitve parka, so bili pridobljeni tudi določeni statistični podatki o
domačinih na tem območju. Pri tem je treba opozoriti, da zaradi majhnega števila anketiranih
domačinov (15 prebivalcev) rezultati ne odražajo popolne slike. Anketiranih je bilo 8
Dobenčanov in 5 Rašičanov, izmed katerih jih malo manj kot polovica (47 %) na območju živi
od rojstva, malo več kot polovica (53 %) pa se je na območje priselila. Od slednjih se jih je več
kot polovica (62 %) na območje priselila po letu 1995, le 38 % domačinov se je na območje
preselila pred letom 1995. Med razlogi za priselitev med domačini prevladuje izgradnja hiše
(57 %), sledita pa nakup hiše ali stanovanja (29 %) in poroka (14 %). Na vprašanje, ali se v
prihodnosti nameravajo odseliti, je le en domačin odgovoril pritrdilno, saj ga moti
prenaseljenost in stihijska gradnja stanovanj, ki na območju ob njegovi priselitvi nista bili
prisotni.
6

Več o anketi v poglavju Percepcija ljudi o predlaganem Krajinskem parku Dobeno.
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Preglednica 5: Število prebivalcev v izbranih naseljih v obdobju 1995−2007.
Vir: SURS, 2008.
Naselje
Rašica
Dobeno
Mengeš
Loka pri Mengšu
Trzin
Ljubljana
Spodnje Gameljne
Srednje Gameljne
Zgornje Gameljne
Povodje
Vojsko
Skaručna
Vesca
Selo pri Vodicah
Šinkov Turn
Topole

1995
131
58
5495
788
2869
263419
555
578
454
20
122
262
56
222
100
201

1996
131
74
5496
801
2924
262041
562
577
464
19
121
262
55
221
102
206

1997
132
82
5467
800
3015
260388
556
579
455
19
120
264
54
221
104
207

1998
127
89
5452
800
3048
258960
570
585
473
19
118
271
59
219
110
209

1999
127
96
5474
802
3087
256809
565
582
499
20
126
274
52
219
110
206

2000
130
109
5504
809
3230
255722
565
583
480
19
131
282
54
217
111
202
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2001
135
110
5546
799
3337
254484
579
588
480
19
133
287
53
216
107
204

2002
145
125
5525
814
3471
253344
580
607
481
18
133
286
53
236
112
208

2003
151
142
5531
806
3550
252370
584
616
486
16
138
285
54
238
114
215

2004
150
147
5546
809
3618
251716
583
628
482
15
135
280
55
252
115
215

2005
156
152
5541
797
3675
250693
586
628
479
15
138
281
56
252
116
213

2006
152
163
5574
810
3684
249762
578
637
488
14
142
286
57
256
116
214

2007
152
176
5675
803
3691
248884
583
653
483
14
138
294
57
253
113
218
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7.2 Naselja
Prva naselja so nastajala na stiku ravnine z osamelci, saj je človek ravnino uporabljal za
kmetijsko rabo, pobočja pa so prekrivali travniki in gozdovi. Pogoj za nastanek številnih naselij
pa je bila tudi možnost izkoriščanja energijske moči vodotokov (Melik, 1959). To je značilno
tudi za Rašiški osamelec, saj so prva naselja nastala ob vzhodnem robu Rašiškega osamelca, na
stiku z ravnino, kjer so lahko izkoriščali potok Pšata.
V preteklosti so imeli osamelci strateški pomen (Mengeški grad na Gobavici, protiturški tabor
na Homškem hribu), zato so na njih nastajale prazgodovinske naselbine in številna gradišča (na
Šmarni gori, Rašici, Taboru nad Črnučami, Soteškem hribu ali Oljski gori nad Šentjakobom ob
Savi, Ajdovščini pri Dolu, Pelinovcu nad Veliko vasjo, Gorešici nad Grmačami ter vse do Vač)
(Regionalnogeografska monografija Slovenije, 1996; Stražar, 1993). Gradišča, ki so bila
prisotna na območju predlaganega Krajinskega parka Dobeno, so podrobneje opisana v
poglavju Kulturna dediščina.

7.2.1 Naselja na območju Krajinskega parka Dobeno
Rašiški osamelec je edini poseljeni osamelec v Ljubljanski kotlini. Na njem so se razvila
naselje Rašica, Dobeno in zaselek na Gobavici.
Rašica
Rašica je gručasta vas na uravnanem površju v zavetju strmega apneniškega grebena s stenami
Reber, kjer so vhodi v tri manjše kraške jame. Včasih je bila skupaj z Dobenom v isti katastrski
občini, danes pa Rašica spada pod občino Ljubljana, Dobeno pa občino Mengeš. Vas stoji na
meji med gozdom, ki jo obdaja s severa, in pašniki, ki so značilni za južno in zahodno stran
(Stražar, 1993). Pod vasjo je začetek Sračje doline, kjer izvira potok Črnušnica.
Najstarejši zapis krajevnega imena je iz leta 1260 kot »Wrenschitz« in leta 1561 kot
»Vranschiz«. Osnova tega imena je vran (Stražar, 1993).
Za nastanek naselja Rašica je več razlogov, med katerimi so najpomembnejši: termalni pas in
prisojno pobočje; pitna voda, saj se na stiku različnih kamnin pojavlja več izvirov ter uravnan
svet s širokimi pliocenskimi terasami z vrtačami, na katerih je bilo dovolj prostora za poselitev.
Nove hiše nastajajo predvsem na južni strani vasi, manj pa v samem starem vaškem jedru, ki
ostaja bolj ali ne nespremenjeno. Danes je na Rašici prisoten znak počasnega propadanja
naselja, kar se kaže s propadajočo podobo nekaterih kmetij in opuščeno stavbo v središču
starega vaškega jedra. Po besedah domačinov se kmetije zaradi različnih vzrokov, kot so
razpad družine, odseljevanje in staranje prebivalstva, ne vzdržujejo in obnavljajo. Tako
obiskovalcem s svojo zunanjo podobo kvarijo pogled na nekoč prijetno naselje, dvignjeno nad
Ljubljansko kotlino.
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Slika 3: Opuščena hiša v jedru vasi Rašica.

Frišek, avgust 2008.

Dobeno
Dobeno je razvlečeno naselje, ki se je razvilo na prisojnih terasah Rašiškega osamelca, in
obsega tri ločene skupine stavb – Spodnje, Srednje in Zgornje Dobeno. Ime je dobilo po dobu
ali hrastu, ki je rasel na tem območju in se je po staroslovenskem jeziku imenoval »dub«
(Stražar, 1993).
Zgornje in Srednje Dobeno predstavljata gručasta vaška zaselka, za Spodnje Dobeno pa je
značilen obcestni tip poselitve. Dobeno je zaradi svoje prisojne lege, dvignjene nad meglo
Ljubljanske kotline, bližine Ljubljane in drugih manjših naselij (Domžale, Mengeš), miru,
čistega zraka in naravne gozdnate pokrajine privlačno mesto za počitniška stanovanja7.
Tako v zadnjih letih Dobeno postaja vse bolj naselje počitniških stanovanj, ki se od ostalih
stanovanjskih hiš razlikujejo po velikosti, zasnovi in pogosto po izbiri gradbenega materiala.
Počitniška stanovanja so v večini primerov ločena od starih vaških jeder. V Spodnjem Dobenu
so počitniške hiše severno na hribu, na meji s pašniki in gozdovi. V Srednjem Dobenu pa
počitniške hiše zaradi stihijske pozidave kvarijo videz podeželske pokrajine. Z visokimi
škarpami in umetnimi terasami so že prizadele obronke gozda in pašnike ter posledično
spremenile celotno prostorsko organizacijo prostora. Največ počitniških hiš pa se razteza nad
Zgornjim Dobenom proti Rašici, saj je v tem delu več položnega, za poselitev primernega
območja.

7

Počitniška stanovanja Statistični urad RS opredeljuje kot »stanovanja v eno ali več stanovanjskih hišah, ki se
uporabljajo za občasno bivanje, pretežno zaradi rekreacije in počitka« (SURS, 2008).
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Slika 4: Začetek gradnje novih stanovanjskih hiš pod kmečkim turizmom Pri Blažu.

Frišek, september 2008.
Slika 5: Novogradnje na Zgornjem Dobenu.

Frišek, september 2008.

Počitniška stanovanja so se na Dobenu začela graditi po letu 1970, kar je posledica ugodne
ekonomske situacije in deagrarizacije (Buh, 2000). Ta trend je viden tudi v preglednici 7, ki
prikazuje število stanovanj po letu izgradnje na Rašiškem osamelcu, saj se je na splošno največ
stanovanj zgradilo v obdobju 1971–1980. Počitniška stanovanja so se gradila nenačrtno, zato je
njihova izgradnja na več mestih uničila podobo naravnega podeželskega okolja. Če primerjamo
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število počitniških stanovanj na Dobenu in Rašici, število na slednji z leti upada. Na Dobenu pa
se število iz leta v leto le povečuje, pri čemer moramo upoštevati, da je število dejanskih
počitniških stanovanj še večje, saj je veliko ljudi po določenem času uradno spremenilo svoje
počitniško stanovanje v stalno bivališče.
Preglednica 6: Počitniška stanovanja na Rašiškem osamelcu.
Vir: SURS, 2008
Naselje
1981
1991
2002
Rašica
4
3
1
Dobeno
50
20
34
Preglednica 7: Število stanovanj po letu izgradnje na Rašiškem osamelcu ob popisu leta 2002.
Vir: SURS, 2008.
Popis 2002
leto izdelave
Št.
do leta
Naselje stanovanj 1918
1919–1945 1946–1960
1960–1970
1971–1980
1981–1990
Rašica
53
/
z
18
z
16
9
Dobeno
87
7
5
/
z
43
19

Z lastno anketo8, katere namen je bil pridobiti podatke o percepciji ljudi o predlaganem
Krajinskem parku Dobeno, so bili pridobljeni tudi določeni statistični podatki o vikendaših na
območju parka. Pri vrednotenju rezultatov pa je pomembno upoštevati manjši vzorec
anketirancev. Analiza anket je pokazala, da imajo vikendaši na območju parka vikende v
povprečju od 10 do 30 let, kar odraža aktivno izgradnjo vikendov na območju v zadnjih 30.
letih. Za izgradnjo vikenda pa je le malo več kot polovica vikendašev (56 %) omenila, da so
potrebovali naravovarstveno soglasje oziroma nek drug dokument, ki ocenjuje presojo
sprejemljivosti posegov v naravo.
Rezultati ankete so pokazali, da so se vikendaši odločili za izgradnjo vikenda na tem območju
zaradi različnih razlogov: lepa narava in čisto okolje (25 %), mir (19 %), bližina Ljubljane (19
%), neokrnjena narava v času izgradnje vikenda (19 %), sonce (13 %), rešitev pred mestnim
betonom (5 %). Razlogi se ujemajo tudi z že omenjenimi razlogi o razmahu gradnje počitniških
stanovanj. Na vprašanje, ali v prihodnosti nameravajo opustiti vikend na tem območju, so vsi
odgovorili negativno.
Velik problem pri nadaljnjem razvoju naselja Dobeno predstavljajo različne skupine
prebivalstva – avtohtoni prebivalci, priseljenci in vikendaši, izmed katerih vsaka pričakuje
razvoj Dobena po svojih željah. Vikendaši si želijo predvsem miru, avtohtoni prebivalci večji
turistični razvoj naselja, priseljenci pa izgradnjo osnovnih infrastruktrunih objektov (trgovina,
avtobusna povezava), ki bi jim olajšali življenje.

8

Več o anketi v poglavju Percepcija ljudi o predlaganem Krajinskem parku Dobeno.
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Gobavica
Zaselek na Gobavici in v hribovitem delu Pristave obiskovalcu daje vtis raztresenih domačij
(Stažar, 1993). Starejše domačije se s svojo zunanjo podobo brez problemov vključujejo v
naravno okolje, večji problem pa ima pri tem na novo zgrajena hiša, ki je sicer malo
odmaknjena od ostalih domačij in ima popolnoma urbano zunanjo podobo.
Slika 6: Zaselek na Gobavici.

Frišek, september 2008.

7.2.2 Naselja na obrobju Krajinskega parka Dobeno
Na stiku osamelca z ravnino, torej na obrobju krajinskega parka pa se nahaja 10 naselij, ki
bodo s svojo dejavnostjo vplivali na razvoj območja in obratno.
Mengeš
Mengeš je najmanjše občinsko središče na Kamniškobistriški ravnini. Njegova strateška lega je
pomembno vplivala na razvoj naselja – nekoč je bil pomembno središče tovorjenja med
Furlansko nižino in Podonavjem, danes pa leži ob robu pomembnih poti.
Mesto je sestavljeno iz treh zgodovinskih delov: Veliki Mengeš, Mali Mengeš in Pristava. Pri
Pristavi se nahaja nekoč zelo pomembna opekarna, na območju katere pa je danes nastalo
jezero.
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Na razvoj naselja je pomembno vplivala struga Pšate, saj je zaradi nevarnosti poplav na obeh
straneh struge ostal neposeljen pas, predvsem pa je neposeljen ostal tudi desni breg Pšate. Vse
do leta 1825 je na desnem bregu stalo le nekaj hiš v Pristavi in Spodnji grad v Mengšu. Po
drugi svetovni vojni, ko so začeli z regulacijo Pšate, pa se je Mengeš začel širiti. Najprej se je
pozidal prostor med obstoječimi stavbami, nato pa se je naselje širilo proti severu in jugu. Hiter
razvoj mesta je prinesel funkcijsko raznolikost – dobro so razvite primarne in sekundarne
dejavnosti, zaostajajo pa terciarne. Industrija je bila do sredine 50. let locirana le v središču
naselja (tekstilna industrija, glasbila), novi obrati pa se danes razvijajo predvsem na obrobju
(farmacevtska in metalurška industrija) (Stražar, 1993).
Danes pa se mesto z bloki, enodružinskimi hišami, industrijskimi podjetji ter športno,
rekreacijsko in kulturno infrastrukturo širi proti vzhodu na Mengeško polje in na vznožje hriba
Gobavica.
Loka pri Mengšu
Podoben razvoj kot Mengeš je imela tudi Loka, saj z izjemo dveh mlinov, dveh žag, štirih hiš
ob poti proti Dobenu in zaselek Na gmajni dolgo časa na desnem bregu Pšate ni bilo večjega
naselja. V severnem in južnem delu stara vaška cesta poteka neposredno ob strugi Pšate,
medtem ko se je v srednjem delu vasi cesta izognila poplavnemu območju. Loka je nekoč
predstavljala povsem kmečko vas, danes pa jo delavske hiše spreminjajo v delavsko naselje.
Širi se na Loško polje na vzhodni strani in ob cesti Na gmajno (Stražar, 1993).
Trzin
Naselje je začelo nastajati, ko so se ob glavni cesti zaradi vse večjega prometa začele pojavljati
gostilne, »furmanski« domovi in mitnica. Naselje se danes razteza predvsem na levem bregu
Pšate. Razdeljeno je na tri dele: stari Trzin, novo stanovanjsko naselje Mlake ali Novi Trzin in
obrtno industrijsko cono.
Stari del Trzina s starim vaškim jedrom leži na severovzhodnem obrobju hriba Onger in je v
svojem severnem delu ohranil nekatere značilnosti nekdanje podobe naselja. Novi Trzin, v
katerem prevladujejo stanovanjske hiše, je nastal na nekoč zelo zamočvirjenem zemljišču na
zahodni strani starega naselja proti Dobravi. Oba dela Trzina pa deli naravnogeografska
ločnica – hrib Onger. Še naprej proti jugozahodu pa se je leta 1985 začela graditi obsežna
obrtno industrijska cona, ki ima zaradi lege ob magistralni cesti Ljubljana–Maribor in
železniški progi Ljubljana–Kamnik ter neposredne bližine Ljubljane in Domžal izjemen
strateški pomen. Cona na jugovzhodni strani meji na glavno cesto, na severozahodni na gozd,
na severovzhodni strani pa na zamočvirjen pas travnikov in gozdov, ki jo ločujejo od
stanovanjskega naselja v novem Trzinu. V coni so predvsem obrtne in manjše industrijske
delavnice, različna podjetja, več trgovin, gostinskih lokalov, pošta in banki (Stražar, 1993;
Štebe, 2008).
Trzinci so se pred stoletji preživljali predvsem s kmetijstvom, ker pa pogoji zaradi močvirnih
tal niso bili ugodni, so dodaten zaslužek poiskali z razvojem mesarstva in slamnikarstva. Danes
pa so predvsem znani po svoji hitro razvijajoči se obrtno industrijski coni.
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Slika 7: Obrtno industrijska cona v Trzinu, fotografirano z Zgornjega Dobena.

Frišek, september 2008.

Črnuče
Do 1. svetovne vojne se je Ljubljana razvijala pretežno zvezdasto ob glavnih prometnicah,
primestna naselja pa so bila šele kasneje jedro urbanizacije mestnega obrobja. V 60. in 70. letih
so se urbanizirala naselja ob savski terasi Kleče, Sneberje, Stožice in Tomačevo. Takrat se je
začela tudi individualna gradnja na Črnučah, ki so se razvile nad savsko teraso ob cesti
Ljubljana–Celje. Razvoj Črnuč predstavlja razširitev severnega niza ljubljanskih obmestnih
naselij. Črnuče so višinsko razgibane – južni del obsega spodnjo savsko teraso, severni pa se
zajeda v pobočje Tabora in drugih gričev Rašiškega osamelca. Postale so lokalno oskrbno
središče z vrsto storitvenih in oskrbnih funkcij, na južnem robu pod teraso pa so se razvili tudi
industrijski in skladiščni obrati (Regionalnogeografska monografija Slovenije, 1996).
Na bogatih zalogah gline je na Črnučah že zgodaj nastala opekarna, ki je prostor kasneje
prepustila trgovskemu središču. Pred desetletji so bile Črnuče še samostojno naselje, nekoliko
odmaknjeno od Ljubljane, danes pa predstavljajo njeno ožje obmestje. Gradnja enodružinskih
hiš zaradi strateške lokacije Črnuč (bližina mestnega središča, a hkrati bližina dokaj ohranjene
narave in prostranih gozdov) pa se je v zadnjih letih razmahnila daleč v Sračjo dolino.

41

Strokovne podlage za Krajinski park Dobeno

Slika 8: Širitev novogradenj v Sračjo dolino.

Frišek, julij 2008.

Šinkov Turn
Leži ob severnem vznožju Rašice, pod rašiškim Debelim vrhom (595 m), nekaj kilometrov
stran od Vodic. Je razloženo naselje, saj ga povezujejo med seboj le rahlo povezane skupine
hiš. Naselje je dobilo ime po gradu Šenkov Turn, ki ga je zgradil Schenk in Koroške. V gradu
se je zamenjalo več lastnikov (Občina Vodice, 2008).
Repnje
Je razpotegnjeno obcestno naselje ob vzhodnem vznožju Repenjskega hriba (483 m), zahodno
od avtoceste Ljubljana–Kranj. Prvič se omenja že leta 1154. Značilen je Repenjski grad iz 1870
z neoromanskimi prvinami, v katerem je danes ženski samostan. Pod naseljem je sredi polja
perutninska farma (Občina Vodice, 2008).
Selo pri Vodicah
Naselje sestavljata dva gručasta zaselka – Golo in Krakovo. Leži na Skaruškem polju, ob
severozahodnem vznožju Rašice. Zaradi privlačne lege naselja se v njem gradijo številne nove
hiše (Občina Vodice, 2008).
Skaručna
Deloma obcestno naselje leži ob cesti Šmartno–Vodice. Polja in gozdovi se nahajajo predvsem
na severu in zahodu, v južnem delu kraja pa stoji nekoč romarska cerkev sv. Lucije iz 17.
stoletja (Občina Vodice, 2008).
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Vesca
Je razloženo naselje z gručastim jedrom. Strnjena je na vzhodnem robu Skaruškega polja,
severnozahodno od Rašiškega osamelca. Mimo naselja teče potok Dobrava, v katero se izliva
Smrekarjev studenec. Na južni strani naselja pa je zaradi studenca Brodnek, ki priteka izpod
rašiškega zakraselega območja, veliko zamočvirjenega sveta (Občina Vodice, 2008).
Vojsko
Je razloženo naselje na jugovzhodnem robu Skaruškega polja ob vznožju rašiškega Malega
vrha (489 m). Polja se pojavljajo predvsem severovzhodno od vasi. Naselje z obeh strani
obdajata potoka Poljšak in Dobrava, ki se južno od njega združita v potok Gameljščica (Občina
Vodice, 2008).
Spodnje Gameljne
Predstavljajo gručasto naselje, ki leži na levem bregu Save pod južnimi obronki Rašice. Staro
vaško jedro obsega okolico cerkve sv. Lenarta, novi del naselja pa je nastal na južni strani.
Jugovzhodno od naselja se Gameljščica izliva v Savo. Tik pred izlivom pa je urejena
ribogojnica (Priročni krajevni leksikon Slovenije, 1996).
Srednje Gameljne
Je gručasto naselje pod jugozahodnim pobočje Rašiškega osamelca. Iz starega vaškega jedra,
kjer je cerkev sv. Andreja, se vzpenja cesta do vasi Rašica. V zadnjih letih se naselje širi
predvsem na vznožje Rašiškega hriba (Priročni krajevni leksikon Slovenije, 1996).
Zgornje Gameljne
Naselje je bilo prvič omenjeno že leta 1260. Hiše so razporejene večinoma ob cesti Šmartno
pod Šmarno goro–Črnuče, severno in južno od naselja pa prevladujejo polja (Priročni krajevni
leksikon Slovenije, 1996).
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7.3

Značilnosti kmetijstva na Rašiškem osamelcu

Pri ugotavljanju intenzivnosti izrabe tal za kmetijsko proizvodnjo na celotnem območju
Rašiškega osamelca izstopajo rašiška terasa, območje okoli Dobena in Sračja dolina, saj vse
ostalo območje pokrivajo gozdne površine.
Znotraj rašiške terase se pojavljajo razlike v intenzivnosti obdelave. V višjih delih je kmetijska
izraba bolj intenzivna, v nižjih delih pa prevladuje ekstenzivni značaj. Razloga za to sta manjši
vpliv temperaturne inverzije v nižjih delih in dejstvo, da južni del terase že predstavlja povirni
del potoka Črnušnice, ki je posledično bolj vlažen.
Na območju rašiške terase je intenzivnejša izraba tal za kmetijsko proizvodnjo določena z
naslednjimi zemljiškimi kategorijami:
− Njive: Njive so značilne za najvišji del rašiške terase, vzhodno od vasi Rašica, na
območju, kjer tla niso preveč vlažna za kmetijsko proizvodnjo. Obdelani sta tudi obe
vrtači na tem delu terase. Drugače so njive redke, ne zavzemajo strnjenih kompleksov,
temveč le posamezne parcele.
− Sadovnjaki in travniki: Nahajajo se v zgornjem delu rašiške terase, v večjem delu pod
vasjo Rašica v prisojni legi.
− Pašniki: Značilni so tudi za nižje dele rašiške terase (prva in druga soliflukcijska
periglacialna terasa), kjer so tla bolj vlažna. V večini primerov so pašniki ograjeni z
lesenimi ogradami in električnimi pastirji, kar daje območju posebno prepoznavnost.
− Travnate površine s posameznim sadnim drevjem: Nahajajo se v višjem svetu,
severozahodno od vasi Rašica, kjer se relief dviguje proti rašiški planoti (Učanjšek,
Kocbek, 1993).
Slika 9: Pašnik s kravami tik pod vasjo Rašica.

Frišek, julij 2008.
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Dobenu je danes predvsem značilno pašništvo, nekoč pa je bilo znano tudi po čebelarstvu.
Znan čebelar iz Dobena je bil Jože Ručigaj, ki je bil po prvi svetovni vojni predsednik
kamniške čebelarske podružnice. Po vojni je bilo v Mengšu, Topolah, Trzinu in na Dobenu od
12 do 17 čebelarjev s približno 180 kranjiči čebel, ki so jih po letu 1932 začeli zamenjavati s
panji (Stražar, 1993). Danes pa je prisotnih le nekaj individualnih panjev ob hišah. Na Dobenu
pa ima pomembno vlogo tudi gojitev rastlin v tamkajšnjem rastlinjaku.
Slika 10: Rastlinjak na Zgornjem Dobenu.

Frišek, september 2008.

V Sračji dolini so njive značilne predvsem za osrednji del doline, kjer območje ni preveč
mokrotno, v zgornjem delu Sračje doline pa je urejen pašnik za krave.
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7.4

Prometna in komunalna infrastruktura

Tako prometna kot komunalna infrastruktura na Rašiškem osamelcu v primerjavi z naselji na
ravnini zaostaja.
Zgodovinski viri govorijo o gradnji prvih cest, ko so leta 1724 dogradili mostova čez
Kamniško Bistrico med Domžalami in Virom ter čez Savo v Črnučah, kjer je do takrat vozil
brod. Ozko cesto med Dobravo in Trzinom so po 2. svetovni vojni razširili in utrdili. Cestni
odsek Domžale–Črnuče ima pomembno vlogo pri povezavi med Ljubljano in Mariborom,
hkrati pa ima tudi vse značilnosti primestne vpadnice, saj se nanj navezujejo ostala primestna
naselja (Trzin, Depala vas). Zaradi vse večjega prometa iz kamniško-mengeške smeri so leta
2000 zgradili štiripasovnico od križišča na Črnučah do Domžal (Stražar, 1993; Žabkar, 2004).
Na Dobeno so dolgo časa vodile značilne slabe in skoraj neprevozne ceste. Največ prometa je
bilo usmerjenega iz Dobena proti Jabljam, kjer pa je danes le pešpot. V primerjavi z naselji ob
obrobju Rašiškega osamelca so prebivalci Dobena dobili prometno povezavo relativno pozno.
Leta 1937 so začeli graditi cesto od Gradišča pri Loki proti Spodnjemu Dobenu. Cesto so
najprej naredili samo do Ručigaja, saj so bili prebivalci Srednjega in Zgornjega Dobena še
vedno bolj vajeni ceste od Trojanškove hruške proti Jabljam. Leta 1962 so vse tri dele naselja
povezali z makadamsko cesto, leta 1991 so Dobenci v sodelovanju z vikendaši uredili asfaltno
cesto med Spodnjim in Zgornjim Dobenom, leto kasneje pa so uredili še zadnji odsek ceste
proti Loki (Stražar, 1993).
Prebivalci in vikendaši Zgornjega Dobena si že več let prizadevajo posodobiti staro občinsko
cesto od Zgornjega Dobena do Rašice, saj bi si tako skrajšali pot do Ljubljane. Vendar so
gradnji takrat nasprotovali Rašičani, ki so se z realizacijo tega plana bali povečanega prometa
skozi vas (Stražar, 1993). Tako Rašica in Dobeno še danes nista povezana s cesto, ki bi bila
prevozna z avtomobili, ampak ju povezuje le ožja pešpot.
Rašica je bila s cesto iz Gameljn povezana malo prej kot Dobeno, in sicer že leta 1933. Cesta
od Rašice do rašiškega hriba pa je bila zgrajena leta 1958.
Septembra 2008 je Cestno podjetje Ljubljana z asfaltiranjem rekonstruiral tudi cesto na
Gobavico, kar je bila dolgoletna želja prebivalcev občine Mengeš (Občina Mengeš, 2008).
Največji problem na Rašici in Dobenu predstavlja neurejeno kanalizacijsko omrežje, ki ovira
razvoj naselij in povzroča onesnaževanje občutljive kraške pokrajine. Naselji namreč odpadne
vode odvajata v greznice ali kar neposredno v tla ali vodotoke. Greznice velikokrat niso
pravilno urejene ali pa se neustrezno praznijo. Po besedah domačinov so tako na Rašici nekoč
imeli vodno zajetje pitne vode, kar pa si danes zaradi onesnaženja ne morejo več privoščiti.
Podobno je tudi z izviri pod Dobenom, iz katerih je bila voda včasih pitna.
Ko so izviri postali onesnaženi, so nujno tudi na Dobenu potrebovali vodovod, saj so bili
prebivalci, razen tistih v Spodnjem Dobenu, kjer je pod vasjo izviral močan studenec, odvisni
od vode iz kapnic. Z gradnjo so začeli leta 1977 in zaradi kraškega območja počasi
napredovali. Položili so cevovod od Jabelj do Zgornjega Dobena, rezervoar na Jevši nad
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Zgornjim Dobenom in črpališče v Jabljah. Večino zemeljskih del so vaščani in vikendaši
opravljali ročno. Vodovod so dokončno dobili leta 1984.
Po Operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki ga je leta 2004
pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor, je potrebno naselje Rašica do konca leta 2015
opremiti z javno kanalizacijo in do konec leta 2017 zagotoviti 70 % priključitev objektov na
kanalizacijski sistem. Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija je izdelalo raziskovalno nalogo
»Alternativni načini reševanja problema odpadnih voda na območju razpršene poselitve v
MOL«, ki natančneje določa izgradnjo javne kanalizacije za odvod komunalne odpadne vode z
izgradnjo čistilne naprave. Pred tem pa je na Rašici potrebna izdelava projektne dokumentacije
in pridobitev gradbenega dovoljenja. Za realizacijo izgradnje javne kanalizacije je odgovorna
Mestna občina Ljubljana, saj predstavlja dograditev manjkajoče kanalizacije komunalno
opremljanje stavbnih zemljišč. Naselje Dobeno pa po Operativnem programu odvajanja in
čiščenja komunalne odpadne vode spada v aglomeracijo, ki jo do leta 2015 ni potrebno
opremiti z javno kanalizacijo (JP Vodovod-Kanalizacija, 2008).
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7.5

Turizem in rekreacija

Rašiški osamelec je pomembno rekreacijsko in izletniško območje za prebivalce bližnjih
urbanih središč.
Dobeno in Rašica sta bili nekoč predvsem agrarni naselji, danes pa ta dejavnost ne predstavlja
več glavnega vira preživetja. Vse bolj se širi turistična ponudba, zato kmetije dodatni vir
zaslužka iščejo v kmečkem turizmu.
Na območju Rašiškega osamelca je prisotna naslednja turistična ponudba:
Slika 11: Gostlina pri Španu na Rašici (Frišek, julij 2008).

Pri Španu na Rašici so gostilno odprli leta
1936. Danes ima največ obiskovalcev med
vikendi, ko prihajajo na kosilo obiskovalci iz
Ljubljane in Gameljn. Nekateri pridejo peš,
veliko pa se jih pripelje tudi z avtomobili.

Slika 12: Ručigajeva gostilna na Spodnjem Dobenu (Frišek, september 2008).

Ručigajeva gostilna na Spodnjem Dobenu je
stara, vendar jo je po vojni Stanko Ručigaj
obnovil, za njim pa jo je leta 1973 prevzel sin
Janez (Stražar, 1993). Danes je v njej kmečki
turizem in ponujajo domačo hrano. Odprta je
le ob vikendih, praznikih in po predhodnem
naročilu. Obiskujejo jo predvsem turisti, ki
pridejo iz Ljubljane čez Rašico. V njej gostijo
tudi večje število predšolskih in šolskih otrok,
saj je zaradi svoje bližine Mengša in Trzina do
gostilne primernejša in manj zahtevna pot
(Buh, 2000).
Kmečki turizem Pri Blažu v Zgornjem Dobenu je začel obratovati leta 1988. Obiskovalcem
ponujajo domačo hrano in tudi prenočišča. Ponudbo so popestrili z ogledom različnih vrst
živali v ogradi, kot so afriška kokoš, kanadski puran, pav in koze. Za najmlajše organizirajo
jahanje. Obiskovalci se lahko dogovorijo tudi za večje zabave in prireditve ob posebnih
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priložnostih (poroka, jubilej). Večje prireditve pa prirejajo ob posebnih dneh, kot je Dobenska
noč (prva sobota v septembru), prvi maj,
tradicionalni kolesarski spust (prva sobota v
juniju).
Slika 13: Kmečki turizem Pri Blažu na Zgornjem
Dobenu (Frišek, september 2008).

Slika 14: Novo odprta gostilna Dobenski hram (Frišek, september 2008).

Na Dobenu so septembra 2008 odprli novo
gostilno Dobenski hram, ki se nahaja nekaj
metrov stran od Kmečkega turizma Pri Blažu.
Lastnica je domačinka, ki želi z odprtjem
gostišča razširiti turistično ponudbo na
Dobenu.

Pod vrhom Staneta Kosca je planinski dom Rašiške čete. Nekaj metrov višje pa je razgledni
stolp, ki ponuja lep razgled proti vzhodu na Domžalsko-Mengeško polje s Posavskim
hribovjem v ozadju, proti jugovzhodu na Dolenjsko gričevje, proti jugu na Ljubljansko kotlino
s Krimom, proti jugozahodu na Polhograjsko hribovje, ki se dviguje nad Ljubljansko kotlino,
proti zahodu na Šmarno goro in Škofjeloško hribovje, proti severozahodu na Karavanke in
proti severu na celotne Kamniško-Savinjske Alpe z najvišjim vrhom Grintovcem.
Slika 15: Mengeška koča na Gobavci (Frišek,
september 2008).

Na vrhu Gobavice je na nadmorski višini 433
m Mengeška koča. Do koče je dostop iz
različnih smeri peš ali z avtom. Cesto na
Gobavico, ki se začne v Mengšu, le malo
naprej od Staretovega gradu, so v letošnjem
letu na novo obnovili. Otrokom bo na
Mengeški koči zagotovo najbolj všeč manjši
živalski vrt, v katerem imajo različne vrste
kokoši, prašiče in koze.
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8 Naravovarstveni status območja
8.1 Naravne vrednote
Naravne vrednote se določijo s postopkom vrednotenja narave. Del narave se prepozna za
naravno vrednoto, če njegove lastnosti ali pomen zadostijo vsaj enemu od naslednjih meril
vrednotenja:
1. izjemnost: izjemne merske lastnosti, oblikovne lastnosti (enkratna oblika, ki se
razlikuje od običajne; izjemno razvidno naravno obliko; vsebuje veliko število enakih
ali raznolikih naravnih oblik) ali druge izjemne lastnosti, zaradi katerih izstopa;
2. tipičnost: nazorno prepoznavne in tipične lastnosti;
3. kompleksna povezanost: funkcionalna povezanost v celoto kot posledica medsebojnega
povezanega nastajanja naravnih oblik ali soodvisnosti naravnih pojavov, kot geografsko
zaključeno območje;
4. ohranjenost: zaradi majhnega vpliva človeka lastnosti naravnih pojavov ali naravnih
oblik niso ali niso bistveno spremenjene;
5. redkost: redke naravne oblike ali pojavi (absolutna redkost pojavljanja – na določenem
območju je evidentiranih do pet delov narave s primerljivimi lastnostmi; relativna
redkost pojavljanja – deli narave se pojavljajo posamezno zunaj območja, kjer so deli z
enakimi ali primerljivimi lastnostmi pogosti);
6. ekosistemska pomembnost: ohranjanje biotske raznovrstnosti;
7. znanstveno-raziskovalna pomembnost: naravni pojav ali proces, na podlagi katerega je
nastala znanstvena teorija, klasično tipsko nahajališče vrst, pomembnost za temeljno
znanstveno raziskovanje v prihodnje;
8. pričevalna pomembnost: povezanost s kulturnimi dogodki iz preteklosti (zgodovinski,
znanstveni, ljudsko izročilo), simbolni pomen za slovenski narod, značilen ali
prepoznaven za Slovenijo ali določeno območje (Sistem varstva narave…, 2007).
Opisana merila so med seboj enakovredna, razen meril ekosistemska pomembnost in
pričevalna pomembnost, pri katerih je pomembna kombinacija meril. Del narave se opredeli
kot naravna vrednota, če hkrati zadosti merilu ekosistemska pomembnost in znanstvenoraziskovalna ali pričevalna pomembnost (če zadosti samo merilu ekosistemska pomembnost, se
opredeli kot ekološko pomembno območje). Tudi merilo pričevalna pomembnost je dovolj
tehtno šele v kombinaciji z drugimi merili (če del narave zadosti samo merilu pričevalna
pomembnost, potem se ne opredeli za naravno vrednoto).
Vrednotenju narave sledi evidentiranje, ki vključuje poimenovanje naravne vrednote, opis
njenih vrednostnih lastnosti (z njimi se utemeljijo zadostitve merilom in se opredeli zvrst) in
določitev natančne geolokacije. Pridobijo se še drugi dogovorjeni podatki, kot so opis stanja,
podatki o morebitnih dejavnikih ogrožanja, o obstoječih dejavnostih na naravni vrednoti in
drugo.
Naravna vrednota vključuje entiteto naravne vrednote (del, ki izkazuje vrednostne lastnosti) in
njeno neposredno okolico. Okoli naravne vrednote se opredeli tudi območje vpliva na naravno
vrednoto, ki je z njo vidno ali funkcionalno povezano. Postopek določitve naravnih vrednot se
konča, ko Ministrstvo za okolje in prostor sprejme Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih
vrednot, v katerem je vsaka naravna vrednota določena z navedbo naslednjih podatkov:
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− identifikacijska številka;
− ime naravne vrednote;
− razvrstitev na naravno vrednoto državnega ali lokalnega pomena;
− kratka oznaka naravne vrednote;
− opredelitev zvrsti naravnih vrednot;
− geografska opredelitev lokacije naravne vrednote z Gauss-Kruegerjevimi koordinatami
(Sistem varstva narave…, 2007; Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot, 2004).
S Pravilnikom o določitvi in varstvu naravnih vrednot je na območju predlaganega Krajinskega
parka Dobeno določenih 24 naravnih vrednot, od katerih je 17 jam in brezen. Na območju
Rašiškega osamelca, ki ga meja predlaganega krajinskega parka ne zavzema v celoti, pa je
skupaj določenih kar 35 naravnih vrednot (11 jih je izven predlaganega parka), od katerih je 25
jam in brezen (še 8 je izven predlaganega parka).
Po pomenu so jame in brezna z Zakonom o varstvu podzemnih jam opredeljene kot naravne
vrednote državnega pomena, medtem ko so druge naravne vrednote na območju Rašiškega
osamelca, razen Ručigajevega studenca, opredeljene kot naravne vrednote lokalnega pomena.
Naravne vrednote državnega pomena so po Uredbi o zvrsteh naravnih vrednot tiste, ki imajo
mednarodni ali velik narodni pomen. Določijo se na podlagi naslednjih kriterijev:
− izjemnost, tipičnost, kompleksna povezanost, ohranjenost ali ekosistemska, znanstvenoraziskovalna ali pričevalna pomembnost na območju Republike Slovenije; kar pomeni,
da se uvrščajo med tretjino tistih naravnih vrednot, ki imajo najbolj izražene lastnosti
glede na vse zbrane in med seboj primerljive naravne vrednote;
− redkost na območju Republike Slovenije (uvrščajo se med desetino tistih naravnih
vrednot, ki imajo primerljive lastnosti);
− vključenost naravne vrednote v drugo kompleksno naravno vrednoto, ki je državnega
pomena;
− status oziroma mednarodni pomen naravne vrednote na podlagi ratificiranih mednarodnih pogodb, sporazumov in drugih dogovorov oziroma ugotovitev o mednarodnem
pomenu na podlagi meril mednarodnih organizacij;
− vključenost v zavarovano območje, ki ga je ustanovila država, ne glede na to, če po
strokovnih kriterijih sodijo med naravne vrednote lokalnega pomena (Uredba o zvrsteh
naravnih vrednot, 2002).
Preglednica 8: Seznam naravnih vrednot na Rašiškem osamelcu.
Vir: Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot, 2004; Zavod RS za varstvo narave, 2008.
Identifikacijska
številka
41708
44585
44586
44715
41709

Ime
naravne
vrednote
Anžinova
gomeščica
Brezno 1 pri
Dovčarju
Brezno 2 pri
Dovčarju
Florjanova
jama
Gomešica
na
Pirnatovem

Pomen

Kratka oznaka naravne vrednote

zvrst(i)
naravne
vrednote

državni

jama severno od Zgornjega Dobena

geomorfp

državni

jama na južnem pobočju Rašice

geomorfp

državni

bezno

geomorfp

državni

jama severno od Zgornjega Dobena

geomorfp

koord x
koord y
463731
110890
463130
110240
463150
110250
463574
110571

državni

jama zahodno od Srednjega Dobena

geomorfp

464020
110690
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48158

državni

brezno
vodoravna jama severno od gradu Jablje pri
Mengšu
izvirna vodna jama pod gradom Jablje pri
Mengšu

geomorfp
geomorfp,
hidr

državni

Jama na Velikem vrhu

geomorfp

državni

jama severno od Zgornjega Dobena

geomorfp

državni

jama z breznom in etažami, poševna jama

geomorfp

državni

jama z breznom in etažami, poševna jama

geomorfp

državni
državni

jama stalni izvir
Brezno zahodno od Mengša, na vzhodnem
vznožju Gobavice

državni

poševno ali stopnjasto brezno

geomorfp

državni

jama z breznom in etažami, poševna jama

geomorfp

državni

brezno

geomorfp

državni

brezno

geomorfp

državni

brezno

geomorfp

državni

jama, južno od Zgornjega Dobena

geomorfp

državni

jama severno od griča Onger, zahodno od
Trzina

geomorfp

državni

spodmol, kevdrc

geomorfp

državni

vodoravna jama

geomorfp

40217

Velika jama
Lisičja
luknja
Zidanica na
Rašici

državni

vodoravna jama

geomorfp

41713

Zvonilo

državni
lokalni

geomorfp
geomorf,
hidr, bot

lokalni

lokalni

park za gradom z lipovim drevoredom v
Mengšu

7960

Planik
Mlake bajer 1
Mlake bajer 2
Mengeš –
park ob
Ravbarjeve
m gradu
Rašica Dobeno Gobavica
Phliški
bajer
Mengeš Jezero v
Pristavi
Ručigajev
studenec
Smrekarjev
studenec

jama severno od Zgornjega Dobena
zamočvirjena kraška uvala s ponikalnico
Ručigajev studenec pod vasjo Srednje Dobeno
bajer v Mlakah pri Trzinu, rastišče
okroglolistne rosike (Drosera rotundifolia)
bajer v Mlakah pri Trzinu, rastišče
okroglolistne rosike (Drosera rotundifolia)

7693

Sračja
dolina

41714
41715
41718
44717
40218
40793
41712
42578
41585
48519
40790
40791
40792
41710

47762
40372
40401

4154
5344
5491

5262
5032 V
5281
5064
2073

Jablje 4
Jama v
Jabljah 2
Jama v
Jabljah 1
Veliki vrh jama
Keškova
sapnica
Markonova
jama
Matevžkova
jama
Ručigajev
studenec /
izvir

državni

Sapnica
Smrekarjev
a škajnerca
Sršenova
Kajžarca
Škajnerca 1
nad Vesco
Škajnerca 2
nad Vesco
Škajnerca 3
nad Vesco
Špranja za
znožjem
Trzinska
jama/zasuto
brezno pri
Trzinu

državni

lokalni

lokalni
lokalni

osameli kras na Rašici, Dobenu in Gobavici
zalit nekdanji glinokop ob cesti Mengeš Utik, vzhodno od Šinkovega Turna

lokalni

ohranjen zalit glinokop z otočkom in trsjem
zahodno od Mengša

državni

izvirna vodna jama z zatrepom na Dobenu

lokalni

kraški izvir pri Vesci pod Rašico
dolina zgornjega toka Črnušnice s habitati
redkih in ogroženih vrst in ostanki nižinskega
gozda v Črnučah

lokalni
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geomorfp

geomorfp,
hidr
geomorfp

ekos, bot
ekos, bot

onv
geomorf,
geomorfp,
hidr
ekos

465815
110975
465930
110960
465910
110960
461490
110960
463450
110680
461630
110810
460680
110980
464610
111020
466520
113650
462590
112160
463007
112435
462820
11236
462690
112160
462650
112170
463710
110160
466070
110130
462580
110580
462400
110670
462450
110620
463680
111170
465080
110900
465715
109423
465288
109313
467177
114099
464258
110897
464750
113630

hidr

465925
113000
464590
111045
462410
112150

hidr, ekos,
bot, zool

462350
109500

ekos, zool
hidr,
geomorf

da
da
da
ne
da
ne
ne
da
da
ne
ne
ne
ne
ne
da

da
da
da
da
da
da
da
da

ne
da/ne
da
ne
da
ne
da
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Vsaka naravna vrednota je opredeljena z najmanj eno zvrstjo. V primeru, da je opredeljena z
več zvrstmi, se vsaj ena (ponavadi prva navedena) nanaša na vrednostne lastnosti, ki so
značilne za celotno naravno vrednoto. Na območju kraškega Rašiškega osamelca zaradi
številčnosti jam prevladujejo podzemeljske geomorfološke naravne vrednote (geomorfp), na
območju pa so prisotne tudi druge zvrsti naravnih vrednot, ki so podrobneje opredeljene v
Prilogi 1.
Za vse vrste naravnih vrednot so določene splošne varstvene usmeritve9, varstveni režimi10 in
posredno tudi razvojne usmeritve11, ki se uresničujejo z izvajanjem ukrepov varstva. Varstvene
usmeritve in režimi določajo osnovno načelo varstva, ki predpostavlja, da se posegi, dejavnosti
in druga ravnanja na območju naravnih vrednot izvajajo na način, kateri ne bo poškodoval ali
uničil naravne vrednote. Tudi z Zakonom o ohranjanju narave je določeno, da je z naravnimi
vrednotami potrebno ravnati tako, da se ne ogrozi njihovega obstoja. Varstvo naravnih vrednot
se nanaša predvsem na ohranjanje njihovih vrednostnih lastnosti, zaradi katerih je del narave
opredeljen kot naravna vrednota, hkrati pa se ohranjajo tudi druge fizične, fizikalne, kemijske,
vidne in funkcionalne lastnosti (Sistem varstva narave…, 2007). Z Uredbo o zvrsteh naravnih
vrednot pa je določeno, da se posegi in dejavnosti izvajajo na naravni vrednoti le v primeru, če
ni drugih prostorskih ali tehničnih možnosti za izvedbo posega ali opravljanje dejavnosti.
V prilogi Pravilnika o določitvi in varstvu naravnih vrednot so za posamezno zvrst naravne
vrednote določene podrobnejše varstvene in razvojne usmeritve. Za tiste zvrsti naravnih
vrednot, ki so prisotne na Rašiškem osamelcu, so podrobnejše varstvene in razvojne usmeritve
predstavljene v Prilogi 2.
Za izvajanje posegov v naravo na naravnih vrednotah je potrebno pridobiti naravovarstvene
pogoje in naravovarstveno soglasje, ki je skladno s predpisi s področja graditve objektov in
ohranjanje narave (Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot, 2004).

9

Varstvene usmeritve so usmeritve za izvajanje posegov in dejavnosti na način, ki ohranja naravne vrednote.
Lahko se nanašajo na vrednostne lastnosti naravnih vrednot, neposredne dejavnike ogrožanja ali posege,
dejavnosti oziroma ravnanja človeka, ki vplivajo na naravno vrednoto. Predstavijo se lahko na pozitiven način
(npr. kako ravnati) ali na negativen način (npr. kako ne ravnati). Glede na podrobnosti vsebine jih delimo na
splošne (načelne in se nanašajo na varstveni cilj), podrobne (nanašajo se na dejavnike ogrožanja, delno pa tudi na
način izvajanja posegov, dejavnosti ali ravnanj) in konkretne (nanašajo se na način izvajanja konkretnih,
geografsko opredeljenih posegov, dejavnosti ali ravnanj). Odnos med njimi je vedno hierarhičen, kar pomeni, da
se podrobne varstvene usmeritve opredelijo v vsebinskem okviru splošnih. Če je naravna vrednota opredeljena z
več zvrstmi, se varstvene usmeritve seštevajo in dopolnjujejo (Sistem varstva narave…, 2007).
10
Določajo se z akti o zavarovanju, razen za podzemne jame, za katere je varstveni režim predpisan z Zakonom o
varstvu podzemnih jam. Varstveni režimi so prepovedi, s katerimi se prepreči ali omeji izvajanje posega,
dejavnosti ali ravnanja človeka na območju naravne vrednote ali na območju vpliva na naravno vrednoto (Sistem
varstva narave…, 2007).
11
Z njimi se pospešujejo usmeritve za rabo naravnih vrednot, dejavnosti in ravnanja, ki so koristna za ohranjanje
naravnih vrednot. Opredeljene so z namembnostjo naravnih vrednot, kot so na primer raziskovalna, zdravstvena,
kulturovarstvena namembnost, ogledovanje, obiskovanje naravnih vrednot zaradi doživljanja narave, spoznavanja
in izobraževanja, naravi prijazne rekreacije (Sistem varstva narave…, 2007).
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8.1.1 Podrobnejši opis naravnih vrednot na Rašiškem osamelcu
Kraške jame in brezna
Jame in brezna so podrobneje opisana v poglavju Geomorfološke značilnosti. Nobena izmed
jam zaenkrat še ni urejena za turistični obisk, saj so v večini primerov manjše in težje dostopne.
Pri urejevanju jam za obisk v prihodnosti pa bo potrebno upoštevati vse varnostne režime, ki
bodo zagotavljali ustrezno varovanje le-teh.
Planik
Pod naseljem Spodnje Dobeno je opazna nastajajoča slepa dolina Planik, ki je določena za
geomorfološko, hidrološko in botanično naravno vrednoto. Voda vanjo priteka iz dveh
severozahodnih grap (potok z izvirom pod cesto pod Spodnjim Dobenom in kraški Ručigajev
studenec, ki izvira iz jame) ter iz kraškega izvira pod zatrepom na južnem obrobju Planika. Tik
pred prehodom slepe doline v Kamniškobistriško ravnino se dolina zoži, potok pa ponikne.
Ponorna voda potoka ponovno izvira iz vodne jame pod gradom Jablje, v podnožju okoli 18 m
visoke skalnate rebri, za katero so na površju značilni gosti kamni z gladko površino, ki so
nastali iz neznanega vzroka. Od gradu Jablje voda naprej teče po kanalu in se izliva v potok
Šumberk, ki teče tik ob robu Kamniškobistriške ravnino (Gams, 2003).
Slika 16: Dolina Planik s pogledom proti jugozahodnem obrobju.

Frišek, julij 2008.
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Po ponoru Planika se aluvialno dno slepe doline dvigne za 1–2 m (Gams, 2003). Ob višjih
vodah pa potok ne ponikne, temveč površinsko odteče v potok Šumberk. Vzrok za občasno
površinsko odtekanje v slepi dolini je slabše razvit kras, ki ni dovolj prevotljen in zato ni
sposoben odvajati visokih voda.
Kot vzrok za nastanek te slepe doline Gams (2003) predpostavlja ugrezanje Kamniškobistriške
ravnine za približno 10 m, pri tem pa je med slepo dolino Planik in Kamniškobistriško ravnino
nastala tudi reber.
Slika 17: Ponor potoka Planik v gozdu pod pobočjem.

Frišek, julij 2008.

Botanikom slepa dolina Planik omogoča spoznavanje razlik pri rastlinah, ki uspevajo v
močvirnem in sencoljubnem območju ter tistih, ki uspevajo na suhem in prisojnem območju. V
jugozahodnem delu doline je z jelšami poraslo nizko barje, ki proti jugovzhodu prehaja v gozd
z jelšami in vrbami s sencoljubnimi rastlinami. Gnojene travnike pa zaradi košenj porašča
spremenjena travna vegetacija (Gams, 2003).
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Na območju se pojavlja rastišče orhideje Loeselova grezovka, ki se s svojimi rumenozelenimi
cvetovi zelo dobro barvno zliva z okoljem, zato jo je težko najti. Še dodatni problem pa
predstavljajo potrebni specifični rastiščni pogoji, saj v sušnih obdobjih sploh ne odžene.
Zaradi posebne občutljivosti ekosistema v dolini Planik območje ni primerno za večje
turistične oglede ali množične obiske. Tako tudi Občina Mengeš pri svoji turistični ponudbi
tega območja ne izpostavlja.
Bajerja v Mlakah pri Trzinu
Oba bajerja sta od leta 2004 varovana kot začasni lokalni naravni vrednoti v občini Trzin. Leta
2008 pa je občina podala pobudo Zavodu RS za varstvo narave za trajno zavarovanje teh
naravnih vrednot, saj predstavljata lokalno botanično in ekosistemsko naravno vrednoto z
rastiščem okroglolistne rosike (Drosera rotundifolia)12. Postopek je bil v času pisanja
diplomske naloge še v teku.
Bajer 1 se nahaja na območju nekdanjega glinokopa, zahodno od Trzina ob potoku Blatnica.
Glinokop je zalila voda, tako da so nastali trije bajerji, dva večja in en manjši. Prvi bajer
domačini imenujejo kot Frnihtov bajer.
Slika 18: Frnihtov bajer, slikan z mesta, kjer so pogosti pikniki.

Frišek,
september
2008.
12

Je mesojeda rastlina, ki je dobro prepoznana po značilnih listih s pecljatimi žlezami, ki so na koncu odebeljene
in izločajo lepljivo tekočino. Po njih je rastlina dobila tudi ime, saj so videti kot kapljice rose. Ko žuželka sede na
list, ne more več z njega, ker se prilepi na lepljivi izloček žlez. Rastlina žuželko s prebavnimi sokovi razgradi,
uporabne snovi preidejo v notranjost lista, ostanke pa z listne površine spere deževnica. Okroglolistna rosika
uspeva na šotnih bajerjih in je ogrožena zaradi spreminjanja življenjskega prostora, kar pa se na mokriščih lahko
hitro zgodi. Kljub nenavadnim listom je rosika v naravi hitro spregledana, saj si jo običajno predstavljamo v večji
velikosti, list pa je manjši od kovanca za cent (Skoberne, 2007).
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Okoli bajerjev je speljana ozka gozdna pot, v bližini pa poteka tudi urejena trim steza. Na
bajerjih niso vidni večji posegi, samo bajer v bližini ceste, ob katerem je tudi primerno mesto
za piknik, je onesnažen z odvrženimi odpadki obiskovalcev.
Bajer 2 pa predstavlja prehodno barje13 in se nahaja ob potoku Motnica. Obrobljajo ga obrečni
gozdovi velikega jesena (Fraxinus excelsior) in črne (Alnus glutinosa) ali sive jelše (Alnus
viridis), ki uspevajo ob tekočih vodah in na občasno poplavljenih rastiščih. Prehodna barja
poraščajo značilne združbe nizkih in srednje visokih šašev, šotni in drugi mahovi, prehodne
združbe, združbe bazičnih in zakisanih nizkih barij, visokih barij ali vlažnih travišč (Brozovič,
2004).
Kljub temu, da je celotno območje naravne vrednote zaradi specifične vegetacije težko
prehodno, je bilo neposredno ob Motnici opaznih več klopi, kar dokazuje, da ljudje le zahajajo
v ta predel.
Območje obeh bajerjev je eno izmed bolj ogroženih območij v krajinskem parku, saj bodo v
prihodnosti del območja s širitvijo industrijske cone Trzin morali izsušiti. Če bodo izsušili
večji del območja, se lahko zgodi, da bo voda odtekla tudi iz sedaj še ohranjenih mokrišč
(Štebe, 2008). Oba bajerja pa imata poleg ohranjanja biotske raznovrstnosti tudi pomembno
rekreacijsko vlogo, še posebej za prebivalce Trzina, saj se nahajata v njihovi neposredni bližini.
Park ob Ravbarjevem gradu
V parku so zasejane lipe. Lipov drevored se razprostira od Ravbarjevega gradu proti potoku
Pšata, kjer se začenja tudi urejena sprehajalna pot. Nekoč mogočni drevored danes ostaja bolj
ali ne opuščen, kljub temu da predstavlja primerno izhodišče za sprehajalno pot.
Osameli kras Rašica, Dobeno in Gobavica
Osameli kras Rašica, Dobeno in Gobavica predstavlja del večjega območja RašiškoMoravškega krasa, kot ga je imenoval Gams (2003). Osameli kras obsega celoten severni del
Rašiškega osamelca, za katerega je značilno kraško območje in na katerem se pojavljajo tudi
vse kraške jame in brezna. Podrobneje je opisan v poglavju Geomorfološke značilnosti.
Osameli kras predstavlja naravno vrednoto, ki obsega največje območje in tako pomembno
prispeva k prepoznavanju osamelca.
Phliški bajer
Bajer predstavlja ekosistemsko naravno vrednoto in leži med dvema osamelcema – med
severozahodnim pobočjem Rašiškega osamelca in južnim pobočjem Koseškega hriba, na
prehodu med Skaruškim poljem in Kamniškobistriško ravnino. Ima podolgovato, ovalno
obliko in je usmerjen v smeri vzhod–zahod. Severno in južno obrežje barja obdaja gozd, na
vzhodu in zahodu pa se pojavlja močvirje, ki se nadaljuje v vlažen travnik.

13

Prehodno barje je vmesna oblika med visokim in nizkim barjem. Nastane, ko se v nizkem barju nakopiči vedno
več odmrlih rastlin, tako so tla vedno bolj suha, gladina podtalnice se zniža, zato se na območju lahko naselijo
zahtevnejše rastlinske in drevesne vrste (Geografija, 2001).
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V Phliški bajer se stekata dva manjša pritoka. Iz njega pa izteka potok Graben, ki ga imenujejo
tudi Dobrova in ima že takoj na začetku regulirano strugo. Bajer je plitev in ne presega 2 m
globine. V dolžino meri približno 300 metrov, na najširšem delu pa je širok 100 metrov.
Glede imena bajerja obstajajo različne izpeljanke. Na karti je označen kot Phliški bajer,
domačini mu pravijo kar Bajer, okoličani Kotnski bajer ali Kriški bajer, saj je to ozemlje nekoč
pripadalo Kriškemu gradu pri Kamniku. Kunstelj omenja tudi ime Pliški bajer, ki pa se naj bi
razvil iz imena Briški, Briškijevi iz Dobrepolja so namreč sedaj lastniki te zemlje. Iz tega pa se
je tudi razvilo ime Phliški bajer (Kunstelj, 1992).
Bajer je nastal na podoben način kot jezero v Pristavi, in sicer z zalitjem nekdanjega glinokopa.
V njem so kopali glino za opeko, ki so jo sušili na soncu ali v improviziranih pečeh. To glino
naj bi vozili tudi v opekarno v Mengeš. Pozimi, ko pa je voda v bajerju zmrznila, so lomili led
za potrebe okoliških gostiln in mesarij (Kunstelj, 1992).
Na bajerju se pojavlja problem zaraščanja, zato so ga približno pred dvajsetimi leti ponovno
prekopali ter odstranili plast zemlje in trave. Danes bajer postaja priljubljena točka
obiskovalcev predvsem zaradi športnega ribolova. Na jezeru je dovoljen športni ribolov z
dovolilnico, ki jo ribič lahko kupi ob cesti pred jezerom. V jezeru se pojavljajo: postrv, krap,
ščuka, ostriž, som, amur, linj, koreselj in rdečeperka. Lastnik vanj vlaga tudi krape, večje od 2
kg (Phliški bajer – ribolov, 2008). Okolica jezera pa je dovolj privlačna tudi za enodnevna
taborjenja. Kopanje v bajerju zaradi umazane vode ni priporočljivo. Mimo pelje sprehajalna
pot, ki vodi do Mengeške koče.
Bajer sicer leži že v občini Mengeš, vendar je z avtomobilom edini možni dostop do njega iz
Vodiške smeri. Približno 100 m severno od bajerja namreč poteka lokalna cesta Mengeš–
Vodice, ki z odcepom omogoča neposredni dostop do bajerja.
Jezero v Pristavi
Območje glinokopa v Mengšu oziroma jezero v Pristavi je določeno za ekosistemsko in
zoološko naravno vrednoto. Zaradi svojih izjemnih biotopskih, zooloških in hidroloških
vrednot pa je bilo leta 2000 s strani mladinskega društva v občini Mengeš predlagano za
naravni spomenik, ki je najmanj restriktivna kategorija ožje zavarovanih območij. Zavod RS za
varstvo narave, OE Kranj, je za predlog pripravil strokovne podlage, vendar občinski svet
zaradi volje tedanje občinske politike predloga ni sprejel.
Prioritetna naloga načrta za izvedbo varstva tega območja, rabe in upravljanja predlaganega
zavarovanega območja je postavitev infrastrukture za informiranje obiskovalcev, usmerjanje
poseganja v habitate in ureditev vodnega režima. Celoten načrt je zasnovan s ciljem, da bo
koristno tako za okoliške prebivalce kot naravo.
Jezero v Pristavi leži zahodno od Mengša. Obkrožajo ga kmetijske površine ter gozdne
površine Dobena in Gobavice. Predstavlja sekundarni biotop, saj je nastalo zaradi izkopavanja
gline za gradbene produkte. Takratni lastnik glinokopa je bil Mihael Stare. Leta 1868 ga za
potrebe svoje opekarne ni več uporabljal, ker je odprl dva nova glinokopa severozahodno od
tega (Stražar, 1993). Ker območje sestavlja neprepustna geološka podlaga, je glinokop zalila
padavinska voda. Višina vode v glinokopu je tako odvisna od padavinske vode in tekoče vode
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izvirov in potokov, ki se pojavljajo vzhodno od glinokopa na stiku različnih geoloških podlag.
Nekaj izvirov se steka v glinokop. Odtok vode iz glinokopa pa je nerazločen, kljub temu večina
vode odteče po depresiji severno od gradbenega podjetja SCT. Gladina vode se je uravnavala s
črpanjem vode za potrebe proizvodnje SCT, leta 1998 pa se je črpanje prekinilo, tako je
gladina vode dosegla sedanji nivo.
Poleg gline je prisoten tudi peščenjak, skrilavec in meljevec, severno in južno vzpetino nad
glinokopom pa sestavlja dolomit, ki ga izkoriščajo v kamnolomu (Rogelj, 2000).
Območje glinokopa in širše vplivno območje pokrivajo naslednji habitatni tipi oziroma biotopi
(Rogelj, 2000):
1. trstičevje: navadni trst (Phragmittes australis), življenjski prostor male in velike
bobnarice ter močvirske trstnice, pas ob vodi in plitvine v severni polovici glinokopa
ter na otoku;
2. vrbovje: vrba (Salix sp.), življenjski prostor vrbje listnice in zelenca, zahodna obala;
3. jelševje: siva jelša (Alnus incana) in črna jelša (Alnus glutinosa), vlažna in pogosto
poplavljena rastišča – višje lege ob obali in travniki z višjo podtalnico;
4. obvodno šaševje in bičevje: primarna združba pri zaraščanju stoječih in tekočih voda,
sekundarno pa kot stadij sukcesije opuščenih vlažnih travišč, življenjski prostor za
kačje pastirje in dvoživke;
5. pionirsko borovje: rdeči bor (Pinus sylvestris), rastišča s težko dostopno vodo, severni
in severovzhodni del;
6. prodišče (umetno – posledica proizvodnje betonskih elementov): življenjski prostor
malega deževnika, večje količine spranega proda so zravnane na vzhodni obali;
7. močvirno travišče: travišče z visoko podtalnico v večjem delu leta in občasno
poplavljeno, travnik ob borovju na vzhodu in pas travnika na zahodni strani z rastiščem
širokolistnega munca (Eriophorum latifolium);
8. povirje – povirno mokrišče: siva jelša, vrbe, bičje in šaševje, življenjski prostor dvoživk
(odlaganje mresta), največja povirja v gozdu, zahodno od glinokopa;
9. potok, studenec: povirna voda se združi v potoček, pogosti kačji pastirji;
10. močviren gozd: hrast, siva jelša in topol, življenjski prostor črne štorklje, fragmenti
močvirnega gozda v okolici glinokopa;
11. vodna vegetacija: plavajoča in pritrjena na dno, zaradi ribiške dejavnosti je delež
plavajoče vegetacije manjši;
12. kmetijske površine: travnik z ekstenzivno rabo v zahodnem delu območja (velika
raznolikost semenovk), intenzivno in redno gnojen travnik severno od gradbenega
podjetja SCT;
13. zapuščene stavbne površine: potencialna gnezdišča za mnoge vrste ptic, katerim se je
naravni prostor zmanjšal ali popolnoma izginil.
Leta 1999 je Rogelj (2000) na območju jezera v Pristavi popisal naslednje živalske vrste:
− dvoživke: 5 vrst (hribski urh, navadna krastača, zelena žaba, pisana žaba in
debeloglavka;
− kačji pastirji: 27 vrst, med njimi po Rdečem seznamu 3 ranljive vrste (rjava
deva, modroriti spremljevalec in malinovordeči kamenjak), 1 kritično ogrožena
(stasiti kamenjak) in 1 nezadostno poznana (zelena pazverca);
− ptice: 123 vrst ptic, od katerih jih 92 na območju zanesljivo gnezdi.

60

Strokovne podlage za Krajinski park Dobeno

Slika 19: Jezero v Pristavi – predlagan za naravni spomenik.

Frišek, september 2008.

V jezeru v Pristavi so po podatkih Ribiške družine Bistrica Domžale prisotne naslednje vrste
rib: krap, amur, som, ščuka, smuč, klen, mrena, linj, platnica, pohra in zelenka, ki se lahko
lovijo za komercialni ribolov (Ribiška družina Bistrica Domžale, 2008). Ribiči lahko ribolovno
dovolilnico kupijo pri Tomšiču ob poti, ki vodi na jezero. Na jezeru pa je prepovedana uporaba
plovil, kopanje in drsanje. Niso dovoljeni tudi pikniki in uporaba odprtega ognja, izjemno le v
dogovoru z gospodarjem jezera. Na vse te prepovedi opozarjajo table ob jezeru. Okoli jezera je
urejena tudi sprehajalna pot, ki pa je na nekaterih delih že bolj zaraščena z grmovjem. Ob poti
pa so postavljene tudi opozorilne table z napisi: »Pozor! Drstišče in gnezdišče. Prepovedan
prehod in ribolov.«.
Po merilih vrednotenja območja kot primernega za naravni spomenik (izjemnost, tipičnost,
kompleksnost, ohranjenost, redkost ter ekosistemska, znanstveno-raziskovalna in pričevalna
pomembnost) je Rogelj (2000) v svojih strokovnih podlagah posebej izpostavil ekološki vidik,
pri katerem je upošteval naslednje kriterije:
− ekosistemi z visoko stopnjo ohranjenosti: glinokop je sekundarni biotop, zato je vpliv
človeka na ekosistem velik in ga ne moremo opredeliti kot ekosistem z visoko stopnjo
ohranjenosti;
− ekosistemi z veliko pestrostjo habitatov oziroma veliko pestrostjo vrst: prej
opredeljeno število habitatnih tipov in živalskih skupin dokazuje veliko pestrost na
zelo majhnem prostoru;
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− redkost ekosistema: ker je podobnih ekosistemov na državnem nivoju veliko, je pomen
glinokopa v Mengšu lokalen, saj je v Ljubljanski kotlini podobnih še ohranjenih
ekosistemov malo;
− ekosistemi, katerih sestavni deli so ogrožene rastlinske ali živalske vrste: v Rdeči
seznam je uvrščenih 5 vrst kačjih pastirjev, vse vrste dvoživk, ki se pojavljajo na
območju, in 47 vrst ptic.
Čeprav je območje jezera v Pristavi opredeljeno kot naravna vrednota in je del ekološko
pomembnega območja Rašica, Dobeno, Gobavica, ima zaradi naslednjih značilnosti večji
pomen (Rogelj, 2000):
− Na zelo majhnem prostoru je velika pestrost habitatov.
− Območje ima kot nosilec biotske raznolikosti v intenzivni kmetijski krajini tega dela
Ljubljanske kotline širši pomen.
− Na območju je prisotnih 123 vrst ptic, od tega 92 gnezdečih, 47 na Rdečem seznamu
ogroženih vrst ptic, med njimi pa so tudi mednarodno ogrožene.
− Območje je potencialno primerno za prisotnost ogroženih dvoživk.
− Na območju so prisotni ogroženi kačji pastirji, med katerimi je ena vrsta kritično
ogrožena.
− Je pomembno prehranjevalno območje selečih ptic.
− Ima izobraževalni in raziskovalni pomen.
To pa so dovolj tehtni razlogi, da bi bilo Jezero v Pristavi zavarovano kot naravni spomenik
lokalnega pomena.
Sračja dolina
Sračja dolina se razteza ob zgornjem toku potoka Črnušnica od Črnuč proti Rašici. Dolino
obdajajo iz skrilavcev zgrajene vzpetine Stražni hrib, Medvedka, Straža in Tabor. Pobočja
poraščajo mešani bukovi in borovi gozdovi, v dolini pa se zaradi peščenih in glinenih naplavin
ter posledičnega slabega odtekanja vode pojavljajo močvirni predeli. Njiv je malo, predvsem so
značilne za osrednji del doline. Pri negozdnih površinah pa prevladujejo ekstenzivni in
mokrotni travniki.
V letu 2000 je bila na območju Sračje doline izvedena inventarizacija favne, flore, vegetacije in
habitatov, s katero so bili prostorsko opredeljeni tipi habitatov, ki so dejansko ali potencialno
ogroženi, in popisana vrsta flore, favne ter vegetacije. Osredotočili so se predvsem na naslednje
vrste favne, flore in vegetacije (Poboljšaj, 2000):
1. vrbnice
So skupina vodnih žuželk, ki predstavljajo bioindikatorje pri biološkem ocenjevanju kakovosti
površinskih voda. Z inventarizacijo je bilo ugotovljeno, da so na območju Sračje doline
prisotne običajne in splošno razširjene vrste, kar pomeni, da je Črnušnica s svojimi pritoki
kljub bližini mesta še vedno bolj ali manj neonesnažena.
2. kačji pastirji
Z inventarizacijo je bilo naštetih 6 kačjih pastirjev, med katerimi je veliki studenčar
(Cordulegaster heros) na Rdečem seznamu kačjih pastirjev v Sloveniji. Na njihovo populacijo
je izredno negativno vplivala izgradnja ribnika v osrednjem delu doline.
3. mladoletnice
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Zaradi heterogenosti vodnih mikrohabitatov v Črnušnici s pritoki je bilo določenih tudi
relativno visoko število družin mladoletnic. Kakršnikoli posegi v strukturo habitatov ter
količino in vrsto organskih snovi v potoku pa vplivajo na spremembo vodne favne in s tem tudi
na izginotje nekaterih vrst.
4. dnevni metulji
Ugotovljenih je bilo 53 vrst dnevnih metuljev. S tem podatkom je Sračja dolina glede na ostale
predele osrednje Slovenije relativno vrstno revna. Ker pa je med ugotovljenimi vrstami kar 7
ogroženih vrst, je pomembno naravovarstveno zavarovanje območja.
5. dvoživke
Z inventarizacijo je bilo na 11 najdiščih naštetih 8 vrst dvoživk. Obstoječa mrestišča
predstavljajo v glavnem občasne luže v zamočvirjenih območjih, manjši tolmuni potokov z
bolj ali manj stoječo vodo ter izvirni deli pritokov Črnušnice, saj v Sračji dolini ni večjih
stoječih voda. Čeprav dvoživke v Sračji dolini niso prisotne v velikih populacijah, pa se tu
nahajajo vse pričakovane vrste, predvsem pa tiste, katerih habitati se zaradi urbanizacije
vztrajno krčijo.
6. ptiči
S popisom ptic v Sračji dolini je bilo ugotovljenih 45 vrst ptic, izmed katerih jih 39 gnezdi na
območju, 5 vrst pa jih gnezdi v okolici. To je za tako majhno območje relativno veliko število.
Med gnezdilkami je 5 vrst tudi na Rdečem seznamu ogroženih vrst ptic Slovenije (podhujka,
skobec, siva čaplja, črna žolna in rjavi srakoper).
Pri inventarizaciji so bile ocenjene tudi naravovarstvene vrednosti posameznih območij, pri
čemer so bili najbolj visoko ovrednoteni predvsem močvirni in mokrotni travniki, ki so prisotni
predvsem v zgornjem delu Sračje doline, ter klimaksni bukovi gozdovi na pobočjih (Poboljšaj,
2000).
Slika 20: Grob poseg v okolje v Sračji dolini – danes se pobočje počasi zarašča.

Frišek,
julij 2008.
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V letih 1999/2000 je v osrednjem delu Sračje doline z večjim zemeljskim izkopom prišlo do
grobega posega v okolje, ki je viden še danes. Na tem območju so posekali sestoj črne jelše in
južno pobočje s črnim borom, uničili mokrotne travnike in z regulacijo grobo posegli v strugo
pritoka Črnušnice. Pobočje se počasi zarašča, vendar se na njem ob večjih padavinah pojavlja
močna erozija tal. Antropogena ribnika, ki sta nastala pod pobočjem, na drugi strani poti, ob
terenskem obisku nista imela vode. Pri inventarizaciji Sračje doline so antropogena ribnika po
eni strani ocenili kot pozitivno, saj bi lahko predstavljala večjo vodno površino, ki na območju
Sračje doline ni prisotna in bi kot potencialno mrestišče lahko pritegnila populacijo dvoživk.
Po drugi strani so to možnost tudi zanikali, saj obstaja dvom, ali bi bilo razmnoževanje
ranljivejših vrst dvoživk (kot so zelena rega, pupki, hribski urh in rosnica) zaradi prisotnosti in
predacije rib sploh uspešno. Ker so se na območju nadaljnji posegi ustavili, se uničeni
ekosistemi počasi sami obnavljajo.
Območje Sračje doline je priljubljeno rekreacijsko območje in prostor za prirejanje piknikov za
Črnučane, Ljubljančane in okoliške prebivalce, zato je potrebno najti primeren režim, kako
urediti te rekreacijske dejavnosti. Le-tako bi namreč lahko omejili poseganje v močvirnate
habitate, preusmerili obiskovalce v območja manjše naravovarstvene vrednosti in posledično
ohranili najbolj ogrožena območja.

8.2 Ekološko pomembno območje
Z opredeljevanjem ekološko pomembnih območij, ki predstavljajo biotsko najvrednejša in
najpomembnejša območja, se z blagim varstvenim režimom ohranja slovenska biotska
raznovrstnost. Varstveni režim na ekološko pomembnih območjih je predvsem usmerjen v
načrtovanje rabe prostora in naravnih dobrin ter izvajanje spodbujevalnih ukrepov na teh
območjih.
Pred določitvijo ekološko pomembnih območij se izpolni podatkovna baza o rastlinskih in
živalskih vrstah ter habitatnih tipih. Z analizo zbranih podatkov se oblikuje strokovni predlog
za ekološko pomembno območje, ki ga v končni fazi sprejme vlada (Sistem varstva narave…,
2007).
V Uredbi o varstvu ekološko pomembnih območij (2004) so določene varstvene usmeritve in
pravila ravnanja, ki zagotavljajo varstvo teh območij na dva načina:
−
s posegi v okolje naj prihaja do čim manjšega neugodnega vpliva na rastlinske in
živalske vrste ter habitatne tipe (to velja predvsem za tiste, zaradi katerih je določeno
območje opredeljeno kot ekološko pomembno območje);
−
varstvene usmeritve se vključujejo v načrte urejanja prostora in rabe naravnih dobrin.
Na ekološko pomembnih območjih, ki hkrati tudi niso posebna varstvena območja (območja
Natura 2000), zavarovana območja ali območja naravnih vrednot, za posege in dejavnosti v
naravi ni potrebno pridobiti naravovarstvenih pogojev in naravovarstvenega soglasja. Vse
posege pa se kljub temu mora načrtovati pod določenimi pogoji:
− v čim večji možni meri se mora ohranjati naravno razširjenost habitatnih tipov
(območje, v katerem so prisotni naravno obstoječi deli habitatnega tipa ali habitati
populacij) ter habitatov rastlinskih ali živalskih vrst;
− v čim večji meri se mora ohranjati njihovo kvaliteto in povezanost habitatov populacij;
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− če je bila povezanost habitatov populacij z načrtovanim posegom ali dejavnostjo
prekinjena, se mora omogočiti ponovno povezanost;
− pred izvajanjem kakršnihkoli posegov se morajo izvesti vsi tehnični in drugi ukrepi, s
katerimi se zagotovi čim manjši vpliv na habitatne tipe, rastline in živali ter njihove
habitate;
− posege in dejavnosti naj se načrtuje izven najbolj občutljivih in biotsko najvrednejših
delov ekološko pomembnih območij (Uredba o ekološko pomembnih območjih, 2004).
Na ekološko pomembnih območjih pa se izvaja tudi monitoring kazalcev, s katerim se:
− spremlja stanje rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov;
− ugotavlja učinkovitost ukrepov varstva glede doseganja ugodnega stanja rastlinskih
in živalskih vrst ter habitatnih tipov.
Monitoring se izvaja predvsem za tiste rastlinske in živalske vrste ter habitatne tipe, zaradi
katerih je bilo ekološko pomembno območje opredeljeno in pri katerih se najbolj očitno
odražajo spremembe v njihovem stanju (Uredba o ekološko pomembnih območjih, 2004).
Območje predlaganega Krajinskega parka Dobeno je določeno za ekološko pomembno
območje Rašica, Dobeno, Gobavica, ki je definirano kot gozdnata planota z zamočvirjenimi
dolinami in mokrotnimi travniki, z rastiščem Loeselijeve grezovke in kot življenjski prostor
ogroženih vrst žuželk. Kot ekološko pomembno območje je varovana tudi Sračja dolina, ki
predstavlja mokrotno dolino med Gameljnami in Črnučami, severno od Ljubljane in je
varovana zaradi velike pestrosti habitatnih tipov in bivališča ogroženih živalskih in rastlinskih
vrst.
Za posamezna ekološko pomembna območja so določene podrobnejše varstvene usmeritve teh
območij (Šolar Levar, 2006):
Za ekološko pomembno območje Rašica, Dobeno, Gobavica:
− nova območja poselitve naj se načrtujejo izven ekološko pomembnega območja;
− ohranjajo naj se gozdne površine.
Za ekološko pomembno območje Sračja dolina:
− osnovanje ali širjenje območja poselitve naj se načrtuje izven ekološko pomembnega
območja;
− ohranjajo naj se ekstenzivna travišča, mejice, grmišča, močvirne in vodne površine;
− na varovanih habitatnih tipih naj se ne izvaja gradbenih in zemeljskih del, kot so
odstranjevanje zemlje, ruše, šote in kamninske podlage (dela se lahko izvajajo le v
primeru, če je to nujno potrebno in v najmanjši možni meri).
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8.3 Območje Natura 2000
Na območju predlaganega Krajinskega parka Dobeno je kot posebno ohranitveno območje
določeno območje Rašice (SI 3000275), ki obsega 2212, 32 ha. Območje predstavlja osamelec
severovzhodno od Ljubljane z zamočvirjenimi dolinami in mokrotnimi travniki ter s termofilno
floro in redkimi rastlinskimi vrstami (Harmel et al., 2007).
Na območju pSCI Rašica se v naravi nahajajo ali pa obstaja možnost nahajanja kvalifikacijskih
vrst in habitatnih tipov, ki so podrobneje opisana v spodnjih dveh preglednicah.
Preglednica 9: Ekološke značilnosti kvalifikacijskih vrst na območju pSCI Rašica.
Kvalifikacijske
vrste
Ekološke značilnosti vrst
Opis. Je majhen netopir (dolžina trupa z glavo je 39–50 mm, razpon prhuti je 190–254 mm)
in predstavlja najmanjšega evropskega podkovnjaka (južni podkovnjak, veliki podkovnjak).
Ima trikotne uhlje, ki so pri vrhu zašiljeni, in majhne oči, pri katerih vidno polje zmanjšuje
kožnata podkev. Dlaka je tanka, svilnata in svetlo rumeno rjave barve s temnejšimi
konicami, le v prvem letu so sivi. Ob mirovanju se ovijejo v letalno opno, ki je skoraj
povsem črna.
Habitat. Najpogosteje so prisotni v toplih zavetrnih dolinah, poraslih z listopadnim drevjem
ali večjim grmičevjem. Ustrezajo jim tudi kraška območja. Zatočišča si najdejo v zvonikih,
podstrešjih, zapuščenih rudniških rovih ali podzemnih jamah. Večina populacije preživi od
aprila do septembra v poletnih zatočiščih, prezimujejo pa v zimskih zatočiščih z visoko
zračno vlago, pri temperaturi 5–11 °C.
Razmnoževanje. Parjenje poteka od septembra do novembra. Med zimo zarodek jajčni
folikel miruje, oogeneza je končana v začetku aprila, nekaj tednov kasneje sledi ovulacija.
Breja traja 2 meseca, mladič pa je ponavadi en sam. Izletavati začne v začetku avgusta.
Življenjska doba malega podkovnjaka je 13–14 let, glavni vzrok smrti predstavlja
pomanjkanje hrane.
Prehrana. Lovi predvsem nočne metulje, mladoletnice, mrežekrilce in nematocerne
mali podkovnjak dvokrilce, v manjšem obsegu pa tudi majhne hrošče. Tako je vezan na prehranjevalni habitat
gozda, obvodnega prostora in pašnikov. Lovi nizko, v počasnem letu in pogosto kroži.
(Rhinolophus
Razširjenost. Britansko otočje, srednja in južna Evropa, Ukrajina, južna Rusija, Turkestan,
hipposideros)
Mala Azija, Iran, Kašmir, Arabski polotok, Sudan in Eritreja. V Sloveniji je vrsta razširjena
v vseh fitogeografskih območjih, najmanjša gostota najdb je v subpanonskem območju in v
visokogorju alpske regije. Areal se v večini prekriva z razširjenostjo jam.
Ocena številčnosti. V okviru projekta Natura 2000 so na prezimovališčih prešteli približno
3200 malih podkovnjakov, na kotiščih pa okoli 4000 osebkov.
Ocena ogroženosti populacije. Vrsta je ogrožena zaradi izpostavljenosti kotišč14
človekovim posegom. Zaradi prenov podstrešij je vrsta izgubila že najmanj 60 % svojih
nekdanjih kotišč, kotišča v jamah pa so izpostavljena vandalizmu in motnjam obiskovalcev.
Glavni dejavniki, ki ogrožajo vrsto.
V zatočiščih:
− zaprtje dostopa v zatočišča (jame in drugi podzemni habitati, cerkvena
podstrešja, zvoniki, podstrehe drugih objektov);
− prenova objektov ali druge infrastrukture v neustreznem času;
− trajno uničenje ugodne mikroklime v jami (odpiranje novih vhodov, izsušitev
sifona);
− uporaba kemičnih agensov za ohranjanje lesa, ki so škodljivi sesalcem;
− vznemirjanje na kotiščih in prezimovališčih (turistična raba jam in drugih
objektov, vse bolj priljubljen postaja »jamski treking«, ki povečuje obisk tudi v
bolj ohranjenih jamah).
14

Prostor, kjer se zbirajo noseče in doječe samice netopirjev in mladi osebki (Kryštufek et al., 2003).
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V prehranjevalnih habitatih:
− izolacija in fragmentacija habitata;
− zmanjševanje prehranskih virov in zastrupljanje območja s pesticidi in
insekticidi;
− spreminjanje kmetijske rabe (intenziviranje, opuščanje, združevanje
obdelovalnih površin);
− spremembe v gospodarjenju z gozdovi (potrebno je vzdrževati mozaičnost v
gozdnem ekosistemu – 10 % jas in zgodnjih sukcesijskih stadijev, 10 %
debeljakov, ostalo gospodarski gozd; izguba gozdnega habitata na podkovnjake
vpliva zelo negativno);
− spreminjanje krajine s specifičnimi strukturnimi elementi, ki omogočajo
netopirjem orientacijo v prostoru (mali podkovnjak rajši naredi ovinek in sledi
tem kažipotom, kot pa da bi letel prek odprte krajine po krajši poti), zato se
ohranjajo gozdne površine in grmičevje v radiju vsaj 500 m okoli znanih kotišč
malega podkovnjaka;
− svetlobno onesnaževanje (cestne luči privabljajo potencialni plen netopirjev iz
njihovega naravnega okolja, zato so lahko vrste prizadete zaradi zmanjšanja
števila plena v prehranjevalnih habitatih; problem osvetljevanja vhodov v
zatočišča – netopirji iz prebivališč izletavajo glede na zunanjo osvetljenost,
zato umetna osvetlitev negativno vpliva na bioritem netopirjev).
Varstveni status.
IUCN Rdeči seznam: Ranljiv (Vu)
Bernska konvencija, Dodatek II
Bonnska konvencija, Dodatek II
Habitatna direktiva: Priloga II; Priloga IV
Rdeči seznam RS: prizadeta vrsta (E) (Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih
vrst v rdeči seznam. Priloga 3. UL RS št. 82/2002).
Predlagana območja, pomembna za skupnost (pSCI), so bila s projektom Natura 2000
definirana v polmeru 5 km okoli vseh znanih kotišč z več kot 20 osebki in prezimovališč z
več kot 35 prisotnih netopirjev. Vsa prezimovališča z več kot 100 osebki in vsa kotišča
potrebujejo najstrožji varstveni režim. Na območju Rašiškega osamelca so za območje,
pomembno za skupnost opredelili Sršenovo Kajžarico – podzemni habitat s pripadajočo
okolico. Na območju je gostota populacije manjša od 2 %, vendar je območje bistveno za
prezimovanje malega podkovnjaka. Populacija ni izolirana na širšem območju razširjenosti.
Območje ima tudi odlično stopnjo ohranjenosti, kar pomeni, da so elementi življenjskega
prostora odlično ohranjeni. Potrebno je varstvo jamskega habitata in prehranjevalnih
habitatov, zato predlagajo naj se jama proglasi za jamo z nadzorovanim vstopom (Kryštufek
et al. 2003). Če pa se bo pojavil interes za rabo jam, je potrebno ob podelitvi koncesije ali
skrbništva določiti način ogledovanja jame, ki bo zagotovil ohranitev ekoloških značilnosti
habitata malega podkovnjaka in zagotovil mir na prezimovališču netopirjev (Operativni
program…, 2008).
Loeselova
grezovka
(Liparis loeselii)

Morfološki opis. Orhideja je iz družine Orchidaceae – kukavičevke. Je od 5 do 15 (20) cm
visoka trajnica. Gomoljasto odebeljeno steblo, ki ga pri dnu obdajata dva suličasta lista,
požene iz jajčastega, nekoliko sploščenega gomolja. Ovoj, s katerim je obdan gomolj, se
hitro posuši. Na trikotnem steblu zacveti 3 do 15 zelenorumenih cvetov. Cvetovi so obrnjeni
navzgor, imajo ozke listke z zavihanimi robovi in ovalna, brazdasto nagubana, navzdol
obrnjena medena usta. Cveti od maja do julija.
Razmnoževanje. Opraševanje je avtogamno. Lahko se razmnožuje tudi vegetativno z
gomoljčki in v tem primeru raste v gručah.
Habitat. Značilna je za nizka barja in zamočvirjena območja, ki so bogati z mahovi, šaši,
ločki ali travami (Molinia caerulea). Dobro uspeva na karbonatnih tleh, slabše na zakisani
podlagi. Vrsta je občutljiva na zmanjšano vlažnost rastišča, tako se zaradi suše v času rasti
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cvetovi slabše razvijejo oziroma rastlina sploh ne cveti. Občutljiva je tudi na povečan vnos
hranil.
Razširjenost. Vrsta se posamično pojavlja v osrednji Sloveniji, na Gorenjskem in
Koroškem. V Evropi se pojavlja na ozko omejenih rastiščih, razen na skrajnem severu
Evrope in v območju vednozelene sredozemske vegetacije.
Ocena številčnosti. Populacije so različno velike, vendar nikjer ne presegajo nekaj deset
osebkov.
Ocena ogroženosti. Večina rastišč je ogroženih, nekatera so bila že uničena ali pa so opazno
prizadeta (Čušin, 2003). V 80. je veljala za izumrlo vrsto, vendar so z načrtnim iskanjem
ugotovili, da je še vedno prisotna, vendar dokaj redka in zelo občutljiva na spremembe
rastišča (Skoberne, 2007).
V strokovnih izhodiščih za vzpostavljanje omrežja Natura 2000 so za vrsto Loeselijeva
grezovka na območju Slovenije opredelili 13 predlogov območij, pomembnih za skupnost
(pSCI). Eden izmed njih je tudi Dobeno pri Trzinu, ki je vključeno v predlagan Krajinski
park Dobeno. Območje predstavlja eno od redkih nahajališč vrste v Sloveniji s stabilno
populacijo. Rastišče vrste je nizko barje na zamočvirjenem dnu doline Planik (mokrotni
travniki z modro stožko, nizka barja s srhkim šašem). Na južni strani območja poteka
električni daljnovod, na severni strani je na zmerno nagnjenem pobočju srednje intenzivno
gojen travnik, proti vzhodu se rastišče nadaljuje v homogen sestoj s črno jelšo (Alnus
glutinosa). Populacija je v primeru ugodne razporeditve padavin bogata in lahko obsega tudi
trideset primerkov.
Glavni dejavniki, ki ogrožajo vrsto:
− postopno zaraščanje rastišča z vrstami Frangula alnus, Alnus glutinosa;
− večji posegi zaradi vzdrževalnih del na daljnovodu, ki poteka preko rastišča.
Naravovarstvena ocena predlaganega območja Dobeno pri Trzinu:
− globalni pomen območja za preživetje vrste: C (pomemben);
− gostota in velikost populacije (VPOP): C (0–2 %);
− stopnja ohranjenosti (VOHR): B (dobra ali prizadeta z veliko verjetnostjo);
− stopnja izolacije populacije (VIZOL): A (razmnoževalno izolirana);
− splošna ocena območja (VOC): C (vrsta se na območju nahaja, a ni pomembno za
ohranjanje vrste).
Varstvene usmeritve:
− zagotoviti je potrebno ekstenzivno košnjo v poznem poletju vsako drugo leto (s tem
se bo preprečilo zaraščanje območja);
− preprečiti izpiranje večjih količin hranil iz okoliških predelov, predvsem gojenih
travnikov;
− ohraniti vlažnostni režim v tleh (Čušin, 2003).
veliki studenčar
(Cordulegaster
heros)

Morfološki opis. Je največja vrsta kačjih pastirjev v Evropi, pretežno črne barve z rumenimi
vzorci.
Habitat. Živi zgolj v primarnih habitatih, gozdnih potokih z ustreznim peščenim, rahlo
muljastim substratom. Večina strug potokov ne presega enega metra širine in pogosto poleti
presahnejo.
Razmnoževanje. Obdobje spolnega dozorevanja je slabo poznano. Samica jajčeca odloži v
vlažen pesek na robu struge. Razvoj ličink, ki so zakopane v substratu potoka in tako
preživijo sušo, traja 3 do 5 let. Izlevitev poteka na obrežni vegetaciji, navpični brežini ali na
koreninah.
Razširjenost. Vzhodna Avstrija, Slovaška, zahodna Italija, Madžarska, Hrvaška, Bolgarija,
Romunija, Grčija. V primerjavi z drugimi vrstami je areal velikega studenčarja majhen –
vrsta je evropski endemit. Je tipična vrsta majhnih potokov v gričevnatih in predgorskih
predelov Slovenije, predvsem v submediteranski, predalpski in preddinarski regiji.
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Ocena številčnosti. V projektu Natura 2000 ocenjujejo populacijo žuželk v okviru enega
leta med nekaj stotisoč do 1 milijon osebkov.
Ocena ogroženosti. V okviru strokovnih izhodišč za območja Nature 2000 so ugotovili
blago negativen trend številčnosti vrste, ki pa nima resnega vpliva na dolgoročno preživetje
vrste. Na številčnost vrste pozitivno vpliva povečana gozdnatost ozemlja Slovenije in
obratno povečano onesnaževanje in regulacije vodotokov.
Varstveni status.
EU habitatna direktiva: Dodatek II
Rdeči seznam RS: ranljiva vrsta (V) (Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih
vrst v rdeči seznam. Priloga 21. UL RS št. 12/82)
Uredba o zavarovanju ogroženih živalskih vrst. UL RS št 3/57
Glavni dejavniki, ki ogrožajo vrsto:
− širjenje urbanizacije;
− širjenje rekreacijskih površin;
− širjenje kmetijskih površin in zmanjševanje gozdnih površin;
− onesnaževanje vodotokov;
− regulacija vodotokov in spreminjanje struge (Kotarac et al., 2003).
Varstveni ukrepi:
− gospodarjenje z gozdovi – s prebiralno sečnjo se ohranja presvetljen gozd, še
posebej v pasu priobalnega zemljišča;
− ohranjanje naravne strukture dna, naravne brežine vodotokov, hitrost vodnega toka,
strukturiranost rečnega dna in obrežne vegetacije (Operativni program…, 2008).

travniški
postavnež
(Euphydryas
aurinia)

Morfološki opis. Majhen do srednje velik metulj z rumenorjavo osnovno barvo kril, z
oranžnordečimi lisami v celici in postdiskalnem pasu ter črnimi pikami na zadnjih krilih.
Habitat. Različni tipi travnikov, od nizkih barij do kserotermofilnih travišč. V nižinskem
svetu Slovenije ima vrsta dva ekološka tipa populacij, in sicer ene poseljujejo le barja in
mokrotne travnike, druge pa izrazito suha in topla travišča. Na območju pSCI Rašica se
pojavlja tista populacija, ki je vezana na habitatne tipe mokrotnih ekstenzivnih travnikov.
Razmnoževanje. Je enogeneracijska vrsta. Samice jajčeca v skupkih izležejo na spodnjo
stran listov hranilne rastline. V vlažnih habitatih je hranilna rastlina gosenic travniška
izjevka (Succisa pratensis Moench). Odrasli osebki pa so vezani na larvalni habitat, kjer se
prehranjujejo na cvetočih rastlinah.
Razširjenost. Obsega obsežen areal od Severne Afrike do Koreje. V Evropi je splošno
razširjena, razen na območju mediteranskih otokov, dela Italije, juga Grčije.
Ocena številčnosti. V Evropi je zabeleženih poznanih 8470 vrst metuljev, od tega 440
dnevnih metuljev. V Sloveniji pa ocenjujejo, da se pojavlja 3200 vrst metuljev, med njimi
183 vrst iz skupine dnevnih metuljev. To dokazuje, da je favna slovenskih metuljev glede na
površino naše države med najbogatejšimi v Evropi, kar je posledica heterogenosti Slovenije
(Čelik et al., 2004).
Ocena ogroženosti. S projektom vzpostavljanja strokovnih izhodišč za območja Nature
2000 so ugotovili, da se je populacija vrste zmanjšala, vendar obseg ni znan.
Varstveni status.
Red Data Book of European Butterflies (Rhopalocera): ranljiva vrsta (VU)
Bernska konvencija: Priloga II
Habitatna direktiva: Priloga II
Rdeči seznam RS: ranljiva vrsta (V) (Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih
vrst v rdeči seznam)
Uredba o zavarovanih prostoživečih živalskih vrstah v Sloveniji: zaščitena
Glavni dejavniki, ki ogrožajo vrsto:
− spreminjanje kmetijske rabe (intenziviranje, opuščanje);
− izolacija in fragmentacija habitata;
− pogozdovanje negozdnih površin;
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vodnogospodarski ukrepi (hidromelioracije);
gradnja objektov in infrastrukture (Čelik et al., 2004).

V strokovnih izhodiščih za vzpostavljanje omrežja Natura 2000 so za vrsto travniški
postavnež opredelili 28 predlogov območij, pomembnih za skupnost (pSCI). Eden izmed
predlogov je tudi približno 6 ha veliko območje Spodnje Dobeno, ki obsega del Rašiškega
osamelca in je vključen v predviden Krajinski park Dobeno. Na območju se pojavlja več
manjših travniških površin in nizko barje v povirnem delu manjšega potoka, zahodno od
Loke pri Mengšu. Ker je večji del doline zarasel z jelšo, območje vključuje le odprte
travniške in močvirnate površine.
Naravovarstvena ocena predlaganega območja Spodnje Dobeno:
− globalni pomen območja za preživetje vrste: B (zelo pomemben);
− gostota in velikost populacije: C (0–2 %);
− stopnja ohranjenosti: B (dobra ali prizadeta z veliko verjetnostjo);
− stopnja izolacije populacije: A (razmnoževalno izolirana);
− splošna ocena območja: B (območje je zelo pomembno za ohranjanje vrste).
Dejavniki ogrožanja vrste:
− intenzivno kmetijstvo, predvsem onesnaževanje z gnojenjem;
− opuščanje košnje in posledično zaraščanje travišč.
Predlog varstvenih ukrepov na območju:
− izkrčiti mladike grmovnih in drevesnih vrst na zaraščajočih traviščih in preprečiti
nadaljnje zaraščanje;
− z redno ekstenzivno rabo se ohranja sedanji obseg travniških površin;
− preprečiti uporabo agrokemičnih sredstev v bivališču populacije in na zemljiščih v
njihovi neposredni bližini;
− na podlagi strokovnih smernic pripraviti natančen načrt upravljanja z zemljišči v
Natura 2000 območju (Čelik et al., 2004).

rogač
(Lucanus cervus)

Morfološki opis. Uvršča se med največje vrste hroščev v Evropi in dosega od 25 do 75 mm.
Ima podolgovato, široko in delom sploščeno telo. Glava, ovratnik in noge so črne ali
temnorjave barve. Čeljusti samcev so preobražene v rogovju podobno tvorbo. Zaradi
različne kvalitete hrane, ki je dostopna ličinki, prihaja do polimorfizma, zato nastaja razlika
med subpanonskimi in primorskimi populacijami hroščev.
Habitat. Rogač je vezan na različne vrste listopadnega drevja, med katerimi prevladujejo
hrasti.
Razmnoževanje. Samica odloži jajčeca v ali ob štore, stara ali padla drevesa. Ličinke se
prehranjujejo z mrtvimi ali nagnitimi koreninami dreves, odrasli hrošči pa z različnimi
rastlinskimi izločki.
Razširjenost vrste. Vsa Srednja Evropa, Balkanski polotok, Anatolija, Švedska, Anglija,
Francija in Iberski polotok. V Sloveniji splošno razširjen, pojavljajo se le določene razlike v
velikosti – v alpskem svetu vrsta nekoliko manjša, v Pomurju in na jugu Slovenije pa velika.
Ocena ogroženosti. Stanje populacije je stabilno in se ni spremenilo, zato so v strokovnih
izhodiščih za vzpostavljanje omrežja Nature 2000 ocenili, da vrsta v Sloveniji še ni
ogrožena. Kljub temu je uvrščena na Rdeči seznam RS, predvsem zaradi pretirane
zbirateljske vneme.
Varstveni status.
Rdeči seznam RS: prizadeta vrsta
Glavni dejavniki, ki ogrožajo vrsto:
− neprimerni posegi pri gospodarjenju v gozdovih (prenizko sekanje dreves,
uničevanje gozdne vegetacije) (Drovenik et al., 2003).
V strokovnih izhodiščih za vzpostavljanje omrežja Natura 2000 so za vrsto rogač opredelili
6 predlogov območij, pomembnih za skupnost (pSCI). Območje Rašiškega osamelca
predstavlja del predloga območja Ljubljanske kotline. Ker je na splošno populacija
razširjena predvsem v nižinskih predelih Slovenije, prihaja v Ljubljanski kotlini med vrsto in
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človekovim delovanjem do največjega konflikta. Na obrobju kotline vrsto ogroža le pritisk
urbanizacije, v osrednjem območju kotline pa jo ogroža tudi pretiran vnos smreke v nižinske
gozdne sestoje.
Naravovarstvena ocena predlaganega območja Ljubljanska kotlina:
− globalni pomen območja za preživetje vrste: C (pomemben);
− gostota in velikost populacije (VPOP): B (2–15 %);
− stopnja ohranjenosti (VOHR): C (povprečna ali zmanjšana ohranjenost);
− stopnja izolacije populacije (VIZOL): C (populacija ni izolirana na širšem območju
razsežnosti);
− splošna ocena območja (VOC): C (vrsta se na območju nahaja, a ni pomembno za
ohranjanje vrste).
Splošne in posebne varstvene usmeritve:
− spodbuditi sonaravno gospodarjenje z gozdnimi površinami, pustiti zadostno
količino mrtvih dreves in sušic (v notranji coni rogača se pušča vsaj 3 % odmrle in
odmirajoče biomase, predvsem odraslega drevja, od celotne lesne zaloge;
priporočljivo sekanje dreves na višini 30 cm);
− ohranjanje in pospeševanje potencialne gozdne vegetacije (Drovenik et al., 2003).
Vir: Harmel et al., 2007.
Preglednica 10: Ekološke značilnosti habitatnih tipov na območju pSCI Rašica.
Habitatni tipi
jame, ki niso odprte za javnost

travniki s prevladujočo stožko
(Molinia spp.) na karbonatnih,
šotnih ali glineno-muljastih
tleh (Molinion caeruleae)

Ekološke značilnosti habitatnih tipov
Opis habitatnega tipa. Jame, jamski sistemi in podzemne vode.
Splošni varstveni ukrepi:
− ohraniti temo, mir, ustrezno vlažnost in zračnost v jami;
− ohraniti jamske tvorbe in strukture;
− ohraniti ustrezne fizikalne in kemijske lastnosti, količino in letno
razporeditev vode v jamah ali izboljšati stanje, če so razmere v jami
neustrezne;
− ohraniti nizke količine organskih snovi v jami;
− ohraniti naravno prehodnost za živali;
− ohraniti za habitatni tip značilne sestave biocenoze, brez tujerodnih
vrst in gensko spremenjenih organizmov (Harmel et al., 2007).
V primeru, da se pojavi interes za rabo jame, se ob podelitvi koncesije ali
skrbništva določi raba jame oziroma način ogledovanja s časovnimi in
prostorskimi okviri, ki še zagotavljajo ustrezno varstvo vrste (Operativni
program…, 2008).
Opis habitatnega tipa. So sekundarna travišča, ki so značilna za vlažna ali
mokrotna tla, za katere je značilna spreminjajoča se višina talne vode. Tla so
mokrotna zaradi zastajanja vode na slabo propustni podlagi, bližine vodotoka
ali stoječe vode ter zaradi periodičnih poplav. Na traviščih prevladuje modra
stožka in ena ali dve njeni podvrsti. Razmere na travniku so oligotrofne, kar
je posledica padavin in odsotnosti gnojenja. Prst je kisla do zmerno kisla z
velikim deležem humusa. K zakisanju še dodatno prispeva nepropustna prst z
visoko vodno kapaciteto. Ob opuščanju košnje se travniki zaraščajo.
Stanje habitatnega tipa. Zaradi problema intenzifikacije rabe travnikov se
njegova razširjenost zmanjšuje. Na njegovo stanje vpliva kvaliteta vode, ki
poplavlja, in ne sme biti evtrofna ali drugače onesnažena in košnja brez
gnojenja enkrat do dvakrat letno.
Splošni varstveni ukrepi za habitatne tipe grmišč in travišč:
− ohraniti ustrezno razmerje med travišči in grmišči ter zadrževanje
sukcesivnih procesov, kot so zaraščanje travišč in preraščanje
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grmišč;
ohraniti nizko vrednost mineralnih snovi v tleh suhih in mokrotnih
travišč;
− ohraniti ustrezno visok nivo podtalnice na mokrotnih traviščih in
združbah visokih steblik;
− omogočiti naravno zasajevanje rastlin;
− ohraniti za habitatni tip značilne sestave biocenoze, brez tujerodnih
vrst in gensko spremenjenih organizmov (Harmel et al., 2007).
Trajnostna raba.
− dopustna raba: stabilen hidrološki režim, košnja enkrat do dvakrat
letno, spodbuja se ekstenzivno kmetijstvo, čim manjši vnosi
mineralnih gnojil;
− odsvetovalna raba: dognojevanje;
− nedopustna raba: gnojenje, opuščanje travnika, prepogosta košnja,
baliranje, apnenje, spreminjanje travnika v njive, izsuševanje,
gradnja infrastrukture (Jogan et al., 2004).
Opis habitatnega tipa. Javorovi, jesenovi in lipovi gozdovi na vlažnih,
hladnih in strmih rastiščih v grapah in na gruščnatih pobočjih. Pojavljajo se
tam, kjer jim bukev ni konkurenčna (Harmel et al., 2007).
Ogroženost habitatnega tipa: Uvajanje smrek na ta rastišča, pomlajevanje
plemenitih listavcev ogroža divjad.
Splošni varstveni ukrepi za gozdne habitatne tipe:
− ohraniti raznolikost gozdne strukture v različnih starostnih fazah;
− ohraniti ustrezno količino nežive gozdne mase (odmrlo drevje,
odpadlo listje);
− ohraniti za habitatni tip značilne sestave biocenoze, brez tujerodnih
vrst in gensko spremenjenih organizmov (Harmel et al., 2007).
Ohranitveni ukrepi: trajnostno gospodarjenje z gozdovi, ohranjanje
semenjakov vrst plemenitih listavcev, zagotoviti naravno pomlajevanje z
redukcijo divjadi oziroma z ograjami (Golob, 2004).
−

javorovi gozdovi (TilioAcerion) v grapah in na
pobočnih gruščih

Vir: Harmel et al., 2007.

Habitatna direktiva na območjih Nature 2000 določa določene obveznosti države. Država mora
za posamezna območja Nature 2000 opredeliti načrt upravljanja z območjem, saj se tako
izogne marsikateremu konfliktu med uporabnikom prostora in varovanjem prostora. Država
ima možnost uporabiti že obstoječe načrte, kar je posebej pomembno na primer v gozdnem
prostoru, kjer se specifični ukrepi za območje Nature 2000 lahko vključijo kar v
gozdnogospodarske načrte (Skoberne, 2003).
Država mora za vsako območje opredeliti tudi vsaj enega izmed ustreznih zakonskih (npr.
Zavarovanje po naravovarstveni zakonodaji), upravnih (npr. zmanjšanje intenzivnosti
kmetijske dejavnosti na določenem območju) ali pogodbenih ukrepov (dogovori z lastnikom
glede gospodarjenja na območju Nature 2000). Vsi ukrepi temeljijo na ekoloških zahtevah vrst
in habitatov, ki predstavljajo nujne dejavnike, ki jih določena vrsta potrebuje za svoje
preživetje (ustrezen prostor, hrana, počivališča, mesta za razmnoževanja) (Skoberne, 2003).
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Vsak plan ali projekt je potrebno presojati glede na njegov vpliv na tisto vrsto ali habitatni tip,
zaradi katerega je določeno območje Nature 2000. Če se ugotovi, da vpliv ni bistven, se poseg
lahko izvede. V določenih primerih pa je lahko javni interes močnejši od interesa po tej
direktivi, tako se sproži mehanizem izravnalnih ukrepov. Presoja vplivov na okolje se izvede
tudi v primeru, če je poseg sicer zunaj območja Nature 2000, vendar bi s svojimi učinki vplival
na vrste oziroma habitatne tipe v nekem območju Nature 2000 (Skoberne, 2003). S tem je
režim varovanja v območjih Nature 2000 precej bolj ohlapen kot v zavarovanih območjih, saj
nove dejavnosti in posegi niso že v naprej prepovedani, ampak je vse odvisno od načrtovanega
projekta in pridobitve ustreznega naravovarstvenega soglasja.
Tako na posebnih varstvenih območjih kot na potencialnih posebnih ohranitvenih območjih je
varstveni cilj dosegati in ohranjati ugodno stanje rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih
tipov, zaradi katerih je opredeljeno območje Natura 2000. Varstvo obeh vrst območij se
zagotavlja na enak način, in sicer:
− z varstvenimi usmeritvami za načrtovanje in izvajanje posegov, dejavnosti in drugih
ravnanj (pomembne za doseganje varstvenih ciljev, vključevanje v načrte urejanja
prostora in rabe naravnih dobrin);
− z izvajanjem presoje sprejemljivosti programov, načrtov, prostorskih ali drugi aktov in
presoje sprejemljivosti posegov v naravo;
− s pripravo, koordiniranjem in izvajanjem programov upravljanja območij Nature 2000
(skrb za usklajeno izvajanje varstvenih ukrepov; ni enako upravljanju zavarovanih
območij);
− s spremljanjem stanja rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov in ugotavljanjem
učinkovitosti ukrepov varstva (Sistem varstva…, 2007).
Za splošne varstvene usmeritve na območjih Nature 2000 je potrebno upoštevati naslednja
izhodišča:
− Vse posege in dejavnosti je potrebno načrtovati tako, da se v čim večji meri:
o ohranja naravna razširjenost habitatnih tipov ter habitatov rastlinskih in
živalskih vrst;
o ohranja ustrezne lastnosti abiotskih in biotskih sestavin habitatnih tipov, njihove
specifične strukture ter naravne proces ali ustrezno rabo;
o ohranja ali izboljšuje kakovost habitata rastlinskih in živalskih vrst (predvsem
tistih delov, ki so pomembni za določene življenjske faze, kot so
razmnoževanje, selitev, prehranjevanje);
o ohranja povezanost habitatov populacij rastlinskih in živalskih vrst ter se
omogoča ponovno povezanost, če je le-ta prekinjena.
− Pri izvajanju posegov in dejavnosti se izvedejo vsi možni ukrepi, ki omogočijo, da je
neugoden vpliv na habitatne tipe, rastline in živali ter njihove habitate čim manjši.
− Čas izvajanja posegov ali opravljanja dejavnosti se prilagodi življenjskim ciklom živali
in rastlin (poseganje naj ne sovpada z obdobji, ko potrebujejo mir oziroma se ne morejo
umakniti, posebej v času razmnoževanja, vzreje mladičev, razvoja negibljivih ali slabo
gibljivih razvojnih oblik in prezimovanja; rastlinam naj se omogoči semenenje, naravno
zasajevanje ali druge oblike razmnoževanja).
− Na območje se ne vnaša živali in rastlin tujerodnih vrst ter gensko spremenjenih
organizmov.
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− Posege in dejavnosti naj se ne načrtuje ali izvaja na pomembnejših delih življenjskih
prostorov rastlinskih in živalskih vrst, zaradi katerih je določeno posebno in
potencialno posebno varstveno območje (npr. rastišča rastlin, gnezdišča, kotišča,
drstišča, selitvene poti). Pri tem so izključene tiste dejavnosti, ki pomembno prispevajo
k doseganju ciljev varovanega območja.
Za območje pSCI Rašica so določene tudi podrobnejše varstvene usmeritve. Nova območja
poselitve se morajo načrtovati izven varovanega območja in ohranjati se morajo gozdne
površine (Harmel et al., 2007).

9 Kulturna dediščina
Podatki o kulturni dediščini na območju predlaganega krajinskega parka Dobeno so bili
pridobljeni z izpisom iz Registra nepremične kulturne dediščine. Register je uradna evidenca
podatkov o nepremični kulturni dediščini na območju Republike Slovenije, ki jo na podlagi
Pravilnika o registru nepremične kulturne dediščine vodi Ministrstvo za kulturo. Z vpisom v
zbirni register je evidentirana kulturna dediščina varovana in predstavlja obvezno republiško
izhodišče za pripravo prostorskih planskih in izvedbenih aktov občine. Ker je register v fazi
vzpostavitve, se opisani podatki nanašajo na stanje registra aprila 2008.
Na območju Rašiškega osamelca je 21 objektov kulturne dediščine (od tega jih je 18
vključenih v predlagan Krajinski park Dobeno) in 10 območij kulturne dediščine (od tega so 4
območja vključena v predlagan Krajinski park Dobeno).
Preglednica 11: Seznam kulturne dediščine na območju Rašiškega osamelca.
Vir: Register nepremične kulturne dediščine, 2008.
Evidenčna
številka
2547

Ime

Vrsta enote
nepremična
kulturna dediščina
nepremična
kulturna dediščina

Tipe enote
sakralna stavbna
dediščina
memorialna
dediščina

Obseg enote

nepremična
kulturna dediščina

arheološka
dediščina

območje

objekt

5904

Rašica – Cerkev sv. Križa
Rašica – Spomenik,
posvečen požigu Rašice
Rašica – arheološko
območje Gobnik nad
Rašico

18728

Rašica – Sušilnica za sadje
pri cerkvi

nepremična
kulturna dediščina

profana stavbna
dediščina

objekt

18729

Rašica – Kozolec ob poti

nepremična
kulturna dediščina

profana stavbna
dediščina

objekt

9710

Zgornje Dobeno –
Domačija Dobeno 11

nepremična
kulturna dediščina

profana stavbna
dediščina

skupina
objektov

21301

Dobeno – Kapelica v
Spodnjem Dobenem

nepremična
kulturna dediščina

sakralna stavbna
dediščina

objekt

nepremična
kulturna dediščina

sakralna stavbna
dediščina

objekt

14237

Dobeno – Razpelo v
Srednjem Dobenem
Dobeno – Spomenik
borcem in žrtvam druge
svetovne vojne

nepremična
kulturna dediščina

memorialna
dediščina

objekt

17421

Dobeno – Domačija
Dobeno 10

nepremična
kulturna dediščina

profana stavbna
dediščina

skupina
objektov

5668

21302
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objekt

Kategorija varstva
razglasitev za
kulturni spomenik
razglasitev za
kulturni spomenik
razglasitev za
kulturni spomenik
varovanje v
prostorskih aktih
(kulturna dediščina)
varovanje v
prostorskih aktih
(kulturna dediščina)
varovanje v
prostorskih aktih
(kulturna dediščina)
varovanje v
prostorskih aktih
(kulturna dediščina)
varovanje v
prostorskih aktih
(kulturna dediščina)
varovanje v
prostorskih aktih
(kulturna dediščina)
varovanje v
prostorskih aktih
(kulturna dediščina)

V obsegu
KP
Dobeno?
da
da
ne
da
da
da
da
da
da
da
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nepremična
kulturna dediščina

arheološka
dediščina

11939

Ljubljana – Arheološko
najdišče Dobrava
Ljubljana – Arheološko
najdišče Tabor nad
Črnučami
Trzin – Spomenik Cenetu
Štuparju

nepremična
kulturna dediščina
nepremična
kulturna dediščina

arheološka
dediščina
memorialna
dediščina

objekt

12633

Trzin – Arheološko
območje Žale

nepremična
kulturna dediščina

arheološka
dediščina

območje

Trzin – prazgodovinska
naselbina Onger
Loka pri Mengšu – Grad
Jablje

nepremična
kulturna dediščina
nepremična
kulturna dediščina

arheološka
dediščina
profana stavbna
dediščina

Loka pri Mengšu – Grajski
hlevi
Loka pri Mengšu –
Območje gradu Jablje

nepremična
kulturna dediščina
nepremična
kulturna dediščina

profana stavbna
dediščina
profana stavbna
dediščina

območje

Loka pri Mengšu – Park
gradu Jablje

integralna
dediščina

vrtnoarhitekturna
dediščina

objekt

Loka pri Mengšu – Zgornji
most čez potok Šumberk
Loka pri Mengšu – Spodnji
most čez potok Šumberk

nepremična
kulturna dediščina
nepremična
kulturna dediščina

profana stavbna
dediščina
profana stavbna
dediščina

9718

Mengeš – Arheološko
območje Gobavica

nepremična
kulturna dediščina

arheološka
dediščina

območje

10626

Mengeš – Kapelica na
Ogrinovem

nepremična
kulturna dediščina

sakralna stavbna
dediščina

objekt

10696

Mengeš – Ravbarjev grad

nepremična
kulturna dediščina

profana stavbna
dediščina

objekt

10694

Mengeš – Park
Ravbarjevega gradu

nepremična
kulturna dediščina

vrtnoarhitekturna
dediščina

objekt

10709

Mengeš – Staretov grad

nepremična
kulturna dediščina

profana stavbna
dediščina

objekt

10695

Mengeš – Park Staretovega
gradu

nepremična
kulturna dediščina

vrtnoarhitekturna
dediščina

objekt

10698

Mengeš – Spomenik in
grobišče talcev na Zaloki

nepremična
kulturna dediščina

memorialna
dediščina

objekt

24366

Mengeš – Sprehajalna pot

nepremična
kulturna dediščina

vrtnoarhitekturna
dediščina

objekt

18800

Povodje – Arheološko
območje Groblje

nepremična
kulturna dediščina

arheološka
dediščina

območje

19228

Selo pri Vodicah –
Gradišče

nepremična
kulturna dediščina

arheološka
dediščina

območje

14893
20794

20455
9200
11173
10869
9577
10868
11172
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območje
območje

območje
objekt
objekt

objekt
objekt

varovanje v
prostorskih aktih
(kulturna dediščina)
varovanje v
prostorskih aktih
(kulturna dediščina)
razglasitev za
kulturni spomenik
varovanje v
prostorskih aktih
(kulturna dediščina)
varovanje v
prostorskih aktih
(kulturna dediščina)
razglasitev za
kulturni spomenik
varovanje v
prostorskih aktih
(kulturna dediščina)
razglasitev za
kulturni spomenik
varovanje v
prostorskih aktih
(kulturna dediščina)
varovanje v
prostorskih aktih
(kulturna dediščina)
razglasitev za
kulturni spomenik
varovanje v
prostorskih aktih
(kulturna dediščina)
varovanje v
prostorskih aktih
(kulturna dediščina)
varovanje v
prostorskih aktih
(kulturna dediščina)
varovanje v
prostorskih aktih
(kulturna dediščina)
varovanje v
prostorskih aktih
(kulturna dediščina)
varovanje v
prostorskih aktih
(kulturna dediščina)
varovanje v
prostorskih aktih
(kulturna dediščina)
varovanje v
prostorskih aktih
(kulturna dediščina)
varovanje v
prostorskih aktih
(kulturna dediščina)
varovanje v
prostorskih aktih
(kulturna dediščina)

ne
da
da
da
da
da
ne
ne
da
da
da
da
da
ne
ne
da
ne
da
da
ne
ne
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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 (Sistem varstva narave…,
2007).
Temeljni cilji varstva kulturne dediščine so:
− vzdrževanje in obnavljanje dediščine;
− zagotavljanje materialnih in drugih pogojev za uresničevanje kulturne frakcije
dediščine, ki pomeni vključevanje dediščine v prostor in družbeno življenje, predvsem s
posredovanjem znanja in izkušenj preteklih obdobij ter s krepitvijo kulturne identitete;
− zagotavljanje javne dostopnosti dediščine;
− omogočanje proučevanje in raziskovanje dediščine;
− preprečevanje posegov, s katerimi bi se lahko spremenile lastnosti, vsebina, oblika in
posledično tudi vrednost dediščine;
− uveljavljanje in razvoj sistema varstva dediščine (Zakon o varstvu kulturne dediščine,
1999).
Splošne varstvene usmeritve se razlikujejo za posamezen tip kulturne dediščine in so določene
na ravni strategije prostorskega razvoja. Splošne varstvene usmeritve za posamezen tip
dediščine, ki se pojavlja na Rašiškem osamelcu, so podrobneje opisane v Prilogi 3.
Kulturna dediščina s svojimi pričevanji o zgodovinskih dogodkih, načinu življenja in nekdanji
kulturi bogati današnjo podobo pokrajine. Zato je pomembno, da se le-ta ohranja in obnavlja,
da se jo poskuša vključiti v vsakdanje življenje, a pri tem vseeno ohraniti njeno nekdanjo
pričevalnost. Predvsem pa je pomembno, da kulturno dediščino kot del tega območja spoznajo
tudi obiskovalci.

9.1 Podrobnejši opis objektov in območij kulturne dediščine na
Rašiškem osamelcu
Rašica – Cerkev sv. Križa
Cerkev sv. Križa stoji na pobočju nad razcepom ceste v zahodnem delu vasi Rašica. Cerkev se
prvič omenja v zapiskih cerkvenih dragocenosti leta 1526. Leta 1941 je bila cerkev tako kot
domačije v vasi požgana, leta 1968 pa so jo po načrtih arhitekta J. Valentinčiča obnovili. Z
obnovitvijo cerkve na starih temeljih se je ohranil prvotni tloris s petosminskim prezbiterijem,
pravokotno ladjo s portalom iz konec 17. stoletja in z zvonikom na zahodu (Opis enot…,
2008). Cerkev je pokrita s štiristrano kupolo in piramidno streho, nad katero je še nadzidek z
malimi linami, ki je prav tako pokrit s piramidno strešico.
O cerkvenih zvonovih obstaja legenda, da so jih Dobenčani s pomočjo tesarskega mojstra iz
Mengša po škripcu spravili iz zvonika in jih zakopali pod Trojanškovim toplarjem. Tako so se
zvonovi ohranili.
Cerkev je bila leta 2001 zavarovana kot spomenik lokalnega pomena s Sklepom o razglasitvi
cerkve sv. Križa v Rašici za kulturni spomenik lokalnega pomena (UL RS št. 60/2001 – 3206).
Danes je cerkev zaklenjena, ključe imajo le nekateri na Rašici, ob večjih praznikih in posebnih
priložnostih pa v njej še izvajajo cerkvene obrede.
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Rašica – Spomenik, posvečen požigu Rašice
Spomenik stoji na pobočju nad cesto na zahodnem, spodnjem začetku vasi. Ima obliko stebra
iz kamnitih kvadrov z vklesanim napisom: »Poleti 1941 se je iz gozdov nad Rašico širil junaški
odpor zasužnjenega slovenskega ljudstva, da bi ga strle, so fašistične tolpe 20. septembra 1941
požgale vas, prvo v Sloveniji, vaščane pa izgnale«. Posvečen je vasi Rašica, ki so jo Nemci v
povračilo za svojih 6 pobitih vojakov pod vasjo Rašica 20. septembra 1941 požgali, vaščane pa
izselili na Hrvaško.
Rašiška četa je delovala pod vodstvom Staneta Kosca in je delovala na levem bregu Save med
Črnučami in Smlednikom. Ustanovljena je bila julija 1941 z združitvijo Šmarnogorske,
Gameljske in Črnuške partizanske skupine. Zgodovinski viri trdijo, da je Rašiška četa nastala
in delovala na območju, ki je bilo v zadnjih letih pred drugo svetovno vojno eno izmed
najpomembnejših središč političnega, delavskega in partijskega gibanja v Sloveniji (Traven,
1982).
Spomenik, posvečen požigu vasi, je bil leta 1983 zavarovan z Odlokom o razglasitvi
spomenikov na območju občine Ljubljana Šiška (UL RS št. 38/83 – 1534) (Opis enot…, 2008).
Rašica – Arheološko območje Gobnik nad Rašico
Območje se nahaja na vzpetini z ledinskim imenom Gobnik. Ker je vzpetina na treh delih tako
strma, je bila prazgodovinska postojanka že po naravi zavarovana. Vzpetina se terasasto spušča
proti Rašici. Na robu tretje terase so našli približno 140 kosov prazgodovinskih glinastih
posod, tako območje predstavlja prazgodovinsko gradišče z ohranjenimi deli nasipov iz
starejše železne dobe. Obstaja možnost obstoja grobišča, ki naj bi pripadalo postojanki in ga je
po vsej verjetnosti potrebno iskati na sedlu med Gobnikom in Rašico (Stražar, 1993).
Arheološko območje je bilo leta 2001 razglašeno za kulturni spomenik lokalnega pomena s
Sklepom o razglasitvi prazgodovinskega gradišča Gobnik nad Rašico za kulturni spomenik
lokalnega pomena (UL RS št. 40/2001 – 2331, 36/2002 – 1735) (Opis enot…, 2008).
Rašica – Sušilnica za sadje pri cerkvi sv. Križa
Sušilnica se nahaja vzhodno od cerkve. Objekt pokriva simetrična dvokapna streha, ki na
severni strani sloni na dveh lesenih stebrih. Je iz sredine 20. stoletja (Opis enot…, 2008).
Potrebna bi bila statična sanacija in popravilo strehe ter vključitev sušilnice v turistično
ponudbo kraja (Bibič, 2006).
Rašica – Kozolec ob poti
Kozolec stoji v zalomljeni liniji, vzporedno s poljsko potjo tik pod cesto, ki vodi iz Gameljn na
Rašico. Je enojni stegnjeni leseni kozolec z desetimi okni iz sredine 20. stoletja, ki ga pokriva
dvokapna strešica (Opis enot…, 2008). Kozolec potrebuje popravilo kritine ter ojačitev in
delno menjavo lesenih stebrov (Bibič, 2006).
Zgornje Dobeno – Domačija Dobeno 11 (zgornji Anžin na Dobenem)
Domačija stoji v zaselku Zgornje Dobeno, zahodno od osrednje vaške ceste in domačije
Dobeno 10. Je pritlična zidana hiša z dvokapnico, lesenim stropom (datiran z letnico 1703) in
črno kuhinjo. Gospodarsko poslopje iz leta 1768 ima tloris v obliki črke L in je deloma zidano,
deloma leseno. Posebno podobo daje tudi lesen pod v sklopu s samostojno stoječo kaščo in
vodnjak (Opis enot…, 2008).
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Dobeno – Kapelica v Spodnjem Dobenem (Čičkova kapelica)
Kapelica stoji v Spodnjem Dobenem ob desni strani ceste Loka pri Mengšu–Dobeno. Je zidana
kapelica zaprtega tipa, ki jo je ob 50-letnici Marijinega prikazovanja v Lurdu leta 1908 postavil
Franc Jerko-Čiček. Niša je oblikovana kot grotto – lurška votlina, v kateri je kip Lurške Matere
božje iz belega marmorja (Opis enot…, 2008; Stražar, 1993).
Dobeno – Razpelo v Srednjem Dobenem (Bromarjev križ, Bramarjev križ)
Razpelo, ki predstavlja lesen križ s kovinskim korpusom iz 20. stoletja, stoji v Srednjem
Dobenem ob križišču vaških poti, jugovzhodno od hiše Dobeno 5. Postavili so ga v spomin na
nesrečo, ki se je zgodila na tem mestu (Opis enot…, 2008; Stražar, 1993).
Dobeno – Spomenik borcem in žrtvam druge svetovne vojne
Spomenik stoji ob cesti, ki vodi skozi Dobeno proti Rašici, severno od hiše Dobeno 16.
Spomenik je v obliki zidane piramide z vgrajeno marmornato ploščo, na katero so vklesana
imena šestih padlih borcev in žrtev fašističnega nasilja v drugi svetovni vojni. Spomenik je leta
1946 postavila Zveza združenih borcev NOB Loka pri Mengšu (Opis enot…, 2008).
Dobeno – Domačija Dobeno 10
Domačija stoji v Zgornjem Dobenem ob glavni vaški cesti. Hiša ima lesen vzhodni del z
ostenjem iz polkrožnih brun in gankom ter zidan zahodni del. Pokriva jo dvokapna streha.
Gospodarsko poslopje je zidano s tlorisom v obliki črke L. Domačija ima tudi sadovnjak s
sušilnico za sadje (Opis enot…, 2008).
Ljubljana – Arheološko najdišče Dobrava
Najdišče sega v rimsko dobo, saj je bila na območju dokumentirana trasa rimske ceste, odkrite
pa so bile tudi drobne antične najdbe (Opis enot…, 2008).
Ljubljana – Arheološko najdišče Tabor nad Črnučami
Najdišče predstavlja prazgodovinsko gradišče z gomilnim grobiščem. Pri sondiranju gradišča
je bil odkrit več kot en meter debel obrambni nasip iz lomljenega apnenca. Po zidu in po
notranjosti tabora so odkrili tudi tanko kulturno plast, v kateri so našli oglje in hišni omet iz
ilovice. Najdena je bila tudi halštatska lončenina iz starejše železne dobe (Opis enot…, 2008;
Stražar, 1993).
Trzin – Spomenik Cenetu Štuparju
Spomenik je postavljen v gozdu na skrajnem zahodnem robu naselja, ob gozdni poti, ki
povezuje Trzin z Rašico. Postavljen je na mestu, kjer so 15. 11. 1944 ustrelil Ceneta Štuparja,
borca Rašiške čete, kasneje pa aktivista in sekretarja okrajnega komiteja KPS Mengeš.
Spomenik je odkrila Zveza borcev Črnuče-Ljubljana 1946–1947. Na spomeniku je zapisano:
»Na tem mestu je 15. novembra 1944 zadet od fašističnih strelov izkrvavel borec za pravice
ljudstva Cene Štupar – Matevž«.
Od leta 2001 je spomenik razglašen za spomenik lokalnega pomena z Odlokom o razglasitvi
zgodovinskih spomenikov občine Trzin za kulturne spomenike lokalnega pomena (Uradni
vestnik Občine Trzin, št. 8/2001-77) (Opis enot.., 2008). Spomenik je v dobro ohranjenem
stanju, redno ga vzdržujejo in ni ogrožen. Sredi gozda pa predstavlja tudi primerno mesto za
počitek sprehajalcev.
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Trzin – Arheološko območje Žale
Arheološko območje se nahaja na terasastem jugovzhodnem pobočju grebena Onger. Za ta del
grebena se je uveljavilo ledinsko ime Žale, saj predstavlja območje domnevno zgodnjesrednjeveško grobišče, ki so ga imeli prebivalci hriba Onger (Opis enot…, 2008). Po drugi
razlagi pa naj bi se območje imenovalo tako zato, ker naj bi bili tu pokopani francoski vojaki,
ki so padli v boju z avstroogrsko vojsko na Mengeškem polju (Štebe, 2008).
Arheološko območje je v slabem stanju, saj ga ogrožajo novogradnje, ki se vse bolj zajedajo v
pobočje vzpetine Onger (Lavrinc et al., 2005).
Trzin – prazgodovinska naselbina Onger
Nekdanjo naselbino iz mlajšega neolitika (kamene dobe) na območju hriba Onger dokazujejo
umetne izravnave na vrhu grebena ter naključne najdbe odlomkov lončenine in kamnitega
orodja (Opis enot…, 2008). Arheološka izkopavanja so potrdila, da je bil Onger prvič poseljen
pred približno 6000 leti. Prvotni naseljenci so svojo naselbino postavili na uravnanih platojih
ali terasah, zato predvidevajo, da prva ongerska naselbina ni bila zelo gosto poseljena, saj za
večje število objektov na umetnih terasah ni bilo prostora. Kasnejše naselbine so bile
obsežnejše, vendar kljub temu sta bili vzhodna in južna stran zaradi strmine popolnoma
neprimerni za poselitev. Ker na kraškem svetu ni stalnih studencev, so prvotni naseljenci
uporabljali kapnico, v tistem času pa je bila pitna tudi Pšata (Železnikar, 2008).
Območje je na preliminarnem seznamu enot, ki naj bi bile zaradi svojih izjemnih kakovosti
razglašene za kulturni spomenik lokalnega pomena (Lavrinc et al., 2005). Območje močno
ogrožajo novogradenje, ki se širijo pod njegovim vznožjem. Še posebej je opazen trend gradnje
večetažnih stanovanjskih blokov.
Onger predstavlja izpostavljen krajinski poudarek v pokrajini, ki ga je potrebno še naprej
ohranjati. Ne glede na širjenje in pritiske naselja mora ohraniti svojo vlogo nepozidane
prostorske dominante. Trzin je nastal ob vznožju vzpetine Onger in le tako bo še naprej ohranil
značaj naselja pod hribom (Lavrinc et al., 2005).
Loka pri Mengšu – Grad Jablje15 (Habach)
Grad stoji jugozahodno od Loke pri Mengšu ob stranski cesti. Po Valvasorju naj bi grad
pozidali leta 1530. Ima poznogotsko osnovo (srednjeveško zasnovo), današnja arhitektura pa z
arkadnim dvoriščem ohranja renesančni karakter. Grad je bil večkrat obnovljen. Na treh
vogalih so poligonalni stolpi. Ko so ga obnovili leta 1745, je F. Jelovšek z baročnimi freskami,
ki imajo gobelinske okvirje, poslikal jedilnico v jugovzhodnem stolpu, knjižnice v
jugozahodnem stolpu in tri sobe v vzhodnem stanovanjskem traktu (Opis enot…, 2008;
Stražar, 1993).

15

Pojavljajo se dileme glede imena Jablje ali Jable, torej z ali brez črke j. V umetnostnozgodovinski in drugi
strokovni literaturi se je že standardiziralo ime Jablje, vendar pa se danes pri zapisovanju uradnega imena vse
večkrat pojavlja zapis Jable (Center za razvoj kmetijstva in podeželja Jable). Pravilna oblika po analizi Silva
Torkarja (2008) je izraz Jablje, zato bo v diplomskem delu tudi uporabljena ta oblika (izjema bodo le prej
omenjeni uradni nazivi). Odločitev je podkrepljena z dvema utemeljenima razlogoma. Prvi je ta, da slovenski
pravopis zahteva poknjiženje narečnega izgovora tudi v zemljepisnih imenih, tako pišemo Trbovlje ne Trbovle ter
Radomlje in ne Radomle. Drugi razlog pa je po mnenju Bezlaja izvor besede Jablje, ki je nastala iz daljše oblike
Jabljane in je prvotno pomenila »prebivalci območja, kjer rastejo jablane« (Torkar, 2008).
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Po Valvasorju naj bi grad dobil ime po nemški besedi za skobce – »Habicht«, ki jih je bilo
takrat v bližnjem gozdu zelo veliko. Iz tega imena se je izpeljalo slovensko ime »Ablach«,
starejši domačini pa še uporabljajo ime Habach in Wabwach (Valvasor v Stražar, 1993).
Leta 1603 je na gradu gospodarila baronica Lamberg, ki je žalovala za svojim možem, ujetim v
turškem ujetništvu. Kasneje so jo nasledili Raspi, Mosconi in baroni Janežiči. Leta 1919 so
zadnji lastniki gradu postali Lichtenbergi, ki so prepovedali prodajo posesti. Po smrti zadnje
predstavnice te rodbine je bil grad leta 1945 nacionaliziran (Stražar, 1993).
Leta 1999 je bil grad z Odlokom o razglasitvi Območja in Gradu Jablje za kulturni spomenik
državnega pomena (UL RS št. 81/99 – 3838) razglašen za spomenik državnega pomena z
lastnostmi umetnostno-arhitekturnega, arheološkega in zgodovinskega spomenika. Z Odlokom
je določen varstveni režim, ki opredeljuje varovanje kulturnih, arheoloških, arhitekturnih,
krajinskih, likovnih in zgodovinskih vrednot, podrejanje kakršnekoli rabe ali posegov na
območju gradu ohranjanju kulturne dediščine, omejeno vožnjo z motornimi vozili znotraj
zaščitenega območja in prepoveduje postavljanje objektov trajnega ali začasnega značaja.
Enota je vpisana tudi v seznamu pomembnejše kulturne dediščine z Odlokom o spremembah in
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike
Slovenije (UL RS št 11/99).
Grad danes opravlja Biotehnična fakulteta v Ljubljani, ki ima na območju gradu tudi Center za
razvoj kmetijstva in podeželja Jable (nekoč Kmetijsko poskusni center Jable). Sedanji videz
gradu je rezultat obnov in prezidav ob koncu 16. stoletja in začetku 17. stoletja. Z Odlokom o
razglasitvi Območja in Gradu Jablje za kulturni spomenik državnega pomena je usklajen tudi
najnovejši program revitalizacije gradu (Opis enot…, 2008; Sagadin et al., 2001). Grad je le
občasno odprt za oglede.
Slika 21: Grad Jablje – kulturni spomenik državnega pomena.

Frišek, julij
2008.
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Loka pri Mengšu – Grajski hlevi
Jugovzhodno od gradu, na ravnini stojijo grajski hlevi iz 19. stoletja. V obliki črke U jih
sestavljata goveji in konjski hlev. Hlevi imajo dvojno kolonado stebrov, ki nosijo
križnorebrasti obok. Na fasadi so konjske in goveje glave (Opis enot…, 2008).
Loka pri Mengšu – Območje gradu Jablje
Območje gradu Jablje se razteza južno od Mengša, pod vzhodnimi pobočjem Dobena, med
potokoma Šumberk in Pšato ter nad izvirom studenca. Območje obsega nekdanjo grajsko
posest z ohranjenimi konjskimi in govejimi hlevi iz 19. stoletja, delno ohranjeno parkovno
zasnovo, grajskim ribnikom, nekdanjim črpališčem za vodo, z izvirom pod gradom, dvema
kamnitima mostovoma čez potok Šumberk, barokizirano cerkev sv. Primoža in Felicijana in
ostanki ville rustice.
Na območju gradu Jablje je bila že od nekdaj pomembno kmetijstvo. Po 1. svetovni vojni so
imeli na gradu Jablje okoli 30 krav molznic, 10 glav mlade živine, 2 para volov, 3 pare konj za
delo na polju in gosposke konje za prevoz s kočijo ter 10 prašičev. Kasneje je lastnik Adolf
Šuštar vse to premoženje zapravil, šele po vojni je Pavle Plešnar vzpostavil nekdanje
gospodarstvo, dokler ni leta 1962 posestvo prevzel Kmetijski poskusni center Jable, danes se
imenuje Center za razvoj kmetijstva in podeželja Jable (Stražar, 1993). Ustanovila sta ga
Kmetijski inštitut Slovenije in Biotehniška fakulteta z namenom raziskovalnega dela v
kmetijstvu, ki je potrebno za napredek v kmetijski proizvodnji, in razvoja selekcije in
semenarstva žit in trav. Hkrati se v Centru ukvarjajo tudi s sortnimi poskusi pšenice, ječmena
in rži, poskusi z različnimi koruznimi hibridi, poskusi s herbicidi, fungicidi in gnojili ter s
preizkušanjem različnih tehnologij obdelave tal in oskrbe posevkov. Poleg izvajanja različnih
poskusov na Centru tudi praktično usposabljajo študente fakultete in drug kmetijski strokovni
kader. Pri tem sodelujejo z Biotehniško fakulteto, Kmetijskim inštitutom Slovenije, Kmetijsko
svetovalno službo in v strokovni skupini za poljedelstvo, ki ima državni pomen. Pri uporabi
različnih tehnologij delujejo kar se da ekološko, saj uporabljajo manj nevarna sredstva ter
škropijo in gnojijo po potrebah rastlin (CRKP Jable, 2008).
Območje gradu Jablje je bilo skupaj z gradom z Odlokom o razglasitvi Območja in Gradu
Jablje za kulturni spomenik državnega pomena (UL RS št. 81/99- 3838) zavarovano kot
spomenik državnega pomena, ki ima lastnosti kulturne krajine in spomenika oblikovane narave
(Opis enot…, 2008; Sagadin et al., 2001).
Na območju zahodno od gradu Jablje je zanimivo, a ne varovano, območje doglazij oziroma
severnoameriških iglavcev, ki so jih v preteklosti nasadili lastniki gradu.
Loka pri Mengšu – Park gradu Jablje
Park se razprostira okoli gradu Jablje, med reko Pšato na vzhodu in gozdnim Rašiškim
osamelcem na zahodu. Urejen je bil konec 19. stoletja in je do danes delno ohranjen. Park je
obsegal parter v baročnem slogu, kostanjev drevored, sprehajalno pot ob potoku, ribnik in
parkovni gozd v zaledju (Opis enot…, 2008).
Loka pri Mengšu – Zgornji most čez potok Šumberk
Kamniti most čez potok Šumberk se nahaja vzhodno od gradu Jablje. Ima enojni polkrožni lok
ter je s kamnitim pomolom in stopnicami povezan z vhodom v grad Jablje. Domnevno je bil
zgrajen v 17. stoletju (Opis enot…, 2008).
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Loka pri Mengšu – Spodnji most čez potok Šumberk
Kamniti most je jugovzhodno od gradu Jablje. Ima obliko polkrožnega loka s kamnitim polom
in kamnito ograjo. Domnevno je bil zgrajen v 17. stoletju (Opis enot…, 2008).
Mengeš – Arheološko območje Gobavica
Arheološko območje obsega hrib Gobavica z njegovimi vzhodnim pobočjem in vznožjem vse
do potoka Pšata. Na tem območju so našli ostanke prazgodovinske, antične in
zgodnjesrednjeveške naselbine s pripadajočimi žganimi in skeletnimi grobišči. Središče
arheološkega območja naj bi bilo tam, kjer je danes planinska koča. Območje obsega več
manjših arheoloških lokacij, in sicer:
− ostanki prazgodovinske poselitve z grobišči ob severovzhodnem vznožju;
− ostanki antične poselitve na območju današnje osnovne šole ter grobišče in antični
metalurški obrat pri športni dvorani;
− poznoantična naselbina pri podjetju Semesadika (nekoč območje Staretove drevesnice),
− staroslovansko grobišče pri župni cerkvi;
− ostanki starega mengeškega gradu iz srednjega veka (po ustnem izročilu naj bi grad
uničila pogumna grajska hči, ki naj bi ob turškem napadu sežgala sod smodnika in s
tem uničila napadalce in grad).
Na severozahodni strani planinskega doma na Gobavici je ob pešpoti vidno kamnito obzidje s
teraso, ki so jo med gradnjo vodovoda prekopali (Stražar, 1993).
Poleg velike gostote arheoloških lokacij je pomembna tudi dokazana kontinuiteta poselitve in
mešanje kulturnih vplivov v prazgodovinskih obdobjih.
Na območju prihaja do konfliktov interesov z nadaljnjimi pritiski pozidave travnatih površin
med Pšato in Gobavico (tudi v primeru gradnje rekreacijskih objektov). Zato je pomembno, da
se ohrani in varuje nepozidana površina pobočja Gobavice (Opis enot…, 2008; Sagadin et al.,
2001).
Mengeš – Kapelica na Ogrinovem (Kapelica pri Kržetu, Templavova kapelica na
Gobavici)
Kapelica iz 18./19. stoletja stoji na vzhodnem pobočju hriba Gobavice, na Ogrinovem. Je
zidana kapelica zaprtega tipa z dvokapno streho, krito z bobrovcem, ki ima na zunanji strani
poslikavo. V niši je bil dolgo časa Marijin kip, ki so ga neznanci leta 1945 odnesli. Mengšani
so kapelico leta 1967 obnovili, prebelili že propadlo fresko in namesto kipa je Anton ŠuštarGregčev na lesonit narisal podobo Višarske Marije (Opis enot…, 2008; Stražar, 1993).
Mengeš – Ravbarjev grad (Hofmannsburg, Hallerjev dvor, Zgornji grad)
Grad stoji na ravnini ob severovzhodnem vznožju hriba Gobavica, na levem bregu Pšate
(Prešernova cesta 33). V 16. stoletju ga je postavil Jurij Haller. Je klasicistična, enonadstropna
stavba, krita s štirikapno streho. Na zahodni fasadi ima grad nadstropne, na kamnitih stebrih
sloneče arkade. Portal na fasadi je domnevno iz 17. stoletja (Opis enot…, 2008).
Danes ima v njem sedež Obrtna zadruga Zora Domžale, ki je grad obnovila in gospodarska
poslopja preuredila v poslovne prostore. Urejeni so tudi razstavni prostori in trgovina izdelkov,
ki jo imajo obrtniki, člani zadruge. Na ta način je uspelo zadrugi obvarovati pomemben
kulturni spomenik pred nadaljnjim propadanjem (Stražar, 1993).
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Mengeš – Park Ravbarjevega gradu (Park ob Hallerjevem dvorcu)
Park leži ob Ravbarjevem gradu, ob severovzhodnem vznožju hriba Gobavica, med potokom
Pšata in Prešernovo cesto. Parkovna zasnova je nastala okoli leta 1842. Vstopno dvorišče se
nahaja severovzhodno od gradu, glavni del parka z lipovim drevoredom, ki ga sestavljajo
mogočne lipe, se vzporedno z osjo čelne fasade razprostira proti potoku Pšata. Gospodarska
poslopja pa služijo za skladišča (Opis enot…, 2008).
Mengeš – Staretov grad (Mannsburg, Novi grad, Spodnji grad)
Grad stoji ob vzhodnem vznožju hriba Gobavice, na rahli vzpetini na desnem bregu Pšate
(Šolska ulica 10). Okoli leta 1625 ga je zgradil Leopold Raumschüssel, kasneje so bili lastniki
baronica Prenckh, baron Levenberški, Wolniki Lichtenhurni, Mordaksi, deželni svetnik Blažič,
Elsner, vitez Gasperini in Staretovi.
Grad je nadstropna stavba, ki je pokrita z enotno piramidasto streho. Pritličje je okrašeno z
vodoravnimi rustičnimi pasovi, nadstropje pa je členjeno s pilastri. Na vzhodni fasadi je
klasicističen portal. Grad je Mihael Stare obnovil leta 1840. Zasadil je tudi dva drevoreda,
enega proti cerkvi in drugega proti Pristavi, ki pa so ju po drugi svetovni vojni, ko je bila
posest denacionalizirana, posekali (Opis enot…, 2008; Stražar, 1993).
Med graščino in grajskim poslopjem je ohranjen vodnjak iz leta 1942. Potres leta 1895 je grad
tako močno poškodoval, da so ga morali podreti in na novo pozidati v sedanji grad s
pravokotno tlorisno zasnovo in prostorno vežo (Stražar, 1993). Grad je danes v propadajočem
stanju. Občina Mengeš je že večkrat na to opozorila lastnika, ki pa do sedaj še ni ukrepal. V
neposredni bližini je ob parku urejena gostinska dejavnost – Oranžerija, ki ima pomembno lego
v bližini osnove šole in športnega parka, kjer je mogoče igrati tenis na petih zunanjih igriščih,
nogomet, mali nogomet, košarko, odbojko, rokomet in rolati na večnamenski asfaltirani
ploščadi.
Mengeš – Park Staretovega gradu (Park ob gradu Mannsburg)
Park leži v Mengšu, ob jugovzhodnem vznožju hriba Gobavica, med Staretovim gradom in
osnovno šolo v Mengšu. Park je bil zasnovan v tretji četrtini 19. stoletja. Staretov drevored v
parku je bil prvotno kostanjev. Vsakič, ko je posamezno drevo propadlo, so vsadili lipo in tako
je nastal lipov drevored, ki pa do danes ni ohranjen. Prvotno oblikovana zasnova parka je
namreč preurejena v formalni parter z dvema vodnima motivoma (Opis enot…, 2008; Stražar,
1993).
Mengeš – Spomenik in grobišče talcev na Zaloki
Spomenik in grobišče se nahajata ob severovzhodnem vznožju hriba Gobavica, zahodno od
Ravbarjevega gradu, še naprej od mengeških skakalnic. V grobišču je pokopanih 30 talcev, ki
so jih leta 1944 na tem mestu ustrelili Nemci. Ob grobišču je bronasta plastika talca z
zvezanimi rokami na hrbtu (J. Savinšek) in pet granitnih kvadrov z napisanimi imeni talcev.
Spomenik je bil odkrit 15. maja 1949 (Opis enot…, 2008).
Letos je občina Mengeš s posebno tehnologijo izvajana sanacije obnovila spomenik in uredila
okolico spomenika. To je le eden izmed vseh spomenikov v občini, za katere je župan
predvidel obnovo (Občina Mengeš, 2008).

86

Strokovne podlage za Krajinski park Dobeno

Mengeš – Sprehajalna pot
Peščena sprehajalna pot z drevoredom in nočno osvetlitvijo je urejena na desnem bregu Pšate,
ob vznožju Gobavice, od Spodnjega, mimo Zgornjega Mengeškega gradu do cerkve sv.
Mihaela v Mengšu. Pot je dal urediti Mihael Stare, ki je bil med leti 1837 in 1839 lastnik obeh
gradov (Opis enot…, 2008). Drugače zgledno urejeno sprehajalno pot močno skazi neurejena
in zapuščena podoba Staretovega gradu in pripadajočih gospodarskih objektov, saj pot vodi
neposredno čez dvorišče.
Slika 22: Propadajoče gospodarsko poslopje ob sprehajalni poti v Mengšu.

Frišek, september 2008.

Selo pri Vodicah – Gradišče
Predstavlja neraziskano manjše prazgodovinsko gradišče iz starejše železne dobe, ki ga je
Zavod za varstvo kulturne dediščine Ljubljana evidentiral glede na konfiguracijo terena,
topografske značilnosti in toponim (Opis enot…, 2008).
Povodje – Arheološko območje Groblje
Na območju je na podlagi ledinskega poimenovanja Groblje in Tabor na območju predvideno
arheološko najdišče iz rimske dobe. Tudi v starejši strokovni literaturi so na tem območju
omejene antične utrdbe (Opis enot…, 2008).
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9.2 Kulturni spomeniki na območju Rašiškega osamelca
Kulturna dediščina lahko po Zakonu o varstvu kulturne dediščine z izpolnjevanjem enega
izmed naslednjih pogojev dobi status kulturnega spomenika:
1. kulturna dediščina ima elemente, s katerimi je dokazana kontinuiteta ali posamezna
stopnja kulturnega in civilizacijskega razvoja;
2. kulturna dediščina ima elemente, ki predstavljajo kakovostni dosežek ustvarjalnosti.
Kulturni spomenik je tako objekt ali območje kulturne dediščine, ki ima poseben kulturni
pomen, višjo stopnjo javnega interesa in posledično zahtevnejše prostorske omejitve.
Po lastnostih se kulturni spomeniki delijo na arheološke, zgodovinske, umetnostnozgodovinske, arhitekturne, naselbinske, etnološke in tehniške spomenike ter spomenike oblikovane
narave in (spomeniško) kulturno krajino.
Preglednica 12: Seznam kulturnih spomenikov na Rašiškem osamelcu.
Vir: Register nepremične kulturne dediščine, 2008.
Evidenčna
številka

Ime

2547

Rašica – Cerkev sv. Križa

5668
5904

Rašica – Spomenik, posvečen požigu Rašice
Rašica – Arheološko območje Gobnik nad
Rašico

9200

Loka pri Mengšu – Grad Jablje

Tip enote
sakralna stavbna
dediščina
memorialna dediščina

11172

Loka pri Mengšu – Območje gradu Jablje
Loka pri Mengšu – Spodnji most čez potok
Šumberk

arheološka dediščina
profana stavbna
dediščina
profana stavbna
dediščina
profana stavbna
dediščina

11939

Trzin – Spomenik Cenetu Štuparju

memorialna dediščina

10869

Vrsta spomenika
kulturni spomenik lokalnega
pomena
kulturni spomenik lokalnega
pomena*
kulturni spomenik lokalnega
pomena
kulturni spomenik državnega
pomena
kulturni spomenik državnega
pomena
kulturni spomenik lokalnega
pomena*
kulturni spomenik lokalnega
pomena

* Ker je bila enota razglašena pred uveljavitvijo Zakona o varstvu kulturne dediščine, njena opredelitev za
spomenik lokalnega ali državnega pomena še ni dokončna. Zato je enota zaenkrat obravnavana kot kulturni
spomenik lokalnega pomena.
Izmed 31 enot kulturne dediščine, ki se pojavlja na
območju Rašiškega osamelca, sta 2 enoti
razglašeni za kulturni spomenik državnega
pomena, 5 pa za kulturni spomenik lokalnega
pomena.
Slika 23: Cerkev sv. Križa na Rašici.
Frišek, julij 2008.
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9.3 Predlogi za vpis v register nepremične kulturne dediščine
Posebej so izpostavljeni tudi predlogi za vpis v register nepremične kulturne dediščine, katerih
območje se lahko ob dejanskem vpisu v register še malo spremeni (Register nepremične
kulturne dediščine, 2008).
Preglednica 13: Seznam predlogov za vpis v register nepremične dediščine na območju Rašiškega osamelca.
Vir: Register nepremične kulturne dediščine, 2008.
Ime

Vrsta enote

Tipe enote

Obseg
enote

400106

Loka pri Mengšu –
Gradišče

nepremična
kulturna dediščina

arheološka
dediščina

območje

400199

Mengeš – Območje
mengeških gradov

nepremična
kulturna dediščina

vrtnoarhitekturna
dediščina

območje

400924

Dobeno – Gradišče na
Spodnjem Dobenem

nepremična
kulturna dediščina

arheološka
dediščina

območje

400942

Mengeš – Hiša in svinjak
Ogrinovo 2

nepremična
kulturna dediščina

profana stavbna
dediščina

skupina
objektov

400949

Mengeš – Domačija
Ropretova cesta 37 in 38

nepremična
kulturna dediščina

profana stavbna
dediščina

objekt

400974

Mengeš – Stegnjeni kozolec

nepremična
kulturna dediščina

profana stavbna
dediščina

objekt

400978

Dobeno – Gospodarsko
poslopje pri hiši Dobeno 4

nepremična
kulturna dediščina

profana stavbna
dediščina

objekt

400979

Dobeno – Hiša in pod
Dobeno 6

nepremična
kulturna dediščina

profana stavbna
dediščina

objekt

Evidenčna
številka

Kategorija varstva
varovanje v
prostorskih aktih
(kulturna dediščina)
varovanje v
prostorskih aktih
(kulturna dediščina)
varovanje v
prostorskih aktih
(kulturna dediščina)
varovanje v
prostorskih aktih
(kulturna dediščina)
varovanje v
prostorskih aktih
(kulturna dediščina)
varovanje v
prostorskih aktih
(kulturna dediščina)
varovanje v
prostorskih aktih
(kulturna dediščina)
varovanje v
prostorskih aktih
(kulturna dediščina)

V obsegu
KP
Dobeno?
da
delno
da
da
da
da
da
da

Dobeno – Gradišče na Spodnjem Dobenem
Gradišče se nahaja na vzpetini severno nad razpotegnjeno vasjo Spodnje Dobeno. Opazen je
antropogeno izravnan vrh in številne naselbinske terase po jugovzhodnem pobočju. Ob
vzhodnem in južnem vznožju je tudi domnevno gomilno grobišče (Opis enot…, 2008).
Dobeno – Gospodarsko poslopje pri hiši Dobeno 4 (Ručigajevo gospodarsko poslopje)
Nadstropno gospodarsko poslopje iz druge polovice 19. stoletja ima dvokapno streho s
prislonjeno leseno lopo. Spodaj so kamniti hlevi, zgoraj pa leseni pod in senik (Opis enot…,
2008).
Ob potoku, ki izvira pod Ručigajevo hišo, je včasih obratoval mlin z enim nadlivnim vodnim
kolesom. Po 1. svetovni vojni so mlin opustili, še vedno pa so Ručigajevi izkoriščali vodno
moč za pogon kmetijskih strojev (Stražar, 1993).
Na izviru pa je pred 2. svetovno vojno Viktor Ručigaj začel graditi tudi hišno elektrarno,
vendar mu je dokončanje plana preprečila vojna. Po vojni je njegova prizadevanja nadaljeval
Anton Ravbar iz Domžal, tako je elektrarna delovala med leti 1955 in 1961 (Stražar, 1993).
Dobeno – Hiša in pod Dobeno 6
Hiša in pod iz sredine 19. stoletja stojita v Srednjem Dobenem ob osrednji cesti, ki pelje skozi
Spodnje, Srednje in Zgornje Dobeno. Pritlična hiša ima dvokapno streho, frčado nad vhodom
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in poudarjene okenske okvirje. Nasproti hiše pa stoji pod z dvokapno streho (Opis enot…,
2008).
Loka pri Mengšu – Gradišče
Antropogene izravnave so opazne predvsem na vrhu hriba, ki se dviguje severno nad cesto
Loka pri Mengšu–Dobeno, ob zahodnem robu Mengeškega polja na prehodu iz ravninskega
pola v gozdnat osamelec, in na jugozahodnem pobočju. Obstoj gradišča dokazuje tudi ledinsko
ime in naključne najdbe keramike (Opis enot…, 2008).
Mengeš – Območje mengeških gradov
Območje mengeških gradov obsega območje zahodno od trškega jedra Velikega Mengša z
vzhodnim delom Gobavice. Zajema lokacije treh mengeških gradov, in sicer Starega,
Ravbarjevega in Staretovega gradu, gospodarska poslopja, oba parka in sprehajalno pot, ki
povezuje oba spodnja gradova s cerkvijo (Opis enot…, 2008).
Mengeš – Hiša in svinjak Ogrinovo 2 (Pr' Templav)
Hiša in svinjak stojita na Ogrinovem, severno od Mengeške koče na Gobavici. Pritlična hiša
ima dvokapno streho s frčado nad vhodom, ki je poudarjen s stebrom v obliki lizene. Ima
kovane okenske mreže. Južno ob hiši stoji v celoti lesen svinjak z lesenim straniščem iz leta
1894 (Opis enot…, 2008).
Mengeš – Domačija Ropretova cesta 37 in 38
Domačija s pritlično hišo in mansardo stoji pod hribom Žeček, jugozahodno od Mengša in
severozahodno od Loke pri Mengšu. Ima kamniti portal iz 19. stoletja, črno kuhinjo,
gospodarsko poslopje, lesen pod, zidano sušilnico za sadje, sadovnjak, vrt in vodnjak s črpalko
(Opis enot..., 2008).
Mengeš – Stegnjeni kozolec
Kozolec stoji jugovzhodno od Oražema in Ropretove domačije. Kozolec ima deset oken,
lesene babe, hlapce in lesene tesane podpornike. Pokrit je z dvokapno streho na križ. Je iz 19.
stoletja (Opis enot…, 2008).
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10 Utemeljitev predloga za razglasitev Krajinskega parka
Dobeno
Območje predlaganega Krajinskega parka Dobeno je območje osamelega krasa z značilnimi
vrtačami, brezni, jamami, podzemnim vodnim pretakanjem in kraškimi izviri. Območje je
zaradi vodne prepustnosti zelo občutljivo na onesnaževanje. Hkrati pa je območje zaradi svoje
lege, delno odmaknjene v zaenkrat še neokrnjeno naravo, a vendar blizu glavnega mesta in
vseh storitev, privlačno za stalno in predvsem občasno poselitev (počitniška stanovanja). S
širitvijo poselitve pa se povečujejo potrebe po infrastrukturi, intenzivnejši rabi prostora,
pojavljajo se pritiski na naravo, onesnažujejo se kraški izviri in pojavljajo se problemi zaradi
potreb po vodnih zajetjih sredi kraškega sveta, kjer vode na splošno primanjkuje.
Glavni pogoji pri načrtovanju varstvenih območij so zagotovo jasno opredeljeni razlogi za
zavarovanje, ki izhajajo predvsem iz nasprotja med varovanjem na eni strani in razvojem na
drugi strani. To nasprotje se pojavlja skoraj pri vseh posegih v prostor. Pri iskanju razlogov za
ustanovitev krajinskega parka je potrebno upoštevati predvsem interes varstva narave, vendar
se pri tem ne sme zanemariti razvojnih teženj v prostoru, saj je pri krajinskem parku
pomembno prepletanje varovanja narave in gospodarske izrabe pokrajine (Simič, 2002).
Pri opredelitvi razlogov za ustanovitev predlaganega Krajinskega parka Dobeno so
izpostavljeni naslednji:
1. naravna ohranjenost območja;
2. naravne vrednote in kulturna dediščina;
3. prostorska pestrost območja;
4. prometna dostopnost;
5. potenciali za rekreacijo;
6. možnosti za izobraževalne dejavnosti;
7. dejanska ali potencialna ogroženost območja;
8. del zelenega sistema Mestne občine Ljubljana;
9. neurejenost in neenotnost območja.
1. Naravna ohranjenost območja
Naravna ohranjenost območja je odvisna od deleža prvin ali sestavin prvobitnih naravnih
ekosistemov (Simič, 2002). Območje skoraj v celoti pokriva gozd, v katerem razen številnih
gozdnih poti ni vidnih drugih večjih posegov v prostor. Del območja gozdov je že sedaj
varovano s posebnim statusom – rašiška strukturna stopnja in gozd nad Gameljnami kot
območje varovalnih gozdov ter Tabor in Straških hrib kot območje gozdov s posebnim
namenom. Ostalo območje gozdov pa je podvrženo različnim pritiskom, na eni strani zahtevam
lastnikov gozdov, na drugi strani pa zahtevam obiskovalcev po javni rabi površin. Potrebna je
predvsem ohranitev sedanje gozdnatosti območja in preprečevanje drobljenja gozdnih površin.
Če izvzamemo naselji Rašica in Dobeno z okolico je območje najbolj ohranjeno v osrednjem
delu krajinskega parka. Več antropogenih vplivov pa je opaznih na obrobju parka, ob gozdnem
robu, kamor se širijo robna naselja, ter v Sračji dolini, kjer je pred leti prišlo do grobega posega
v prostor. Zato je pomembno, da se z zavarovanjem območja skuša ohraniti te naravne prvine,
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predvsem pa se osredotočiti na ohranitev in oblikovanje gozdnega roba in s tem preprečiti
širjenje posegov v notranjost.
2. Naravne vrednote in kulturna dediščina
S pregledom in analizo naravnih vrednot ter objektov in območij kulturne dediščine je bilo
ugotovljeno, da le-te pokrivajo skoraj vse območje predlaganega parka in dajejo območju
posebno vrednost. Z ustanovitvijo parka bi se tako zajel prostor, s katerim bi združil
posamezne naravne vrednote in objekte kulturne dediščine v širši prostorski kontekst. Tako bi
naravne vrednote in kulturna dediščina pridobile še večji pomen.
3. Prostorska pestrost območja
Prostorska pestrost izhaja iz raznolikosti posameznih prostorskih prvin in njihove pogostosti v
prostoru. Opredeljuje se lahko na osnovi dveh vidikov: kot ekološko pomembni dejavnik, pri
čemer je pomembna biotska pestrost območja, in kot dejavnik vidne privlačnosti okolja (Simič,
2002). Za območje krajinskega parka je predvsem zaradi kraškega sveta in močvirnatih
predelov značilna velika biotska raznovrstnost z različnimi ekosistemi, ki so varovana s
predpisi Nature 2000 in kot Ekološko pomembna območja. Hkrati pa je območje zaradi velike
reliefne energije, menjavanja gozdnih predelov z močvirnimi območji, prvin kulturne krajine,
ki se kaže predvsem v okolici naselij s kulturnimi terasami, njivskimi površinami in nasadi
sadja, pestro in privlačno tudi za obiskovalce. Velik pomen imajo tudi številne razgledne točke,
saj je osamelec dvignjen nad celotno ravnino v okolici.
4. Prometna dostopnost
Območje krajinskega parka je v neposredni bližini glavnega mesta – Ljubljane. Z vstopno
točko na Črnučah ali v Gameljnah je park z glavnim mestom povezan celo z javnim potniškim
prometom. Hkrati pa je območje v neposredni bližini tudi drugih večjih naselij, kot so Mengeš,
Trzin in Gameljne.
5. Potenciali za rekreacijo
Ohranjena narava, odmaknjena od mestnega vrveža, a vseeno z dobro prometno dostopnostjo,
saj spada v širše obmestje Ljubljane, ter krajinska pestrost predstavljata pomembno vlogo pri
ugotavljanju rekreacijskih možnosti območja. Območje je dovolj raznoliko, da lahko zadovolji
vse potrebe rekreativcev, tako tistih malo bolj zahtevnih, ki potrebujejo težje vzpone, kot tistih,
ki območje obiščejo nekajkrat mesečno za en sprehod.
Območje je predvsem pomembno za t. i. bližnjo rekreacijo ali rekreacijo v območju
izletniškega turizma, za katero je značilno, da zaradi omejenega prostega časa (ob koncu tedna
ali med tednom) poteka v bližini kraja stalnega bivališča (Jeršič, 1998). Zato so za območje
značilni predvsem popoldanski sprehodi in poldnevni izleti.
Območje predlaganega Krajinskega parka Dobeno ima pomembno rekreacijsko vlogo za
dejavnosti, pri katerih je pomembna t. i. doživljajska zmožnost odprte pokrajine, ki jo oblikuje
prepletanje obvodnih, gozdnih in kmetijskih zemljišč ter reliefna energija z razglednimi vrhovi.
Obiskovalci se tako lahko ob krepitvi svojih telesnih moči z rekreacijo tudi duševno in
čustveno sprostijo (Jeršič, 2002). Čeprav je doživljajska pokrajinska zmožnost Rašiškega
osamelca v primerjavi z drugimi hribovitimi območji manjša, pa njen pomen povečuje
predvsem boljša dostopnost območja in bližina Ljubljane.
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Krajinski park je že v svoji definiciji namenjen sprostitvi in predstavlja možnost razvoja
rekreacije. Pri tem pa je pomembno le to, da se uveljavijo tiste vrste rekreacije, ki temeljijo na
naravnem okolju, uporabljajo že obstoječe gozdne poti in za katere je potrebno čim manj
posegov v naravo (sprehajanje, kolesarjenje, jahanje).
6. Možnosti za izobraževalne dejavnosti
Zaradi bližine naselij predstavlja območje z uveljavitvijo krajših gozdnih učnih ali tematskih
poti pomemben člen v izobraževalni dejavnosti. Priprava učnih poti je mogoča skoraj na vsem
obrobnem območju, predvsem pa bi z ureditvijo teh poti lahko vključili različne zgodovinske
ostanke, geografske pojave in procese ter hkrati opozorili na pravila obnašanja v naravi.
7. Dejanska ali potencialna ogroženost območja
Območje predlaganega parka najbolj ogroža širjenje naselij, saj le-to s seboj prinese še dodatne
probleme, kot so večja obremenitev cestne in komunalne infrastrukture, pritiski na okolje z
različno rabo tal in problemi onesnaževanja, že tako občutljivega kraškega sveta. Širjenje
poselitve ogroža tako naravno okolje robnega dela varovanega območja kot naravno okolje v
okolici Dobena. Do posegov v okolje zaradi širitve poselitve na obrobju predlaganega parka
prihaja predvsem na območju Sračje doline, kamor se vedno globlje širijo Črnuče z novimi
stanovanjskimi kompleksi; na območju industrijske cone v Trzinu, ki se vse bolj zajeda na
območje varovanih bajerjev; na območju Trzina, ki se z novogradnjami širi na hrib Onger ter
na območju Mengša in zaselka na Gobavici. Zagotovo pa so največje posledice širitve naselja
vidne v samem jedru krajinskega parka – na Dobenu, kjer se množično gradijo počitniška
stanovanja, ki se spreminjajo v stanovanjske hiše. Priseljenci pa s seboj prinašajo nove
probleme in zahteve. Želijo imeti urejeno cestno in komunalno infrastrukturo, vendar na
Dobenu še ni zgrajene kanalizacije; z novogradnjami spreminjajo nekdanji kulturni izgled
krajine, pri čemer izginjajo njive, travniki in sadovnjaki, hiše pa dobivajo popolnoma drugačno
zunanjo podobo. Zaradi vse večjih pritiskov prihaja do onesnaževanja vode, kar posledično
prinese tudi onesnaženje vseh izvirov pod Dobenom, ki so bili včasih primeren vir pitne vode.
Naravno območje obremenjujejo tudi spremembe ekoloških razmer, ki jih povzročajo zračne
emisije, spuščanje emisij v tla, hrup, umetna svetloba, rekreacijske dejavnosti in motnje zaradi
prisotnosti ljudi v prostoru (vandalizem, nekontrolirano prosto gibanje v naravnem prostoru,
nabiralništvo). Na območju predlaganega Krajinskega parka Dobeno je jakost teh negativnih
vplivov zaenkrat še majhna. Območje rešuje njegova velika površina, zato ima posredno večjo
kapaciteto za sprejem neugodnih vplivov. Hkrati pa je na predvidenem zavarovanem območju
redkejša tudi energetska in prometna infrastruktura (Harmel et al., 2007).
Vplivi rekreacije in obremenitev naravnega okolja zaradi obiskovalcev (sprehajalci, tekači,
nabiralci gozdnih sadežev), ki s hrupom in nemirom povzročajo motnje v življenjskem okolju
živali in rastlin, so opazni s sezonskimi spremembami. Višek vplivov je omejen na obdobje od
pozne pomladi do jeseni (Harmel et al., 2007).
8. Del zelenega sistema Mestne občine Ljubljana
Ohranjanje neokrnjene narave na območju predlaganega krajinskega parka Dobeno je
pomembno tudi za celotno občino Ljubljana, kar je opazno v osnutkih novega strateškega
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prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana (MOL), saj so posebno pozornost namenili prav
zelenim površinam.
Osnovno zasnovo zelenih površin v MOL predstavlja pet zelenih klinov16, ki iz zaledja segajo
neposredno v mestno središče. Nanje pa se navezujejo krožne in prečne zelene povezave,
točkovno omrežje parkov (centralni mestni parki, drugi parki mestnega pomena in lokalni
parki) in rekreacijska območja. Posebej pa so opredeljene tudi vodne površine, vodotoki in
obvodne ureditve (Ljubljanica, Gradaščica, Glinščica, Mali graben, Sava in Koseški bajer)
(Divjak, 2007).
Predlagan Krajinski park Dobeno se nahaja v območju Severozahodnega Savskega klina ali
»Litostojskega klina«, ki obsega območje odprtega prostora od Športnega parka Ljubljana
oziroma industrijskega območja Litostroj do Save in preko nje do Šmarne gore in Rašice. V
zgornjem delu klina so obsežna območja odprtega prostora, ki so pretežno v kmetijski rabi in
so se ohranila predvsem zaradi varovanja vodnih virov. Prostor obsavske ravnice in hribovito
zaledje Šmarne gore in Rašice pa ima izjemen rekreacijski in izletniški pomen (Divjak, 2007).
Zeleni klini imajo za Ljubljano poseben pomen tako iz funkcionalno-členitvenih kot tudi
ekoloških vidikov. Ustvarjajo ugodnejše mikro- in mezoklimatske razmere, prevetrenost mesta,
boljšo kakovost zraka, boljšo kakovost človekovih bivalnih razmer, vzpostavljajo naravne
koridorje v zaledje ter omogočajo prostorske možnosti »zelenih povezav« za pešce in kolesarje
v rekreacijsko zaledje mesta. Zato je ena od osnovnih strateških usmeritev zasnove zelenih
površin ohranitev vseh pet obstoječih zelenih klinov. V Strateškem prostorskem načrtu MOL
so določene splošne usmeritve za urejanje zelenih klinov in usmeritve za posamezne kline. Na
območje krajinskega parka se nanaša usmeritev, ki predpostavlja ohranitev in razvoj
rekreacijsko pomembnega območja v zaledju (Šmarna gora, Rašica, Sračja dolina),
vzpostavitev sistema zalednih krožnih povezav ter urejanje in vzdrževanje nove rekreacijske
infrastrukture (Divjak, 2007).
Kazalec kvalitete bivanja v urbanem okolju pa poleg obsega zelenih površin predstavlja tudi
dostopnost do njih. Tako je v splošnem veliko bolj kot delež zelenih površin pomembna
struktura teh površin in umeščanje v urbano okolje. Kot kriterij dobre dostopnosti je določena
razdalja 500 metrov od posameznih delov naselja do zelenih površin (Špes et al., 2000). S tem
kriterijem pa območje predlaganega Krajinskega parka Dobeno zagotovi dobro dostopnost do
zelenih površin vsem naseljem na obrobju parka in severnemu delu Ljubljane.
9. Neurejenost in neenotnost območja
Glede na to, da se območje nahaja v štirih občinah, vsaka izmed njih svoj del območja ureja po
svoji volji in svojih zmožnostih. Ker med občinami ni večjega sodelovanja, se na območju
predlaganega krajinskega parka pojavlja velika neenotnost in neurejenost.

16

Grajski grič z Golovcem z navezo na zeleno zaledje proti Jančam in Orlam; Rožnik in Šišenski hrib s Tivolijem
v navezi na Polhograjsko hribovje z iztekom v ravninski del ob Koseškem bajerju na severu in ob Glinščici na
jugu; Severozahodni Savski klin – »Litostrojski klin«; Severovzhodni Savski klin – Bežigrajski klin s severnim
mestnim parkom Navlje in Žalami, športnim parkom Stožice ter navezavo na obsavski prostor in Južni, Barjanski
klin.
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Kot primer lahko navedem številne pešpoti na območju krajinskega parka, ki pa nimajo nekega
skupnega imenovalca, kot je skupni znak ali enake oznake po gozdu. Posledično se z
nenadzorovano in neusmerjeno rekreacijsko dejavnostjo pojavljajo tudi večji vplivi na območje
z zmanjševanjem kakovosti okolja (gozdov in drugih ekosistemov).
Z ustanovitvijo Krajinskega parka Dobeno pa bi bile vse občine prisiljene sodelovati in
izvajati različne projekte pod enotnimi kriteriji in smernicami razvoja za celotno območje. S
tem bi omogočili enakomeren razvoj vseh območij krajinskega parka in spodbudili tudi tiste, ki
sedaj ne posvečajo posebne pozornosti varovanju okolja.

11 Predlog razširitve krajinskega parka Dobeno
Načrtovanje krajinskega parka obsega več faz, ki temeljijo na dveh zaporednih načrtovalskih
postopkih, in sicer na prostorski opredelitvi in podrobnejši vsebinski opredelitvi krajinskega
parka. Faze pri načrtovanju krajinskega parka po Simiču (2002) so:
1. inventarizacija in analiza prostora (pridobivanje različnih podatkov, prostorska
opredelitev območja in razporejanje dejavnosti v prostoru);
2. določitev območja, znotraj katerega pričakujemo prvine krajinskega parka (vključimo
največje še smiselno območje);
3. inventarizacija opredeljenega območja (poglobitev poznavanja prostora in izdelava
tematskih kart);
4. krajinske analize (pridobivanje dodatnih podatkov, ki so pomembni za opredeljevanje
krajinskega parka in v primeru, da osnovni podatki inventarizacije ne zadoščajo;
osredotočene so predvsem na naravno ohranjenost prostora, prostorsko pestrost,
urejenost prostora in potenciale za rekreacijo);
5. izdelava modela privlačnosti prostora za krajinski park (oblikujemo na osnovi meril in
razlogov, ki so bili pridobljeni z invetarizacijo; upoštevajo se tako dejavniki, ki
opredeljujejo krajinski park, kot dejavniki, ki so motnje v prostoru in so manj primerni
za krajinski park);
6. natančna prostorska opredelitev krajinskega parka;
7. izdelava prostorskega načrta za krajinski park (predstaviti konkretne predloge bodoče
rabe prostora in njegove podobe).
Sam predlog Krajinskega parka Dobeno in z njim določene meje parka so bile opredeljene kot
obvezno republiško izhodišče v državnem planu iz leta 1999. Takoj naslednje leto pa je že
prišlo do sprememb meja predvidenega Krajinskega parka Dobeno. S predlogom iz leta 1999 je
bilo območje predlaganega krajinskega parka najprej manjše, saj ni vključevalo območja, ki
pripada Mestni občini Ljubljana. Tako je meja potekala po današnji meji Mestne občine
Ljubljana in iz sedanjega predloga krajinskega parka izključila območje Rašice z okoliškimi
vrhovi ter Sračjo dolino. Sedanjo predlagano mejo parka, katera je bila predstavljena tudi v
diplomskem delu, pa so oblikovali leta 2000.
Po analizi fizičnogeografskih in družbenogeografskih značilnosti Rašiškega osamelca ter na
osnovi naravovarstvenega statusa območja (naravne vrednote, območja Nature 2000, ekološko
pomembna območja) in prisotnih objektov oziroma območij kulturne dediščine pa ponovno

95

Strokovne podlage za Krajinski park Dobeno

predlagam novo mejo z razširitvijo Krajinskega parka Dobeno. Kot je razvidno iz karte 11 bi se
sedanja meja z novim predlogom najbolj spremenila na območju občine Ljubljana in Vodice. Z
razširitvijo meje bi se površina parka povečala za približno 5 km2, tako bi Krajinski park
Dobeno obsegal približno 25 km2.
Predlog razširitve meje krajinskega parka temelji na več razlogih:
− Krajinski park bo na osnovi fizičnogeografskih značilnosti Rašiškega osamelca,
predvsem glede reliefnih značilnosti, postal reliefna celota šele z novo predlagano
mejo, saj bo tako vključeval celotno območje Rašiškega osamelca.
− Predlog nove meje je določen na osnovi varstvenih statusov, ki že veljajo na območju
Rašiškega osamelca. Tako Natura 2000 kot Ekološko pomembno območje obsega ta
del območja, ki je bil do sedaj izven meja predlaganega Krajinskega parka Dobeno. Z
zavarovanjem območja kot krajinskega parka bodo morali biti vsi varstveni režimi
določeni na način, ki bodo zagotovili ohranitev vseh že obstoječih varstvenih statusov
na območju.
− Pri zbiranju in analizi naravnih vrednot ter objektov in območij kulturne dediščine je
bilo ugotovljeno, da jih je veliko v neposredni bližini, a izven meja predlaganega
krajinskega parka. Zato jih je smiselno vključiti znotraj novih meja predlaganega
krajinskega parka. Pri naravnih vrednotah bi se tako vključilo 8 kraških jam,
Smrekarjev studenec, Park ob Ravbarjevem gradu in Jezero v Pristavi, ki je predlagan
tudi za naravni spomenik. Pri kulturni dediščini pa je potrebno vključiti več objektov ali
območij, in sicer: Arheološko najdišče Groblje, Arheološko območje Gobnik nad
Rašico, Gradišče v Selu pri Vodicah, Arheološko najdišče Dobrava, Grajski hlevi in
območje gradu Jablje, Ravbarjev grad in park ob Ravbarjevem gradu ter Park ob
Staretovem gradu.
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12 Ureditev Krajinskega parka Dobeno
Kljub temu da predstavlja krajinski park najmilejšo varstveno kategorijo, so zanj ustrezne
predvsem tiste dejavnosti, ki bistveno ne spreminjajo prostora, saj je namen ustanovitve parka
predvsem varovanje naravnega prostora in ohranjanje njegove identitete.
Krajinski park je v svojem pomenu namenjen sprostitvi in rekreaciji. Predlagano območje
Krajinskega parka Dobeno večina obiskovalcev že uporablja za rekreacijske namene, pri čemer
velik pomen predstavljajo že obstoječe ali predvidene pešpoti, kolesarske poti, trim steze in
učne poti. Z ureditvijo rekreacijske infrastrukture bi na območju predlaganega parka spodbudili
razvoj trajnostnih oblik rekreacije in dejavnosti, ki bi bile usklajene z naravnimi danostmi.
Predvsem pa se je z razvojem turizma potrebno osredotočiti na prilagojene, nemnožične in
neagresivne oblike turizma, ki temeljijo na prostočasnih dejavnostih, katere ne zahtevajo
posebne infrastrukture. Z vključevanjem naravnih vrednot in kulturne dediščine v turistično
ponudbo pa bi obiskovalcem skušali približati pomen krajinskega parka in njegove posebnosti,
zaradi katerih naj bi bilo območje zavarovano. Pri tem pa je seveda pri posameznih naravnih
vrednotah (predvsem na občutljivem kraškem območju) potrebno upoštevati omejevanje
obiska v skladu s Pravilnikom o določitvi in varstvu naravnih vrednot.

12.1 Pešpoti
V okviru Regionalnega razvojnega programa za Ljubljansko urbano regijo 2002–2006 je bil
kot eden izmed prioritetnih izvedbenih projektov določen tudi projekt Mreža pešpoti v regiji. Z
njim bi oblikovali enotno mrežo regionalnih poti v Ljubljanski urbani regiji, pešpoti povezali s
turistično in gostinsko ponudbo, jih primerno označili in poskrbeli za informacijsko gradivo
(vodnik in karte). Leta 2004 je bilo tako predlaganih 34 regionalnih pešpoti (32 krajših in 2
daljši krožni). Ker pa k projektu niso pristopile vse občine, je bilo do leta 2007 vzpostavljenih
17 regionalnih pešpoti v 9 občinah (Vzpostavitev in vzdrževanje regionalnih pešpoti…, 2007).
Izdan pa je bil tudi Vodnik po regionalnih pešpoteh v Ljubljanski urbani regiji.
Na območju Krajinskega parka Dobeno so predvidene 3 izmed predlaganih pešpoti, in sicer
Homško-Rašiška pot, Šmarsko-Savska pot in Vodiška pot.
Preglednica 14: Pešpoti na območju Krajinskega parka Dobeno v okviru projekta Mreža pešpoti v regiji.
Vir: Vzpostavitev in vzdrževanje regionalnih pešpoti…, 2007; Vodnik po regionalnih pešpoteh…, 2007.
Najnižja
točka

Pešpot

Dolžina

Izhodišče

HomškoRašiška pot

27,8 km
Predviden
čas hoje:
9 ur

Grad Jablje,
Mengeš,
Dobeno,
Domžale

310 m
(Jablje)

16,1 km

Tacen, Vikrče,
Sp. Gameljne,

295 m (ob
Savi)

ŠmarnoSavska pot

Najvišja
točka
641 m
(Vrh Staneta
Kosca)

676 m
(Grmada)

Težavnost

Občine

srednja

Ljubljana,
Mengeš,
Trzin,
Domžale

Zahtevna je
predvsem
zaradi svoje
dolžine, ki pa
jo lahko vsak
posameznik
poljubno
skrajša.

Srednja
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Ljubljana,
Medvode,

Zanimivosti
Grad Jablje,
Jama v Jabljah,
Ručigajev
studenec, Boltov
studenec,
Čičkova
kapelica,
Planinski dom
Staneta Kosca,
Kamniti most v
Mengšu,
Homški hrib
Grmada, Šmarna
gora,

Status
Pot je
vzpostavljena.

Pot je
vzpostavljena.
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Rašica
Predviden
čas hoje:
7 ur

Vodiška pot

37,2 km

Zavrh pod
Šmarno goro,
Repnje,
Vodice, Sv.
Marija

335 m (Zg.
Hrušica)

641 m (Vrh
Staneta
Kosca)

Pot vključuje
dva večja
vzpona - na
Grmado in
Šmarno goro
- ter enega
manjšega
proti Vrhu
Staneta
Kosca.

Vodice

Težka

Ljubljana,
Vodice,
Medvode,
Komenda,
Mengeš

ribogojnica
Povodje,
Vrh
Staneta Kosca,
Sava

Sv. Tilen,
Skaručenska
ravan, rastišče
narcis pod
Šmarno goro,
ribogojnica
Povodje, Phliški
bajer, Koseški
hrib

Pot je bila
predlagana, vendar
zaradi
nesodelovanja
občine zaenkrat še
ni vzpostavljena.

Preglednica 15: Ureditev izbranih pešpoti.
Vir: Vzpostavitev in vzdrževanje regionalnih pešpoti…, 2007.
Pešpot

Št. klopi
(predvideno)

Št. klopi
(nameščeno)

Št. kompletov
(predvideno)

Št. kompletov
(nameščeno)

Št. info.
tabel

Št.
kažipotov

Homško-Rašiška pot

2

2

1

1

2

14

Šmarno-Savska pot

4

1

3

2

2

7

Slika 24: Primer informacijske table pod Gobavico za Homško-Rašiško pešpot.

Pešpoti so krožne in označene z enotnimi kažipoti. Na
nekaterih delih pa pešpoti potekajo po že obstoječih
planinskih poteh, zato niso bili postavljeni dodatni
kažipoti, ampak so bile obnovljene
le planinske markacije. Ob poteh so
urejena počivališča z lesenimi
klopmi ali mizami in klopmi, ob
izhodiščih pešpoti pa so postavljene
informacijske table, ki vsebinsko
predstavljajo posamezno pešpoti ali
več pešpoti na izbranem območju.
Table
so
prilagojene
tudi
slabovidnim
osebam.
Po
posameznih odsekih pešpoti so bili
izbrani tudi nosilci vzpostavitve in
vzdrževanja
določene
pešpoti
(Vzpostavitev
in
vzdrževanje
regionalnih pešpoti…, 2007).
Frišek, julij 2008.
Slika 25: Primer kažipota na Rašici za Šmarsko-Savsko pot.
Frišek, september 2008.
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Poleg zgoraj opisanih treh pešpoti, ki med seboj povezujejo vse občine na območju
Krajinskega parka Dobeno, imajo tudi posamezne občine markirane določene pešpoti, ki pa
potekajo znotraj posamezne občine ali le preko sosednje občine.
Občina
Trzin

Mengeš
Vodice

Ljubljana

Urejene pešpoti
− Pot po mejah občine (označena s stiliziranimi znaki kamnite sekirce)
− Po poteh NOB (Pot po mejah nekdanje občine Domžale)
− Pot na Mengeško kočo (markirana pot)
− Pot iz Mengeške koče na Dobeno (markirana pot)
− Pot iz Mengša čez Gobavico do Phliškega bajerja (markirana pot)
− Sprehajalna pešpot od Ravbarjevega gradu do cerkve sv. Mihaela
−
−
−
−

Pot iz Sela na Rašico
Pot na Rašico (markirana pot)
Pot na Dobeno (markirana pot)
Pot po Sračji dolini

Na karti je pri nekaterih pešpoteh označena le ena izmed možnosti, v večini primerov tista
pešpot, ki je tudi markirana. Obiskovalci pa si velikokrat obstoječo pešpot prilagodijo glede na
svoje potrebe, saj je celotno območje Rašiškega osamelca prepredeno s številnimi gozdnimi
potmi, ki ponujajo več izbire. Poti z različnimi možnostmi so predvsem: Pot na Mengeško
kočo (že na karti sta prikazani dve poti), Pot iz Mengeške koče na Dobeno, Pot po Sračji dolini
ter vse poti iz različnih smeri, ki vodijo na Rašico ali Dobeno.
Z ureditvijo posameznih pešpoti bi se pripomoglo k temu, da bi obiskovalce usmerili na te
pešpoti in bi se omejili sprehodi izven določenih in urejenih pešpoti. Tako bi se ustavilo
nadaljnje ustvarjanje novih gozdnih poti in posledično poseganje v neokrnjeno naravo.
Največji problem pri vseh obstoječih pešpoteh na območju krajinskega parka predstavlja
njihovo neenotno in stihijsko označevanje. Ker je številčno kar veliko poti, se zgodi, da je
kmalu vsako drugo drevo popisano z oznakami ene izmed poti. Ker pa oznake niso poenotene,
med seboj tekmujejo, katera bo bolj izstopajoča in katera bo posledično privabila obiskovalca.
Zato bi morale biti vse oznake poenotene s skupnim znakom, predvsem pa pregledne in
razumljive.
Slika 26: Označba pešpoti na Dobeno ob cesti na Dobeno.

Frišek, julij 2008.
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Slika 27: Označba pešpoti od Rašice do planinskega doma na Rašici.
Slika 28: Označba smeri pešpoti iz Mengeške koče na Gobavci.

Slika 29:Oznaka pešpoti iz
Spodnjega Dobena do gradu Jablje.

Frišek, julij 2008.
Frišek, september 2008.
Slika 30: Kažipot na Zgornjem Dobenu.

Frišek, september 2008.

Frišek, september 2008.
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12.2 Kolesarske poti
Tako Rašica in Dobeno kot Mengeška koča so znani cilji kolesarskih poti. Gorski kolesarji si
za osvojitev teh ciljev izbirajo različne poti iz različnih izhodišč ob vznožju Rašiškega
osamelca.
Gorsko kolesarjenje ni samo šport in rekreacija, temveč ima velik pomen tudi neposreden stik z
naravo. V večini primerov gozdne ceste niso dostopne z avtomobili, s kolesarjenjem pa se
lahko veliko hitreje pride do želenega cilja kot peš.
Rašiški osamelec ima kot hribovito zaledje Ljubljane in ostalih naselij v okolici zaradi svoje
bližine pomembno vlogo za gorsko kolesarjenje. Ker je gosto prepreden s številnimi gozdnimi
potmi, nudi ogromno možnosti gorskokolesarskih tur, ki si jih lahko posameznik prilagodi
glede na svoje telesne zmožnosti in želje po ogledu drugih naravnih ali kulturnih znamenitosti
na tem območju.
V številnih kolesarskih vodnikih ni opisana nobena pot po Rašiškem osamelcu, le v
gorskokolesarskem vodniku S kolesom po ljubljanski okolici (2005) je opisana krožna
kolesarska pot na Rašico z izhodiščem iz centra Ljubljane. Pot je dolga 34,8 km, kar
predstavlja približno 2 uri kolesarjenja. Glede zahtevnosti je ocenjena z oceno 2–3 od 5 stopenj
zahtevnosti. Zahtevnost zvišuje predvsem zadnji del vzpona od vasi Rašica do Vrha Staneta
Kosca (641 m), saj ostali del predstavlja bolj kolesarjenje po ravnini. V vodniku so vsaki
opisani kolesarski turi dodane tudi zanimivosti ob poti, v primeru Rašice je predlagana Cerkev
sv. Križa v Rašici in Vrh Rašice z razglednim stolpom (Krajnc, 2005).
Na Dobenu sta Športno društvo Skirca in Kmečki turizem Pri Blažu v obdobju od aprila do
septembra 2008 organizirala prireditev, na katero sta povabila športno-rekreativne kolesarje, da
se čim večkrat povzpnejo na Zgornje Dobeno in pri Kmečkem turizmu Pri Blažu pridobijo
kontrolni žig, ki bo dokazoval njihovo število obiskov. Na podlagi opravljenih vzponov so
kolesarji prejeli priznanja in nagrade. Organizatorji so predlagali tri smeri vzponov, po katerih
so se kolesarji lahko povzpeli na Dobeno:
1. Trzin – Loka pri Mengšu – Spodnje Dobeno – Srednje Dobeno – Zgornje Dobeno
(asfaltirana pot);
2. Črnuče – Spodnje Gameljne – Srednje Gameljne – Rašica (do sedaj asfaltirana pot, pri
gasilskem domu na Rašici se zapelje na makadamsko pot) – Zgornje Dobeno
(asfaltirana in makadamska pot);
3. Zgornje Dobeno – Povodje – Vojsko – Selo pri Vodicah (zapelje se na makadamsko
pot) – Vrh Rašice – spust po pešpoti do Zgornjega Dobena (asfaltirana in makadamska
pot).
S to prireditvijo se je le še spodbudilo kolesarjenje. Hkrati pa so predvidene poti primerne tudi
za ureditev stalnih kolesarskih poti.
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12.3 Trim steze
Trim steze predstavljajo pomembno obliko rekreacije, ki sovpada z naravnim okoljem, saj so
vadbene postaje narejene iz naravnih materialov in prilagojene določenim območjem ob poti.
Vadbene postaje predstavljajo točke, na katerih posamezniki s pomočjo rekvizitov opravljajo
določeno in opisano vajo. Trim steze posameznikom omogočajo, da si vadbo prilagodijo glede
na svoje telesne sposobnosti. Lahko namreč poljubno izbirajo, kako bodo kombinirali
predlagane in opisane vaje s tekom. Odločijo se lahko za več teka in manj vaj ali obratno.
Pomembno je, da so trim steze urejene neposredno v bližini naselij, saj tako obiskovalcem
omogočajo hitrejši dostop do njih in posledično prinašajo boljšo obiskanost. Največji problem
pri postavitvi trim steze pa velikokrat predstavljajo lastniki gozdnih parcel, po katerih je
urejena trim steza, saj se morajo le-ti soglasno strinjati o postavitvi steze.

12.3.1

Trim steza v Trzinu

Trim steza je bila izdelana in postavljena oktobra 2000 z investicijo Občine Trzin. Pri
postavitvi so sodelovali člani SD Trzin, člani SMD Trzin, člani TD Trzin, člani PD Onger,
trzinski mladinci in drugi občani. Obsega 20 vadbenih postaj in je urejena neposredno ob
Novem Trzinu, v katerem prevladujejo stanovanjske stavbe. Začne se ob Frnihtovem bajerju in
krožno poteka do izvira Gvajšek. Del poti je urejen po isti stezi, tako so na obeh straneh
postavljene vadbene postaja, pri čemer se upošteva tiste na svoji desni strani.
Skrbnik trimske steze je Športno društvo Trzin. Steza je urejena, le nekatere vadbene postaje bi
bilo potrebno zaradi strohnelega lesa zamenjati z novimi.
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12.3.2

Trim steza po Gobavici

Trim steza je urejena po pobočju Gobavice. Dolga je 2207 metrov in poleg 25 nazornih tabel z
opisanimi gimnastičnimi in gibalnimi vajami ter postavljenimi vadbenimi postajami vključuje
tudi gozdno učno pot. Obiskovalce po poti spremlja skica psička Mengo trimčkar. Trim steza
se začne in konča pri gostišču Oranžerija, nad Staretovim gradom v bližini Osnovne šole
Mengeš, kjer je urejeno tudi parkirišče. Na tem mestu je tudi začetek letos obnovljene
asfaltirane poti do Mengeške koče.
Trim steza je bila zgrajena leta 1970, ko so izgradnjo omogočili: Občinski sindikalni svet
Domžale, Turistično društvo Mengeš, Krajevna skupnost SZDL, TVD Partizan – košarkarji,
smučarsko društvo, planinsko društvo, nogometni klub, gasilsko društvo in osnovna šola
Mengeš. Do danes so jo že dvakrat obnovili, in sicer konec leta 1980 in leta 1995, ko so
prenovo omogočili: Ministrstvo za šolstvo in šport, Občina Mengeš, prostovoljno delo članov
Turističnega društva, gasilskega društva ter športnih in drugih organizacij.
Je dobro obiskana s strani domačinov in tudi bližnjih obiskovalcev. Na začetku poti ponuja
dober razgled na Mengeš, v poletnih mesecih pa je narava na Gobavici še posebej lepa, saj po
pobočjih cvetijo navadne ciklame (Cyclamen purpurascens).
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12.3.3

Trim steza v Sračji dolini

V Sračji dolini je bila v 80. letih že urejena trim steza, ki je imela 20 vadbenih postaj s
pripadajočimi lesenimi orodji. Začela se je z bolj strmim vzponom po pobočju nad Cesto v
Pečale, kjer je danes zgrajen manjši lokal, potekala v krogu vse do vrha Straže in se z
lahkotnim spustom končala pri izhodišču. Takrat je bila ena izmed bolj znanih trim stez, saj jo
je obiskovalo veliko ljudi, ne samo Črnučani.
Ker pa trim steza ni imela pravega vzdrževalca, so orodja z leti pokradli, uničili ali odstranili.
Tako danes na območju ostaja le pot, brez sledi o nekdanjih telovadnih orodjih. Zaradi svoje
privlačnosti in predvsem neokrnjene narave, pa je pot še vedno dobro obiskana.
Četrtna skupnost Črnuče je letos v sodelovanju s Športno zvezo Ljubljana od Mestne občine
Ljubljana pridobila finančna sredstva, s katerimi bi lahko nekdanjo trim stezo obnovili. Tega
cilja pa zaenkrat niso mogli uresničiti, saj dva lastnika gozdov na tem območju ne soglašata o
ureditvi trim steze, kljub temu da se je četrtna skupnost zavezala, da bo sprotno vzdrževala in
čistila stezo ter bila lastnikom celo pripravljena nadomestiti določene stroške (Osterman,
2008).
Prizadevanja Četrtne skupnosti Črnuče se bodo nadaljevala, saj je spletna anketa pokazala
navdušen odziv lokalnih prebivalcev. 39 % anketirancev je bilo mnenja, da je projekt obnove
nekdanje trim steze odličen načrt in jo bodo redno obiskovali, 32 % pa jih je projekt podprlo in
bodo občasni obiskovalci (ČS Črnuče – spletna anketa, 2008).
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Slika 31: Primer urejene vadbene postaje na trim stezi po Gobavici.

Frišek, september 2008.
Slika 32: Primer vadbene postaje na trim stezi v Trzinu, ki bi jo bilo potrebno zamenjati.

Frišek, september 2008.
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12.4 Učne poti
Ena izmed nalog zavarovanega območja je tudi interpretacija narave in kulturne dediščine, s
katero se znanje strokovnjakov o pojavih in vrednotah na določenem območju prevede v jezik
laikov in s tem približa obiskovalcem zavarovanega območja. Z uveljavitvijo učnih poti se
širijo in utrjujejo spoznanja o življenju in varstvu narave.
Z interpretacijo se na zavarovanem območju želi doseči več ciljev:
− izobraževalni cilji (katere informacije naj obiskovalci izvedo);
− čustveni cilji (kaj naj obiskovalci občutijo ob obisku – presenečenje, navdušenje, ponos
ali občutek, da je potrebno pomagati);
− vedenjski cilji (kako naj se obiskovalci obnašajo).
Predvsem z vedenjskimi cilji, ki so zastavljeni ob realizaciji določene interpretativne poti, se
lahko vpliva na odnos obiskovalcev do zavarovanega območja. Tako se lahko v primeru
presežene nosilne sposobnosti okolja v določenem delu zavarovanega območja preusmeri obisk
na manj ranljiva območja. Obiskovalce se lahko prepriča, da prevzamejo večjo lastno skrb za
naravo. Predvsem pa je namen interpretativnih poti, da obiskovalci spoznajo, kakšen je namen
zavarovanega območja in katere vrste ali habitatne tipe varuje, saj bo posledično njihova
podpora v prid zavarovanemu območju in potrebnim dejavnostim večja (Ogorelec, 2005).
Obstajajo različne oblike interpretacije, in sicer: učne poti, opremljene s pojasnjevalnimi
tablami in zgibanko; razstave v informacijskih centrih; vodeni ogledi in spletna stran. Med
vsemi so najbolj priljubljene učne poti, katerih ureditev in vzdrževanje ne predstavlja velikega
finančnega zalogaja, na terenu ni potrebno stalno prisotno osebje, njihova priprava kadrovsko
ni zahtevna, imajo vsaj nekajletno dobo trajanja, predvsem pa že dolgoletno tradicijo v
Sloveniji. Učne poti so ponavadi opremljene s pojasnjevalnimi tablami in tiskanim vodnikom
oziroma zgibanko. Dolžina poti niha od 250 m do 12 km ali več, najpogosteje pa so dolge 2–3
km (Ogorelec, 2005).

12.4.1

Gozdna učna pot po Ongru

Gozdno učno pot, ki krožno poteka po že obstoječi gozdni poti po Ongru, so idejno zasnovali
Turistično društvo kanja Trzin in Osnovna šola Trzin v sodelovanju z Zavodom za gozdove,
Območna enota Domžale. Učna pot je lahko samostojna ali vključena v Pot po mejah občine v
Trzinu. Namenjena je predvsem šolski mladini z namenom, da spoznajo geološko sestavo
Ongra, značilno vegetacijo in živalstvo ter arheološko dediščino. Mladina na učni poti spozna
različne drevesne vrste (bor, glog, divja češnja, leska, javor, bukev, smrekova sušica, jesen,
jelka, kostanj, smreka, doglazija, bukev, lipa, hrast, divji kostanj, macesen), ogledajo si panj in
se ustavijo nad kamnolomom z razgledom na Kamniško-Savinjske Alpe. Obhod poti traja 45
minut, če so posamezne točke na poti delno že razložene v razredu, drugače pa je za to
potrebnih 90 minut.
Učna pot do sedaj še ni formalno odprta, vendar jo predvidevajo urediti do konca leta 2008.
Posamezne točke so zaenkrat še označene s številkami na drevesu, a bo določen drugačen
način označevanja, saj nastane problem, če drevo, na katerem je označba, zaradi različnih
vzrokov podrejo. Po učni poti je organizirano vodstvo, tako obiskovalci ob vsaki točni
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poslušajo razlago. Ob dokončni ureditvi poti pa se bodo obiskovalci po njej ob pomoči
»veveričke« lahko sprehodili tudi sami. Načrtovana je namreč postavitev informativnih tabel,
in sicer ene na začetku gozdne učne poti, kjer bi bil prikazan celoten potek učne pot in opisane
vegetacijske, arheološke in turistične značilnosti, in dveh znotraj učne poti. Pripravili pa bi tudi
posebne mape za osnovnošolce, s katero bi sledili točkam na učni poti z reševanjem različnih
nalog (Valnečak, 2008).

12.4.2

Gozdna učna pot po Gobavici

V sklopu trim steze po Gobavici je urejena tudi gozdna učna pot. Z manjšimi tablami so ob
stezi označene tipične drevesne vrste.

12.4.3

Predlog gozdne učne poti po Sračji dolini

Na območju Sračje doline do sedaj ni bilo predvidene gozdne učne poti, ki pa bi bila zaradi
različnih vzrokov primerna za to območje.
Najpomembnejši razlogi za ureditev Gozdne učne poti po Sračji dolini:
− Po podatkih lastne ankete je Sračja dolina eno izmed najbolj obiskanih območij
predlaganega Krajinskega parka Dobeno.
− Sračja dolina je v neposredni bližini Črnuč, tako bi imela pomembno vlogo pri
izobraževanju črnuških osnovnošolcev, saj učne poti ponujajo možnost izkustvenega
učenja v naravi.
− Gozdna učna pot bi bila zaradi svoje bližine primerna tudi za ostale osnovne ali srednje
šole v Ljubljani, saj je dostop do Sračje doline mogoč tudi z javnim potniškim
prometom.
− Lokalnim prebivalcem, ki vsakodnevno zahajajo v Sračjo dolino, bi učna pot popestrila
sprehode in vplivala na večjo naravovarstveno ozaveščenost. Posledično bi izboljšala
odnos posameznikov do varstva in ohranjanja narave ter razumevanje, zakaj naj bi bilo
to območje zavarovano s krajinskim parkom.
− Z gozdno učno potjo bi se posredno usmerilo obiskovanje na območja, ki so manj
ekosistemsko občutljiva.
Gozdna učna pot bi potekala po že obstoječih poteh v Sračji dolini in vključila tudi Stražo in
Tabor. Ob vstopu v Sračjo dolino nad Cesto v Pečale bi se uredila začetna informacijska tabla,
na kateri bi bila predstavljena celotna gozdna učna pot z osnovnimi opisi posameznih točk.
Obiskovalce bi po učni poti usmerjali smerokazi z znakom srake, po kateri je Sračja dolina tudi
dobila ime. Vključevala bi različne točke, s katerimi bi obiskovalcem predstavili vegetacijo in
živalstvo tega območja ter tipične habitatne tipe, opozorili na gozdarsko dejavnost in posege
človeka ter izpostavili določene geomorfološke in hidrološke značilnosti. Tako bi ob poti
označili naslednje točke:
− bor;
− bukev;
− borovnica;
− rebrenjača;
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

votlo drevo – duplo;
gozdarske oznake na drevesih;
gozdni rob;
močvirni in mokrotni travniki;
izvir;
meander;
posek zaradi daljnovoda;
čebelnjak;
lovska preža;
panoramski pogled na Ljubljano in Savo (iz Tabora).

Na nekaterih mestih bi uredili počivališča s klopmi, mizami in koši za smeti. Izdali bi tudi
zloženko, v kateri bi bila ob karti podrobneje opisana gozdna učna pot z vsemi izbranimi
točkami. Ker bi bila učna pot namenjena predvsem šolski mladini, bi lahko izdali tudi poseben
delovni zvezek, s katerim bi otroci na drugačen način in v skladu s predvidenim učnim načrtom
spremljali gozdno učno pot in z reševanjem nalog pridobivali nova znanja.

12.5 Pojasnjevalne table
Občinska uprava občine Mengeš je leta 2006 predlagala označitev naravnih vrednot in območij
Nature 2000 s postavitvijo tabel na celotnem območju občine. Zavod RS za varstvo narave, OE
Kranj je na podlagi njihovega predloga istega leta pripravil strokovne vsebine za 5 večjih
pojasnjevalnih tabel in 10 manjših označevalnih tabel, slednje se nanašajo na drevesa in
drevored Groblje. Predlog javnosti še ni bil predstavljen, hkrati s postavitvijo tabel pa bo
občina izdala še zloženko, ki bo namenjena predstavitvi in promociji naravnih vrednot in
območja Nature 2000 v njihovi občini.
Predlogi lokacij pojasnjevalnih tabel s strani Zavoda RS za varstvo narave, OE Kranj so
naslednji:
1. Tabla Center Mengeš
Lokacija: avtobusna postaja v centru Mengša pred Kulturnim domom.
Kartografski prikaz: karta z vsemi naravnimi vrednotami in območjem Natura 2000.
Vsebina: celotno območje Nature 2000: hrošč rogač, netopir mali podkovnjak, metulj
travniški postavnež, kačji pastir veliki studenčar, orhideja Loeselova grezovka, mokrotni
travniki z modro stožko; ostale naravne vrednote v občini.
2. Tabla Grad Jablje
Lokacija: parkirišče ob kmetijskem posestvu ali pri gradu.
Kartografski prikaz: karta z omenjenimi naravnimi vrednotami in območjem Natura 2000.
Vsebina: Natura 2000 (hrošč rogač, netopir mali podkovnjak, mokrotni travniki z modro
stožko), osameli kras Dobeno – Gobavica, jame.
3. Tabla Gostilna Ručigaj
Lokacija: gostilna Ručigaj ali okolica (na poti proti Jabljam).
Kartografski prikaz: karta z omenjenimi naravnimi vrednotami in območjem Natura 2000.
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Vsebina: Natura 2000 (metulj travniški postavnež, hrošč rogač, modra stožka, orhideja
Loeselova grezovka, ozkolistna rosika), osameli kras Dobena, gozd na Dobenu, Ručigajev
studenec, dolina Planik.
4. Tabla Jezero v Pristavi – nekdanji glinokop
Lokacija: pred glinokopom v Pristavi.
Kartografski prikaz: ni karte.
Vsebina: glinokop s 13 različnimi življenjskimi okolji, Natura 2000 (ptice, kačji pastirji,
dvoživke).
5. Tabla pred lipovim drevoredom pod pobočjem Gobavice
Lokacija: pred lipovim drevoredom na desni strani pod pobočjem Gobavice.
Kartografski prikaz: karta z omenjenimi naravnimi vrednotami in območjem Natura 2000.
Vsebina: osameli kras Gobavice (jama Sapnica), Natura 2000 (netopir mali podkovnjak),
Javorovje (gozd javorja, jesena, bresta in lipe), Ravbarjev park, drevored Groblje (lipe).
Zaradi naravne ohranjenosti in izjemne biotske raznovrstnosti se je Zavod RS za varstvo
narave odločil, da v dolini Planik ne bi postavljali pojasnjevalne table, saj želijo naravno
vrednoto ohraniti, s tablo pa bi le spodbudili večji turistični obisk.
Realizacija in postavitev tabel je odvisna od finančnih sredstev proračuna občine. Na občini
Mengeš glede na predvideno stanje proračuna načrtujejo postavitev pojasnjevalnih tabel do
aprila 2009 (Vahtar, 2008).
Ostale tri občine na območju krajinskega parka označevalnih tabel še niso predvidele, čeprav bi
na določenih mestih bile zagotovo potrebne.
Predlogi pojasnjevalnih tabel v Mestni občini Ljubljana:
1. Tabla Center Črnuče (predstavitev Nature 2000 in opis naravnih vrednot, še posebej
Sračja dolina; kartografski prikaz);
2. Tabla Center Gameljne (predstavitev Nature 2000 in opis naravnih vrednot, predstaviti
vas Rašico; kartografski prikaz);
3. Tabla Sračja dolina (predstavitev Nature 2000 in opis naravnih vrednot, posebej s
kartografskim prikazom opisati značilnosti Sračje doline, predstaviti vas Rašica);
4. Tabla Rašica (predstavitev Nature 2000 in opis naravnih vrednot, posebej izpostaviti
geomorfološko značilnost – strukturno stopnjo in omeniti tri jame nad Rašico;
podrobnejša lokacija teh jam ni potrebna, prav tako zaradi ohranjanja občutljivega
podzemnega sveta ni priporočljivo podrobnejše označevanje drugih jam in brezen, ki so
prisotni na Rašiškem osamelcu; izpostaviti pomen Rašiške čete, opisati Vrh Staneta
Kosca).
Predlogi pojasnjevalnih tabel v Občini Trzin:
1. Tabla Center Trzin (predstavitev Nature 2000 in opis naravnih vrednot, še posebej
opozoriti na oba bajerja v Mlakah; kartografski prikaz);
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2. Tabla Mlake bajer (predstavitev Nature 2000 in opis naravnih vrednot, opisati Frnihtov
bajer; kartografski prikaz; pri drugem bajerju v Mlakah pa zaradi občutljivih
ekosistemskih pogojev posebne pojasnjevalne table ni priporočljivo postavljati).
Predlogi pojasnjevalnih tabel v Občini Vodice:
1. Center Selo pri Vodicah (predstavitev Nature 2000 in opis naravnih vrednot, posebej
opisati Smrekarjev studenec, vendar dodatnih pojasnjevalnih tabel v bližini te naravne
vrednote zaradi njenega ohranjanja ni potrebno postavljati).
Predlog dodatne pojasnjevalne table v Občini Mengeš:
1. Tabla Phliški bajer (predstavitev Nature 2000 in opis naravnih vrednot, podrobnejši
opis Phliškega bajerja; kartografski prikaz).

13 Percepcija ljudi o Krajinskem parku Dobeno
Vsak krajinski park za svojo ustanovitev in nadaljnjo uspešno delovanje potrebuje podporo in
spodbudo s strani lokalne skupnosti. Če prebivalci, ki živijo znotraj območja predlaganega
krajinskega parka, ali na njegovem obrobju, dvomijo o smislu ustanovitve parka, potem tudi
njegova vloga verjetno ne bo pozitivna in bo samo zavirala razvoj območja. Zato je
pomembno, da je lokalna skupnost že od samega začetka vključena v proces oblikovanja ideje
in predloga o krajinskem parku.
Z izvedeno anketo sem želela ugotoviti percepcijo ljudi o predlaganem Krajinskem parku
Dobeno, njihovo poznavanje predloga in območja, njihovo vrednotenje razlogov za
zavarovanje ter njihovo prepoznavanje in vrednotenje problemov, ki se pojavljajo na tem
območju. Anketa je bila objavljena na spletnih straneh vseh štirih občin, kjer je bilo zaradi vse
večje popularizacije internetnega medija kar nekaj odziva. Še vedno pa so se najboljši rezultati
pokazali z neposrednim anketiranjem na terenu.
Ker na območju predlaganega parka prihaja do stika treh pomembnih ciljnih skupin
prebivalcev, in sicer obiskovalcev, domačinov in vikendašev, so bile na tej osnovi sestavljene
tudi tri različice ankete17, ki so bile namenjene vsaki skupini posebej. Skupaj je bilo
analiziranih 62 anket, od tega je ankete rešilo 38 obiskovalcev (61 %), 15 domačinov (24 %) in
9 vikendašev (15 %). Anketiranci so bili glede na spolno strukturo približno enakomerno
razporejeni – 56 % anketiranih je žensk in 44 % moških.
Glede izobrazbe ima največji delež anketirancev končano srednjo šolo (41 %), sledijo
anketiranci s končano višjo ali visoko šolo (31 %), 3-letno strokovno šolo (15 %), enak delež
pa imajo anketiranci s končanim magisterijem ali doktoratom in osnovno šolo (7 %). Z višjo
izobrazbo od povprečja odstopajo obiskovalci. Anketiranih je bilo skupaj 30 zaposlenih (48
%), 28 upokojencev (45 %) in 4 študentje (7 %). Največji delež upokojencev je bil med
domačini, kar odraža tudi starejšo starostno strukturo prebivalcev na območju predlaganega
krajinskega parka.

17

Vse tri različice so priložene v Prilogi 4.
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Glede na naselje bivanja med obiskovalci prevladujejo Črnučani (63 %), kar se bo zaradi
visokega deleža predvideno odražalo tudi pri nekaterih rezultatih analize anket. Manjši delež
anketirancev predstavljajo Mengšani z 18 % in Ljubljančani (11 %), ki sem jih ločila od
Črnučanov, saj Črnuče ležijo neposredno ob meji predvidenega krajinskega parka, Ljubljančani
pa se morajo do krajinskega parka nekako pripeljati (avtomobili, javni potniški promet). Tem
sledijo Trzinci (5 %), en anketiranec (3 %) pa je iz naselja Žeje pri Komendi.
Pri domačinih pa prevladujejo prebivalci Dobena (53 %), sledijo Rašičani (33 %) in domačina
iz Gobavice (13 %), kar pa je sorazmerno s številom prebivalcev v določenem naselju.

13.1 Poznavanje predloga Krajinskega parka Dobeno
Rezultati vprašanja o poznavanju predloga zavarovanja območja Rašiškega osamelca niso
presenetili, saj sem predvidevala, da je predlog v lokalni javnosti slabo poznan. Tako je 68 %
anketirancev z anketo prvič izvedelo za predlog, 32 % anketirancev pa je za predlog že slišalo.
Najbolj ozaveščeni so po analizi ankete domačini (47 % domačinov predlog pozna), najmanj
ozaveščeni pa vikendaši (78 % vikendašev predloga ne pozna), kar je posledica njihove
občasne prisotnosti na območju in redkega druženja ali celo nerazumevanja z domačini. Tudi
med obiskovalci kar 71 % anketirancev ni poznalo predloga.
Graf 1: Poznavanje predloga o zavarovanju Krajinskega parka Dobeno.
Vir: Lastna anketa, 2008.
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Tisti, ki predlog poznajo, so zanj izvedeli iz različnih virov, čeprav vsi na to vprašanje niso
odgovorili. Največ anketirancev (53 %) je za predlog izvedelo iz lokalnega časopisa (Glasilo
Četrtne skupnosti Črnuče in Glasilo Mengšan), 23 % preko govoric, ki pa jim niso namenjali
veliko pozornosti in v večini primerov niso verjeli predlogu, 12 % jih je izvedelo na Mestni
občini Ljubljana, prav toliko odstotkov pa se ne spomni več, kje so izvedeli za ta predlog, saj je
od takrat minilo že nekaj časa. Ti rezultati so pokazali vplivno vlogo lokalnih časopisov, ki bi
jih bilo potrebno vključiti tudi v prihodnji razvoj ustanavljanja krajinskega parka.
Večina anketirancev (95 %) se strinja z zavarovanjem območja Rašiškega osamelca, saj se bo
po njihovem mnenju na ta način zagotovilo ohranjanje naravnega okolja, ki ga prepoznavajo
kot ključni razlog. Pri tem izstopajo vikendaši s kar 100 % deležem, kar je na eni strani
posledica majhnega vzorca anketirancev, na drugi strani pa njihova želja, da bi ohranili
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neokrnjeno naravo, v kateri so si pred leti zgradili počitniško hišo. Le 3 anketiranci (5 %)
nasprotujejo predlogu, in sicer 1 obiskovalec in 2 domačina. Obiskovalec je kot razlog navedel
»nemogoče pogoje gradnje in vzdrževanje objektov«, kar pa tudi v primeru zavarovanja
območja ne bo popolnoma nemogoče. Domačina pa sta kot razlog navedla, da je za ustanovitev
krajinskega parka že prepozno, s čimer se je poudarilo nezadovoljstvo zaradi stihijske gradnje
na območju, in »prevelike negativne posledice za kmete«, kar dokazuje, da domačini,
predvsem kmetje niso dovolj obveščeni o predlogu in o učinkih ustanovitve krajinskega parka.
Graf 2: Odnos anketirancev do zavarovanja območja.
Vir: Lastna anketa, 2008.
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13.2 Obiskanost območja Rašiškega osamelca
Obiskovalci so za razliko od domačinov in vikendašev v anketi odgovarjali na dodatna
vprašanja glede njihovega obiskovanja območja, predlaganega za krajinski park.
Pri analizi odgovorov se je pokazala močna povezanost med pogostostjo obiska določenega
območja in njegovo bližino. Obiskovalci vsak dan ali večkrat tedensko obiskujejo območja, ki
so v njihovi neposredni bližini in se do njih lahko odpravijo kar peš. Tako se je v grafu 3
pokazal močan vpliv večjega števila anketiranih Črnučanov. Kar 37 % obiskovalcev, med
katerimi seveda prevladujejo Črnučani, obiščejo Sračjo dolino vsak dan ali večkrat na teden.
Ta vpliv pa se pokaže tudi pri visokem deležu (34 %) obiskovalcev, ki ne obiskujejo območja
Gobavice in Mengeške koče. Tudi to so v večini primerov Črnučani, saj je ta del po eni strani
nekoliko oddaljen od Črnuč, po drugi strani pa je v bližini še veliko drugih območij, kamor se
lahko odpravijo (predvsem Rašica, kar je tudi vidno na grafu 3). Torej v primeru, da bi bilo
večje število anketirancev iz Mengša, bi bila tudi delež obiskanosti območja Gobavice ali
Mengeške koče enkrat dnevno oziroma večkrat tedensko verjetno večji.
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Graf 3: Pogostost obiskovanja območij znotraj predlaganega Krajinskega parka Dobeno.
Vir: Lastna anketa, 2008.
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Pri rezultatih izstopata tudi območji Rašica in Dobeno, za katera so značilni nekajkrat letni
obiski anketirancev. Razlog za to je njuna oddaljenost od vseh naselij, zato se obiskovalci ne
odločajo za popoldanske sprehode, ampak območje obiščejo ob posebnih priložnostih, s
posebnim namenom ali ob različnih praznikih.
Zanimivo je, da samo za Rašico ni nihče odgovoril, da je ne obiskuje, kar je posledica njene
zgodovinske preteklosti in dobre prometne dostopnosti, saj je dostopna tako z avtomobilom iz
Gameljn kot peš iz različnih smeri.
Z anketo sem želela ugotoviti, kdaj se obiskovalci najpogosteje odločajo za obisk območja v
predlaganem krajinskem parku. Rezultati, prikazani v grafu 4, so pokazali, da se jih največ (35
%) odloča spomladi, kar 25 % pa območje obiskuje vse letne čase. Kot predvideno je na
območju najmanj obiskovalcev (4 %) pozimi.
Graf 4: Pogostost obiskovanja glede na letni čas.
Vir: Lastna anketa, 2008.
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obiščejo organizirano, in sicer v okviru planinskih izletov ali pohodov, kar je posledica tega, da
so le-ti na območju organizirani dokaj redko. Tako na primer društvo upokojencev le enkrat
letno organizira pohod iz Črnuč preko Rašice do Mengeške koče in nazaj s primestnim
avtobusom.
Ker je območje Rašiškega osamelca reliefno razgibano s pestro prostorsko sestavo, privablja
različne skupine obiskovalcev. Vsak posameznik se za obisk določenega območja odloča po
lastni presoji in želji, kako bi preživel svoj prosti čas. Po razlogih za obisk območja
predlaganega Krajinskega parka Dobeno so bili vprašani tako obiskovalci kot domačini in
vikendaši, ki so po lastni presoji predvidevali, zakaj se obiskovalci odločajo za obisk.
Rezultati niso presenetili, saj skoraj polovica obiskovalcev (45 %) obiskuje območje zaradi
rekreacije, kamor je vključeno sprehajanje in kolesarjenje. Enako so se odločili tudi domačini
in vikendaši, le da so pomenu rekreacije kot razlogu za obisk območja predlaganega parka
pripisali še večjo vlogo (domačini s 93 %, vikendaši pa s 89 %). Drugi razlog obiskovalcev za
obisk območja je lepa in ohranjena narava (37 %). Slednjemu očitno večji pomen ponovno
pripisujejo domačini (80 %) in vikendaši (89 %), kar pa odraža tudi njihov lastni odnos do
območja, na katerem stalno oziroma občasno živijo.
32 % obiskovalcev se je odločilo tudi za druženje kot razlog za obisk območja, saj le-ti
rekreacijo velikokrat združijo tudi s prijetnimi trenutki z družino, partnerjem ali prijatelji.
Nasprotno pa domačini in vikendaši temu razlogu niso pripisali večjega pomena.
Ogled naravnih vrednot in kulturnih znamenitosti nista pogosta razloga za obisk območja,
večjo vrednost jim pripisujejo le domačini. Zanimiv je tudi rezultat, da kar 56 % vikendašev
meni, da predstavlja dobra domača hrana razlog za obisk območja. Vendar se je za ta razlog
odločil le najmanjši delež obiskovalcev (5 %).
Graf 5: Razlogi za obisk območja predlaganega Krajinskega parka Dobeno.
Vir: Lastna anketa, 2008.
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13.3 Poznavanje naravnih vrednot in kulturne dediščine
Z analizo predlaganega območja je bilo ugotovljeno, da območje prekrivajo številne naravne
vrednote ter objekti in območja kulturne dediščine, ki so tudi eden izmed razlogov za
zavarovanje tega dela. Cilj ankete pa je bil ugotoviti, kako dobro anketiranci poznajo te
naravne vrednote in kulturno dediščino, ki se nahaja v njihovi neposredni bližini.
Graf 6: Poznavanje naravnih vrednot na območju predlaganega Krajinskega parka Dobeno.
Vir: Lastna anketa, 2008.
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Rezultati ankete, ki so prikazani z grafom 4, so pokazali, da anketiranci izmed naravnih
vrednot na območju predlaganega krajinskega parka najbolj poznajo Ručigajev studenec na
Dobenu, Sračjo dolino, bajer v Mlakah pri Trzinu in park ob Ravbarjevem gradu. Največji
delež obiskovalcev (68 %) pozna Sračjo dolino, kar je posledica strukture anketirancev, saj je
bilo veliko število anketirancev Črnučanov, za katere pa Sračja dolina predstavlja pomembno
rekreacijsko območje. Največ domačinov (93 %) in vikendašev (89 %) pa pozna Ručigajev
studenec, kar je predvsem posledica njegove bližine obeh naselij na Rašiškem osamelcu in
njegove vloge v preteklosti.
Med anketiranci je najmanj poznana dolina Planik (izstopajo le domačini), kar v bistvu prinaša
pozitivne posledice. Le-ta je namreč ena izmed najbolj ekosistemsko občutljivih naravnih
vrednot, zato bi večje poznavanje povzročilo številčnejše obiske prebivalcev, to pa bi lahko
škodovalo naravnemu ravnovesju te vrednote. Prav tako je med anketiranci manj poznan tudi
Phliški bajer, kar je posledica strukture anketirancev glede na kraj bivanja, saj so le-ti
osredotočeni predvsem na vzhodni rob Rašiškega osamelca.
Na splošno vse naravne vrednote najbolje poznajo domačini. Posebej je to opazno pri že
omenjeni dolini Planik, kraških jamah, Phliškemu bajerju, jezeru v Pristavi in parku ob
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Ravbarjevem gradu. Najmanj pa jih poznajo vikendaši z izjemo Ručigajevega studenca in
bajerja pri Mlakah.
Graf 7: Poznavanje objektov in območij kulturne dediščine na območju predlaganega Krajinskega parka
Dobeno.
Vir: Lastna anketa, 2008.
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Med anketiranci je, kot je razvidno iz grafa 5, najbolj poznana kulturna dediščina Grad Jablje,
Spomenik, posvečen požigu Rašice, Spomenik borcem in žrtvam druge svetovne vojne na
Dobenu in Cerkev sv. Križa na Rašici. Grad Jablje je poznan tako zaradi svoje zgodovine kot
današnje vloge, saj v njemu potekajo različne prireditve. Ostali trije objekti kulturne dediščine
pa so poznani predvsem zaradi zgodovinskega pomena ter spomina na nekdanjo Rašiško četo
in vojne žrtve, ki so padle na tem območju.
Najslabše so poznana različna arheološko pomembna območja in nekdanje naselbine, kar je
posledica tega, da se le redko omenjajo v medijih, tudi lokalnih, v naravi pa je morebitne
ostanke in spremembe naravnega reliefa zelo težko opaziti.
Podobno kot naravne vrednote tudi kulturno dediščino najbolje poznajo domačini. Izstopata
Tabor nad Črnučami in Spomenik Cenetu Štuparju, ki ju pozna največji delež obiskovalcev,
kar je ponovno posledica strukture obiskovalcev glede na kraj bivanja, saj sta oba v neposredni
bližini Črnuč.

13.4 Vrednotenje razlogov za zavarovanje območja
V anketi je bilo izpostavljenih 10 razlogov za zavarovanje območja, ki so jih anketiranci morali
ovrednotiti na osnovi štirih kategorij, in sicer od kategorije, da razlog ni pomemben, je malo
pomemben, je srednje pomemben, do kategorije, da je zelo pomemben.
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Graf 8: Vrednotenje razlogov za zavarovanje območja Rašiškega osamelca.
Vir: Lastna anketa, 2008.
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Rezultati, ki so prikazani z grafom 8, so pokazali, da so za anketirance najpomembnejši razlogi
za zavarovanje območja ohranjanje naravnih vrednot (bogato rastlinstvo in živalstvo),
ohranjanje naravnega okolja, čisto okolje in ogroženost zaradi širjenja poselitve. Po njihovem
mnenju pa sta najmanj pomembna razloga prometna dostopnost (javni potniški promet) in
lesna zaloga. Nasprotno pa sem pri lastni analizi razlogov za ustanovitev Krajinskega parka
Dobeno izpostavila prometno dostopnost, saj imajo tako tudi posamezniki brez avtomobila
možnost dostopa do krajinskega parka. Med anketiranci pa so prevladovali predvsem tisti, ki
živijo v neposredni bližini krajinskega parka oziroma imajo avtomobil, zato se ta vpliv ni
pokazal.
Obiskovalci so največji pomen pripisali ohranjanju naravnih vrednot (91 %) in ohranjanju
naravnega okolja (91 %), kar odraža njihovo željo po rekreaciji v naravi. Za domačine (82 %)
najpomembnejši razlog predstavlja čisto okolje, ki jim bo še naprej omogočil kakovostno
bivanje. Tudi vikendaši največji pomen pripisujejo čistemu okolju (88 %) in ogroženosti zaradi
širjenja poselitve (88 %), s čimer izpostavljajo svoje glavne namene, zakaj so si uredili vikend
na tem območju – zaradi neokrnjene narave s čistim okoljem in majhne gostote pozidave.
Med vsemi tremi ciljnimi skupinami se največje razlike pojavljajo pri potencialih za rekreacijo
kot razlogu za zavarovanje območja. Več kot polovica obiskovalcev (67 %) meni, da so
potenciali za rekreacijo zelo pomemben razlog, s tem pa se strinja le 29 % domačinov in 43 %
vikendašev. Odstopanja so popolnoma razumljiva, saj imajo posamezne ciljne skupine svoje
razloge, zakaj so prisotni na območju, in rekreacija zagotovo največ pomeni obiskovalcem.
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Vse tri ciljne skupine pa so bile najbolj soglasne pri razlogu možnosti za izobraževalne
dejavnosti (učne in tematske poti). Približno 80 % vseh anketirancev je menilo, da je ta razlog
zelo oziroma srednje pomemben za zavarovanje območja.

13.5 Vrednotenje problemov na območju predlaganega krajinskega
parka
V anketi je bilo naštetih 15 problemov, za katere so se morali anketiranci opredeliti, ali se
pojavljajo na območju predlaganega Krajinskega parka Dobeno in kako pomembni so na
osnovi štirih kategorij od ni pomembno do zelo pomembno. Izkazalo se je, da je bilo to
najtežje vprašanje v anketi, saj se anketiranci niso počutili dovolj strokovno usposobljene za
svoje odgovore. Hkrati pa je tako vrednotenje izredno subjektivno, saj vsak posameznik
zaznava določeno situacijo po svoje. Za nekatere že neko majhno dejanje predstavlja problem,
za druge pa mora biti situacija že zelo kritična, da jo obravnavajo kot problematično.
Rezultati ankete, ki so prikazani z grafom 9, so pokazali, da največji problemi po mnenju
anketirancev na območju predlaganega Krajinskega parka Dobeno predstavljajo pritiski
poselitve z novogradnjami, uničevanje narave in rastlinskih ekosistemov ter odlaganje
odpadkov in divja odlagališča. Nasprotno pa so industrializacija, odseljevanje prebivalstva,
staranje prebivalstva, škoda, ki jo povzroča divjad in preveliko število dnevnih obiskovalcev v
večini primerov opredeljeni kot manj pomembni problemi oziroma kot problemi, ki niso
prisotni na tem območju.
Neurejena cestna in komunalna infrastruktura predstavlja predvsem zelo pomemben problem
za vikendaše, ki so navajeni na urejeno mestno infrastrukturo in jo zaradi bolj lagodnega
življenja pričakujejo tudi tu.
Nizke prihodke iz kmetijstva domačini kljub pričakovanju ne obravnavajo kot pomemben
problem, saj se je le 33 % domačinov odločilo, da je problem zelo pomemben. Razlog je lahko
v njihovih nižjih pričakovanjih in zaposlitvi v kmetijstvu kot dopolnilni dejavnosti.
Veliko odstopanje med tremi ciljnimi skupinami se je pokazalo pri problemu premalo
informiranosti o znamenitostih in turistični ponudbi. Več kot polovica obiskovalcev (63 %)
meni, da je to zelo pomemben problem in si želijo večjo informiranost in izboljšano turistično
ponudbo. Nasprotno pa vikendaši (38 %) in domačini (58 %) temu problemu pripisujejo le
srednji pomen. Vse to je razumljivo, saj so informacije in turistična ponudba predvsem
namenjene obiskovalcem. Čeprav se je pri anketi izkazalo, da tudi domačini ne poznajo vseh
naravnih vrednot in kulturnih znamenitosti na območju predlaganega parka. Tako se lahko tudi
njihovo nepoznavanje pripiše premajhni informiranosti.
Le en anketiranec je dodal še svoje predloge o problemih, ki se pojavljajo na območju
predlaganega parka. Seznam problemov je dopolnil s problemom intenzivne kmetijske rabe
(gnojenje, regulacijski ukrepi na potokih in zemljiščih, intenzivno izkoriščanje gozdov, paša
živine), ki je predvsem prisotna v ožjem območju naselij Rašica in Dobeno. Dodal je tudi
problem uvajanja tujerodnih živalskih vrst (predvsem v smislu izpuščanja akvarijskih rib) in
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prodiranja tujerodnih rastlinskih vrst, ki pomembno vplivajo na sestavo občutljivih ekosistemov, kateri so prisotni na območju predlaganega parka.
Preglednica 16: Obrazložitev problemov za Graf 9.
Št.
problema
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Problem
uničevanje narave in ekosistmov
zanemarjanje kulturne dediščine
neurejena cestna infrastruktura
neurejena komunalna infrastruktura
pitiski poselitve z novogradnjami
industrializacija
odseljevanje prebivalstva
staranje prebivalstva
nizki prihodki iz kmetijstva
zaraščanje kmetijskih površin
škoda, ki jo povzroča divjad
odlaganje odpadkov
hrup
premalo informiranosti o znamenitostih in turistični ponudbi
preveliko število dnevnih obiskovalcev

123

obiskovalci
domačini
vikendaši
obiskovalci
domačini
vikendaši
obiskovalci
domačini
vikendaši
obiskovalci
domačini
vikendaši
obiskovalci
domačini
vikendaši
obiskovalci
domačini
vikendaši
obiskovalci
domačini
vikendaši
obiskovalci
domačini
vikendaši
obiskovalci
domačini
vikendaši
obiskovalci
domačini
vikendaši
obiskovalci
domačini
vikendaši
obiskovalci
domačini
vikendaši
obiskovalci
domačini
vikendaši
obiskovalci
domačini
vikendaši
obiskovalci
domačini
vikendaši

delež

Strokovne podlage za Krajinski park Dobeno

Graf 9: Vrednotenje problemov na območju predlaganega Krajinskega parka Dobeno.
Vir: Lastna anketa, 2008.
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13.6 Učinki ustanovitve Krajinskega parka Dobeno
Z ustanovitvijo Krajinskega parka Dobeno se bodo na območju zagotovo pojavili določeni
učinki, ki jih v celoti ni mogoče predvideti v naprej. Zadnje vprašanje v anketi pa je
anketirance spraševalo po njihovem mnenju, kakšni bodo učinki ustanovitve parka.
Rezultati ankete so pokazali, da je največ anketirancev mnenja, da bodo učinki pozitivni,
predvsem v smislu ohranitve narave in izboljšanja kakovosti okolja (preprečitev onesnaževanja
in odlaganja odpadkov). Kot najmanj pomembna posledica z najmanjšim deležem odgovorov
anketirancev pa sta se pokazali možnost novih zaposlitvenih mest v turizmu in povečano
število obiskovalcev.
Več kot polovica anketirancev meni, da bodo učinki tudi določene omejitve, in sicer z
načrtovanim in omejenim širjenjem poselitve ter z omejitvami pri vseh posegih v okolje. Pri
tem so najbolj odločeni vikendaši (78 % za omejeno širjenje poselitve, 67 % za omejitve pri
vseh posegih v okolje) in obiskovalci (61 % za omejeno širjenje poselitve, 71 % za omejitve
pri vseh posegih v okolje), saj bodo določene omejitve izboljšale bivanjske razmere.
Pri obiskovalcih je izstopal tudi velik delež tistih, ki menijo, da bodo učinki ustanovitve
krajinskega parka tudi nadaljnje možnosti rekreacije v naravnem okolju (79 %) in s tem
povezane tudi urejene pešpoti (79 %). Domačini in vikendaši so, kot je bilo predvideno,
možnostim za rekreacijo pripisali manjši pomen, le vikendaši so se s 78 % odločili za urejene
pešpoti.
Največje razlike med tremi ciljnimi skupinami nastajajo pri izboljšani infrastrukturi z
ureditvijo cest in komunalne infrastrukture. Zanjo se je odločilo največ vikendašev (78 %), ki
si to tudi najbolj želijo, manj domačinov (60 %), ki v izboljšave dvomijo, in najmanj
obiskovalcev (29 %), ki na splošno urejeni infrastrukturi ne pripisujejo večjega pomena.
Le 30 % anketirancev se je odločilo, da bo učinek ustanovitve krajinskega parka izboljšana
turistična ponudba, čeprav bi ravno ustanovitev parka lahko uspešno pripomogla k razvoju
turizma na tem območju.
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Graf 10: Učinki ustanovitve Krajinskega parka Dobeno.
Vir: Lastna anketa, 2008.
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14 Krajinski park Dobeno kot razvojna priložnost ali ovira
Pomembnejše ugotovitve in nekateri zaključki diplomskega dela so zbrani v SWOT analizi
(»Strengths Weaknesses Opportunities Threats« analizo) obravnavanega območja, ki
predstavlja analizo prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti.
SWOT analiza.
PREDNOSTI
−
−
−
−
−
−
−
−
−

bogata naravna in kulturna dediščina;
ohranjena narava;
sklenjene in ohranjene gozdne površine;
pokrajinska pestrost;
bližina mesta;
del mestnega zelenega sistema;
različni naravovarstveni statusi, ki veljajo
na območju;
zaščiteni objekti in območja kulturne
dediščine;
lokalni časopisi.

PRILOŽNOSTI
− velik rekreacijski potencial;
− potencial za učne poti (izkustveno
učenje);
− ohranitev naravnih vrednot in kulturne
dediščine;
− ekstenzivno kmetijstvo;
− razvoj eko-turizma;
− razvoj storitvenih dejavnosti (gostinstvo,
prenočišča);
− razvoj blagovne znamke;
− nove zaposlitvene možnosti;
− motiviranje mladih (preprečiti »beg
možganov«);
− ustavitev prekomerne gradnje počitniških
stanovanj;
− ureditev komunalne infrastrukture;
− usmerjanje obiskovalcev izven območij
občutljivih habitatov ter živalskih in
rastlinskih vrst;
− organiziranje planinskih izletov in
pohodov;
− povečevanje okoljske ozaveščenosti med
bližnjimi prebivalci.

SLABOSTI
− zmanjševanje biotske pestrosti;
− onesnaževanje kraškega območja;
− črne in neprimerne gradnje (širjenje
počitniških stanovanj);
− komunalna neopremljenost naselij Rašica in
Dobeno;
− odlaganje odpadkov (divja odlagališča);
− naravovarstvena neozaveščenost;
− neozaveščenost lokalnih prebivalcev;
− pomanjkanje komunikacije med štirimi
občinami;
− konflikti med interesnimi skupinami glede
rabe prostora;
− opuščanje tradicionalnih dejavnosti;
(upadanje števila kmetijskih gospodarstev
in zmanjševanje kmetijskih zemljišč);
− neenotnost pri ureditvi pešpoti, kolesarskih
poti in trim stez.
−
NEVARNOSTI
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
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neustrezne oblike rekreacije
nenadzorovan obisk v bolj ranljiva
območja;
pomanjkanje števila parkirnih prostorov;
širitev naselij iz obrobja v notranjost in
nadaljnja širitev počitniških stanovanj;
propadanje kmetijskih gospodarstev;
opuščanje in zaraščanje kmetijskih zemljišč;
neučinkovito izvajanje okoljske zakonodaje;
neenotnost delovanja parka zaradi
razdelitve med štirimi občinami;
gravitacija naselij k različnim središčem;
nevključevanje in neozaveščenost lokalnih
prebivalcev.
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Po raziskavah Oddelka za geografijo na Filozofski fakulteti, ki je bila v obdobju 2003–2007
izvedena v izbranih zavarovanih območjih (Naravni spomenik Dovžanova soteska, Krajinski
park Lahinja, Krajinski park Goričko, Krajinski park Logarska dolina in Triglavski narodni
park), so območja varovanja prepoznana kot splošna razvojna ovira, ne pa kot priložnost za
trajnostni razvoj. Domačini v bližini ali znotraj zavarovanega območja se namreč pogosto
počutijo prikrajšane pri svojem delovanju in splošnem razvoju (Lampič, Mrak, 2008).
Ker so tako pri ustanavljanju krajinskega parka najbolj občutljivi domačini, jim je potrebno
nameniti posebno pozornost. Za razglasitev krajinskega parka jim ne pomeni dovolj samo
utemeljen razlog, ki se nanaša na okoljevarstvene koncepte. Od ustanoviteljev želijo tudi
pomoč in zagotovilo, da bo z ustanovitvijo krajinskega parka prišlo do določenih sprememb, ki
jim bodo prinesle nove razvojne priložnosti in bodo hkrati nadomestile omejitve, katere se
bodo pojavile ob ustanovitvi (Simonič, 2001). Te razvojne priložnosti so predvsem možnost
novih delovnih mest in posledično motiviranje mladih, da ostanejo doma; obnovitev in
izboljšanje infrastrukture (v primeru Krajinskega parka Dobeno tudi zgraditev komunalne
infrastrukture); razvoj storitvenih dejavnosti, saj se novica o gostišču z dobro domačo hrano
hitro razširi in lahko na območje privabi večje število obiskovalcev; možnost razvoja
rokodelstva z uveljavitvijo spominkarstva ali lastne blagovne znamke.
Če pa se že v samem začetku ustanavljanja krajinskega parka zanemari vloga lokalnih
prebivalcev, le-ti v realizaciji parka ne bodo našli priložnosti za razvoj in krajinski park v
večini primerov ne bo zaživel. Neudeležba lokalnih prebivalcev pri pomembnih odločitvah, v
primeru, da obveščanje o tem ni bilo pravočasno, pri prebivalcih spodbudi občutek
prevaranosti in nemoči. Takrat lokalni prebivalci v večini primerov ne najdejo skupnega jezika
z vodstvom oziroma upravo parka, zato pozitivne razvojne možnosti niso izkoriščene.
Tak problem se že pojavlja pri predlogu Krajinskega parka Dobeno, saj po podatkih lastne
ankete velika večina lokalnih prebivalcev ni seznanjena s predlogom ustanovitve parka. Le
manjši delež anketirancev je za predlog že slišalo, a niso seznanjeni z nobenimi drugimi
informacijami, kot so na primer razlogi za zavarovanje tega območja.
Na splošno so na tej fazi ustanovitve Krajinskega parka Dobeno kljub slabi informiranosti
odzivi prebivalcev na predlog pozitivni. Še posebej je to po rezultatih lastne ankete značilno za
obiskovalce in vikendaše, katerim ustanovitev krajinskega parka v prvi meri predstavlja
zagotovilo, da se bo ohranilo naravno okolje. Nekaj pomislekov pa imajo kmetje, saj se bojijo,
da bodo določene omejitve vplivale na njihovo kmetijsko dejavnost.
Tudi lovci, ki imajo pomembno vlogo pri ohranjanju pestrosti živalstva, imajo deljeno mnenje
glede ustanovitve krajinskega parka. Na eni strani bi bil z ohranjanjem naravnih habitatov
zagotovljen življenjski prostor živalim, po drugi strani pa bi območje postalo le še bolj
obremenjeno, predvsem s številom obiskovalcev, kar pa bi povzročilo nepotrebno vznemirjanje
živali. Že danes se namreč vse pogosteje po gozdnih poteh, ki so jih nekoč poznali samo lovci,
sprehajajo obiskovalci, vozijo kolesarji, motoristi in celo štirikolesniki. Lovci so mnenja, da se
lov v krajinskem parku ne bi smel prepovedati, temveč se mora stalež divjadi uravnavati tako z
lovom kot s potrebnimi ukrepi za ohranitev ogroženih vrst živali (Bradač, 2008; Bohinc, 2008;
Vahtar, 2008).
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Ohranjena narava, ki bo zagotovljena z zavarovanjem območja, za marsikateri sektor ali
dejavnost, kot je turizem in rekreacija, predstavlja osnovo za razvoj. Razvoj turizma na
območju krajinskega parka je tako potrebno načrtovati pazljivo in skladno s ciljem ohranjanja
okolja. Za turiste je pomembno dobro počutje in kakovostne informacije o okolju, ki so ga
obiskali. Problemi pa se pojavljajo tam, kjer okolje ni prilagojeno povečanim obiskom in
zahtevam turistov, zato lahko prihaja do degradacije. Tudi območje predlaganega Krajinskega
parka Dobeno ob vikendih z lepim vremenom obišče večje število obiskovalcev, kar se kaže
predvsem v pomanjkanju števila parkirnih mest na določenih točkah, in sicer na začetku vstopa
v Sračjo dolino, na Rašici, Dobenu in Mengeški koči pred gostišči in na parkirišču na začetku
ceste na Gobavico. Pri tem je potrebno upoštevati, da so to le avtomobili tistih obiskovalcev, ki
so bolj oddaljeni od Rašiškega osamelca, medtem ko jih velika večina pride peš.
S povečanim obiskom pa se zaostrujejo tudi konflikti med rekreacijo in kmetijsko rabo,
predvsem v smislu problema hoje prek kmetijskih zemljišč, saj so obiskovalci v večini
primerov prepričani, da mora biti pokrajina, namenjena rekreaciji, javno dostopna in brez
omejitev.
Krajinski park je najmilejša oblika med širšimi kategorijami zavarovanih območij, ki dopušča
več dejavnikov antropogenega izvora kot druge kategorije, sonaravno gospodarjenje z naravo
in ekonomsko izkoriščanje naravnih virov. Pri tem pa morajo vsi posegi temeljiti na osnovnem
cilju varstvenega režima krajinskega parka, tj. ohranjanje kulturne krajine, in biti v skladu s
potrebnimi naravovarstvenimi predpisi. To pa je zagotovo razlog, da krajinski park predstavlja
prej razvojno priložnost kot pa oviro.
Krajinski park ponuja možnost trajnostnega razvoja območja. Le-ta je opredeljen kot razvoj, ki
zadošča današnjim potrebam in pri tem ne ogroža možnosti prihodnjih generacij, da bodo lahko
zadostile svojim potrebam. Pri uresničevanju trajnostnega razvoja sta okoljska ozaveščenost in
udeležba javnosti ključnega pomena. Javnost mora poznati stanje okolja, se zavedati pomena
njegovega varovanja ter sodelovati pri okoljskih in razvojnih odločitvah. Zato je pomembno
okoljsko ozaveščanje in krepitev zavesti o odgovornosti posameznika za stanje v okolju (Špes,
2008).
Ključne naloge in cilji trajnostne družbe so tako: omogočiti dostop do objektivnih informacij;
zagotoviti udeležbo javnosti pri odločanju o predlogu določenega zavarovanega območja in
dvigniti okoljsko zavest ter s tem pomagati spremeniti posameznikove navade in aktivnosti. Pri
tem je potrebno upoštevati, da lahko vsak posameznik sprejme le omejeno skupino informacij,
predvsem pa tiste informacije, ki dopolnjujejo njegovo že pridobljeno okoljsko sliko
določenega območja in zahtevajo le manjše odzive ali spremembe (Špes, 2008).
Ker je ustanavljanje Krajinskega parka Dobeno v začetni fazi razvoja, so lahko vsi ti pogoji, ki
bodo omogočili lokalnim prebivalcem sprejemanje krajinskega parka kot razvojno priložnost,
še v uspešni meri zagotovljeni. Potrebna je le ustrezna predstavitev območja, s katero bodo
prebivalci razumeli, zakaj je pomembno zavarovanje ravno tega območja. Hkrati je potrebno
jasno obrazložiti posledice, ki jih bo zavarovanje prineslo, in podati razvojne možnosti, ki jih
bodo prebivalci lahko izkoristili. Zaenkrat je predlog krajinskega parka med lokalnimi
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prebivalci ovit v meglo in predstavlja prej oviro kot pa priložnost, saj se na splošno med
Slovenci pojavlja trend, da je bolje ostati na sedanji točki razvoja kot pa poskusiti uspeti v
popolnoma novi dejavnosti in spremenjenem okolju. Priložnost ali ovira – vse je odvisno od
dobre ozaveščenosti lokalne javnosti.

15 Zaključek
V diplomskem delu so opisane in ovrednotene pomembnejše fizičnogeografske in
družbenogeografske značilnosti območja, ki obsega Rašiški osamelec in je predlagano za
Krajinski park Dobeno.
Rašiški osamelec je z naseljema Rašica in Dobeno edini poseljeni osamelec v Ljubljanski
kotlini. Po geoloških, geomorfoloških in hidrogeografskih značilnostih se deli na severni del s
tipičnimi kraškimi pojavi in južni del s fluvialnim površjem. Skoraj v celoti ga porašča gozd, le
na širšem območju Rašice in Dobena prevladujejo pašniki in sadovnjaki ter na območju Sračje
doline posamezne njive in mokrotni travniki. Število prebivalcev v vasi Rašica zaradi
propadanja kmetij, odseljevanja in staranja počasi stagnira ali celo upada. Nasprotno pa se
Dobeno zaradi privlačne lege, dvignjene nad Ljubljansko kotlino, ohranjene narave, čistega
okolja in miru vse bolj spreminja v naselje počitniških stanovanj. Poleg neomejene in stihijske
gradnje le-teh tako na Rašici kot Dobenu velik problem predstavlja neurejeno kanalizacijsko
omrežje.
V diplomskem delu je predstavljena zakonska osnova, ki usmerja in določa potek ustanavljanja
predlaganega parka. Krajinski park Dobeno je vse od njegovega predloga leta 1999 še vedno v
začetni fazi ustanavljanja. Pomembno vlogo pa imajo različni varstveni statusi, s katerimi je
območje sedaj varovano. Na Rašiškem osamelcu so prisotne številne naravne vrednote,
območje je zaradi zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst (mali podkovnjak, Loeselova
grezovka, veliki studenčar, rogač in travniški postavnež) ter značilnih habitatnih tipov (jame,
travniki s prevladujočo stožko na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih prsteh in javorovi
gozdovi) določeno za potencialno posebno ohranitveno območje Rašica, hkrati pa je celotno
območje varovano tudi kot ekološko pomembno območje Rašica, Dobeno in Gobavica ter
ekološko pomembno območje Sračja dolina. Poleg naravovarstvenega statusa območja je
pomembna tudi kulturna dediščina, saj so na Rašiškem osamelcu številni objekti in območja
kulturne dediščine, med katerimi je tudi šest kulturnih spomenikov lokalnega pomena in en
kulturni spomenik državnega pomena.
Utemeljeni so razlogi za razglasitev Krajinskega parka Dobeno, ki izhajajo predvsem iz
nasprotja med varovanjem na eni strani in razvojem na drugi strani. Razlogi za ustanovitev
krajinskega parka so naslednji:
− naravna ohranjenost območja, saj je večina antropogenih pritiskov zaenkrat
skoncentriranih na okolico naselij Rašica in Dobeno ter obrobje parka;
− številne naravne vrednote ter objekti in območja kulturne dediščine, saj je bilo s
pregledom le-teh ugotovljeno, da pokrivajo skoraj celotno območje Rašiškega
osamelca;
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− prostorska pestrost območja, ki je posledica velike reliefne energije, menjavanja
gozdnih predelov z močvirnimi območji in prvin kulturne krajine;
− prometna dostopnost;
− potenciali za bližnjo rekreacijo, saj je območje zaradi svoje raznolikosti primerno za
različne vrste rekreativcev;
− možnosti za izobraževalne dejavnosti z uveljavitvijo krajših gozdnih učnih poti;
− dejanska ali potencialna ogroženost območja zaradi širjenja poselitve in večjega števila
obiskovalcev;
− del zelenega sistema Mestne občine Ljubljana, saj Rašiški osamelec predstavlja
pomembno rekreacijsko zaledje Ljubljane;
− neurejenost in neenotnost območja zaradi nesodelovanja občin in posledičnega
izvajanja projektov po lastnih kriterijih ali smernicah.
Na osnovi analize geografskih značilnosti območja, naravovarstvenega statusa in kulturne
dediščine je predlagana razširitev obstoječe meje Krajinskega parka Dobeno, s katero bi se v
predvideni park vključil tudi zahodni del Rašiškega osamelca.
Ker predstavlja Rašiški osamelec pomembno rekreacijsko in izletniško območje za prebivalce
bližnjih naselij, so opisane in kartografsko prikazane pomembnejše obstoječe pešpoti,
kolesarske poti, trim steze in učne poti. Predvsem v Sračji dolini so v tem pogledu slabo
izkoriščene določene možnosti, ki jih območje ponuja. Zato je predlagana ureditev Gozdne
učne poti po Sračji dolini in obnovitev nekoč že obstoječe in dobro obiskane trim steze.
Odzivi prebivalcev na predlog ustanovitve Krajinskega parka Dobeno so bili po rezultatih
lastne ankete v večini primerov pozitivni. Predvsem so bili nad predlogom navdušeni
obiskovalci in vikendaši, saj jim bo park prinesel zagotovilo za ohranitev naravnega okolja.
Nekaj pomislekov pa so imeli kmetje, saj se bojijo, da bodo določene omejitve vplivale na
njihovo kmetijsko dejavnost.
Z anketo je bila analizirana obiskanost območja Rašiškega osamelca, kjer je po deležu
obiskovalcev izstopala Sračja dolina, ter poznavanje naravnih vrednot in kulturne dediščine, pri
čemer se je izkazalo, da območje najbolj poznajo domačini. Anketiranci so vrednotili tudi
razloge za zavarovanje območja in kot najpomembnejše razloge izpostavili ohranjanje naravnih
vrednot (bogato rastlinstvo in živalstvo), ohranjanje naravnega okolja, čisto okolje in
ogroženost zaradi širjenja poselitve. Rezultati so pokazali, da so po mnenju anketirancev na
območju predlaganega parka največji problemi pritiski poselitve z novogradnjami, uničevanje
narave in rastlinskih ekosistemov ter odlaganje odpadkov. Mnenja anketirancev o učinkih
ustanovitve parka so bila v večini primerov pozitivna, predvsem v smislu ohranitve narave,
izboljšanja kakovosti okolja (preprečitev onesnaževanja in odlaganja odpadkov) in omejenega
širjenja poselitve. Velik delež obiskovalcev za učinek ustanovitve parka izpostavlja nadaljnje
možnosti rekreacije v naravnem okolju, le nekaj anketirancev pa meni, da se bo pokazala
možnost novih zaposlitvenih mest.
Pri nadaljnjih korakih ustanavljanja Krajinskega parka Dobeno bo zelo pomembna natančna
predstavitev območja, s katero bodo prebivalci razumeli, zakaj je smiselno zavarovanje tega
območja; seznanjanje lokalnih prebivalcev s problemi in posledicami, ki jih bo prinesla
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ustanovitev parka, in predstavitev razvojnih možnosti, ki jih bodo prebivalci lahko izkoristili.
Rezultati lastne ankete so namreč pokazali, da so lokalni prebivalci na sedanji stopnji razvoja o
predlogu krajinskega parka Dobeno slabo obveščeni. Le pravočasno informiranje, vključevanje
lokalne javnosti in ozaveščenost prebivalcev lahko namreč prepreči nezaupanje v delo
strokovnjakov, spodbudi sprejemanje predloga kot razvojno možnost ter omogoči uspešen
začetek delovanja zavarovanega območja.
Krajinski park Dobeno je tako še popolnoma na začetku poti bodočega krajinskega parka.
Zagotovo pa predstavlja pomembno priložnost, da se ta del narave ohrani za naše potomce.
Dokler pa se predlog ne bo uresničil, neko osnovo varovanja in ohranjanja območja
predstavljajo obstoječi in veljavni statusi. Le spoštovati jih je potrebno.
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16 Summary
The diploma paper describes and evaluates the important physiogeographical and
sociogeographical characteristics of the area which extends over the Rašica inselberg and
which has been proposed as the Dobeno Landscape Park.
The Rašica inselberg, together with two hamlets, Rašica and Dobeno is the only inhabited
inselberg in the Ljubljana basin. Based on its geological, geomorphologic and
hydrogeographical characteristics, it is divided into two parts. The northern part is carstic
whereas the southern part is fluvial. The inselberg is almost entirely covered by forest, except
for the area around Rašica and Dobeno that is covered with pastures and orchards and in the
valley Sračja dolina, where are individual fields and wet grasslands. Due to the decay of farms,
emigrations and ageing, the number of the inhabitants in Rašica is stagnating or is even
declining. Conversely, Dobeno is developing into a settlement of holiday apartments due to its
attractive geographical location, which is raised above the Ljubljana basin, conserved nature,
clean and peaceful environment. One of the main problems in both hamlets is, alongside the
unlimited and uncontrolled building of holiday apartments, an unregulated sewage system.
The diploma paper presents legal directions for the establishment of a proposed park. Since the
proposal for its establishment in 1999, the Dobeno landscape park is still in the initia phase of
its establishment. For the time being, the area is protected by special protective statuses. Due to
protected species of flora and fauna and numerous types of habitats, the area is defined as a
potentially special conservation area of Rašica. Additionally, the entire area is protected as the
ecologically important area of Rašica, Dobeno and Gobavica, together with the ecologically
important area of Sračja dolina. In addition to its nature protective status, the area has an
important cultural heritage.
The paper offers argumentation for the establishment of the Dobeno Landscape Park.
Protection and further development of the area contrast each other. The reasons for the
establishment of the landscape park are the following:
- protection of nature, since the majority of anthropogenic pressures are concentrated in
the vicinity of Rašica and Dobeno and the park’s surroundings;
- numerous valuable natural features as well ad objects and sites of cultural heritage,
since it has been found out that they cover almost entire outlier Rašica;
- spatial diversity of the area, which is the consequence of the area’s great relief energy,
constant exchanging of forests and parts of wet grass, and attributes of cultural
landscape;
- traffic accessibility;
- potentials for recreation, the area attracts various types of recreation seekers;
- possibility of educational activities through the establishment of short forest nature
trails;
- actual and potential endangerment of the area due to the expansion of settlements and
the growing number of visitors;
- the area forms part of the green system of the Municipality of Ljubljana, since the
Rašica inselberg represents an important recreational hinterland of Ljubljana;
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-

disorder and disunity of the area due to the lack of cooperation between municipalities
and consequently the implementation of projects according to individual criteria.

The expansion of the already existent boundaries, which is suggested in the paper, is based on
the analysis of geographical characteristics of the area, its status of nature protection and its
cultural heritage. Consequently, the western part of the Rašica inselberg would become a part
of the proposed park.
Because the outlier represents an important recreation and excursion area for the local people,
the significant already existing footpaths, cycling trails, trim trails and forest nature trails are
described and mapped. From this aspect, the diverse possibilities offered by the area are poorly
exploited particularly in valley of Sračja dolina. Therefore, the disposition of the Sračja dolina
Forest Nature Trail and reestablishment of a trim trail is proposed.
Based on a personal survey, the majority of local people responded favourably to the proposed
establishment of Dobeno Landscape Park. The proposal was especially welcomed by visitors
and weekenders. On the contrary, farmers hesitated a bit because they fear that certain
restrictions may affect their agricultural activity.
Further steps towards establishing the Dobeno Landscape Park will necessarily have to include
a detailed presentation of the area so as to ensure that local people understand the importance
of its protection. It is important to inform the local people about the problems and
consequences arising upon the establishment. Additionally, they should also be informed of
development opportunities available to local people. This is all the more important since the
results of the survey have shown that, at the present stage of development, local people are
poorly informed on the proposal for the Dobeno Landscape Park. Only regular informing, their
involvement, and their awareness can prevent the local people’s distrust in the work of experts,
encourage the acceptance of the park’s establishment as a opportunity for further development,
and enable a successful commencement of the operation of the protected area.
The Dobeno Landscape Park is only at the beginning of its establishment. As such it
undoubtedly represents an opportunity to preserve this part of nature for our future generations.
As long as the final realization is carried out, the existing and valid protective statuses will
enable the basic protection and preservation of the area. We only need to respect them.
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Priloga 1

Podrobnejša opredelitev zvrsti naravnih vrednot (Uredba o zvrsteh naravnih vrednot,
2002)
Podzemeljska geomorfološka naravna vrednota je del narave, ki se v naravi pojavlja kot
podzemna jama, ki je zlasti votlina, razpoka, brezno in podzemni rov ter je z vidika podzemnih
jam izjemen, tipičen, kompleksno povezan, ohranjen, redek, znanstveno-raziskovalno ali
pričevalno pomemben.
Površinska geomorfološka naravna vrednota (geomorf) je del narave, ki je z vidika
zemeljskega površja izjemen, tipičen, kompleksno povezan, ohranjen, redek, znanstvenoraziskovalno ali pričevalno pomemben ter se v naravi pojavlja zlasti kot kraška površinska
oblika (žlebič, škraplja, vrtača, uvala, kotlič, udornica, draga, kraško polje, kraški ravnik ali
kraška planota), ledeniška reliefna oblika (ledeniška morena, krnica, balvan, ledeniška dolina,
grbina ali prag), rečno-denudacijska oblika (korito, soteska, rečna terasa, poplavna ravnica ali
vršaj), poligenetska reliefna oblika (vrh, gorski greben, sleme, otok, skalne oblike, kot so
naravni most/okno, stena ali skalni osamelec) ali obalna reliefna oblika (klif, abrazijski
spodmol ali terasa).
Hidrološka naravna vrednota (hidr) je del narave, ki je z vidika tekočih in stoječih voda
izjemen, tipičen, kompleksno povezan, ohranjen, redek, znanstveno-raziskovalno ali pričevalno
pomemben ter se v naravi pojavlja zlasti kot reka, potok, jezero, morje, del reke, potoka, jezera
ali morja, ledenik, izvir, slapišče ali slap.
Botanična naravna vrednota (bot) je del narave, ki je ekosistemsko in znanstvenoraziskovalno ali pričevalno pomemben z vidika življenjskega prostora rastlin in prosto živečih
vrst ter se v naravi pojavlja zlasti kot rastišče ogroženih, redkih, endemičnih ali reliktnih vrst,
rastišče v azonalnem, disjunktnem ali ekstrazonalnem arealu ali klasično nahajališče.
Ekosistemska naravna vrednota (ekos) je del narave, ki je ekosistemsko ali znanstvenoraziskovalno ali pričevalno pomemben z vidika ekosistemov ter se v naravi pojavlja zlasti kot
ohranjen, redek, vrstno izjemno raznolik del habitatnega tipa, habitatni tip ali večji del
ekosistema.
Zoološka naravna vrednota (zool) je del narave, ki je ekosistemsko in znanstvenoraziskovalno ali pričevalno pomemben z vidika življenjskega prostora živali prosto živečih vrst
ter se v naravi pojavlja zlasti kot habitat ali del habitata ogroženih, redkih, endemičnih ali
reliktnih vrst živali ali tipsko nahajališče.
Oblikovana naravna vrednota (onv) je del narave, ki ga je človek oblikoval z namenom
vzgoje, izobraževanja, oblikovanja krajinskih elementov ali katerim drugim namenom ter je
ekosistemsko in znanstveno-raziskovalno ali pričevalno pomemben. Pojavlja se predvsem kot
drevored, skupina dreves, park, botanični vrt, alpinetum ali arboretum.
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Priloga 2

Podrobnejše varstvene in razvojne usmeritve za posamezne zvrsti naravne vrednote
(Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot, 2004)
Površinske geomorfološke naravne vrednote
Na naravni vrednoti:
− Gradnja objektov, vključno z enostavnimi objekti, se v primeru, da ni drugih
prostorskih možnosti zunaj naravne vrednote, izvaja tako, da se izkoristijo vse možne
tehnične ali druge rešitve, da se naravna vrednota ne poškoduje ter, da je njena vidna
podoba čim manj spremenjena.
− Zemeljska dela (izravnavanje, poglabljanje terena, nasipavanje, zasipavanje) se na
naravni vrednoti izvaja tako, da se ohranjajo lastnosti, zaradi katerih je del narave
opredeljen za naravno vrednoto ter, da je njena vidna podoba čim manj spremenjena.
− Vibracije zaradi eksplozij ali iz drugih virov smejo biti tolikšne, da ne ogrozijo
stabilnosti naravne vrednote.
− Pridobivane in raziskovanje mineralnih surovin na naravni vrednoti in sanacija
območij, na katerih so se pridobivale mineralne surovine, se izvaja na tak način in v
takšnem obsegu, da se ohranjajo lastnosti, zaradi katerih je del narave opredeljen za
naravno vrednoto. Naravno vrednoto se ohranja vidno in dostopno.
− Odpadkov in drugega materiala (vključno z odpadnim izkopnim ali gradbenim
materialom) se ne odlaga ali skladišči na naravni vrednoti.
− Vzorce kamnin se jemlje na način, ki bistveno ne spremeni fizične lastnosti naravne
vrednote ter ne ogrozi stabilnosti naravne vrednote.
− Na naravni vrednoti se izvaja takšne športne in rekreacijske aktivnosti, zaradi katerih se
bistveno ne spreminjajo fizične lastnosti naravne vrednote (npr. z obsežnim
odstranjevanjem skal, pritrjevanjem klinov, jeklenih vrvi in podobnim) ter da zaradi
prisotnosti velike množice ljudi ni motena vidna podoba naravne vrednote in
onemogočeno njeno doživljanje. Obiskovalci naravne vrednote naj se gibajo po poteh,
ki so za ta namen urejene.
− Naravno vrednoto se uredi za obiska javnosti z nadelavo poti, razgledišč, počivališč,
postavitvijo ograj, tabel z informacijami, opozorili in podobno, vendar tako, da se
bistveno ne spremenijo lastnosti naravne vrednote ter da je vidna podoba naravne
vrednote čim manj spremenjena. Naravno vrednoto ali njen del, ki je posebej občutljiv
na fizične učinke hoje, ki jih povzročijo obiskovalci, se uredi tako, da se onemogoči
ogrožanje naravne vrednote. Na naravni vrednoti, katere obiskovanje in ogledovanje se
prostorsko ne da omejiti ali se pričakuje, da omejitev ne bo učinkovita, se lahko
obiskovanje in ogledovanje naravnih vrednot ali njenega dela fizično onemogoči.
− Vegetacijo na naravni vrednoti se lahko odstrani v primeru, da se s tem omogoči
dostop, izboljša vidnost ali prepreči vpliv rastlinstva na vrednoto.
Podzemeljske geomorfološke naravne vrednote
Na naravni vrednoti:
− Sigastih tvorb in drugega jamskega inventarja se ne poškoduje, uničuje, odstranjuje ali
odnaša.
− Sten, stropa, tal, zraka in vode v jami, ki tečejo skozi jamo, se ne onesnažuje.
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− Sten, stropa in tal se fizično ne spreminja, razen, če je to nujno potrebno zaradi
raziskovanja jam ali znanstveno-raziskovalnega dela; v tem primeru se vrta, koplje,
zasipava in podobno, tako da se ne uničuje sigastih tvorb in drugega pomembnega
jamskega inventarja.
− V jamah se ne gradi objektov ali namešča naprav, v primeru ureditve jame za
ogledovanje in obiskovanje ter v primeru potreb za znanstveno-raziskovalno delo, pa se
jih gradi oziroma namešča tako, da se ne poškoduje sigastih tvorb ter drugega jamskega
inventarja.
− Jame in brezna oziroma njihove dele se osvetljuje le toliko, kolikor je minimalno
potrebno za obisk ljudi, znanstveno-raziskovalno delo ali jamarstvo. Osvetljuje se na
način, ki algam čim bolj onemogoča rast. Ne sveti se s svetili na odprt plamen, ki sajijo
in segrevajo prostor.
− Ne povzroča se vibracij zaradi eksplozij ali iz drugih virov in hrupa.
− V jamah in breznih se ne kuri ognja, razen pri uporabi acetilenskih in drugih plinskih
svetil.
− Odpadkov in drugega materiala se ne odlaga ali skladišči v jami, tekočih odpadkov se
ne odvaja v jamo in se jih ne izliva v jami.
− Vzorce kamnin, mineralov in fosilov se jemlje le zaradi znanstveno-raziskovalnega
razloga, na tak način, da se ne spremenijo fizikalne lastnosti naravne vrednote ali
njenega dela.
− Jamske sedimente, ki se jih odkopava in prekopava zaradi znanstveno-raziskovalnega
dela, se po končanih raziskavah razporedi tako, da je stanje čim bolj približano
prvotnemu.
− Jame in brezna se obiskuje tako, da se jih s fizično aktivnostjo ne poškoduje.
− Jame in brezna se lahko uredi za obisk javnosti z nadelavo poti, postavitvijo ograj, tabel
z informacijami, opozorili in podobno, vendar tako, da se ne spremenijo fizične in
funkcionalne lastnosti naravne vrednote, da se ne ogrozi stabilnosti delov naravne
vrednote ter da je vidna podoba naravne vrednote in okolice čim manj spremenjena.
− V jamo se ne vnaša organskih snovi (človeška hrana, iztrebki, les in drug organski
material).
V jamskem vhodu in njegovi neposredni okolici:
− Gradnja objektov se ne izvaja, zemeljsko površje se ne spreminja, razen za namen
ureditev jame za obiska javnosti. V tem primeru se jamski vhod lahko uredi z
nadelavo poti, počivališč, postavitvijo ograj, tabel z informacijami, opozorili in
podobno, vendar tako, da je vidna podoba vhoda čim manj spremenjena.
− Odpadkov se ne odlaga.
− Vhoda se ne zasipava, v neposredno okolico se ne odlaga in skladišči materiala.
− Jamski vhod se zapira le z namenom varstva naravne vrednote oziroma upravljanja
z njo, pri čemer se uporabi takšne tehnične rešitve, da je omogočen nemoten prehod
živali v jamo in iz nje.
− Enostavne objekte, ki nimajo vsebinske povezave z naravno vrednoto, električne in
druge vode se namešča v takšni oddajenosti, da se vidna podoba jamskega vohoda
ohranja nespremenjena.
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− V vegetacijsko združbo v jamskem vhodu se ne posega s fizičnim uničevanjem,
spreminjanjem vrstne sestave ipd., razen v primeru, da se s tem omogoči dostop.
Obseg odstranitve vegetacije sme biti tolikšen, da se ohranijo obstoječe lastnosti
mikroklime v jamskem vhodu in jami.
Na površju nad znanimi rovi jam:
− Izvaja se takšne vrste gradenj, da se ne poškoduje podzemeljske naravne vrednote.
− Vibracij zaradi eksplozij ali iz drugih virov se ne povzroča.
− Vegetacijsko odejo, vključno z njenim odstranjevanjem, se spreminja le v takšnem
obsegu, da se ne ali ne bistveno spremenijo kakovostne (kemične) in količinske
lastnosti pronicujoče vode.
− Odpadkov se ne odlaga.
− Nevarnih snovi, kot so nafta in naftni derivati, kemikalije in podobne snovi, se ne
pretovarja in skladišči.
− Ne slabša se kvalitete vod, ki tečejo v jamo. Onesnažene vode se prednostno očisti.
− Posege in gradnje na vodotokih se izvaja tako, da se ohranja čim bolj naraven vodni
režim.

−

−

−
−
−
−
−
−

−

Hidrološke naravne vrednote
Na naravni vrednoti:
Gradnja objektov, vključno z enostavnimi objekti, se v primeru, da ni drugih prostorskih
možnosti zunaj naravne vrednote, izvaja tako, da se izkoristijo vse možne tehnične in druge
rešitve, da se naravna vrednota ne poškoduje ter, da je njena vidna podoba čim manj
spremenjena.
Objekte in naprave za različne namene se na naravni vrednoti namešča oziroma se njihovo
delovanje zagotavlja tako, da se ne prekinja zveznosti vodnega toka, da se ne spreminja ali
bistveno ne spreminja količina vode in hitrost pretoka, prostorska in časovna razporeditev
voda, smer toka oziroma morskih tokov, oblika in dno struge vodotoka oziroma jezera in
morja ter da se bistveno ne spremenijo vidne in funkcionalne lastnosti naravne vrednote.
Na slapiščih, slapovih in v koritih se ohranja naraven pretok.
Vodnogospodarska dela se izvaja sonaravno, tako da se v največji možni meri ohranjajo
vidne in funkcionalne lastnosti naravne vrednote.
Ne slabša se kvalitete vode, ne spreminja se temperature vode. Onesnaženo vodo se
prednostno očisti.
Na naravno vrednoto se ne odlaga odpadkov.
V obrežno vegetacijo se posega s sekanjem, obsekavanjem, redčenjem, zasajanjem, tako da
se bistveno ne spremenijo fizikalne lastnosti obrežja.
Prod, pesek, mivka se z obrežja, prodišč, dna struge odvzema v količini in na način, da se
ne spremenijo ali bistveno ne spremenijo funkcionalne in vidne lastnosti naravne vrednote.
Rekreacijske in športne aktivnosti se izvajajo tako, da se naravne vrednote ne poškoduje in
da se ne spremeni njenih lastnosti. Na jezerih se za rekreacijske namene ne uporablja
čolnov z motorji z notranjim izgorevanjem. Na jezerih na nadmorski višini nad 900 m se ne
izvaja rekreacijskih in športnih aktivnosti.
Naravno vrednoto se lahko uredi za obisk javnosti z nadelavo poti, mostov, glerij,
razgledišč, počivališč, postavitvijo ograj, tabel z informacijami, opozorili in podobno,
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vendar tako, da se ne spremenijo lastnosti naravne vrednote ter da je vidna podoba naravne
vrednote čim manj spremenjena.
Na območju vpliva na naravno vrednoto
− Ne odlaga se odpadkov, če za to obstojijo druge prostorske možnosti; v primeru, da ni
drugih prostorskih možnosti, se odpadke odlaga le tako, da je onemogočeno odtekanje
odcednih vod na naravno vrednoto.
− Gradnja objektov in nameščanje naprav za različne namene (hidroenergetske,
vodnogospodarske, rekreacijske, turistične in druge) se izvaja tako, da objekti in
naprave zlasti ne povzročijo spremembe ali bistvene spremembe kakovosti in količine
vode, hitrosti pretoka, prostorske in časovne razporeditve voda, smeri toka oziroma
morskih tokov na naravni vrednoti. Na območju vpliva na slap, slapišče ali korita se
vodnega režima ne spreminja.
Botanične naravne vrednote
Na naravni vrednoti:
− Gradnja objektov, vključno z enostavnimi objekti, se v primeru, da ni drugih
prostorskih možnosti zunaj naravne vrednote izvaja na način in v takem obsegu, da se
bistveno ne spremenijo življenjske razmere na rastišču in da se ohranja rastline, zaradi
katerih je del narave opredeljen za naravno vrednoto. Na način in v obsegu iz
prejšnjega stavka se izvaja tudi odstranjevanje ali spreminjanje vegetacije, spreminjanje
vodnih razmer (npr. osuševanje, dviganje ali spuščanje gladine podtalnice, poplavitev,
zamenjava sladke vode s slano in obratno), spreminjanje kislosti oziroma alkalnosti tal,
odstranjevanje zemlje, ruše ali kamninske podlage, zasipavanje, nasipavanje, vključno z
odlaganjem odpadnih materialov. Pri tem se izkoristijo vse možne tehnične rešitve, da
se naravna vrednota čim manj poškoduje.
− Združbo rastišča se spreminja z izkrčenjem gozda oziroma posameznih dreves, s
pogozditvijo, preoravanjem in podobno le toliko, da se bistveno ne spremenijo
življenjske razmere na rastišču.
− Rastlin se ne nabira, izkoreninja, lomi ali drugače poškoduje in uničuje, razen za
znanstveno-raziskovalno delo v obsegu, ki ne vpliva negativno na stanje populacije in
na rastišče.
− Zraka se ne onesnažuje s prahom, aerosoli ali strupenimi plini, tako da se rastlin ne
poškoduje in da se ne slabšajo možnosti za rast.
− Rastlin se ne požiga.
− Sestave biocenoze se ne spreminja z vnašanjem rastlin tujerodnih vrst.
− Na naravni vrednoti se ne uporablja kemičnih sredstev za uničevanje živali in rastlin.
Preprečuje se naravno sukcesivno zaraščanje rastišč, če je to strokovno utemeljeno.
− Na naravni vrednoti, kjer se rastišče vzdržuje s tradicionalno kmetijsko rabo, se
upošteva zlasti naslednje usmeritve: način in količina gnojenja se ne spreminjata glede
na tradicionalen način gnojenja, na rastišča se ne vnaša mineralnih gnojil, pri času
košnje se upošteva življenjski cikel rastlin, po možnosti se kosi po semenitvi,
intenzivnosti paše se ne povečuje nad tradicionalno.
− Naravno vrednoto se obiskuje na način, da se zaradi fizičnega učinka hoje ne poslabšajo
življenjske razmere na rastišču. Obiskovalce se usmerja na določene poti. V primeru, da
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gre za majhna rastišča zelo ogrožene vrste, se obiskovanje naravne vrednote lahko
prostorsko omeji ali prepove.
− Naravno vrednoto se lahko uredi za obisk javnosti, vendar na način, ki ne spremeni
življenjskih razmer na rastišču.
Na območju vpliva na naravno vrednoto
− Ne slabša se kvalitete površinskih, podzemnih in morskih vod, tako da se ne slabšajo
življenjske razmere na rastišču.
− Objekte in naprave se gradi oziroma namešča v takšni oddaljenosti od rastišča, da se ne
spremenijo življenjske razmere na rastišču, vključno s tem, da se ne spremeni
osenčenosti oziroma osončenosti rastišča.
Zoološke naravne vrednote
Na naravni vrednoti
− Gradnja objektov, vključno z enostavnimi objekti se v primeru, da ni drugih prostorskih
možnosti zunaj naravne vrednote, izvaja na način in v takem obsegu, da se bistveno ne
spremenijo življenjske razmere za živali. Na tak način in v takšnem obsegu se izvaja
tudi odstranjevanje ali spreminjanje vegetacije, spreminjanje vodnih razmer (npr.
osuševanje, dviganje ali spuščanje gladine podtalnice, poplavitev, zamenjava sladke
vode s slano in obratno), spreminjanje temperature vode, spreminjanje kislosti oziroma
alkalnosti tal, odstranjevanje zemlje, ruše ali kamninske podlage, zasipavanje,
nasipavanje, vključno z odlaganjem odpadnih materialov. Pri tem izkoristijo vse možne
tehnične rešitve, da se naravna vrednota čim manj poškoduje.
− Posege, dejavnosti in aktivnosti na naravni vrednoti se izvaja tako, da se način in čas
opravljanja posegov, dejavnosti in aktivnosti kar najbolj prilagodita življenjskim
ciklom živalim; posege, dejavnosti in aktivnosti se izvaja v času, ki ne sovpada z
obdobji, ko živali potrebujejo mir, npr. sekanje grmišč se opravlja po gnezditvenem
času ptičev, kmetijska in druga opravila, ki lahko uničijo gnezda ali mladiče, se
opravljajo po gnezdenju ali poleganju mladičev in na način, da se živali lahko
umaknejo.
− Živali se ne vznemirja, preganja, nabira, zastruplja ali drugače uničuje.
− Sestave zoocenoze se ne spreminja z naseljevanjem živali tujerodnih vrst.
− Eksplozij ali drugih dejanj, ki povzročajo močan hrup ali vibracije, se ne izvaja.
− Ponoči se naravne vrednote ne osvetljuje. Jame ali dele jam, kjer so kolonije netopirjev
se ne osvetljuje oziroma se osvetljuje le minimalno in za krajši čas.
− Ne slabša se kvalitete površinske, podzemne in morske vode, tako da se ne slabšajo
življenjske razmere za živali.
− Zrak se ne onesnažuje s prahom, aerosoli ali strupenimi plini, tako da se ne slabšajo
življenjske razmere za živali.
− Naravno vrednoto se obiskuje na način in v času, ki je za žival najmanj moteč.
Obiskovalce se usmerja na določene poti. V primeru, da gre za živalsko vrsto, ki je na
človekovo prisotnost izjemno občutljiva, se obiskovanje naravne vrednote lahko
časovno (npr. v času razmnoževanja) prostorsko omeji ali prepove.
− Rekreacijske in športne aktivnosti se preusmerja na spoznavanje in doživljanje narave.
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− Naravno vrednoto se lahko uredi za obisk javnosti, vendar v času in na način, ki za
živali ni moteč. Naravno vrednoto se uredi tako, da je ljudem omogočeno spoznavanje
in doživljanje živali v njenem naravnem okolju.
Na območju vpliva na naravno vrednoto:
− Posege in dejavnosti ter druge aktivnosti se izvaja tako, da le-ti ne vplivajo negativno
na življenjske razmere za živali na naravni vrednoti.
Ekosistemske naravne vrednote
Na naravni vrednoti
− Gradnja objektov, vključno z enostavnimi objekti, se v primeru, da ni drugih
prostorskih možnosti zunaj naravne vrednote, izvaja na način in v takem obsegu, da se
populacije rastlinskih in živalskih vrst pretežno ohranijo. Na tak način in v takšnem
obsegu se izvaja tudi odstranjevanje ali spreminjanje vegetacije, spreminjanje vodnih
razmer (npr. osuševanje, dviganje ali spuščanje gladine podtalnice, poplavitev,
zamenjava sladke vode s slano in obratno), spreminjanje kislosti oziroma alkalnosti tal,
odstranjevanje zemlje, ruše ali kamninske podlage, zasipavanje, nasipavanje, vključno z
odlaganjem odpadnih materialov. Pri tem se izkoristijo vse možne tehnične rešitve, da
se naravna vrednota čim manj poškoduje.
− Ne slabša se kvaliteta površinske, podzemne in morske vode, tako da se ne slabšajo
življenjske razmere za rastline in živali.
− Zrak se ne onesnažuje s prahom, aerosoli ali strupenimi plini, tako da se ne slabšajo
življenjske razmere za rastline in živali.
− Sestave biocenoze se ne spreminja z naseljevanjem živali tujerodnih vrst.
− Na naravno vrednoto se ne vnaša gensko spremenjenih organizmov.
− Naravno vrednoto se lahko uredi za obisk javnosti, z nadelavo poti, razgledišč,
opazovališč, postavitvijo ograj, tabel z informacijami in opozorili, vendar tako, da se ne
spremenijo lastnosti ekosistema in da je z dodatnimi ukrepi zagotovljeno, da prisotnost
obiskovalcev ne bo vznemirjala živali (npr. skrite opazovalnice). Obiskovalce se
usmerja na določene poti.
− Rekreacijska in športna aktivnost, ki negativno vplivata na rastline in živali, se ne
izvajata, preusmerjata se na doživljanje in spoznavanje narave.
Na območju vpliva na naravno vrednoto:
− Posege in dejavnosti ter druge aktivnosti se izvaja tako, da le-ti ne vplivajo
negativno na življenjske razmere za rastline in živali na naravni vrednoti.
Oblikovana naravna vrednota
Na naravni vrednoti:
− Rastlin se ne trga, lomi, seka, obsekava ali drugače poškoduje, razen:
o v primeru del, ki so v skladu z namenom oblikovanja naravne vrednote;
o pri izvajanju ukrepov varstva vrtnoarhitekturne dediščine na podlagi
predpisov s področja varstva kulturne dediščine;
o za sanacijske ukrepe na drevesih.
− Izvaja se tiste gradnje, ki so povezane z obnovitvijo ali vzdrževanjem naravne vrednote,
ali z izvajanjem ukrepov varstva vrtnoarhitekturne dediščine.
− Prek naravne vrednote se ne napeljuje električnih ali drugih zračnih ali talnih vodov, če
za to obstajajo drug prostorska možnosti.
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Priloga 3

Splošne varstvene usmeritve za posamezen tip kulturne dediščine
(Zakon o varstvu kulturne dediščine, 1999)
Splošne usmeritve za varovanje arheološke dediščine:
− najpomembnejša najdišča se varujejo v obliki arheoloških rezervatov;
− z arheološkimi raziskavami naj se ohrani kulturni in znanstveni pomen kulturne
dediščine (nedestruktivne metode imajo prednost pred destruktivnimi);
− integralno varstvo arheološke dediščine se vključuje v prostorsko načrtovanje na vseh
ravneh;
− zemeljske plasti z arheološkimi ostanki se varuje pred različnimi destruktivnimi posegi
in rabami, kot so izkopi, nasipi, intenzivna kmetijska in gozdna raba, gradnje različnih
objektov in infrastrukturnih naprav;
− posebej se varuje prostorski in vsebinski kontekst najdišča;
− na območju arheološke dediščine naj se ne načrtujejo novi posegi v prostor;
− v obrobje arheoloških najdišč in v najdišča znotraj poselitvenih območij se lahko
posega le v primeru, da ni možno najti druge rešitve in le na osnovi rezultatov
arheoloških raziskav območja po metodologiji SAAS, ki obsegajo celotno območje
predvidenega posega in ne le območje že dokazane arheološke dediščine (Lavrinc et al.,
2005).
Splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine, ki jo delimo na sakralno (cerkve,
kapelice, znamenja), sakralno – profano (samostani, župnišča) in profano (stanovanjske hiše,
gospodarski objekti, objekti za obrt – etnološka dediščina):
− varuje se tlorisna in višinska zasnova, konstrukcijska zasnova in gradivo, zunanja
oblikovanost (arhitekturna členitev, strešina, kritina, stavbno pohištvo, gradivo, barve,
detajli), funkcionalna zasnova in razporeditev dejavnosti v notranjem in zunanjem
prostoru, komunikacijska in infrastrukturna navezava ter ožja okolica;
− na fasade je prepovedano nameščati reklamne panoje, izveske in svetila, ki niso v
skladu z oblikovno in vsebinsko zasnovo objekta;
− varuje se širša okolica objekta, ki zagotavlja funkcionalno integriteto varovane stavbne
dediščine v širšem prostoru;
− vanjo se posega le z vzdrževalnimi, sanacijskimi in obnovitvenimi deli, ki so v skladu s
kulturnovarstvenimi pogoji in soglasjem ter določili konservatorskega programa;
− ob predhodnem soglasju pristojne službe za varstvo kulturne dediščine je možno tudi:
o izvajati znanstveno raziskovalna dela,
o spremeniti namembnost objekta (v primeru, da ni mogoče zagotoviti prvotne
funkcije in če s tem ni bistveno prizadeta materialna substanca in pričevalnost
objekta),
o na fasade nameščati nevpadljive izveske ali napise,
o posegati v okolico objekta zaradi njegove boljše predstavitve (Lavrinc et al.,
2005; Sagadin et al., 2001).
Med stavbno dediščino se uvrščajo tudi objekti, ki imajo varstveni status kulturnega
spomenika, in sicer umetnostno-kulturni spomeniki, etnološki spomeniki in nekateri tehniški
spomeniki (npr. žage, mlini).
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Splošne usmeritve za varovanje memorialne dediščine:
− varuje se avtentičnost lokacije, materialno substanco, fizično pojavnost objekta ter
vsebinski in prostorski kontekst območja z okolico (vedute);
− vanjo se lahko posega le z vzdrževalnimi, sanacijskimi in obnovitvenimi deli, ki so v
skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in soglasjem ter imajo namen boljše prezentacije
(Lavrinc et al., 2005).
Splošne usmeritve za varovanje vrtnoarhitekturne dediščine:
− varuje se kompozicijsko zasnovo, strukturne poteze, kulturne sestavine (grajeni objekti,
skulpture, parkovna oprema), naravne sestavine, katere so vključene v kompozicijo
(vegetacija, voda, relief), podobo dediščine v širšem prostoru ter funkcijske navezave
na okoliški prostor;
− prepovedano je spreminjati ekološke pogoje, ki so potrebni za ohranitev in razvoj
ekosistemov; onesnaževati tla in zrak ter odlagati odpadke;
− vanjo se lahko posega le s sanacijskimi in obnovitvenimi deli, ki pripomorejo k boljši
prezentaciji in so v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in soglasjem;
− dediščina potrebuje stalno vzdrževanje, ki pa ga v soglasju s pristojno
kulturnovarstveno službo lahko izvaja le primerno usposobljen izvajalec;
− s predhodnim soglasjem pristojne varstvene službe je mogoče:
o spremeniti sestav in namembnost posameznih delov površin (npr. zasaditi trato
ali spremeniti gredo v trato),
o urediti naprave za zavarovanje (npr. ograje, zidovi),
o spremeniti značaj in obliko poti (širjenje ali asfaltiranje poti),
o urediti počivališča in razgledišča s postavljanjem klopi, luči, tabel itd.,
o obnoviti ali postaviti stavbe, ki so povezane z vzdrževanjem ali predpisanim
izkoriščanjem oblikovane zelene površine (rastlinjaki, drevesnice, gospodarska
poslopja),
o položiti podzemne cevne in energetske vode (vodovod, plinovod, kanalizacijske
cevi, električni in telefonski kabli). (Lavrinc et al., 2005; Sagadin et al., 2001).
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Priloga 4
Tri različice anketnih vprašalnikov
Vprašalnik o predlaganem Krajinskem parku Dobeno − DOMAČINI
Moje ime je Anja Frišek in sem študentka dvopredmetne geografije in novinarstva na Filozofski fakulteti v
Ljubljani. Pri pisanju diplomske naloge z naslovom »Strokovne podlage za Krajinski park Dobeno« lahko
nekatere podatke pridobim le z lastnim terenskim delom. Zato se obračam na Vas s prošnjo, da izpolnite
sledeči vprašalnik. Z Vašimi odgovori mi boste pomagali pri analizi, kako ljudje sprejemate predlagan
krajinski park.
1. Ali veste, da je območje Rašice, Dobena in Gobavice predlagano za Krajinski park Dobeno? S
sprejetjem predloga bi bili določeni varstveni režimi, ki bi določili prepovedi in dovoljene posege v ta
prostor. (Obkrožite!)
Da
(Kje ste izvedeli za ta
predlog?…………………………………………………………………………………..)
Ne
2. Ali se strinjate z zavarovanjem tega območja? (obkrožite in dopišite)
Da
Ne
Zakaj da oziroma ne?
…………………………………………………………………………………………………….
3. Kaj so po vašem mnenju razlogi za zavarovanje tega območja in kako pomembni so?
0 - ni 1 - malo 2 - srednje 3 - zelo
pomembno pomembno pomembno pomembno
ohranjanje naravnih vrednot (bogato rastlinstvo
in živalstvo)
ohranjanje naravnega okolja (kraško površje)
ohranjanje kulturne dediščine
čisto okolje
potenciali za rekreacijo
možnosti za izobraževalne dejavnosti (učne in
tematske poti)
bližina Ljubljane (zeleni sistem mesta)
prometna dostopnost (javni potniški promet)
ogroženost zaradi širjenja poselitve
velike lesne zaloge
4. Katere izmed naštetih naravnih vrednot na območju Krajinskega parka Dobeno poznate?
(obkrožite lahko več odgovorov)
a) Ručigajev studenec/izvir
b) kraške jame (Katere?
……………………………………………………………………………………….)
c) bajer v Mlakah pri Trzinu
d) Phliški bajer

152

Strokovne podlage za Krajinski park Dobeno

e)
f)
g)
h)

Jezero v Pristavi (Mengeš)
dolina Planik
park ob Ravbarjevem gradu (Mengeš)
Sračja dolina

5. Katere izmed naštetih objektov in območij kulturne dediščine na območju Krajinskega parka
Dobeno poznate? (obkrožite lahko več odgovorov)
a) Rašica – Cerkev sv. Križa
b) Rašica – Spomenik, posvečen požigu Rašice
c) Rašica – arheološko območje Gobnik nad Rašico
d) Loka pri Mengšu – Grad Jablje
e) Mengeš – arheološko območje Gobavica
f) Mengeš – Kapelica na Ogrinovem
g) Mengeš – Ravbarjev grad
h) Mengeš – Staretov grad
i) Trzin – Spomenik Cenetu Štuparju
j) Trzin – arheološko območje Žale
k) Trzin – prazgodovinska naselbina Onger
l) Dobeno – Spomenik borcem in žrtvam druge svetovne vojne
m) Ljubljana – arheološko najdišče Dobrava
n) Ljubljana – arheološko najdišče Tabor nad Črnučami
o) Selo pri Vodicah - Gradišče
6. Ali so naslednji problemi po vašem mnenju prisotni na območju predlaganega krajinskega parka in
kako pomembni so?
0 - ni
pomembno
uničevanje narave in rastlinskih
ekosistemov
zanemarjanje kulturne dediščine
(kulturnih spomenikov, starih domačij)
neurejena cestna infrastruktura
neurejena komunalna infrastruktura
pritiski poselitve z novogradnjami
industrializacija
odseljevanje prebivalstva
staranje prebivalstva
nizki prihodki iz kmetijstva
zaraščanje kmetijskih površin
škoda, ki jo povzroča divjad
odlaganje odpadkov / divja odlagališča
hrup
premalo informiranosti o znamenitostih
in turistični ponudbi
preveliko število dnevnih obiskovalcev
drugo (navedite):
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7. Zakaj se obiskovalci po vašem mnenju odločajo za obisk tega območja? (obkrožite lahko več
odgovorov)
a) zaradi lepe in ohranjene narave
b) zaradi rekreacije (sprehodi, kolesarjenje)
c) zaradi druženja
d) zaradi ogleda naravnih vrednot
e) zaradi ogleda kulturnih znamenitosti
f) zaradi dobre domače hrane
g) drugo:
………………………………………………………………………………………………………….
8. Kakšni bodo po vašem mnenju učinki ustanovitve Krajinskega parka Dobeno? (obkrožite lahko več
odgovorov)
a) ohranjena narava
b) ohranjena in obnovljena kulturna dediščina
c) možnost rekreacije v naravnem okolju
d) urejene pešpoti
e) urejene učne poti
f) izboljšanje kakovosti okolja (onesnaževanje, odpadki)
g) večje število obiskovalcev
h) izboljšana infrastruktura (ceste, komunalna opremljenost)
i) načrtovano in omejeno širjenje poselitve
j) omejitve pri vseh posegih v okolje
k) izboljšana turistična ponudba
l) nova zaposlitvena mesta v turizmu

Podatki o anketirancu
1.

Spol: M

2.

Leto rojstva: …………………….

3.

Naselje bivanja: …………………….

4.

Kako dolgo že živite tu?

Ž

a)
od rojstva
b)
od leta ………………….. (poroka, izgradnja hiše, nakup hiše/stanovanja, drugo)
(obkrožite)
5.
Da
Ne

Ali se nameravate v prihodnosti odseliti?
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Zakaj da oziroma ne?
…………………………………………………………………………………………………
6.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
7.

Izobrazba:
nedokončana osnovna šola
osnovna šola
končana 3-letna strokovna šola
končana srednja šola
končana višja, visoka šola
končan magisterij, doktorat
Zaposlitev (poklic): ………………………………………………………………………………

Za sodelovanje se Vam najlepše zahvaljujem!
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Vprašalnik o predlaganem Krajinskem parku Dobeno − OBISKOVALCI
Moje ime je Anja Frišek in sem študentka dvopredmetne geografije in novinarstva na Filozofski fakulteti v
Ljubljani. Pri pisanju diplomske naloge z naslovom »Strokovne podlage za Krajinski park Dobeno« lahko
nekatere podatke pridobim le z lastnim terenskim delom. Zato se obračam na Vas s prošnjo, da izpolnite
sledeči vprašalnik. Z Vašimi odgovori mi boste pomagali pri analizi, kako ljudje sprejemate predlagan
krajinski park.
Izpolnjeno anketo prosim pošljite na elektronski naslov: anja.frisek@gmail.com. Hvala!
1. Kako pogosto obiščete naslednja območja?
pogostost obiskovanja

območje
Sračja dolina /
Črnuška gmajna /
Trzinska gmajna
Rašica
Dobeno
Gobavica /
Mengeška koča

a)
b)
c)
d)
e)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

a)
b)
c)
d)
e)
f)

vsak dan,
večkrat
tedensko

enkrat
tedensko

enkrat
mesečno

nekajkrat enkrat
letno
letno

manj
kot
enkrat
letno

ne
obiskujem
območja

2. Kdaj se najpogosteje odločate za obisk zgoraj opredeljenega območja?
spomladi
poleti
jeseni
pozimi
ne obiskujem območja
3. S kom najpogosteje obiskujete območje?
sami
s partnerjem
z družino
s prijateljem/prijateljico
organizirano (planinski izleti, pohodi)
s psom
drugo:
…………………………………………………………………………………………………………...
4. Zakaj se odločate za obisk tega območja? (obkrožite lahko več odgovorov)
zaradi lepe in ohranjene narave
zaradi rekreacije (sprehodi, kolesarjenje)
zaradi druženja
zaradi ogleda naravnih vrednot
zaradi ogleda kulturnih znamenitosti
zaradi dobre domače hrane
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g) drugo:
………………………………………………………………………………………………………….

5. Ali veste, da je območje Rašice, Dobena in Gobavice predlagano za Krajinski park Dobeno? S
sprejetjem predloga bi bili določeni varstveni režimi, ki bi določili prepovedi in dovoljene
posege v ta prostor. (Obkrožite!)
Da
(Kje ste izvedeli za ta
predlog?…………………………………………………………………………………..)
Ne
6. Ali se strinjate z zavarovanjem tega območja? (obkrožite in dopišite)
Da
Ne
Zakaj da oziroma ne?
…………………………………………………………………………………………………….
7.

Kaj so po vašem mnenju razlogi za zavarovanje tega območja in kako pomembni so?
0 - ni 1 - malo 2 - srednje 3 - zelo
pomembno pomembno pomembno pomembno

ohranjanje naravnih vrednot (bogato rastlinstvo
in živalstvo)
ohranjanje naravnega okolja (kraško površje)
ohranjanje kulturne dediščine
čisto okolje
potenciali za rekreacijo
možnosti za izobraževalne dejavnosti (učne in
tematske poti)
bližina Ljubljane (zeleni sistem mesta)
prometna dostopnost (javni potniški promet)
ogroženost zaradi širjenja poselitve
velike lesne zaloge

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

8. Katere izmed naštetih naravnih vrednot na območju Krajinskega parka Dobeno poznate?
(obkrožite lahko več odgovorov)
Ručigajev studenec/izvir
kraške jame (Katere?
……………………………………………………………………………………….)
bajer v Mlakah pri Trzinu
Phliški bajer
Jezero v Pristavi (Mengeš)
dolina Planik
park ob Ravbarjevem gradu (Mengeš)
Sračja dolina
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

9. Katere izmed naštetih objektov in območij kulturne dediščine na območju Krajinskega parka
Dobeno poznate? (obkrožite lahko več odgovorov)
Rašica – Cerkev sv. Križa
Rašica – Spomenik, posvečen požigu Rašice
Rašica – arheološko območje Gobnik nad Rašico
Loka pri Mengšu – Grad Jablje
Mengeš – arheološko območje Gobavica
Mengeš – Kapelica na Ogrinovem
Mengeš – Ravbarjev grad
Mengeš – Staretov grad
Trzin – Spomenik Cenetu Štuparju
Trzin – arheološko območje Žale
Trzin – prazgodovinska naselbina Onger
Dobeno – Spomenik borcem in žrtvam druge svetovne vojne
Ljubljana – arheološko najdišče Dobrava
Ljubljana – arheološko najdišče Tabor nad Črnučami
Selo pri Vodicah - Gradišče
10. Ali so naslednji problemi po vašem mnenju prisotni na območju predlaganega krajinskega
parka in kako pomembni so?
0 - ni
pomembno
uničevanje narave in rastlinskih
ekosistemov
zanemarjanje kulturne dediščine
(kulturnih spomenikov, starih domačij)
neurejena cestna infrastruktura
neurejena komunalna infrastruktura
pritiski poselitve z novogradnjami
industrializacija
odseljevanje prebivalstva
staranje prebivalstva
nizki prihodki iz kmetijstva
zaraščanje kmetijskih površin
škoda, ki jo povzroča divjad
odlaganje odpadkov / divja odlagališča
hrup
premalo informiranosti o znamenitostih
in turistični ponudbi
preveliko število dnevnih obiskovalcev
drugo (navedite):
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

11. Kakšni bodo po vašem mnenju učinki ustanovitve Krajinskega parka Dobeno? (obkrožite
lahko več odgovorov)
ohranjena narava
ohranjena in obnovljena kulturna dediščina
možnost rekreacije v naravnem okolju
urejene pešpoti
urejene učne poti
izboljšanje kakovosti okolja (onesnaževanje, odpadki)
večje število obiskovalcev
izboljšana infrastruktura (ceste, komunalna opremljenost)
načrtovano in omejeno širjenje poselitve
omejitve pri vseh posegih v okolje
izboljšana turistična ponudba
nova zaposlitvena mesta v turizmu

Podatki o anketirancu
1.

Spol: M

Ž

2.

Leto rojstva: …………………….

3.

Naselje bivanja: …………………….

4.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Izobrazba:
nedokončana osnovna šola
osnovna šola
končana 3-letna strokovna šola
končana srednja šola
končana višja, visoka šola
končan magisterij, doktorat

5.

Zaposlitev (poklic): ………………………………………………………………………………

6. Ali imate morda počitniško hišo na Dobenu ali Rašici?
Da
(Kje?: ………………………………………………………..)
Ne
Za sodelovanje se Vam najlepše zahvaljujem!
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Vprašalnik o predlaganem Krajinskem parku Dobeno − VIKENDAŠI
Moje ime je Anja Frišek in sem študentka dvopredmetne geografije in novinarstva na Filozofski fakulteti v
Ljubljani. Pri pisanju diplomske naloge z naslovom »Strokovne podlage za Krajinski park Dobeno« lahko
nekatere podatke pridobim le z lastnim terenskim delom. Zato se obračam na Vas s prošnjo, da izpolnite
sledeči vprašalnik. Z Vašimi odgovori mi boste pomagali pri analizi, kako ljudje sprejemate predlagan
krajinski park.
1. Ali veste, da je območje Rašice, Dobena in Gobavice predlagano za Krajinski park Dobeno? S
sprejetjem predloga bi bili določeni varstveni režimi, ki bi določili prepovedi in dovoljene
posege v ta prostor. (Obkrožite!)
Da
(Kje ste izvedeli za ta
predlog?…………………………………………………………………………………..)
Ne
2. Ali se strinjate z zavarovanjem tega območja? (obkrožite in dopišite)
Da
Ne
Zakaj da oziroma ne?
…………………………………………………………………………………………………….
3. Zakaj ste se odločili za izgradnjo vikenda na tem območju?
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………
4. Kaj so po vašem mnenju razlogi za zavarovanje tega območja in kako pomembni so?
0 - ni 1 - malo 2 - srednje 3 - zelo
pomembno pomembno pomembno pomembno
ohranjanje naravnih vrednot (bogato rastlinstvo
in živalstvo)
ohranjanje naravnega okolja (kraško površje)
ohranjanje kulturne dediščine
čisto okolje
potenciali za rekreacijo
možnosti za izobraževalne dejavnosti (učne in
tematske poti)
bližina Ljubljane (zeleni sistem mesta)
prometna dostopnost (javni potniški promet)
ogroženost zaradi širjenja poselitve
velike lesne zaloge
5. Katere izmed naštetih naravnih vrednot na območju Krajinskega parka Dobeno poznate?
(obkrožite lahko več odgovorov)
a) Ručigajev studenec/izvir
b) kraške jame (Katere?
……………………………………………………………………………………….)
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c)
d)
e)
f)
g)
h)

bajer v Mlakah pri Trzinu
Phliški bajer
Jezero v Pristavi (Mengeš)
dolina Planik
park ob Ravbarjevem gradu (Mengeš)
Sračja dolina

6. Katere izmed naštetih objektov in območij kulturne dediščine na območju Krajinskega parka
Dobeno poznate? (obkrožite lahko več odgovorov)
a) Rašica – Cerkev sv. Križa
b) Rašica – Spomenik, posvečen požigu Rašice
c) Rašica – arheološko območje Gobnik nad Rašico
d) Loka pri Mengšu – Grad Jablje
e) Mengeš – arheološko območje Gobavica
f) Mengeš – Kapelica na Ogrinovem
g) Mengeš – Ravbarjev grad
h) Mengeš – Staretov grad
i) Trzin – Spomenik Cenetu Štuparju
j) Trzin – arheološko območje Žale
k) Trzin – prazgodovinska naselbina Onger
l) Dobeno – Spomenik borcem in žrtvam druge svetovne vojne
m) Ljubljana – arheološko najdišče Dobrava
n) Ljubljana – arheološko najdišče Tabor nad Črnučami
o) Selo pri Vodicah - Gradišče
7. Ali so naslednji problemi po vašem mnenju prisotni na območju predlaganega krajinskega
parka in kako pomembni so?
0 - ni
pomembno
uničevanje narave in rastlinskih
ekosistemov
zanemarjanje kulturne dediščine
(kulturnih spomenikov, starih domačij)
neurejena cestna infrastruktura
neurejena komunalna infrastruktura
pritiski poselitve z novogradnjami
industrializacija
odseljevanje prebivalstva
staranje prebivalstva
nizki prihodki iz kmetijstva
zaraščanje kmetijskih površin
škoda, ki jo povzroča divjad
odlaganje odpadkov / divja odlagališča
hrup
premalo informiranosti o znamenitostih
in turistični ponudbi
preveliko število dnevnih obiskovalcev
drugo (navedite):
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8. Zakaj se obiskovalci po vašem mnenju odločajo za obisk tega območja? (obkrožite lahko več
odgovorov)
a) zaradi lepe in ohranjene narave
b) zaradi rekreacije (sprehodi, kolesarjenje)
c) zaradi druženja
d) zaradi ogleda naravnih vrednot
e) zaradi ogleda kulturnih znamenitosti
f) zaradi dobre domače hrane
g) drugo:
…………………………………………………………………………………………………………
9. Kakšni bodo po vašem mnenju učinki ustanovitve Krajinskega parka Dobeno? (obkrožite
lahko več odgovorov)
a) ohranjena narava
b) ohranjena in obnovljena kulturna dediščina
c) možnost rekreacije v naravnem okolju
d) urejene pešpoti
e) urejene učne poti
f) izboljšanje kakovosti okolja (onesnaževanje, odpadki)
g) večje število obiskovalcev
h) izboljšana infrastruktura (ceste, komunalna opremljenost)
i) načrtovano in omejeno širjenje poselitve
j) omejitve pri vseh posegih v okolje
k) izboljšana turistična ponudba
l) nova zaposlitvena mesta v turizmu

Podatki o anketirancu
1.

Spol: M

2.

Leto rojstva: …………………….

3.

Naselje bivanja: …………………….

4.

Kako dolgo že imate vikend na tem območju? ………………………………………

5.

Ali ste za izgradnjo vikenda potrebovali naravovarstveno soglasje ali kakšen drug
dokument, ki odraža presojo sprejemljivosti posegov v naravo?

Ž

Da
Ne
Kateri?
……………………………………………………………………………………………………………….
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6.

Ali se nameravate v prihodnosti odseliti?

Da
Ne
Zakaj da oziroma ne?
…………………………………………………………………………………………………
7.
Izobrazba:
g) nedokončana osnovna šola
h) osnovna šola
i) končana 3-letna strokovna šola
j) končana srednja šola
k) končana višja, visoka šola
l) končan magisterij, doktorat
8.

Zaposlitev (poklic):
………………………………………………………………………………

Za sodelovanje se Vam najlepše zahvaljujem!
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