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RAZVOJNE MOŽNOSTI LOŠKEGA POTOKA
Izvleček:
Diplomsko delo z naslovom »Razvojne možnosti Loškega Potoka« obravnava periferno,
razvojno omejevano in demografsko ogroženo območje krajevne skupnosti Loški Potok z vidika
celovite geografske obravnave s posebnim ozirom na preučevanju in vrednotenju razvojnih
možnosti. Hladna klima, skromen obseg ravnih površin, plitve prsti in neugodna zemljiška struktura
delujejo zaviralno na kmetijstvo, zlasti na poljedelstvo. Zaradi večinoma starejšega, na tradicijo
vezanega prebivalstva z nemotiviranimi potomci ne le poljedelstvo, temveč tudi živinoreja ne
dosegata niti minimalne intenzivnosti, da bi bilo možno pridobiti več vrst evropskih subvencijskih
pomoči; posledica je zaraščanje gozdnih površin. Industrija je v preteklosti zaposlovala večinoma
lokalno nekvalificirano delovno silo; v obdobju tranzicije je s propadom obratov prišlo do problema
pomanjkanja delovnih mest. Za nadaljnjo širitev industrije je ovira prisotnost vodovarstvenega
območja in trenutno odsotnost interesa vlagateljev. Prebivalstvo je tradicionalno nenavezano ne le
na suhorobarsko dejavnost, ki bi lahko pomenila eno izmed pomembnih dopolnilnih dejavnosti na
kmetijah, temveč tudi ne na turizem, ki bi lahko z zagotovitvijo prenočišč, organiziranim
privabljanjem obiskovalcev v območja neokrnjene narave pomenilo optimalen začetek nove veje
razvoja.
Ključne besede: Loški Potok, podeželje, obmejnost, regionalni razvoj, depopulacija
DEVELOPMENT POSSIBILITIES OF LOŠKI POTOK
Abstract:
The diploma thesis entitled »Development possibilities of Loški Potok« is dealing with
peripheral, developmentally and demographically restrained region of local municipality Loški
Potok from complete geographical point of view, giving the main emphasis on close examine and
evaluation of development possibilities. Cold climate, deficient flat surfaces, shallow soils and
improper land structure affect obstructively on farming, especially on agriculture. Because there are
mainly old-aged people with unmotivated descendants present and because there is noticeable
entangle to tradition, not only agriculture but also stockbreeding has inability to reach at least
minimal intensity as one of the conditions for acquiring most types of European subsides. The main
consequence is forest overgrowing. There was an employment of unqualified industrial workers
present in the past and therefore a major failure of industrial plants occurred during transition. In
consequence, there has been a problem of insufficient employment abilities present in the past
decade. Further spreading of industry is impeded by the presence of water-protected area and lack
of investors. The regionally-specific making of small wood-based products could became one of the
important supplementary activities on farms, but there is no traditional knowledge present.
Similarly there is no tourism-based activity that would assure room capacities and that would
manage to attract visitors in almost untouched parts of nature environment, although such organized
promotion would give a new optimal economic branch.
Key words: Loški Potok, countryside, periphery, regional planning, depopulation
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1. UVOD
Diplomsko delo obravnava celovit geografski pregled širšega območja Loškega Potoka s
poudarkom na razvojnih možnostih. Obravnava se nanaša na naselja krajevne skupnosti Loški
Potok: Mali Log, Retje, Hrib - Loški Potok, Srednja Vas - Loški Potok, Travnik in Šegova Vas,
saj zanje veljajo skupne razvojne usmeritve, ki se po svoji vsebini razlikujejo od usmeritev za
krajevno skupnost Draga, ki je drugi del občine Loški Potok. Naloga preučuje najprej fizičnogeografske značilnosti omenjenega območja po posameznih podpoglavjih (geološke značilnosti,
reliefne, podnebne, hidrološke, pedološke in značilnosti vegetacije ter živalstva), hkrati daje
poudarek na medsebojni povezanosti preučevanih pojavov. Drugi del navaja družbeno-geografske
značilnosti (zgodovinski oris, prebivalstvo, gospodarska funkcija območja, hierarhična struktura
naselij, osrednji problem emigracije, posledice in protiukrepi), v zadnjem delu so navedeni
ovrednoteni plani in predlogi za razvoj. Vsako podpoglavje se navezuje na osrednjo temo oziroma
poskuša pojasniti razloge za obstoječe stanje območja kot demografsko ogroženega in razvojno
omejevanega. Omenjene značilnosti so predstavljene predvsem z namenom, da si je možno
ustvariti vtis o pokrajini in da je na podlagi tega mogoče priobčiti dokaj realne okvire pri iskanju
ter vrednotenju razvojnih možnosti. Osrednje je torej problemski pristop in ne samo celovita
geografska obravnava.
1.1. NAMEN, CILJI, HIPOTEZA
Nalogo sestavlja v glavnem 5 ciljev;
1. izbor in opredelitev območja,
2. zbiranje obstoječih informacij in/ali podatkov o tamkajšnjih prevladujočih fizično in
družbeno geografskih procesih s poudarkom na iskanju razvojnih možnosti,
3. vzpostavitev stika s pristojnimi institucijami za pridobitev dodatnih virov,
4. na podlagi nadaljnjega terenskega dela ustvariti si vtis o pokrajini,
5. poskušati uvideti tiste razvojne možnosti, ki se zdijo najbolj optimalne in realne, jih
ovrednotiti in tudi poskušati sklepati na potencialne nevarnosti v primeru dejanske
izvedbe le-teh.
Na tak način se poskuša doseči osnovni namen diplomskega dela, to je na podlagi
pridobljenih virov, literature in poznavanja terena priobčiti splet ovrednotenih razvojnih možnosti.
Osnovna trditev diplomskega dela je, da območje Loškega Potoka navkljub številnim
razvojnim problemom dejansko ima razvojne možnosti; na podlagi preučenih značilnosti
pokrajine, razvojnih dokumentov in planov bo v nadaljevanju tezo možno ovrednotiti.
1.2. METODE DELA
Diplomsko delo je nastajalo v okviru terenskega in kabinetnega dela. Pri prvem delu gre za
večletno spremljanje razvoja občine in učinkov razvoja, ki se odražajo v pokrajini oziroma ki
prispevajo k njenemu postopnemu spreminjanju. Zbrati je bilo potrebno dovolj ustnih in pisnih
virov iz prve roke, si še bolj detajlno ogledati teren ter zbrati ustrezno slikovno gradivo. Z
brskanjem po literaturi si je bilo možno ustvariti nekatere nove poglede na preučevano območje,
hkrati pa dodatno potrditi nekatere ideje, ki so bile ustvarjene že v terenskem delu. Pridobljeni so
bili tudi nekateri statistični podatki iz prve roke in podatki s Statističnega urada ter drugih
sorodnih institucij. V glavnem so statistični podatki obdelani z računalniškima programoma
SPSS in Excel, najpomembnejši so v nalogi prikazani kot tabele in grafi; ostali so zbrani v
Dodatku.
Vsi viri in literatura so navedeni v temu namenjenem poglavju. V tekstovnem delu naloge
so z redkimi izjemami viri navedeni na koncu vsebinsko zaključenih odstavkov ali podpoglavij,
saj bi bilo sprotno citiranje v oklepajih med samim tekstom posledično nepregledno, namreč
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mnoge trditve enega stavka tekstovnega dela naloge so ponavadi povzete iz večih virov oziroma
so oblikovane tudi na podlagi lastnega poznavanja. Ustni viri so v tekstovnem delu naloge zaradi
preglednosti navedeni na koncu za navedbo uporabljene literature, saj je avtor ustnega vira lahko
tudi avtor pisnega dela.
1.3. OPREDELITEV OBMOČJA
Izbor območja je severni del občine Loški Potok oziroma krajevna skupnost Loški Potok,
ki obsega Retijsko in Travniško depresijo. Usmerjenost uravnanega dela je v tipični kraški smeri in
ga je možno opredeliti kot podolje, ki ga oklepajo Racna gora s pripadajočimi vrhovi na zahodu,
proti Bloščku vzpenjajoči se predeli in Velikopotoška planota, ki se dviguje proti Travni gori na
severovzhodu; ta se proti jugovzhodu nadaljuje v Veliko Goro s podaljškom proti Gotenici, mejo na
jugu predstavljajo vzpeti predeli, med katerimi izstopa hrib Mošnevec. Po osredju podolja, ki ima
svoje nadaljevanje čez Sodol in Dragarsko dolino, poteka značilen geološki prelom. Dno podolja
reliefno ni povsem enotno, saj se Tabor dviga kot manjši grič in ga deli na dve ožji kraški depresiji.
Preučevano območje se razteza na nadmorskih višinah med okoli 700 in 900m, pri čemer je najnižja
točka Požirak (695m ndmv) pri Travniku, najvišja pa Debeli vrh (1255). Celotna občina (s površino
135km2, od česar KS Loški Potok 54) meji na Bloke, Loško dolino, Čabar, Osilnico, Ribnico in
Kočevje; na regionalni ravni se uvršča med Dolenjsko, Notranjsko in Gorski Kotar; po nekaterih
virih naj bi Loški Potok pripadal skrajno zahodnemu delu Dolenjske, čeprav po mnogih
karakteristikah ustreza notranjskim elementom (gozdnatost, težavna prehodnost, slaba gospodarska
razvitost) (Državna topografska karta..., 1996; Geografija Slovenije, 1998, str. 83 - 85;
ozdnogospodarski načrt..., ?; Šifrer - Bulovec, 1996; Žnidaršič, B., 1997; Bambič - vir). Razen
uvodoma omenjenih naselij obsega Loški Potok tudi tri zaselke; Matevljek, Dednik in Bela Voda.
Posamezni vsebinski sklopi se navezujejo tudi na nekatera sosednja območja Dragarske doline,
Glažutarske doline in Jelenovega žleba, ki sicer sodi v ribniško občino, namreč omenjena območja z
Loškim Potokom povezujejo nekateri skupni procesi, fizično in družbeno-geografske značilnosti ter
zlasti nekateri zgodovinski dogodki. Ostro podnebje, kraškost površja, plitvost in relativno slaba
kakovost prsti, nadpovprečna gozdnatost, naravno in družbenogeografska zaprtost, slaba
dostopnost, depopulacija, razvojna zaostalost, nenavezanost na turistično tradicijo, staranje
prebivalstva so le nekateri pojmi, s katerimi je mogoče na kratko opredeliti ne le preučevano
območje, temveč tudi druge sorodne periferne hribovite predele.
2. FIZIČNO-GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI PREUČEVANEGA OBMOČJA
Poglavje namenja posebno pozornost celoviti obravnavi fizično-geografskih komponent na
preučevanem območju s poudarkom na preučitvi pogojev za delovanje človeka v pokrajini.
Predstavljena je povezanost med posameznimi prvinami pokrajine, na podlagi česar si je mogoče
ustvariti vtis o pokrajini in razvojnih možnostih, ki iz tega izhajajo.
2.1. Geološke razmere
Območje podolja Loškega Potoka se razprostira v tipični dinarski smeri in ga obdajajo višje
gozdnate kraške planote (Racna, Velika gora in Gotenica) in hrbti (Travljanska gora, Mošnjevec).
Izraz »podolje« je trenutno zaradi dvomov in odprtih vprašanj, ki izhajajo iz pomanjkanja bolj
poglobljenih raziskav o nastanku sodobnega reliefa in utemeljenih dokazov (ne le na tem območju,
temveč tudi drugod v bližnji okolici) najbolj primerno uporabljati, saj z vidika geneze predstavlja
bolj nevtralen pojem (več v predzadnjem odstavku). V glavnem so zastopani skladi triasnih in
jurskih dolomitov (prevladuje zgornjetriasni oziroma glavni dolomit, ki je delno neprepusten) in
apnencev. V nižinah so fluvialni ilovnati do glinasti nanosi, ki omogočajo občasen obstoj skromnih
površinskih vodotokov. Približno po sredini poteka v dinarski smeri domneven prelom, ki pri
Sodolu (Slika 10) ločuje zgornjejurske apnence na zahodu od spodnjejurskih na vzhodu. Še bolj
vzhodno poteka po Grdih Lazih oz. severovzhodnemu podaljšku Dragarske doline prelom pod
Debelim vrhom, kjer se razcepi na dva dela; en se nadaljuje proti vzhodni Glažutarski dolini in
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jasno ločuje Veliko od Goteniške gore, drugi pa nadalje obroblja loško območje po vzhodnem strani
pod vznožjem Travne gore v smeri proti Malemu Logu in dalje proti Novi vasi ter Blokam. Ti
stranski prelomi potekajo skoraj pravokotno na usmerjenost podolja, kar je najverjetneje posledica
tektonskega grezanja ob glavnem prelomu v tem podolju v terciarju (Gozdne združbe
gozdnogospodarskega območja Loški Potok, 1967; Občina Loški Potok - spletna predstavitev 1,
2006; Osnovna geološka karta, 1983; Slovenija - Pokrajine in ljudje, 2001, str. 417, 418).
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Karta 2: Topografska karta območja 1: 25 000
* vir: - Državna topografska karta RS 1: 25 000, 54, Babno Polje, 1996

Med starejšimi kamninami karnijke stopnje niso zastopane oziroma se v manjših krpah
pojavljajo šele na širših območjih na severu pri Sodražici in Novi vasi. Na preučevanem območju so
dominantni svetlejši in temnejši sivi skladoviti drobnozrnati zgornjetriasni dolomiti (T3 2+3), ki se
4

razprostirajo v širokem pasu severno od Retij in Hriba. V nižjih legah in na zahodni, južni ter
vzhodni strani prehajajo v višje ležeče kamnine jurske starosti; posebno izrazit tovrsten prehod je na
primer ob zahodnem prelomu, ki poteka mimo Retij proti severozahodu in razmejuje omenjene
sklade od zahodnih jurskih apnenčevih na Racni gori. Južna meja skladov poteka severno od Retij
do omenjenega vzhodnega preloma na vznožju Travne gore. Plasti so bile ponekod dokazane na
podlagi prisotnosti značilnih megalodonitnih školjk (podobno kot so npr. tiste v Smrekovi Dragi na
Trnovskem gozdu) iz časa, ko je bilo na območju morje na dinarski karbonatni plošči; značilni so za
zgornje dele drobnozrnatega dolomita. Podobni skladi so jasno vidni na peskokopu v Lazcu
(dolomit je uporaben v gradbeništvu in kemični industriji), sicer pa je za Loški Potok značilen
manjši kamnolom zahodno od Malega Loga. Po večini so posamezne plasti debele od pol do enega
metra z jasno izraženimi svetlejšimi in temnejšimi, ravnimi do rahlo nagubanimi pasovi, kar je tudi
sicer značilnost triasnih (glavnih) dolomitov na območju zunanjih Dinaridov. Skupna debelina
sklada glavnega dolomita se zaradi prekinjenosti profila med starejšimi in jurskimi plastmi zgolj
ocenjuje, in sicer na okoli 750-950m na Travni gori.
Jura je bilo mirno obdobje brez izrazitega vulkanskega delovanja; takrat so se kamnine
odlagale v morje (pred cca 150 milijoni let). V primerjavi s triasnimi so jurski skladi manj razširjeni
in tudi manj debeli. Kamnine jurske starosti obsegajo višje predele preučevanega območja; primera
iz spodnje jure (J1) sta ozek pas ob zahodnem prelomu, ki poteka čez Retje in pa območja, ki se od
preloma vzhodno od Malega Loga oziroma severovzhodno od Loškega Potoka postopoma
dvigujejo proti Travni in Veliki gori. Pri prvih gre za temno sive do črne debelozrnate skladovite
dolomite, ki se od tistih iz triasa ločujejo razen po barvi tudi po vsebnosti druge vrste fosilov (npr.
školjke litotide v zrnatem dolomitu), za drugo navedeno območje je specifična zastopanost tankih
leč sivega gostega apnenca med zrnatim dolomitom. Plasti oolitnih apnencev iz tega obdobja za to
območje niso značilni v velikem obsegu; kjer pa so, je njihov odraz na izoblikovanost reliefa bolj
podoben kot če bi šlo za dolomitno podlago, vendar so kraški pojavi nekoliko bolj izraziti. Spodnje
in srednje jurske (liasne in doggerske) plasti temnosivega debelozrnatega dolomita (J1+2) so
zastopane jugovzhodno od Hriba proti Sodolu med obema prelomoma in na vzhodu na širšem
območju severno od Debelega vrha proti Travljanski gori. V nižjeležečih predelih pri Andrejevih
Lazih prehajajo v zgornjetriasni dolomit, prav tako ne vključujejo najvišjih predelov kot sta Jelenov
žleb (najvišji kraj na preučevanem območju) in Debeli vrh (najvišji v občini Loški Potok), saj so
tam zastopane mlajše kamnine. Zahodno od ozkega pasu dolomita ob prelomu pri Retjah se dalje od
omenjenih spodnjejurskih dolomitov dviguje nekoliko širši pas podobnih, vendar mlajših
srednjejurskih temnosivih zrnatih dolomitov (J1,2), znotraj katerih so bili ponekod zahodno od Hriba
in južno od Metulj (južno od Nove vasi) najdene zelo tanke leče črnega premoga. Iz zgornje jure so
na preučevanem območju prisotne apnenčeve plasti; v zahodnem delu se nahajajo na vzpetih
predelih Racne in severnega roba Travne gore, na vzhodni polovici preučevanega območja pa na
najvišjih predelih v okolici Debelega Vrha in Jelenovega Žleba. Omenjene plasti je po starosti
možno ločiti med tiste iz spodnjega dela zgornje jure (spodnji malm) in tiste iz zgornjega malma.
Podobno kot velja tudi za druga območja južnega dela tedanje Dinarske karbonatne plošče, ki se je
za nekaj časa dvignila iznad morja, se tudi tu med spodnje in zgornjemalmskimi plastmi pojavlja
boksit.
Tintinidne školjke ločujejo zgornjejurske - zgornjemalmske od krednih plasti, saj postopoma
prevladujejo do spodnjekrednih, višjeležečih plasti. Te so prisotne na območju najvišjih predelov
Racne gore. V najbolj spodnjih plasteh spodnje krede so apnenci beli do sivi z zrnatim dolomitom
in tintinami (K1 1-2), srednje plasti spodnje krede (K1 3) se od teh ločujejo po tem, da so bolj sive,
goste in z redkimi lečami vmesnega dolomita, poleg tega se nahajajo le na najvišjih predelih Racne
gore, ločevanje omogoča naraščanje temnosti in gostosti z višino. Kredni dolomiti imajo na tem
območju močno apneno komponento.
Vzhodno od Jelenovega žleba so zgornje plasti spodnje krede in so temni, celo črni, gosti
skladoviti apnenci z manj tintinami (K1,2). V bližini je bila določena os sinklinale, ki počasi tone.
Nastanek današnjega reliefa je v glavnem povezan z geološkim dogajanjem v oligocenu in
miocenu, ko so si sledile faze tektonskih premikov in faze mirovanja; v miocenu naj bi se v času
mirovanja izoblikoval obširen pontski ravnik, na katerem so imeli vodotoki skromen strmec.
Kasneje je sledilo razlamljanje in so se nekateri predeli tektonsko dvignili, drugi zastali; nastale so
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planote z vmesnimi podolji kot je loško-sodolski-dragarski. Ob omenjenem tektonskem dvigovanju
(srednji pliocen) so tedaj površinski vodotoki večinoma odplavili mlajše jurske in kredne
sedimente, zaradi česar je še danes triadni dolomit večinoma na površini. V bližnji okolici se je
najbolj dvigalo kolpsko povirje, manj na območju Velike gore vzhodno od Loškega Potoka. Ker se
je vršilo v posameznih fazah, so tudi reke ob dviganju večkrat globinsko vrezale v podlago, v fazi
mirovanja pa spet bočno erodirale. Posledične terase so sicer značilne za območja ob Kolpi in
Čabranki, območje Loškega Potoka pa naj bi bilo povezano s tektonskim poglabljanjem ob
lopatastih prelomih; le-ti so bili z geološkimi raziskavami potrjeni na območju Idrijskega preloma
in nadalje na območju Kočevske gore in Roga - za vmesni prostor, torej tudi potočansko, potrjenih
izsledkov raziskav še ni, prav tako tudi še ni določen natančen potek glavnega preloma, niti ne more
biti natančnih meritev debeline glavnega dolomita zaradi nejasne meje med skladi različnih starosti.
Zaradi togosti dolomitov ni prišlo do gubanj skladov, temveč do prelamljanja in formiranja razpok,
zaradi česar so sedaj skladi le bolj ali manj izrazito zamaknjeni iz prvotne smeri. Severovzhodni
deli ob omenjenih prelomih naj bi se dvignili kot rebri (npr. območja proti Travni gori). Dviganje in
zakrasevanje, ki je sledilo, je povzročilo postopen umik vod s površja, z izjemo omenjenih
recentnih vodotokov v Loškem Potoku in Čabranke na neprepustni podlagi permskih peščenjakov.
Višje planote obdajajo osrednje podolje. Tudi sicer se danes nastanek podolij razlaga vse bolj v
povezavi z neotektonskim dogajanjem; podobne ugotovitve o poglabljanju ob prelomu navajajo tudi
avtorji gozdnogospodarskega načrta za območje Loškega Potoka. K poglabljanju depresije do
nivoja talne vode stalno prispeva tudi korozija (ta je tudi sicer bistveno večja v dragarskem delu in
Pokolpju, kar je posledica izdatnejših padavin; po Gamsu za Loški Potok 60-70 m2/km2/leto;
Pokolpje 110; glej tudi pogl. 2.3.); najverjetneje gre za enakomerno ploskovno padavinsko
korozijsko nižanje po tem, ko je bilo površje uravnavano nad nivojem piezometrične gladine, ki je
malo pod površjem. Pri tem so bolj odporni predeli izostali kot nekakšni dvignjeni osamelci (humi)
kot je na primer Tabor. Zaradi večje strmosti zahodnih kakor vzhodnih pobočij je možno sklepati na
periglacialni vpliv pri razvoju reliefa, saj je bila v hladnem podnebju že tako k krušenju nagnjena
dolomitna podlaga na vzhodnih prisojnih območjih bolj izpostavljena mehanskem preperevanju in
se je postopno izoblikovalo bolj položno pobočje kot na nasprotni strani (primer bližnjega pravega
ledeniškega območja je bil Snežnik, vendar so vrhovi potočanskega območja nižji). S polzenjem po
pobočjih se drobirski tok stalno prenaša in nastajajo koluviji, ki dodatno prispevajo k zglajevanju
podnožnih predelov pobočij na prehodu v depresije in ponekod, kjer so nasprotna si pobočja dovolj
blizu, dajejo vtis uvale z značilnim neravnim dnom. Starost kamnin upada proti jugovzhodu
približno do tektonsko dvignjenega Sodola, od koder dalje se starost povečuje proti poglobljenem
Čabranskemu območju na nekarbonatni osnovi, nad katerim so okoliške kraške doline obvisele
(npr. Dragarska). Starejše raziskave so predpostavljale obstoj površinskih vodnih zvez med loškim,
dragarskim in čabranskim območjem, vendar bi bilo ob tem težko pojasniti tok prek že dvignjenih
predelov kot je Sodol; sploh zato, ker je najbolj dvignjen ravno v osrednjem delu. Danes
površinskih vodnih povezav med omenjenima območjema ni, sicer pa površinske Travniške vode
po ponoru odtekajo proti Ribniškem polju, Retijske pa proti zahodu, za kar je najverjetnejši vzrok
tektonsko dvignjeno območje Tabora in se zato vode v vzhodno smer ne morejo obrniti (več, pogl.
2.4.) (Fajfar, 2006; Geografija Slovenije, 1998, str. 55-76; Gerlanc, 1965; Geološki tolmač za list
Ribnica, str. 5-30; Gozdne združbe gozdnogospodarskega območja Loški Potok, 1967; Osnovna
geološka karta, 1983; Puncer, 1980; Slovenija - Pokrajine in ljudje, 2001, str. 414 - 421, Prelovšek,
Šušteršič).
Razumljivo je, da geološka podlaga razen na prsti, hidrološke in druge fizično-geografske
značilnosti posredno vpliva tudi na delovanje človeka v pokrajini. Večina naselij se niza na
uravnanih predelih ob poteku osrednje geološke prelomnice. Na obdelovalno zemljo vezana
poselitev se je koncentrirala na ravne in dolomitne predele, saj je razen enostavnejše postavitve
objektov in možnosti za nadaljnjo širitev ugodna tudi debelejša preperelina prsti, ki je posledica
večje krušljivosti dolomita kot apnenca, na katerem prsti zgolj počasi nastajajo zaradi skromne
zastopanosti netopnih ostankov. Med drugim je (bilo) zato polj največ v dnu obeh depresij, več
pašnikov pa je na apnencu. Na Hribu s Taborom naj bi bila po pričevanjih izkopanin že prej rimska
utrdba in gre torej za lociranje iz strateških razlogov, pri ostalih naseljih so imeli pomembno vlogo
kali za napajanje živine na slabo prepustnih plasteh. Neodvisno od geološke podlage danes nastajajo
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manjše novogradnje razpršeno po posameznih naseljih občine. Višji predeli na apnenčevem svetu
so skromno (najpogosteje gre za par gozdnih objektov drug zraven drugega, ki so lahko preostanek
nekdanjih naselij; Jelenov žleb, Glažuta, Medvedjek na Gotenici) ali povsem neposeljeni, saj
prevladujejo višji nakloni in skalovitost je bolj izražena. Tektonska dogajanja v zadnjih obdobjih
geološke preteklosti so območja razdelila na višje planote in vmesna podolja, znotraj katerih se
pogosto zadržuje hladen zrak, zato je tudi v tem oziru možno tolmačiti povezanost geoloških in
geomorfoloških s klimatskimi značilnostmi. Zaradi slabo prepustnega dolomita obstajajo občasne
kraške poplave v Retijski in Travniški depresiji (več, pogl. 2.4.). Iz geološke podlage sledi tudi
odsotnost površinskih tokov z izjemo uvodoma omenjenih vodotokov na ožjih ilovnatih in glinastih
zaplatah. Slednje so razen pomena za napajanje živine v kalih (to je še vedno značilno zlasti za
Dragarsko dolino) imele pomembno vlogo pri sekanju zamrznjene vode na ledene bloke (Odmevi,
1996). Vendar so obstoječi nanosi preskromni, da bi bilo moč razviti opekarstvo (nekaj časa je
obstajalo, a je propadlo; več, pogl. 3.1.) ali druge sorodne dejavnosti. Povezanost geološke podlage
s prstmi nadalje vpliva na zastopanost vegetacije, saj kalcifobnih avtohtonih vrst kot je npr. kostanj
tu ni, poleg tega je za dolomitno podlago značilna skromnejša zastopanost dinarskih jelovo-bukovih
gozdov kot na apnencu (Gozdnogojitveni elaborat..., 1964/65). Skromne zaloge tankih plasti
premoga niso zadostovale za razvoj neagrarnih dejavnosti na tem področju, prav tako so najbližje
skladovnice dolomita v gradbene namene zaradi skromnih zalog in težke dostopnosti trenutno
ekonomsko nerentabilne. Poleg tega so bila nekatera območja zaščitena pred posegi, saj bi lahko
povzročila kotaljenje kosov krušljivega dolomita po pobočjih. Več v naslednjih poglavjih.
2.2. Reliefne značilnosti
Pokrajina obsega razgiban kraški svet z izmenjavo slemen in dolin; gre za pokrajino, katere
vode se z izjemo dveh kratkih rokavov večinoma podzemno pretakajo in kjer zaradi procesa
raztapljanja karbonatnih kamnin nastajajo specifične reliefne oblike, kraški pojavi.
Podolje Loškega Potoka (razlog za izbor termina je opredeljen v prejšnjem podpoglavju) se
razprostira v dinarski smeri z osrednjo kraško Travniško depresijo; prek praga Tabor se nadalje širi
Retijska depresija. Avtorji nove regionalizacije opredeljujejo območje kot severozahodni uvalni
podaljšek Dragarske doline (Gerlanc, 1965; Slovenija - Pokrajine in ljudje, 2001, str. 416).
Poimenovanje depresij je na tem in drugih območjih problematično, namreč dno Retijske
uvale ni značilno razčlenjeno z izrazitimi vrtačami, je pa v primerjavi s Travniško depresijo njeno
dno dejansko manj ravno in tudi po obsegu je manjša. Način nastanka je težko dokazljiv, saj se
materialne sledi s časom zabrišejo in pobočja zgladijo, vendar je možno povezati nastanek z
obledeniškimi procesi (in ne ledeniškimi) v bližnji geološki preteklosti, namreč kot že omenjeno, so
zahodna pobočja bolj strma kot vzhodna; možno je tudi, da je zaradi ozkosti Retijske depresije
prišlo do stika koluvialnih nanosov z obeh strani in je zaradi tega nastalo neravno uvalno dno
(Prelovšek), ki je mokrotno in deloma zamočvirjeno. Po drugi strani je Travniška depresija značilna
po ravnem dnu, ki ga obdaja višji svet. Poleg tega je po obsegu večja od Retijske, ima naplavno,
nad pol kilometra široko dno in značilen pretok vodotokov od izvira po manj odpornem dolomitu z
enega na drug konec do ponora (podobno kot pri sosednjem Loškem in tudi Planinskem polju). Z
vidika te kategorizacije (Gams) se zdi bolj utemeljeno govoriti o kraškem pretočnem polju
(Državna topografska karta..., 1996; Geografija Slovenije, 1998, str. 55-76; Prelovšek). Tudi sicer je
za kraška polja značilno, da so bolj uravnana kot fluvialne uravnave; npr. ob Čabranki. Ločevanje
na Travniško polje in Retijsko uvalo so obravnavali tudi na biotehniški fakulteti (Debeljak, et al.,
1994); na tak način sta opredeljeni tudi v programu CRPOV. V tem delu bo nadalje uporabljen
nevtralni izraz (kraška depresija).
Goteniška planota kot podaljšek Velike gore predstavlja ponekod oviro v povezavi območja
z ribniškim, najbolj se zniža v Glažutarski dolini, kjer je cestna povezava proti Grčaricam. Dolina je
najbolj razširjena na območju, kjer je bila Glažuta.
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Karta 2: Geološka karta območja 1: 100 000
* vir: - Osnovna geološka karta 1: 100 000. 257, L 33-78 Ribnica. Beograd, reambuliral Geološki zavod Ljubljana,
1983
* legenda; (T3 2+3) zgornjetriasni dolomit;
(J1) pas temno sivega do črnega debelozrnatega skladovitega dolomita ob prelomu pri Retjah in vsebnost
leč sivega gostega apnenca med zrnatim dolomitom severovzhodno od Hriba - Loški Potok oz. vzhodno od
Malega Loga ; (J1+2) temno siv debelozrnat dolomit; (J1,2) temno siv zrnat dolomit; (J3 1,2) sp. sp. malmski
temnosiv gost skladovit apnenec in zg. sp. malmski svetlosivi oolitni apnenc; (J3 2,3) zg. malmski bel in
svetlosiv skladovit apnenec;
(K1 1-2) sp. sp. kredni bel do siv apnenec z zrnatim dolomitom; (K1 3) sr. sp. kredni siv in srednje siv gost
skladovit apnenec; (K1,2) zg. sp. kredni temnosiv do črn gost skladovit apnenec
al ; aluvialni nanosi; Uk : fluvialni nanosi

Na severu se podolje razširi v široko razčlenjeno depresijo, na zahodni strani podolje
omejujejo številni vrhovi Racne gore, na jugovzhodu se relief dviguje proti Goteniški planoti s
slemenom Mošnevcem, ki se iznad Sodola, kot podaljška Dragarske doline, dviguje na okoli
1150m, nakar se spusti proti zahodu proti Grdim lazom kot drugega podaljška omenjene Dragarske
doline; oba omenjena predela sta skoraj vzporedna. Do Grdih lazov ločuje Dragarsko dolino manjši
dolinski prag na višini 877m, dolina Sodol pa se v osrednjem delu dviguje na nekaj nad 830m,
nakar se spušča in zoži v smeri proti Travniku, od koder dalje se proti severozahodu razširi
omenjeno podolje Loškega potoka (Gerlanc, 1965). Značilno za Sodol je položno dolomitno
pobočje na eni in strmo apnenčevo na drugi strani; koluvialni nanosi se torej raztezajo le z
dolomitne (vzhodne) strani izpod Mošnevca, ne pa tudi iz apnenčeve, saj je slednja bolj nagnjena k
raztapljanju in ne preperevanju. Med višjimi na Gotenici sta še Debeli vrh (1225m) in Sušni vrh.
Zahodno od Sodola, ki je v preteklosti predstavljal zahodno mejo naselitve Kočevarjev in ki danes
ločuje Potočane od Dragarjev, se razteza Zajčji hrib, ki se proti severu znižuje proti podolju
Loškega Potoka. Zahodno od osrednjega dela podolja se dvigujejo Martinov vrh, Levičnik, zahodno
od Malega Loga pa Šenik, Brlog in Kamine, še zahodneje se svet postopoma povzpne proti Travni
gori kot skrajno severozahodnemu delu Velike gore. Slednja se precej zniža proti Glažutarski dolini
(kjer poteka domneven prelom), južno katere se pričenja vzpenjati omenjena Goteniška planota kot
podaljšek Velike gore. V primerjavi z južnimi predeli te gore, so severni deli in Travna gora bolj
uravnani (več je dolomita). Usmerjenost stranskih dolin v skoraj pravokotni smeri glede na smer
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osrednjega podolja je povezana z lego ob stranskih prelomih, ki so bili omenjeni v prejšnjem
podpoglavju.
Na kratko bi bilo možno opredeliti območje po treh sklopih; osrednje podolje s središčem na
Taboru (1.), južni apneniški svet s strmimi pobočji in planotastimi ali uravnanimi vrhovi (2.), ter na
manj nagnjen, valovit dolomitni severni in vzhodni del, ki se z oddaljevanjem od osredja nadaljuje
v apnenčasti svet (3.). Severna pobočja so višja od Bloške planote in Ribniške doline, saj je slednja
na nekraški podlagi in se je bolj znižala kot preučevano, kraško območje.
Največ primerov tipičnih kraških pojavov je na apnenčevem površju, saj se apnenec bolj
raztaplja in lahko nastanejo bolj izrazite oblike kot na dolomitu, ki se zaradi večje prevotljenosti, ki
je posledica povečanja volumna por ob nastajanju, hitro kruši. Dolomitni svet je zato manj skalovit
in vegast. Apnenci so na tem območju kompaktni in imajo visoko vsebnost kalcijevih karbonatov.
Primeri apnencev z visoko vsebnostjo kalcijevega karbonata so tisti iz obdobja jure.
Na območju so prisotne številne vrtače, ki so na apnencu bolj izrazite in globoke. Vrtače so
na podnožju Velike in Goteniške Gore ter na območju Globokega Laza zahodno od Malega Loga
proti Racni gori. Severozahodni del Retijske depresije sega do južnega obrobja Globokega Laza.
Vrtače so na strmih dolomitnih predelih manj izrazite; na strminah namreč prevlada denudacija in je
manj možnosti za njihov nastanek, poleg tega je dolomit slabše topen kot apnenec. Še več; skladi
dolomita so debeli in zaradi odsotnosti nižjeležečih bolj topnih (dolomitno-)apnenčevih plasti
izdatno poglabljanje ni možno. Primeri takih vrtač so na Mošnevcu, Travni in severni Veliki gori).
Posebej izrazite in tudi zgoščene so na apnenčevi podlagi v okolici Jelenovega žleba; tam površje,
kot že omenjeno, ni tako močno razčlenjeno kot to velja za južnejše predele območja Velike gore.
Med vrtačami velikega obsega so izstopajo tiste vzhodno od Hriba, v Globokih Lazih in vrtača v
Malem Logu, kjer se planira namestitev čistilne naprave (več, pogl. 4.). Vrtače dodatno poglablja
snežnica v višjih planotah. Kjer je skalovitost terena izrazita (npr. Gotenica, Racna Gora), je možno
sklepati na počasno odnašanje prepereline in s tem postopno zniževanje kraškega površja.
Odplakovanje v nižine povzroča sekundarno zapolnjevanje depresij s koluvialnimi nanosi (dejanska
podlaga je karbonatna). Vrtače in brezna so bila v preteklosti predmet izkoriščanja kot prostora za
odlaganje odpadkov; v današnjem času je zaradi ozaveščanja prebivalstva in ekoloških akcij pojav
redkost (več v nadaljevanju).
Žlebiči in škraplje so na Goteniški in Racni gori jasno vidni kot manjše oziroma večje
razjede, ki so v glavnem posledica učinkovanja padavinske vode, saj ta vsebuje kisik, ogljik in
dušik iz zraka, ki korozijsko učinkuje na kamnino. K širitvi razpok pripomore tudi voda, ki pronica
skozi vegetacijo. Večje razjede so nastale na manj odpornih mestih kamnine ali pa so se razširile ob
že obstoječih razpokah.
Ponekod so na večjih apnenčevih skalah (Gotenica, Racna Gora) manjše korozijske
vdolbinice, škavnice, v katerih se zadržuje padavinska voda in jih sproti poglablja.
Primer večje estavele bi lahko bil Globočak v spodnjem delu Retijske depresije, saj ob
visoki vodi poplavlja, ob upadanju pa voda odteka in nadaljuje podzemno pot proti Loški dolini.
Na tem območju ni golega krasa, saj je povsod (razen na nekaterih strmih previsnih stenah)
razraščena vegetacijska odeja.
Značilna jama je tista pri Ogenjci (jama severozahodno od Jelenovega žleba s skupno
dolžino 24m in globino 12m; zračne mase se ne mešajo, zaradi česar in zaradi zastiranja svetlobe
kot posledice širokih drevesnih krošenj so temperature dokaj stalne prek leta; malo toplote prinaša v
notranjost jame zgolj pronicajoča voda). Druge lokalne in večinoma slabo raziskane jame so
Globoka jama pod Krajčevim vrhom, Široka jama pri Glažuti, Čudnikova, Cimermanova in
Kovačeva jama. Pavletova jama med Belo Vodo in Mošnevcem bi lahko bila opredeljiva bolj v
smislu brezna, nastalega na periglacialnih nanosih pod učinkom v globino vertikalno padajoče vode,
ki prispeva k nadaljnjemu poglabljanju ali pa zaradi odtoka vode, ko je bilo območje periglacialno.
Brezna vadoznega nastanka so tudi na Gotenici in Racni gori (Prelovšek). Primer značilnega brezna
je tisto v Jelenovem žlebu (več v poglavju o zgodovini; 3.1.), ki je najverjetneje nastalo z učinki
vertikalno prenikajoče vode. Zaradi majhnosti in slabe raziskanosti trenutno najverjetneje ni realno
razmišljati o razvojnih možnostih na tem področju. Jame namreč niso spektakularne kot nekatere
druge v Sloveniji, koriščenje jamskega prostora za morebitne zdraviliške dejavnosti ni izvedljivo.
Morfologija je lahko zanimiva za nadaljnje strokovne raziskave, vprašljivo pa je, če je sama po sebi
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toliko zanimiva, da bi pritegnila tudi ostale. Izhodišča za razvoj je potrebno iskati drugje (več, pogl.
4) (Geografija Slovenije, 1998, str. 55-76; Gerlanc, 1965; Gozdne združbe gozdnogospodarskega
območja Loški Potok, 1967; Regijski park Snežnik - Plan upravljanja in razvoja; Slovenija Pokrajine in ljudje, 2001, str. 414 - 435).
2.3. Podnebje
Podnebje je zmernocelinsko z nekaterimi značilnostmi gorskega podnebja; nanj vplivata
interferenčni in poddinarski klimatski tip, pri čemer se slednji pojavlja na visokem krasu in je
posledica vplivov Sredozemlja, Atlantika in celinske vzhodne Evrope. Tipične so nagle in izrazite
temperaturne spremembe. Po Ogrinu (Podnebni tipi v Sloveniji) se območje uvršča v
zmernocelinsko podnebje zahodne in južne Slovenije, za katerega so značilne povprečne
temperature najhladnejšega meseca med 0 in -3°C, najtoplejšega med 15 in 20, pri čemer so
oktobrske višje od aprilskih. V povprečju naj bi v takem podnebju, ki ima submediteranski
padavinski režim z jesenskim primarnim in poznopomladanskim sekundarnim viškom, letno
zapadlo med 1300 in 2800mm padavin. Toda kljub temu je padavinski režim na teh območjih bolj
podoben subkontinentalnemu (tudi po povprečnih temperaturah, saj letno nihajo za nad 20°, še bolj
izrazito je dnevno nihanje), saj se primarni padavinski viški pojavljajo junija, nakar sledi izrazit
poletni nižek in nato sekundarni jesenski višek. Izraziti julijski nižki se pojavljajo v zadnjem času,
saj v prejšnjih desetletjih niso bili tako izraziti (ob primerjavi indeksov mediteranskosti za Babno
polje se izkaže, da je bil v preteklosti padavinski režim z novembrskim viškom bolj podoben
submediteranskemu (Im = 4'8) kot danes (1'1), ko je omenjen višek sekundaren; podobne rezultate
nakazuje tudi relativna primerjava, če mesečne absolutne padavinske vrednosti pretvorimo v delež
glede na letne množine padavin). Ob hkratnih visokih temperaturah v istem mesecu je možno
sklepati na vse bolj izrazito pojavljanje poletnih suš. Kljub temu je potrebno dodati, da tudi
povprečne maksimalne temperature komaj presegajo 20°C, srednje julijske pa se gibljejo med 17 in
19°C; če k temu dodamo podatek o povprečnih minimalnih temperaturah (-2'5°C), njihovem
trajanju pod ničlo vsaj 4 mesece in spuščanje minimalnih ekstremov pod -30°C je možno trditi, da
gre za hladno podnebje, kar je posledica ne le lege na relativno visokih nadmorskih višinah, temveč
tudi zaprtosti in ozkosti podolja, v katerem so izpolnjeni vsi pogoji za usedanje hladnega zraka. Iz
tega razloga je možno sklepati na še nižje temperature kot na bolj odprtem Babnem polju, kjer je
najbližja primerljiva meteorološka postaja (Sodražiška in Kočevska sta na nižjih nadmorskih
višinah), vendar je hkrati potrebno opozoriti, da so januarske temperature nad 1000m ndmv še nižje
(-5'5°C). Temperature pod ničlo lahko vztrajajo še v pozno pomlad in se ponovno pojavijo v
zgodnji jeseni, vendar so kljub temu oktobrske temperature višje od aprilskih. Trajanje snežne odeje
traja okoli 65 dni v letu, v višjih legah nad 1000m ndmv še dlje, zlasti v vrtačah. Hladna »polovica«
leta je torej precej podaljšana, kar se posledično odraža kot skrajšanje vegetacijske dobe in kot nad
dvotedenska zakasnitev zorenja sadežev v primerjavi z Ljubljansko kotlino oziroma mesečna v
primerjavi z Dolenjsko. Vegetacijsko obdobje s povprečnimi mesečnimi temperaturami nad 10°C je
med 153 in 174 dnevi v letu, kar je manj od slovenskega povprečja. Tudi sicer na območju ni
možnosti za gojenje na mraz občutljivih kultur; manj ugodne pogoje za kmetijstvo dodatno
stopnjuje med orografskimi pregradami zbirajoč se hladen zrak, ki ga toplejši zaradi značilnih
fizikalnih lastnosti težko izpodrine, zato so temperature na dnu podolja nižje kot na višjih relativnih
nadmorskih višinah zlasti v primerjavi s prisojnimi pobočji, kjer je tudi koncentriranih največ
naselij. Ker so v podolju, zlasti ob Travniku in Retjah, v hladni polovici leta ob anticiklonalnem
stanju zagotovljeni pogoji za pojavljanje temperaturne inverzije, obstaja tudi problem občasnega
onesnaževanja ozračja zaradi še vedno prisotne uporabe fosilnih goriv (zato je načeloma več
oblačnih dni pozimi). Onesnažila (oksidi dušika, ogljika,...) za čas slabe prevetrenosti ostajajo v dnu
in se tam dlje časa zadržujejo, dokler niso zagotovljeni pogoji za mešanje zraka v višinah. Stopnja
sežiganja fosilnih goriv je razen s klimo deloma povezana tudi s stopnjo gospodarske razvitosti; ta
pojav je v občini občasen in kratkotrajen. Značilno je tudi pojavljanje megle, ki ponavadi nastane
kot puhteča iznad navlaženih tal (npr. travnikov, njiv) po padavinskem obdobju. Ob orografskih
pregradah se prisilno dviguje in razkroji šele ob povečanju hitrosti vetra ali močnejšega sončevega
obsevanja, če slednje uspe skozi meglo segreti tla in na ta način zagotoviti mešanje zraka ter s tem
10

povzročitev razpada megle. Pojav je bolj značilen za osojna pobočja in na zasneženih tleh, ki zaradi
visokega albeda uspejo večino sončevega sevanja odbiti, zaradi česar megla dlje vztraja. Zaselka
Dednik in Bela Voda sta zaradi lege na višjih nadmorskih višinah pogosto že iznad inverzijskega
nivoja. Zaradi visokih nadmorskih višin je tudi več pogojev za nastanek strel. Značilno je še
pojavljanje slane, ki vztraja v pozno pomlad.
Območje je bolj namočeno zaradi lege ob dinarski orografski pregradi (gre za tipičen vpliv
toplih jugozahodnih vetrov iznad Sredozemlja, ki se kondenzirajo ob Veliki in Goteniški gori);
padavinski viški se pojavljajo junija in oktobra; manj izdatni so januar, julij in avgust. Na
severovzhodu preučevanega območja postopoma postaja izrazitejši kontinentalni vpliv in padavin je
manj. Sosednje Babno polje je na meji med zmerno in intenzivno humidno klimo (De Martonnov
indeks znaša 99), kar omogoča rast visokega gozda; zaradi odsotnosti natančnih podatkov o
temperaturah je možno zgolj oceniti, da se Loški Potok z manjšo letno vsoto množin padavin,
vendar najverjetneje še nižjimi letnimi povprečnimi temperaturami uvršča med humidne klime
(upoštevajoč letne padavine, bi morale biti temperature za doseg uvrstitve med intenzivno humidne
klime vsaj ali manj od 3'8). Po podatkih gozdnogojitvenega elaborata iz 60-tih let so bile,
upoštevajoč podatke meteorološke postaje v Loškem Potoku (780m), 15-letne povprečne
padavinske množine 1900mm na leto. V zadnjem času se letne višine padavin zmanjšujejo
(povprečje 1961-1990 za Loški Potok 1532mm, Trava 1738; povprečje 1981-1990 za Loški Potok
1383mm, Trava 1668), zato poleti ni zagotovljenih zadostnih količin padavin in nastopa sušno
obdobje (v preteklosti so se izpraznile tudi kapnice in je bilo potrebno vodo prinašati od drugod).
Najverjetnejši razlogi za večje množine padavin v Dragarski dolini kot v Loškem Potoku so večja
strmost zahodnih pobočij Gotenice v dragarskem delu, bližina le-tem in višja nadmorska višina,
zato je tudi intenzivnost korozije tam in v Pokolpju večja (glej tudi 2.1.). Sušnost se odraža tudi pri
usihajočih se vodotokih, saj se nad površje ponovno uspejo prebiti šele jeseni. V gozdovih je zaradi
večjega izhlapevanja po ocenah okoli 200-300mm več padavin z viškom spomladi (april, maj) in
jeseni (oktober), temperaturno nihanje je manj izrazito, zato so pozimi v gozdovih temperature višje
in poleti nižje. Tla doseže manj padavin in tudi insolacija je nižja. Relativna vlažnost je višja v
notranjosti gozdov oziroma je na sploh večino leta visoka (cca 70%; po podatkih iz 60-tih let je bila
relativna vlažnost takrat višja, in sicer nad 80%, kar je najverjetneje povezano s tedaj drugačnimi
klimatskimi pogoji, ko je bilo v povprečju hladneje in so bile množine padavin višje). Na odprtih
področjih se v vrtačah zadržuje bolj hladen zrak kot v gozdnih vrtačah. Zastopanost iglastih gozdov,
ki obdajajo podolje, potrjuje predpostavko o hladnosti podnebja in pojavljanje izrazitih
temperaturnih ekstremov, saj so jih sposobne prenesti zgolj te in ne tudi listnate drevesne vrste;
visoka relativna vlažnost nudi ugodne možnosti za rast jelovo-bukovih gozdov (več, pogl. 2.5.).
Glede na priložene podatke o povprečnih temperaturah januarja in avgusta v Tablah 1-3 je možno
sklepati na nadaljnje povečevanje ne le temperatur (posledice so v gozdovih že opazne; lubadar),
temveč tudi temperaturnih ekstremov (ki so zaradi celinskosti že tako močno izraženi). Slednje že
pušča negativne posledice v agrarnih sistemih (spremembe v zračno-vodnih lastnostih prsti in
potrebe po dodatnem namakanju, kopičenje sicer skromnih količin nitratov in drugih snovi v prsti
dlje časa pred izpiranjem, nakar sledi nagel padec temperatur v jeseni in obdobno pojavljanje slane,
kar povzroča škodo na pridelkih...).
(EEA - Anual Topic update 2000, str. 17-19; Gerlanc, 1965; Gozdne združbe gozdnogospodarskega
območja Loški Potok, 1967; Gozdnogojitveni elaborat..., 1964/65; Klimatogeografija, 1995;
Krajevni leksikon Slovenije, 1971; Loški Potok - spletna predstavitev 1, 2006; Ocena ogroženosti,
1995; Odmevi; 2004; Ogrin, 1996, str. 39-53; Žnidaršič, B., 1997).
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Tabela 1 : Preglednica povprečnih temperatur in višine padavin na merilnih postajah Babno Polje in Kočevje v obdobjih 1961-1990 in 1981-1990
TEMERATURE [°C]
Babno Polje

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

avg

sep

okt

nov

dec

POPVR.

povpr.
zim.

pov.
poml.

povpr.
pol.

povpr.
jes.

povpr. med 1961 in 1990

-3.5

-2.1

0.9

5.3

10.3

13.6

15.6

14.5

11.2

6.9

2.1

-2.3

6.04

-2.6

3.5

14.6

6.7

povpr. med 1981 in 1990

-3.6

-2.9

1.0

5.6

10.8

13.6

16.3

15.0

11.6

7.6

1.4

-1.3

6.26

-2.7

5.8

15.0

6.9

Kočevje

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

avg

sep

okt

nov

dec

POPVR.

povpr.
zim.

pov.
poml.

povpr.
pol.

povpr.
jes.

povpr. med 1961 in 1990

-1.6

0.2

3.6

8.1

12.8

16.0

17.8

17.0

13.8

9.1

4.0

-0.5

8.36

-0.6

8.2

16.9

9.0

povpr. med 1981 in 1990

-1.6

0.5

3.7

8.3

13.2

15.9

18.6

17.5

14.3

9.8

3.3

0.6

8.68

-0.6

8.4

17.3

9.1

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

avg

sep

okt

nov

dec

POPVR.

povpr.
zim.

pov.
poml.

povpr.
pol.

povpr.
jes.

povpr. med 1961 in 1990

114

103

117

138

130

157

118

138

144

161

207

136

1663

356

385

412

512

povpr. med 1981 in 1990

111

95

118

122

132

179

79

165

136

173

156

144

1610

351

372

421

465

pov.
poml.

povpr.
pol.

povpr.
jes.

PADAVINE [mm]
Babno Polje

Kočevje

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

avg

sep

okt

nov

dec

POPVR.

povpr.
zim.

povpr. med 1961 in 1990

89

91

116

130

123

145

127

143

139

138

168

116

1525

298

369

415

446

povpr. med 1981 in 1990

79

93

123

110

125

167

84

153

143

146

129

121

1473

294

358

403

418

Tabela 2 : Preglednica višine padavin za merilno postajo Hrib - Loški Potok v obdobjih 1961-1990 in 1981-1990
PADAVINE [mm]
jan

Hrib - Loški Potok

feb

mar

apr

maj

jun

jul

avg

sep

okt

nov

dec

POPVR.

povpr.
zim.

pov.
poml.

povpr. povpr.
pol.
jes.

povpr. med 1961 in 1990

93

93

109

136

127

156

129

137

132

137

169

115

1532

305

372

422

438

povpr. med 1981 in 1990

82

94

106

112

126

164

75

139

122

144

114

107

1383

286

344

377

381

Tabela 3: Preglednica povprečnih temperatur merilni postaji Nova Vas (Bloke) v obdobjih 1961-1990 in 1981-1990
TEMERATURE [°C]
Nova Vas (Bloke)

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

avg

sep

okt nov

dec

POPVR.

povpr.
zim.

pov.
poml.

povpr.
pol.

povpr.
jes.

povpr. med 1961 in 1990

-2.8

-1.3

1.9

6.2

11.1

14.4

16.4

15.4

12.1

7.7

2.8

-1.3

6.90

-1.9

6.4

15.4

7.5

povpr. med 1981 in 1990

-2.6

-2.2

2.1

6.4

11.4

14.3

17.1

15.9

12.6

8.4

2.3

-0.2

7.10

-1.8

6.6

15.7

7.8

Grafikon 1a-d : Klimogrami za merilni postaji Babno Polje in Kočevje v obdobjih 1961-1990 in 1981-1990
Klimogram - Babno Polje (1961-1990)

Klimogram - Babno Polje (19811990)

Klimogram - Kočevje (1981-1990)

Klimogram - Kočevje (1961-1990)
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Grafikon 2a,b (levo) : Višina padavin za merilno postajo Hrib - Loški Potok v obdobjih 1961-1990 in 1981-1990
Grafikon 3a,b (desno) : Temperature za merilno postajo Nova Vas (Bloke) v obdobjih 1961-1990 in 1981-1990
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* vse po virih: - Klimatogeografija Slovenije - temperature zraka. 1995, Ljubljana, Ministrstvo za okolje in prostor:
Hidrometeorološki zavod RS, 356 str.
- Klimatogeografija Slovenije - padavine. 1995, Ljubljana, Ministrstvo za okolje in prostor:
Hidrometeorološki zavod RS, 366 str.
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2.4. Hidrografske značilnosti
Preučevano območje predstavlja pomembno vodozbirno zaledje, s katerega se okoli dve
tretjini vod razteka proti Ribniškem polju, ostalo proti Loški dolini, kar uvršča območje v porečje
Save in s tem Donavskemu povodju. Površinski vodotoki v Loškem Potoku so zastopani na kratkih
odsekih, kar omogočajo zaplate omenjenih fluvialnih nanosov; gre za ponikalnici Malenščca (tudi
Loški potok, Voda) z izviroma pri Malnih jugovzhodno od Travnika in Mežnarjev potok (v
spodnjem toku se priključuje Loškemu) z izviri pod Taborom. V Dragarski dolini površinskih vod
ni več. Loški potok je bolj vodnat, ne usahne in z izdatnostjo okoli 10 l/s zagotavlja vodno oskrbo
za potočansko območje. Možno je, da je izdatnost izvira povezana s prisotnostjo manj prepustne
dolomitne podlage v višini izvira, ki zbira višjo vodo iz višjeležečih apneniških predelov. Črpališče
je jugozahodno od Travnika, dovolj oddaljeno od naselij; tam so prepovedani gradnja poti, uporaba
gnojil in odlaganje odpadkov (več, pogl 2.6.). Po več okljukih (bolj so izrazite pri Loškem potoku)
oba vodotoka v najnižjem delu Travniške depresije ponikneta v skupni umetno poglobljeni
Požiralnik (Požirak), številne raziskave so tudi dokazale smer njune nadaljnje podzemne poti
Ribniškem polju kot delu Ribniško-kočvskega podolja (Rakitniščica razen z Velike gore dobiva
vodo tudi iz Loškega Potoka), novejše pa dokončno potrjujejo usmerjenost podzemnega toka
Retijskih vod proti zahodu (Debeljak, et al., 1994; Državna topografska karta..., 1996; Fajfar, 2006;
Gerlanc, 1965; Gozdnogospodarski načrt..., ?; Monitoring kakovosti..., 2003; Občina Loški Potok spletna predstavitev 1; Slovenija - Pokrajine in ljudje, 2001)
Po načinu vnosa vode v kraško podzemlje gre za avtogeno polnjenje s padavinami na
različnih, prostorsko razpršenih mestih; voda se nato pretaka v globino po številnih prostorsko
nepravilno oziroma razpršeno razporejenih kraških razpokah, prek katerih se slabo samoočisti. Ta
pojav je posebno značilen za pobočja sosednje Racne gore in zahodnega dela Travne, Velike in
Goteniške gore, saj padavinske vode nemudoma poniknejo pod kraško površje in ne zagotavljajo
površinskih tokov. Ob tem se voda pogosto koncentrira v okoliških vrtačah in jih poglablja, kakor
tudi že omenjene manjše kraške pojave kot so na primer škavnice. Na preučevanem območju je leta
1992 Geološki zavod evidentiral le 10 izvirov, kar dodatno nakazuje na visokokraški značaj reliefa
(Gerlanc, 1965; Regijski park Snežnik - Plan upravljanja in razvoja). Tip izvira vodotokov je
najverjetneje zajezeni, saj se vode pojavijo ob pregradi fluvialnih nanosov, kakor je bilo navedeno v
podpoglavju o geoloških značilnostih.
Raziskovanja v porečju Ljubljanice so v začetku 20. st. za preučevano območje s pomočjo
barvanja dokazale povezanost Loškega potoka s ponorom pri Travniku (696m) z Velikim in Malim
Obrhom (577m) na sosednjem zahodnem Loškem polju. Hitrost vode je bila ocenjena na okoli
0'01 m/s (Šerko, 1946).
Nekaj izsledkov so podale tudi raziskave iz osemdesetih let z namenom določitve fizikalnokemičnega analiz za ugotavljanje kakovosti voda na območju Loškega Potoka, Babnega, Loškega,
Cerkniškega polja in Blok. Zaradi stekanja vod z višjeležečih leg območja Loškega Potoka proti
Cerkniškem jezeru so možnosti za onesnaževanje z vidika naravnih pogojev na samem območju
Loškega Potoka majhne. Kljub temu so vsebnosti različnih substanc na zajemnih mestih na izviru
Mežnarjevega studenca in Studenca pri Travniku različne. Večinoma so bile vsebnosti nitratov pod
4mg NO3-/l (za kakovostne vode se šteje tiste s pod 10mg, še primerne za pitje do 25mg/l; po
evropskih merilih do 10, zgornje kritične meje so pri 50mg/l), kloridov pod 5 mg Cl-/l (priporočeno
do 25mg/l, zgornja kritična meja je 200mg/l) in fosfatov okoli 0'05mg PO43-/l (zgornja kritična meja
je 0'5mg/l). Povišane vrednosti nitratov so bile obdobno zabeležene za Mežnarjev studenec (nad
10mg/l z viškom oktobra, ko je bila dosežena vsebnost 18), kar je posledica bližine naselij, spiranja
gnojil s poljedeljskih površin in neočiščenih komunalnih odpadnih vod. Tudi sicer je poviševanje
vsebnosti nitratov problem zlasti podzemnih vodotokov na širši regionalni ravni, pri nekaterih
izvirih širše okolice se vsebnosti celo povečujejo in kritične meje so pogosto presežene. Razmerje
med vsebnostjo magnezija in kalcija v vodi nakazuje na zastopanost dolomitne podlage (jurski
temno siv zrnat dolomit), še preden vodotoka dosežeta izvir, namreč razmerje Mg/Ca je približno
enako, kar je značilno za vode na dolomitu. Razmerje se med letom malo spreminja, vendar ker
vode z Loškega Potoka odtekajo v nižjeležeča območja, so za tamkajšnje vodotoke značilna večja
obdobna spreminjanja, kar utegne nakazovati na možnost različnega stekanja vod v različnih
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hidroloških razmerah med letom; slednje je bilo potrebno upoštevati pri izboru lokacije čistilne
naprave (več, pogl. 4.). Zaradi karbonatne podlage izkazujeta izvira trdoto vode med 3 in 5mekv/l
(cca 11N° ali 190mg CaCO3/l), pri čemer ta preko leta niha v intervalu 1mekv/l (2'8N°). Nihanje
trdote nizko, kar je najverjetneje posledica avtogenega in ne alogenega napajanja obeh vodotokov.
Trdote so dokaj visoke v primerjavi z drugimi kraškimi vodotoki, kar je najverjetneje posledica
skromnega specifičnega odtoka; po Gamsu se uvrščajo med srednje mineralizirane. Studenec pri
Travniku ima pri vseh kategorijah bistveno nižje vsebnosti in je tudi kljub značilnosti večje
občutljivosti kraškega površja na različne oblike onesnaževanja kot posledice večje prevotljenosti
kamnin bakteriološko neoporečen; posebno čiste so vode ob visokem vodostaju spomladi.
Mežnarjev Studenec je bil uvrščen med obdobno oporečne izvire. Do večjega onesnaženja pride
šele v nižjih legah na sosednjem Babnem in Cerkniškem polju pod učinkom kmetijstva, industrije in
gostejše poselitve, na kar deloma kažejo tudi podatki za Cerkniško jezero za obdobje 1993-2002, saj
so tam npr. vsebnosti nitratov višje (2'6mg leta 1993 in 3'7mg leta 2001). Kljub navedenemu je
potrebno poudariti, da se obremenjevanje zmanjšuje, saj je trenutno poljedelstvo z že tako skromno
uporabo nitratov in fosfatov (npr. za gojenje krompirja) v opuščanju. Iz dosedaj navedenega je
potrebno poudariti, da je ohranjanje čim večje kakovosti potoških vod nujno predvsem za oskrbo
prebivalstva nižjeležečih naselij (Acta Carsologica - Osnove..., 1998; Poročilo o monitoringu
kakovosti..., 2004; Poročilo o stanju okolja 1996 - vode; Poročilo o stanju okolja 2002 - vode; Vesel
- vir).
Zakonsko določene redne analize kakovosti pitne vode redno analizira Zavod za zdravstveno
varstvo Novo mesto. Raziskave navajajo obdobno povišane obremenitve vode s snovmi organskega
izvora, skromno zastopanost dušikovih in fosforjevih spojin ter zelo nizke koncentracije vodotopnih
kovin in nekovin (Monitoring kakovosti..., 2003). Tudi po podatkih za nekaj preteklih let so vzorci
ustrezali predpisanim mejnim vrednostim, odstopanja so minimalna in se redko pojavljajo (Fajfar,
2004; Odmevi, 2001). To je razumljivo, saj je po rezultatih nedavnih analiz laboratorija za analizo
tal vsebnost fosforja in nekaterih drugih elementov v obdelovalnih prsteh tega in sosednjih območij
siromašna (Odmevi, 2005).
V zadnjem času so potekale raziskave (Geologija d.o.o., idrijsko podjetje) v Retjah z
namenom poskusa določitve lokacije čistilne naprave; po podobni sledilni metodi s pomočjo
uranina, ki ga je dovoljeno uporabljati na vodovarstvenih območjih (teh je v občini na 85%
površinah) z zajetji pitne vode, je bilo ugotovljeno da retijske vode (707m) tečejo proti zahodu in ne
proti Ribniškemu polju, o čemer so prej obstajali nekateri dvomi. Podobno kot pri prej omenjenih
raziskavah iz preteklih let so vzorce barvila iskali pri sosednjih nižje ležečih izvirih Velikem Obrhu
na Loškem polju, pa tudi v izviru Podstene pri Kostelu, Ribnice in Rinže, vendar so bili najdeni le
pri prvo navedenem. Hitrost toka je bila, podobno kot v preteklih raziskavah, ocenjena na okoli
0'014m/s (50'5 m/h) (Fajfar, 2006).
Za preučevano območje je značilno sezonsko poplavljanje dna podolja zaradi manj
prepustne dolomitne podlage in učinka spomladanskih ter jesenskih padavin, ko nastane obsežna
vodna površina v Retijski in Travniški depresiji. Dodaten vpliv prispeva taljenje snega spomladi. V
tem času požiralniki (tudi rupe oziroma manjše kraške odprtine, pri katerih je tudi v suhem stanju
moč slišati šumenje tekoče vode; npr. Spodgonjšca (Podgojenšca), obe Celevšci (Selevšca), Sušica,
Križnica) ne morejo sproti odvajati vse vode, zato se s poplavljanjem dna oblikuje presihajoče
jezero, nad katerim se v primeru visokih poplavnih vod Retje dvigujejo kot polotok. Podobno se
dogaja na sosednji Travniški depresiji; visoka voda lahko doseže bližnje objekte. Ker gre za kraške
poplave, gmotne škode ni, saj počasi naraščajo in usihajo, malo erodirajo in malo odlagajo, vendar
kljub temu z vplivanjem na zračno-vodne lastnosti v prsti negativno učinkujejo na poljščine in
poleg že tako neugodne zemljiške strukture dodatno zavirajo možnosti za razvoj na trg vezanega
poljedelstva, ki bi se lahko bolje razvilo na edinem obsežnejšem uravnanem predelu. Ob prenehanju
deževja se voda ponovno steka v omenjene kotanje, zato bi jih lahko imenovali tudi estavele ali
retja. Lehnjak se ob obeh vodotokih ne odlaga, saj zaradi skromnega pretoka (v času površinskega
toka je v času jesenskega viška pod 1m3/s) in strmca vodotokov to ni možno. Učinki povodenj so
bili posebno izraziti v preteklosti, ko je bilo obdelanih več površin; danes so to bolj ali manj
košenice in je torej škoda manjša. V preteklosti so bile značilne lakote zaradi uničenja pridelka in
tudi zalitje objektov je bil takrat pogostejši pojav (klima z višjimi letnimi množinami padavin).
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Toda poskusi za izvedbo melioracij (odvodnjevanje) v 19. st. navkljub obstoju že izdelanih načrtov
na gozdno-tehničnem oddelku v Beljaku niso bili realizirani zaradi zapletov pri financiranju in
nestrinjanja tedanjega deželnega zbora. Šele po prvi svetovni vojni so bili nekateri predeli struge
Malenščce regulirani, vodnati izviri pa zavarovani. V preteklosti so imeli prebivalci naselij ob
Travniku, Srednji in Šegovi vasi prednost bližine izvirom, vendar so se vseeno oskrbovali tudi s
kapnico; v ostalih naseljih je imelo prebivalstvo samo vodne zbiralnike za kapnico (štirne) in je
hodilo napajat živino izven naselja; ponavadi k Mežnarjevem potoku. Pri Malem Logu naj bi bilo
nekdaj jezero, ki se je najverjetneje napajalo prek danes sicer še obstoječega studenca, nekdanja
struga pa je suha (na podoben pojav je možno naleteti tudi v Dragarski dolini); k osuševanju naj bi
pripomogel lokalni potres, ki naj bi razširil razpoke v kamninah - ko so pred desetletji ponovno
prekopali do nekaj nad deset metrov globine zaradi želje po samostojni oskrbi z vodo, slednje tam
niso našli. Tudi v sicer pogosto poplavljenih Retjah je bila oskrba z vodo v preteklosti
problematična; živino se je napajalo iz tedaj obstoječe vodne površine na območju današnjega
igrišča za tenis in iz bližnjih rup. Za lastne potrebe je poskušalo prebivalstvo iskati vire na bližnjem
griču in črpati vodo iz požiralnika; zaradi neuspeha so vodo prinašali iz Travnika in iz Šegove vasi.
V glavnem je območje z vidika vodooskrbe danes dobro oskrbljeno, prav tako so prebivalci
s kakovostjo večinoma zadovoljni. Oskrbo s pitno vodo (zbiranje, čiščenje, distribucijo) zagotavlja
Hydrovod Kočevje (občina je soustanoviteljica podjetja), ki upravlja z obema vodovodnima
sistemoma na območju občine, to je na Travi in v Loškem Potoku. Oba sistema sta bila zgrajena v
različnih časovnih obdobjih ob stalnem pomanjkanju finančnih sredstev in prisotnosti stroke; večina
del je bila namreč prostovoljnih (podobno je veljalo za gradnjo nekaterih cest v preteklosti).
Vodovodni sistem Loški Potok, zgrajen po drugi svetovni vojni, oskrbuje razen preučevanih tudi
naselja Draga, Podpreska in Lazec v Dragarski dolini. Takrat je bil površinsko zajet izvir Močile, ki
se je z naraščajočo porabo kmalu rabil prek celega dne, vendar je bil sredi osemdesetih zaradi
obdobne kakovostne neprimernosti opuščen in v bližini sta bili zavrtani dve novi vrtini. Obe seveda
v kraške kamnine do podzemne vode, ki je blizu površja, zaradi česar so možnosti onesnaženja s
površine vodnega zaledja (Cimermanov vrh, Srednji hrib, Gradelj, Prečnik) večje. Pred kratkim so
bile postavljene nove vodovodne cevi v Novem Kotu, kjer je bila pred tem izdelana 200m globoka
vrtina, saj to vikendaško razvijajoče se naselje do sedaj edino še ni imelo vodovoda v občini in je
bilo treba vodo v času suše s cisternami voziti od drugod, kar je predstavljalo finančno breme
občini, ki je sprva v celoti subvencionirala tovrsten prevoz, kasneje pa uvedla participacijo
odjemalcev pitne vode. Vodohrana vodovodnega sistema Loški Potok sta na Dedniku in v Lazcu;
uvedena sta bila mehansko čiščenje in kloriranje. Z vidika kakovosti voda je namreč temeljni
problem občasne kalnosti vode po daljšem obdobju deževja, kar je povezano s pretakanjem vode po
kraških, s travo poraslih pobočij. V gozdovih tovrstnega odplakovanja ni zaradi zastopanosti
humusnega zadrževalnega horizonta v prsteh, ki učinkuje kot filter in zaradi poraslosti z vegetacijo.
Trenutno ni na voljo finančnih sredstev, s katerimi bi upravitelji vodovoda lahko zagotovili dodatno
filtriranje ali premestitev na alternativni nekaleči vir; v primerih povečane kalnosti se za vodo
občasno priporoča prekuhavanje, čeprav načeloma ostaja tudi v kritičnih trenutkih bakteriološko
ustrezna. Drug problem v zvezi z vodovodnim sistemom je, da je ta relativno razvejan in ponekod
povsem dotrajan, zaradi česar je vzdrževanje ob trenutno prenizkih cenah pitne vode v Loškem
Potoku v primerjavi z drugimi sosednjimi območji težavno, saj uspe upravljavsko podjetje sproti
kriti bolj ali manj zgolj stroške oskrbe. Za zagotavljanje slednje so potrebne velike količine
energije, saj je treba vodo prečrpavati; v strukturi dohodkov, ki jih dobi podjetje od vodarin, se le za
plačevanje elektrike porabi nad 60% vrednosti (3'8mio SIT leta 2001; v preteklih letih tudi do 70%)
in to za količine vode, ki so nizke (leta 1998 je bila skupna poraba 78782m3; 2001 okoli 65000 iz
gospodinjstev in 12000 za gospodarstvo). Stroški za oskrbo s pitno vodo za gospodinjstva so se zato
z letom 2005 povečali, za industrijsko rabo pa ostali nespremenjeni. Možnosti za nadaljnje
investicije so se s tem povečale, še vedno pa so nizke, kar je glede na možnost nadaljnjega
intenziviranja klimatskih ekstremov zaskrbljujoče, saj se utegnejo izpadi v oskrbi s pitno vodo
pogosteje pojavljati. Podobno velja za tiste prebivalce dragarskega dela, ki se ne oskrbujejo prek
javnega vodovoda, temveč rabijo lokalne majhne vodne izvire, ki so poleti manj izdatni. Sanacija
dotrajanih delov vodovodov je nujna, sicer bodo večje ne samo izgube vode, temveč bodo zlasti
zaradi prisotnosti azbesta v nekaterih cementiranih cevovodih možnosti za onesnaženje vode v
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omrežju večje. Hkrati bi lahko primanjkovalo količin zalog požarne vode (več, pogl. 2.6.) (CRPOV,
2000; Fajfar, 2004; Fajfar, 2005; Gozdne združbe gozdnogospodarskega območja Loški Potok,
1967; Geografija Slovenije, 1998, str. 66 - 68, 83 - 85; Občina Loški Potok - spletna predstavitev 1,
2006; Odmevi, 1996; Odmevi 2001; Odmevi, 2004; Šifrer - Bulovec, 1996; Natura 2000 in
Slovenia, 2004, str. 82).
Pomembnejši vpliv človeka na okoliške vode so odplake iz gospodinjstev, saj se zaenkrat še
brez čistilne naprave stekajo v notranjost kraškega podzemlja in obenem zmanjšujejo kakovost
pitne vode, kar je kot eno izmed osnovnih ekoloških problemov krasa navedeno tudi v projektu
varovanja biodiverzitete Naturi 2000. Problem intenzivirajo ponekod neustrezno zgrajene greznice
(Odmevi, 1996). Drug pomemben problem so odplake iz kmetijskih površin (več, pogl. 2.6.) (Loški
Potok - spletna predstavitev 1, 2006; Natura 2000 in Slovenia, 2004, str. 82).
Z vidika vplivov človeka na izoblikovanost vodnih tokov na tem območju je možno trditi, da
so bili skromni; dolgoročno je možna zajezitev za potrebe pridobitve večje vodne površine (več,
pogl. 4.). Za Loški Potok je možno trditi, da je vodno bogato (vodotoki, obdobno poplavljanje),
vendar hkrati z vidika vodooskrbe pogosto deficitarno.
2.5. Prsti, vegetacija, živalstvo
Obsežnejše strokovne raziskave zastopanosti posameznih tipov prsti so bile na tem območju
izvedene v šestdesetih letih (Vovk, Kodrič), usmerjene v izdelavo pedološke karte za območno
enoto Podpreska (Pedološka karta, 1:10000, 1963). Konec šestdesetih so bile izvedene sorodne
raziskave tudi za gozdnogospodarsko enoto Loški Potok (izvajal Biro za gozdarsko načrtovanje). Iz
raziskav so bila izključena tedaj negozdna območja. S prostorsko razporeditvijo prsti so se ukvarjali
na Geografskem inštitutu Antona Melika (SAZU), Biotehniški Fakulteti in gozdarskem inštitutu v
Kočevju in Sodražici. Na voljo so tudi nekatere seminarske naloge na Oddelku za geografijo.
Poglavje o prsteh je izmed fizično-geografskih na zadnjem mestu, saj na njihov način
nastanka in nadaljnje spreminjanje kompleksno vplivajo tako geološka podlaga, kot tudi podnebje,
hidrografske značilnosti in antropogeni učinki. Rezultat navedenih pedoloških dejavnikov je med
drugim zastopanost različnih tipov vegetacije.
Iz relativno monotone geološke podlage (apnenec, dolomit) izhaja tudi manj pestra paleta
zastopanosti različnih tipov prsti v primerjavi z Dragarsko dolino s povirnimi deli Čabranke, saj se
pri slednjih geološka podlaga spremeni in posledica sta tam normalen rečni relief ter drugačni tipi
prsti (distrične rjave, fluvisol) kot v Dragarski dolini in Loškem Potoku. Na preučevanem območju
prevladujejo zgolj rendzine in rjave pokarbonatne prsti; kakor za ostala kraška območja v Slovenije,
je tudi za potočansko območje značilno menjavanje rendzin in rjavih pokarbonatnih prsti. Prve so
značilne za bolj ali manj strme pobočne predele, druge so imele čas za poglobitev in so značilne za
bolj uravnano površje. Možen nastanek slednjih je tudi na glavnem dolomitu iz netopnega ostanka,
ki je ostal po preperevanju te kamnine (pogl. 2.1., 2.2.). S prenašanjem delcev kamnin in prsti po
pobočjih se tvorijo koluvialni ilovnati nanosi; prsti ob vznožju so zaradi prenašanja v vodi
raztopljenih hranilnih snovi načeloma bolj rodovitne. Dno podolja je zato in zaradi uravnanosti
izkoriščeno za kmetijstvo ne glede na zadrževanje hladnega zraka in relativno težjega obdelovanja
zaradi sprijetih ilovnato-glinastih skupkov.
Na osnovi pedološke karte 1: 250 000 (Karta 3), ki je bila sicer narejena za širše kočevsko
območje, se za preučevani del Loškega Potoka lahko izloči omenjena dva osnovna tipa prsti, pri
čemer se rjave pokarbonatne prsti delijo glede na prevladujoče pedogenetske procese, ki so jih
oblikovali oziroma jim dali določene značilnosti, na 5 podtipov.
Rendzine se v večjih sklenjenih območjih pojavljajo na potočanskem gričevju, ki se dviguje
proti Travni in Veliki gori, ob Sušnem vrhu, na Mošnevcu in Zajčjem hribu, v manjših krpah pri
Belih Vodah in Andrejevih lazih, nad Šegovo vasjo na Rajski gori in na Pleši zahodno od Retij.
Večinoma se nahajajo na pobočjih na triasnih in jurskih dolomitih (Karta 2), kar dopušča možnost
nastanka te prsti tudi po tem, ko je dolomit že razpadel in bil prenešen v obliki fluvialnega proda in
peska, sicer pa je podlaga še čvrsta kamnina. Iz tega sledi, da ima prst nizek delež glinastih in večji
delež peščenih frakcij, možno je tudi pojavljanje skeletnih delcev že kmalu pod površjem, pri čemer
njihova gostota narašča z globino profila do povsem čvrste matične osnove. Bolj peščene prsti
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imajo več karbonatov. Strukturo profila je možno označiti kot A - C za najbolj plitve primere te
prsti (pararendzine) oziroma A - AC - C za navadne rendzine. Ker ima taka prst manj gline, za prst
ni značilno zastajanje, temveč odtekanje vode in zato hitrejše osuševanje. Večinoma jih porašča
gozd, saj se nahajajo na strminah; kjer je gozd iglast, je reakcija ne glede na karbonatno podlago
lokalno znižana, saj se tam postopno nabira slabo razkrojena organska snov. Vzrok za počasno
razkrajanje sta zlasti hladna klima in značilnosti rastja, saj se resa, trave in bodičevje počasi
razkrajajo in tudi v humus - prhlino (srednje-modificirano organsko snov) ponekod počasi prehajajo
zaradi odsotnosti nekaterih predstavnikov mikrofavne in skromne zastopanosti drugih organizmov
kot so stonoge, pajkovci, pršice, hrošči in deževniki. Kjer se pojavljajo rdečerjavkasti odtenki,
ponavadi v srednjem horizontu, to nakazuje na postopne začetke preperevanja matične osnove in
nastajanje oziroma kopičenje sekundarnih, to je glinastih delcev po principu in situ, kar je možno
dokazati z mehansko analizo; taka prst utegne čez določen čas postati kambična. Primer take prsti je
pri Malem Logu; tam je za okoli 2cm odpada listja, trav, ostankov vejic, v višjih predelih se
pojavlja mah, nakar sledi 4cm v globino zgornji horizont, kjer je visoka zastopanost grobih peščenih
frakcij. Po načinu vezave osnovnih delcev v agregate gre za zelo drobne grudice. Reakcija prsti
znaša okoli 5, kar je povezano s počasnim razkrajanjem organske snovi, v srednjem horizontu (4 15cm) je višja (5'5), spodaj je matična osnova. Zaradi večjih pritiskov na te in tudi pokarbonatne
prsti v preteklosti je bila večja tudi nevarnost erozije na pobočjih; po poseku se je na takih območjih
zarasla trava, ki porabi velik delež vlage za rast in ob tem izsušuje prst, ta pa se ob nalivih in v
primeru manj ugodne strukture hitro izpira ter ob tem najbolj izgublja na skupni globini v zgornjem
delu profila. Ta ostaja plitev in osiromašen. Po drugi strani pa voda, ki na opisan način priteka proti
dnu depresije, ostaja kalna, kar se med drugim odraža tudi pri zajemanju vode za pitje, kot
omenjeno v prejšnjem podpoglavju. Po opustitvi teh območij kot travnikov ali pašnikov ostanejo
prsti revne s hranili in podvržene večjim temperaturnim ekstremom, zato zaraščanje poteka počasi,
postopoma prek več faz (več, pogl. 3.2.), ob katerih sčasoma najbolj prevlada smreka. Zato se
učinki odpada iglic, ki tudi dodatno intenzivirajo reliefne korozijske procese, pričnejo šele čez
določen čas po začetku zaraščanja. Kasneje se zaradi večanja deleža bukve v gozdu učinek
postopoma ublaži oziroma izgine. Dokler so te prsti plitve, tudi ni možnosti za globoko koreninjenje
drevja, zato so taka območja primerna ravno za smreko, ki ima plitev in široko razprostret
koreninski sistem. Značilen primer so retijska pobočja.
Rjave pokarbonatne prsti zavzemajo preostali del preučevanega območja, najbolj so
poglobljene v dnu podolja in so nastale na čistih dolomitih in apnencih, ki so jih ponekod prekrili
sekundarni nanosi. Na apnencih so se prsti razvile na uravnavah vzpetih predelov (pogl. 2.1.), sicer
pa so večinoma na glavnem dolomitu. Po tem, ko so se bile te prsti že poglobile in po preperevanju
prvotnih delcev se je, zlasti v primeru dolomitne podlage, povečal delež gline v srednjem,
kambičnem (B) horizontu, zato je ta ponavadi tudi bolj vlažen, hladen in zbit kot zgornji. Kjer so te
prsti blizu pobočij je možno, da je bil del gline tudi prenešen od drugod. V raziskavah iz šestdesetih
je bilo ugotovljeno, da so na svetlejših apnencih in dolomitih nastale bolj plitve, peščene in zato bolj
prepustne prsti kot na temnih apnencih in dolomitih, ki dajejo več goste prepereline ilovnatoglinaste teksture. Za vse podtipe te prsti je iz razlogov preperevanja značilna odsotnost ali zgolj
skromna zastopanost skeletnih delcev. Bolj značilno je sproščanje železovih oksidov, ki dajejo prsti
značilno rjavo barvo. Strukturni agregati imajo glinasto prevleko in so ponavadi poliedrični ali pa s
slabo izraženo strukturo (sploh, če je prst vlažna). Načeloma se pri večini teh prsti še ni začel proces
izpiranja, zato ostaja zastopanost karbonatov, seskvioksidov in humatov. Oblika humusa je ugodna,
saj gre za ponavadi za sprstenino, humusni horizont je globok nad 15cm, reakcija je blizu nevtralne.
Pregled po podtipih nakazuje na starost prsti, pedogenetske procese in druge značilnosti. Tako so
plitve pokarbonatne prsti na apnencu še v mladem stadiju in so značilne za vrhnje predele Velike
Gore, Sušni vrh, za vzpeto območje zahodno od Sodola in Gotenico. Te prsti so rumenkasto-rjave,
dobro prekoreninjene, se intenzivno prepletajo z rendzinami in imajo nevtralno do rahlo kislo
reakcijo, kar je deloma posledica precejšnje zastopanosti organske snovi. Bolj poglobljene prsti so
se lahko razvile tam, kjer so to dovoljevali pogoji. Kot primer je možno navesti Travno goro, kjer so
nagnjeni dolomitni skladi z vmesnimi razpokami, kar omogoča intenziviranje kemičnega
preperevanja in s tem poglabljanje prsti v značilnih žepih. Vzhodno od osrednjega podolja in
zahodno od Travne in Velike gore je na vznožnih predelih podtip opodzoljenih prsti. Po
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dekacifikaciji se v teh prsteh začne razkrajati in premeščati tudi glina; pri razkrajanju ima
pomembno vlogo zaraščen iglasti gozd, ki z odpadom povzroča tvorbo bolj kislega humusa.
Deževnica in organizmi, ki v prst prispevajo določen delež ogljika, kemično pospešujejo razpad
mineralnih delcev glin. Ta se nato pod vplivi pronicajoče deževnice izpira skupaj z organskimi
snovmi v spodnji horizont. Reakcija teh prsti je nizka (pH znaša nekaj nad 4), so srednje humozne
(pod 5% organske snovi) in imajo malo dušika (okoli 0'1%). Omenjen proces je deloma omiljen, saj
je podlaga karbonatna in zato korenine v stiku s podlago ter s skeletom v prsti dobijo dovolj
kalcijevih ionov, ki se nato v prst deloma vrnejo z vegetacijskim odpadom. Pri podtipu koluvialnih,
izpranih prsti (dna depresij) ima pomembno vlogo skozi prst pronicajoča voda v času izdatnih
padavin, pri čemer se delci gline izpirajo v nižji horizont (vendar ne gre za kemično preperevanje,
tako kot pri opodzoljevanju), ki se po določenem času zasiči, zgornji ostaja izpraznjen glinastih
frakcij in karbonatov, zaradi česar se reakcija zniža. Na tovrstne prsti je imel človek zlasti v
preteklosti, ko je bilo poljedelstvo intenzivnejše, pomembno vlogo in jih je sestavno spremenil.
Tudi sicer imajo te prsti različno sestavo, kar je posledica njihovega načina nastanka, to je s
prenašanjem s pobočij v nižje predele. Na spremembe zračno-vodnih lastnosti vpliva narasla
poplavna voda v dnu depresij, zato ima prst tam značilnosti oglejenih prsti. Za podtip prsti na
dolomitu je značilna manjša zastopanost glinastih delcev in manj intenzivno prepletanje z
rendzinami. Drugih tipov prsti z izjemo omenjenih deloma hidromorfno pogojenih na tem območju
ni; primeri litosolov so na meliščih v južnem delu občine, kjer so tudi distrične rjave prsti na
nekarbonatni podlagi (Duden, 2002; Geografija Slovenije, 1998; Gozdnogojitveni elaborat...,
1964/65; Gozdnogospodarski načrt..., ?; Gozdne združbe gozdnogospodarskega območja Loški
Potok, 1967; Lovrenčak, 1994; Pedološka karta 1: 250 000, 1980).
Po Stritarju bi bilo možno uvrstiti preučevano območje v pedosekvenco na trdih karbonatnih
kamninah z vsemi vključenimi vrstami prsti, razen Jerine. Z izjemo predpostavke o ugodni klimi,
vse ostale karakteristike ustrezajo, saj je površje nosilno, razgibano, zastopane so kraške oblike,
hidrografija, prisotni so bukovi gozdovi in kot že omenjeno obstaja problem slabe samočistilnosti
kraških vod (kalnost), vendar to posebej ne ogroža možnosti rabe vode za pitje (Geografija
Slovenije, 1998).
Rastlinstvo ima na tem območju značilnosti ilirske (spomladanska torilnica, tevje, mrtva
kopriva...), srednjeevropske in deloma severnoevropske - alpske flore (smreka, bukev, brest...). Za
razvoj današnje podobe vegetacije je bil namreč pomemben razvoj v holocenu, saj se je vegetacija
jugovzhodne Evrope v času poledenitev izgubljala, pridobivala pa na srednje do severnoevropskih alpskih elementih (slednje v najvišjih legah); v času otoplitve so prevladali ilirski elementi flore. V
periglacialnem potočanskem območju je bila v hladnih dobah vegetacija na splošno skromno
zastopana, kar je še dodatno omogočalo intenziviranje mehanskega in kemičnega preperevanja
podlage, kakor je bilo omenjeno v odstavku o razvoju reliefa; zato je v več klimatskih
makrociklusih (izmenjava ledenih dob in obdobij otoplitev) igrala pomembno vlogo pri genezi
reliefa in prsti. V otoplitvenih dobah so se te lahko bolj poglobile, saj se je bolje razraščala
vegetacija in tudi delovanje mikroorganizmov je bilo intenzivnejše. Zaradi skromne poseljenosti,
slabega gospodarskega koriščenja in težke prehodnosti so se gozdovi na tem območju ohranili v
dokaj naravni podobi; tudi tista območja, ki so bila izkrčena, do danes postopoma dobivajo prvotno
podobo. Zaradi razgibanosti reliefa se razen mikroklime na kratke razdalje spreminjajo tudi
floristični sestavi. Obstaja jasna povezanost med reliefom in rastlinstvom, saj strma pobočja porašča
smreka, na prisojnih pobočjih (proti vzhodu, severovzhodu in severu obrnjena pobočja) se bolj
razraščajo listnate, na osojnih pa iglaste vrste. Med prisojnimi in osojnimi pobočji obstaja tudi
razlika v možnosti za jasno določitev poteka gozdne meje, saj je tista na prisojah težje določljiva
zaradi postopnega prehoda od opuščenih zaraščajočih se senožetov do gozda, kar je posledica
kasnejšega opuščanja teh površin.

18

Karta 3: Pedološka karta območja 1: 250 000
* vir: - Pedološka karta za Loški Potok 1: 250 000. Digitalizirana karta iz pedološke karte 1 : 200 000 iz Puncer, I.
1980, Dinarski jelovo-bukovi gozdovi na Kočevskem. Zavod za gozdove Slovenije - Območna enota Kočevje
* legenda;
1. rendzine
2. rjava pokarbonatna prst na apnencu, plitva do srednjegloboka
3. rjava pokarbonatna prst na apnencu, globoka
4. rjava pokarbonatna prst na apnencu, opodzoljena
5. rjava pokarbonatna prst na apnencu, koluvialna, izprana
6. rjava pokarbonatna na dolomitu
meja KS Loški Potok

Poleg tega številne vrste na prisojah kljub večjim razlikam v temperaturnih ekstremih
uspevajo do višjih nadmorskih višin. V glavnem se vegetacija razrašča med 900 do 1200m, pri
čemer sta odsotna kotlinski in spodnji del submontanskega pasu. Na prisojah se pogosto pojavi
problem sušnosti prsti, zato so za rast vegetacije primernejša bolj vlažna rastišča z manj izrazitimi
nihanji temperatur. Razlika se kaže tudi v višinskih pasovih, saj so za višje predele značilni zlasti
jelovo-bukovi gozdovi, za nižje večinoma bukovi (glej odstavek o vegetacijskih pasovih). Po
navedbah gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Loški Potok se skupna površina
gozdov ocenjuje na 3610'85ha ali 68% površine, ki se ujema z mejo krajevne skupnosti. Od tega je
okoli 90ha ali 1'7% površin v zaraščanju v gozdnem prostoru, nenaseljeni senožeti in lazi
predstavljajo 94ha (1'8%), ostalo so površine na območju daljnovodov in površine na območju
drugih družbenih infrastrukturnih objektov (npr. ceste). Ostalo je negozdni prostor, ki predstavlja
1696'48ha ali 32% površine gozdnogospodarske enote, od česar površine v zaraščanju v negozdnem
prostoru znašajo 272'87ha ali 5'1% negozdnih površin. Od cele površine gozdnogospodarske enote
(5307'34ha) torej zaraščajoče se površine ne glede na pripadnost gozdnemu oziroma (še)
negozdnemu prostoru znašajo 361'88ha ali slabih 7% (Gozdnogospodarski načrt..., ?). Na območju
celotne občine (13 500ha) naj bi bilo nad 10 800ha gozda; več o lastništvu in družbenem pomenu
gozda je opredeljeno v družbeno-geografskem delu.
Ob pogledu na priloženo Karto 4 v dodatku je možno opaziti pojavljanje različnih vrst
gozdnih združb. V glavnem je prevladujoča združba dinarskih jelovo-bukovih gozdov, kar je
posledica interferenčne klime z obilico padavin, reliefa z nadmorskimi višinami (ločevanje na
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podgorski in gorski tip gozda), nakloni in ekspozicijami, geološke podlage (na dolomitni podlagi so
ti gozdovi površinsko manj zastopani kot istovrstni gozdovi na apnencu) in prsti. Vpliv slednjih se
npr. kaže v odvisnosti od poglobljenosti; bukve in jelke potrebujejo globoko prst, da lahko
koreninijo. Pomembne so tudi zračno-vodne lastnosti; omenjenima vrstama npr. ustreza bolj vlažna
prst, smreka pa se lahko razrašča tudi v bolj sušnih razmerah... Bukev (21'7% po lesni zalogi s
trendom naraščanja, kar je posledica načrtnega pomlajevanja) in jelka sta osnovni graditeljici
združb, čeprav je slednja zaradi občutljivosti na sušo in na pozebe v izumiranju; njen delež po lesni
zalogi se je od konca petdesetih iz 42'7% zmanjšal na 27'2% koncem devetdesetih (sušenje).
Priključujejo se jima smreka, gorski javor (4%; največ ga je na hladnih in vlažnih rastiščih, vendar
sta skupaj z jelko v začetnih fazah rasti kot grmovni sloj najbolj izpostavljena vplivom divjadi;
objedenost pri obeh vrstah presega 60% v mladi dobi do 150cm rasti), gorski brest in hrast (prav
tako v izumiranju zaradi bolezni), lipa, češnja, jerebika, trepetlika, macesen, vrba in mokovec
(skupaj pod 1%). Odstotek jelke, bukve in smreke (slednja je najmanj objedena) po lesni zalogi se
je v zadnjem petdesetletju spreminjal na račun povečevanja deleža smreke iz 40'7% konec
petdesetih na 46'2% konec devetdesetih (Tabela 4). Delež smreke je v primerjavi s slovenskim
povprečjem (32%) krepko nadpovprečen, kar je posledica njene konkurenčne sposobnosti pri
zaraščanju. Nadpovprečna zastopanost velja tudi za sicer neagresivno jelko (Slovenija 8%).
Odstotek bukve je ne glede na prilagodljivost te vrste podpovprečen (Slovenija 31%), kar je
posledica dominacije smreke v omenjenem procesu, pretirane premočrtne neselektivne sečnje v
preteklosti (tudi goloseki), slabe genetske zasnove in pomanjkanju nege. Danes se zato daje
prednost listavcem (več o gospodarjenju z gozdovi, prirastu in značilnostih zaraščanja je navedeno
v pogl. 3.3.).
Tabela 4: Drevesne vrste po lesni zalogi od leta 1958 do 1998 v gozdnogospodarski enoti Loški Potok
1958

1969

1978

1988

1998

smreka

40.70

41.90

39.00

43.70

46.20

jelka

42.70

39.40

41.90

33.80

27.20

bukev

10.30

14.70

15.20

18.40

21.70

gorski javor

2.80

2.80

3.70

3.80

4.00

* vir; - Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Loški Potok 1998 - 2007. ?

Na območju gozdnogospodarske enote Loški Potok je možno ločevanje na 6 osnovnih oblik
oziroma podtipov združbe (subasocijacij) dinarskih jelovo-bukovih gozdov, 4 prostorsko skromno
zastopane podtipe in 1 združbo, kjer jelka in bukev nista osnovni graditeljici. Žal avtorji pregledne
karte gozdnih združb 1: 25 000, na podlagi katere je bila izdelana karta 1: 40 000 (glej dodatek)
niso dobro izbirali odtenkov za kvalitativne kategorije, saj so barve preveč monotone in med
posameznimi kategorijami ni možno jasno ločevanje. Odločujoči ekološki faktor, ki najbolj vpliva
na diferenciacijo dominantne jelovo-bukove združbe na podtipe, je relief z nakloni in nadmorsko
višino, sledijo prsti, klima na predzadnjem mestu (saj je na preučevanem območju dokaj enotna) in
človek na zadnjem.
Združba bukve s tevjem (Hacquetio - Fagetum) se pojavlja kot klimaksna oziroma z vidika
ekoloških faktorjev uravnovešena (noben ni pretirano dominanten) združba predgorskega pasu (med
750 in 950m ndmv) s skupno površino 935ha; razširjena je sklenjeno v večjih površinah med
Retjami in Malim Logom ter raztreseno po Travni, Veliki in Racni gori. Osnovna graditeljica je le
bukev. Združbi ustrezajo tople lege, valovita dolomitna pobočja s plitvimi do srednjeglobokimi
prstmi. Po izvoru je naravna, vendar je bila v preteklosti pod človekovim vplivom izkrčena za pašo
(teptanje prsti, ogrožanje podmladkov tudi na težje dostopnih predelih) in steljarjenje (slednje je
bilo najbolj razvito ravno na dolomitu, saj pobočja navadno niso pretirano strma, so manj skalovita
in zato za prebivalstvo lažje dostopna), zaradi česar in zaradi razmeroma hladne klime je bilo v
združbi zastopano manjše število različnih vrst. Danes se zaradi opuščanja paše, ki je bila
povzročila omenjeno fragmentiranost, pogosto pojavlja smreka. V grmovnem sloju so glog,
dobrovita, tintovje, bradavičasta trdoleska in gozdni šipek. Brin se priključuje smreki na območjih
zaraščanja, sicer pa sta bogato zastopana zeliščni in mahovni sloj.
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Gorski bukov gozd deveterolistno mlajo (Enneaphyllo - Fagetum) (9ha) se pojavlja kot
aconalna združba med 900 in 1000m ndmv, porašča položna in strma apneniška pobočja na srednje
globokih, žepastih stabilnih prsteh. Bukvi se priključujeta smreka in jelka, v grmovnem sloju so
leska, srobot in navadno kosteničevje. Večje sklenjeno območje je le zahodno od Malega Loga pod
Travno goro.
Združba bukve s kresničevjem (Arunco - Fagetum) (232ha) izbira hladna in bolj strma
dolomitna pobočja na rendzinah. Razrašča se med 700 in 1000m ndmv in se pojavlja fragmentirano
med pašniki ter na obrobju večjih gozdnih kompleksov, ki se nadalje raztezajo proti Travni, Veliki
in Racni gori. K bukvi se priključujejo gorski javor, jelka in smreka. Grmovni sloj ni dobro razvit;
ponekod se pojavljata planinski šipek in kosteničevje.
Združba jelke in bukve s spomladansko torilnico (A - F din. omphalodetosum) je
dominantna, saj pokriva 1475ha ali 42'9% površine gozdov ali 2/3 površine združb dinarskih
jelovo-bukovih gozdov. Izbira široke platoje, blago nagnjena pobočja na vseh ekspozicijah, na
apnenčevi ali apneno-dolomitni podlagi v srednjeglobokih do globokih rjavih pokarbonatnih prsteh.
Primeri so na višjih predelih Travne gore, zahodno od Travnika, vključno z Mošnevcem, pobočjih
zahodno od Sodola in od Retij, kjer se bukvi in jelki priključuje zaraščajoča se smreka. Ta združba
je izmed vseh jelovo-bukovih gozdov najbolj optimalno razvita z vidika ekološkega ravnovesja med
vrstami.
Združba jelke in bukve s gozdno bilnico (A - F din. festucetosum) se pojavlja zgolj lokalno
in razpršeno.
Združba jelke in bukve s tevjem (A - F din. hacquetietosum) (295ha ali 8'6%) se razrašča
med 700 in 1000m ndmv na prisojnih, manj nagnjenih, valovitih pobočjih v srednjeglobokih rjavih
pokarbonatnih prsteh. Primeri rastišč te združbe so vzhodno od Travnika, blizu Retij na zahodu,
sicer pa fragmentirano na pobočjih Racne gore in zahodno od Sodola.
Združba jelke in bukve z golšcem (A - F din. mercurialetosum) (369ha ali 11%) izbira topla,
vendar bolj strma prisojna pobočja in grebene na nadmorskih višinah med 800 in 1200m ndmv.
Taka pobočja so bolj skalovita, temperaturni ekstremi so bolj izraziti, prisotne so bolj ali manj
plitve rendzine na apnencu ali dolomitu.
Združba jelke in bukve z gozdnim planinškom (A - F din. homogynetosum) je skromno
zastopana in fragmentirana. Združbe jelke in bukve s peterolistno mlajo (A - F din. denatarietosum)
je prav tako malo, kakor tudi združbe jelke in bukve z mahom zaveščkom (A - F din.
neckeretosum), ki na karti niti ni označen.
Združba gorskega bresta in gorskega javorja (Ulmo - Acretum) (5'94ha) je značilna za
območja do 1000m ndmv ob robovih vrtač in ozkih depresijah. Izbira hladne in vlažne severne lege
pobočij na močno humoznih, delno koluvialnih prsteh. Priključene je nekaj bukve in jelke ter
nekateri predstavniki plemenitih listavcev. Grmovni sloj je slabo razvit, prevladujeta črni bezeg in
leska na nedavno npr. živinoreje opuščenih območjih. Bolje sta razvita zeliščni in mahovni sloj.
Ostale združbe predstavljajo manj kot 0'1% površine, npr. združba bukve z naglavkami
(Cephalanthero - Fagetum). V zeliščnem sloju so najpogosteje trobentica, kopitnik, zajčica,
salomonov pečat, torilnica in druge vrste. Sloj je bolj razraščen, kjer lahko dobi več svetlobe.
Koprivnice se pojavljajo v bližini hlevskih objektov.
Omenjene združbe bi bilo možno tudi urediti po vegetacijskih pasovih; v zgornji del
submontanskega pasu med 700 in 900m ndmv sodi edina klimaksna združba bukovega gozda s
tevjem, ostale so paraklimaksne (kjer vsaj en izmed ekoloških faktorjev pretirano dominira) in
deloma klimatsko pogojene združbe; združba bukve z naglavkami in združba bukve s kresničevjem.
Izmed jelovo-bukovih skupin sta v tem pasu značilni združba jelke in bukve s tevjem ter združba
jelke in bukve s peterolistno majo. V drugi vegetacijski pas (800 oziroma 900 do 1200m ndmv) se
uvrščajo združba bukve z gorski bukov gozd z deveterolistno mlajo, združba gorskega bresta in
gorskega javorja, izmed združb jelke in bukve tiste s pomladansko torilnico, z glošcem, z gozdnim
planinškom ter še združba jelke z gozdno bilnico.
Iz omenjenih razlogov o kalnosti vode ima 87% gozdne površine poudarjeno hidrološko
funkcijo, od česar je 6% na najstrožji stopnji varovanja po Odloku o varovanju vodnih virov. Na
takih območjih je predpostavljena ograjenost, označenost s tablami, prepovedani so posegi v
prostor, uporaba kemičnih sredstev, upravljavec vodovoda mora biti lastnik zemljišča in dostop ima
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le pooblaščena oseba. Razen lesnoproizvodne funkcije (zavzema večino gozdnogospodarske enote)
je značilna tudi biotopska funkcija, ki je poudarjena na 15% površine, saj je pomembna z vidika
ohranjanja biotske pestrosti z ohranjanjem prehrambene funkcije, zimovailšča in drugih življenjskih
prostorov divjadi ter divjega petelina. Varovalna funkcija zavzema le 10% na erozijskih žariščih
Travne gore in majhno območje na zahodnih dolomitnih pobočjih Mošnevca; bližnje obsežnejše
tovrstno območje so pobočja nad Sodražico. Edina funkcija, ki se še ploskovno pojavlja, je funkcija
varovanja naravne in kulturne dediščine. Med prvimi so vrste, ki izstopajo z vidika različnih
kriterijev (oblika, tipičnost, kompleksnost, obseg...) in jih je potrebno ohranjati za bodoče rodove;
npr. jelka žalujka, zlata smreka (pri Ogenjci) in kačja smreka (zahodno od Hriba), ki pa se že suši.
Za obe vrsti velja režim za dendrološko naravno dediščino s prepovedjo poškodovanja,
spreminjanja rastiščnih pogojev, gradnje prometnic in objektov v bližini. Podobno velja za bližino
medvedjih brlogov, kjer se omejuje tudi sečnjo; v bližini kraških jam in brezen je dovoljena le
estetska sečnja. Podobne omejitve veljajo za bližino kulturnih spomenikov, npr. Ogenjce in griča
Tabor (več, pogl. 3.1.). Ostale funkcije se pojavljajo točkovno in prostorsko razpršeno; rekreacijska
in turistična (npr. ob pešpoteh), estetska (ob objektih naravne in kulturne dediščine, rekreacijskih in
turističnih objektih in njihovih dostopnih poteh) in lovnogospodarska (povsod, kjer so gozdne jase
in gozdni robovi). Za vsakršne posege v take gozdne prostore je potrebna predhodna študija presoje
vplivov na okolje in pridobitev soglasij; prepovedani so goloseki in vnašanje neavtohtonih vrst.
Izmed vseh funkcij je bilo do sedaj največ pozornosti namenjene biotopski in lovnogospodarski
funkciji s košnjo in vzdrževanjem negozdnih površin znotraj gozda; to je jas in vodnih virov.
(Gerlanc, 1965; Gozdnogospodarski načrt..., ?; Gozdne združbe gozdnogospodarskega območja
Loški Potok, 1967; Krajevni leksikon Slovenije, 1971; Slovenija - Pokrajine in ljudje, 2001)
Kar se tiče živalstva; najznačilnejši primeri sesalcev so rjavi in črni medved, volk, ris, divja
mačka, velika podlasica, dihur, veverica, podlesek in drevesni polh, krt, jež, rovka in različne vrste
netopirjev, npr. južni in veliki podkovnjak. Izmed ptic so prisotne ujede (kragulj, kanja, navadni
skobec, sršenar, škrjančar, navadna postovka), sove (velika uharica, kozača, lesna sova, veliki in
mali skovik), gozdne kure (veliki petelin in gozdni jereb), žolne in detli (mali, veliki detel,
balkanski detel...), golobi in grlice (golob grivar, duplar, skalni golob, divja in turška grlica), pevke
(lešnikar, kavka, krokar) in nekaj kukavic. Izmed plazilcev izstopata kači gad in modras, nestrupene
belouške, goži, smokulje in kobranke, značilni so tudi slepiči in kuščarji. Izmed dvoživk so prisotne
navadna krastača, zelena rega, zelena žaba, sekulja in navadni pupek. Prisotne so tudi žuželke;
različne vrste kačjih pastirjev, čmrljev, čebel, gozdnih mravelj, rogač, orjaški krešič, kobilice... Ob
vsem tem je potrebno bolj poudariti na dobro ohranjenost naravnih habitatov, pri čemer kljub temu
obstajajo nekatera območja, kjer so redke živalske vrste ogrožene; to so mokrotne površine, gozdni
potoki, drevesna dupla, brlogi, kraške jame in brezna in skalne stene, kjer gnezdijo vrste ujed in
sov. Ker je omenjenih mokrotnih predelov malo, je potrebno ohranjanje le-teh zaradi estetske in
krajinske vrednosti. Na kratko je morda potrebno omeniti tudi problem sobivanja z medvedom
(prisotnost se je povečala od obdobja zadnjih vojn v državah bivše Jugoslavije; z nedavno ukinitvijo
mrhovišč zaradi nevarnosti potencialnih okužb se je povečala pogostost pojavljanja v bližini
oziroma v samih naseljih), saj ta povzroča številne nevšečnosti lokalnemu prebivalstvu s
poškodbami na lastnini; objektih, pridelku in živini, ki mora biti v primeru zunanje paše ograjena z
električnimi pastirji. V preteklem desetletju je bil v letih 1994, 1996 do danes dovoljen po en odstrel
letno; za naslednja leta se predvidevajo višje limite (Gerlanc, 1965; Gozdnogospodarski načrt..., ?).
2.6. Kratka ekološka oznaka in ocena naravne ter drugih oblik ogroženosti
Navkljub relativno skromni poseljenosti (več, pogl. 3.2.) in skromnim posegom človeka v
naravno okolje, je slednje deloma spremenjeno, vendar so bili tekom zgodovinske poselitve do
danes posegi povsem sonaravni. Še največ pritiskov je bilo razen ob prvotni naselitvi kasneje, v
času razvijajoče se obrti in ob indutrializaciji (več, pogl. 3.1.), vendar tudi slednja ni prispevala k
onesnaževanju s težko razgradljivimi snovmi. Učinki motorizacije so bili skromni, saj se je vmes
odselilo že mnogo prebivalstva in se je opustilo mnogo obdelovalnih površin, zlasti na območjih
velike oddaljenosti od kmetij. Vendar kljub skromni poseljenosti, iz katere deloma izvira relativno
dobra ohranjenost naravnega okolja, za območje ni značilna odsotnost onesnaževanja. Slednje je na
22

splošno skromno. Pri kmetijstvu gre za minimalno uporabo umetnih gnojil, pesticidov in
herbicidov; problematično je njihovo odtekanje v kompleksno kraško podzemlje, od koder se vode
raztekajo v različne smeri. Območje občine je večinoma na vodovarstvenem območju, zato slednje
predstavlja razne omejitve pri gnojenju (na primer prepoved gnojenja z živinskimi gnojili na način,
da je vnos dušika v prst do 50kg oziroma 80 na ha v odvisnosti od težkosti in nekaterih drugih
lastnosti prsti; v Loškem Potoku je intenzivnost gnojenja nizka, kljub temu je nujen gnojilni načrt,
če naj ekološke kmetije pridobivajo sredstva) in pri planiranju posegov v prostor, saj je prej
potrebno pridobiti dodatna dovoljenja ali vnaprej pripravljene presoje okoljskih vplivov (v
osrednjem delu občine zaradi bližine objektov za zajem vode velja najstrožji režim varovanja, ki
popolnoma prepoveduje vsakršne posege v prostor, uporabo kemičnih sredstev in gnojenja z
umetnimi gnojili, gradnjo poti in objektov); pomen varovanja je seveda z vidika ohranjanje kvalitete
bolj kot za potočane pomemben za ljudi Ribniškega in Loškega polja, ki se z vodo oskrbujejo.
Najbolj pereč ekološki problem sta v preteklosti predstavljali neurejena lakirnica in impregnacija,
namreč nekontrolirano spuščanje odplak je povzročilo izumrtje ribjih vrst v površinskih vodotokih;
v zadnjem času se ribe spet pojavljajo. Občutljivo kraško zaledje so v preteklosti ogrožala tudi bolj
številčna divja odlagališča večinoma gospodinjskih odpadkov; nekatera so bila tudi v bližini
vodovodnega zajetja, ki se je sicer do leta 1987 napajal iz višjeležečega površinskega studenca, do
slabšanja kvalitete vode pa je prišlo po rekonstrukcijskih delih, saj se je začelo vodo črpati in dveh
25m globokih vrtin. Ker se s to vodo danes oskrbuje cela občina (več, pogl. 4.) in ker je obstajal
strah za dodatno onesnaževanje višjeležečega smetišča pri Prezidu, je bila v devedesetih letih pri
Travniku, kjer se razdvaja vodovod za Loški Potok in Dragarsko dolino, nameščena čistilna in
filtrirna naprava (le primarno čiščenje), ki je po nadaljnjih analizah znatno izboljšala kvaliteto vode.
Z ureditvijo sistema kanalizacije se bodo negativni vplivi na okolje še dodatno zmanjšali, saj so
sedaj zaradi tega obremenjeni potoki, negativni vplivi pa se kažejo tudi v povirnih delih Krke in
Kolpe. S potencialno vključitvijo občine v regijski park (več, pogl. 4.) naj bi bila izgradnja
kanalizacije dodatno subvencionirana. Z ureditvijo rednega odvoza, ki ga zagotavlja občina, in
namestitvijo kontejnerjev za odlaganje se je število divjih odlagališč na območju KS Loški Potok
zmanjšalo. Še vedno pa zaradi nizke ozaveščenosti dela prebivalstva, slabe dostopnosti in neinteresa
nekaterih za sanacijo manjša odlagališča ostajajo, vendar so redkost. Sanirano in ukinjeno je bilo
tudi odlagališče odpadkov za Hribom, saj je bilo kmalu po odprtju (leta 1982) ugotovljeno, da je
locirano na vodozbirnem območju, iz katerega se napaja vodovod za Sodražico. Na vseh območjih
so nameščeni kontejnarji, v uvedbi so ekološki otoki (prvotno se je ločeno zbiralo steklo in papir,
uvaja se ločeno zbiranje plastičnih embalaž, kovin, tetrapakov in bio odpadkov), vendar bo
potrebno prej še ozavestiti del prebivalstva o pomenu takega odlaganja za ohranjanje kakovosti
okolja in še dodatno razširiti kontejnerje za ločeno zbiranje po vseh naseljih in njihovih predelih.
Trenutno je v občini 8 ekoloških otokov (1 na 240 prebivalcev), za praznjenje skrbita Papir servis in
Slopak. Za deponiranje odpadkov skrbi javno podjetje Komunala Ribnica (pokriva tudi Sodražico),
ki zagotavlja zbiranje, odvoz in deponiranje smeti, hkrati ureja tudi pogrebno in pokopališko
dejavnost. Pred nedavnim se je občina soočala s problemom pomanjkanja prostora zbirališča
nenevarnih odpadkov na Mali Gori (tja se odnaša tudi kosovni material šestkrat letno), vendar je
problem začasno rešen, saj je bila s strani Ministrstva za okolje in prostor odobrena razširitev
9000m2 obstoječe površine za okoli 3200m2 (projekt za sanacijo je izdelal Inštitut za rudarstvo,
geotehnologijo in okolje), s čimer bo pridobljenega 40 000m3 odlagalnega prostora, ki bo
predvidoma na voljo za zapolnjevanje do leta 2012 (2014); tri občine z 5700 gospodinjstvi namreč
letno proizvedejo okoli 3000 ton gospodinjskih odpadkov. Vrednost investicije, za katero so vse tri
občine že predvidele sredstva v proračunih in za katero bo Agencija za regionalni razvoj
sofinancirala polovico, znaša 58'5mio. Predvidena so še sanacijska dela na področju zagotovitve
neprepustnosti s folijami in glinenim nasipom, urejevanju odvodnjavanja in zajetja izcednih vod, saj
glede na položaj odlagališča izcedne snovi vplivajo na nižjeležeča območja. Z uvedbo ločenega
zbiranja se je tudi končna količina na odlagališče prepeljanih odpadkov zmanjšala, vendar se
nadaljnja predelava odpadkov (kompostiranje, sežiganje...) ekonomsko ne splača zaradi
udeleženosti le treh občin, četudi bi za to obstajale finančne zmožnosti. Po zaprtju te deponije se
predvideva odvoz v novomeško, ljubljansko ali katero drugo deponijo, kar bo stvar nadaljnjih
dogovorov, možno je tudi določiti novo regijsko središče, za kar bi bilo nujno doseči čim višjo
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stopnjo sofinanciranja prek evropskih skladov. Prav tako so v občini v preteklih letih s sanacijo
rešili problem klavnih odpadkov, ki so s smradom občasno motili ne le prebivalstvo, temveč tudi
privabljali divjad. Urejeno je bilo tudi odlagališče za inertne odpadke (gradbeni in izkopni material)
v Malem Logu, kjer je industrijsko-obrtna cona; odlaganje drugih nevarnih snovi je prepovedano
zaradi ekološke občutljivosti območja. Za pravilno pobiranje nevarnih odpadkov skrbi Kemis; v
bodoče se predvidevata dva odvoza na leto, že sedaj je možno odlaganje v sortirnico na Mali gori
tudi med letom. Z nadaljnjim ozaveščanjem prebivalstva se bo tudi količina trenutno nelegalno
odlaganih nevarnih gospodinjskih odpadkov na omenjeno deponijo zmanjšala (Fajfar, 2006;
Odmevi, 2006; Vodovarstvena območja..., 2006; Žnidaršič, B., 1997; Bambič - vir; Vesel - vir).
K onesnaževanju zraka je za čas intenzivnega obratovanja razen gospodinjskih individualnih
kurišč prispeval tudi lesni odpad od kotlovnice Inlesa in emisij od kurjenja žagovine. Kot že
omenjeno, se zrak v dnu podolja ne meša s čistim v višinah, vendar je to danes kratkotrajen pojav
pozimi. Iz povedanega je možno trditi, da zmanjševanje števila prebivalstva po letu 1890, ko je bilo
najvišje (več, pogl. 3.2.), ne pomeni tudi manjših vplivov na okolje. Prebivalstvo je večinoma
zavedno in je veliko pripomoglo k sanaciji divjih odlagališč (Slika 8); strožja zakonodaja in
upoštevanje le-te se v ekološkem smislu pozitivno odraža, človek v pokrajini deluje sonaravno
(Debeljak, et al., 1994, Gerlanc, 1965).
Z vidika potresne ogroženosti območje Loškega Potoka v večji meri ni ogroženo, večina
objektov je novih, med njimi tudi trije stanovanjski bloki in protipotresno grajena šola (Loški Potok
se nahaja na potresnem območju VII stopnje po MSK lestvici s povratno periodo 500 let). S tega
vidika ni zadržkov pri načrtovanju posegov v prostor. Zaradi večje strjenosti večinoma lesenih
senikov v Travniku in Retjah je tam požarna ogroženost večja, zato je bil tudi predviden plan
ureditve večje vodne površine za odjem vode v primeru požara (več, pogl. 4). Nenazadnje so v
Loškem Potoku prisojna območja v zaraščanju (teh je v KS Loški Potok cca 500ha) zlasti spomladi
potencialno ogrožena, k čemur dodatno prispeva kraški relief z večinsko odsotnostjo površinskih
tokov. Sami gozdovi se uvrščajo v 4. razred ali med gozdove majhne požarne ogroženosti. V
Retijski in Travniški depresiji poplave povzročajo poškodbe zlasti na poljščinah, sami objekti niso
ogroženi z izjemo nekaterih objektov, od koder je občasno treba umakniti skladiščne pridelke in
odstaviti živino s hlevov. Potencialne nevarnosti predstavljajo morebitna izlitja naftnih derivatov ob
prevozu po regionalnih cestah ali v primeru prevračanja traktorjev v bližini zajetja pitne vode.
Občina ima na voljo alternativni površinski vir zajetja vode. Možnosti pojavljanja usadov niso
izključene, večja nagnjenost k plazenju kamnin in prsti obstaja v času deževja na območju sosednje
KS na okljukasti cesti med Travo in Čabrom.
Tem aspektom je bila namenjena posebna pozornost zaradi težnje po priobčitvi območja kot
takega z minimalno stopnjo tveganja ob upoštevanju navedenih možnosti za pojavljanje naravnih
nesreč pri načrtovanju prostorskih posegov, npr. gradnje objektov. Bolj problematična je lega na
vodovarstvenem območju, zaradi česar se omejuje prostorsko umeščanje okolju škodljivih
dejavnosti (kemična industrija, klavince...) in je potrebna predhodna presoja vplivov na okolje.
Območje KS Loški Potok najverjetneje ni v slabem gospodarskem stanju zaradi morebitnega
pojavljanja naravnih in drugih nesreč, temveč je potrebno vzroke iskati drugje. Iz do sedaj
navedenega je možno sklepati zgolj na vpliv manj ugodnih naravnih razmer; npr. reliefno
razgibnost, kraškost površja, odsotnost vodotokov poleti in hladno klimo kot dejavnikov, ki so imeli
negativen vpliv zlasti na razvoj kmetijske dejavnosti. Skromne naravne zaloge gline so omogočale
rentabilen obstoj opekarske dejavnosti le za kratek čas, razvoj gradbene industrije je trenutno
vprašljiv ne le zaradi odsotnosti študije ekonomskih učinkov, temveč zaradi potreb po varovanju
vodnih virov. Možna lokacija bi bila le izven območja vodovarstvenega pasu, vendar bi morala biti
hkrati zagotovljena ustrezna ekonomsko upravičena dostopnost (ureditev dostopne poti še primerne
oddaljenosti od obstoječih). Nekateri obstoječi prej aktivni kamnolomi in peskokopi so bili v bližini
obstoječih cest, vendar hkrati v bližini nižjeležečih vodnih virov in je obstajala nevarnost
onesnaženja. Vsekakor bi bila obuditev sorodne dejavnosti na katerikoli izbrani lokaciji ekološko
sporna ne le z vidika varovanja vodnih virov, temveč tudi pejsažne vrednosti krajine.
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3. DRUŽBENO-GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI PREUČEVANEGA OBMOČJA
Poglavje je namenjeno pregledu zgodovinskih značilnosti preučevanega območja z
namenom, da se priobči različnost pripadnosti obeh delov sedanjih krajevnih skupnosti v različnih
časovnih obdobjih in do preteklega desetletja posledično nezmožnost samoodločanja o zadevah
razvojnega značaja, ki se je kot ena izmed temeljnih vzrokov za slabo začetno gospodarsko,
demografsko in socialno stanje izkazala po tem, ko je območje pripadlo samostojni občini. V
nadaljevanju je podrobneje predstavljen proces emigracije v preteklih desetletjih in pojav dnevne
migracije od obdobja tranzicije dalje kot posledice pomanjkanja delovnih mest in kot enega izmed
vzrokov za trajno odseljevanje nekaterih iz občine. Sledi podrobnejši pregled gospodarskega
prehoda po sektorjih, prikaz trenutnega stanja, pomembnejši trendi in posledice, ki so pomembne za
delovanje človeka v pokrajini. Navedeno je podlaga za globlje razumevanje nadaljnjega vrednotenja
in selekcije razvojnih možnosti, konkretneje opredeljenih v naslednjem poglavju.
3.1. Zgodovinski oris
Občina Loški Potok je nastala v prvem krogu ustanavljanja novih občin v mesecu novembru
leta 1994, ko je bila zakonsko potrjena s sklepom parlamenta kljub neizpolnjenemu kriteriju glede
minimalnega števila prebivalstva. Pred tem je bilo območje Loškega Potoka del občine Ribnica,
sosednja Dragarska dolina pa del občine Kočevje. Danes občina vključuje krajevni skupnosti Loški
Potok in Draga; več v zadnjem odstavku (Bambič, 2004; Fajfar, S., 2005; Občina Loški Potok spletna predstavitev 1, 2006).
Iz obdobja prazgodovinske poselitve je zaradi skromno zastopanih arheoloških najdb sledov
prazgodovinske poselitve malo, v bližnjih območjih so pomembnejše zgolj na Ribniškem polju.
Rimska doba z obsežno gradnjo prometnic teh krajev ni zajela v smislu glavnih povezav kot so bile
npr. bližnje pri Velikih Blokah do Ljubljanskega barja; kljub temu so ceste najverjetneje vodile od
Velikih Lašč do Dvorske vsi na jugu, Lužarjev in Hudega vrha pri Novi Vasi do Loškega Potoka ter
dalje v smereh proti območju Dragarske doline oziroma Loški dolini na zahodni strani. Za Rimljani
so sledili prihodi Slovanov prek Grosupeljske kotline do Dobrepolj, Ribniškega polja in deloma do
Kočevja. Prvo stalno obsežnejše je bilo naseljevanje prebivalstva (po ljudskem izročilu naj bi bili to
pastirji), ki so tu v 13. st. (12. st.) iz zahodne Loške doline v Loški Potok, vendar je bila poselitev
takrat zaradi pomanjkanja vode (oskrba večinoma s kapnico, živino se je napajalo iz kalov),
obširnih, vse do srednjeveške kolonizacije slabo prehodnih pragozdov, težavna - poselitve so se po
sečnji zgoščevale prvotno v dnu podolja (po ljudskem izročilu naj bi na tak način nastala Travnik in
Retje) in kasneje (najverjetneje zaradi sezonskega poplavljanja) na višjih sončnih legah (tako naj bi
nastala Dednik in Hrib, najkasneje na razgibanem reliefu Mali Log, ki se v ribniških urbarjih prvič
omenja sredi 17. st. in ki naj bi ga po ljudskem izročilu naselili retijski živinorejci, ki so si ob tedaj
obstoječem jezeru kot pomembni prednosti pri napajanju uredili hleve in kasneje bivalne objekte).
Pridobljene so bile pašne površine, pri čemer je bila pomembna bližina vodnih virov, prebivalstvo
se je oskrbovalo z lastnimi pridelki. Sosednje Ribniško območje je naseljevalo prebivalstvo iz
Grosupeljskega in območja Dobrepolja, medtem ko je Dragarska dolina postajala poseljena (vendar
ne iz iste smeri, kajti na območje pokolpja se je priseljevalo iz hrvaškega območja) večinoma v 15.
in 16., ponekod šele v 18. stoletju (kotarsko), saj so bila ta območja oddaljena in težko dostopna.
Gozdnate pokrajine potočanskega območja so bile torej prej poseljene, kar je tudi najverjetnejši
razlog, da tega območja za razliko od dragarskega, kasneje ni zajel val priseljevanja Kočevarjev
(zahodna meja je segala do Sodola). Slednje se je tja doseljevalo prek Gotenice in Kočevske Reke
zaradi omenjenih manj ugodnih naravnih razmer šele v zadnjem valu priseljevanja koncem 17. st. iz
Koroške in vzhodne Tirolske pod vodstvom Ortenburžanov, saj je bilo slovenskih kolonistov
premalo; možno je tudi, da je bilo med priseljenci v skromnem obsegu tudi slovensko prebivalstvo
iz Bohinja, Železnikov in Idrije. Prvotnost naselitve slovenskega prebivalstva pred prihodom
nemškega dokazuje predhoden obstoj slovensko imenovanih naselij in slovenskih narečij, ki so se
šele kasneje z dominacijo nemškega nad slovenskim prebivalstvom preoblikovala z izposojenkami
iz kočevščine; po drugi strani pa se je slednja precej razlikovala od nemščine. Vzrok za naseljevanje
nemških kmetov v Dragarsko dolino je imel tako kot drugod povsem ekonomski značaj, saj so si
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Ortenburžani, navkljub nekaterim stroškom ob krčenju, premagovanju ovir in raznimi spori za
nadzor nad gozdnimi površinami, na novo naseljenih območjih z obdelano zemljo večali dobiček. Iz
povedanega izhaja nadaljnja ugotovitev, da je bilo po priseljevanju v Loškem Potoku v glavnem
slovensko govoreče prebivalstvo, dragarski del je imel več nemških govorcev. Vendar je bilo pred
priseljevanjem nemškega prebivalstva v Dragarsko dolino še vrsto pomembnih dogodkov; za
začetna obdobja priseljevanja na potočansko je bila značilna fevdalna ureditev (kmetje pod
nadzorom oskrbnika, ta pod nadzorom zemljiškega gospoda, kateremu se namenjajo desetino in
druge dajatve v različnih oblikah; značilno je bilo na primer, da so v Retjah vsa zemljišča zapadla
desetini in so jo ribniškemu gospostvu oddajali v naravi, na Hribu je isto gospostvo pobiralo
desetino v denarju). Loški Potok naj bi se razvil brez stikov s cerkvenimi organizacijami in je šele
kasneje postal samostojen vikariat. Prav tako se kaže že omenjena specifika v zgodnjih fazah
razvoja Loškega Potoka tudi v tem, da ni spadal pod nadzor škofovega namestnika oglejskega
patriarhata v Ribnici, kakor je bilo to značilno za vse ostale okoliške župnije ali vikariate na
kočevskem.
Slovani niso dolgo ostali samostojen narod, saj so prešli pod frankovsko nadoblast, kasneje
pod oglejske patriarhe in Ortenburžane, ki so imeli v 13. st. posesti med drugim tudi na območju
med Ljubljanskim barjem in Kolpo na jugu.
V 15. st. so bila ponekod še vedno neizkrčena in neposeljena območja, ki so jih postopoma
naseljevali dediči s skromnimi možnostmi za pridobitev zemlje na domačem območju, zato so
skrčili gozd in ustvarili nova kmečka gospodarstva z obdelano zemljo. Loški Potok se je
prebivalstveno bolj zgostil šele v tem času, še nekoliko kasneje sosednji dragarski del. Posestva so
po Ortenburžanih na podlagi pogodbe kasneje podedovali grofje Celjski, za njimi sredi 15. st.
Habsburžanom, ki so posesti podelili v najem in kasneje prodajo plemiškim rodbinam, ki so skrbele
za gospodarski napredek; na območju današnjega Loškega Potoka se je na tak način osamosvojilo
ribniško gospostvo, ki ga je od sosednjega kočevskega ločila meja južno od Loškega Potoka.
Vzhodna meja ribniškega gospostva je potekala po Mali Gori, kočevsko gospostvo se je omejevalo
na severni strani do Jelendola, Glažute, Sušnega vrha na Gotenici in prek Sodola do Babnega polja
in na jugu nekoliko nižje od današnje državne meje prek Kozjega Vrha pri Novem Kotu čez Crni
Laz proti Šeginčku južno od Gerova ter do Pokolpja pri Bilbi. Meje so se kasneje spremenile, npr. v
času francoskega vpada in vojnah.
Obdobje turških upadov na širšem kočevskem območju se je pričelo konec šestdesetih 15.
stoletja in povzročilo gospodarsko nazadovanje, izvedeni so bili številni požigi, mnoge usmrtitve in
ropi. Prebivalstvo se je posledično organiziralo in se z gradnjo taborov oziroma dvojno obzidanih
meter debelih in deset metrov visokih obrambnih stolpov, ponavadi okoli obstoječih cerkvenih
ustanov, poskušalo zaščititi; nekateri so se zatekali v gozdove (katerih sečnja je bila ponekod
prepovedana z namenom zaustavljanja turškega prodiranja) in jame. Primer takega tabora je v
osredju Loškega Potoka in tudi na Gotenici ter v Dragarski dolini. Varovalni tabor je bil zgrajen na
prehodu v 16. st. ob župnijski cerkvi, katere stolp predstavlja danes ostanke tedanje trdnjave.
Pomembno vlogo prostora za spravilo pridelkov in zatočišča v času vpadov so imele kleti taborov;
tudi sicer so tabori značilnost manjših in ne tedanjih trških ali mestnih naselij, saj so bila slednja
bolje utrjena ali celo obzidana. Večjih gradov kot je na primer tisti v Kostlu tu ni bilo. Krošnjarska
dejavnost za območje Loškega Potoka ni bila značilna. Nekateri prebivalci Loškega Potoka so se v
16. st. priseljevali v sosednjo Dragarsko dolino prek Sodola. Iz 16. st. so prvi zapisi o Retjah kot
naselju z 8 kmetijami, ki so se po dobrih 50 letih že pričele deliti. Iz tega obdobja so domnevno tudi
prvi zemljevidi teh krajev (Valvasor jih ni opisal) in čeprav popačeni, označujejo območje kot Wald
(gozd) in beležijo večja naselja; natančnejše jožefinske vojaške karte iz 18. st. nakazujejo predvsem
na tedaj povsem redek gozd in prevlado njiv, travnikov in pašnikov.
Loški Potok, ki je bil sprva del fare v Ložu, je postal kot podružnica cerkniške in nato bloške
župnije vikariat oziroma duhovnija leta 1666, ki je čez štiri leta postala samostojna župnija; v tem
času se prvič že zgodovinsko omenja kot osamljeno in revno območje. Kljub temu je bilo za Retje v
17. st. značilno zadružno gospodarstvo s štirimi gospodarji na skupni kmetiji, kar je bilo sicer
značilno zgolj za večja naselja in tudi ta so imela načeloma manj gospodarjev.
V času francoske nadvlade se prebivalstvo ni bilo sposobno ubraniti in je bil tudi Loški
Potok sprva upravno dodeljen kočevskemu kantonu kot občina, leta 1812 ribniškemu. Kmalu po
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povratku avstrijske nadoblasti je bil ukinjen fevdalizem, zaradi česar se je tudi vloga na kočevskem
območju slovenskih županov (in ne nemških valptov kot drugod) kot posrednikov med kmeti in
zemljiškimi gospodi v zvezi z dajatvami spremenila, kmetom je bila naložena značilna odškodnina,
v novem kapitalističnem sistemu so bili izkoriščani, obrt je čutila konkurenco razvijajoče se
industrije. Obenem je potrebno poudariti, da se je kmečka posest stalno delila in drobila, kar se
odraža danes zlasti v slabih zmožnostih za dvig konkurenčnosti kmetijstva in bolj ekonomičnega
koriščenja gozdov. Loški Potok se je odprl s cestno povezavo iz Sodražice konec 19. st., ki je bila
pomembno središče, prek katerega se je čez Bloke v Trst vršila trgovinska dejavnost s soljo;
Potočani so jo kasneje kupovali v Malem Logu, kjer naj bi bila prva tovrstna trgovina, vključno s
petrolejem in mazivom kolomaz. Trgovska vloga Malega Loga se je ob koncu 19. st. zmanjšala ob
izgradnji cestne povezave s Sodražico, ki je to naselje obšla na zahtevo prebivalcev samih, saj so
predvideli povečanje raznih kraj s strani mimoidočih voznikov. Splošno razširjena je bila tudi
trgovina z lesnimi izdelki. Steklarna v Glažuti, ki je bila sicer ustanovljena že 1835, ni zdržala dlje
kot do 1852, je pa bila poleg žagarske dejavnosti in topilnice železa v Čabru kljub temu pomembna
za zaposlovanje lokalnega prebivalstva; namreč prva žaga je bila zgrajena v Loškem Potoku istega
leta (drugi vir navaja 1856) zaradi potreb po zagotavljanju lesa za železnico proti Trstu (pot
prevažanja tramovja je potekala prek Nove Vasi in Cerknice). Kasneje je bila parna žaga na Hribu,
bližnje so bile v Dragi, Prezidu in na Gotenici ter v začetku 20. st. še ena parna na Travniku.
Zanimanje za les (zlasti jelke, ki je bila v tistem času bolj zastopana) se je torej sredi 19. st.
povečalo. V drugi polovici 19. st. so v gozdovih Loškega Potoka začeli s tesarsko dejavnostjo.
Loški Potok je bil že takrat v primerjavi z ostalimi na območju današnje občine največje središče.
Na širši regionalni ravni so postajali pomembnejši drugi centri; npr. skladišče lesa v okoli 36km
oddaljenem Rakeku, 12km oddaljena Sodražica, kjer so bili sejmi in kamor se je preusmerilo
vozaštvo z lesom (t.i. »furanje«); kasneje tudi v Žlebič. Za nekatere kmetije z malo zemlje je bila
bistvenega pomena tudi ovčjereja; s pomočjo kolovratov in lana (danes se ne goji) narejene volnene
izdelke se je v druga območja prodajalo ali zamenjevalo za hrano. Nekaj časa je bilo tudi razvito
opekarstvo na osnovi omenjenih glinastih nanosov v dnu depresij; nosilci naj bi bili po ljudskem
izročilu tujci. Značilne so bile tudi številne apnenice (pobočja Gotenice in proti Racni Gori), ki so
do danes zapuščene. Do preloma stoletja Loški Potok prebivalstveno niti ni veliko izgubljal (Tabela
5); med drugim se je prostor z dograditvijo dolenjske železnice približal drugim centrom, hkrati se
je zanimanje za les še povečalo. Dogajalo se je celo, da so nekateri kmetje utrpeli pomanjkanje
lesnih zalog zaradi izsekanosti okoliških gozdov. Osrednjost položaja Hriba v Loškem Potoku je
poudarjala zlasti lega na stičišču poti, ki so vodile proti Ložu, Blokam, Ribnici in Čabru. A vendar
je bilo podeželje kot odraz na postopno izboljšane zdravstvene, higienske razmere in posledično
zmanjševanje umrljivosti dojenčkov vse bolj prenaseljeno in delovnih mest v neagrarnem sektorju
za vse ni bilo dovolj (od 411 družin se jih je sredi 19. st. 372 ukvarjalo samo s kmetijstvom), zato so
se postopoma začeli prvi trendi izseljevanja kljub odpiranju novih parnih žag. Prebivalstvo je
koncem 19. st. odhajalo v mesta, rudnike, med drugim tudi v Ameriko, Francijo (kjer so gradili
železniške pragove), Kanado ali na delo v tuje gozdove. Slednji so bili tako zvani »hrvatarji«,
katerih tradicija z začetki v zgodnjem 19. st., ko je ovčarstvo prizadela kriza, je posebej značilna za
Loški Potok, saj je prebivalstvo čez zimo odhajalo na sezonska dela v gozdove od Hrvaške,
Slavonije do Romunije vse do druge svetovne vojne. To jim je predstavljalo dodaten vir zaslužka,
saj so bili obstoječi kmetijski pridelki skromni in že tako slabše kvalitete. Podobno vlogo je imela
domača obrt v smislu dopolnilne dejavnosti; značilni so bili nekateri kovači, čevljarji in krojači.
Izdelke iz lesa so nekateri prodajali na Hrvaškem in Ogrskem. Potočani so namreč imeli pravico
sekati les; izdelovanje lesenih posod, škatel, obodov in raznih drugih lesenih predmetov je ob manj
ugodnih naravnih pogojih za poljedelstvo (odstranjevanje kraške kamnine z njiv, ostre podnebne
razmere...) predstavljalo pomemben dodaten vir zaslužka. Možen vzrok za kasnejšo nenavezanost
Potočanov na tradicijo značilne ribniške suhe robe utegne izvirati iz odločitve ribniškega graščaka o
prodaji lesnih izdelkov po nizki ceni njemu in nato odkupovanju nazaj, kar je domnevno delovalo
nespodbudno za nadaljnji razvoj suhe robe (Šifrer - Bulovec, 1996). Med omenjenimi izseljenci v
zahodno Evropo in čez ocean je bilo največ mladih brez prihodnosti v domačem kraju in agrarni
delavci; skupno se je odselilo čez 1000 oseb, vendar je bil primanjkljaj vseeno prekrit, saj je bilo tik
pred začetkom prve svetovne vojne celo nekaj 100 prebivalcev več kot preteklo desetletje. Vrh
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emigracij je bil dosežen v prvem desetletju 20. stoletja; izseljeni so se izognili vojnama. Pri prvi so
nekateri sodelovali na soških frontah in pri judenburških uporih. Kmalu po prvi svetovni vojni v
tridesetih je KS Loški Potok v okviru kočevskega okraja spadala pod Dravsko banovino, sosednje
KS Draga, KS Trava (združili sta se 1937) so bile izločene iz kočevskega okraja in priključene
čabranskemu, ki je 1931 prešel v Savsko banovino. V tem času so območje Loškega Potoka
prizadele poplave in bolezni. To obdobje je pomembno predvsem z vidika tedanje razdružitve obeh
delov, kar je za sabo pustilo posledico poglabljanja razlik oziroma drugačnosti poteka in vsebine
zgodovinskih dogodkov; slednje se nadalje odraža še v sedanji enotni občini, ki si kljub razlikam (v
mišljenju, narečju, zgodovini) prizadeva zagotoviti preživetje in obstoj ter združiti prebivalstvo.
V času italijanske zasedbe je bilo območje Loškega potoka pod Ljubljansko pokrajino,
dragarsko območje je bilo pod Reško (izseljevanje v Dragarski dolini živečih Kočevarjev v začetku
druge svetovne vojne v Zasavje in drugam je bilo povezano s prihodom italijanskih in ne nemških
sil, tako kot so pričakovali). Med pomembnejšimi je bila organizacija ribniške čete na bližnji Travni
gori, partizani so bili razširjeni tudi na območju Dragarske doline, sedaj opustelem Medvedjeku in
drugod; problematično zanje je bilo sprva predvsem ovaduštvo s strani kočevskih Nemcev; le redki
so namreč vztrajali do konca vojne. Z njihovim postopnim izseljevanjem se je partizanska dejavnost
razširila, prav tako bolnišnična dejavnost (Ogenjca), oskrbovalne dejavnosti partizanom, preskrba z
orožjem in v letu 1942 prva, z mejami sicer nestabilna osvobojena ozemlja, ki pa s predeli Bele
Krajine, Banje Loke, Drage in Kočevske Reke s Kočevjem še niso vključevala območja Loškega
Potoka. Sočasno je naraščala potreba po ohranjanju obdelovanja zemljišč, saj so ta ostajala brez
gospodarjev. Povečal se je tudi problem oskrbe ranjenih, kar je bil razlog za postavitev omenjene
skrite bolnišnice s pripadajočim bunkerjem in bližnjo kraško jamo na gozdni, težko dostopni ravnici
Ogenjci pod istoimenskim vrhom, zahodno od Jelenovega Žleba, za katero so vedeli le izbranci.
Kljub dobri organiziranosti je bila zaradi izdajstva konec julija odkrita in uničena s strani italijanske
vojske. Južno od Starega loga blizu Kočevja je nastala prva slovenska brigada, ki je zagotovila prve
pomembnejše zmage nad okupatorjem na širšem območju Loškega Potoka, ko so bili izvedeni
napadi na štirideset članski italijanski bataljon Macerata v Jelenovem Žlebu jeseni 1942. Kljub
ustrahovanju so se italijanski odzivi odražali s požiganjem naselij na kotarskem, dragarskem in
obkolpskem območju, internacijo prebivalstva (Roška ofenziva, 1942) ter otežkočanjem stikov med
mesti in vasmi. Na potočansko območje se je italijanska vojska v času Roške ofenzive z okupacijo,
požigom sto in ene hiše ter 74 gospodarskih poslopij v vasi Travnik in uboji v Sodol nasilno
odvedenih moških znesla konec julija 1942, saj si je želela povrniti ugled in ohraniti italijansko
prevlado.
Kljub temu osvobodilno gibanje ni zamrlo, temveč se je še razširilo in marca 1943 v
Jelenovem Žlebu, kjer je še obstajala omenjena divizija Macerata, uspelo ustaviti novo Italijansko
ofenzivo (center poveljstva je bil v Sušaku pri Rijeki), katere namera je bila z odpravo proti Veliki
gori zatreti partizansko dejavnost v Pokolpju, na kočevskem in v Suhi Krajini. Partizani so zasedli
vrhove, povzročili beg italijanske vojske, ki je sicer nameravala izza hrbta napasti drugo skupino
partizanov, ki se je v tistem času borila na ribniškem območju, v doline, ob čemer so mnogi
nevedoč padli v lokalno brezno (pri Jelenovem Žlebu). Tam so bile tako že drugič z le malo žrtvami
odstranjene nasprotnikove sile, zato se območju kot sinonim pripisuje italijanski grob. V septembru
1943 so partizani razširili brigade v divizije in po dveh dneh porazili Grčariške četnike, ki so imeli v
tamkajšnji z bunkerji obdani postojanki vlogo varovalca italijanskih okupatorjev po tem, ko so se
slednji ob kapitulaciji že prej razbežali. Po nastalem kočevskem osvobojenem ozemlju so oktobra
istega leta posegli nemški okupatorji ob pomoči domobrancev, toda nadaljnja koncentracija bojev je
bila na območju Kočevja, Suhe in Bele Krajine in ni zajela potočanskega območja.
Po vojni je občina Loški Potok skupaj z Drago pripadala kočevskemu okraju. Značilna za
naselja je bila od nekdaj njihova večsestavnost; zaselek Bele Vode se je tedaj priključil Travniku.
Statistično opredeljevanje zaselkov kot delov naselja zamegljuje možnosti vpogleda v dejansko
raztresenost naselij. Vendar sta bila sestavna dela občine (KS Loški Potok in KS Draga) le malo
časa po vojni še bila navezana, kajti kmalu se je po raznih političnih peripetijah občino ukinilo in
dodelilo Loški Dolini. Za tem se je KS Loški Potok pripojil občini Sodražica in kasneje Ribniški
občini, KS Draga pa Kočevski. Povojne emigracije so se v upanju na boljše življenjske pogoje
preusmerile zlasti na Nemčijo (več o poglavju o emigracijah).
28

Socializem je v pokrajino prinesel pomembne spremembe, saj je z umeščanjem manjših
industrijskih obratov na podeželje omogočil zaposlovanje prebivalstva v neagrarnem sektorju.
Hkrati so se povečali pritiski na okolje, vendar so bili zanemarljivi v primerjavi z nekaterimi
drugimi območji. Širitev industrije je bila namreč intenzivnejša v centralnih naseljih izven
preučevanega območja; lokalno so se razvijali manjši obrati, ki so sicer zaposlovali večino
prebivalstva, vendar je prevladovala nekvalificirana delovna sila. Če bi bile v teh kritičnih trenutkih
možnosti za gospodarski razvoj domačega kraja bolje izkoriščene oziroma bi bila tedanja
centralistična politika razvoja večjih industrijskih centrov (kot tedaj Ribnice in Kočevja) omiljena in
bi se lokalno prebivalstvo z uvajanjem določenih panog in drugih gospodarskih dejavnosti
poskušalo zadržati doma, bi bile posledice tranzicijskega prehoda v tržni sistem najverjetneje manj
radikalne; hkrati je tudi vprašljivo, ali bi bilo to možno upoštevajoč, da je bil že samo telefonski
sistem (kaj šele druga infrastruktura) zgolj slabo razvit in pomanjkljiv vse do časa ustanovitve
občine.
Ob recentni ustanovitvi nove občine, kakršno poznamo danes, je bilo prebivalstvo prvotno
proti, saj sta sveta obeh KS sprožila ustavni spor kot odraz strahu oziroma bojazni, da se bo stanje,
kakršno se je vzpostavilo s propadom industrijskih podjetij ob tranziciji, še poslabšalo. Vendar je bil
razlog za to nepopolno razumevanje vzrokov za ustanovitev občine in slabo poznavanje novega
principa lokalne samouprave, na katerega se je prebivalstvo le počasi navajalo. Strah občanov je
izviral tudi iz nezaupanja v novi sistem načina financiranja občin (ki se je vzpostavil leta 1995),
odprlo se je vprašanje nadaljnje eksistence ter vpeljave številnih sprememb tudi na področju
zaposlovanja. Slabe izkušnje iz preteklosti, ko je bil Loški Potok pod Kočevsko in potem Ribniško
občino, so intenzivirale brezvoljnost in apatijo s strani prebivalstva. Prišlo je celo do enačenja
tranzicijskih problemov z nastankom nove občine, ki je stanje iz let 1993 in 1994, ko so se zapirale
tovarne, podedovala in si seveda za cilj zastavila omiliti nastale posledice. Dobra organiziranost
nekdanje krščanske demokratske stranke ima sicer veliko zaslug za ustanovitev nove občine, vendar
so se občani odločali na podlagi poznavanja ljudi, ki so kandidirali za župana in občinske svetnike,
in ne glede na pripadnost političnim strankam. Z nastankom je občina v skladu z Zakonom o lokalni
samoupravi sprejela za delovanje potrebne akte, kot pravna oseba pridobila pravico do
posredovanja, pridobivanja in razpolaganja s premoženjem ter se med drugim zavzela za skrb nad
vzdrževanjem in gradnjo krajevnih cest in druge infrastrukture, delovanje lokalnih služb in
pospeševanje kulturnih in društvenih dejavnosti. Zaradi majhnosti in želje po racionalnosti dela je
funkcije prvotno večih odborov skrčila v dva, in sicer odbor za gospodarstvo, varstvo okolja,
gospodarske javne službe, prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami ter Odbor za
negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti. Statut občine Loški Potok se je po ustanovitvi
večkrat spremenil v odvisnosti od sprememb zakona o lokalni samoupravi; nove spremembe je
možno pričakovati v primeru regionalizacije Slovenije na pokrajine. Kot del občine so opredeljena
naselja: Hrib – Loški Potok, Mali Log, Retje, Srednja vas – Loški Potok, Šegova vas, Travnik; Črni
Potok pri Dragi, Draga, Glažuta, Lazec, Novi Kot, Podplanina, Podpreska, Pungert, Srednja vas pri
Dragi, Stari Kot in Trava. Razdelitev na dve krajevni skupnosti (prvih sedem navedenih pripada KS
Loški Potok) je ostala tudi v novem mandatu, vendar ne več v vlogi samostojnih pravnih oseb,
temveč sta ostali pomembni zaradi lažjega delovanja občine in načina dela s krajani, ki krajevnima
skupnostma še vedno zaupajo in prek sedeža KS lažje izpeljejo različne akcije, ki so povezane z
dodatnim prispevkom občanov in prostovoljnim delom v občini. Do danes, ko se je stanje v vseh
pogledih bolj oziroma hitreje izboljšalo kot se je kdajkoli prej, se prebivalstvo večinoma čuti
pripadno svoji občini, sploh od leta 2003, ko je tudi Dragarski del upravno pripadel Ribnici in ne
več oddaljenemu Kočevju.
(Bambič, 2004; Ferenc, 2005; Gerlanc, 1956, str. 73 - 200; Glavonjić, 2005; Krajevni leksikon
Slovenije, 1971; Kočevarji - spletna predstavitev 1, 2006; Kočevarji - spletna predstavitev 2, 2006;
Občina Loški Potok - spletna predstavitev 1, 2006; Občina Loški Potok - spletna predstavitev 3,
2006; Odmevi, 1996; Odmevi 1999; Ogenjca, 2006; Simonič, 1939; Šifrer - Bulovec, 1996; Bambič
- vir; Vesel - vir)
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3.2. Prebivalstvo in problem emigracije
Celotno območje občine je po kriteriju trenda spreminjanja števila prebivalstva značilno
obmejno hribovito demografsko območje z okoli 2000 prebivalci na 135km2 površine (0'7%
Slovenije); skupno število prebivalstva v preučevanih naseljih danes znaša pod 1500 (Tabela 6) z
gostoto le okoli 30 preb. / km2 (KS Draga 472 ali 5'7), kar uvršča občino med najredkeje poseljena
območja v Sloveniji. Gostota prebivalstva je na območju današnje KS Loški Potok med letoma
1869 do 1890 naraščala (48 preb./ km2 leta 1890), nakar je med vojno upadla in se spustila na 38
leta 1948 ter se do danes še znižala na okoli 30, kar kaže na izumiranje starejšega prebivalstva kot
posledice izseljevanja in premajhnega števila rojstev zlasti od 60-tih dalje, zaradi česar se občina
uvršča med demografsko ogrožena. Zgovoren je tudi podatek, ki nakazuje na prehod od
tradicionalne večgeneracijske družine do današnje, namreč po podatkih franciscejskega katastra iz
časa Habsburžanov je leta 1830 živelo 7'7 prebivalcev v eni hiši, danes zgolj še povprečno 2'9
člana, kakor beležijo zadnji popisni podatki Statističnega urada (Šifrer - Bulovec, 1996, Popis
prebivalstva 2002). Več o gospodarskem prehodu bo navedeno v naslednjem podpoglavju.
Tabela 5: Pregled gibanja števila prebivalstva od 1869 do 2002
1869

1880

1890

1900

1910

1931

1953

1961

1971

1981

1991

2002

I
1961/1991

I
1961/2002

I
1991/2002

Hrib - Loški Potok

321

397

549

484

516

490

382

368

369

340

379

353

103

96

93

Mali Log

185

228

237

263

282

315

292

280

245

230

235

227

84

81

97

Retje
Srednja Vas - Loški
Potok

476

515

614

620

645

640

567

523

513

491

465

436

89

83

94

106

123

141

138

118

126

100

87

82

94

82

65

94

75

79

Šegova vas

126

159

189

190

207

229

218

178

165

150

138

120

78

67

87

Travnik

626

690

805

771

745

697

416

420

401

356

336

312

80

74

93

SKUPAJ

1840

2112

2535

2466

2513

2497

1975

1856

1775

1661

1635

1513

83

82

93

* po virih; - Krajevni leksikon Slovenije, Zv.2.1971, DZS, Ljubljana, str. 553
- Žnidaršič, B., 1997. Katalog razvojnih potencialov dežele suhe robe - Občina Loški Potok, Cerknica, str. 20 - 46
- Popis prebivalstva 2002, SURS
* opomba; - izračuni indeksov temeljijo na primerjavi vrednosti med navedenima letoma, v zadnji vrstici (skupaj) je naveden povprečni indeks, izračunan na podlagi
podatkov za skupne vrednosti med letoma.

Grafikon 4 :Pregled gibanja števila prebivalstva od 1869 do 2002
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Tabela 6: Zadnji veljavni podatki za število prebivalstva po starostnih skupinah v celotni občini Loški Potok, JV Sloveniji in Sloveniji in relativna
primerjava glede na skupno število prebivalstva, 2005
0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85-89

9094

9599

100+

SKUPAJ

občina Loški
Potok

88

91

137

142

142

137

115

150

141

160

129

91

85

109

122

95

69

18

19

2

0

2042

JV Slovenija

6630

6923

8255

9735

10441

10753

9664

10342

11256

10995

10017

7626

6081

6534

6043

4447

2508

706

398

74

6

139434

Slovenija

89351

92568

102957

123507

141356

153502

145499

149973

155302

156060

155623

122423

103456

95847

85872

65759

41018

12860

6784

1280

117

2001114

4.31

4.46

6.71

6.95

6.95

6.71

5.63

7.35

6.90

7.84

6.32

4.46

4.16

5.34

5.97

4.65

3.38

0.88

0.93

0.10

0.00

100

4.75

4.97

5.92

6.98

7.49

7.71

6.93

7.42

8.07

7.89

7.18

5.47

4.36

4.69

4.33

3.19

1.80

0.51

0.29

0.05

0.00

100

4.47

4.63

5.14

6.17

7.06

7.67

7.27

7.49

7.76

7.80

7.78

6.12

5.17

4.79

4.29

3.29

2.05

0.64

0.34

0.06

0.01

100

občina Loški
Potok [%]
JV Slovenija
[%]
Slovenija [%]

* vir;
- Statistične Informacije; Prebivalstvo, Slovenija, 30. junij 2005
* opomba; - izračuni relativnih deležev (spodnji del tabele) so narejeni na podlagi prikazanih originalnih podatkov; vrednost nekega starostnega razreda je postavljeno v
razmerje s skupnim številom prebivalstva, množeno s 100

Grafikon 5 :Primerjava relativnih deležev prebivalstva po starostnih skupinah med celotno občino Loški Potok, JV Slovenijo in Slovenijo, 2005
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Najnovejših podatkov po starostnih skupinah na ravni naselij še ni, zato je starostna
struktura prikazana za leto 2002 na podlagi popisnih podatkov. Ti medsebojno niso povsem
primerljivi zaradi spremenljivosti definicije od časa prvih popisov do zadnjega, ki za prebivalca
šteje osebe, ki imajo v naselju popisovanja običajno prebivališče in tudi svoje gospodinjstvo, do
kritičnega trenutka popisa pa iz gospodinjstva ni bila odsotna več kot leto; pri povojnih popisih so
bile štete osebe, ki so po lastni izjavi navedle, da imajo v naselju stalno prebivališče. Podatki za leto
2005 so na voljo zgolj na nivoju občine in definirajo prebivalca kot državljana Republike Slovenije
s prijavljenim stalnim prebivališčem v Sloveniji, brez tistih, ki so v tujini več kot tri mesece in so
svoj odhod prijavili na upravni enoti; upošteva tudi tujce z izdanim dovoljenjem za stalno ali
začasno prebivanje v RS, ki imajo prijavljeno stalno oziroma začasno prebivališče, tujce z
veljavnim delovnim ali poslovnim vizumom, ki imajo v Sloveniji prijavljeno začasno prebivališče
in osebe s priznano pravico do azila (Popis prebivalstva 2002 - definicije, SURS). Za sodobni
pregled gibanja števila prebivalstva bi bilo mogoče prikazati podatke o državljanih, vendar bi bil tak
pregled še manj primerljiv s popisnimi podatki za pretekla leta, saj so vštete le osebe s prijavljenim
stalnim prebivališčem v Sloveniji, hkrati so tovrstni podatki na voljo zgolj za preteklo desetletje, so
pa natančni.
Primerjava starostne strukture prebivalstva na območju KS Loški Potok med leti 1961 in
2002 (Grafikon 6) v glavnem jasno nakazuje na prebivalstveni prehod od bolj tradicionalne družbe,
ko je bil povprečni odstotek mladih (do pod 15 let) dosti višji (9'28) in odstotek starih (nad 65)
bistveno nižji (11'15) do bolj moderne leta 2002, ko je obeležen nižji delež mladih (6'46) in dvig
odstotka starih (19'11). Podobno izkazujejo absolutne vrednosti.
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Tabela 7: Primerjava absolutnega števila prebivalstva in deležev prebivalstva po starostnih skupinah za KS Loš. Pot. in Slo. med leti 1961 in 2002
a)

Prebivalstvo po starostnih skupinah in spolu, Popis stanovništva 1961

KS Loški Potok
Slovenija

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65+

SKUPAJ

194

173

152

110

150

157

139

80

52

95

116

122

117

208

1865

66985

91352

97769

87806

71852

139391 151048 144209 122955 124886 130030 128472 109026

124218 1591510

KS Loški Potok
[%]

10.40

9.28

8.15

5.90

8.04

8.42

7.45

4.29

2.79

5.09

6.22

6.54

6.27

11.15

100

Slovenija [%]

8.76

9.49

9.06

7.73

7.85

8.17

8.07

6.85

4.21

5.74

6.14

5.52

4.51

7.81

100

nepop.

1511

0.09

b) Prebivalstvo po starostnih skupinah in spolu, Popis prebivalstva 2002
0-4

5-9
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15-19

20-24

25-29
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35-39

40-44

45-49
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55-59

60-64

65+

SKUPAJ

KS Loški Potok

68

98

125

109

101

88

107

106

120

91

69

48

85

287

1502

Slovenija

88183

96174

115810 130029 147687 144977 140612 153518 152142 158611 138542 105161 103609 288981 1964036

KS Loški Potok
[%]

4.53

6.52

8.32

7.26

6.72

5.86

7.12

7.06

7.99

6.06

4.59

3.20

5.66

19.11

100

Slovenija [%]

4.49

4.90

5.90

6.62

7.52

7.38

7.16

7.82

7.75

8.08

7.05

5.35

5.28

14.71

100

* opomba; - izračuni relativnih deležev (spodnji del tabel) so narejeni na podlagi prikazanih originalnih podatkov; vrednost nekega starostnega razreda je
postavljeno v razmerje s skupnim številom prebivalstva, množeno s 100

Grafikon 6 : Primerjava relativnih deležev prebivalstva po starostnih skupinah za KS Loški Potok in Slovenijo v letih 1961 in 2002
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Po franciscejskem katastru naj bi v letu 1830 v preučevanih naseljih živelo 2121 ljudi, od
tega največ v Travniku. Na prehod od mladega do starega demografskega režima nakazujejo tudi
podatki o visoki smrtnosti in rodnosti za preučevana naselja (med leti 1801 in 1840 se je rodilo
2624 otrok ali povprečno 67 na leto, umrlo pa 1809 oseb (povpr. 46 letno), pri čemer je bila
smrtnost novorojencev visoka, saj je bilo 1'5% mrtvorojenih, 11'5% jih ni dočakalo prvega leta
starosti, skupno 1/3 ni dočakalo šestega leta. Vzroki za visoko smrtnost seveda izhajajo iz tedaj
slabših socialno-zdravstvenih razmer in številnih bolezni (epidemij), tudi sklepanje zakonskih zvez
je bilo večinoma že med 15 in 20 letom starosti, pri čemer je bila večina zvez sklenjena poleti
zaradi odsotnosti moškega prebivalstva čez zimo (delo v tujih gozdovih). Po podatkih Statističnega
urada je bilo leta 2004 v celotni občini 14 živorojenih in 21 umrlih. Vzroki za današnjo slabo
demografsko sliko izhajajo zlasti iz povojnega obdobja, saj je KS Loški Potok pred tem le malo
izgubljala; povojno odseljevanje je bolj prizadelo Dragarsko dolino, saj se je od tam odselila večina
nemškega prebivalstva. Posebno izrazit povojni upad števila prebivalstva beležijo Travnik, ki je bil
med vojno najbolj prizadet in je bila potrebna celovita obnova, Šegova vas in Retje; najmanj je
izgubljal Hrib - Loški Potok kot stalno središče območja. Obenem je bil za povojno obdobje
značilen primanjkljaj prebivalstva v spodnjem delu zrelega kontingenta ne le v preučevanih naselij,
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temveč tudi v celi Sloveniji, k čemur najverjetneje prispeva nižji odstotek moškega prebivalstva po
vojni (Tabela 7). Do tedaj večinoma agrarna naselja v zaprtem geografskem prostoru v veliki
oddaljenosti od takrat glavnega občinskega centra v Kočevju, ki se po mnenju potoških občinskih
svetnikov za gospodarski položaj občine ni dosti zanimal, so razmeroma pozno in počasi doživljala
industrializacijo in še ta je bila skromna v primerjavi s sosednjimi centri, zato se je prebivalstvo
zaposlovalo tudi v slednjih. Razvijajoči se manjši (večinoma lesnoproizvodni) industrijski obrati kot
odraz policentričnega pristopa razvoja prostora v času socializma v Sloveniji so zagotavljali delo
zlasti nekvalificirani delovni sili (npr. Riko kovinsko-predelovalna industrija, ustanovljena 1982,
Saturnus avtooprema, Inles in Lip lesno-predelovalni industriji, BPT tekstil; skupaj so zagotavljali
nekaj pod 500 delovnih mest), zato je že takrat primanjkovalo mest za višje izobraženi kader. Mladi
se v domačem kraju niso imeli možnosti nadalje šolati, niti niso videli prihodnosti v kmetijstvu v
domačem kraju, kar je postopoma pospešilo emigracije v bližnje centre, zlasti v Ljubljano in
Kočevje s temeljnim vodilom pridobiti si razen izobrazbe tudi (stabilno) delovno mesto, večjo
socialno in zdravstveno varnost ter družino; gre torej za ekonomsko-socialne motive. Tretji
migracijski tok je potekal čez mejo na Hrvaško (Rijeka, Delnice) s temeljnim motivom pridobitve
zaposlitve v gospodarskih središčih, nekatere so vodile tudi sorodstvene vezi. Po ocenah so ostale
destinacije manj pogoste oz. le manjši del prebivalstva je migriral drugam kot v omenjena naselja,
vsekakor pa v urbana središča z večjimi možnostmi za pridobitev zaposlitve. V domačem okolju je
ostalo večinoma ostarelo prebivalstvo, pri čemer je potrebno poudariti, da je bilo že v inicialni fazi
odseljevanja v prebivalstveni starostni strukturi relativno bolj zastopano kot v Sloveniji (v
šestdesetih 11'5% v KS Loški Potok, 7'81 Slovensko povprečje; Tabela 7). Razumljivo je, da je to
za seboj pustilo posledice v pokrajini, spremembe v rabi tal, negativne posledice na ekonomskosocialnem področju, beg možganov in s tem potenciala kadrov, ki bi skrbeli nadaljnji razvoj.
Današnje stanje selitvenega gibanja se je po značaju spremenilo; proces emigracije vključuje manj
udeležencev, saj je manj prebivalstva, ki bi se sploh lahko izseljevalo; po podatkih Statističnega
urada je za celo občino značilen negativni skupni selitveni prirast v letu 2003 (-4), k čemur so
največ prispevale izselitve v druge občine, skupni naravni prirast je znašal -5 (Prebivalstvo Selitveno gibanje; Statistični letopis 2004). V letu 2004 občina beleži pozitivni selitveni prirast (8),
vendar skupni naravni prirast (-7) omenjeno vrednost v strukturi celotnega prirasta zmanjšuje
(Prebivalstvo - Selitveno gibanje; Statistični letopis 2005). Število trajnih emigracij se je zmanjšalo,
povečale so se dnevne migracije. Vzrok je potrebno iskati v obdobju tranzicije, saj so dotedaj
obstoječa podjetja, ki so bila zaposlovala delovno aktivno prebivalstvo občine, na novem trgu le
malo časa obstala, namreč v času navezanosti na notranji trg so le malo vlagala v razvoj, zaradi
česar so razvojno zaostala, postala nekonkurenčna, hkrati pa imela premalo kvalificirane delovne
sile oziroma kadrovskega potenciala. S propadom se je brezposelnost dvignila na nad 30% (ali 350
od aktivnih 1062 v celi občini leta 1996; CRPOV, 2000) in na tem nivoju trajala še do leta 1996. V
glavnem se je ženska delovna sila prezaposlila v podružice v drugih centrih (npr. v Ljubljano),
dnevna migracija je ostala poglavitni proces tudi ob ustanovitvi občine do danes, kar na nek način
uvršča naselja občine med spalna naselja. Prevladujoče smeri dnevnih migracij (po grobih ocenah
skupaj zavzemajo med 60 in 70% od danes okoli 500 delovno aktivnih prebivalcev KS Loški Potok;
533 po popisu iz leta 2002) so na prvem mestu Loška dolina (Kovinoplastika in lesni obrat Marof;
zaposlujeta okoli 120 delovno aktivnih; do tja je tudi organiziran dnevni avtobusni prevoz), sledijo
Ljubljana (okoli 30, večinoma Saturnus - avtooprema), ostalo v Ribnico (organiziran dnevni
delavski prevoz), Kočevje, Novo vas, Sodražico, Litijo... Stopnja registrirane brezposelnosti se
postopoma zmanjšuje (leta 2000 je znašala okoli 15%, danes se giba med 8 in 10; Državni Portal
RS, 2006), kar je povezano z odpiranjem novih obratov (več v naslednjem podpoglavju). Možen
vzrok za rahlo pozitivni prebivalstveni prirast v zadnjih letih je vračanje prej izseljenega
prebivalstva na stara leta nazaj v domači kraj (več, pogl. 4.); danes predstavlja staro prebivalstvo v
celotni občini nad 20% vsega prebivalstva, kar je še vedno več od Slovenskega povprečja (15'4) in
povprečja Jugovzhodne statistične regije (14'8). Zaskrbljujoč je zlasti primanjkljaj mladega
prebivalstva v spodnjem zrelem kontingentu (Grafikon 5), namreč ravno ta bi moral biti najbolj
zastopan, saj načeloma vključuje najbolj aktivne delavce v začetnih fazah delovne dobe. Glede na
nadpovprečen odstotek mladih do pod 15 let (podobno ugotavlja raziskava iz leta 1999 za KS Loški
Potok, ki na podlagi vzorčenja navaja 1'9 otrok na gospodinjstvo) se bo vrzel zapolnila, vendar je
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vprašljivo zaposlovanje mladih, saj je bilo po zadnjih podatkih na Centru za socialno delov Ribnici,
ki med drugim vključuje tudi območje občine, med prejemniki socialne pomoči največ mladih
(nadpovprečno v primerjavi s Slovenijo), saj v domačem okolju ne dobijo delovnega mesta. Po
drugi strani trend števila mladega prebivalstva stalno upada (Tabela 8, Grafikon 7). Še vedno ostaja
problem zaposlovanja ženske delovne sile. Med odraslimi naj bi bilo v 30 gospodinjstvih 34
študentov ali 1'2 na gospodinjstvo, ki se bo slej ko prej moralo zaposliti, vendar trenutno
najverjetneje ne v domačem kraju.
(Bambič, 2004; CRPOV, 2000; Fajfar, 2005; Fajfar, 2006; Ocena ogroženosti, 1995; Popis
stanovništva 1961, Popis prebivalstva 2002; Šifrer - Bulovec, 1996; Košmerl - vir; Vesel - vir)
Tabela 8: Gibanje števila prebivalstva v mladem kontingentu (0 do pod 15 let) od leta 1999 do danes
a) absolutne vrednosti;
b) preračun na relativne vrednosti glede na skupno št. preb.
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

0 - pod 5

97

90

90

89

100

99

88

0 - pod 5

4.65

4.36

4.36

4.32

4.86

4.83

4.31

5 - pod 10

147

143

131

117

96

93

91

5 - pod 10

7.05

6.93

6.34

5.68

4.67

4.54

4.46

10 - pod 15

129

139

147

145

147

145

137

10 - pod 15

6.19

6.73

7.12

7.04

7.15

7.08

6.71

skupaj mladi
skupaj vsi
preb.

373

372

368

351

343

337

316

18.02

17.81

17.05

16.67

16.46

15.48

2064

2066

2059

2057

2048

2042

skupaj mladi
skupaj vsi
preb.

17.90

2084

100

100

100

100

100

100

100

* vir;

Prebivalstvo po starostnih skupinah in spolu, občine, 30.6.; Statistični urad Republike Slovenije

Grafikon 7: Prikaz gibanje števila prebivalstva v mladem kontingentu (0 do pod 15 let) od leta 1999 do danes
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3.3. Gospodarska funkcija območja, hierarhična struktura in tipi naselij
V prejšnjem podpoglavju je bil poudarek na demografskih značilnostih, v tem podpoglavju
je izpostavljen gospodarski vidik, ki je poglavitni vzrok za slabo demografsko sliko preučevanega
območja in ga je zato potrebno podrobneje opredeliti. Posebna pozornost se namenja sedanjemu
stanju, gospodarski funkciji območja in naseljem. Gospodarski prehod jasno odražajo statistični
podatki (Tabela 9 in Grafikon 9), saj je bil odstotek v primarnem sektorju zaposlenega delovno
aktivnega prebivalstva KS Loški Potok v 60-tih letih še vedno prevladujoč (nad polovico;
Slovensko povprečje je bilo 40% z izjemo perifernih območij ob hrvaški meji, kjer je bil delež
višji), zaposlenost v industriji je znašala 26% (Slovenija okoli 30%), zaposlenih v terciarnem
sektorju je bilo malo (nekaj nad 10%). Vzroki za zmanjšanje deleža v primarnem sektorju
zaposlenega prebivalstva po popisnih podatkih na okoli 4'5% (Slovenija 4) in dviga v zaposlovanju
v industriji na 58 (Slovenija 38) in terciarnem sektorju na 33 (Slovenija 53) do leta 2002 bodo
podrobneje opredeljeni v nadaljevanju. Popisni podatki se zdijo precej netočni, namreč v kategorijo
neznanega sodi skupno 5%, kar nadalje pomeni, da je vrednost za primarni sektor najverjetneje
prenizka oziroma podcenjena, namreč istovrstni podatki po dveh drugih virih (po Anketi o delovni
sili in po SRDAP, ki se zbirajo mesečno zgolj na državni ravni), navajajo rahlo drugačno strukturo.
Namreč preračunano po podatkih iz vira Delovno aktivno prebivalstvo po SRDAP oziroma
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Statističnega registra delovno aktivnega prebivalstva, so vrednosti za delovno aktivno prebivalstvo
v Sloveniji leta 2002; 5'6% v primarnem sektorju (od česar 5'5 v kmetijstvu), 39'9 v sekundarnem in
54'4 v terciarnem; v letu 2004 pa 5'1% v primarnem sektorju (od tega 5% v kmetijstvu), 38'9% v
sekundarnem in 56% v terciarnem. Tovrstnih podatkov na ravni naselij za leto 2004 ni, zato je
potrebno na vsebino Tabele 9 in Grafikona 8 gledati kritično (Geografski atlas Slovenije 2000,
2002, str. 266, 267; Popis stanovništva 1961, Popis prebivalstva 2002).
Podatki za Tabelo 7 so povzeti na podlagi citiranih popisnih podatkov in so grupirani v tri
kategorije gospodarskih sektorjev na način, kot je naveden v Geografskem atlasu Slovenije 2000.
Podrobnejše navedbe o vzrokih za odsotnost nekaterih podatkov so navedene pod omenjeno tabelo,
preračuni dejanskih podatkov v relativne so glede na skupno število delovno aktivnega prebivalstva,
razlog je težnja po možnosti za primerjavo le-teh s slovenskim povprečjem.
Začetki gospodarskega prehoda segajo z zametki še v predvojno obdobje, ko sta se razvijala
na lesnih zalogah temelječa obrt in rokodelstvo. Lik Potočana je že asociativno vezan na gozd; ob
delu v domačih in tujih je prebivalstvo prevzelo življenjske navade, pridobilo spretnosti in izkušnje.
Tabela 9: Primerjava absolutnih in relativnih vrednosti zaposlenosti delovno aktivnega prebivalstva po sektorjih za naselja KS Loški Potok v letih
1961, 1991 in 2002

neznano

terc. (storitvene)

sek. (ind. dej.)

prim. (kmetijske dej.)

skupaj

neznano

terc. (storitvene)

sek. (ind. dej.)

prim. (kmetijske dej.)

skupaj

neznano

terc. (storitvene)

sek. (ind. dej.)

prim. (kmetijske dej.)

skupaj

a) absolutne vrednosti (1961, 1991, 2002 od leve proti desni)

Hrib - Loški Potok

151

74

29

34

14

174

35

95

44

0

122

4

60

53

5

Mali Log

120

63

39

10

8

121

23

90

8

0

89

4

60

22

3

Retje
Srednja Vas - Loški
Potok

205

104

64

20

17

211

59

130

22

0

158

5

102

46

5

39

23

14

1

1

45

13

28

4

0

15

5

Šegova vas

91

60

16

7

8

63

10

43

10

0

41

11

5

Travnik

227

146

62

13

6

181

57

101

23

0

123

11

71

38

3

SKUPAJ

833

470

224

85

54

795

197

487

111

0

533

24

308

175

21

878789

119708

411911

343001

4169

818304

32649

311180

431494

42981

SLOVENIJA

terc. (storitvene)

100

20.11

54.60

25.29

0.00

100

3.28

49.18

43.44

4.10

6.67

100

19.01

74.38

6.61

0.00

100

4.49

67.42

24.72

3.37

Retje
Srednja Vas - Loški
Potok

100

50.73

31.22

9.76

8.29

100

27.96

61.61

10.43

0.00

100

3.16

64.56

29.11

3.16

100

58.97

35.90

2.56

2.56

100

28.89

62.22

8.89

0.00

100

Šegova vas

100

65.93

17.58

7.69

8.79

100

15.87

68.25

15.87

0.00

100

26.83

12.20

100

64.32

27.31

5.73

2.64

100

31.49

55.80

12.71

0.00

8.94

57.72

30.89

2.44

SKUPAJ

100

56.42

26.89

10.20

6.48

100

24.78

61.26

13.96

0.00

?

4.50

57.79

32.83

3.94

SLOVENIJA

100

100

13.62

46.87

39.03

0.47

100

3.99

38.03

52.73

5.25

100

neznano

sek. (ind. dej.)

9.27

8.33

Travnik

prim. (kmetijske dej.)

terc. (storitvene)

22.52

32.50

skupaj

sek. (ind. dej.)

19.21

52.50

neznano

prim. (kmetijske dej.)

49.01

100

skupaj

terc. (storitvene)

100

Mali Log

neznano

sek. (ind. dej.)

Hrib - Loški Potok

skupaj

prim. (kmetijske dej.)

b) relativne vrednosti (1961, 1991, 2002 od leve proti desni)

* po virih; - Delovno aktivno prebivalstvo po dejavnosti, naselja, Slovenija, Popis prebivalstva 2002; Popis Stanovništva 1961;Krajevni leksikon Slovenije, 1995
* opomba; - Podatkov za leto 1961 za celo Slovenijo ni bilo mogoče natančno grupirati v sektorje zaradi odsotnosti podatkov za število zaposlenih v gradbeništvu in
osebnih storitvah; v nadaljevanju besedila bodo zato predstavljeni podatki iz drugih virov
- Nekateri podatki za leto 2002 manjkajo, zaradi česar tudi preračun v relativne vrednosti ni natančen; za Šegovo vas leta 2002 je znan skupen podatek o
številu delovno aktivnih, toda ni navedeno, koliko od tega je v primernem in koliko v sekundarnem sektorju
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Grafikon 8 : Delež delovno aktivnih zaposlenih po sektorjih v letih 1961, 1991 in 2002 v naseljih KS Loški Potok in v Sloveniji

* (na podlagi istih virov kot Tabela 9)

47.19

26.03

viš., vis., uni., podipl. izobr.

srednješolska izobr.

poklicna izobr.

osnovnošolska izobr.

brez izobr.

skupaj

viš., vis., uni., podipl. izobr.

srednješolska izobr.

poklicna izobr.

skupaj

brez izobr.

osnovnošolska izobr.

Tabela 10: Družinske kmetije po šolski izobrazbi gospodarjev v občini Loški Potok, JV Sloveniji in Sloveniji 2000
a) absolutne vrednosti
b) preračun na relativne vrednosti

SLOVENIJA

86240

9717

40698

22448

10596

2781

100

11.27

12.29

3.22

JV Slovenija

9527

1776

4210

2255

1035

251

100

18.64

44.19

23.67

10.86

2.63

občina Loški Potok

211

8

136

40

22

5

100

3.79

64.45

18.96

10.43

2.37

* vir; - Popis kmetijstva 2000, SURS

Kmetijstvo je bilo od nekdaj samooskrbno, saj (je) prebivalstvo pridelano porabi(lo) zase,
občasno jim je celo primanjkovalo žita, po katerega so hodili peš v Sodražico. Iz preteklosti se je
ohranila oblika njiv v ozkih progah, pravokotno na smer doline (slednje je bilo prvič podrobneje
navedeno v franciscejskem katastru iz 19. st.); od njiv proti robovom depresij sledijo travniki ali
pašniki. Danes so seveda skupne površine njiv manjše, razdalje do gozdnega roba pa skrajšane
(Slika 1). Značilno za preteklo urejanje omenjenih površin je zlaganje kamnov v t.i. »grumble«
oziroma kopice, pa tudi v obliko zidov brez malte, ki so jih do danes večinoma prerasli trava in
grmičevje. Izmed žit se je pridelovalo pšenico, ječmen, oves, proso, rž, ajdo, od gomoljnic repo in
korenje, od stročnic bob. V 18 st. se je uvajalo pridelavo krompirja in koruze in v 19. st. sta kot novi
vrsti že prevladala, saj uspevata tudi na višjih nadmorskih višinah v ostrejših klimatskih pogojih.
Glede na vrste gojenih kultur se je na podlagi omenjenega katastra odmerjal davek. Deteljo, za
katero so pogoji z vidika lastnosti prsti ugodni (nevtralne do zmerno kisle prsti), so namenjali
živini, pridelava lana je bila skromna, več je bilo zelja in repe. Hrib je imel od nekdaj najmanj njiv,
kar je posledica velikih naklonov. Danes je gojenje koruze in pšenice po donosnosti in površini
zanemarljivo, saj se je razen klimatskih pogojev (ne le kot posledice povečevanja razpona
temperaturnih ekstremov, temveč zlasti zaraščanja gozda, ki zmanjšuje trajanje sončevega
obsevanja) spremenila tudi starost in število dela sposobnih kmetijskih delavcev, obenem se je
povečal problem divjadi; npr. jeleni, srne, ki grizejo poganjke in delajo škodo tudi v gozdovih.
Izmed vloženih odškodninskih zahtevkov so od zahtevanih dobili povrnjenih okoli 40% odškodnine
(podatek iz leta 1997). Glede na usmerjenost kmetijstva v govedorejo ne preseneča dejstvo, da je
pridelava krmnih rastlin prevladujoča (gre za tipičen krmni kmetijski sistem), saj se na območju
celotne občine izmed 197 družinskih kmetij z njivami s tem ukvarja 112 družinskih kmetij; krmne
rastline se prideluje na 58'29ha (nad dve tretjini od celotne površine njiv oziroma 84'77ha), sledi
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pridelava krompirja in zelenjave, ni pa pridelave industrijskih rastlin, saj za to ni naravnih pogojev
(hladna klima, malo uravnanega površja, lastniška struktura). Vseh družinskih kmetij na območju
celotne občine je po podatkih Popisa kmetijstva 211, po najnovejših podatkih Kmetijsko-svetovalne
službe 220 (to je tistih, ki vlagajo za subvencije v kmetijstvu); izmed teh se jih 130 ukvarja z rejo.
Izmed 220 družinskih kmetij jih je 154 v KS Loški Potok.
Z vidika sprememb v zemljiških kategorijah je potrebno opredeliti zlasti spremembe v
površinah gozda in travnikov; v začetku 19. st. naj bi bilo od celotnega ozemlja tedanjih katastrskih
občin (k.o. Travnik, Retje in Hrib, kar velja še danes) z gozdom (to je 6159ha) natanko 45'82%
(2822ha) travnikov, pašnikov 12'9% (798ha), njiv 7'83% (482ha; od česar je bilo zgolj 7'2% njiv
prvega kakovostnega razreda), 32'32% gozdov (1990ha) in nekaj (1'06%) ostalih kategorij;
kmetijskih površin je bilo torej (brez gozda) 66'6% (4012ha). Prevladovale so majhne in prostorsko
raztresene njive, pri čemer so bile nekatere tudi več kot uro hoda stran od kmečkega doma. Ne
glede na to so bile obdelane vsako leto; značilna je bila uporaba naravnega gnoja, petletno
kolobarjenje in oranje z leseno brano z železnimi zobmi. Za ohranjanje travnikov so domačini
skrbeli tako, da so spomladi populili mlade poganjke, očistili grmičevje in površine pregrabili.
Zaradi posledične odsotnosti vegetacije na takih odprtih površinah in večjih množin padavin kot
danes je bil proces denudacije bolj izrazit; po drugi strani je za dna depresij značilno poplavljanje in
nanašanje blata, zato ni presenetljivo, da je bilo v Retjah največ travnikov (58%), ki so jih raje kot
za poljedelstvo namenili za oskrbo živine s senom. Kljub navedenim naravnim pogojem je bila
košnja dvakrat v letu, nakar je sledila paša. Travnikov, ki jih je deloma že takrat poraščalo drevje, je
bilo četrtino. Tudi prave pašnike so kosili enkrat v letu poleti. Novejši podatki iz Popisa kmetijstva
2000 so na voljo na ravni občine, zato niso povsem primerljivi s prej navedenimi podatki, pa vendar
se še toliko bolj jasno pokaže drastično zmanjšanje kmetijskih zemljišč v uporabi, saj jih je na
ozemlju celotne občine 1492ha ali 11% površine občine (KS Loški Potok 922'6ha po podatkih
Kmetijsko-svetovalne službe) in še te so vse v lasti družinskih kmetij, katerih gospodarji imajo
večinoma osnovnošolsko izobrazbo (skoraj dve tretjini, kar krepko presega povprečje JV Slovenije
in Slovenije v celoti; Tabela 10), manj poklicno (18%) in najmanj višjo ali visoko. Vzroki so bili v
preteklosti zlasti v bolj ali manj celodnevni zaposlitvi (delo večinoma nekvalificirane delovne sile v
tovarnah in popoldne na kmetiji), ki ni dopuščala nadaljnjega pridobivanja izobrazbe; posledice se
odražajo še danes, ko se z odhodom mladega prebivalstva, ki v kmetijstvu ne vidi prihodnosti,
odlije potencialno znanje. Zemljiške kategorije so danes povsem drugačne; vseh kmetijskih zemljišč
v uporabi je na območju celotne občine več kot pol manj v primerjavi z istim podatkom iz 19. st., ki
je veljal le za KS Loški Potok. Od navedenih 1492ha je največ travnikov s pašniki (1398ha ali
93%), sledijo njive z vrtovi (84'77 ali 5'68) in nekaj sadovnjakov. Slednji so ekstenzivni (največ je
jablan, sliv, višenj in hrušk, ki še lahko prenesejo ostre klimatske razmere; marelic in vinskih trt je
malo) in tudi sicer jih je več na skrajno južnem delu občine, obsijanem povirju Čabranke. V samem
Loškem Potoku naravni pogoji za sadjarstvo niso bili in še vedno niso ugodni (v 19. st. so
predstavljali v preučevanih naseljih 0'04% površine, od česar največ na obsijanem Hribu, nič v
Retjah), za vinogradništvo niti prisoje niso ugodne, saj so letne temperature prenizke, temperaturna
nihanja pa preveč izrazita; tako obstajajo manjše trte za lastno porabo in še teh je več v Dragarski
dolini. Vseh zemljišč v uporabi (pomeni isto kot vsa kmetijska zemljišča, vendar ne glede na to ali
jih družinske kmetije obdelujejo ali ne) je 3530ha. Da bi bilo mogoče natančneje primerjati
navedene podatke iz 19. st., je potreben preračun in upoštevati tudi gozdne površine (čeprav se
danes ne smatrajo kot kmetijske površine v uporabi); upoštevaje podatek o skupni površini gozda na
območju celotne občine (pogl 2.5.) je možno navesti, da travniki s pašniki predstavljajo 11'37% od
skupne površine kmetijskih zemljišč v uporabi z gozdom (pomeni površin travnikov s pašniki v
razmerju s seštevkom gozdnih in vseh kmetijskih zemljišč v uporabi), njive z vrtovi le 0'69%. Po
grobih ocenah relativne vrednosti o zastopanosti posameznih kategorij na ravni cele občine dokaj
dobro predstavljajo tudi povprečje KS Loški Potok (v Dragarski dolini je relativno nekaj več
pašnikov in več gozda, sicer ni večjih razlik), kar jasno nakazuje na prisotnost procesa zaraščanje
kulturne krajine (več odstavku o zaraščanju). Na ostanke nekdanjih njiv danes kažejo terase (npr.
nad Hribom, Malim Logom), ki so nastale zaradi oranja, ostajajo tudi značilni neorani pasovi med
pasovi obdelanih njiv (prvih je več).
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Po velikosti zemljiških posesti so v prvi polovici 19. st. prevladovala zemljišča z 11 do 16ha
(skoraj 1/3 posestnikov) in 5 - 10ha (četrtina), ostalo so bile že takrat zemljišča s pod 5ha (23%)
oziroma pod 1ha (10%), kar ne zadostuje za donosno tržno kmetijsko rabo, še zlasti ne upoštevajoč
manj ugodne klimatske razmere, obdobno pomanjkanje vode, reliefno razgibanost ponekod precej
kamnitega kraškega površja z večinoma plitvimi prstmi na pobočjih in poglobljenimi zgolj na dnu
podolja. Le večje kmetije so imele hlapca in deklo, ostali so bili v iskanju dodatnega zaslužka.
Značilna je bila tudi oblika kajžarstva (v prvi polovici 19. st. naj bi jih bilo skoraj 60), ki so se
preživljali z vsakodnevnim delom pri omenjenih večjih kmetijah in načeloma niso imeli na voljo
lastnih virov vode, temveč so si jo morali odslužiti. Odstotek v kmetijstvu zaposlenih je bil in je
kljub znatnemu upadu še vedno je nadpovprečen v primerjavi s slovenskim povprečjem (Grafikon
8). Danes je velikost kmetijske zemljiške posesti v uporabi (brez gozda) na območju celotne občine
manjša (1492ha) kot je bila v 19. st. le na območju KS Loški Potok (prejšnji odstavek); največ
kmetijskih gospodarjev (81 ali 38'39%) ima med 5 do pod 10ha, sledijo tisti z 2 do pod 5 (58 ali
27'49%; v JV Sloveniji in celotni Sloveniji prevladujejo te), manj je takih z 10 in več ha (52 ali
24'64%) in takih s pod 2ha posesti (20 ali 9'48%). Povprečna velikost kmetij v celi občini je okoli 8
do 9ha, največja ima nekaj nad 30ha. Primerjava podatkov iz 19. st. s popisnimi nakazuje na ne le
na absolutno zmanjšanje kmetijskih zemljiških posesti, temveč tudi na zmanjšanje le-teh na
gospodarja. Razen na vzroke, ki izhajajo iz načina razdeljevanja zemljišč med dediče, je potrebno
poudariti tudi razparceliranost teh zemljišč in problem dvolastništva med Slovenijo in Hrvaško, saj
so posesti tam izostale izven območja Evropske Unije - slednje je povzročilo temeljno oviro pri
dostopu do teh površin zlasti prebivalcem Dragarske doline, saj so bile z vstopom v unijo
tradicionalne in načeloma krajše poti presekane (več, pogl. 4); ta problem za prebivalce KS Loški
Potok ni tako izrazit, ker na območju Hrvaške skoraj nimajo zemljišč. Po drugi strani so se številna
oddaljena zemljišča že tako prej zarasla in jih ponekod že povsem prekriva smrekov gozd. Čeprav
je velikostna struktura v relativnem smislu glede na slovensko povprečje dokaj ugodna, je večina
površin namenjena paši in ne delovno intenzivnemu poljedelstvu, ki bi lahko bilo vsaj nekoliko bolj
donosno kot je sedaj.
Bolj kot poljedelstvo zaradi naravnih pogojev prevladuje živinoreja; razmerje je danes bolj
kontrastno kot je bilo v preteklosti, saj je bilo poljedelstvo vendarle bolj razširjeno kot danes, ko so
se številne njivske površine spremenile v travnike ali pašnike ali celo gozd (Slika 2). V prvi
polovici 19. st. je bilo v preučevanih naseljih skupno 2229 glav živine, od česar največ krav (612),
volov (540; za vleko pri oranju) in ovc (520), manj je bilo svinj in konj (razlike po zastopanosti v
skupinah naselij so majhne). Konje so večinoma kupovali na Hrvaškem, govedo in ovce so bili
domačega porekla; večinoma je bila vzreja ovc in svinj za domače potrebe. Prodajalo se je malo; za
to ni bilo in še vedno ni interesa s strani mladega prebivalstva, ki bi utegnilo nadaljevati z
donosnejšim kmetijskim gospodarjenjem. Današnji podatki nakazujejo, da se dobra polovica
kmečkih gospodarjev (109 od 211 po Popisu kmetijstva) družinskih kmetij v celi občini se ukvarja z
mešano živinorejo, slaba tretjina izključno s pašno, ostali kombinirajo živinorejo z rastlinsko
pridelavo. V relativni strukturi še vedno največ predstavlja govedo, čeprav je za območje občine
značilna odsotnost veterinarskih služb (najbližja postaja je v Ribnici), kar med drugim deloma
otežkoča zagotavljanje reprodukcije goveda, prav tako je za uslužnosten zakol potrebno voziti
živino v Velike Lašče, Škofijo Loko, Postojno. Po podatkih Kmetijsko-svetovalne službe je stopnja
obremenitve na ha kmetijskih zemljišč v obdelavi pod 0'5GVŽ, za kar je letno potrebne okoli 2'5t
krme (preračun v seno). Nizka gostota glav velike živine hkrati pomeni nezmožnost prejemanja
evropskih subvencijskih sredstev za različne naložbe po sektorjih za pridelavo mleka oziroma mesa
(Retje 0'38GVŽ/ha; Mali Log 0'31, Travnik 0'26, Šegova vas 0'45, Srednja vas 0'41, Hrib 0'42) (več
pogl. 4). V zadnjem času travišča, ki se kosijo dvakrat letno, prizadevajo suše v času druge košnje,
vendar učinki niso tolikšni, da bi jih občina lahko prijavila kot naravno nesrečo Ministrstvu za
okolje in prostor (odstotek izpada celotnega pridelka ni presegel predvidenega normativa 30% niti v
izrazito sušnem letu 2001, saj je znašal približno pol manj). Za živinorejo je največ ugodnih
pogojev v Malem Logu, kjer so bila v preteklih letih izvedena obsežnejša agromelioracijska dela za
pridobitev ustreznih površin, ki jih je možno tudi kositi z modernimi sredstvi.
Danes sta v KS Loški Potok zgolj še dva ali trije primeri čistih kmetij, katerih gospodarji se
v celoti preživljajo le s kmetijstvom kot edino dejavnostjo (v celi občini 6 leta 2002; po podatkih
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Kmetijsko-svetovalne službe v današnjem času okoli 5 na območju celotne občine), saj večini
predstavlja kmetijstvo zgolj stransko dejavnost. Še v letu 1991 je bilo 238 družinskih kmetij (kot že
omenjeno jih je danes 220 na območju celotne občine po podatkih Kmetijsko-svetovalne službe), od
česar je bilo 30 (12'6%) čistih, ostalo so bile mešane (48'7%), dopolnilne (29%) in ostarele (9'7%)
kmetije. Vseh kmetijskih zemljišč v uporabi je bilo 2120ha (danes 1492), vseh kmetijskih zemljišč
je bilo 3228 (danes 3530), kar nakazuje na širjenje tistih kmetijskih površin, ki jih prebivalstvo sicer
ima v lasti, vendar jih ne obdeluje. Vzroki za to in za zmanjševanje števila družinskih kmetij so
zlasti nezmožnost za celovita opravila zaradi primanjkovanja časa (evropski čas), nizek interes,
visoka povprečna starost gospodarjev (število le-teh se je povečalo s 70 leta 1991 na 89 ali 42%
starih nad 64 let v letu 2002; Slovenija 32%; Tabela 12) in pomanjkanje zainteresiranega
nasledstva. Po ocenah Kmetijsko-svetovalne službe ima okoli 75% družinskih kmetij na območju
občine sicer zagotovljeno nasledstvo, vendar je vprašljiv ravno interes dedičev do upravljanja s
kmetijo. Tako obstaja kmetijstvo v občini danes v smislu dopolnilne dejavnosti; potoške kmetije so
se po podatkih iz leta 2000 ukvarjale z dopolnilnimi dejavnostmi predelave sadja (20), sečnje (13)
in predelave lesa (13). Zaradi manj ugodnih naravnih pogojev se po predvidevanjih Kmetijskesvetovalne službe poljedelstvo tudi v prihodnje ne bo razvijalo, temveč se bo kmetijstvo še naprej
temeljilo na osnovi pašništva ter s tem v povezavi ohranjalo travne povšine ob hkratnih
komasacijah, ki bodo hkrati z izvedbo nekaterih melioracijskih del omogočale ustreznejšo rabo
zemljišč z možnostjo obdelave z modernimi sredstvi (košnja). Ob vse bolj zaostrenih in
nepredvidljivih klimatskih pogojih je obstoj sadjarstva vprašljiv.
Ključna posledica do sedaj navedenih manj ugodnih naravnih in družbenih pogojev je že
večkrat omenjeno zaraščanje; prvi zametki opuščanja obdelovanja zmožnih površin so bili vidni že
pred vojno, ko so se začele prve trajne odselitve. Razvoj gozdnih površin nazorno prikazuje Tabela
11. Temeljna vzroka za opuščanje in posledično intenzivno zaraščanje gozda v zadnjih desetletjih
sta povečanje možnosti za zaposlitev v neagrarnih dejavnostih v povojem času in uvedba
mehanizacije. V 60-tih so se začela rabiti mineralna gnojila in pesticidi, v 70-tih traktorji, 80-tih
opremljanje s kmetijskimi priključki; kasneje so bile uvedene tudi druge tehnološke novosti.
Omenjena dejavnika sta povzročila, podobno kot tudi v drugih sorodnih perifernih in agrarno
prenaseljenih območjih Slovenije, ne le absolutno zmanjšanje števila kmečkih delavcev, temveč
tudi zmanjšanje odvisnosti od zemlje. Upoštevaje tudi nespodbudno kmetijsko politiko v času
zgodnjega socializma in posledično zmanjševanje interesa za delo v agrarnem sektorju, ni
presenetljiva ugotovitev o prvotnem opuščanju na najbolj oddaljenih, težko dostopnih in ponavadi
tudi slabo donosnih površin. Prav tako je z novejšimi sredstvi (število mehanizacije na površino se
je po vojnah povečalo, ne pa tudi obdelanost zemljišč) delo na nagnjenih in težko dostopnih
pobočjih oteženo ali neizvedljivo. Ob hkratnem postopnem opuščanju paše sledi zaraščanje; v prvi
fazi so že prisotne posamezne mladike na območjih (brin, leska, trepetlika, ki kažejo na nedavno
opuščene pašnike in pa mali poganjki smreke), nakar se postopoma nesklenjeno in kasneje
sklenjeno zarastejo, pri čemer je postopoma prevlada smreka kot pionirska agresivna vrsta; za
pobočne predele s plitvimi in peščenimi prstmi, skozi katere padavinska voda hitro odteka, je bolj
značilen bor (slednjega je več na prisojah povirnih predelov Čabranke), ki je za razliko od smreke
manj občutljiv na sušo. Po ocenah naj bi se med leti 1969 in 1979 v času uvajanja mehanizacije
zaraslo 524ha travnikov in košenic (zlasti na oddaljenih skalovitih predelih), med 1978 in 1987 še
dodatnih 79ha travnikov, ki so bili že na robu gozda ali pa jih je ta obdajal. Razen na kmetijske
pridelke, proces zaraščanja negativno vpliva tudi na kulturno krajino, približevanje življenjskega
prostora prebivalstva in divjadi ter prevlade smreke nad drugimi vrstami na zanjo manj primernih
rastiščih. Danes je v zaraščanju v gozdnem in negozdnem prostoru skupno 7% površin; po nekaterih
ocenah naj bi se v preteklih treh desetletjih zaraslo 20% oziroma 1000ha kmetijskih zemljišč; meje
med gozdom in negozdom so zlasti na prisojah, kjer se je kasneje opustilo pašništvo in je razširjen
prehoden pas zaraščanja do gozda, pogosto težko določljive. Zaraščanje je na območju Dragarske
doline bolj izrazito (zgodovinski vzroki, manjša gostota prebivalstva, intenzivnejše odseljevanje,
večja oddaljenost od središč, zelo skromna industrializacija); skupna površina gozda tam presega
85%, skupaj s površinami v zaraščanju nad 90. V nevarnosti izgube je značilna potoška krajina, to
so zlasti njive z ostrnicami in retijska depresija; kljub temu se v zadnjem času po izjavah zaposlenih
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v občini izkazujejo ugodni trendi, saj naj bi se z uvedbo subvencioniranja po ocenah zaraščanje
postopno ustavljalo (več, pogl. 4).
Tabela 11: Razvoj gozdnih površin v gozdnogospodarski enoti Loški Potok
1833

1958

1969

1978

1988

1998

1990.83

2143.84

2409.87

2930.63

3009.14

3412.83

Indeks z osnovo l. '58

100.00

112.41

136.70

140.36

159.19

Indeks (verižni)

100.00

112.41

121.61

102.68

113.42

površina [ha]

* vir; - Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Loški Potok 1998 - 2007. ?
- Šifrer - Bulovec, M., 1996. Loški Potok v luči ..., str. 197 - 216

Od skupne površine gozdnogospodarske enote Loški Potok je 3286'93 ali 96% gozda v
zasebni lasti, ostalo je državni, občinski in gozd drugih državnih pravnih oseb. Lastništva slednjih
so še posebej prostorsko razpršena; večje sklenjene državne površine so zgolj pod Racno goro.
Majhne in prostorsko razpršene so tudi privatne posesti (slednje predstavlja temeljni problem pri
možnosti za bolj gospodarno rabo gozdov), saj je po številu posestnikov največ (57'4%) takih, ki
imajo pod 1 ha površine. Po obsegu gozdne površine je največ takih med 1 in 5ha, vendar so v lasti
le 34% lastnikov. V zadnjem času se je drobljenje gozdne posesti verjetno ustavilo, saj se je glede
na stanje iz leta 1988 za četrtino zmanjšalo število posestnikov s pod 1ha gozda in se je posledično
povprečna velikost privatne gozdne posesti povečala iz 1'64 na 1'76ha ali za 7%.
S tega vidika bi se utegnilo poroditi vprašanje ekonomske vrednosti gozdov v preteklem in
današnjem času. Smrekov les se je v 19. st. uporabljal kot gradbeni, bukovina več za kurjavo. Letni
prirast je na poraslih travnikih znašal 2'86m3 na oral (5m3/ha), k čemur sta največ prispevali
omenjeni vrsti. Za Retje tedaj niso bili značilni skoraj čisti iglasti gozdovi, kakršni so kot odraz
zaključne faze zaraščanja prisotni danes na obeh straneh pobočij. Od vseh površin je bilo iglastih
gozdov 3'88% (238ha), mešanega 28'44% (1751ha), oziroma iglasti gozd je predstavljal 12% od
vsega gozda, ostalo so bili mešani gozdovi. Kljub razmeroma velikem prirastu so lahko kmetje v
fevdalni dobi opravili posek za lasne potrebe (drva, stavbni les) zgolj na dovoljenje ribniških
lastnikov. Posek je bil značilen le za obrobje in ne tudi za notranjost gozdov, ki je ostajala
nedotaknjena. Eksistenčna odvisnost prebivalstva od gozda je bila do predvojnega obdobja večja
kakor po vojni. Z opuščanjem pašništva in košnje (od konca 50-tih dalje) se je začela površina
gozdov povečevati, vendar se je hkrati poskušalo ohranjati čim bolj mešan gozd. Značilni so bili
predelovanje iglic za eterična olja, steljarjenje in paša (na okoli 450ha gozdnih površin). Težavnost
ohranjanja enakomerne strukture drevja se je koncem 60-tih in začetku 70-tih povečala, saj je delež
smreke postopoma dominiral (med drugim zaradi opuščanja prej omenjenih dejavnosti) in je bilo
potrebno s selektivno sečnjo zagotoviti povečevanje deleža bukve ter s tem ohranjati biološko
stabilnost. V zadnjem času je posek listavcev nižji od letnega prirasta, kar je s prej omenjenega
vidika ugodno. Tudi sicer je celotni posek približno uravnotežen s letnim prirastom, vsekakor pa je
v absolutnem in relativnem smislu močno nad prirasti sosednjih območij. Za posek predvidene
količine iglavcev znašajo 18414m3 v Loškem Potoku, v občini Kočevje zgolj 6921, Ribnici 4856,
ostalih še manj. Prav tako v občini Loški Potok odpade na prebivalca 13'7'm3 lesa, v Kočevju 9'5. S
tega vidika bi bilo možno sklepati na gozdno ekonomsko bogastvo v današnjem času, vendar na
povsem nasprotno kaže že dejstvo, da se je v preteklosti vozilo les iz Loškega Potoka kot
polizdelke, danes zgolj kot okroglino. Po stečaju lesno-predelovalnih podjetij (Inles Loški Potok in
LIP Podpreska; zaposlovala sta okoli 250 preb. in 70 gozdarjev) območje ni več sposobno predelati
viškov lesa, saj ostajajo v občini zgolj še 3 privatne žage (od tega 2 v KS Loški Potok s skupno
okoli 10 zaposlenimi) s skupno letno predelavo zgolj 4500m3 lesa; prav tako je sedanji Sinles
(nastal iz bivšega Inlesa) zaprl žago. Po vojni so ta podjetja veliko prispevala k lesnim zalogam za
slovensko industrijo, danes imajo dobičke od minimalno zastopanih državnih gozdov delovne
organizacije, ki z njimi upravljajo (eksplotacijo državnih gozdov in prodajo lesne mase izvaja Grča
d.d.), ne pa tudi občina, ki ravno zaradi skromne zastopanosti državnih gozdov, potreb po
sanitarnem poseku v teh gozdovih (skoraj polovica vsega poseka) in z zakonom predpisane nujnosti
stalnega vzdrževanja številnih gozdnih cest ob mnogih drugih stroških nima veliko oziroma
zanemarljivo malo. Popravila deloma sofinancira država, saj sicer ni možen dostop do lesnih zalog.
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Dnevno se po omenjenih gozdnih cestah vozijo tudi do 40 ton težki tovornjaki za transport
hlodovine, niso pa to edine ceste, za katere mora skrbeti občina, saj razen kategoriziranih 40km
lokalnih cest na območju celotne občine obstaja še 24km nekategoriziranih lokalnih in 40km
nekategoriziranih vaških odsekov. Državna podjetja letno posekajo okoli 28 500m3 ali 13'5 m3 lesa
na prebivalca ali 135 000 tolarjev na prebivalca. Število gozdarjev se je številčno zreduciralo (25 v
celi občini) in danes delujejo v okviru Zavodov za gozdove; dobički od poseka prispevajo v skupni
državni proračun majhen delež. Naravni resurs je s strani privatnih lastnikov skromno izkoriščen;
med privatnimi koristniki gozda je v občini razen zaposlenih v omenjenih žagah še 5 samostojnih
podjetnikov (v glavnem se ukvarjajo s posekom in spravilom lesa, ne pa tudi z izdelavo finalnih
izdelkov), kar je z vidika možnosti za konkurenčen nastop na trgu ob upoštevanju nizke
motiviranosti premalo. K temu je potrebno pristaviti tudi dejstvo o relativno veliki razdalji (nekaj
manj kot 70m) zbiranja lesa v gozdu glede na oddaljenost od gozdnih prometnic, saj je zato otežena
gozdna proizvodnja. V pripravi je projektna dokumentacija za določitev nekaterih novih tras, da bo
gozdni prostor bolj odprt, vendar to utegne prispevati k večji razparceliranosti gozda kot naravnega
habitata živalskih vrst. Ostali privatni lastniki imajo gozd kot vir dohodka trenutno bolj za rezervo
ob raznih občasnih večjih naložbah. Obenem se čuti konkurenčnost cenejšega lesa iz Vzhodne
Evrope. Hkrati po mnenju zaposlenih na občini trg na tem področju ni dobro organiziran, saj ni
vzpostavljen borzi podoben sistem, po katerem bi bilo možno ažurno slednje podatkom o tem,
koliko in komu (katerim odjemalcem) se gozdarjem v določenem trenutku splača prodajati. Tako
ostaja letno prek 20 000m3 neuporabljenega, zgnitega lesa. Hkrati obstajajo večja tveganja ob
velikopoteznih načrtih rabe gozda pri odločanju o tem, kam prodajati in ali bo za to predvidena
zaposlitvena širitev ter ali bo za odjem v dolgoročnem smislu še zagotovljen interes odjemalcev;
rentabilnost ekonomskih naložb je vprašljiva. Pridobljeno biomaso bi lahko imeli v prihodnosti za
sistem ogrevanja (bili bi proizvajalci in hkrati porabniki), toda zopet se naleti na problem visokih
stroškov ob nizkih razpoložljivih občinskih sredstvih, pomanjkanja kvalitetnih študij o ekonomski
upravičenosti takih celovitih oziroma velikopoteznih organizacijskih sprememb v načinu ogrevanja
v dolgoročnem smislu, ko se bodo verjetno cene nafte spremenile. Prvi korak je bil s Študijo o
izvedljivosti daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v kraju Hrib - Loški Potok že narejen; izdelalo
jo je podjetje Eco Consulting leta 2003. Predvidevalo se je vgradnjo kotla na lesno biomaso s
potrebnimi 1850m3 lesa na leto za ogrevanje naselja, kar se zdi ob letnem etatu 65 000m3 (Študija
izvedljivosti..., 2003) povsem sprejemljivo. Po drugi strani je ena izmed posledic slabega koriščenja
gozda ohranjenost flore in favne, kar omogoča občini realno vključitev v regijski park in s tem
pospeševanje razvoja turistično-rekreacijske dejavnosti, vendar bi taka vključitev utegnila vplivati
na zmanjšanje lesne proizvodnje, ki bi jo bilo sicer potrebno intenzivirati. Razmisliti bi kazalo tudi
o lovskem turizmu in drugih razvojnih možnostih na tem področju (več, pogl. 4.); možno bi bilo
tudi intenzivirati sezonsko zaposlovanje v gozdarstvu.
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Tabela 12: Družinske kmetije po starostni strukturi gospodarjev v občini Loški Potok, JV Sloveniji in Sloveniji 2000
a) absolutne vrednosti
b) preračun na relativne vrednosti

SLOVENIJA

86336

4487

13222

19979

20942

27706

100

5.20

15.33

23.17

24.28

32.13

JV Slovenija

9530

427

1419

2072

2231

3381

100

4.48

14.89

21.75

23.42

35.49

občina Loški Potok

211

7

27

41

47

89

100

3.32

12.80

19.43

22.27

42.18

* vir; - Popis kmetijstva 2000, SURS
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Grafikon 9 : Družinske kmetije po šolski izobrazbi gospodarjev
v občini Loški Potok, JV Sloveniji in Sloveniji

Grafikon 10 : Družinske kmetije po starostni strukturi gospodarjev
v občini Loški Potok, JV Sloveniji in Sloveniji
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Do sedaj je že bilo navedenih nekaj značilnosti razvoja industrije in z njo povezanega
prezaposlovanja prebivalstva. Potrebno je poudariti, da je bilo uvajanje industrije počasno in
skromno, kar se je odražalo v nadpovprečni zastopanosti večgeneracijskih družin tudi še razmeroma
dolgo obdobje po vojni zlasti v Dragarski dolini, kjer je bila industrializacija bolj skromna. V času
prehajanja na industrijsko zaposlovanje se je povečalo število polkmetov, saj jim je čas dopuščal
popoldansko agrarno delo; danes je ta pojav redkost, kar tudi brez statističnih podatkov splošno
kaže na ustalitev prej radikalnih gospodarskih sprememb. Lesno-predelovalni obrati so skupaj z
okoliškimi sorodnimi dejavnostmi zagotavljali zaposlovanje prebivalstva celotne občine, čeprav je
bilo v začetnih fazah zaposlovanje prebivalstva v sekundarnem sektorju v 60-tih nekoliko pod
slovenskim povprečjem v relativnem smislu. V obdobju tranzicije je odstotek zaposlenih v
sekundarnem sektorju krepko presegal državno povprečje (Tabela 9), čemur je vzrok ne le počasen
in skromen razvoj terciarnih dejavnosti (te so šele v letu 2002 dosegle podobno raven zaposlenosti
prebivalstva v tem sektorju kot jo je dosegla celotna Slovenija že v začetku 90-tih), temveč tudi
pretirano zaposlovanje nekvalificirane delovne sile v sekundarnem sektorju. Posledice tega ob
prehodu na tržni sistem, ko tovarne niso več masovno zaposlovale, so bile že opredeljene v
poglavju o emigracijah; dodati je še potrebno, da se do nastanka občine ni veliko vlagalo v razvoj
prometne in druge infrastrukture, kakor je bilo to značilno za druga, večja industrijska območja v
razvoju; kljub temu to ni ustavilo emigracij, niti ne procesa dnevne migracije. Pri zagotavljanju
možnosti za obuditev domače obrti (temelječe na lesu, kovinah ali čem drugem) so temeljni
problemi ostarelost prebivalstva, ki si ne želi večjih sprememb, nizka motiviranost mladega
prebivalstva in splošna podpovprečna izobraženost (Tabela 13). Danes delujeta dve privatni podjetji
na območju nekdanjega Rika (Slika 7), in sicer Anis Trend ter Riko Ekos (od sredine leta 1994).
Oba zaposlujeta polovico manj delavcev kot predhodnik. Delujeta tudi lesno-predelovalna industrija
Sinels, ki nudi okoli 20 delovnih mest in Benles s 15 zaposlenimi. Podjetje Riko Ekos je
nadaljevalo tradicionalni program Rika (stiskalnice za baliranje odpadnega materiala, oprema za
čiščenje cest pozimi...) in kasneje razširilo obseg dela. Anis Trend se ukvarja s stiskalnicami za
baliranje materiala in transportnimi trakovi. Za zaposlene iz Loškega Potoka so podjetja hitro
dostopna, saj so vsa iz razlogov ekonomije velikosti locirana v obrtni coni v Malem Logu, na
območju katere je bilo prej vaško igrišče; na občini se zavzemajo za ponovno vzpostavitev.
Opremljanje cone z urejanjem javnih poti, komunalno opremo in ureditvijo asfaltiranih parkirnih
površin je občina v letu 2004 zagotovila ob državni pomoči prek sodelovanja z Agencijo RS za
javni razvoj.
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višja in visoka

srednja

OŠ

nepop. OŠ

skupaj

višja in visoka

b) preračun na relativne vrednosti

srednja

OŠ

skupaj

nepop. OŠ

Tabela 13: Prebivalstvo, staro 15 let ali več, po izobrazbi, 2002
a) absolutne vrednosti

Hrib - Loški Potok

271

8

107

132

24

100

2.95

39.48

48.71

8.86

Mali Log

189

18

83

82

6

100

9.52

43.92

43.39

3.17

Retje
Srednja Vas - Loški
Potok

351

31

161

150

9

100

8.83

45.87

42.74

2.56

52

7

28

17

0

100

13.46

53.85

32.69

0.00

Šegova vas

96

6

46

39

5

100

6.25

47.92

40.63

5.21

Travnik

261

10

123

113

15

100

3.83

47.13

43.30

5.75

SKUPAJ

1220

80

548

533

59

100

6.56

44.92

43.69

4.84

433910

899341

215062

100

6.95

26.08

54.05

12.93

SLOVENIJA
1663869 115556
* vir; - Popis prebivalstva 2002, SURS

nepop.
OŠ

OŠ

srednja

višja in
visoka

Grafikon 11 : Prebivalstvo, staro 15 let ali več, po izobrazbi, KS Loški Potok in Slovenija, 2002
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Terciarni sektor je porasel šele v zadnjem desetletju in še zdaleč ne dosega državnega
povprečja. Vzroki za to so večplastni; med prvim je potrebno upoštevati, da je območje zaprto in
čezenj poteka malo tranzita, kar slabša možnosti za konkurenčen razvoj na promet vezanih storitev
(prevelika oddaljenost od hitrih in avtocest, železnic), meje so slabo prepustne (najbližja obmejna
prehoda za vse vrste vozil sta Petrina in Babo Polje, kar od osamosvojitve otežuje čezmejno
sodelovanje, dostopnost), prebivalstvo je tradicionalno nenavezano na turizem (trenutno je še v
majhnih razsežnostih), do leta 2000 je bila značilna odsotnost turističnega društva, sodelovanje
prebivalstva pri razvojnih vprašanjih je skromno, prebivalstvo je ostarelo in kar je najpomembneje začetna vlaganja v razvoj terciarnih, zlasti turističnih dejavnosti, so visoka, dejanska materialna
osnova pa nizka. Hkrati je nujno dodatno izobraževanje. Zaenkrat je kljub izkazanemu interesu
nekaterih prebivalcev (več, pogl. 4) turistična dejavnost še slabo promovirana in je zato malo
povpraševanja. Na področju trgovinske dejavnosti delujeta dve večji trgovini na Hribu kot
podružnici in nekaj manjših (Mali Log, Retje, Travnik), prav tako si konkurira več gostišč, barov in
okrepčevalnic. Med zaposlenimi v terciarnem sektorju so tudi podjetja, ki se večinoma ukvarjajo s
trgovino in prometom (mednarodni transport, prevozništvo, vulkanizerstvo) in drugimi storitvami
(cvetličarna, zidarstvo, avtokleparstvo, zavarovalniške storitve...). Problematično pri zastopanosti
storitev ni samo v skromnem številu zaposlenih (v KS danes okoli 30 malih podjetnikov) v
profitnem delu terciarnih dejavnosti, temveč tudi v počasni rasti diferenciacije le-teh. Od začetka
nastanka občine do danes se z vidika raznolikosti zastopanosti teh (in tudi proizvodnih) dejavnosti
ni bistveno spremenilo (Tabela 14), številčno je več samostojnih podjetnikov kot prej, vendar je
njihov obstoj odvisen od zmožnosti za dolgoročen obstoj na konkurenčnem trgu, iskanja ustreznih
partnerstev, specializacije, sredstev sofinanciranja in interesa potrošnikov. Podjetja dobivajo
podporo s strani Ministrstva za gospodarstvo v primerih, ko predložijo ustrezno dokumentacijo na
razpis in zaprosijo za subvencije na področjih internacionalizacije, povezovanja z drugimi podjetji
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za boljši skupni nastop na trgu, uvajanja ustreznih strategij za povečevanje produktivnosti,
promocijo, kreditiranje in kar je specifično na Loški Potok; blaženje vplivov bližine meje s projekti,
vezanimi na krepitev prepoznavnosti območja, to je z uvajanjem na razvoj turizma vezanih
dejavnosti ter projektov promocije naravne in kulture dediščine, pri čemer podjetjem nudi pomoč
Področni center za razvoj gospodarstva v Ribnici. V začetnih fazah je za ta podjetja pomembno, da
izhajajo iz predhodne analize potreb in si v zvezi s tem zastavijo jasne, merljive cilje. Z vstopom
Slovenije v EU so se za mala in srednja podjetja odprle nove možnosti za pridobivanje finančne
pomoči pri nekaj več kot 30-tih programih prek predložitve individualnih vlog ali prek sodelovanja
pri večjih projektih, o čemer omenjen center stalno informira lokalne podjetnike. Izmed ostalih
terciarnih dejavnosti je potrebno omeniti tudi šolstvo. Slednje se je razvijalo v času podržavljenja v
terezijanski dobi s prvotno zasilnimi učitelji, kasneje je bila za krajši čas uvedena francoska šola,
potem ponovno avstro-ogrska, dokler ni bila 1850 ustanovljena redna šola, ki je v 30-tih 20. st.
postala osemletna, danes devetletna. Največje število učencev je bilo tik pred drugo svetovno vojno
(532), nakar se je zaradi odseljevanja mladih stalno zmanjševalo. Do 70-tih je bila opremljenost
slaba in primanjkovalo je prostora, zato je bila zgrajena nova šolska zgradba in v 80-tih vrtec, ki je
sprejemal tudi mlajše otroke od enega leta, saj bi ga sicer morali zapreti. V današnjem času je prišlo
celo do prekomernega vpisa kot je bilo na voljo prostih mest. Ob ustanovitvi občine je bil odprt tudi
oddelek v Podpreski, ki ga obiskujejo šolarji iz Dragarske doline (teh je pod 10, v začetku tega
stoletja 14) prva štiri leta, nakar se vozijo v Loški Potok, do kamor je na račun občine organiziran
dnevni avtobusni prevoz, med drugim zaradi varnostnih razlogov (divjad). V času pred
osamosvojitvijo Slovenije so zaradi odprtosti mej in bližine s skrajno južnih perifernih delov
nekateri otroci hodili na šolanje v Čabar. Šolski kompleks v Loškem Potoku je bil nedavno
obnovljen (investicija je znašala v skupni višini 650mio in je bila zaradi nizkega občinskega
proračuna razpotegnjena na tri leta; zaradi nekaterih nadstandardnih del je država prek Ministrstva
za šolstvo sofinancirala polovico, sicer bi prispevala 60%), pridobljeni so bili telovadnica, igrišče in
družabni prostori za izvenšolske dejavnosti ter na področju kulture, športa in izobraževanja
starejših. Šoloobveznih otrok je v občini 224 ali okoli 10% populacije, ki nima možnosti za
nadaljevanje šolanja v domačem kraju. Na podoben način je organiziran enotedenski prevoz za
prebivalstvo iz dragarskega dela do zdravstvene postaje in privatne zobozdravstvene ambulante v
Loškem Potoku (konec tedna); potujočih zdravnikov ni, možna je individualna oskrba za izredne
primere. Upravne funkcije so razvite le v Loškem Potoku, saj je tam sedež pošte, banke, občine,
krajevnega urada, kočevskega gozdnega gospodarstva in ribniška kmetijsko-gospodarska zadruga.
Prisotna je tudi lovska družina in sedeži nekaterih društvenih organizacij, ki skrbijo za ohranjanje
stikov med prebivalstvom, življenjski utrip, rekreacijo in na splošno širijo možnosti za
udejstvovanje prebivalstva pri raznolikih dejavnostih in prireditvah (turistični rekreativni klub
mladih, športno društvo, planinsko društvo...). Pred ustanovitvijo občine razen gasilskih ni bilo
drugih društev, vseeno tudi danes ostaja problem nezmožnosti realizacije vseh želja zaradi omejenih
razpoložljivih finančnih sredstev občine, čeprav ta spodbuja razvoj tovrstnih dejavnosti in deluje po
svojih zmogljivostih (okoli 5 milijonov letno).
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hierarh. stopnja

DA

muzej

DA

DA

obrt & storitve

DA
DA

gost. s prenočišči

DA

gostilna s prehr.

druge trgovine

DA

bencinska črpalka

trgovina s prehr.

DA

zdr. dom

banka

DA

sodišče

pošta

pokl. / sred. OŠ

popolna OŠ

4-letna OŠ

vrtec

policijska post.

avtobusna post.

občinsko središče

Tabela 14: Funkcijska opremljenost naselij, 1995 in danes

1995
Hrib - Loški Potok

DA

DA

DA

DA

DA

Mali Log

DA

DA

Retje

DA

DA

Srednja Vas - Loš. Pot.

DA

Šegova vas

DA
DA

Travnik

DA

DA

2

DA

danes
Hrib - Loški Potok

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

Mali Log

DA

DA

Retje

DA

DA

DA
DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA
DA

Srednja Vas - Loš. Pot.

DA

Šegova vas
Travnik

2

DA

DA

DA

DA

* vir; - Krajevni leksikon Slovenije 1995

Iz Tabele 11 je razvidno, da imajo vsa preučevana naselja kljub ekonomski šibkosti razvite
vse vrste gospodarskih panog po sektorjih in da je naraščanje zastopanosti različnih funkcij
počasno. Z vidika gospodarskih funkcij je možno naselja opredeliti na tista, pri katerih prevladujejo
oskrbne (Hrib - Loški Potok, Mali Log, Retje, Travnik), zaposlitvene (Mali Log - obrtna cona,
Retje, Travnik) in upravne (Hrib - Loški Potok) (Frelih et al., 2000).
Izmed tipov naselij prevladujejo gručasta in manj zaselki, zato je prebivalstvo tudi bolj
zgoščeno kot v dragarskem delu, kjer je razpršenost naselij bolj izrazita. Med posebnimi izstopata
naselji Travnik, ki po obliki spominja na obcestno vas, vendar v osrednjem delu izkazuje značilnost
gručastega naselja in Mali Log, ki je razloženo z osrednjim gručastim jedrom. Primeri zaselkov so
Bele Vode, Matevljek in Dednik, ostalo so gručasta naselja, ki se bolj ali manj pravilno nizajo
skladno z dinarsko usmerjenostjo podolja. Naselja Hrib, Travnik, deloma Šegova vas in Mali Log
so v glavnem zasnovana na pobočjih, ostala so na ravnini. Posamezni objekti Travnika so
medsebojno približno enako oddaljeni, nizajo se ob obeh straneh osrednje prometnice, vendar na
netipičnost kaže različna usmerjenost objektov, ki se najmanj pravilno nizajo v osredju, kjer se
razprostira več prometnic. Naselje Mali Log je strjeno zidano le v osredju, preostali del se
razprostira po pobočjih, med katerimi izstopa zaselek Žagarji. Pozidava v Malem Logu je manj
strjena zaradi pojavljanja številnih manjših vrtač. Objekti so se tradicionalno umikali na rob vrtač
na način, da je ostalo čim več prostora za kmetijske površine. Po Bartolovi je bilo možno pri
naseljih ločevati med središčem vasi (najbolj grajen, živahen), srednjim pasom (gospodarska
poslopja, kmečka dvorišča, zasebni prostori) in zunanjim (kozolci, sadovnjaki), ki se je jasno ločil
od njivskih površin; danes se z izgrajevanjem novih objektov in hkratnim zaraščanjem tak
prostorski red izgublja. Od povojnih časov ostajajo ponekod po odhodu mladih (v dragarskem delu
pa tudi Kočevarjev) propadajoči objekti, izmed katerih so bili nekateri večinoma od osemdesetih in
devedesetih z ostajanjem prebivalstva obnovljeni ali šele v današnjem času ob vračanju prebivalstva
v občino. Pri prvih gre večinoma za delovno aktivno prebivalstvo z delovnim mestom v občini sami
ali na območju sosednjih občin, pri drugih večinoma za tiste, ki so se vrnili ob koncu delovne dobe
ali pa so zaradi izboljšanih prometnih povezav pripravljeni ostati doma. Na tak način se tudi brišejo
oziroma so se ponekod že povsem zabrisale meje med naselji, na primer Hribom in Retjami ali
Hribom in Travnikom; ta proces povzroča vse bolj razpoznavno značilnost nadaljnje rasti naselij
kot obcestnih, po drugi strani nekatere novogradnje izven strjenih naselij pospešujejo razpršenost, ki
ni potoška avtohtona značilnost. Ob tem prihaja do nesmotrne rabe prostora; med drugim to zaradi
oddaljenosti vpliva na zmožnosti zadostnega zagotavljanja infrastrukturnih priključkov oziroma
ohranjanje ustreznosti ravni oskrbe ob posledičnih višjih stroških. Podobno bo najverjetneje veljalo
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za predvideno izgradnjo in realizacijo priključkov na kanalizacijski sistem, ki že tako predstavlja
finančni zalogaj, katerega občina sama ne bo sposobna zagotoviti. Koliko tovrstne gradnje tolerirati,
je stvar prostorske razvojne politike občine; stroški za urejanje zemljišč so v porastu za par
odstotkov na leto, po drugi strani hkrati naraščajo vrednosti stavbnih zemljišč. Zanimanje za prostor
se utegne v prihodnjih letih še povečati (že sedaj se odprodaja nepremičnine), zato je toliko bolj
pomembno, da se gradnja prekomerno ne razprši, sicer se bodo pritiski na okolje povečali.
Med tradicionalnimi tipi hiš (gre za prvine osrednje-slovenskega tipa), ki večinoma izhajajo
iz 2. ½ 19. st. in začetka 20. st., izstopajo pritlične ali nadstropne hiše s podstrešno sobo (mostovž),
toda številna obnavljanja, dograditve prizidkov in novogradnje so ponekod že povsem prekrile
tradicionalno podobo. Slednjo so tvorili večinoma objekti s spodnjo kletjo (po obliki kmečkega
doma gre torej za dom v nadstropju), podolžnega tlorisa in grajeni iz kamna; ohranjenih objektov je
malo, tisti iz lesa so bili na sploh redki. Dimenzije tradicionalnih objektov so bile skromne, kar je
posledica gospodarskega stanja že v takratnem času. Specifični so bili nekateri dekorativni elementi
kot detajli lokalne arhitekture, katere nosilci so bili domači zidarji in tesarji. Značilna lega objektov
je na pobočjih, pri čemer so kleti ali hlevi z vhodom spodaj (pogosto vkopani). Do danes so strme
strešne kritine (ostre podnebne razmere) s simetrično dvokapnico z vidika rabe tradicionalnih
materialov (slama, skodle) zamenjali novejši. Gradnja v prostoru je bila v preteklosti premišljena,
saj se je gradilo izključno na kmetijsko manj primernih in zemljiščih, dovolj oddaljenih oziroma
nad nivojem poplavnih vod.
Gospodarski tradicionalni objekti tega območja so leseni s strmo dvokapno streho pokriti
seniki kvadratnega tlorisa, grajeni v nizih in po drugi svetovni vojni ločeno od kmečkega doma s
podlago na kamnitem temelju. Sušenju sena so tradicionalno namenjene značilne ostrvi (ostrnice,
potočanska posebnost). Z opuščanjem prej bolj razširjenega poljedelstva in preusmeritvijo na
živinorejo so se gospodarski kmetijski objekti povečali ter združili funkciji hleva in senika, zato po
višini izstopajo nad ostalimi objekti.
Omenjene neugodne gospodarske razmere so vplivale na strukturo naselij, saj je ta ob rasti
naselij ostajala v okviru tradicionalnih vzorcev; z izjemo novejših počitniških hišic in brunaric, ki v
prostor vnašajo nove urbane elemente, so se dokaj ohranili tloris, izbor materialov in oblikovanje
objektov. Po ocenah naj bi bilo v celi občini okoli 68 sekundarnih bivališč, od česar je 73%
vikendašev takih, ki so že prej živeli v občini, si svoje hiše večinoma obnovili in le malo na novo
zgradili, kar je z vidika ohranjanja kulturne krajine ugodno, saj zlasti slednji gradijo v krajinsko
neprimernem slogu; primeri so v Šegovi vasi in Malem Logu (Požar, 2006). Neupoštevanje
obstoječih krajinskih elementov je pri slednjih najverjetneje predvsem posledica zanimanja zgolj za
lastno zemljišče. Spremenili so se orientacija in obarvanost objektov, dostopnost, stičnost z
zunanjimi površinami in načini ogrevanja (prehod na tekoča goriva), pojavljajo se veliki nasipi ter
visoke betonirane škarpe namesto tradicionalnih suhozidov.
Z vidika hierarhičnega razvrščanja naselij glede na njihovo funkcijsko opremljenost je
možno trditi, da je zgolj naselje Hrib - Loški Potok možno uvrstiti v naselje druge hierarhične
stopnje (po Vrišerju), vendar ne v višje, saj nima srednjih ali višjih šol, ustrezne veterinarske postaje
in drugih značilnih dejavnosti. Ostala naselja ni možno uvrstiti v prvo stopnjo, ker nimajo nobenih
šol, nekatera tudi ne osnovne trgovine ali gostilne. Kljub temu obstajajo mala podjetja in obrt,
raztresena po naseljih. Odsotnost ostalih funkcij, kot so npr. sodišča, srednje šole, druge banke in
trgovine s specifičnimi produkti, prispeva k intenzivnosti dnevnih migracij; v glavnem v smeri proti
Sodražici, Žlebiču in od tam tudi v druge centre.
(Bambič, 2004; CRPOV, 2000; Debeljak, et al., 1994; Državna topografska karta..., 1996;
Geografija Slovenije, 1998; Gozdnogospodarski načrt..., ?; Krajevni leksikon Slovenije, 1971;
Ocena ogroženosti, 1995; Odmevi, 1996; Odmevi, 2002; Odmevi, 2004; Popis kmetijstva 2000;
Šifrer - Bulovec, 1996; Žnidaršič, B., 1997)
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4. REVITALIZACIJA, RAZVOJ
Do tega poglavja so bile navedene fizično in družbenogeografske tematike, na podlagi
katerih si je možno ustvariti celovit vtis o pokrajini in življenju ljudi v zaprti geografski legi. V
nadaljevanju bo podrobneje predstavljen potek razvoja od časa samostojne občine do danes, nakar
bodo predstavljeni trenutni razvojni projekti in načrti za prihodnji razvoj in revitalizacijo območja
ter razvojne možnosti.
Dosedanji razvoj občine je vezan zlasti na preteklo desetletje, od kar se je občina ustanovila;
pred tem se za razvoj območja, po mnenju zaposlenih v upravi, Kočevska in kasneje Ribniška
občina nista preveč zanimali, temveč usmerjali investicije v razvoj industrije in storitev v lastne
centre. Na svoj kraj gledajo občani kot slepo črevo Slovenije, zato je poglavitna prioriteta skrajšati
časovno oddaljenost do centralnih krajev. Posebno problematična s tega vidika so bila v preteklosti
jugovzhodna območja sedanje občine, od koder se je moralo prebivalstvo zaradi zaprtega območja v
Kočevski Reki in težje prehodnih goteniških poti voziti prek centra Loškega Potoka in od tam npr. v
Kočevje, kar znaša nad 60km. Obenem so še danes oddaljenosti do najbližje avtobusne postaje
časovno nekajkrat prekoračene; prav tako je ob tem še posebej trpel jugovzhodni del v času, ko bi
se lahko industrija in druge dejavnosti razvile kot bolj vitalne, če ne bi bilo treba krajanom dnevno
hoditi do najbližje postaje tudi do 10km, vendar možnosti prevoza še danes ovirajo težko prevozne
poti za večja vozila, hkrati so se avtobusne linije zaradi nerentabilnosti skrčile po številu voženj in
številu tras; glavna regionalna dnevna povezava poteka od središča Slovenije prek Ribnice in
Sodražice do Loškega Potoka in naprej do Trave, saj le tako pridobi na zasedenosti avtobusa.
Reliefna zaprtost s slabo prepustnimi mejami otežuje možnosti za razvoj tranzitnega turizma, prav
tako zaradi slabe motiviranosti, neugodnih demografskih kazalnikov in skromnih finančnih
zmogljivosti trenutno ni najbolj ustreznih pogojev niti za stacionarni turizem, saj ni nočitvenih
kapacitet, ki bi goste zadržale več kot en dan v občini. Vse to so le nekateri izmed najbolj osnovnih
problemov, ki otežujejo možnosti za nadaljnji trajnostni razvoj.
Z letom 1995 je občina prevzela nove pristojnosti, sistem lokalne samouprave in razvoj
občine s tedaj prvič možnim samostojnim razpolaganjem sredstev postopno realizirala prek več faz.
Ob tem je bila deležna večje višine sofinanciranja s strani države, saj po tedanji zakonodaji ni
dosegala niti 75% izračunanega obsega primerne porabe sredstev na občino. Osnovna naloga je bila
popraviti podedovano stanje iz preteklosti; zaradi zavedanja o pomanjkanju delovnih mest kot
posledice propada državnih industrijskih obratov, izseljenosti mladega prebivalstva iz občine, ki bi
lahko pripomoglo k hitrejšemu razvoju, nezmožnosti za zaposlovanje izobraženega kadra in
skromnih možnosti na direkten vpliv razvoja gospodarstva, so v prvi fazi glede na potrebe lokalne
skupnosti poskušali dvigniti standard bivanja oziroma izboljšati življenjske pogoje občanom.
Investicije so bile zato v prvih petih, šestih letih po nastanku prvenstveno usmerjene v obnovo in
izgradnjo prometne ter druge infrastrukture. Predpogoj je bila modernizacija telefonije, saj sicer ne
bi bilo možnosti za spodbujanje nastajanja malih podjetij; občina je navedeno realizirala v
sodelovanju s Telekomom, s pomočjo občinskih in državnih sredstev. Namreč leta 1996 je na dveh
obstoječih telefonskih centralah v celi občini primanjkovalo okoli 500 priključkov; za realizacijo je
šlo okoli 160mio ob pomoči Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj s sofinanciranjem četrtine
celotne investicije; kasneje se je poskrbelo še za moderno telefonijo (ISDN, mobitel omrežje,
internet...). Več sredstev je bilo potrebno vložiti v posodabljanje in izgradnjo novih cest (te imajo
urejene jarke za odvodnjevanje) ter urejanje komunalne infrastrukture. Za ureditev okoli 40km cest,
ki povezujejo občino z drugimi, je bila vložena vsaj milijarda tolarjev, k čemur je država primaknila
okoli 40% in pri čemer je bilo med tehnično najtežje izvedljivimi asfaltiranje serpentinastega
odseka med Travo in do meje s Hrvaško, ki je del regionalne ceste med Žlebičem in Čabrom.
Modernizirani sta bili tudi cesti do drugega mejnega prehoda proti Loški dolini, saj tja dnevno
gravitira največ delovno aktivnega prebivalstva (pogl. 3.2.) in cesta proti Novi Vasi in Bloški
planoti, s čimer so bile tudi časovne razdalje skrajšane ne le do omenjenih območij, temveč tudi do
avtoceste. Glede na predhodno omenjene podatke, da je več takih, ki dnevno migrirajo (60 - 70% od
vseh delovno aktivnih) kot tistih, ki imajo zaposlitev v občini, se zdijo tovrstne investicije
upravičene, saj se dogaja, da se prebivalstvo naveliča vsakodnevne vožnje in se zato za stalno
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preseli. Kljub prizadevanjem od leta 1999 do danes še ni bila asfaltirana cesta od Retij do cerkvice
sv. Florjana.
Po približno šestih letih so se učinki samostojnega usmerjanja proračunskih sredstev v
razvoj že dobro odražali. Za cestno je prišla v drugem investicijskem ciklu na vrsto družbena
infrastruktura, saj je bilo potrebno na novo ustanoviti in urediti upravne prostore na Hribu; na
skupnem prostoru so bili na mestu nekdanje stare šole izgrajeni prostori za občino, krajevni urad,
Kmetijsko svetovalno službo, Zavod za gozdove, knjižnico, sejno dvorano in drugi prostori. Tudi
sedež banke in pošte je bil lociran na bližnjo lokacijo zaradi želje po enostavni dostopnosti do
upravnih prostorov, saj bi sicer imel starejši del prebivalstva še dodatne probleme pri dostopnosti.
Sredstva so bila vložena tudi v modernizacijo zdravstvene postaje v Loškem Potoku (cca 100mio
SIT), saj bi moralo sicer prebivalstvo migrirati do objektov osnovne zdravstvene oskrbe v Ribnici
ali Kočevju in bi bilo težavno, predvsem pa dražje zagotavljati javni prevoz, kakršen je organiziran
sedaj, ko se prebivalstvo iz dragarskega dela po ukinitvi tamkajšnje zdravstvene postaje (zaradi
vzrokov nerentabilnosti) vozi v Loški Potok. Nad zdravstvenimi prostori je bilo urejenih tudi nekaj
stanovanjskih prostorov, ki so rešili del stanovanjske problematike in tako ohranili del prebivalstva
v domačem okolju. Na področju zagotavljanja nadaljnjega razvoja šolstva je bilo potrebno obnoviti
in razširiti šolske prostore ter preurediti zunanjo fasado, dograditi telovadnico in zunanje igrišče (ob
sofinanciranju Fundacije za financiranje športnih organizacij v RS). Pod temi poslopji so bili urejeni
tudi večnamenski prostori za gasilsko društvo, garažo za gasilsko vozilo in za druge dejavnosti.
Sanirani so bili tudi nekateri drugi objekti, uredilo se je pokopališča in kapelice (npr. tiste v Retjah)
na iniciativo vaških skupnosti z župniščem. Posodobljene in urejene so bile so bile tudi površine
središča Hriba; razen že omenjenih cest (čez Hrib je bila cesta asfaltirana in posodobljena v dolžini
250m; z 20mio je poseg sofinanciralo Ministrstvo za promet - Direkcija za ceste) je sedaj na voljo
več parkirišč, celovito so bili urejeni vodovod, sistem kablov za televizijo, električni vodi (oboje je
zagotovljeno po celi občini), prometna signalizacija (oznake, semafor) in nasajeni drevoredi.
Celotna vrednost investicij drugega dela je znašala še dodatno milijardo tolarjev, od česar je 45%
sofinancirala država prek razvojnih projektov, ostalo občina iz občinskega proračuna in deloma
sredstev najetega dolgoročnega kredita. Investicije so se predvsem usmerjale v ureditev južnega
dela Hriba, zaradi raznih nesoglasij in nasprotovanj posameznikov ter Zavoda za spomeniško
varstvo ni bil urejen tudi severni del.
Trenutno občina pripravlja srednjeročni program za 10 let naprej, podrobnejše vsebine še
niso znane, vendar v glavnem ostajajo med prednostnimi nalogami obnova obstoječega dotrajanega
vodovodnega sistema (dograjen je bil tudi del do Novega Kota, kjer so bile tudi že narejene
poskusne vrtine), izgraditev kanalizacijskega sistema (na kakšen način bodo zbrali sredstva za
sofinanciranje oziroma prek katerih skladov Evropske unije še ni znano), zaenkrat obstajajo le
zbiralniki za meteorno vodo, razmišljajo tudi o postavitvi doma za starejše (več v nadaljevanju),
potrebno bo še urediti obsežno križišče v središču občine, saj se tam stika 7 cest, pri čemer bo
osnovni problem zaradi velikega števila sedanjih lastnikov zemljišč. V občini namreč motorni
promet narašča in je potrebno dvigniti varnost prometnih udeležencev; prvi semafor je bil na Hribu
postavljen leta 2003, večjo varnost bo v bodoče treba zagotoviti v smislu možnosti za nemoteno
prehajanje večjih vozil (tovornjaki in avtobusi trenutno blokirajo celo cestišče). Trenutno je idejni
projekt pripravljen in v čakanju na potrditev Direkcije za ceste, vendar kmalu ni pričakovati
realizacije, saj še ni znano na kakšen način bodo sredstva zbrana in tudi ko bo znano, je čakanje na
odobritev neizogibno. Na območju severnega dela Hriba je možno zagotoviti še nekaj parkirnih
površin in urediti poslovno-stanovanjsko stavbo na sedaj opuščenih objektih in drugih mestih;
trenutno se izvaja lokacijski načrt. Problem pri snovanju bodočih planov so razmeroma visoki
stroški zgolj za pripravo projektne dokumentacije, za katero je bilo do sedaj namenjenih okoli 40
milijonov, od česar največ za izdelavo projektov za ureditev kanalizacije na območju največje
prebivalstvene gostote. Prvi koraki so bili tudi narejeni na področju razvoja turistične dejavnosti in
razvoju ekološkega kmetijstva. V nadaljevanju bodo podrobneje navedeni predvideni projekti, ki se
že in ki se še bodo izvajali na preučevanem območju.
Pogoj za izvedbo posegov v prostor je priprava strateških in izvedbenih delov razvojnih
programov; teh je bilo v času nastanka občine malo, zato je bil v letu 1997 med drugim izdan
Katalog razvojnih potencialov Dežele suhe robe za občino Loški Potok (izdelal nevladni neprofitni
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zavod Vitra Center za uravnotežen razvoj iz Cerknice), ki je konkretneje podal smernice za možni
nadaljnji razvoj ob upoštevanju pogoja o uravnoteženem razvoju med naravnimi danostmi in
življenjskim standardom, in sicer prek anketiranja prebivalstva, da bi bilo možno na podlagi
razultatov oblikovati razvojne programe, saj so šele slednji pogoj za kandidiranje na razpisih z
namenom pridobitve finančnih pomoči. Na podoben način so se v projekt priprave kataloga
vključile tudi druge okoliške občine (Loška dolina, Cerknica, Vrhnika, Borovnica...); znan je kot
»Suhorobarska cesta« in je s poudarjanjem skupnih značilnosti občin in hkrati posamičnosti
oziroma specifičnosti značilnosti naselij pripomogel k prepoznavnosti in promoviranju občin v
slovenskem in evropskem prostoru. Poseben poudarek je bil dan tudi prehodu na učinkovitejšo in
rabo obnovljivih virov energije, informiranje prebivalstva o tem ter o možnostih za prejemanje
subvencij prek Agencije za učinkovito rabo energije za toplotne izolacije, tesnenje oken,
individualnih solarnih sistemov za ogrevanje vode in drugih ukrepov. Rezultat kataloga je CRPOV,
ki bo podrobneje predstavljen v nadaljevanju. Katalog je pomemben kot začetni okvir za nadaljnji
razvoj oziroma pripravo analiz in modelov razvojnih možnosti, izdelavo investicijskih programov in
realizacijo naložb javnega in zasebnega sektorja; območje je bilo opredeljeno kot demografsko
izpraznjeno in zato s prisotnostjo slabo konkurenčnega kmetijstva z nizko produktivnostjo ter
neugodno starostno strukturo, kot območje brez ekonomske in politične teže, ki je deležno majhne
pozornosti in kot območje, ki ga je potrebno enotno vrednotiti in ohraniti v kvalitetnem bivalnem
okolju z razvojem osnovnih dejavnosti, in sicer ekološkega turizma ter biološke kmetijske pridelave
kot alternativi obstoječim razvojnim panogam. Ob tem so se izkazale kot temeljne ovire zlasti
nepoznavanje koncepta trajnostnega razvoja in zato slabo poznavanje alternativ obstoječim oblikam
osnovnih nosilcev razvoja (industrije) in možnosti, ki izhajajo iz kvalitetnega in neokrjenega okolja,
če bi bile izkoriščene alternativne razvojne oblike. Realizacija bi zagotavljala delovna mesta,
ohranjanje kulturne krajine in s tem pejsažne vrednosti, ki je pogoj za razvoj omenjenih dveh
dejavnosti ter s tem dvig interesa za obisk območja ter dolgoročno potencialni postopni dvig cen
zemljišč, ko bo območje celovito komunalno opremljeno in bolj dostopno. Po mnenju avtorjev
kataloga je pri izvajanju okoljske zakonodaje kot temelja optimalne oblike varovanja okolja najbolj
problematično gledanje prebivalstva na različne oblike varovanja kot na restriktivne in neprofitne.
Pri ohranjanju kvalitete okolja kot predpogoja za širšo uveljavo predlaganih alternativnih smernic je
ovira neurejen kanalizacijski sistem (takrat in še danes). Ovira, ki jo izpostavlja katalog, je tudi
neučinkovita raba razvojnih potencialov, ki izhaja ne le iz slabega poznavanja le-teh, temveč tudi iz
slabe udeleženosti javnosti pri prostorskem odločanju in nepoznavanja pristojnosti različnih
institucij ter zato porabi več časa in denarja pri uveljavljanju interesov. In vendar so ravno
prebivalci oziroma gospodinjstva osnovni nosilci individualnih razvojnih projektov, zato se je prek
anketiranja poskušalo priti do potencialnih nosilcev novih oblik razvoja. Ker je bil na preučevanem
območju tak pristop prvič uporabljen, je bilo potrebno celovito popisati stanje domačij, naselij z
okolico in tudi na nivoju celotne občine. Pridobljeni podatki (vzorec je zajel 265 gospodinjstev) so
bili kasneje uporabljeni za izdelavo investicijskih programov programa CRPOV z namenom
dejanske realizacije naložb ne le v zasebnem, temveč tudi v javnem sektorju, programov naložb v
demografsko ogrožena območja in programov integralnega razvoja turizma. V glavnem so bila
vprašanja zastavljena na način, da je bilo možno poudariti specifiko vsakega izmed 16 naselij v
celotni občini ter na osnovi tega nato sklepati na razvojne možnosti. Iz rezultatov so razen nekaterih
tipičnih statističnih podatkov (kot je število prebivalstva po spolu in naseljih, kmetijske površine...)
razvidni stanje komunalne opremljenosti, starostna struktura prebivalstva, znanje tujih jezikov in
težnje po sodelovanju pri prostovoljnih akcijah, želje (in ne tudi realne možnosti) prebivalcev po
ukvarjanju z določenimi razvojno pomembnimi dejavnostmi. Vidik komunalne opremljenosti je bil
že opredeljen, prav tako starostna struktura, potrebno je omeniti organiziranost prebivalstva občine
z akcijami na področju urejanja poljskih in gozdnih poti, čistilne akcije in druge dejavnosti (npr.
sanacija divjih odlagališč). Znanje tujih jezikov kot enega izmed predpogojev za razvoj nekaterih
dejavnosti je skromno, vendar za razvoj omenjene turistične dejavnosti, kot ene izmed možnosti,
zadostno; 10% od tedaj 756 anketiranih aktivno govori hrvaško, ostali jeziki so nemški, angleški in
španski; okoli 18% naj bi pasivno govorilo nemško, nekaj tudi italijansko. Omenjena je že bila
potreba po dodatnem izobraževanju kot pogoj za razvoj turistične dejavnosti. Čeprav so nekateri
anketirani že takrat izrazili zanimanje, je bila motiviranost za izobraževanje nizka; na vprašanja o
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izobraževanju je namreč odgovorilo nekaj nad pol anketiranih in tudi izmed slednjih se je bilo za
biološko kmetijstvo pripravljeno izobraziti 9%, za ekološki turizem 4%. Za razvoj podjetniške
dejavnosti se je bilo pripravljeno izobraziti 7% anketiranih, o učinkoviti rabi energije 6%. Ovira
torej ni bilo toliko izobraževanje samo, temveč nizka motiviranost, čeprav ne gre spregledati tudi
ugodnih predpogojev o poznavanju potencialno zanimivih turističnih točk (največ domačinov
razume za pomembne turistične točke Tabor, Ogenjco, ki jo letno obišče okoli 4000 zunanjih
turistov, Jazbino, Malne, Taborsko jamo, Jelenov žleb, Glažuto, naravo, Izvir Čabranke...) in
prijaznosti domačinov. Katalog navaja tudi podrobnejše razvojne usmeritve gospodinjstev po
naseljih; na Hribu je bilo zanimanje za turizem in obrt nizko, s prodajo hrane so se ukvarjala tri
gospodinjstva. Na Travniku je bilo že prisotno nabiranje zelišč, proizvodnja gradbenih elementov
pri enem gospodinjstvu, gostinstvo s ponudbo domače hrane (1), žaga (1), izdelava spominkov (1),
nekateri so se in se še ukvarjajo s pohodnim turizmom, polharjenjem in opazovanjem ptic; izkazane
so bile želje po proizvodnji kovinskih izdelkov. Pohodniški turizem je bil že takrat prisoten tudi v
Malem Logu pri nekaterih gospodinjstvih, obstajala je tudi proizvodnja kovinskih izdelkov (1). V
Retjah se je nekaj gospodinjstev ukvarjalo s tržno usmerjenim poljedelstvom, hlevsko govedorejo,
vzrejo konj in pohodniškim turizmom. V Srednji Vasi je bilo le eno gospodinjstvo, ki se je v celoti
preživljalo le s kmetijstvom, ni pa bilo veliko zanimanja za turizem. V Šegovi Vasi je bil interes
podobno nizek, obstajala je že gostinska dejavnost in težnja po širitvi v trgovino z mešanim blagom.
Vsa naselja so bila podrobno kartirana z vidika zastopanosti stanovanjskih, gospodarskih,
zapuščenih, obnovljenih, vikendaških in drugih objektov; gradivo je pomembno, saj nudi natančen
vpogled v tlorisno zasnovo naselij, sklepanje na možnosti za nadaljnje umestitve objektov in
infrastrukture v prostor ter nadaljnje vrednotenje prostorskih sprememb. Izdelane so bile tudi
strokovne osnove prostorsko ureditvenih pogojev kot osnova za nadaljevanje aktivnosti urejanja
naselij.
Občina je tudi pristopila k Področnemu centru za pospeševanje razvoja gospodarstva v
Ribnici kot soustanoviteljica leta 1999 skupaj z nekaterimi drugimi okoliškimi občinami. Ob
podpori države so se začeli pripravljati projekti za razvoj, medpodjetniško povezovanje in nastope
pri projektih na državnem nivoju in v tujini ter vključevanje v programe mednarodne tehnične
pomoči. Več naporov je bilo usmerjenih v aktiviranje in povezovanje potencialov, oblikovanje
skladov in zagotavljanje pomoči pri kandidiranju za sredstva na državnem nivoju, izobraževanje in
usposabljanje. Osnovni cilj je pomoč posameznikom pri realizaciji razvojno primernih projektov; to
je, da aktivnosti pripomorejo k ugodnemu poslovanju in prispevajo k skladnemu razvoju širšega
območja.
Kronološko gledano, je bil za nadaljnji razvoj občine pomemben leta 2000 izdelan program
»CRPOV - projekt celostnega razvoja podeželja in obnove vasi v krajevnih skupnostih Loški Potok
in Draga«, pripravljen v sodelovanju z ljubljanskim podjetjem ZOP Management consulting. V
nadaljevanju bo program podrobneje predstavljen, nakazane bodo razvojne možnosti za KS Loški
Potok in posredno KS Draga, ki bodo ob koncu poglavja podrobneje analizirane.
V projektno delo, ki se je pogodbeno začelo v septembru 1998 in ki predstavlja nadaljevanje
že prej prisotnih razvojnih prizadevanj na področju kakovosti življenja, kulture, dela, družbenih
dejavnosti in naselitve, so bili vključeni tudi domačini in Kmetijska svetovalna služba. Opredeljeni
so bili vizija (ki si zastavlja smotrno rabo domačih razvojnih potencialov, ustvarjanje delovnih mest
v okviru domačega dvorišča in razvoj celovite ponudbe turističnih, izletniških, rekreacijskih in
drugih zanimivih programov), analiza prednosti in slabosti, cilji in v povezavi s tem strategija
razvoja občine, temelječa na pomembnejših razvojnih danostih, in sicer lesni predelavi, turizmu in
kmetijstvu z dopolnilnimi dejavnostmi. Tem trem komponentam je bila v izvedbenih delih dana
prednost v smislu razvojnih prioritet. Izvajanje projekta je potekalo po fazah priprave in
prilagoditve metodologije CRPOV potrebam specifičnega razvojnega projekta za Loški Potok, faze
uvajanja, ko so bili ob sodelovanju motiviranih domačinov opredeljeni razvojni cilji, potenciali in
ovire, organizirane interesne skupine in določeni temeljni razvojni motivi, faze izdelave razvojnega
projekta z analizo stanja, predlagano strategijo, cilji razvoja in predlogi rešitev v obliki izvedbenih
projektov, do zadnje faze dejanske izvedbe. Pri slednji je razen prioritetnih del posebej
izpostavljeno tudi področje kulturnega razvoja, urbanizma, gospodarske, komunalne in cestne
infrastrukture. Za realizacijo izvedbenih del je nujno stalno iskanje zainteresiranih skupin,
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strokovnjakov in seveda finančnih virov; pomembno je tudi, da so domačini sodelovali tudi pri tej
in ne le inicialnih projektnih fazah. Na tak način so pridobili konkretne izvedbene programe s
predvidenimi zadolžitvami in napovedano višino sofinanciranja, kar je bilo zanje zahtevno in
obremenjujoče, vendar je bila motivacija za realizacijo precejšnja.
Omenjena vključitev prebivalstva je tudi prvi cilj razvojnega programa in znotraj tega
osnovni namen informiranja prebivalstva o možnih razvojnih potencialih, drugi cilj je ohranjanje ali
celo povečevanje poseljenosti, saj je le tako možen nadaljnji perspektiven razvoj. V skladu s tem se
je v programu določilo podcilje o odpiranju delovnih mest (v privatni lesno-predelovalni dejavnosti,
vendar to zahteva ne le iskanje ambicioznih podjetno usmerjenih posameznikov, temveč tudi
podpor), vzpostavitev normalne infrastrukture (pomeni dejansko povsod prevozne ceste v vseh
letnih časih, popravila gozdnih cest, ureditev kanalizacije in popravila vodovoda; pokritost z
mobilnimi omrežji je v glavnem že zagotovljena) in omogočanje prebivalcem zazidljivost parcel ob
upoštevanju načela ohranjanja najkakovostnejših kmetijskih zemljišč, varovanja območij vodnih
virov, kvalitetnih gozdov ter naravne in kulturne dediščine. Temeljno vodilo pri usmerjanju
poselitve je bilo dovoljevanje zazidljivosti parcel znotraj že obstoječih naselij z namenom
zagotovitve primerne strjenosti, pri čemer je možno poseganje tudi po manj kvalitetnih kmetijskih
in gozdnih zemljiščih, če so ta v bližini naselij, saj sicer ne bi bilo možno racionalno nameščanje
komunalnih priključkov in omogočanje zadovoljivega socialno-kulturnega življenja (kot že
omenjeno, je bil temu namenjen poudarek, saj se nudi vsaj osnovna zdravstvena oskrba in šolska
dejavnost s prevozom). Zadnji cilj je priprava projektov za trženje danih potencialov; realizacija je
možna v sodelovanju s prebivalstvom, ki potenciale pozna, ima izkušnje in pozna prostor, vendar so
potrebne dodatne spodbude za dvig motiviranosti tistih nekaj prebivalcev, ki izkazujejo podjetno
sposobnost in bi lahko ob strokovni in pomoči občine postali nosilci razvoja občine.
V naslednjih dveh odstavkih bodo na kratko naveden konkretne razvojne možnosti in
razvojne ovire, nakar sledi navedba razvojnih motivov in nato predstavitev izvedbenih projektov iz
CRPOV po področjih ter obenem sklepanje tudi na tiste razvojne možnosti, ki jih program ni
podrobneje zajel.
Razvojni potenciali so razen navezave na pridelavo lesa še razvoj kmetijstva z ekološko
pridelavo in možnostjo za proizvodnjo prehrambnih proizvodov; glede na usmeritev kmetijstva je
verjetno še najbolj realna vzpostavitev proizvodnje mesnih izdelkov, vendar bo prej potrebno
zagotoviti večjo varnost živine pred divjadjo, ponovno obuditi prej bolj razširjeno ovčjerejo in
razmisliti o vzpostavitvi skupnih zemljišč za bolj tržno usmerjeno pašništvo, saj so trenutno parcele
prostorsko razdrobljene v več manjših kosih. Nekaj posameznih primerov že deluje na območju
celotne občine; primer je Popova biokmetija v Lazcu. Na področju ovčjereje je za zdaj le nekaj
primerov skupne paše z neizrazito tržno usmerjenostjo, ki je predvsem posledica omenjene
razdrobljenosti zemljišč in neizpolnjenega pogoja o prisotnosti strjenih travnih površin. Tretja
možnost je razvoj obrti in malega gospodarstva na področju sadjarstva, čebelarstva v smislu
dodatne dejavnosti v kmetijstvu. O tem so bili nakazani podatki že v prejšnjih poglavjih. Obrtniki
imajo možnosti za uveljavljanje na področju lesne pridelave finalnih izdelkov. Mali podjetniki že
koristijo možnosti za razvoj storitvenih dejavnosti (prijavljanje na razpise), obstaja še več možnosti
za delo na domu in prehod na nekatere še neprisotne dejavnosti. Četrta razvojna možnost je razvoj
turizma kot dodatne (nikakor ne kot edine) dejavnosti v kmetijstvu pri vsaj enem ali dveh
gospodarstvih. Ostale razvojne srednje do dolgoročne možnosti so razen omenjenega doma za
starejše v povezavi z drugimi regionalnimi prostorskimi ureditvami, katerih učinki se bodo
pozitivno odražali tudi v občini sami. Med slednje se šteje zlasti vzpostavitev predvidene tretje
razvojne osi, možnost za dokončno uveljavitev in realizacijo interesov razvojnega partnerstva
pokolpskih občin, priznanja poklica za suhorobarja, geografske oznake Ribniška suha roba za lesne
izdelke in lokalno posebne blagovne znamke Kočevska divjačina in Kočevski med (več v
nadaljevanju, ko bodo možnosti podrobneje ovrednotene).
Ob tem se seveda pojavljajo razvojne ovire, ki so bile nakazane v prejšnjih poglavjih; v
programu CRPOV so opredeljene kot demografska ogroženost, brezposelnost, zaraščenost
kmetijskih zemljišč, prisotnost samskih lastnikov kmetijskih zemljišč, neurejenih mejnih prehodov
in vodovarstvenega območja. Na podlagi tega so tudi izhodišča za razvoj Loškega Potoka različne
od razvoja Dragarske doline, saj gre pri slednji za revitalizacijo izpraznjenih in propadajočih vasi, v
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KS Loški Potok pa bolj za iskanje iniciativ za razvoj, opirajoč se na lokalne potenciale. Teh je
veliko, kot je bilo navedeno v prejšnjem odstavku, vendar še vedno ostaja problem prenizke tržne
usmerjenosti na sploh; tisti že podjetno usmerjeni le počasi napredujejo in se morajo stalno
prilagajati zahtevam trga, do katerega v nekaterih primerih težko dostopajo zaradi oddaljenosti. Kot
možen začetek razvoja manjših podjetij in obrti je tudi njihovo začasno združenje (konzorcij) za
trženje, npr. lesnih izdelkov, ki pa morajo biti izvirni. Ovira je pogosto tudi nesmatranje naravne in
kulturne dediščine kot potenciala za razvoj, čeprav so bila naselja opisana z vidika turistične
ponudbe v okviru projekta »Katalog razvojnih potencialov dežele suhe robe«; problem je na eni
strani v potrebi po pridobitvi javnih sredstev za vsako ureditev naravne ali kulturne dediščine, po
drugi strani te ni veliko, da bi bilo možno pričakovati znatno višji turistični obisk, četudi bi se več
naporov usmerilo v promocijo. Nenazadnje je ovira tudi nujnost izobraževanja večinskega
starejšega prebivalstva, npr. za ekološko kmetijstvo v povezavi s turizmom in odsotnost turističnega
društva (bila je pobuda za ustanovitev, a ni bila realizirana; obstaja pa turistični krožek v osnovni
šoli).
Ob izvedeni anketi v 282 gospodinjstvih KS Loški Potok v času nastajanja programa je bilo
ugotovljeno zanimanje za razvoj kmetijstva pri 73 od tedaj že obstoječih približno 230 kmetijah, in
sicer na področju govedoreje (dve tretjini od vseh anketiranih), rejo drobnice, konjereje in
gozdarstva (slednje pod 1%, kar nakazuje na zavedanje problemov na področju gozdarstva, kot je
bilo navedeno v pogl. 3.3.). Kot temeljne ovire za razvoj na tem področju vidijo pomanjkanje
finančnih sredstev, razdrobljenost zemljišč, majhnost parcel, podcenjenost kmečkega dela in
nerentabilnost po vlaganju v kmetijstvo. Izmed skromno zastopanih gospodinjstev, ki so se v času
izvajanja ankete ukvarjala s podjetništvom (36), je želelo kar 100 gospodinjstev delovati na
področju lesne predelave in izdelave manjših izdelkov, na področju turističnih prevozov, trgovine in
gostinstva. Vendar je vprašljivo ali je območje sposobno zagotoviti prostor in ali bo za te dejavnosti
dovolj povpraševanja. V KS Loški Potok so se s turizmom takrat ukvarjala 4 gospodinjstva, 68 jih
je izkazovalo interes za oddajanje sob (15 gospodinjstev), vzpostavitev kmečkega turizma (13),
gostinstvo in konjerejo (oboje po 10). Čeprav je največji interes po oddajanju sob, ne postavljajo na
prvo mesto problema popolne odsotnosti turističnih kapacitet, temveč visoke inicialne stroške za
vzpostavitev turistične dejavnosti, potrebo po dodatnem izobraževanju in tudi pomanjkanje
povpraševanja. Izmed tedaj anketiranih kmečkih gospodinjstev je bilo 20 takih, kjer so člani že
sodelovali pri razvojnem programu in tudi prejeli javna sredstva oziroma kredite.
Temeljni motiv razvoja je vezan na vasi, ki naj bi imele vsaka svoje posebnosti in celovito
ponudbo. Ob upoštevanju že obstoječega priseljevanja večinoma tistih, ki so se v preteklih letih od
tod izselili, je potreben poudarek na ohranjanju krajinskih značilnosti, kakovosti in optimalne
strnjenosti naselij, sicer ne bo dosežen sonaraven razvoj, niti ne ohranjanje posebnosti posameznih
vasi, saj se te lahko sčasoma prostorsko združijo. Pri nemotiviranih za sodelovanje v projektih je
pomembno vsaj vključevanje v ohranjanje krajine s čistilno košnjo (med slednje bi se lahko šteli
tudi vikendaši, od katerih je po podatkih Požarjeve polovica zainteresiranih za pomoč pri takem
opravilu), kar je zlasti pomembno za nezaraščanje Retijske in Travniške depresije. Želje prebivalcev
so bile ob nastajanju programa CRPOV vezane zlasti na odpiranje novih delovnih mest, kar bi bilo
možno z razvojem novih dejavnosti tudi na področjih, ki do sedaj niso bila zastopana. Na drugem
mestu so si želeli čim prejšnje izgradnje oziroma obnove kulturnega doma in večnamenske dvorane
(danes obstaja večnamenska dvorana in kulturno-umetniško društvo), preureditve zimsko-športne
infrastrukture (na tem področju deluje klub Nevtralia; npr. organizacija skokov) in posodobitev
cestne infrastrukture med Travnikom in Hribom, ter do meje (že narejeno).
Primeri izvedbenih projektov (podrobneje so predstavljeni prioritetni) iz programa CRPOV,
ki se delijo na skupne, za katere skrbi občina sama ali prek javnih institucij, ter na individualne, za
katere so odgovorni zasebni nosilci oziroma predlagatelji sami ali v skupini, bodo v nadaljevanju
podrobneje predstavljeni, prav tako tudi potek in realizacija ter njihov razvojni pomen na širši
(regionalni, državni) oziroma lokalni ravni. Obenem bodo predstavljene nekatere razvojne
možnosti, ki v programu niso bile navedene, vendar so možne in dokaj ali povsem realne.
Izmed skupnih projektov se na področju življenjskega prostora srednjeročno (15 do 20 let za
realizacijo) uresničujejo skrb za čisto okolje, vključitev v program regijskih parkov in projekta Po
poteh dediščine ter s predvidenimi 10 milijoni stroškov ureditev ambienta ob jezeru pri
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Mežnarjevem potoku. Ob tem se stalno izvaja promoviranje Loškega Potoka, vendar je pri tem
problem odsotnosti turistične agencije in zaenkrat skromnega promoviranja zgolj po katalogu
Poslovnega centra Novo mesto »Po Kolpi in gorjancih« in Zavoda za pospeševanje turizma in
oživljanje podeželja »Po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe«. Predviden projekt ureditve jezera do
danes še ni bil realiziran, saj je zastal že v fazi urejanja prostorskih aktov zaradi prvotno neustrezne
prostorske umestitve (pri Malnih), ki se ni skladala s poselitvenim vzorcem in je bila preblizu
območju varovanja vodnega vira. Projekt bo prestavljen na lokacijo ob Travniku s ciljem tam
pridobiti površino za odjem vode s helikopterji v primeru požarov (kot možnih pojavov zaradi
bližine gozdov in ponekod blizu stoječih lesenih objektov), hkrati bo ob tem prostorskem posegu, za
katerega bo nujna zajezitev potoka, v smislu sekundarnega cilja pridobljen prijeten ambient in bo
možno plavanje, kar utegne med drugim povečati zanimanje za turistični obisk zlasti, če bosta
zagotovljena spremljajoči program (kmečki turizem s prenočišči) in ustrezno promoviranje. Morda
tudi ni izključena možnost, da ne bi naknadno na varni razdalji zagotovili manjšo površino za
(avto)kampiranje, vendar bi ob tem najverjetneje prišlo do problema lastništva zemljišč in visokih
začetnih stroškov; razmisliti bi bilo potrebno tudi o ustreznosti glede vplivov na okolje.
Ker je oddaljenost ena izmed temeljnih ovir, se na področju javnih del program CRPOV v
sklopu urejanja naselitvenega prostora usmerja zlasti na rekonstrukcijo regionalne ceste od
Sodražice do Žlebiča (že narejeno), odpiranjem novih cestnih odsekov proti Kočevju, proti Novi
vasi ter ob meji od Podplanine prek Pungerta in Črnega Potoka (ki je trenutno še vedno neke vrste
enklava, saj je ne-peš dostopen le s Hrvaške strani) po slovenski strani do Osilnice. Pri gradnji in
vzdrževanju cest na plazovitem terenu na območju Črnega Potoka je temeljni problem prepoved
prevoza cestnega materiala cestnemu podjetju iz Novega mesta do Črnega Potoka prek Hrvaške, saj
slednja tega (po vnovičnem premisleku) ne dopušča. S povezavo omenjenega naselja, ki je bilo
asfaltirano med zadnjimi v občini (leta 2001), z Osilnico bo dokončan priključek na regionalno,
turistično pomembno cesto Osilnica - Petrina in Osilnica - Kočevska Reka. Odpira se tudi možnost
za posodobitev državne cestne povezave Drage z Dragarji - Zgornji Čačič do Osilnice oziroma
Kočevske Reke. Na tak način bo z vzhodom povezan tudi Loški Potok in omogočena bosta hitrejša
dostopnost do možnih zaposlitvenih središč (Kočevje, Črnomelj,...) in tranzitni turizem, saj se bodo
razdalje med Loškim Potokom in Osilnico skrajšale s sedanjih 75km (prek Ribnice, Kočevja in
Fare) na okoli 15 do 20 (Loški Potok – Draga – Dragarji – Osilnica). Trenutno je izgradnja obeh
cest še daleč od zaključitve, namreč občine, ki se jih izgradnja tiče, so kot območja s posebnimi
razvojnimi problemi in kot obmejna razvojno omejevana, obvezane do 50% financiranja, ostalo se
sofinancira s strani države, za kar je potreben čas. Največ prispeva Sklad za regionalni razvoj in
ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja; izgradnja je torej časovno odvisna od dodelitve
sredstev, ti pa v skupni višini za ureditev ceste Črni Potok do meje z občino Osilnico (skupaj s
priključkom na Pungert pri Črnem Potoku) znašajo okoli 40mio. Pred letom 2012 najverjetneje ni
možno pričakovati dokončanja izgradnje. Z navezavo te ceste na tiste, ki od Loškega Potoka že
vodijo proti Novi vasi, Ložu in prek Mašuna do Ilirske Bistrice in ki bodo posodobljene, bo prostor
odprt tudi proti zahodu, saj bodo skrajšane časovne razdalje do avtoceste. Hkrati bodo večje
možnosti za razvoj turistične dejavnosti na obmejnih območjih na sploh in omogočen bo prost
tranzit med Ilirsko Bistrico ter Metliko. Osnovni poudarek je bolj na odpiranju povezav, ki bodo
prečne na dinarsko smer in se navezale na večinoma že obstoječe povezave v dinarski smeri;
slednje je pomembno zlasti z dolgoročnega vidika, ko bi lahko imela osnovna povezava ŠkofljicaRibnica-Kočevje-Petrina (G2-106) status hitre ceste. Na tej cesti so slabe prometne razmere, na kar
so predstavniki desetih občin, katerih prebivalstvo se na cesto dnevno navezuje, opozarjali že prej in
se trenutno zavzemajo za navezavo na predlagano Tretjo razvojno os, kar bi omogočilo ne le
infrastrukturno, temveč tudi gospodarsko, turistično in s tem razvojno povezovanje s Koroško, Belo
Krajino ter nadalje s Hrvaško. Že v prejšnjih letih je bil obeležen porast osebnega in tovornega
prometa kot posledice odpiranja novih centrov zaposlitve (obrtne cone, podjetja) in povečanja
tranzitnega turizma, ki se bo predvidoma v skladu s projektom Po poteh dediščine in ustanavljanjem
regijskih parkov še naprej povečeval. Pobuda za razvoj omenjene osi oziroma za tako imenovano 3.
a razvojno os (Škofljica - Petrina) je bila v začetku leta 2006 dana na vlado. Razen boljše cestne in
železniške povezave med Ljubljano, Ribnico in Kočevjem bi bili z realizacijo zagotovljeni tudi dve
čezmejni povezavi, in sicer od Petrine do Rijeke ter od Brezovice do Dobliča in s tem naprej prek
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Vinice (Bela Krajina) do avtoceste proti Zagrebu ali Splitu, kar bi omogočilo ne le ugodnejše
pogoje za razvoj gospodarstva (nova vlaganja v prostor Jugovzhodne Slovenije), temveč tudi
turistični razvoj v obmejnih območjih. Izmed vseh do sedaj omenjenih povezav bo za Loški Potok
hitra povezava med Ljubljano, Ribnico in Kočevjem med najpomembnejšimi, in sicer predvsem z
vidika skrajšanja časovne dostopnosti do teh središč. Okoli 15 000 prebivalcev, ki se iz
jugovzhodne Slovenije dnevno vozi v Ljubljano po omenjeni glavni cesti, dnevno naleti na
prometne zamaške v Lavrici in Škofljici v času konic; med njimi so tudi prebivalci Loškega Potoka.
V sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor se župani občin ob cesti zavzemajo za
dokončanje obvoznice (po tretji izmed predlaganih različic) od Pijave Gorice do odseka pri Rutarju
ob Škofljici. Trase je potrebno prilagoditi območjem Nature 2000 (barje), kar prispeva k
podaljševanju postopkov. Z izgradnjo obvoznice, ki je bila uvrščena v Resolucijo nacionalnega
programa gradnje avtocest, bi se promet sprostil in zagotovljena bi bila boljša dostopnost do
industrijskih in storitvenih centrov (predviden rok je leta 2013); za prebivalce Loškega Potoka sicer
sam potek trase niti ni toliko pomemben kot čas vožnje do Ljubljane, ki bi se z vzpostavitvijo hitre
ceste s sedanjih približno 60min približno prepolovil. Podobno velja za smer proti Kočevju, kjer je kot rečeno - cesta od Sodražice do Žlebiča že posodobljena (še vedno pa bodo morali Potočani
prevoziti serpentine nad Sodražico). Vendar so projekti za hitro cesto dolgoročni; za odsek od
Škofljice do Turjaka je predvidenih 500mio, do Velikih Lašč milijarda, za razna popravila na
celotni trasi med Škofljico in Žlebičem, s katerimi bi zagotovili hitrost vsaj 90km/h (za hitro cesto
mora biti 100; ponekod na omenjenem odseku so zdajšnje omejitve 40), je predvidenih dodatnih 1'4
milijarde tolarjev. Podobni zneski so predvideni za ureditve do Kočevja in naprej do Petrine, vendar
je realizacija dokaj realna, saj naj bi se predvidoma, če ne bo raznih zapletov, do leta 2007 končal
državni avtocestni program in bo možno zagotoviti prenos sredstev iz državnega proračuna tudi na
državne ceste. Navezava potoških na omenjene ceste je lahko tudi nevarnost, saj bodo morali v
Loškem Potoku v vmesnem času zagotoviti dovolj možnosti za prenočitve morebitnih turistov, sicer
bodo slednji prenočišča iskali drugje, za kar bodo ob boljših cestnih povezavah imeli več možnosti
oziroma hitrejši dostop. Če občina v vmesnem času ne bo sproti zagotavljala več delovnih mest, se
utegne dnevna migracija intenzivirati, saj se bodo časovne razdalje skrajšale. Z odpiranjem povezav
na zahod ni pričakovati odliva v Ilirsko Bistrico, saj trenutno ne predstavlja tako pomembnega
zaposlitvenega središča Potočanov kot Loška dolina.
Na področju naselitvenega prostora v programu CRPOV je razen že omenjenih teženj po
zagotavljanju zadovoljive infrastrukture tudi ureditev poti iz Hriba do Tabora v vrednosti 16mio.
Projekt bo uresničen letos (bil bi leta 2005, vendar je bil zaradi pripravljenosti države do
sofinanciranja vodovoda v Novi Kot izveden rebalans občinskega proračuna in se je projekt
prestavil za naslednje leto), saj je že izdelan načrt ureditve pešpoti na Tabor, infrastruktura je v fazi
izvedbe; obstoječa asfaltirana cesta bo posodobljena s komunalno opremo; vodovodom, sistemom
odvodnjevanja meteornih vod in kanalizacijo, dodane bodo označbe in javna razsvetljava,
organiziran bo spremljajoči program raznih romarskih procesij.
Gornje območje Hriba naj bi bilo urejeno tudi z gostiščem, za kar je bilo predvidenih 6mio
ob 50% udeležbi občine pri financiranju in nujnosti pridobitve soglasij lastnikov za odkup zemljišč
v javno dobro. Projekt je ostal zgolj na osnovi ideje in ne bo realiziran.
Spodnji center Retij naj bi bil do leta 2007 opremljen s kovačijo, kapelo, športnim igriščem
in obnovljeno smučarsko skakalnico; predvidena je bila višina 12mio ob 50% udeležbi občine pri
financiranju (ostalo sofinancira Ministrstvo za Kulturo v namen obnove kovačije in CRPOV za
izvedbo). Navedeno je šele v fazi projektiranja oziroma pripravi projektne dokumentacije.
Skakalnica je imela z organizacijo skokov v preteklosti pomembno vlogo, danes je potrebna
rekonstrukcije, kar je z vidika ekonomske upravičenosti zaradi tanjšanja in skrajševanja obdobja
snežne odeje v zadnjem času problematično.
Predlogi za območje Malega Loga so bili gasilski dom, večnamensko igrišče in širitev
obrtno - industrijske cone. Skupni stroški za projekt so med najvišjimi, saj znašajo 26mio ob 50%
financiranju s strani občine, ostalo je bilo sofinancirano z Ministrstva za gospodarstvo, udeleženi so
bili tudi krajani ter investitorji z lastno udeležbo. Obrtna cona, katere izvedba je bila predvidena
tudi v Regionalnem razvojnem programu za Jugovzhodno Slovenijo, je že urejena s parkirnimi
površinami, javnimi potmi in komunalno opremo; stroški so znašali okoli 20mio. Del Malega Loga
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je na območju vodnega varstva, zato je širitev cone možna na območja izven pasu (več v
nadaljevanju). Gasilski dom v Malem Logu še ni prisoten, prav tako ne večnamensko igrišče.
Na področju kulturnega prostora naj bi se do leta 2012 s predvideno višino stroškov 7mio ob
polovični udeležbi občine in četrtinski Ministrstva za kulturo objektov organizirala mreža muzejev
in objektov naravne in kulturne dediščine s poudarkom na Ogenjci in tesarski hiši v Retjah.
Predvidena je bila obnova mlina na Mežnarjevem Potoku in v povezavi s projektom Po poteh
dediščine zagotavljanje turistične ponudbe na Taboru z ureditvijo muzeja sakralne umetnosti in
ambienta v višini 7mio do konca leta 2006. Pri realizaciji mreže muzejev, ki bi celoviteje povezala
turistično ponudbo trenutno ni prave motivacije in primanjkuje financ za ureditev potrebne
infrastrukture. Na območju ni dovolj iniciative oziroma obstaja premalo agresiven pristop pri
promoviranju; niti še vzpostavljen celoten turistični informacijski sistem, oglaševanje je skromno;
na območju deluje le turistično društvo. Na območju ne deluje društvo, ki bi se izrecno ukvarjalo
zgolj s kulturnim področjem, zato to področje pokrivajo druga obstoječa društva (pogl 3.3.), ki
skrbijo za kulturne, športne in druge aktivnosti ter prireditve. Za predviden muzej sakralne
umetnosti bi bil potreben odkup zemljišča, ki je v lasti škofije (najem zemljišča ni možen), kar
trenutno predstavlja prevelik finančni zalogaj; vprašljiva je tudi ekonomska rentabilnost navkljub
možnosti za večji obisk Tabora, ki je z Retijsko depresijo vendarle najbolj dominantna oziroma
prepoznavna lokacija Loškega Potoka.
Na področju delovnega prostora je ponovno dan poudarek na ureditvi obrtne cone v Malem
Logu, predlagana je bila tudi reja govedi za meso z geografskim poreklom »Potoški pitanci«. V
zvezi s tem je potrebno poudariti, da obstaja na ekoloških kmetijah trend rasti zanimanja za naravno
pašo; v današnjem času se živino več pase na prostem, subvencije za prijavljene rejce so
stimulativne, čeprav trenutno ni možno prejemanje vseh vrst subvencij v kmetijstvo. Del sredstev za
zavarovanje živine je subvencionirala tudi občina v višini 4500 SIT na glavo živine in 2000 za
osemenitev; v letu 2004 so bila v ta namen predvidena sredstva prerazporejena glede na smernice
evropske zakonodaje upoštevajoč usmeritve triletnega programa državnih pomoči za razvoj
kmetijstva in podeželja za obdobje 2004 - 2006. Pri dejanskem prijavljanju na tovrstne razpise je še
v današnjih časih problem naknadnega pozivanja k raznim dopolnitvam vlog, in sicer tudi za nad
pol od vseh vloženih, kar pa ni vedno posledica slabega razumevanja s strani izpolnjevalcev,
temveč tudi pogosto neažurnega ali slabega informiranja o spremembah kmetijsko-svetovalnim
službam. Vendar je konkurenčnost rejcev na tem področju še vedno slaba; stopnja pridelave mesa je
nizka, saj je število glav živine nizko. Po Popisu kmetijstva 2000 gre za 733 glav goveda na 207
družinskih kmetijah, ki redijo govedo, ali 354 na 100 družinskih kmetij, ki redijo govedo, v celi
občini. Po podatkih Kmetijsko-svetovalne službe občine Loški Potok je v KS Loški Potok stalež
473 glav govedi (12.5.2006) na točno 100-tih od 154-tih družinskih kmetijah KS Loški Potok
(Slovenija 626 glav na 100 kmetijah), zato trenutno ob manj kot polovičnemu zakolu (ostalo gre za
domačo porabo) ni možnosti za bolj intenzivno proizvodnjo, na kar kaže tudi odsotnost viškov
pridelave (leta 2005 je šlo v zakol 210 od 473 govedi, kar je manj kot v preteklih letih; leto prej
231, leta 2003 248 in 2002 226) (Kmetijsko-Svetovalna služba po podatkih Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; Centralni register goveda - Služba za identifikacijo in
registracijo živali). Potrebno se je zavedati prednosti tovrstne pridelave v veliko bolj čistem oziroma
ekološko manj spornem okolju kot ponekod drugod v Sloveniji, zato bi bili ob večji motiviranosti in
številčnosti rejcev s ciljno naravnanostjo na trg tovrstni ekološki izdelki zanimivi in bi bilo šele
takrat smiselno uvesti omenjeno blagovno znamko. Trenutno število ekoloških kmetij (poljščine so
za lastno porabo) je v KS Loški Potok namreč le 4 in trend, navkljub temu, da se je 60 kmetov
izobraževalo na tečajih, trenutno ni v porastu. Po Slovenskem Kmetijsko-okoljskem programu
(SKOP) so zahteve glede števila živali na ha na ekoloških kmetijah ustrezne (pogl. 3.3.), saj so med
0'2 in 1'9. Gospodarji trenutno prodajajo živino za zakol v registrirane klavnice v Postojni, Škofiji
Loki in Kamniku. Del gre za izvoz, nekaj mesa se potem vzame nazaj in proda na domu. Ker je
cena na kg relativno ugodna in ker na prej opisan način organizirana prodaja teče, gospodarji
trenutno ne razmišljajo o uvedbi znamke. Hkrati bi bil ob vzpostavitvi uveden kontrolni nadzor.
Uvedba znamke bi bila morda realna šele, ko ne bi bilo več uslužnostnega zakola, po katerem lahko
kmetje meso dobijo nazaj. Nekaj je tudi usmerjanja v proizvodnjo mleka. Možno bi bilo torej trditi,
da je kmetijska pridelava ekstenzivna oziroma da Potočani imajo pogoje za pridelavo čiste hrane,
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nimajo pa vsi interesa prodajati jo kot čisto in neoporečno. Trenuten razlog je nizka motiviranost
ostalih kmetijskih gospodarjev navkljub dejstvu, da imajo tudi slednji zaradi ohranjenosti okolja in
nizke porabe gnojil enako kakovostno, celo visokokakovostno pridelavo tako kot gospodarji
ekoloških kmetij, vendar ker niso izvedli prijave na razpise za prejemanje subvencij, take kmetije
sicer niso pod inšpekcijskim nadzorom, vendar ne koristijo možnosti za širitev prodaje. Čeprav je
poraba gnojil podpovprečna, se morajo ekološke kmetije držati navodil nitratne direktive; v
preteklih letih je bilo potrebno odposlati vzorce prsti, urediti gnojišča in gnojne jame tako, da je bilo
preprečeno stekanje z meteorno vodo v podzemlje. V SKOP vključene kmetije (86 od 152 v KS
Loški Potok; podatek Kmetijsko-svetovalne službe) vodijo tudi evidenco o datumu gnojenja, vrsti
in količini porabljenega gnojila in le redka izjema so bile njive s pretirano vsebnostjo fosforja in
kalija, ki jim iz tega razloga ni bilo priporočeno nadaljnje gnojenje s hlevskim gnojem na njivah.
Dejstva o enakosti kakovosti pridelave v Loškem Potoku ne glede na status kmetij se zunanji
odjemniki ponavadi ne zavedajo, zato so v prednosti obstoječe ekološke kmetije; gre torej bolj za
vprašanje pripravljenosti upoštevanja zahtevanih direktiv kot za uvajanje korenitih sprememb v
načinu kmetijskega gospodarjenja. Reja je že sedaj povsem sonaravna oziroma kmetije na sploh že
izpolnjujejo večino pogojev za kandidiranje na razpisih z vidika sonaravnih konceptov, izvesti bi
bilo torej potrebno zgolj nekatere tehnične in organizacijske izboljšave. Omenjeni koncepti
kmetovanja se s strani evropske kmetijske politike spodbujajo. Kot že omenjeno, je osnovni
problem v podpovprečnem številu glav živine na ha, kar vpliva na sposobnost prejemanja
subvencijskih sredstev v namene, ki niso vezani zgolj na ohranjanje kmetijskih površin. Junija 2006
je bil namreč zaključen Regionalni razvojni program podeželja za obdobje 2007 - 2013, ki med
drugim vsebuje navedbo projektov, kateri se bodo izvajali na regionalni (pri realizaciji programa
sodeluje več okoliških občin od Logatca do Osilnice) in lokalni ravni (Loški Potok). Tudi obstoječi
program »Po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe« je bilo potrebno v skladu z Uredbo Sveta o
podpori za razvoj podeželja, ki se podeljuje prek Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja, uskladiti in nadgraditi v omenjen razvojni program. Le za razpisane programe bo možno
prijavljanje za sredstva Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, zato naj bi bili slednji
zasnovani na način, da izboljšajo konkurenčnost kmetijstva in gozdarstva (t.i. OS 1), kakovost
življenja na podeželju, ekonomsko diverzifikacijo (v ta sklop so do kandidiranja upravičena tudi
mala podjetja z največ 5 zaposlenimi; OS 3); možna so tudi nadomestila kmetom ali gozdarjem v
primeru trajnostne rabe zemljišč na območju Nature 2000 (OS 2) in vključevanje v program
LEADER (OS 4). Vendar se ob tem poraja vprašanje, ali bo v bodoče sploh zagotovljena finančna
uspešnost ohranjanja obstoječe oblike oziroma stanja kmetijstva (pomeni več manjših kmetij s
posestno razdrobljenostjo, nizko produktivnostjo, visoko starostjo gospodarjev in nemotiviranimi
potencialnimi nasledniki), saj kmetije zaradi majhnosti v prejšnjem finančnem obdobju niso in tudi
še vedno ne dosegajo nekaterih minimalnih kriterijev. Namreč v preteklih letih je bilo možno
črpanje subvencijskih sredstev prek razvojnega sklada SAPARD (2000 - 2006) za naložbe v
kmetijsko pridelavo, novogradnjo in obnovo hlevov in druge spremljajoče objekte, skladišča za
krmo ali nakup kmetijske mehanizacije ter za diverzifikacijo dopolnilnih dejavnosti na kmetiji kot
so kmečki turizem in različne oblike obrti. Vendar je bil pogoj o vsaj polovični namenitvi
delovnega časa kmetiji in še to le tistih z dejanskim statusom kmeta, starih do 40 let. Tako se je na
območju občine večina sredstev lahko porabila le za ohranjanje kmetijske rabe tal. Po zadnjih
veljavnih podatkih Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja je zgolj 7 kmetijskih gospodarjev
iz KS Loški Potok prejelo sredstva zgolj za investicije v gozdove z namenom izboljšanja
gospodarske in ekološke vrednosti gozdov. Po drugi strani so pogoji za prejem sredstev za namen
diverzifikacije kmetijske proizvodnje nekoliko omiljeni in tudi pogoj o vključenosti v regionalne
projekte je bil izpolnjen, saj je občina vključena v projekt »Po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe«.
Nekaj sredstev je bilo pridobljenih tudi na področju trošarin za mineralna olja, porabljenih za pogon
kmetijske in gozdarske mehanizacije. Za bodoče finančno obdobje zaradi še vedno obstoječih malih
kmetijskih gospodarstev (z majhnim obsegom proizvodnje, majhno velikostjo in ekonomsko
sposobnostjo...) torej najverjetneje ne bo možno pridobiti evropskih subvencijskih sredstev za
naložbe v obnovo ali novogradnjo kmetijskih objektov in nabavo mehanizacije na kmetijah kot
fizičnih nosilk dela gospodarskega razvoja, saj na primer že samo spodnjega kriterija, ki ga navaja
Enotni Programski Dokument (EPD) o zahtevanih 5 ha primerljivih kmetijskih površin (primerljiva
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kmetijska površina je odvisna od tipa rabe tal) potoške kmetije ne dosegajo. Kot že nakazano, je za
Loški Potok značilno tudi nedoseganje kriterija o prisotnosti vsaj 7 GVŽ/ha kot pogoja za možnost
usmerjanja investicij v finančnem obdobju 2004 - 2006 za gorska višinska kmetijska gospodarstva.
Tako so do sedaj potoške kmetije prejemale zgolj sredstva za obdelavo kmetijskih površin in
trenutno ne kaže, da bi se v novem finančnem obdobju slednje kaj bistveno spremenilo. Z vsaj
nekoliko večjo intenzivnostjo bi se tudi stopnja zaraščanja zmanjšala, vzporedno bi narasla
pridelava krmnih rastlin. Po analizah kmetijsko-svetovalne službe višina subvencij na povprečno
veliki kmetiji predstavlja ¾ vseh dohodkov, ostalo predstavlja materialna proizvodnja; kmetijstvo
(ne samo v občini) bi torej v primeru ukinitve sredstev najverjetneje propadlo.
Glede na geografsko lego območja bi bilo možno razmisliti tudi o navezavi na blagovno
znamko »Kočevka divjačina« za izdelke visoke kakovosti zaradi kakovostnega in ponekod
praktično nedotaknjenega okolja (ribniško-kočevsko, krško...), v katerem biva divjad. Pogoji so
vzpostavitev lovišč s posebnim namenom, interes lovskih družin, pogoj o zagotavljanju zadostnih
količin je izpolnjen, vendar se glede na nove odločitve Ministrstva za okolje in prostor o dovoljenih
limitah za odstrel (jelenjadi, srnjadi, divjih prašičev...) utegnejo količine v prihodnjih letih nekoliko
zmanjšati. Elaborat je v pripravi, potrebno je zagotoviti dovolj interesentov za izvedbo. Po mnenju
Kmetijsko-svetovalne službe bi bila vključenost v to znamko veliko bolj realna kot uvedba prej
omenjene samostojne znamke »Potoški pitanci«, saj pokriva širše geografsko območje s skupnimi
značilnostmi, vključuje zadostno število divjadi (za zagotovitev primernih količin), dovolj številčne
in organizirane lovske družine ter zato kot regionalno specifična nudi večje možnosti za skupen
konkurenčen nastop na trgu.
Podobne možnosti so na področju tržne širitve čebelarstva na kočevsko-ribniško-krškem, saj
je bil v začetku leta končan postopek podelitve certifikatov za znamko »Kočevski med«; izmed 45
prijavljenih čebelarjev na Združenju kočevski med je vse pogoje za trženje izpolnjevalo 16
prijavljenih, noben iz KS Loški Potok. Občina finančno podpira čebelarje; teh je v KS Loški Potok
7. Vendar se je na Društvu ljubiteljev čebel Apis za poklicno izobraževanje, ki je pomembno
predvsem zaradi pravic do odškodnin in pridobivanja evropskih sredstev, odločilo zgolj 13
ribniških, sodražiških in potočanskih čebelarjev. Trenutno so v KS Loški Potok le 3 čebelarji, ki
prejemajo subvencije; razloga sta zlasti nemotiviranost večinoma starejših čebelarjev in
prepričanost o zadostnosti obstoječega nivoja znanja. Potreben bi bil torej dvig organiziranosti, saj
so predvideni blagovno zaščiteni izdelki zanimivi zaradi nadpovprečno visoke mineralne vsebnosti,
posledične specifične arome, okusa in barve; količin je na območju sodelujočih občin dovolj
(potencialno bi bilo možno pridelati 150 ton letno) in so primerni za prodajo v lekarnah.
Največ možnosti, sploh na vodovarstvenem območju, je torej v sonaravnih konceptih ob
hkratnem sofinanciranju države in prek evropskih skladov ob upoštevanju državnih in evropskih
uredb, vendar ne ravno v intenzifikaciji, temveč v nadaljnjem usmerjanju v okolju prijazno
ekološko pridelavo izdelkov oziroma produktov, katerih varnost in kakovost mora biti jasno
določena s poreklom. Brez slednjega si je težko predstavljati zanimanje za izdelke na obsežnem
globalnem trgu; potrebno je izhajati iz ponudbe regionalno identičnih in inovativnih izdelkov.
Načina razvoja kmetijstva z večanjem fizičnega obsega kmetij nova skupna kmetijska politika za
obdobje 2007 - 20013 tako in tako ne podpira, zato bi bilo bolje zmanjšati število kmetij, slednje
intenzivirati, kolikor to dopuščajo kriteriji za pridobitev subvencij, ter se obenem preusmeriti tudi
na druge gospodarske dejavnosti. Ob hkratnem večanju obsega in višine plačil subvencij narašča
navezanost kmetov na ta izplačila in se je tudi s tega vidika težje preusmeriti na morebitne drugačne
pristope kmetovanja ali v druge oblike gospodarskih panog, čeprav za to - kot rečeno - obstajajo
realne možnosti.
Ovčarstvo je bilo v preteklosti bolje razvito in bi ga bilo treba obuditi. Med (starejšim)
prebivalstvom je še vedno je živ predsodek o ovčarstvu kot sinonimu za revščino. Kljub temu je
nekaj korakov v smeri razvoja ovčarstva je že bilo narejenih, saj so bile iz prej različno lastninjenih
kmetijskih zemljišč vzpostavljene nekatere skupne pašne površine za ovce ali pa so jih rejci dobili v
najem. Pojav organizirane paše je bolj izrazit v Dragarski dolini (npr. Lazec), kjer je na voljo več
obsežnih ustreznih površin (še vedno manj kot na sosednjem kočevskem), vendar je zastopanost
večjih ovčjerejcev v obeh krajevnih skupnostih še vedno nizka. Trenutno se z ovčjerejo ukvarja en
večji ovčjerejec iz Dragarske doline (okoli 60 ovc na približno 15 do 20 ha), 3 do 4 je takih z 10 do
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20 ovcami. V KS Loški Potok so 3 do 4 rejci z 10 do 20 ovcami. Večina teh ima površine v najemu,
sicer pa je še nekaj manjših ovčjerejcev. Tržno usmerjanje je neizrazito, saj je že sama številčnost
glav nizka in razparceliranost zemljišč preveč izrazita. Kot razvojna možnost, ki je program
CRPOV ne obravnava, se pojavlja možnost uvedbe specifičnih vrst ovc in konj, ki bi bili zaradi
redkosti zanimivi za trg, vendar nenazadnje predstavljajo temeljne ovire sobivanje z medvedom,
zaradi katerega je potrebno elektrificirano ograjevanje parcel (in kljub temu vsakoletna popravila
delov ograd), potrebno bi bilo natančno predvideti ekonomsko rentabilnost take reje in kar bi bilo
najtežje - preusmeriti tradicionalno naravnanost prebivalstva, ki vztraja pri klasični govedoreji in ki
ne izkazuje interesa za večje spremembe. Vzrok za naravnanost na govedorejo je zlasti prejemanje
višjih subvencijskih sredstev kot bi jih v primeru specifične reje; ker reja konj v primeru nečlanstva
rejskih organizacij ali nevključenosti v rejske programe ni subvencionirana s strani EU oziroma je
na sploh nižje subvencionirana, tudi ni večjega interesa za razmah te dejavnosti, čeprav omogoča
možnost za različne oblike športno-rekreacijskih dejavnosti (s tem se ukvarja en gospodar v
dragarskem delu). Subvencije so sicer nekoliko višje za tiste, ki se ukvarjajo z rejo avtohtonih vrst
domačih živali, trenutno pa sta na območju celotne občine zgolj 2 primera reje specifične slovenske
hladnokrvne pasme konj. Z nadaljnjim razvojem te dejavnosti bi bilo omiljeno ali celo ustavljeno
zaraščenje, zagotovljeno bi bilo ohranjanje kulturne krajine - koliko se trenutno koristi gozd, ki bo
potencialno primerne površine zarasel, pa je bilo tudi že navedeno. Primer potencialne paše ovc bi
lahko bila Retijska depresija od cerkve sv. Florjana proti severu, saj nudi primeren in obširen teren;
problem je različnost lastništva tamkajšnjih zemljišč, čeprav bi s tem koristno prispevali k
ustavljanju zaraščanja. Ograjevanje ovc iz varnostnih razlogov zahteva tudi večjo tehnološko
zahtevnost, namreč vpeljavo več-žičnih (štiri-žičnih) ograd (za govedo so dovolj dvo-žične), kar z
vidika nabave materiala predstavlja večje začetne in nadaljnje stroške za vzdrževanje navkljub
možnosti sofinanciranja s strani Ministrstva za okolje in prostor. Poudariti je še potrebno, da bi bila
najbolj optimalna celovita vzreja v domačem okolju brez prinašanja mladičev od drugod, saj so
sicer večje verjetnosti za prenašanje raznih okužb, pogosto je vprašljiva pravilnost vzreje in stres
mladičev ob prenosu v novo okolje. Še ena razvojna možnost, ki ni predvidena v programu in ki se
zdi z vidika splošne usmerjenosti kmetijstva možna, bi lahko bila vzpostavitev večjega ali manjšega
prehrambeno-predelovalnega obrata na območju ob obstoječi industrijski coni v Malem Logu, kjer
bi bili stroški najema ali odkupa zemljišč najverjetneje nižji kot drugje, poleg tega je osnovna
infrastruktura že prisotna. Na tak način bi se primarni in sekundarni sektor povezala, možna bi bila
usmerjenost vsaj v delne produkte in zagotovljenih bi bilo več delovnih mest. Vendar obstaja več
razvojnih ovir; med prvimi je seveda ta, da je že v osnovi premajhno število živine in rejcev, poleg
tega bi bila osnova klavnica in ker je večina občine na vodovarstvenem območju, bi bila realizacija
možna le na območjih izven tega pasu (v Malem Logu en del je izven pasu). Ob tem bi nastal
problem ustreznega deponiranja klavnih odpadkov, ki je bil v občini zaradi neustreznega odlaganja
dolgo časa problem pri manjših rejcih predvsem zaradi privabljanja divjadi. Hkrati bi bile začetne
investicije visoke in jih brez državne pomoči najverjetneje ne bi bilo možno zagotoviti; bolj realno
je torej dvigniti število, organiziranost in tržno usmerjenost malih rejcev, ki imajo trenutno največji
odjem le v Postojni in Velikih Laščah. Dejstvo, da vsa naselja ležijo na vodovarstvenem območju
prve ali druge stopnje zaščite, predstavlja temeljno razvojno oviro ne le za omenjeno dejavnost,
temveč tudi za morebitno vzpostavitev drugih obratovalnic, ki bi s svojim delovanjem lahko
ogrozile okolje. Po drugi strani bi bil ob morebitnem vzpostavljanju lahke, višje razvite industrije
potreben ustrezno visoko izobražen kader in bi zopet naleteli na delno razvojno oviro pri možnostih
za široko zaposlovanje lokalnega prebivalstva. V CRPOV so bili dani tudi predlogi za vzrejo
damjekov; do realizacije ni prišlo, saj za relativno eksotično in zahtevno rejo trenutno ni
motiviranih. Vprašljiva bi bila tudi ekonomska rentabilnost dejavnosti, ki najverjetneje ne bi
prispevala k izboljšanju glede zastopanosti delovnih mest; možna bi bila kot dopolnilna dejavnost
na kmetiji.
Področje delovnega prostora programa CRPOV namenja pozornost tudi ureditvi treking poti
od Lazca prek Starega Kota do izvira Čabranke in prek Podplanine do Pungerta (realizirano). V tem
delu je pomembnejši izvedbeni projekt boja proti zaraščanju kmetijskih zemljišč; z uvedbo
subvencij za košnjo z namenom ohranjanja kulturne krajine po Uredbi o finančnih intervencijah za
ohranjanje in razvoj kmetijstva (2000) se v zadnjih letih izkazuje postopno ustavljanje trenda
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zaraščanja. Okoli 350 prebivalcev občine (groba ocena) prejema sredstva v odvisnosti od velikosti
košenega območja in prisotnosti raznih ovir, kot na primer lege na območju vodnega varstva in
varnosti lege z vidika ogroženosti pred divjadjo. Tovrstna dejavnost se ekonomsko splača zlasti
tistim z obsežnejšimi površinami. Dejansko pa prevladujejo manjša, razparcelirana zemljišča in je
zaradi tega težje zagotavljati ohranjanje kulturne krajine na vseh območjih. Možna rešitev so
komasacije, za katere se na Agenciji za kmetijske trge tudi v novem finančnem obdobju (2006 /
2007) predvideva dodelitev nepovratnih sredstev; na primer za območja z izrazito neugodno
posestno strukturo (nad 2 parceli na ha) ali tista, kjer se komasacije prvič izvajajo (Javni razpis za
dodelitev..., 2006).
Izmed individualnih projektov so bili v programu CRPOV dani predlogi za uvedbo
gostinstva, kmečkega in lovskega turizma s fotolovom na Hribu, uvajanja kmečkega turizma s
predelavo mesa, izdelovanja spominkov iz lesa in vzreje konj v Malem Logu, razširitev
okrepčevalnice in ureditve še ene gostilne v Retjah, kjer so se bili potencialni nosilci razvojnih
programov pripravljeni ukvarjati tudi z lesno predelavo, prodajo domačega mleka in uvedbo
kovinske galantarije. Na Travniku so domačini izkazali interes za posek in spravilo lesa, žago,
izdelavo suhe robe, vzdrževanje gozdnih cest in drugih del v gozdu. Obstajalo je več predlogov,
vendar so bili selektivno skrčeni na podlagi nadaljnjih konkretnejših pogovorov z domačini. Do
danes je večina idej ostala zgolj na papirju, saj se kot temeljne ovire ponovno pojavljajo prenizka
številčnost dejansko aktivnih in motiviranih nosilcev (ob zaključku programa CRPOV je bilo
določenih 60 nosilcev bodočega razvoja, od česar 45 v KS Loški Potok), navezanost na dnevne
migracije, ki ob hkratnem pomanjkanju poguma pri začetnem tveganju za vzpostavitev dejavnosti
časovno ovirajo možnosti za razvoj tovrstnih alternativnih dejavnosti, začetne investicije in
oddaljenost. Suhorobarska dejavnost bi lahko bila pomembna razvojna možnost, vendar je bolj
značilna za ribniško območje; v Loškem Potoku je deloma razvita na Travniku in še ta ni najbolj
tipična, da bi v celoti ustrezala zahtevanim kriterijem za pridobitev geografske označbe »Ribniška
suha roba«. Ta dejavnost torej v občini ne predstavlja značilne dopolnilne dejavnosti na kmetijah,
kar je z razvojnega vidika neustrezno, saj bi lahko s profesionalizacijo prebivalstva za poklic
suhorobarja bolje uveljavila. Med mladimi v občini ni interesa oziroma na splošno je prevladujoč
pasiven odnos do navezave na omenjeno dejavnost, čeprav se na srednji šoli v Kočevju pripravlja
fakultativno izobraževanje za suhorobarje, ki se bo uveljavil kot samostojen registriran poklic s
temeljnim področjem izdelave tradicionalnih ribniških izdelkov, ki bi pridobili omenjeno
geografsko blagovno oznako kot pojma visoke kakovosti in prepoznavnosti na trgu. Obstajajo tudi
druge prednosti oziroma danosti, ki bi lahko prispevale k razvoju te dejavnosti, namreč že v osnovi
je dejstvo, da po mnenju Urada za intelektualno lastnino potencialni nosilci iz Loškega Potoka
lahko zaprosijo oziroma so upravičeni do podelitve omenjene geografske označbe (po Odločbi o
registraciji označbe iz leta 2004, za katero je dve leti prej dala pobudo občina Ribnica), saj imajo na
voljo zahtevane avtohtone vrste drevja, dodatno bi se morali izpopolniti v tehniki za dosego
ustrezne kakovosti. Tako ostaja tradicionalna navezanost na gozd in le nekateri posamezniki se
ukvarjajo z izdelavo spominkov iz lesa. Zdi se, da je bila ovržena realna možnost za povečanje ne le
zanimivosti izdelkov, temveč tudi možnost za dvig prepoznavnosti območja kot takega, ki je
sposobno tržiti izdelke kvalitetnega porekla in ki bi lahko na trgu izkazalo lokalno posebnost. Ni
izključeno, da ne bi tovrstni izdelki (gre za vsaj 400 možnih vrst oziroma variant) vsaj deloma
povečali dohodke obrtnikom. Za preusmeritev na finalne izdelke, na primer v smislu vzpostavitve
pohištvene industrije ali vsaj večjega obrata med obstoječimi lesnimi obrtniki, ni dovolj iniciative
oziroma drznih nosilcev, izračunov ekonomske rentabilnosti in organiziranosti. Mali obrtniki
trenutno raje prodajo (neobdelan ali polobdelan) les za nižjo ceno kot bi jo dobili s prodajo
finalnega izdelka, za katerega bi po njihovem mnenju dobili le nekaj več.
Loški Potok se uvršča v ureditveno območje Regionalne zasnove prostorskega razvoja
Jugovzhodne Slovenije; na nivoju regij občina sodeluje s Podjetniškim centrom Novo mesto. V
času nastajanja zasnove še ni veljal novi zakon o Skladnem regionalnem razvoju (2005), zato takrat
še ni bilo govora o možnosti za povezavo v razvojno partnerstvo med občinami s podobnimi
razvojnimi problemi; Loški Potok tako sodi v sklop prostora, na katerega je manj navezan kot na
osrednjo Slovenijo, v prostor od katerega je oddaljen, od katerega se razlikuje po statističnih
kazalnikih in s katerim ga bistveno ne vežejo zgodovinski dogodki. Občina se uvršča med območja
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s posebnimi razvojnimi problemi, in sicer tako v ekonomsko šibka območja, kakor tudi območja s
strukturnimi z vidika brezposelnosti in z vidika kmetijstva, razvojno omejevano območje in
razvojno omejevano obmejno območje. S tega vidika je Loški Potok upravičen do visokih deležev
sofinanciranja. V zasnovi se Loški Potok omenja v povezavi z zagotavljanjem komunalne
opremljenosti, s čimer bi se dvignile razvojne možnosti, predvsem turizem in povečal standard
bivanja. Do sedaj so bila finančna sredstva vložena v sofinanciranje za izgradnjo in obnovo
vodovoda z namenom dviga življenjskega standarda ter ureditev sistema za odvajanje odpadnih vod
s čistilnimi napravami (tudi v drugih občinah) zlasti z namenom preprečevanja pretiranega
onesnaževanja kraških podzemnih vod in zagotavljanja možnosti za nadaljnjo oskrbo prebivalstva s
pitno vodo. Drugo področje investicij se je usmerjalo v izgradnjo cestnih odsekov med Loškim
Potokom in Novim Kotom z namenom odpiranja proti zahodu in s tem skrajševanja časovnih
razdalj do avtoceste ter večanja možnosti za razvoj turistične dejavnosti na obmejnih območjih, kot
je bilo že omenjeno v prejšnjih odstavkih. Ostala področja sofinanciranja so ureditev sistema
ravnanja z odpadki, ureditvijo obrtno - industrijskih con, usmerjanjem razvoja na zavarovanih
območjih, adaptacijo šole in nekatere vzgojno-izobraževalne programe za mlade ter svetovanje
oziroma informiranje malim podjetjem, ki za svoj obstoj potrebujejo specifična znanja in kvalitetno
vodenje.
Na nivoju Jugovzhodne statistične regije se številni dejanski problemi zakrivajo v
statističnih povprečjih, saj celotna regija na nekaterih področjih izkazuje dosti boljše stanje kot je v
občini sami (npr. po demografskih kazalcih - Grafikona 5, 6; izobrazbi - Grafikon 11). Tak primer
so tudi višine mesečnih plač, saj v Loškem Potoku dosegajo 91% povprečja Jugovzhodne Slovenije
(v začetku leta 2006 Loški Potok 165 034SIT, JV Slo 181 488 neto) oziroma 91'5% slovenskega
povprečja (180 193). Povprečje Jugovzhodne Slovenije je v tem obdobju preseglo slovensko
povprečje (za prejšnja leta to ni bilo značilno), vendar je potrebno upoštevati, da plače v Pokolpju
dosegajo zgolj okoli 80% povprečja svoje statistične regije. Kljub temu ima Loški Potok v
primerjavi z bližnjimi občinami (Loško Dolino, Kočevjem, Ribnico, Osilnico, Semičem...) še vedno
najvišje plače, še zdaleč pa ne dosegajo povprečja Novega mesta ali Ljubljane. Slednje je bilo poleg
ostalih razvojnih problemov, ki sledijo zlasti iz obmejnosti lege (po dolžini je okoli 40km meje s
Hrvaško) temeljno vodilo za pobudo o oblikovanju Območnega partnerstva Pokolpje.
S tega vidika je sodelovanje občin na regionalni ravni z namenom pospeševanja skupnega
razvoja smiselno, zato so v začetku leta 2006 na podlagi novega zakona o Skladnem regionalnem
razvoju (ZSSR), ki predvideva delitev Slovenije na regije na način, da bo možno čim bolj optimalno
črpanje evropskih sredstev prek sklada LEADER, tudi oblikovale program Območno razvojno
partnerstvo Pokolpje, o katerem so se občine (Črnomelj, Semič, Kočevje, Kostel, Osilnica)
medsebojno, z Vladno službo za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Ministrstvom za okolje
in prostor ter drugimi pristojnimi ministrstvi dogovarjale že prej. Občino Loški Potok so pritegnili
ne glede na oddaljenost, saj sodi v porečje Kolpe in doživlja podobne razvojne probleme, zlasti na
področju razvoja turizma kot posledice lege ob slabo prepustni meji in zaradi oddaljenosti od
avtocestnih povezav. Po mnenju predstavnikov občin podpisnic so le-te deležne nizkih državnih
razvojnih spodbud pri sofinanciranju projektov (zaenkrat je najvišje sofinanciranje do okoli 50%);
zato je poglavitni cilj zlasti zagotovitev povečevanja relativnega deleža sofinanciranja s strani
države na nad 50% od skupne vrednosti. V proračunih občin za leto 2006 je bil v namen skupnega
hitrejšega napredovanja predviden delež sredstev za pripravo skupnih projektov na področju oskrbe
s pitno vodo, ureditve odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ravnanju z odpadki ter gradnjo
lokalnega in regionalnega cestnega omrežja. Ob upoštevanju morebitnih sprememb ob uveljavitvi
popolne Schengenske meje se utegne nadzor na večinoma nenaseljenih in gozdnih obmejnih
območjih poostriti, kar bi lahko še dodatno otežilo razvoj dejavnosti na teh območjih, zlasti
tranzitnega turizma, zato se napore za realizacijo dviga ne le turistične dejavnosti, temveč tudi
celotnega gospodarstva, usmerja na iskanje novih investitorjev. Trenutno poteka organizacija raznih
delavnic za pripravo strateškega dela programa za obdobje 2007 do 2013; kasneje bo prišel na vrsto
izvedbeni del. Podajajo se mnenja, pripombe, prioritete, načrti za skupen razvoj teh odmaknjenih
podeželskih območij, da bo kasneje možno prijavljanje zainteresiranih posameznikov na razpise za
izvedbo projektov, ki bodo imeli učinke na regionalni ravni. Izmed občin pristopnic je ravno Loški
Potok najbolj geografsko odmaknjen (orografska pregrada), kar trenutno zaradi odsotnosti
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primernih prečnih prometnih povezav slabša možnosti za realizacijo vzpostavitve celovite
regionalne (komunalne, cestne...) infrastrukture. Vendar kljub temu lahko na tak način povezane
občine bolje opozarjajo na razvojne probleme, lažje zberejo zadostno kvoto prebivalstva in z
dvigom njihove motiviranosti realizirajo projekte.
Sama občina Loški Potok trenutno razpolaga z nekaj nad 380mio tolarji proračunskih
sredstev, pri čemer tretjino predstavljajo dohodki njenega aktivnega prebivalstva (nekaj še davki od
prometa z nepremičninami, upravnih taks, nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč...), ostalo
prispeva država na osnovi izračuna primerne porabe. Ker občina slednje sama ne dosega oziroma
niti s podvojenimi državnimi sredstvi, ki se občinam dodelijo glede na občinski proračun, ne zbere
niti 75% primerne porabe, je upravičena do višjih deležev sofinanciranja s strani pristojnih
ministrstev. Leta 1999, ko je bil spremenjen način financiranja lokalnih skupnosti, je imela občina
skupaj s podvojenimi državnimi sredstvi 102mio, primerna poraba naj bi takrat znašala 155mio.
Višina skupnih sredstev je do danes naraščala zlasti na račun sprotnega prijavljanja na vedno več
obstoječih razpisov (sploh po vstopu v unijo) za pridobivanje sredstev za sofinanciranje z različnih
skladov. Z več sredstvi lahko občina v zadnjem času tudi več stori v smislu pobud za dvig rodnosti.
Okoli 50mio se letno namenja otroškemu varstvu in šolstvo (kar je toliko, kolikor se porabi za
delovanje občinske uprave, zato je predvidena racionalizacija), občina tudi pokriva sredstva, ki ga
za varstvo otrok plačujejo starši, hkrati se za vsakega novorojenca gospodinjstvu nameni 50 000
SIT, razpisana je bila tudi nagrada za prvega novorojenca.
Trenutno je občina pred največjo investicijo doslej, namreč predpisi zahtevajo ureditev
čiščenja odpadnih vod do leta 2007 zaradi potrebe varovanja njenih in predvsem vodnih virov
nižjeležeče okolice; izpusti odpadnih voda brez predhodnega čiščenja na vodovarstvenih, zlasti
kraških območjih niso dovoljeni, prav tako je ureditev nujna, če je želela občina pridobiti evropska
sredstva za sofinanciranje izgradnje (sicer sama ne bi mogla zagotoviti tako velike naložbe). Na tak
način občina želi doseči državni strateški cilj zmanjševanja emisij iz točkovnih virov. Priprave na
izgradnjo so v glavnem potekale od leta 2003 dalje ob prisotnosti številnih zapletov. Začetno so bile
v lokacijskih načrtih predlagane 4 variante za način postavitve kanalizacijskega omrežja in z njim
povezane čistilne naprave z osnovno predpostavko, da mora biti slednja čim bližje površinskim, po
možnosti vodam s čim višjimi pretočnimi vrednostmi in nizkimi obdobnimi nihanji ter po tedaj
veljavnih predpisih izven območij vodnega varstva. Taka je reka Čabranka, namreč z zadovoljivimi
samočistilnimi sposobnostmi. Glede na to, da se v gospodinjskih vodah nahajajo zgolj fekalije in da
je zastopanost ostalih onesnažil skromna (nekaj je nitritov in fosfatov od gnojenja krompirja in
drugih poljščin, nekaj škropil v zelo majhnih količinah; prav tako so obremenitve s težkimi
kovinami zanemarljive), zato bi bila obremenitev reke skromna, samoočiščenje pa izmed vseh
variant najbolj optimalno. Izgradnji je nasprotovala Zveza ekoloških gibanj na pobudo prebivalstva
Črnega Potoka navkljub dejstvu, da zakon za vodovarstvena območja predpisuje vse tri stopnje
čiščenja, kar pomeni takorekoč skoraj popolno očiščenje odpadnih vod, vključno dušikovih in
fosforjevih kislin ter zmanjševanje koncentracij nekaterih suspendiranih in raztopljenih organskih
ali anorganskih snovi. Argumenti, da bi bilo zato Donavsko povodje bolj obremenjeno so vprašljivi,
saj se sedaj vode s slovenske strani popolnoma neočiščene odvajajo neposredno v vodotok
Čabranke, kar utegne ogroziti razvijajoče se turistične dejavnosti ob reki vzdolž toka. Po mnenju
avtorjev Presoje o vplivih na okolje bi se obremenitve okolja po realizaciji čiščenja izboljšale, prav
tako bi bila zagotovljena odsotnost hrupa in smradu. Ureditev kanalizacije po tej varianti bi
zagotovila prečiščenje odpadnih vod za celotno območje občine; v pripravi je bila izgradnja okoli
40km dolgega kanalizacijskega sistema v dinarski smeri do Čabranke, ki bi bila sicer izmed
predlaganih variant najdražja (989mio SIT), vendar bi taka celovita ureditev odvajanja pripomogla
k uresničevanju razvojne vizije, to je k dvigu življenjskega standarda. Nenazadnje bi se cena
parcelam z urejenim odvajanjem dvignila in bi to predstavljalo dolgoročno razvojno možnost
območij ne le s tega vidika, temveč tudi z vidika možnosti za razvoj nadaljnje industrijske in
turistične dejavnosti na širšem območju, saj bi bilo možno prečiščenje tehnoloških vod oziroma
komunalnih vod, na primer iz industrijskih in turističnih objektov. Tako so nadalje možnosti za
urejanje čistilnih naprav na območju Dragarske doline zgolj še na individualnem nivoju (za
posamezno hišo mala čistilna naprava, kar je z ekonomskega vidika potraten način); odsotnost
čiščenja komunalnih vod pomeni nadaljnjo temeljno razvojno oviro tej krajevni skupnosti. Po
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kriteriju prebivalstvene gostote (pogl. 3.2.) prebivalcem dragarskega dela sicer ni treba zagotoviti
čistilnih naprav, vendar se zdi, da je bila s tem izgubljena priložnost za dvig življenjske kakovosti in
optimalno ekonomsko učinkovitost, saj bi bilo ob državno sofinancirani izgradnji kanalizacijskega
sistema potrebno zagotoviti le še priključke (teh bi bilo 671 oziroma za 1925 preb.). Odvajanje vod
bo torej urejeno zgolj za območje KS Loški Potok, saj tudi poskusi z namestitvijo čistilne naprave v
Podpreski (voda bi se prečrpala v lokalno depresijo, kar bi bilo najverjetneje bolj ekološko sporno)
niso uspeli iz podobnih razlogov (nasprotovanje ljudstva), poleg tega bi bili stroški glede na ostale
variante med višjimi (860mio), bi pa izmed predlaganih variant brez čabranske zagotavljali največ
priključkov (570 oziroma za 1691 preb.). Nenazadnje je zanimivo, da so se že čez približno dve leti
isti prebivalci pritoževali zaradi poslabšanja kvalitete vode, kar je bilo pričakovati, saj je Dragarski
del višji od Čabranskega (dolina Čabranke je bolj poglobljena zaradi prisotnosti nekarbonatnega
sveta, Dragarska je torej nad njo obvisela) in se vode stekajo v nižino, kjer so nekatera zajetja za
pitno vodo. Varianta Retje bi bila najcenejša (712mio), zagotavljala bi 506 priključkov (za 1526
preb.), vendar je bila opuščena zaradi naknadne ugotovitve o stekanju vod proti vodnim zajetjem za
pitno vodo v Loški dolini (pogl 2.4.), za katere bi bile že minimalne dodatne obremenitve ekološko
sporne, hkrati bi bila lokacija čistilne naprave zaradi nahajanja na vodovarstvenem pasu vprašljiva.
Tako je ostala le še nekoliko dražja (761mio) varianta Mali Log s 506 predvidenimi priključki (za
1526 preb.) z lokacijo pri vrtači izven območja vodnega varstva pri križišču dveh poti, ki iz Malega
Loga oziroma Retij vodita proti Novi Vasi. Temeljni problem te lokacije je stekanje vod proti
Ribniškem polju, kjer vode pridejo na dan z manj pretočno Ribniščico; predvidoma bodo
obremenitve večje v času nizkih poletnih pretokov. Drug problem je nujnost umeščanja tlačnih
vodov zaradi potrebe po prečrpavanju na območje izven vodovarstvenega območja, kar pomeni
večje stroške, saj voda ne bo povsod gravitacijsko odtekala, hkrati bodo zaradi dolžine napeljave od
naselij do lokacije čistilne naprave višji stroški nadaljnjega vzdrževanja. Izgradnja čistilne naprave
v Malem Logu je trenutno v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja, projektna dokumentacija je
končana. Ostanke po prečiščenju bo za celotno preučevano območje pokrivala ribniška regionalna
sušilnica blata. Razlog za izbor omenjenih lokacij izven območja vodnega varstva je v navedbah
zdaj že zastarelega predpisa, v katerem je bilo predpostavljeno, da izpusti iz čistilnih naprav niso
smeli biti v takem pasu, zato so bile vse predlagane variante že izven pasu. Kdaj se bodo in ali se
bodo odprle nove priložnosti na področju urejanja čiščenja odpadnih vod je povsem vprašljivo;
vsekakor je varovanje vodnih virov nujno, saj bodo v prihodnje postali bogastvo. Poleg tega
določenih dovoljenj za razvoj obrti v prihodnje ne bo mogoče pridobiti brez ureditve čiščenja in je
torej realizacija kanalizacijskega sistema s čistilno napravo nujen pogoj za nadaljnji razvoj občine.
Uporabniki, priključeni na čistilno napravo, bodo upravičeni do nižje cene za okoljske dajatve po
Uredbi o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda kakor tisti brez
priključka, ki odpadno vodo odvajajo v pretočno greznico. Sredstva zbere pristojna Komunala
Ribnica, jih nakaže na občinski proračun, slednja jih nameni v investicije za čiščenje komunalnih
odpadnih vod na območju občine (Fajfar 2004; Fajfar 2006; Odmevi, 2006; Uredba o okoljski
dajatvi..., 2006; Vesel - vir).
Kar se tiče kanalizacijskega sistema samega; zaenkrat je planska zasnova narejena, vendar je
v fazi čakanja na gradbeno dovoljenje in državno pomoč, vendar ker Loški Potok kot majhno,
obrobno, po kriteriju prebivalstvene gostote skromno poseljeno območje, za katerega tudi ne velja
značilnost pomembno onesnaženega območja oziroma se smatra kot relativno čisto, ni na prioritetni
listi. Poleg tega se bodo z izgradnjo obširnega kanalizacijskega sistema (razdalje do čistilne naprave
v Malem Logu bodo namreč večje kot bi bile v primeru izbora retijske lokacije) povečali tudi
nadaljnji vzdrževalni stroški. Kdaj lahko pričakujejo državna sredstva je vprašljivo, občina sama
tolikšnega zalogaja ne zmore; vsekakor si prizadevajo celovito ureditev pred 2020. Pričakujejo vsaj
polovično sofinanciranje (možnosti so tudi prek Sklada za regionalni razvoj in prek evropskih
skladov), vendar so do sedaj že samo stroški za izdelavo projektov za ureditev kanalizacije na
najbolj gosto naseljenem delu stali okoli 30mio. Operativni del je bil prvotno predviden za začetek
izvajanja v letu 2007, trenutno se predvideva celovita izgradnja kanalizacije z obnovo delov
vodovodnega omrežja za leto 2012.
Kot trenutno kratko do srednjeročna možnost se pojavlja realizacija doma za starejše; možna
lokacija z zagotovljenimi prostori za okoli 45 oseb je stavba nekdanje Kmetijske zadruge v
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Dragarski dolini. Predvidena naložba bo stala okoli 600mio (ocena), od česar bo nekaj nad polovico
prispevala občina, predvidoma v dobi dveh let, ostalo bo krilo Ministrstvo za delo, družine in
socialne zadeve. Dom bo najverjetneje dislocirana enota Doma starejših občanov Grosuplje.
Pridobljenih bo okoli 20 delovnih mest za lokalno prebivalstvo, kar bo pripomoglo k omilitvi
intenzivnosti dnevnih migracij. Okolje je mirno in primerne ekološke čistosti še posebno odkar
občina zagotavlja reden odvoz odpadkov in redno izvaja vse bolj obiskane čistilne akcije. V
primeru razmaha turistične dejavnosti na kmetijah bi bile zagotovljene ne le možnosti za prodajo
prehrambnih izdelkov, temveč tudi za obisk potomcev starejših. Obstoječi prezasedeni prostori v
drugih domovih (Ribnica, Kočevje) bi se sprostili, izboljšala bi se zdravniška dejavnost, nekateri bi
se lahko na stara leta vrnili v domač kraj. Po rezultatih občinske ankete iz leta 2005 o odnosu
občanov do vzpostavitve takega objekta je bil ta pozitiven; nad 60 je bilo takih, ki bi bili takoj
pripravljeni bivati v domu, realno bi bilo potrebno zagotoviti vsaj 80 mest. Trenutno je okoli 20
občanov nameščenih po različnih domovih; v bodoče bi imeli starejši možnost obstoja v domačem
okolju, kar bi bilo zanje najverjetneje manj stresno. Po ocenah naj bi bilo nad 1'5 upokojenca na
gospodinjstvo. Hkrati občina že sedaj del sredstev namenja doplačevanju oskrbnine starejšim, ki
imajo praviloma nizke pokojnine, vendar se bodo v bodoče lahko ta sredstva prelila v plače
zaposlenim v domu; to je domačinom. Do realizacije bo prišlo predvsem v odvisnosti od državnih
sredstev, drugih ovir na občini ne vidijo. Trenutno je projekt v fazi načrtovanja in je predvidenih
50mio odhodkov za pripravo projektne dokumentacije in pridobivanje soglasij (Fajfar, 2005;
Odmevi, 2006; Vesel - vir).
Da bi občina dejansko realizirala več turistične dejavnosti, je predpogoj ne le v zagotavljanju
zmožnosti za prenočitev potencialnih obiskovalcev, temveč bo potrebno tudi sprostiti prehodnost
mej, kar pa ni v pristojnosti občine, temveč je predvsem stvar dogovorov med EU, Slovenijo in
Hrvaško. Problem prehodnosti meje obstaja od osamosvojitve, ko je dobila status državne meje,
čeprav se na območju občine povsem ujema s prejšnjo republiško. Sporazum med Republiko
Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju (SOPS) je postal veljaven
septembra 2001, kar je v vmesnem času povzročalo vsakodnevne težave pri prestopanju meje zlasti
prebivalcem dragarskega dela, saj so slednji v večji meri kot Potočani navezani lastna zemljišča na
Hrvaškem, prav tako je bil del vsakodnevnih opravil vezan na Hrvaški prostor (nakupi, šolanje...).
Posledice so bile pred veljavo omenjenega sporazuma občutne tudi za KS Loški Potok, saj bi ji bila
povsem onemogočena možnost vzpostavitve na tranzit vezanega turizma, tudi če bi se za to bolj
zavzemali. Kljub temu to ne opravičuje možnosti, da bi se v vmesnem času vsaj nekateri nosilci
izvedbenih programov z vzpostavitvijo vsaj minimalnega števila prenočišč poskušali navezati na
stacionarne oblike turizma. Nekatera načela sta bili Slovenija in Hrvaška prek Ministrstev za
notranje zadeve že uveljavljali takoj po tranziciji na področju dnevnih migracij delavcev, šolarjev in
nekaterih drugih oblik tranzita, sporazum SOPS pa je z dodelitvijo posebnih pravic za dvolastnike
zemljišč (kmetijski vložki npr. za lastnike gozda v obeh državah; npr. Travnik - Zajčji hrib Hrvaška), uvedbo prepustnic za lokalno prebivalstvo z možnostjo prehajanja prek vzpostavljenih
con posebnih prehodnih mest (prehajanje je bilo omogočeno tudi izven območij za obmejni promet
v primeru upravičenega interesa ali nevarnosti morebitne nesreče - takih prehodnih mest je 53 v
občini), vzpostavitvijo skupnega turističnega območja in ureditvijo na področju dobave vode, plina
in elektrike v osnovi dodatno izboljšal kvaliteto življenja na območjih 10km od državne meje in
velja kot praven in obvezujoč sporazum. Prav tako je sporazum posegel na področje deviznih in
carinskih olajšav z nujnostjo obveščanja o načrtovanih posegih v obmejni prostor, o naložbah in
drugih vprašanjih, ki bi lahko imeli vpliv na življenjske in delovne razmere prebivalstva ob meji,
posegel je na področje ekološke varnosti, saj predpostavlja izogibanje ekološko spornim posegom v
obmejni pas in nalaga dolžnost obema državama pri odpravljanju posledic onesnaževanja okolja,
sodelovanje pri gospodarjenju z gozdovi in obravnavi naravne in kulturne dediščine, na splošno je
omogočil širše gospodarsko sodelovanje. Meddržavno sodelovanje velja tudi na področju
infrastrukture in turistične dejavnosti. Z veljavo sporazuma se namreč omogoča prestopanje turistov
s turistično dovolilnico, vendar do realizacije na območju občine do danes še ni prišlo (več v
naslednjem odstavku). Takoj po uveljavi SOPS-a je na območju celotne občine deloval le
meddržavni mejni prehod Podplanina in še status slednjega je do danes vprašljiv (več v naslednjem
odstavku). Čez dve leti je bil vzpostavljen tudi maloobjeni prehod Novi Kot, ki je omogočil dnevno
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prehajanje lokalnega prebivalstva (delavcem, dvolastnikom, sorodnikom). Vendar se je stanje z
vstopom Slovenije v Evropsko Unijo ponovno nekoliko zaostrilo, saj je obstoječa meja postala
zunanja meja unije in je Slovenija začela že deloma izvajati določila Schengenskega pravnega reda,
to je z izvajanjem določil vizumske politike unije in okrepljenim obmejnim nadzorom ilegalnega
priseljevanja. Popolni schengenski režim utegne z uveljavitvijo informacijskega sistema (SIS)
postati veljaven oktobra 2007 ali v začetku leta 2008 z odločitvijo Sveta EU na podlagi poročila o
ustreznosti delovanja obmejnih organov na meji s Hrvaško, ki ga od začetka leta 2006 izvaja
obstoječa ocenilna oziroma evalvacijska skupina. Vendar spremembe samega režima ne pomenijo
nujno tudi sprememb sporazuma SPOPS; v interesu Slovenije je, da bi se določbe SOPS-a v celoti
ali vsaj v čim večji meri izvajale še naprej tudi po uveljavitvi Schengena. Na tak način bi bila
zagotovljena odsotnost novih bistvenih sprememb, meje bi še naprej ostale prepustne za prehajanje
turistov z dovolilnico. Trenutno je v organih EU v pripravi posebna Uredba Evropskega parlamenta
in Sveta o pravilih za obmejni promet na zunanjih kopenskih mejah Unije, ki bo urejala obmejni
režim in promet enotno v vseh članicah, saj zaenkrat EU nima takih skupnih določb, ki bi urejale
vprašanje obmejnega prometa na zunanjih mejah. V veljavo naj ne bi prišla pred letom 2007 in tudi
ne pomeni, da bo SOPS prenehal veljati, temveč bo potrebna postopna uskladitev določil s tistimi iz
nove uredbe. Prednost je, da bo obmejni prebivalec definiran za 30km pas in bo imel možnost
pridobitve L-vizuma, ki bo omogočal prestop meje zaradi obmejnega prometa. Možnosti se odpirajo
tudi za podelitev Dovoljenja za obmejni promet (local border traffic permit - LBTP) obmejnemu
prebivalstvu brez žigosanja ob vsakodnevnem prehajanju z nadaljnjo možnostjo prestopanja tudi
izven obstoječih mejnih prehodov v primeru posebnih okoliščin ter možnosti za pridobitev tega
dovoljenja tudi za tiste, ki na obmejnem območju bivajo manj kot leto dni. Zopet pa bo tudi to
predmet dvostranskih razprav (ni predmet schengenskega reda), med drugim tudi tega ali bodo
hrvaški državljani lahko zgolj z osebno izkaznico prehajali v Slovenijo. V glavnem je vprašljivo ali
bo nova uredba dejansko stanje ob meji za prebivalce omilila; trenutno na tem področju prihaja do
ovire, saj bodo Hrvaški državljani predvidoma lahko zaprosili za dovolilnice za prehod meje le na
slovenskih upravnih enotah, saj naj Unija zaradi svoje ureditve obmejnih vprašanja ne bi nalagala
obveznosti zunanjim državam in ostaja vprašanje ali bo Hrvaška sprejela uredbo, ki jo spravlja v
podrejen položaj.
Omenjen je bil vprašljiv status mejnega prehoda med Podplanino in Čabrom; čeprav gre za
območje sosednje KS, se učinki na prometno-turističnem področju odražajo tudi v KS Loški Potok.
Prvotno je obstajala možnost za prekategorizacijo v maloobmejni oziroma prehod za obmejni
promet, vendar se do danes to ni zgodilo, saj Slovenija in Hrvaška v skladu z omenjenim
sporazumom o tem še nista sprejeli odločitve. Občina ima pri vplivanju na prekategorizacijo edino
možno pristojnost, da uveljavi predlog za prekategorizacijo, ki ga potem obravnava Vlada RS,
vendar je dokončna odločitev stvar soglasij med državama, ki ju mejni prehod povezuje. Možnosti,
da bi bil mejni prehod v prihodnje prekategoriziran, na primer v mednarodni, so teoretično možne,
vendar po mnenju Generalne policijske uprave, upoštevajoč podatke o prometu, trenutno za to ni
potrebe. Prav tako je trenutno finančno in tudi tehnično nemogoče zagotoviti varen prevoz
tovornega prometa (tudi avtobusov) po cesti do Trave. Po drugi strani je prekategorizacija na
maloobmejni prehod vprašljiva, saj bi to otežkočilo prehajanje nelokalnega prebivalstva in bi bila
splošna prehodnost meje najverjetneje manjša kot je sedaj. Z vidika možnosti za prehajanje
državljanov obeh držav je trenuten status ugoden in bi ga bilo potrebno ohraniti. Če bo zagotovljen
širši javni interes, bi se v lahko prihodnje status mejnega prehoda Novi Kot prekategoriziral na
meddržavni. Tako sta trenutno najbližja mejna prehoda, namenjena osebnemu, tovornemu in
potniškemu prometu s carinsko službo na obeh straneh Petrina in Babno Polje; občina Loški Potok
ostaja s prometnega in turističnega vidika zaprta. Dodaten razlog za to je tudi, da čez trenutno
neregistrirane točke prehajanja mej (izven obstoječih dveh mejnih prehodov) trenutno še vedno ni
mogoče prehajati s turistično dovolilnico z enomesečno veljavo, ki se bi lahko na pristojni policijski
postaji turistične cone s predložitvijo veljavnega dokumenta za prehajanje državne meje izdala
državljanom držav pogodbenic in tudi državljanom drugih držav, če v nobeni od pogodbenic ne
potrebujejo vstopnega vizuma. Razlog je, da omenjena turistična cona Kolpa - Gorjanci, ki je bila
določena s sklepom Stalne mešane komisije za izvajanje SOPS, uradno še ni odprta, saj še ni prišlo
do dokončne potrditve s strani komisije. Navedena sprostitev mej za prehajanje turistov, ki jih
64

zanimajo povprečno še slabo poznana področja, kolesarjenje, pešačenje, planinarjenje, lov, ribolov
in razne druge oblike rekreacije, bi bila lahko prvi začetek za vzpostavitev možnosti tranzita
potencialnih turistov in povezovanja z drugimi turističnimi področji (npr. ob Kolpi), saj bi se
dovoljevalo njihovo prehajanje tudi na trenutno še nedovoljenih točkah. Vendar tudi sama
ustanovitev ne bo dosti pripomogla k razvoju nove veje terciarnega gospodarskega sektorja v
Loškem Potoku zaradi še vedno neprisotnih prenočitvenih prostorov in skromne turistične
infrastrukture, saj se bodo morebitni turisti sicer zgolj vozili čez Loški Potok, nastanili pa drugje,
kar bi lahko iz razlogov nekonkurenčnosti pomenilo določen odliv v druga turistična območja. Tudi
urejanje območij ob Čabranki je stvar dogovorov med Slovenijo in Hrvaško; na območju občine je
struga ohranjena v dokaj naravnem stanju, bregovi so zaraščeni in pregrade v slabem stanju; ob
hkratni plitvosti struge, izrazitih strmcev zato ni pogojev za razvoj rekreacijskih dejavnosti, ko so na
voljo v nižjih predelih vodotoka.
Občina želi pospešiti razvoj turizma, o katerem se je začelo govoriti v glavnem od
gospodarske krize po osamosvojitvi v smislu nove dejavnosti, ki bi za svojo realizacijo potrebovala
nekatere nosilce, ki bi pripomogli k razvoju lastnega kraja. Od samega začetka so se na občini
zavedali, da ni prisotnih naravnih in kulturnih znamenitosti, zaradi katerih bi turisti množično
prihajali, temveč da je potrebno turistično dejavnost osnovati na promociji območja kot
ohranjenega, mirnega in odmaknjenega od vsakodnevnega življenja. Za to pa je potrebno premostiti
oviro tradicionalne nenavezanosti na to dejavnost, kar še danes ostaja problem, saj ni veliko
interesentov, hkrati še vedno ne deluje turistična agencija, čeprav v obstoječem turističnem društvu
obstajajo prizadevanja. Prednosti, ki jih KS Loški Potok lahko izpostavi so za ogled zanimivi
nekateri sakralni objekti; na primer baročna cerkev sv. Lenarta z osmerokotno tlorisno zasnovo,
romanska cerkev sv. Barbare na Taboru, v Retjah je obnovljena osmerokotna romanska cerkev sv.
Florjana, več kapelic na območju cele občine, tu sta še Ogenjca in žaga Bela Voda. Osmerokotnost
je zgled po zasnovi cerkve v Novi Štifti. Objekti so markantni in jih je potrebno ohranjati za bodoče
rodove, hkrati pa preprečiti nadaljnje širjenje gozda, ki z mladimi poganjki požira kulturno krajino.
Naravna dediščina je že bila omenjena v poglavju o prsteh, vegetaciji in živalstvu; omenjene so tudi
že bile možnosti rekreacijske dejavnosti (med drugim je potrebno omeniti tudi gobarjenje, vendar to
ni tisto, kar bi zadržalo goste dlje časa) in potek realizacije umetno ustvarjene vodne površine, ki bi
tudi imela potencialni turistični element. Na nivoju celotne občine je potrebno izpostaviti še Rimski
most pri Pungertu, izvir Čabranke na slovenski strani in več cerkvenih ustanov. Planinske
pohodniške poti se povezujejo; značilna os je Jazbina - Ogenjca - Travna gora, v predlogu je tudi
vzpostavitev planinske koče z razglednim stolpom na Mošnevcu, za kar se zavzema zlasti Planinsko
društvo, ki stalno organizira pohode. V predlogu je bila tudi ureditev doma pisateljice Kvedrove in
uvajanja lovskega turizma. Slednje je dvorezen meč; že sedaj obstajajo nekateri konflikti med lovci
in lastniki zemljišč. Slednji so namreč že tako obremenjeni pri kmečkih opravilih zaradi vdorov
divjadi, niti jim ni dovoljeno vznemirjanje divjadi na kmetiji; po mnenju lastnikov gozdov zakon
preveč posega v pravico do lova divjadi, saj lovska pravica ni vezana na lastnino in lahko tudi na
privatnih zemljiščih lovijo drugi, pooblaščeni lovci. Za vzpostavitev lovskega turizma so možnosti
(lovske družine, znanje), vendar trenutno niso izkoriščene.
Trenutno se zdi kot najbolj realna razvojna možnost na področju turizma vzpostavitev
apartmajskega turizma. Potreben je začetni pogum vsaj enega ali dveh motiviranih posameznikov in
pridobitev subvencij (npr. prek Sklada za regionalni razvoj, del bi zagotovila tudi občina...) za
sofinanciranje ob vzpostavitvi dejavnosti. Trenutno je delež privatnega kapitala, ki bi se vložil v
razvoj tovrstne dejavnosti, za posameznika visok; ob hkratnem tveganju oziroma nezaupanju v
uspeh, problemu obmejnosti, tradicionalni nenavezanosti na turizem, posamezniki ne začenjajo z
razvojem dejavnosti na tem področju. Nezaupanje v uspeh je v glavnem posledica zavedanja o
pomanjkanju naravnih in kulturnih znamenitosti, ki ne zagotavljajo množičnega obiska, oziroma
zavedanja, da bi se bilo potrebno ob vzpostavitvi zanašati na privabljanje zunanjih obiskovalcev
zgolj na osnovi promocije območja kot kraja oddiha oziroma preživljanja v neokrnjenem in mirnem
okolju. Kljub temu na trgu ravno slednje postaja tržna niša; del obiskovalcev se zaveda samodestruktivnega značaja turizma in je zato nagnjeno k odkrivanju še neraziskanih predelov. Že sedaj
ima občina precej vikendašev iz tujine, kar predstavlja pomembno vez z zunanjim svetom, po drugi
strani bo z modernizacijo prometnih in drugih povezav časovno in komunikacijsko vedno bližje
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drugim centrom. V določenem času bi zato kazalo izkoristiti možnost za nastanitev domačih,
predvsem pa tujih obiskovalcev v temu namenjenih apartmajih. Najbolj primerne lokacije se
trenutno zdijo naselje Trava, Novi Kot v KS Draga in območja ob Dedniku, Beli Vodi ter
Matevljeku v KS Loški Potok. Najbolje bi bilo začeti na Travi in Novem kotu, ker je na voljo
največ prostora za širitev ali za obnovo zapuščenih objektov (ponavadi so to tisti, ki so jih zapustili
Kočevarji, ni pa nujno); nekateri so bili že obnovljeni in trenutno služijo le obisku lastnikov čez
vikend. Podobno velja za Loški Potok; objekt bi bilo možno najeti in uživati mir. Pri tem dejanska
strežba ni nujna; kuhanje in oskrba bi bila lahko prepuščena turistu ali pa bi bila na voljo ponudba
domačih kulinaričnih posebnosti, kar bi pomenilo priložnost za obstoječi aktiv kmečkih žena, ki
skrbijo za ponudbo domačih jedi (žganci, štruklji, ajdovo filanje...) v času praznika ostrnic.
Prebivalci nekaterih naselij v času izvajanja omenjenega Kataloga razvojnih potencialov Dežele
suhe robe že ob začetkih poskusov uvajanja te dejavnosti niso izkazovali posebnega interesa; gre za
naselja Šegova vas, Srednja Vas - Loški Potok in Hrib - Loški Potok. Na splošno je bil vendarle
izkazan interes po obnovi objektov in zlasti po ukvarjanju z vodniško dejavnostjo. Ko bi bila na
agenciji dejansko opredeljena ponudba, izdelana na podlagi predhodno skrbno oblikovanih
(strokovnih) podlag in evidentiranja potencialnov, bi se utegnilo zgoditi, da bi bila manjša od
povpraševanja; slednje bi dvignilo motiviranost pri ostalih prebivalcih. Predpogoj za razvoj
turistične dejavnosti, ki se v desetih letih kljub opisanim pogojem ni bistveno razvila, je
intenzivirati oziroma razširiti promocijo; na izpostavitev posebnosti Loškega Potoka trenutno
potencialni interesent, ki Loškega Potoka ne pozna, pravzaprav naleti le v omenjenem katalogu »Od
Idrijce do Kolpe«. Možno je trditi, da je območje še vedno relativno slabo poznano. Povedano
drugače; z vidika obsega promocije morebitno nepoznavanje Loškega Potoka s strani domačih ali
tujih obiskovalcev ni presenetljivo. Pogoj o obstoju informacijskega centra, kjer lahko turist dobi
informacije, hrano in pijačo, je že vzpostavljen (Travnik), tu pa se ponudba bolj ali manj neha. Če
bi bila zagotovljena prenočišča, bi bilo namreč turistični program možno povezati z že obstoječim
spremljajočim programom (dejavnosti turistično-rekreacijskega društva, trgovine, pošta, gostilne...).
Že sedaj se je potrebno zavedati tudi nevarnosti, do katerih bi lahko prišlo, četudi se ta trenutek
zdijo preveč oddaljene; na prvem mestu je predvsem odprodaja premoženja (parcele v roke tujcem;
podobno kot na primer na Goričkem) in na drugem mestu postopno slabšanje okoljske kakovosti
kot posledice povečanih pritiskov (če bo prisotna razpršena, prostorsko potratna gradnja objektov;
pozitivno je sicer, da se ob tem izboljša infrastruktura, saj je ureditev v interesu posameznikov,
slaba stran je z vnosom neavtohtonih objektov izgubljanje značilnosti potoške krajine). Ravno
okoljska kakovost pa je tista, ki jo je trenutno možno izpostaviti kot prednost. Potrebno je še
poudariti, da bi ta dejavnost zagotovila nekaj delovnih mest, vendar ne sme in ne more biti edina
nosilka razvoja. Nasprotno; če se hkrati ne bodo zagotavljala delovna mesta v drugih sektorjih,
zmanjšalo število majhnih kmetij in ob subvencijskih sredstvih intenziviralo tiste večje, intenzivno
iskalo investitorje za razvoj oziroma revitalizacijo obstoječih obrtnih con (ne le v Malem logu,
temveč tudi v Podpreski, kjer so na odkup občinska in zemljišča agrarne skupnosti Podpreska;
izkazan je bil interes za odkup s strani privatnega interesenta, ki bi tam odprl proizvodni obrat),
potem za razvoj ne bo veliko storjenega, saj bo prebivalstvo še naprej zapuščalo kraje. Več
možnosti za turistično povezavo z Osilnico bo ob končanju medsebojnih cestnih povezav, kakor je
bilo omenjeno v prejšnjih odstavkih.
K prepoznavnosti območja (z najmanj tremi značilnimi krajinskimi tipi; kraško depresijo,
tradicionalno podobo kmetijskih površin, ohranjeno morfološko zgradbo naselij, zaraščajočimi
površinami s prevladujočo smreko) bi nedvomno pripomogla vključitev v katerega od predvidenih
regijskih parkov, vendar bi to hkrati pomenilo daljše in zaostrene postopke za predvidene nadaljnje
posege v prostor, ki je že brez vključitve ohranjen in biotsko pester. Občina prvotni ideji o
vključitvi v park ni nasprotovala, vendar je izrazila skrb ne le glede omejitev v kmetijstvu, temveč
tudi predvideni vključitvi območja občine v dva parka (južni del bi pripadal regijskemu parku
Kočevsko-Kolpa, severni Snežniškemu parku), saj je bilo prvotno mišljeno, da bi meja potekala čez
občino Loški Potok, ki bi bila vključena v 2. cono varovanja (gozdovi, rezervati, območja kulturne
krajine). Iz razlogov, da prebivalstvo ne bi utrpelo pretiranih posledic predvidenih omejitev, so se
občinski svetniki že na začetku zavzemali za vsaj delno preusmeritev na 3. cono varovanja na tistih
območjih, ki so za razvoj gospodarstva najbolj vitalni oziroma nujni. Kasneje (leta 2002) se je
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občina distancirala od parka Snežnika in se odločila za priključitev k predvidenemu parku
Kočevsko-Kolpa. Tak regijski park bi predstavljal obsežno območje regijsko značilnih ekosistemov
in pokrajine z večjimi deli prvobitne narave in območje naravnih vrednot, ki se prepletajo z deli
narave, kjer je človekov vpliv večji, a z naravo uravnotežen. Predvidoma bi bil glavni poudarek
zlasti na ohranjanju obstoječega stanja; poudarki bi bili na ohranjanju avtohtonih drevesnih vrst,
lesnopredelovalne funkcije, obstoječih kmetijskih površin, dovoljevalo bi se nadaljnje krčenje
površin v zaraščanju, postavljanje žičnih ograj, zagotavljanje infrastrukture z namenom
zmanjševanja obremenjevanja okolja (kanalizacija...), gradnjo novih kmetijskih ali obrtnih
gospodarskih objektov, novogradnje, adaptacije in razvoj turistične dejavnosti. Predvidene omejitve
bi bile nedovoljevanje sajenja monokulturnih nasadov ali vnašanja neavtohtonih vrst, ki bi
spremenile krajinski vzorec, povzročitve večjih sprememb v reliefu, odstranjevanja ostankov
opuščenih kmetij in gradnje vikendov. Uvajanje novih dejavnosti za potrebe lokalnega prebivalstva
bi bile na območju občine zaželene, če bi dvignile zaposlenost; pri tem glede vključenosti v park ne
bi bilo nobenih omejitev, dokler ne bi bilo zaradi razvoja dejavnosti doseženo preobremenjevanje
okolja. Glede ustavljanja zaraščanja bi bile temu namenjene dejavnosti še naprej spodbujane, prav
tako ne bi prišlo do sprememb v kmetijskem gospodarjenju na kmetijskih zemljiščih, saj obstoječi
načini omogočajo ohranjanje biotske pestrosti. Občina bi bila bolj kot občine izven parka deležna
dodatnih spodbud pri zagotavljanju infrastrukture, na primer za izgradnjo kanalizacije. Hkrati bi se
z vključitvijo odprle možnosti za boljšo uveljavitev sicer že deloma prisotnih vodniških storitev in
izvajanje nadzora (pomeni vsaj nekaj delovnih mest). Glede na predhodno omenjene možnosti za
preureditev nekaterih opustelih površin v stanovanjske in površine za parkiranje bi takrat predlagani
snežniški park deloval zaviralno, saj predvideva ohranjanje ostankov opuščenih kmetij, kar bi
utegnilo vplivati tudi na razvoj omenjenega apartmajskega turizma, ki bi deloma izhajalo iz obnove
nekaterih kmetijskih opuščenih objektov. Omejevalo bi se tudi vikendaštvo, čeprav je tudi
vikendašem v interesu ureditev kanalizacije in vodovoda; po drugi strani, kot omenjeno, v
določenih primerih vplivajo na krajinske spremembe. Odškodnine za kmete bi bile v novo
predlaganem kočevskem parku višje kot za kmete izven parka, vendar bi ob tem najverjetneje nastal
problem nizke intenzivnosti kmetovanja, zaradi česar vsi kmetje ne bi dosegli spodnje meje za
prejem odškodnin. Navedba o omejevanju pretiranih sprememb v relief bi utegnila za območje
občine predstavljati oviro, saj so agromelioracije, kot je že bilo omenjeno, nujne zaradi
gospodarnejše rabe kmetijskih zemljišč in s tem ustavljanja zaraščanja.
Omenjene so bile še neizkoriščene možnosti za usmerjanje malih podjetij; glede na trend
upadanja števila mladih (Grafikon 7) se zdi zagotavljanje ponudbe mladim (avtošola, picerija,
bar...) trenutno tvegano navkljub v zadnjem času popolni zasedenosti kapacitet za oskrbo
najmlajših, ki bodo sčasoma dosegli višjo starost in ki bi lahko bili srednjeročno potencialni
interesenti. Glede na naraščajoče trende v prometu, bi kazalo razmisliti o širjenju storitev na
področju servisiranja različnih vrst vozil. Morda bi utegnila biti donosna tudi servisna dejavnost za
različne gospodinjske stroje in druge stanovanjske aparature; zaživeti bi utegnilo tudi servisiranje
kmečkih strojev, saj te in sorodnih dejavnosti v bližini ni. Kljub temu bi bili za realizacijo potrebni
ustrezna izobraženost, zadostna kvota potrošnikov in primerna lokacijo. Manjkajo tudi frizerske
storitve, če bo v prihodnje več trendov usmerjenih v upočasnjevanje gradnje domov za starejše in
preusmeritev na oskrbo starejših na domu, se odpirajo tudi možnosti za samozaposlovanje na
področju oskrbovanja starejših občanov, zato bo v prihodnje nujna hitrejša diverzifikacija
podjetništva.
Na koncu je potrebno omeniti še širitev obrtno-industrijske cone v Podskrajnik pri Cerknici,
ki je od Loškega Potoka oddaljena približno 35km po regionalni cesti. Prebivalstvo občine se v tam
rastočih podjetjih že zaposluje; omenjena cona ima namreč veliko bolj ugodno strateško lego kot
obrtni coni v občini, saj leži zraven železniške proge in avtoceste. Hkrati zagotavlja možnosti tudi
za zaposlovanje višje oziroma visoko izobraženega kadra, kar je drugače kot v občini, kjer trenutno
ni na voljo novih delovnih mest; še manj za izobraženi kader, kar slabša možnosti vračanja mladega
in izšolanega prebivalstva nazaj v občino. Možnosti za širitev in revitalizacijo obstoječih con na
območju občine so bile že navedene, pomenile bi najbolj optimalno rešitev za zaposlovanje
lokalnega prebivalstva v domačem kraju; najti je potrebno primernega vlagatelja za razvoj
dejavnosti, ki z izpusti ne bo vplivala na kraško podzemlje. Kljub zadržkom je možen razvoj več
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različnih oblik industrije na območju izven vodovarstvenega območja; predelava živil, kovinska ali
katera izmed oblik lahke industrije, za kar bo potrebno dodatno izobraževanje, če naj se zaposluje
lokalno prebivalstvo. Vprašljivo pa je, ali si nadaljnjega industrijskega razvoja občine želijo tudi
vikendaši, ki hodijo v občino uživat mir. Do morebitne konfliktnosti najverjetneje ne bo prišlo, saj
so cone dovolj oddaljene od bivalnih območij in tudi ni razlogov, da bi se v bodoče širile kje drugje,
kot na že obstoječih površinah.
(Bambič, 2004; Berginc, ?; CRPOV, 2000; Debeljak, et al., 1994; Dimitrič, 2006; Državna
topografska karta..., 1996; Geografija Slovenije, 1998; Gozdnogospodarski načrt..., ?; Fajfar, 2005;
Fajfar, 2006; Košir; 2006; Krajevni leksikon Slovenije, 1971; Ocena ogroženosti, 1995; Odmevi,
1996; Odmevi, 1999; Odmevi, 2001; Odmevi 2003; Odmevi 2004; Odmevi, 2005; Po Kolpi in
gorjancih, 2004; Po poteh dediščine..., 2006; Popis kmetijstva 2000; Poročilo o stanju okolja 2002 Vode, 2002; Požar, 2006; Regionalna zasnova prostorskega razvoja JV Slovenije..., 2003;
Regionalni razvojni program..., 2003; Šifrer - Bulovec, 1996; Trg dela - Povprečne mesečne
plače..., 2006; Veliki družinski atlas sveta, 2004, str. 229; Žnidaršič, B., 1997; Žolnir, 2004; Urad
vlade za informiranje - vir; Debeljak - vir; Vesel - vir)
Glede na navedene fizično in družbenogeografske značilnosti je razvojne možnosti Loškega
Potoka možno opisati na sledeč način. V povezavi z značilnostmi geološke podlage je možno
predlagati koriščenje peskokopov na območju ustreznih oddaljenosti od naselij ter območij vodnega
varstva za dograjevanje novih ali obnavljanje obstoječih lokalnih cestnih povezav in če bosta za to
srednjeročno zagotovljena interes in ekonomska rentabilnost, zagotavljanje surovin ob izgrajevanju
bližnjih regionalnih ali lokalnih cest (proti Osilnici, za predvideno hitro cesto med Petrino in
Škofljico...). Obenem prevladujoča dolomitna podlaga s svojo relativno slabšo prepustnostjo vpliva
na zadrževanje vode na površju; iz tega sledi možnost realizacije umetne zajezitve za oblikovanje
stalne vodne površine za odvzem vode v primeru požara ter obenem za zagotavljanje novih
možnosti za izvajanje raznih rekreacijskih dejavnosti, ki bi se potencialno lahko razširile na lokalno
turistično ponudbo, vendar seveda ob pogoju, da so zagotovljena prenočišča in vsaj minimalna
spremljajoča turistična ponudba in infrastruktura. Slednjo je mogoče navezati na lokalne reliefne
posebnosti; kot najbolj izstopajočo je mogoče izpostaviti osrednjo kraško depresijo, na katero je
možen razgled z vrha osamelca Tabora. Obstajajo tudi nekatere druge posebnosti, ki so bile
navedene v prejšnjih odstavkih (jame, brezna...), ki bi jih bilo mogoče povezati v celovito ponudbo
skupaj z drugimi, četudi maloštevilčnimi in manj markantnimi naravnimi in družbenimi
posebnostmi (ostrnice, cerkve, posebne vrste vegetacije, zgodba o Ogenjci...), vendar ne kot edino
obliko ponudbe, temveč dopolnilno; osrednji poudarek naj bi ostajal na privabljanju obiskovalcev v
nedotaknjene kraje miru in tišine. Glede na podnebje je mogoče predlagati orientiranje pridelave
poljščin le na najbolj primerne površine, pri ostalih je potrebno zagotoviti možnosti za
intenziviranje paše; pomeni vlaganje nadaljnjih naporov v odpravljanje pretirane posestne
razdrobljenosti, da bo mogoča pridobitev ekonomsko rentabilnih površin, ki bi jih bilo mogoče v
večjem obsegu koristiti tudi za ovčjerejo. Hladno podnebje torej ne more biti temeljna ovira, poleg
tega v primeru omenjene intenzifikacije živinoreje obstajajo tudi realne možnosti za vključitev v
regionalno blagovno znamko. Z vidika hidroloških značilnosti posebnih razvojnih možnosti, razen
zagotavljanja vodooskrbe za vsa naselja, pravzaprav ni; možna je le še priključitev nekaterih
gospodinjstev na lokalni vodovod, vendar trenutno pri vseh ne obstaja interes. Možna bi bila morda
prodaja lokalne neoporečne vode, vendar bi bili stroški vzpostavitve osnovne infrastrukture
najverjetneje previsoki. Z vidika zastopanosti prsti veljajo glede kmetijske usmerjenosti podobne
navedbe, kot so bile že navedene; možna so tudi nadaljnja agromelioracijska dela, da bo možna
mehanska obdelava površin. S tem in z omenjeno intenzifikacijo paše bi bilo zagotovljeno hitrejše
zmanjševanje obsega površin v zaraščanju in ohranjanje potoške krajine z markantno osrednjo
depresijo. Problem sobivanja z divjadjo bi bilo možno rešiti z uvajanjem sezonskega dela (čuvanje
živine). Proces izseljevanja se sicer postopoma ustavlja, vendar še vedno ostaja problem
zadrževanja mladega dela prebivalstva v domačem okolju. Z razvojem omenjenih alternativnih
dejavnosti bi bila zagotovljena vsaj nekatera nova delovna mesta; možnosti so v razvoju
apartmajskega turizma, vodniških storitev in usmerjanju v še neobstoječe industrijske in storitvene
dejavnosti. Glede na demografske razmere s presežkom starejšega dela populacije bi predvideni
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dom za starejše razen delovnih mest z različnimi kadrovskimi potrebami omogočil tudi navezavo na
omenjeno ponudbo apartmajev, saj bi se svojci v domu nameščenih lahko tam začasno nastanili.
Tudi sicer naj bi zlasti terciarni sektor v prihodnje deloval usklajeno in organizirano, saj bodo tudi v
prihodnje posamezni poskusi najverjetneje propadli tako kot so dosedanji (na primer gostinstvo in
nočišča). Glede na prekomerno zastopanost gozdnih površin je možna usmeritev na finalne lesne
izdelke pod ustrezno blagovno znamko, ki bi skupaj z vzpostavitvijo ogrevalnega sistema Loškega
Potoka na lesno maso zagotovila smotrno sonaravno koriščenje lesnih zalog. Širjenje še
neobstoječih vrst industrije je možno izven območij vodnega varstva, poleg že obstoječe cone v
Malem Logu in v Podpreski (predvsem oblike lahke industrije, kovinske, prehrambene, lesne,
strojni deli...), podjetniški sektor se lahko usmerja v še neobstoječe dejavnosti (servisne storitve) ob
hkratni finančni pomoči (npr. Javni sklad RS za podjetništvo). Splošen dvig kvalitete bivanja in s
tem vrednosti zemljišč bi bilo mogoče doseči z izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno
napravo, za kar bi bilo možno pridobiti dodatno finančno pomoč v primeru pristopa v predviden
regijski park. Ob hkratnem odpiranju novih cestnih povezav (kar ni v celoti odvisno le od občine) bi
se prostor odprl in zagotovljena bi bila hitrejša dostopnost, kar bi med drugim prispevalo k
ustavljanju stalnih emigracij.
5. SKLEP
Preučevano območje je z vidika lege v geografsko in deloma družbeno zaprtem prostoru,
vključenosti v območje varovanja vodnih virov, manj ugodnih klimatskih pogojev, zgodovinskih
aspektov, ostarelosti prebivalstva, nizke intenzivnosti pri vseh gospodarskih panogah, neugodne
posestne strukture in navezanosti na tradicijo značilen primer razvojno omejevanega območja.
Geološke danosti so bile v preteklosti le deloma izkoriščene (opekarstvo, peskokopi), vendar
do industrijskega razvoja na tem področju ni prišlo med drugim tudi zaradi možnosti pojavljanja
naravnih nesreč in zaradi varovanja vodnih virov; v prihodnje na tem področju ni pričakovati večjih
premikov, saj ni ustrezne ekonomske podlage in potreb. Relief je razgiban, na relativno visokih
nadmorskih višinah, z obsežnejšim uravnanim delom zgolj v osrednjem delu. Ravno ta je pogosto
pod učinkom poplav in ovira širjenje poselitve, kmetijstva in industrije. Zaradi zagotovljenih
pogojev za usedanje hladnega zraka in dvigovanja prek orografskih pregrad je območje
izpostavljeno nizkim temperaturam z izraziti dnevnimi in letnimi nihanji, pojavljanju slane,
krajšanju vegetacijske dobe in je razen poletja čez celo leto dobro namočeno. Ob upoštevanju
navedenega in hkratni neugodni zemljiški strukturi ne preseneča, da se kmetijstvo nikoli ni izrazito
tržno usmerilo, zlasti ne na področju poljedelstva, sadjarstva in vinogradništva. Prebivalstvo se je v
preteklosti večkrat soočilo s pomanjkanjem zadostnih pridelanih količin, danes pa ostaja v občini
večinoma starejše prebivalstvo z nasledniki, ki v kmetijstvu ne vidijo prihodnosti in pri katerih do
sedaj ni bilo izkazane dejanske pripravljenosti za poskus prehoda na dejavnosti, ki so možne in za
katere se je v nekaterih sosednjih območjih pogosto izkazal večji interes. Možnosti so sicer
dejansko niso celovite, vendar nudijo možne usmeritve in doseganje ciljev, ki bi jih bilo moč doseči
z večjo organiziranostjo. Obstajajo možnosti za organiziran nastop na trgu s prepoznavnimi artikli z
geografskim poreklom; možnosti za razvoj suhorobarske dejavnosti do sedaj zaradi nemotiviranosti
in tradicionalne nenavezanosti niso bile izkoriščene, čeprav je bila v preteklosti dejavnost prisotna.
Možnosti za usmerjanje v prodajo lastnih mesnih ali regionalnih divjačinskih produktov do sedaj še
niso zaživele; prve ne zaradi izrazito nizke intenzivnosti živinoreje, ki je sicer osnovna kmetijska
dejavnost, in zaradi že obstoječe organizirane prodaje s predhodnim uslužnostnim zakolom; za
druge bodo potrebni čas, podrobnejše informiranje in pridobitev ustreznih certifikatov. Vsekakor bo
potrebno prej obiti temeljno oviro; dvigniti motiviranost ustreznega dela prebivalstva. Osnovni
pogoj za nadaljnji razvoj kmetijske dejavnosti je dvig intenzivnosti do stanja, ko bo možno
usmerjanje različnih vrst subvencijskih sredstev v kmetijska gospodarstva, in ki ne bo doseglo
preobremenjevanje okolja. Rešitev so komasacije in melioracijska dela, ki so deloma že in ki še
bodo zagotovila bolj optimalne pogoje za gospodarnejše kmetovanje. Slednje se zdi še toliko
pomembneje, upoštevajoč naraščajočo popularnost biološke pridelave. Obenem bi bilo z
zagotovitvijo večjih, ustrezno lastninjenih zemljišč, širjenjem poljedelskih ali pašnih površin, na
primer z obuditvijo ovčarstva, možno popolnoma ustaviti zaraščanje kulturne krajine in doseči
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ustreznejšo ekonomsko rentabilnost kot obstaja sedaj od slabega koriščenja gozda, ki je v glavnem
posledica nizkega števila obrtnikov in usmerjenosti na nefinalne izdelke. Pri zagotavljanju
izboljšanja dostopnosti občina sama ne more vsega financirati, se pa zavzema za čim prejšnjo
vzpostavitev hitre ceste od Petrine do Ljubljanske obvoznice, ki bo skrajšala časovno dostopnost, in
za izboljšanje povezav s pokolpjem z namenom vzpostavitve tranzitnega turizma. Slednje je že več
let bolj ali manj neizkoriščena možnost (nekaj dosedanjih poskusov je propadlo zaradi slabe
promocije, neorganiziranosti in ponudbe), čeprav postaja v sodobnem svetu iskana tržna niša. Ker
obstaja v občini več opuščenih objektov, bi bilo možno ob predhodni in v nekaterih primerih že
izvedeni obnovi začeti z uvajanjem apartmajskega turizma. Vendar je predpogoj vzpostavitev
ustreznejše promocije območja ne kot s turističnimi znamenitostmi bogatega, temveč kot
neokrjenega, mirnega, samotnega in čistega. Turistični informacijski center je kljub uradno še
neodprti turistični coni, znotraj katere bo možno bolj sproščeno prehajanje mej, že prisoten, kar
poleg obstoječega turističnega društva, organizacije pohodov in prijaznosti domačinov pomeni
ugodne možnosti začetek. Ob hkratnem izboljševanju infrastrukturne opremljenosti in uvedbo
čiščenja odpadnih vod je več razvojnih možnosti odprtih tudi drugim, obrtno-industrijskim
dejavnostim, ki se sicer brez ureditve ne bi smele uvajati; okolje torej pridobiva svojo ceno, prav
tako se obenem veča vrednost zemljišč. Sekundarni in terciarni sektor lahko z nadaljnjim širjenjem
obeh industrijskih con, iskanjem novih vlagateljev v prostor, delom na domu ob hkratnem iskanju
tržnih niš, inicialni podpori in prijavljanjem na različne državne in predvsem evropske razpise za
pomoč malim in srednjim podjetjem napredujeta, zagotavljata vsaj del delovnih mest, med drugim
tudi za višje izobraženi kader. Začetki premikov v to smer se kažejo v naporih za izgradnjo doma za
starejše občane kot dejavnosti, ki bo zaposlovala različne kadre in ki se bo lahko, v primeru
pravočasne vzpostavitve, navezala na spremljajoče turistične kmetije s prenočitvenimi kapacitetami,
saj bodo slednje najverjetneje v interesu obiskovalcev v domu nastanjenih oskrbovancev.
Na kratko je možno povzeti prednosti in ovire, razvojne možnosti in nevarnosti kot;
Prednosti za razvoj;
- skoraj povsem čisto, ohranjeno in kvalitetno bivalno okolje z odsotnostjo hrupa, smradu,
prometnih emisij
- markantna naravna in kulturna dediščina, razglednost
- možnosti za razne športne in turistične dejavnosti (kolesarjenje, pohodništvo, lovski turizem)
- znanje tujih jezikov, prijaznost domačinov
- zanimiva morfologija terena
Ovire razvojnim možnostim;
- manj ugodni naravni pogoji (ostra klima z gorskimi značilnostmi, kraško površje z nizkimi
zmožnostmi za učinkovito samoočiščevanje vod, majhnim številom izvirov in plitvimi prstmi)
- morebitne dodatne omejitve (poleg tistih, ki že sedaj veljajo na vodovarstvenem območju) v
predvidenem regijskem parku
- ni pravih možnosti za izobraževanje odraslih
- premalo mladih in premalo možnosti za njihovo zaposlovanje, zlasti bolj izobraženih
- navezanost na tradicijo
- pomanjkljivo znanje in deloma slaba informiranost
- demografska izpraznjenost
- premaloštevilne, čeprav zanimive in ohranjene naravne in kulturne znamenitosti
- skromno promoviranje, še vedno slabo poznavanje Loškega Potoka kot kraja v Sloveniji
Razvojne možnosti;
- povečanje kapacitet za prenočišča, oddajanje apartmajev za dosego dviga stacionarnega turizma in
s tem vsaj delna preusmeritev nekaterih nosilcev na turistično dejavnost kot ene izmed dejavnosti,
kar prispeva k realizaciji večjega števila delovnih mest v gospodarsko donosnem sektorju
- potencial gozdov (do sedaj slabo izkoriščen), navezava vsaj nekaterih nosilcev na izdelavo
finalnih izdelkov, pridobitev ustreznih blagovnih znamk, četudi se je potrebno za to dodatno
izobraziti
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- podobno velja za kmetijstvo; intenzifikacija, organizacija in preusmeritev vsaj nekaterih na tržno
kmetijstvo z osnovo na živinoreji ob hkrati pridobitvi ustrezne blagovne znamke in izvajanju
komasacij, da bodo pridobljene ekonomično primerne površine za rejo ovc in drugih vrst
- dvig kvalitete bivanja z izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo ob pomoči države in
s tem doseči znaten dvig cene zemljišč (naložba v prihodnost) oziroma splošen predpogoj za razvoj
turistične dejavnosti
- možnosti dodatnega sofinanciranja za izgradnjo kanalizacijskega sistema in za preprečevanje
zaraščanja ter možnosti za uveljavo vodniških storitev na območju parka v primeru vključitve v
predviden regijski park
- odpiranje prostora z izgradnjo dodatnih cestnih povezav, s tem doseči hitro dostopnost, razvoj
tranzitnega turizma s pogojem formiranja agencije za boljšo promocijo, ter razvoj drugih še
neizkoriščenih sekundarnih in terciarnih dejavnosti
- razvoj več malih podjetij (iskanje tržnih niš) in njihova hitrejša diverzifikacija ob zagotovitvi
inicialne podpore; servisne storitve in druge oblike dela na domu
- širjenje obstoječe industrijske cone izven območja vodovarstvenega pasu (Mali Log, tudi
Podpreska) ob hkratnem iskanju ustreznih strateških partnerjev (krajevni podjetniki, tuji vlagatelji)
in prilagajanje potrebam trga (s tem se zagotovi več delovnih mest)
- dom za starejše (doseže se realizacijo več delovnih mest; možnosti navezovanja dejavnosti na
ponudbo turističnih kmetij s prenočišči)
- povezovanje občin v razvojno partnerstvo, opozarjanje na razvojne probleme, ki izvirajo zlasti iz
položaja obmejnosti, zavzemanje za višje deleže sofinanciranja pri realnih razvojnih projektih
- na mestih sedaj opuščenih objektov revitalizacija in uvajanje novih funkcij (malo podjetništvo,
turistična agencija, apartmaji, parkirne površine...)
Nevarnosti ob razvoju;
- postopno slabšanje kvalitete bivalnega okolja kot odraz povečanih pritiskov ob razvoju kmetijske,
industrijske in drugih podjetniških dejavnosti; torej kljub razvoju hkratna potreba po ohranjanju, kar
sta si lahko nasprotujoči si tendenci, vendar ju je potrebno upoštevati za dosego načela trajnostnega
razvoja, sicer lahko pride do izgube značilne krajine (kraška polja, uvale, značilna strukturiranost
naselij, ohranjena narava...)
- že prisotna pozidava v neznačilnem podeželskem stilu, tudi že posamezni primeri izven območij
strjenih naselij, kar povečuje pritiske na okolje, kljub temu pa pozitivno učinkuje na infrastrukturno
opremljenost, ki je trenutno pomanjkljiva
- nevarnost odprodaje premoženja tujcem
- sobivanje z divjadjo (problem »medved - turizem«; »medved - pašništvo«), sploh če občina ne bo
vključena v predviden regijski park, kjer bi se najverjetneje bolje skrbelo za nadzor nad divjadjo
Redka poseljenost, ki jo je razen omenjenih fizično in družbenogeografskih pogojev, v
preteklosti pogojevalo zlasti pomanjkanje obdelovalne zemlje, danes postaja prednost za razvoj.
Prebivalstvo se že nekaj časa postopoma vrača v domači kraj, vedno več je tudi obiskovalcev iz
tujine, ki na Loški Potok prej niso bili vezani, gradnja stanovanjskih objektov narašča, kar se že
odraža tudi v demografskih značilnostih kot postopno približevanje pozitivni prebivalstveni rasti.
Vrednost zemljišč je sicer še vedno nizka, vendar postopno narašča. Taka območja so privlačna tudi
za industrijo, zato se je potrebno hkratno zavzemanje za ohranjanje kvalitete okolja, sicer se
utegnejo ob morebitni razpršitvi gradnje pritiski na okolje povečati. Vključitev v regijski park bi v
tem pogledu najverjetneje ponudila več prednosti kot slabosti; predvsem bi okrepila prepoznavnost
območja, spodbudila rekreacijske-turistične dejavnosti in z višjimi subvencijami prispevala k dvigu
kakovosti in ustavljanju zaraščanja kulturne krajine.
S tega vidika in vidika vseh, čeprav morda le parcialnih razvojnih možnosti ni razloga, da bi
Loški Potok postal izpraznjeno, z gozdom zaraščeno in nezanimivo območje. Z dvigom
organiziranosti in izkoriščenjem razvojnih možnosti pri vsaj minimalnem delu prebivalstva kot
nosilcev razvoja lahko to postane območje, ki bo iskano, ki bo z novimi povezavami odprto ne le
domačemu, temveč tudi tujemu prebivalstvu in ki bo najverjetneje moralo poskrbeti, da ne bo prišlo
do pretirane odprodaje premoženja le-tem, podobno kot se to že dogaja drugod po Sloveniji.
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SUMMARY
Loški Potok is the case of typical developmentally restrained region, which is mainly due to
its geographically and socially insolated location, historical aspects, presence of water-protected
area, relatively cold climate, old-aged people with mainly unmotivated descendants, traditionally
manner of thinking, extensive farms, industries and finally - not only disadvantaged land structure,
but also its slow abolishment. It is possible to summarize the main ascertainments applying
development possibilities of Loški Potok as follows;
- advantages are almost intact and preserved environment with almost complete absence of
noise, stench and traffic emissions, remarkable natural and cultural heritage, view and
morphological terrain appearances. There are many possibilities for sport, tourist and other
activities which had not been benefited yet. There is also knowledge of foreign languages present
and the native people are known by their hospitality and kindness.
- disadvantages can be defined trough consequences of mentioned cold climate, carst relief
with insufficient water self-cleaning process, lack of powerful springs and shallow soils. On the
other hand, it is possible to expect some new restrictions if the regional park is to be established.
There are no possibilities for further education, which is beside of employment inability one of the
main reasons for young people to leave the homely region. There is no efficient promotion of Loški
Potok since no tourist agency is present and there are not many markable natural and cultural
attractions to promote besides the mentioned pleasant environment and quietness. Therefore it stays
insolated as practically unknown place.
- development possibilities can therefore be defined as necessities to immediately increase
the number and capacities of accommodation rooms; that way the main goal could be achieved,
namely the beginning of stationary tourism and therefore creating new employment possibilities
trough redirecting some of the natives on tourism, although it should not become the only
household activity. It is also possible for some natives to redirect on making final wood products,
since there are more than enough forest areas with quality wood stocks present; only the additional
education by some natives and incorporation in existing trademark should be applied. The farming
should be intensified, reorganized and become far more market-orientated, based on stockbreeding,
applying regional trademarks and performing further commassations in order to gain the number of
economically rentable areas; another possible option is sheep farming. By constructing and
renewing canalization system that is to be attached to waste water treatment plant the quality of
living will progress; that way the increase of land value could be achieved and there would also be
more possibilities to get subsidies if Loški Potok is to be incorporated into the planned regional
park. Also more traffic connections need to be established if the transit tourism is to be applied, but
there should still be better promotion and realization of more diverse secondary and tertiary
activities present. Namely more differently-orientated firms should be established (small trade,
services), but should also get higher initial support. The existing industrial cone in Mali Log and
Podpreska could be spread outside the water-protected area while new local or foreign investors are
to be found; that way employment abilities would increase. More jobs for local people could also be
originated if the old people’s home is to be realized; the condition is to renew existing abandoned
structures, which would also gain potential tourist capacities.
- if the development possibilities are to be applied, several risks should be expected. The
quality of environment would decrease since there would be gained pressures present as the result
of farming and industrial expansion. Therefore stabile development should be applied in order not
to lose the typical aspects of countryside. There is already uncontrolled spared of weekend houses
present and the pressures on environment have been partially gained, although such process would
contribute positively on infrastructural development. Properties could quickly be offered for sale if
Loški Potok is to become more opened, more attractive for tourists and weekenders. There is also
cohabitation with game animals present and therefore better control that would assure safety of
people and cattle should be established. Such control could be established in planned regional park,
where also new employment possibilities would be realized, for example guide services.
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Karta 4: Pregledna karta gozdnih združb
Legenda;
Združba bukve s tevjem

(Hacquetio - Fagetum)

Gorski bukov gozd deveterolistno mlajo

(Enneaphyllo - Fagetum)

(900 - 1000m)

Združba bukve s kresničevjem

(Arunco - Fagetum)

(700 - 1000m)

Združba jelke in bukve s spomladansko torilnico

(A - F d omphalodetosum)

(800/900 - 1200m)

Združba jelke in bukve s gozdno bilnico

(A - F d festucetosum)

(800/900 - 1200m)

Združba jelke in bukve s tevjem

(A - F d hacquetietosum)

(700 - 1000m)

Združba jelke in bukve z golšcem

(A - F d mercurialetosum)

(800 - 1200m)

Združba jelke in bukve z gozdnim planinškom

(A - F d homogynetosum)

(800/900 - 1200m)

Združba jelke in bukve s peterolistno mlajo

(A - F d dentarietosum)

(700 - 900m)

Združba gorskega bresta in gorskega javorja

(Ulmo Aceretum)

(700 - 1000m)

Združba bukve z naglavkami

(Cephalanthero - Fagetum)

(700 - 900m)

(Dryopterido - Abietum)

(700 - 900m)

Zfružba jelke z Borerjevo gliatovnico

(750 - 950m)

(Acereto - Fraxinetum)
(gozd, ki ni fitocenološko kartiran
(negozd)

* A - F d = Abieti - Fagetum dinaricum

* po viru: - Pregledna karta gozdnih združb
1: 40000. Gozdnogospodarski načrt GE
Loški Potok 1998 - 2007. Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, izd.
Zavod za gozdove Slovenije - območna
enota Kočevje, 127 str.

Tabela 15: Družinske kmetije po KZU, ekonomskem obsegu in delovni sili v Sloveniji, JV Slo in Loškem Potoku

vsa kmetijska
zemljišča v
uporabi
(KZU) [ha]
Slovenija

kmetijska
zemljišča v
uporabi samo
družinske
kmetije [ha]

skupna
ekonomska
velikost
kmečkih
gospodarstev
(ESU)

ekonomska
velikost
družinskih
kmetij (ESU)

delovna sila v
kmetijstvu
(PDM)

delovna slika
v kmetijstvu
na družinskih
kmetijah
(PDM)

485878.84

456214.78

402803.9

342943.7

107808.68

103777.05

50230.78

48028.28

32036.2

29244.6

11116.19

10662.07

Loški Potok
1492.85
1492.85
* vir; - Popis kmetijstva 2000; SURS

387.9

387.9

211.25

211.25

JV Slo

Tabela 16: Družinske kmetije po šolski izobrazbi gospodarjev v Sloveniji, JV Slo in Loškem Potoku

SKUPAJ
Slovenija

brez
izobrazbe,
nepop.
osnovnošolska osnovnošolska
izobrazba
izobrazba

poklicna
izobrazba

srednješolska
izobrazba

višja, visoka,
univerzitetna
ali
podiplomska
izobrazba

86336

9717

40698

22448

10596

2781

9530

1776

4210

2255

1035

251

Loški Potok
211
8
* vir; - Popis kmetijstva 2000; SURS

136

40

22

5

JV Slo

Tabela 17: Družinske kmetije po vrednotenju dela gospodarjev v Sloveniji, JV Slo in Loškem Potoku
gospodarji na
družinskih
kmetijah
Slovenija

ne dela na
kmetiji

delajo na
kmetiji

edina
dejavnost

glavna
dejavnost

stranska
dejavnost

občasna
pomoč

86336

2635

83701

27511

12404

40798

2988

9530

328

9202

2176

1401

5270

355

Loški Potok
211
5
* vir; - Popis kmetijstva 2000; SURS

206

6

27

169

4

JV Slo

Tabela 18: Gospodarji na družinskih kmetijah po starostnih skupinah v Sloveniji, JV Sloveniji in Loškem Potoku
Skupaj
Slovenija

pod 35 let

35 - 44 let

45 - 54 let

55 - 64 let

nad 64 let

86336

4487

13222

19979

20942

27706

9530

427

1419

2072

2231

3381

Loški Potok
211
7
* vir; - Popis kmetijstva 2000; SURS

27

41

47

89

JV Slo

1

Tabela 19: Družinske kmetije po velikostnih razredih KZU v Sloveniji, JV Sloveniji in Loškem Potoku [ha]
Skupaj
Slovenija

0 do pod 2

2 do pod 5

5 do pod 10

nad 10

86320

22997

30380

22053

10890

9530

2513

3404

2706

907

Loški Potok
211
20
* vir; - Popis kmetijstva 2000; SURS

58

81

52

JV Slo

Tabela 20: Družinske kmetije po rabi KZU v Sloveniji, JV Sloveniji in Loškem Potoku
Vsa zemljišča v uporabi
družinske
kmetije
Slovenija

[ha]

Vsa kmet. zemljišča v uporabi
družinske
kmetije

Njive in vrtovi
družinske
kmetije

[ha]

Kmečki sadovnjaki

[ha]

družinske
kmetije

Intenzivni sadovnjaki
družinske
kmetije

[ha]

[ha]

Vinogradi
družinske
kmetije

Travniki in pašniki
[ha]

družinske
kmetije

[ha]

86334

918908

86320

456214.78

80799

150178.03

61132

7813.16

4956

3607.99

35107

13786.35

74183

280829.25

9530

102924.41

9530

48028.28

9092

15104.09

7237

920.14

230

89.19

7015

1390.06

8688

30524.8

Loški Potok
211
3530.27
* vir; - Popis kmetijstva 2000; SURS

211

1492.85

197

84.77

145

9.58

209

1398.5

JV Slo

/

/

/

/

[ha]

družinske
kmetije

Tabela 21: Družinske kmetije po rabi njiv v Sloveniji, JV Sloveniji in Loškem Potoku
Njive in vrtovi, SKUPAJ
družinske
kmetije
Slovenija

[ha]

žita za pridelavo zrnja
družinske
kmetije

Krompir
družinske
kmetije

[ha]

Industrijske rastline
[ha]

družinske
kmetije

Krmne rastline

[ha]

družinske
kmetije

Zelenjava

80799

150178.03

55874

85852.09

58353

8799.97

12696

10029.52

39380

41035.08

54882

9092

15104.09

7189

7506.5

8098

1082.65

62

55.43

5319

6074.06

6391

Loški Potok
197
84.77
* vir; - Popis kmetijstva 2000; SURS

7

1.16

196

21.52

JV Slo

/

/

112

58.29

[ha]

družinske
kmetije

52

[ha]
2876.86
233.13
0.85

Tabela 22: Družinske kmetije po vrednotenju dela gospodarjev v Sloveniji, JV Slo in Loškem Potoku
Pšenica
družinske
kmetije
Slovenija
JV Slo

Ječmen
[ha]

30814

28691.97

4357

2243.65

Loški Potok
/
/
* vir; - Popis kmetijstva 2000; SURS

družinske
kmetije

/

Koruza za zrnje
[ha]

21316

11293.13

3398

1498.65
/

družinske
kmetije

/

Krompir

[ha]

44784

41945.63

6018

3441.57
/

družinske
kmetije

/

Buče za olje

10190

Sladkorna pesa
[ha]

16554

24892.58

1677

2541.33

/

/

/

/

/

družinske
kmetije

2144.78

3744

Krompir

[ha]
6509.14

32
/

družinske
kmetije
58353

41.85
/

8098
196

[ha]
8799.97
1082.65
21.52

2

Tabela 23: Družinske kmetije po vrednotenju dela gospodarjev v Sloveniji, JV Slo in Loškem Potoku

Družinske
kmetije z
GVŽ
Slovenija

Skupni GVŽ

Govedo,
družinske
kmetije

Prašièi,
družinske
kmetije

Govedo,
živali

Krave
molznice,
družinske
kmetije

Prašièi, živali

Krave
molznice,
živali

77189

442787.47

56070

483511

44606

390155

28574

136840

8581

41749.54

6064

44605

3424

20138

3022

12570

Loški Potok
207
607.17
174
733
22
57
52
* opomba; izmed 174 goveda na družinskih kmetijah je največ družinskih kmetij takih s 3 - 9 glavami živine (120 od 174)

100

JV Slo

* vir; - Popis kmetijstva 2000; SURS
Tabela 24: Družinske Podatki Kmetijsko-svetovalne službe Loški Potok; nekaj pomembnejših statističnih kazalcev za kmečka gospodarstva (KMG) KS Loški Potok

naselje

površina

GVŽ / ha

135.51

Mali Log

233.91

0.31

29

25 ; 86'2%

2.92

19 ; 65'52%

Retje

280.81

0.38

42

25 ; 59'52%

4.28

23 ; 54'76%

31.03

0.41

6

5 ; 83'33%

2.56

4 ; 66'66%

SKUPAJ

16 ; 66'66%

3.55

11 ; 45'83%

47.89

0.45

10

6 ; 60%

3.59

5 ; 50%

193.45

0.26

41

23 ; 56'1%

2.21

24 ; 58'54%

922.60
0.37
* vir; - Kmetijsko - svetovalna služba Loški Potok

152

100 ; 65'79%

3.22

86 ; 56'58%

Šegova vas
Travnik

24

število in %
KMG z živino

število in %
KMG v
programu
SKOP

Hrib - Loški Potok

Srednja Vas - Loški Potok

0.42

število KMG

število GVŽ
na KMG z
živino

3

Slika 1: Primer zaraščanja gozda na Hribu - Loški Potok

Komentar; Nekdaj obdelovane kmetijske površine zarašča gozd v prepoznavnih fazah od nesklenjenih mladik do sklenjenega iglastega gozda.
Njivne površine obstajajo zgolj še v posameznih progah; vmes prevladuje travinje, ki se v nekaterih primerih rabi za pašo. (avtor: B. Korenčan)
Slika 2: Primer zastopanosti obdelovalnih površin na hribovitih predelih

Komentar; Podobno kot na Sliki 1 je možno razpoznati le skromno zastopanost posameznih obdelanih prog ali kosov njiv. (avtor: B. Korenčan)
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Slika 3: Primer plitve prsti na dolomitu z visoko vsebnostjo kamnitih in skeletnih delcev

Komentar; Zaradi vsebnosti skeleta v prsti in ponekod pojavljanja matične kamnine v nizkih globinah horizonta prsti je (bila) kmetijska raba težavna. (avtor: B. Korenčan)
Slika 4: Ograjevanje površin, namenjenih paši goveda

Komentar; Ograjevanje ovc bi predstavljalo navkljub prispevku subvencij višje stroške, saj ograjevanje zahteva 4-žične ograje
Dom medveda in divjadi je v neposredni bližini. (avtor: B. Korenčan)
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Slika 5: Retijska depresija

Komentar; Dno je neravno in brez vodotokov, ki so značilni za kraška polja. Najbolj se je zato uveljavilo pojmovanje depresije
kot uvale, čeprav podrobnejših terenskih raziskav, konkretnih in dokazanih zaključkov še ni. V ozadju je gručasto naselje
Retje, ki je po kriteriju števila prebivalstva največje v celotni občini Loški Potok. V glavnem se prebivalstvo ukvarja z živinorejo,
gozdarstvom, na delo se vozijo na Hrib, Mali Log, Lož in drugam; značilne so tudi vodniške storitve. (avtor: B. Korenčan)
Slika 6: Retje in Hrib s Taborom

Komentar; Značilna cerkev (sv. Lenarta) na osamelcu Tabor v ozadju; v ospredju Retje z značilno različno usmerjenostjo objektov,
med katere se vrivajo tudi gospodarski in nekateri zapuščeni objekti. Na levi se dviguje Hrib; ponekod so objekti z vkopanimi kletmi. (avtor: B. Korenčan)
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Slika 7: Obrtno-industrijska cona v Malem Logu

Komentar; Po kriteriju števila zaposlenih edino pomembnejše zaposlitveno središče v občini z možnostjo širjenja na območje
izven območja vodnega varstva. (avtor: B. Korenčan)
Slika 8: Eden izmed redkih primerov črnega odlagališča pri Malem Logu

Komentar; Ponekod še vedno prisotno odlaganje nenevarnih in nevarnih odpadkov; pravilno odlaganje in odnašanje slednjih
bo v bodoče v občini še bolje organizirano. (avtor: B. Korenčan)
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Slika 9: Konjereja

Komentar; Tipičen primer nizke intenzivnosti. V ozadju na levi cesta proti Sodolu. (avtor: B. Korenčan)
Slika 10: Sodol

Komentar; Zahodna pobočja (levo) Zajčjega hriba so strma zaradi vsebnosti apnenčeve podlage, vzhodna manj zaradi dolomitne.
V osredju je Sodol dvignjen. Naprej po cesti se relief spusti proti Loškemu Potoku, nazaj v Dragarsko dolino. (avtor: B. Korenčan)
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