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MOŽNOSTI RAZVOJA OBČINE DOBROVA-POLHOV GRADEC S POUDARKOM
NA TURIZMU
Izvleček:
V diplomskem delu je predstavljena občina Dobrova-Polhov Gradec, hribovita, gozdnata
pokrajina v neposredni bližini Mestne občine Ljubljana. Namen dela je prikazati glavne
pokrajinske in družbenogeografske značilnosti občine Dobrova-Polhov Gradec, ki vplivajo na
stanje gospodarskega in družbenega razvoja občine ter nakazujejo na nadaljnje razvojne
možnosti občine. Poseben poudarek je na razvoju turistične dejavnosti. V zadnjem delu
naloge so predstavljene predlagane Blagajeve tematske poti, ki povezujejo največje naravne
in kulturne znamenitosti. Pri izdelavi dela je uporabljena obstoječa literatura, obdelani so
statistični podatki in informacije pridobljene na terenu, izdelano je kartografsko gradivo,
priložene so fotografije. Razgibanost in velika reliefna energija je naravnogeografski
dejavnik, ki je zelo pomembno vplival na dosedanji razvoj občine. Posledica tega je razpršena
in redka poselitev, ki predstavlja velik finančni zalogaj in tehnične ovire pri izgradnji
infrastrukture v občini. Kljub temu je občina demografsko stabilna, na kar vpliva bližina
urbanih središč in s tem dostopna delovna mesta. Prav ugodna lega blizu Ljubljane je ključen
dejavnik, ki bi ga veljalo v prihodnosti bolje izkoristiti. Urbana središča predstavljajo veliko
tržišče, ki ponuja številne možnosti razvoja na področju kmetijstva in podjetništva. Glede na
neokrnjeno naravno okolje z veliko doživljajsko vrednostjo in rekreacijskimi možnostmi ter
številne kulturne in naravne znamenitosti pa ima območje velike potencialne možnosti tudi za
razvoj turistične dejavnosti.
KLJUČNE BESEDE: pokrajinskoekološke enote, regionalni razvoj, rekreacijsko območje,
podeželski turizem, Polhograjsko hribovje
THE POSSIBILITY OF DOBROVA-POLHOV GRADEC
DEVELOPMENT WITH SPECIAL REGARD TO TOURISM

MUNICIPALITY

Abstract:
This diploma introduces the Dobrova-Polhov Gradec municipality, a hilly, wooded region in
the immediate vicinity of Ljubljana. The main purpose of this diploma is to show the principal
regional and sociogeographic traits of the Dobrova-Polhov Gradec municipality which effect
the economic and social development and indicate the possibilities of further development in
this region. Special attention is given to the development of tourism. The last part of this
diploma talks about the suggested Blagajeva tematska pot (Blagajeva theme path), which
connects the main natural and cultural sites of special interest. Available existing literature
was used during the making of this diploma as well as statistical data and information
gathered during field research. Cartographic material has been produced, photographic
material added. The variety of relief and the energy expressed through it are a natural
geographic factor which has had enormous influence on the municipality development so far.
Consequently, the area only has dispersed settlements which represent quite a financial
burden as well as technical difficulties with the building of infrastructure in this region.
Despite all this the vicinity of urban areas and employment possibilities help keep the
municipality demographically stable. In fact, the municipality’s favourable position near
Ljubljana needs to be taken advantage of even more in the future. Urban centres represent a
huge market that offers numerous possibilities for development in agriculture and
enterprising. Bearing in mind the intact natural surroundings with great amenity values and
many cultural and natural sights, the region also has great potential for tourism development.
KEY WORDS: regional economical units, regional development, recreation area, rural
tourism, Polhograjsko hribovje
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1. UVOD
Občina Dobrova-Polhov Gradec je hribovita, gozdnata pokrajina v neposredni bližini
Ljubljane, a kljub temu odmaknjena od onesnaženega in hrupnega mestnega območja.
Šele v začetku sedemdesetih let prejšnjega stoletja se je začelo uveljavljati spoznanje, da
mora postati podeželje samostojen subjekt razvoja in ne zgolj obrobni dejavnik v razvoju
urbanih središč ali celo povsem podrejeno razvojnim interesom teh središč. Podeželje ima v
primerjavi z urbaniziranimi območji zelo specifične razvojne potrebe, probleme in priložnosti,
ki zahtevajo tudi specifičen razvojni pristop. To velja še posebej za področje turizma, ki je
poleg kmetijstva in gozdarstva gotovo ena najpomembnejših gospodarskih dejavnosti v
podeželskem prostoru (Kovačič, 2003).
V diplomskem delu so prikazane glavne pokrajinske in družbenogeografske značilnosti
občine Dobrova-Polhov Gradec, ki vplivajo na stanje gospodarskega in družbenega razvoja
občine ter nakazujejo na nadaljnje možnosti razvoja. Namen diplomskega dela je ugotoviti
vlogo pokrajinskih značilnosti pri prostorskem razvoju, prikazati demografske značilnosti,
stanje gospodarstva in razvitosti javne infrastrukture v občini, proučiti turistično ponudbo v
občini, prikazati dosedanji razvoj turistične dejavnosti in podati smernice za nadaljnji razvoj.
V zadnjem delu je predstavljena predlagana Blagajeva tematska pot, ki povezuje največje
naravne in kulturne znamenitosti.
Nalogo sestavlja več vsebinskih sklopov. Uvodnemu delu sledi pregled pokrajinskih
značilnosti občine, kjer so posamezne pokrajinskoekološke enote vrednotene z vidika rabe
zemljišča. Cilj je bil ugotoviti vlogo pokrajinskih značilnosti pri prostorskem razvoju. Sledi
družbenogeografski sklop, kjer sem predstavila glavne trende in značilnosti prebivalstva.
Večina značilnosti je prikazanih po naseljih, saj sem na tak način lahko izpostavila določena
problematična območja. Naselja sem ovrednotila tudi z vidika oskrbnih funkcij in
infrastrukturne opremljenosti. Kmetijstvu sem posvetila nekaj več pozornosti, saj je prav ta
dejavnost ključna za razvoj podeželske občine in turizma. Sledijo poglavja namenjena
turistični dejavnosti v občini. Tu sem predstavila dejansko in potencialno turistično ponudbo,
jo ovrednotila in zaključila s smernicami in predlogi za nadaljnji razvoj. V zadnjem delu sem
oblikovala tematsko pot, ki povezuje najpomembnejše kulturne in naravne spomenike na
območju občine.
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1.1. METODOLOGIJA
Pri izdelavi diplomskega dela sem se posluževala kabinetnega in terenskega dela. Najprej
sem se lotila pregledovanja literature in drugih virov, ki se nanašajo na obravnavano območje
ali na temo turizma in podeželja. Poleg osnovnih geografskih virov sem se opirala tudi na ožje
strokovne publikacije, časopisne članke, internetne vire. Ob tem sem zbirala podatke, ki sem
jih za izdelavo naloge potrebovala. Zbrane podatke sem analizirala in izdelala tabele, grafe in
pregledne karte. To mi je olajšalo pregled nad kopico podatkov in omogočilo analizo in
sintezo izpostavljenih problemov. Delo z literaturo in podatki sem povezovala s terenskim
opazovanjem in fotografiranjem. Tako sem ugotavljala dejansko stanje v občini. Obenem je
potekalo tudi vrednotenje primernosti pokrajine za razvoj in ogled poti in znamenitosti, ki
sem jih kasneje vključila v Blagajevo tematsko pot. V veliko pomoč so mi bile tudi
informacije, ki sem jih dobila na občini in pri domačinih. Največ sem sodelovala z višjo
svetovalko za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem gospo Heleno Budin Čuk in vodjo
Turistične zveze Dolomiti gospo Helgo Kucler.
1.2. LITERATURA
V literaturi je območje Dobrove-Polhov Gradec največkrat obravnavano v sklopu
Polhograjskih Dolomitov. Vzhodni del občine oziroma ozemlje okoli naselja Dobrova pa je
večkrat omenjeno v okviru Ljubljanskega barja. Viri, ki govorijo o vzhodnem delu občine so
v splošnem veliko skromnejši kot tisti, ki obravnavajo območje okoli Polhovega Gradca
oziroma Polhograjske Dolomite.
Razen Rakovca (1946) nihče ni napisal samostojne geomorfološke študije o
Polhograjskem hribovju, pač pa so deloma posegali na to ozemlje proučevalci Škofjeloškega
hribovja na severu in Ljubljanskega barja na jugu.
Osnovne poteze reliefa daje Melik (1959) v Posavski Sloveniji, kjer obravnava območje
Polhograjskih hribov v poglavju Gradaške doline in Polhograjsko hribovje.
Ilešič (1938) osnovne geografske značilnosti Polhograjskega hribovja poda znotraj študije
o Škofjeloškem hribovju.
Ramovš je opisal geološko in kamninsko zgradbo obravnavanega območja v svojih dveh
delih Geološki izleti po ljubljanski okolici (1961) in Geološki razvoj slovenskega ozemlja
(1958).
Najobširneje je o Polhograjskem hribovju pisal Meze (1986), ki je v svoji študiji o
hribovskih kmetijah predvsem z vidika naselitve in kmetijske rabe med drugim opisal tudi
naravnogeografske značilnosti.
Gabrovec je v svojem magistrskem delu Vloga reliefa za geografsko podobo
Polhograjskega hribovja (1989) ugotavljal, kako relief vpliva na druge pokrajinske elemente,
zlasti na rabo tal in naselitev.
O naravnogeografskih značilnostih obravnavanega območja je torej kar nekaj zapisov.
Skromnejša je literatura, ki pokriva družbenogeografske značilnosti. Podatke o tem je možno
dobiti predvsem iz raznih leksikonov in statističnih popisov. Največ informacij sem črpala iz
Popisa prebivalstva 2002. Naletela pa sem na kar nekaj težav, saj zaradi zakona o zaupnosti
podatkov, podatki za številna naselja večkrat niso dostopni. V veliko pomoč pri opisovanju
trenutnega stanja v občini je bil Razvojni program občine 2004-2010, kjer je podan oris
gospodarskega, demografskega in infrastrukturnega razvoja v občini. Vseskozi sem
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spremljala tudi lokalni časopis Naš časopis, ki me je obveščal o dogajanju na različnih
področjih v občini.
Največ zapisov o območju občine Dobrova-Polhov Gradec pokriva zgodovinsko,
arheološko in arhitekturno tematiko. Največ zaslug za to imata zakonca Kavčič, ki sta
napisala kar dve knjigi o lokalni zgodovini polhograjskega območja. V knjigi V znamenja
ujeti čas na Polhograjskem (2000) so zajeta vsa krščanska znamenja na tem področju. Avtorja
poleg oblikovnega zajemata tudi etnološki, verski in sociološki vidik. Bralcu tako razkrijeta
privlačno zgodovinsko panoramo domačega območja. Drugo njuno delo ima naslov Ko je leto
na Polhograjskem skoz' (2005). V njem je prikazana ljudska kultura in tradicija, tudi sodobne
šege, proslave in prireditve, družbeno in družabno življenje, zgodovina družabnega,
kulturnega, verskega in upravnega življenja na Polhograjskem.
O zgodovini krajev znotraj občine Dobrova-Polhov Gradec pričata tudi Lesjak (1983) v
knjigi Zgodovina dobrovske fare pri Ljubljani in Slabe in nekdanji župnih Kaštrun (1996) v
knjigi Župnija Polhovega Gradca. V Lesjakovem delu je poleg zgodovinskih dejstev zaslediti
tudi redke naravnogeografske orise pokrajine. Slabe in Kaštrun pa opisujeta bogato versko
tradicijo, ki je dolga leta Polhov Gradec plemenitila z vero in kulturo. V knjigi so strokovno
opisani cerkveni objekti in vasi, pomembni Polhograjci in versko življenje v župniji.
Popis in klasifikacija naravnih in kulturnih spomenikov je zajet v publikaciji Zavoda za
varstvo kulturne dediščine in Agencije Republike Slovenije za okolje.
Območje občine Dobrova-Polhov Gradec je obravnavano tudi v okviru nekaj diplomskih
del. Med njimi naj izpostavim diplomo Željeznove (1999) z naslovom Geografija Polhovega
Gradca in Geografija občine Dobrova-Horjul-Polhov Gradec avtorice Setnikar-Kuclar (1997),
ki sta mi bili v začetni fazi dela v pomoč. Možnosti razvoja turističnih kmetij v
Polhograjskem hribovju pa je naslov diplomske naloge Remškarjeve (2004), kjer je
predstavljena ponudba turističnih kmetij v okolišu.
V pomoč pri pisanju diplomske naloge mi je bila tudi najrazličnejša splošna literatura, ki
obravnava probleme podeželja in turizma.
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2. PREDSTAVITEV OBČINE
Občina Dobrova–Polhov Gradec leži v predalpskem svetu zahodno od Ljubljane. Meri
118 km2 in ima 6691 prebivalcev (Statistični urad…, 2002). Na svojem vzhodnem delu sega
na obrobje Ljubljanske kotline, kjer pod gričevjem ležijo večji kraji Dobrova, Podsmreka,
Stranska vas in Gabrje. Sem prištevamo tudi naselji Hruševo in Šujica. Južno od njiju se vije
Horjulska dolina, ki do okolice naselja Brezje še spada v obravnavano občino. Največje
področje občine obsega gozdnati svet Polhograjskega hribovja okrog naselij Črni Vrh in
Smolnik s samotnimi kmetijami in mnogimi grapami. Ta svet razčlenjuje Polhograjska dolina
z manjšimi odcepi v stranske doline in s središčem Polhograjskega hribovja, Polhovim
Gradcem. V jugozahodnem delu občine so kraji Šentjošt nad Horjulom, Butajnova in Planina
nad Horjulom. Občina meji na občine Škofja Loka, Gorenja vas – Poljane, Žiri, Brezovica pri
Ljubljani, Horjul, Ljubljana in Medvode. Obsega krajevne skupnosti Dobrova, Polhov
Gradec, Črni Vrh in Šentjošt s 33 naselji.
Območje občine Dobrova-Polhov Gradec spada v upravno enoto Ljubljana in se uvršča v
Osrednje slovensko statistično regijo. Ugodna geografska lega v neposredni bližini Ljubljane
določa tej občini številne značilnosti, tako prebivalstvene (suburbanizacija) kot gospodarske.
Neposredna bližina Ljubljane pomeni bližino univerzitetnega središča, delovnih mest,
oskrbnih dejavnosti, poleg tega pa tudi veliko tržišče, ki je lahko razvojna priložnost za
kmetijstvo, turizem in obrtno dejavnost. Zaradi obsega in pestrosti trga je več tržnih niš, ki pa
bi jih ponudniki pridelkov, izdelkov in storitev na podeželju morali znati izkoristiti. Bližina
Ljubljane je tudi priložnost za intenzivnejšo izmenjavo idej. Vzhodni del občine oziroma KS
Dobrova ima tudi prometno zelo ugodno lego, saj je locirana v bližini obvoznice okoli mesta
in avtocestnega priključka proti Primorski.
Melik v delu Posavska Slovenija v poglavju o Gradaških dolinah in Polhograjskem
hribovju pravi: »Spada k neposredni okolici glavnega mesta Ljubljane in je spričo tega
območje najbližjih, zelo priljubljenih izletov Ljubljančanov.«
KARTA 1: Lega občine Dobrova-Polhov Gradec.

Vir: Wikipedija. Prosta enciklopedija.
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3. POKRAJINSKE POTEZE OBČINE
Največji del občine obsega gozdnati svet Polhograjskega hribovja z mnogimi grapami, ki
se v krajevni topografiji imenujejo grabni. Polhograjsko hribovje je del Alpskega predgorja
med Žirmi in Ljubljano, Škofjo Loko in Vrhniko. Je najnižji in Ljubljani najbližji del
predalpskega sveta. Na jugu meji na Ljubljansko barje, na vzhodu na Ljubljansko polje, na
severu pa na Sorško polje in Poljansko dolino. Ta svet razčlenjuje Polhograjska dolina z
manjšimi odcepi v stranske doline in pa spodnji del doline ob Horjulščici. Ravninski del se
razširi na Dobrovi, kjer se odpre proti Ljubljanskemu barju.
Pestra kamninska sestava Polhograjskih hribov, intenzivna geološko-tektonska aktivnost,
bližnja Ljubljanska kotlina na vzhodu, z Barjem na jugu, gosta hidrografska mreža, usmerjena
k trem odtočnicam (Barje, Sava, Poljanščica) in nanjo vezana močna reliefna energija, vse to
so povzročitelji intenzivne razčlenjenosti reliefa. Ta se odraža v tesnih in globokih dolinah, v
visokem dolomitnem razvodnem grebenu, v pobočnih in vršnih slemenih ter bolj ali manj
izrazitih ostankih starih pobočnih nivojev. Tak je svet predvsem v osrednjem, vzhodnem in v
severnem delu Polhograjskega hribovja, medtem, ko je na zahodu in deloma tudi na jugu
manj razčlenjen, zlasti med Lučinami in Butajnovo ter v hribovju med Koreno in Samotorico.
Velika reliefna energija pomembno vpliva na poselitev, nudi slabše naravne pogoje za
kmetovanje, otežuje pa tudi izgradnjo infrastrukturnega omrežja.
Najnižja točka občine z nadmorsko višino 310 m je na Razorih in v Draževniku, najvišja
pa je 1021 m visoki Tošč (Turistični vodnik, 2001). Ne glede na nižje nadmorske višine pa so
za obravnavano hribovje značilne izredne strmine. Povprečen naklon hribovja je 17,7º, samo
v osrednjem delu (ki spada v okvir občine) 19,3º. Delež ravnih površin je zelo nizek, največji
v razširjenih dolinah Gradaščice in Horjulščice (Gabrovec, 1989).
Ilešič je leta 1938 območje Polhograjskih hribov opisal z naslednjimi besedami: »Tu
imamo opraviti z najintenzivnejšim in najpestrejšim sredogorskim reliefom pri nas. Svet je
silno razčlenjen, razrezan in tudi v podrobnem razrit po neštetih, deloma sila strmih in tesnih
grapah. Vzrok je zamotana geološka zgradba.« (Ilešič, 1938, str. 49)
Zaobljeno hribovje iz mehkejših kamenin se menjuje z izstopajočimi, strmimi
apneniškimi in dolomitnimi vrhovi. Strma pobočja, ki so zaradi podnebnih in reliefnih
značilnosti neprimerna za obdelavo in poselitev, prekrivajo sestoji mešanega in ponekod
iglastega gozda. Na pobočnih izravnavah in slemenih prevladujejo suhi travniki, nekaj je
strnjenih naselij, prevladujejo pa samotne kmetije. Ozke doline in grape porašča gozd. Takoj,
ko se malo razširijo, pa so izkrčene za njivsko rabo ali, v primeru večje mokrotnosti, za
travnike. Dolinsko dno se oblikuje kot njivski svet s prepletom travinja in sadovnjakov na
nekoliko privzdignjenem svetu. Tu sadno drevje pobegne poznemu pomladanskemu mrazu.
Temperaturna inverzija je na območju občine pogost pojav zaradi mešanja toplih zračnih mas
iz Ljubljanske kotline z vdori zraka iz SZ (Škofjeloško-Cerkljanski klimatski rajon), ki je bolj
odprt mediteranskim vplivom in zato bolj namočen. Ta stik je tudi vzrok za razmeroma dosti
padavin in s tem hudourniškim režimom polnjenja strug (Gams, 1972). V primerjavi z
Ljubljansko kotlino je tu manj deževnih dni, a večja količina padavin. To pa pomeni, da je
deževje v občini Dobrova-Polhov Gradec obilnejše, značilni so nalivi. Posledice so razne
ujme: poplave ali zemeljski plazovi. Snežne padavine so dokaj obilne in nemalokrat otežujejo
povezavo z dolino (M. Slabe, 1993). Z večanjem nadmorske višine se trajanje snežne odeje
podaljšuje, najdlje sneg obleži na osojnih legah. Vodotoki na območju občine imajo
hudourniški značaj, dolini Gradaščice in Horjulščice sta večkrat na leto poplavljeni, kar
ogroža prebivalce, poleg tega pa voda odnaša rodovitno kmetijsko zemljo. Poselitev se zato v
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širokih dolinah pojavlja na robovih, na prehodih v pobočja in se tako izogiba občasno
poplavljenim dolinam (Marušič, 2000).
Na področju Polhograjskega hribovja živi veliko divjadi. Najpogostejša je srnjad, občasno
se pojavlja tudi jelenjad. V temačnih grapah Polhograjskega hribovja živi divji prašič, v višjih
predelih tudi gams in muflon, ki sta priseljena od drugod. Pohodnik lahko naleti na jazbeca,
pogosteje pa sreča lisico ter kuno belico in kuno zlatico, poljskega zajca in fazana. Domačini
povedo, da včasih slišijo peti tudi divjega petelina. V dolini Gradaščice se je v zadnjih letih
naselila siva čaplja. Ponekod ob vodah naletimo na raco mlakarico in ribjega orla (Opis
lovišča, 2005).
Pestrost reliefa vpliva tudi na raznovrstnost rastlinstva. Tu rastejo rastline, značilne za
alpski svet (na Grmadi kranjski petoprstnik, planinski popon, pisana vilovina, skalna špajka,
clusijev svišč), za južnoevropsko področje (črni gaber, mali jesen in splavka) ter
vzhodnoevropski svet (navadni kosmatinec in zlata nebina) (Turistični vodnik, 2001).
Polhograjska gora in še nekatera rastišča v Polhograjskem hribovju so znana po izredno pestri
flori in endemičnih rastlinskih vrstah. Blagajev volčin, dišeči volčin, Klusijev svišč, (bodika)
in še nekatere druge rastlinske vrste, so z uvedbo Zakona o varovanju redke flore v Sloveniji
(UL SRS 15/76), zaščitene rastlinske vrste (Slabe, 1993). Na majhnem dolinskem močvirnem
predelu pa rasteta zaščitena rastlina močvirska logarica, med ljudmi znana kot močvirski
tulipan, in veliki zvonček. V Evropi je močvirska logarica vse redkejša zaradi spreminjanja in
uničevanja značilnih rastišč. Tudi na Polhograjskem je od treh rastišč preživelo le eno pod
vznožjem Babne Gore, v Kuzmanovi Polani (Kavčič, 2000). Cvetje kranjskega petoprstnika,
dišečega volčina, blagajevega volčina, kranjske lilije in clusijevega svišča pa zajema najbolj
dragoceno mesto med cvetlicami s tega področja (Turistični vodnik, 2001).
Območje občine izkazuje relativno visoko stopnjo naravne ohranjenosti, poleg tega pa je
naravno okolje izredno pestro in privlačno za izletnike in pohodnike. Simbolne vrednosti
naravnih prvin imajo regionalni pomen (Marušič, 2000). Naravno okolje ponuja številne
možnosti za razvoj turistične dejavnosti (planinarjenje, lovski turizem, športni ribolov…)
Gozdovi na Polhograjskem od zgodnega poletja do jeseni privabljajo nabiralce borovnic, gob
in kostanja. Pri vsem tem pa je potrebno paziti, da ohranimo naravno pestrost in ne posegamo
v prostor na način, ki bi naravno ravnovesje ogrožalo.
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3.1. POKRAJINSKOEKOLOŠKE ENOTE
Ozemlje občine Dobrova-Polhov Gradec je reliefno zelo razgibano, kar posledično
pomeni tudi veliko razlik v pokrajinskoekološki sestavi. Z rabo tal pa je človek še povečal
pokrajinskoekološke razlike. Na ozemlju občine lahko ločimo 4 pokrajinskoekološke enote:
-dolina Gradaščice in spodnji del doline Horjulščice,
-nizko gozdnato in neposeljeno hribovje na permokarbonski podlagi,
-poseljeno hribovje na zahodu in
-osrednje visoko Polhograjsko hribovje.
Dolinski del sem zaradi velikih razlik ločila na dve podenoti: poplavno dolinsko dno in
suhe terase doline.
Členitev temelji na posameznih ekološko pomembnih prvinah: litološki zgradbi,
pedoloških značilnostih, višinski pasovitosti in reliefni energiji, podnebnih dejavnikih, rabi tal
in poselitvi.
Za vrednotenje po pokrajinskih dejavnikih sem se odločila, ker predvidevam, da je večina
družbenih kazalcev (depopulacija, preobrazba naselij) odvisna od prirodnih dejavnikov, zlasti
od reliefa in od prometne dostopnosti.
3.1.1. DOLINA GRADAŠČICE IN SPODNJI DEL DOLINE HORJULŠČICE
Svet Polhograjskega hribovja razčlenjuje Polhograjska dolina z manjšimi odcepi v
stranske doline in pa spodnji del doline ob Horjulščici.
Polhograjsko dolino je oblikovala Gradaščica. Ima dva izvirna kraka, Malo vodo in
Veliko Božno. Pri kmetiji Plenk pod Polhovim Gradcem se Velika Božna in Mala voda
združita v Gradaščico, ki teče naprej po dolini proti Dobrovi. Med Dvorom in Srednjo vasjo
se dolina razširi, ravnica je nasuta z ilovnatimi, peščenimi in v manjši meri s prodnimi
naplavinami. Od Dvora proti Ljubljani pa se dolina zoža. Dno doline se zopet razširi šele pri
naselju Gabrje, na Dobrovi pa se dolina odpre proti Ljubljanskemu barju v široko ravan.
Dolinsko dno gradijo rečni nanosi. Naplavine so zelo pisane, saj je ozemlje po katerem tečejo
Gradaščica in njeni pritoki izredno razgibano. Med prodniki so ostanki sivih glinastih
skrilavcev, kremenovih peščenjakov in konglomeratov karbonske starosti, vijoličnordeči
glinasti skrilavci, kremenovi peščenjaki in konglomerati iz srednje permske dobe (grödenski
skladi), različne apnene, lapornoapnene, dolomitne in glinaste kamnine iz različnih triadnih
oddelkov (Ramovš, 1961). V teh kamninah se zrcali geologija velikega dela Polhograjskih
hribov. Na Dobrovi se srečata s Horjulščico, a druga ob drugi tečeta še približno 200 m do
Žuleve vasi, kjer se Horjulščica izlije v Gradaščico in ta naprej v Ljubljanico. Ta se združi s
Savo, ki spada v Črnomorsko povodje.
Ravnico ob Horjulščici gradijo mlajše naplavine, ki so ostanki razpadajočih karbonskih
kamnin s hribov na obeh straneh Horjulščice. Manj je vmes drobcev in prodnikov mlajših
skladov, ki jih je Šujica prinesla sem z zgornjega konca doline (Ramovš, 1961).
V vodah na tem področju je moč videti več vrst rib. Potoki so življenjski prostor za
potočno postrv. V Gradaščici živijo kleni, lipani in sulci, v njenem spodnjem toku tudi
podusti. Horjulščica je z vrstami rib še bolj pestra. Omenjenim vrstam se pridružijo še
platnice, posamezne mrene in ščuke. Med manjšimi ribami so za tukajšnje vode značilni
kaplji, globočki, pohre, blistavci, rdečeoke, pisanci in pisanke in tudi potočni piškurji
(Turistični vodnik, 2001). V dolini Gradaščice se je v zadnjih letih naselila siva čaplja.
Ponekod ob vodah naletimo na raco mlakarico in ribjega orla. To nudi potencialne možnosti
za razvoj športnega ribolova.

15

Akumulacijski rečno-denudacijski relief, ki se pojavlja na dnu širših dolin, je
najpomembnejši tako z vidika prostorskih zmogljivosti za poselitev kot tudi za gospodarstvo,
infrastrukturo in intenzivne oblike kmetijske rabe prostora. V tej pokrajinskoekološki enoti je
zgoščeno prebivalstvo, težišče gospodarstva in infrastrukture. Poleg pozidanih površin v
dolinskem dnu prevladujejo travniki, na višjih terasah so rodovitne kmetijske površine. Za to
področje je v zimskem času značilna temperaturna inverzija, ki jo spremlja pogosta megla.
Dolini sta bili v preteklosti in sta še danes zelo pomemben prometni prehod. Glavni
prometnici, ki povezujeta Polhov Gradec z Dobrovo in z Ljubljano potekata po dolini. Ob
glavni prometnici bo v prihodnjih letih stekla tudi kolesarska steza, ki bo namenjena
predvsem rekreativnim kolesarjem, upamo pa, da bo privabila tudi več turistov iz Ljubljane in
okolice.
A. POPLAVNO DNO DOLIN
Dolini Horjulščice in Gradaščice sta se v območju tektonskega zaostajanja razširili v
manjše kotlinice. Tak značaj ima Gradaška dolina med Polhovim Gradcem in Belico in pod
naseljem Šujica. Tu imajo vode neznaten strmec, pogoste so poplave (Melik, 1959). Poleg
tega sta rečni strugi obeh vodotokov zelo plitvi. Dolinsko dno Gradaščice in Male vode je eno
samo poplavno območje. Poplave imajo izrazit hudourniški režim: nagel porast in nagel upad
vode. Voda z veliko hitrostjo prestopa bregove in na travnata področja nanaša prod in pesek
ter odnaša plodno zemljo. Ko voda usahne, ne more odteči iz vseh sicer plitvih kotanj, zato se
tla zamočvirjajo in poljščine propadejo (Setnikar-Kuclar, 1997).
V preteklosti so že opravili nekaj regulacij na vodotokih. Na Mačkovem grabnu so
zgradili 13 umetnih pregrad ter pogozdili pobočja. Regulirali so tudi strugo Božne skozi
Polhov Gradec. Kljub temu odvodni režim ni dovolj urejen. Ob visokih vodah Gradaščice je
poplavljenih ob njej in ob Šujici prek 1300 ha tal, poleg tega pa tudi okrog 470 ha mestnega
zemljišča v južnem delu Ljubljane (Željeznov, 1999). V prihodnosti se načrtuje izgradnja
zadrževalnikov na Gradaščici, vendar lokacije le-teh še niso določene.
Dolinsko dno prekrivajo mladi rečni nanosi, na katerih so se pod vplivom poplavne vode
razvila obrečna tla ali fluviosoli (aluvialna tla), ki so srednje oglejena. To so mlade in slabo
razvite prsti. Dolina Gradaščice se od Dvora proti Polhovemu Gradcu in pa od Šujice proti
Dobrovi razširi. Od Dobrove naprej tla pokrivajo rjava ilovnato glinasta obrečna tla, kar prav
tako pomeni zmanjšano rabo tal. Če bi ta tla želeli gospodarsko rabiti, bi jih bilo najprej
potrebno temeljito meliorirati. Z osuševanjem in obdelovanjem jih je mogoče usposobiti tudi
za poljedelsko rabo in nasade hitro rastočih listavcev (Lovrenčak, 1994). Najvažnejša je
zaščita pred poplavami in osušitvami. Šele nato je na njih mogoče urediti travnike ali pašnike
in morebiti njive. Na obrečnih prsteh se razraščajo vrbišča ali logi topolov, prevladujejo
travniki. Za poselitev to območje zaradi poplavnih voda ni primerno. Kljub temu pa je na tem
ozemlju postavljenih nekaj stanovanjskih objektov, ki jih naraščajoče vode večkrat na leto
ogrožajo. Po dnu doline poteka tudi glavna prometnica proti Ljubljani. Čeprav se v nekaterih
delih cestna trasa odmika od vodotoka, je kljub temu v času visokih padavin in poplavnega
obdobja del ceste pod vodo in tako nevarno ali celo zaprto za promet.
B. SUHE TERASE DOLIN
Na nekoliko dvignjenem ravninskem svetu so kmetijsko pomembne rjave prsti kambiluviosoli, ki so se prav tako razvile na rečnih nanosih, vendar ne segajo na poplavna tla,
temveč se drže višjih holocenskih in pleistocenskih teras in prekrivajo predvsem vznožni svet.
Zaradi ravnega reliefa in ugodnih fizikalnih lastnosti sodijo kambiluvisoli med
najpomembnejše poljedelske prsti. Mogoča je uporaba strojne mehanizacije. Na njih dobimo
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visoke in kakovostne pridelke. Ta pokrajinskoekološka enota je najbolj privlačna za poselitev,
saj so na robu ravnine na nekoliko vzpetem svetu naselja varna pred poplavno vodo. Na
zgoščevanje prebivalstva v tem delu vpliva tudi ugodna lega ob glavni prometnici, kar
omogoča prometno dostopnost ter rodovitna zemljišča na razmeroma ravnem terenu.
Negativna plat dolinskega sveta pa je zelo pogost pojav temperaturne inverzije, katerega
spremlja megla in vpliva na nižjo osončenost dolin v zimskih mesecih. Ta pojav je bolj
izrazit, ko se bližamo Ljubljani. Temperaturni obrat pogosto spremljajo zmrzal, slana in višja
vlažnost, kar ovira gojenje za mraz občutljivih rastlin. Poleg tega je za dolinski pokrajinski tip
značilna slaba prevetrenost, kar posledično pomeni omejene samočistilne sposobnosti zraka.
Ker v občini industrija ni močno razvita in v dolini ni večjih industrijskih kompleksov, pojav
onesnaževanja zaradi megle ni tako pereč problem kot v urbaniziranih področjih.
3.1.2. NIZKO GOZDNATO IN NEPOSELJENO HRIBOVJE NA PERMOKARBONSKI
PODLAGI
Dolga zaobljena slemena so sestavljena iz permokarbonskih glinastih skrilavcev in
peščenjakov. Relativne višine so med 150 in 300 m, pobočja pa so zaradi neodpornih kamnin
razrezana s številnimi grapami. Prevladujejo občasni hudourniki in manjši potoki. Tak je svet
v pasu med Gradaščico in Horjulščico in se preko Male vode nadaljuje do Zaloga ob Veliki
Božni.
Prevladuje kisla rjava prst, ki je manj rodovitna, z večjo kislostjo in pomanjkanjem
hranilnih snovi (Lovrenčak, 1994). Na položnejšem površju prevladujejo travniki in pašniki,
na bolj strmih pobočjih pa kisloljubne gozdne združbe.
Vznožje gričevja med Dvorom in Dobrovo na desnem bregu Gradaščice pokriva pobočni
psevdoglej na pleistocenski ilovici. Omejevalni faktor je predvsem stojna voda in majhna
prepustnost (Lovrenčak, 1994), zato to površje prekrivajo gozdovi.
Na nepropustnih kamninah, na permokarbonskih skrilavcih in peščenjakih je razraščen
bukov gozd z rebračo. Na skrilavcih okrog Dobrove rasteta tudi borov gozd in kostanj. Ta
pokrajinskoekološka enota je skoraj neposeljena. Nad Malo vodo in nad Prosco se pojavljajo
posamezne samotne kmetije. Kljub slabšim rastnim pogojem, ki onemogočajo kmetijsko rabo,
pa bi lahko to območje bolje izkoristili. Gozd ima poleg gospodarske funkcije tudi vse bolj
pomembno kulturno funkcijo, ki združuje rekreativno, estetsko in poučno funkcijo. Gozd je
torej lahko prostor sprostitve in rekreacije, poleg tega pa ponuja tudi možnosti oblikovanja
gozdnih učnih poti. Pri vsem tem pa ne smemo pozabiti na ekološki vidik in varovanje
gozdov kot neprecenljive naravne vrednote. Množice izletnikov lahko zelo hitro porušijo
naravno ravnovesje z neprimernim obnašanjem in nepoznavanjem etike obnašanja v
naravnem okolju.
3.1.3. POSELJENO HRIBOVJE NA ZAHODU
Za zahodni in jugozahodni del občine so značilni zaobljeni vrhovi in široka slemena, ki so
razrezana z ozkimi grapami (Jernejčkov graben, Potrebuježev graben). Prevladujejo triadne
karbonatne kamnine, v katerih pa površinske kraške oblike niso zelo pogoste. V okolici
Butajnove slemena preidejo v manjše planote, na katerih se pojavljajo redke vrtače, uvale in
suhe doline. Na zahodu občine (naselje Suhi Dol) je lepo ohranjena suha kraška dolina, ki je
bila zelo privlačna za naselitev (Meze, 1985). V Potrebuježevem grabnu pri kmetiji Škarjevc
so odkrili Kočarsko jamo. Kljub kamninski podlagi na tem delu hribovja prevladujejo
fluvidenudacijski procesi.
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Med triadnimi kamninami je največ prepustnih kamnin, so pa med njimi tudi obsežnejši
kompleksi vododržnih plasti, predvsem spodnjetriadni laporni apnenec in peščeni skrilavec,
pomešana z dolomitom in oolitnim apnencem. Te kamnine so razširjene v okolici Šentjošta, v
širšem pasu pa se vlečejo še na severozahodu čez Butajnovo in del Planine k Suhemu Dolu in
v ožjem pasu od Korene v sosednji občini, čez Setnik, Srednji Vrh, del Črnega Vrha do doline
Poljanščice (Meze, 1985). Ker so te kamnine v glavnem nepropustne, so bile kljub
intenzivnejši razčlenjenosti reliefa privlačne človeku za naseljevanje, predvsem na ohranjenih
ostankih planot, na številnih prisojnih pobočnih terasah in na ozkih pobočnih ter ploščatih
vršnih slemenih. To je območje z razvejano hidrografsko mrežo in številnimi studenci; vse to
je človek dodobra izkoristil. Dobra oskrba z vodo je bila že v preteklosti eden ključnih
dejavnikov za nastanek naselij. Za namestitev naselij v hribovitem svetu je pomembna tudi
prisojna in zavetrna lega, zato so praviloma bolj poseljena južna pobočja in tudi naselja so tu
večja. Na pobočnih policah in na temenih slemen je tudi manjša nevarnost plazenja. Ta del
hribovja je za naselitev najprimernejši, samotne kmetije so tu razporejene najgosteje. Relief in
oblika na njih sta zelo podobna južnemu permokarbonskemu svetu (Meze, 1985).
Na petrografsko in reliefno pestrih tleh se pojavljajo evtrična in distrična rjava tla. Na
apnencu in dolomitu prevladuje rendzina. Tu rastejo drevesa s plitvimi koreninami,
prevladuje bukev, pojavlja se tudi smreka. Med kmetijskimi površinami prevladujejo travniki
in pašniki. Njivske površine in sadovnjaki so urejeni v okolici domov. Debelina prsti je
odvisna od reliefa. Tanki sloji so na zgornjih konveksnih delih pobočij, najdebelejša pa je
seveda koluvialna prst na konkavnem delu pobočij na pobočnih policah (tu je le erozija in ne
tudi akumulacija sprane prsti). Debelina prsti ne vpliva odločilno na rabo tal (Gabrovec,
1989).
V hribovju so poseljena pobočja in predvsem planote, v ozkih grapah so le mlini in žage, s
katerimi je človek v preteklosti izkoriščal vodo kot vir energije.
3.1.4. OSREDNJE VISOKO POLHOGRAJSKO HRIBOVJE
Osrednje Polhograjsko hribovje je najvišji in najbolj tipičen del Polhograjskega hribovja.
Tu so vsi najvišji dolomitni vrhovi značilni za Polhograjsko hribovje in največje relativne
višine, ki presegajo 500 m. Na dolomitnih pobočjih so največje strmine (okoli 30º). Mejo
osrednjega dela hribovja bi lahko potegnili po črti Trnovec v dolini Ločnice - Topol Žirovnikov graben - dolina Gradaščice - Praproče - Smolnik - Selo - Goljek - Trnovec
(Gabrovec, 1989). Le skrajni severni del sega izven meja občine Dobrova-Polhov Gradec.
Višji svet Gore in Grmade ter njuna obrobja sestavljajo trši neplastoviti apnenci, dolomiti
in ploščati apnenci, medtem ko vznožja že sestavljajo mehkejši skrilavci in peščenjaki, zato je
relief nižji. Relief je torej skulpturen, skladen z odpornostjo kamnin. Na površini dolomit rad
preperi, zato kažejo vrhovi in grebeni dolomitnih vzpetin navadne in zanimive oblike, na
apnencu pa dobimo pravi kraški svet z manjšimi podzemnimi jamami. Priostreni dolomitni
vrhovi in slemena nad Polhovim Gradcem: Tošč, Grmada, Smolnik in Pasja ravan so že od
daleč vidni po belih dolomitnih grapah in usadih.
Višje ležeča področja kažejo značilnosti gorskega podnebja z zmernotoplimi zimami in
svežimi poletji, k čemur pripomore tudi dvignjenost nad zelo vlažnimi dolinami (Mlakar,
1996).
Prst, ki pokriva hribovje je rendzina, ki je plitka in zaradi strmega reliefa za gospodarsko
rabo neprimerna. Poraščajo jo gozdovi, zeliščno, grmovno in travno rastje. Prevladujoča raba
teh zemljišč je torej gozd ter pašniki in trajni travniki. Največ gozda je na strmejših legah in
na dolomitni podlagi. Najslabše osenčene lege so v celoti poraščene z gozdom. Zanimivo je,
da so tudi najbolj osončene lege gozdnate in sicer zaradi sušnosti rastišč. Nadpovprečni delež
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gozda je na površinah strmejših od 19 % (Setnikar-Kuclar, 1997). Na apnenčasti podlagi
prevladujejo bukovi gozdovi. Na dolomitu se kaže velika odvisnost gozdnih združb od
ekspozicije. Na strmih prisojnih skalnih pobočjih rastejo borovi gozdovi, na ostalih legah pa
prevladuje združba črnega gabra in bukve ter hrastovo-gabrov gozd na nekoliko prisojnejših
legah (Mlakar, 1996). Na najvišjih legah nad 800 m in na nekaterih najbolj senčnatih legah v
grapah najdemo jelove gozdove. Na nekaterih dolomitnih področjih je gozd slabši in redkejši
(od Pasje ravni do Grmade) (Ilešič, 1938). Strma pobočja so zelo izpostavljena eroziji, zaradi
česar ob večjih deževjih pogosto prihaja do usadov.

Slika 1: Usad nad cesto Polhov Gradec – Ravnik.
Foto: M. Hribernik, november 2005.

Osrednje Polhograjsko hribovje je zaradi močne drobljivosti dolomita skoraj neposeljen
svet. Na poselitev vplivajo tudi izredne strmine, na krčevinah zahodnega pobočja Grmade pa
tudi večje golice; od tod turistična in ne ljudska označba pokrajine »Polhograjski Dolomiti«
(Meze, 1985).
Osrednje Polhograjsko hribovje je zelo privlačno za izletniški turizem in planinarjenje. Tu
bi bilo primerno izkoristiti biološko pestrost rastišč in gozdov. Oblikovale bi se lahko gozdne
učne poti, s čimer bi se poleg drevesnih vrst označila tudi rastišča znamenitega blagajevega
volčina, jožefovke in drugih rastlin. Glede na ohranjeno naravno in podeželsko pokrajino je
na tem delu tudi priložnost ureditve površin za taborjenje, kjer bi se odvijali razni tabori in
šole v naravi. S tem bi bližnje kmetije, še posebno tiste, ki se ukvarjajo s turistično
dejavnostjo, lahko dodatno zaslužile. Možno bi bilo organizirati tudi delovne dneve na
kmetiji, s čimer bi se na kmetijah za nekaj dni okrepili z novo delovno silo. Prepričana sem,
da bi bile to otrokom in mladini zanimivo preživete počitnice, kmetom pa vsaj prijetna
popestritev vsakdanjika. Kljub temu pa odločitev za tako dejavnost s seboj prinese tudi
številne težave in ovire, s katerimi se morajo spopasti.
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4. DRUŽBENOGEOGRAFSKE POTEZE OBČINE
4.1. ZGODOVINA POSELITVE
Teritorij občine Dobrova-Polhov Gradec je s svojimi dolinami in visokim hribovjem dajal
zatočišče že prazgodovinskim ljudstvom. Najstarejše nedavno odkrite arheološke najdbe na
Planini nad Horjulom so iz časa bronaste dobe in se kontinuirano nadaljujejo do konca antike.
Ravno tako so se v prazgodovini zadrževali ljudje na Veterniku nad Babno Goro, Hruševem,
na Gori in na Kalvariji. V obdobju vladavine Rimljanov so se kultivirale ravnice. V
Polhograjski dolini je nastalo naselje Ad nonum, na Dobrovi pa so postavili opekarno. Z
opekami so Rimljani gradili Emono. Ko je v četrtem stoletju rimska država propadla, z njo pa
občutek varnosti, so se ljudstva ponovno selila v višinske predele. Verjetno je eno takih
zatočišč bilo Gradišče na Dobrovi, popolnoma zagotovo pa nekdanja postojanka na Gori, ki je
zopet oživela in pustila za seboj zaklad, ki je bil naključno odkrit leta 1883. Med antiko sta
imeli Horjulska in Polhograjska dolina zaradi ugodne konfiguracije terena ključno vlogo za
prometno povezavo z Gorenjsko in nadalje s Furlansko nižino. Po teh poteh naj bi v zgornje
Posočje prišli tudi Slovani. Pot je izgubila svoj smisel šele v srednjem veku, torej nekaj
stoletij prej, kot se v pisnih virih omenjata Dobrova (1252) in Polhov Gradec (1261). Šentjošt
se prvič omenja 1401, Črni Vrh pa leta 1526 (Razvojni program občine, 2003).
V začetku srednjega veka je obravnavani teritorij z manjšimi izjemami spadal pod okrilje
Spanheimov, kasneje pa gospodov Polhograjskih. Da bi bili hriboviti predeli okoli Polhovega
Gradca kar najbolje izkoriščeni, so jih najkasneje do druge polovice 13. stoletja kolonizirali.
Naseljenci so za naselitev krčili gozdove, v zameno pa uživali privilegiran položaj v smislu
davčnih olajšav do zemljiškega gospoda. Gospodje Polhograjski so si v Polhovem Gradcu na
Kalvariji postavili grad. Leta 1511 ga je močno poškodoval silovit potres, dokončno pa so ga
štiri leta kasneje podrli uporni kmetje. Polhograjski gospodje so si nov grad zgradili ob reki
Božni (Razvojni program občine, 2003).
V 19. stoletju je v Polhovem Gradcu vladal grof Blagaj, ki je bil eden pomembnejših
vladarjev v zgodovini Polhograjskega. Skrbel je za znanost, podpiral je kmetijstvo, obrt in
kulturno dejavnost. Kot ljubitelj in poznavalec narave je opozoril na po njem imenovano
cvetlico blagajev volčin, ki si jo je ogledal tudi saksonski kralj Friderik Avgust (Razvojni
program občine, 2003).
Po marčni revoluciji 1848, po koncu fevdalnega reda, so bile ustanovljene štiri občine:
Črni Vrh, Dobrova, Polhov Gradec in Šentjošt. Medtem, ko so se po večjih krajih v
ravninskih predelih kmalu pojavile prve ljudske šole in obrtniki, so temu tempu v hribovitih
predelih sledili mnogo počasneje (Razvojni program občine, 2003).
19. in 20. stoletje je bilo obdobje železnice. Ko je bila leta 1899 zgrajena železnica do
Vrhnike in je leta 1906 stekla železna kača po Baški grapi od Jesenic do Gorice, so veliko
razmišljali tudi o železniški povezavi Idrije z Ljubljano in Sv. Lucijo, današnjim Mostom na
Soči. Po rokopisnih zapisih takratnega črnovrškega župana Jožeta Trobca, naj bi avstrijske
oblasti železnico načrtovale po Polhograjski dolini. Viadukt naj bi potekal od hriba Kucelj
nad cerkvijo sv. Elizabete na Podrebri do vznožja Polhograjske gore. Toda na žalost do
izvedbe teh načrtov zaradi prve svetovne vojne ni prišlo (Kavčič, 2000). Tako je Polhograjska
dolina ostala odrinjena in zaprta.
Slab socialni položaj je gnal vse več ljudi v iskanje boljšega jutri v Ameriko, na kar
kažejo tudi podatki o številu prebivalstva od let 1869 do 1931.
Prvi večji človeški davek je pobrala prva svetovna vojna, druga še večjega. Leta 1943 je
bila v Babni Gori podpisana Dolomitska izjava, ki je bila usodna za povojni politični
pluralizem. Do leta 1952 je bila ljudem zagotovljena načelna participacija pri oblasti v okviru
Ljudskih odborov, od tega leta dalje pa sta na tem teritoriju delovala Občinski ljudski odbor
Polhov Gradec in Dobrova. Njuno vlogo je v začetku šestdesetih let prevzela občina

Ljubljana-Vič-Rudnik, ki je razpadla leta 1994. Iz nje je izšla današnja občina DobrovaPolhov Gradec, h kateri je bil za kratek čas priključen tudi Horjul (Razvojni program občine,
2003).
V stoletjih so se na tem ozemlju rodili in delovali mnogi pomembni ljudje. Dobrova je
rojstni kraj skladateljev Viktorja in Emila Adamiča. Sem segajo tudi korenine Jakoba Aljaža.
V Polhovem Gradcu sta se rodila podobarja, ki sta dala pečat mnogim slovenskim cerkvam,
Simon Rupnik in Jernej Trnovec. Na Pristavi pri Polhovem Gradcu so se rodili stolni organist
in pisatelj Gregor Rihar, izdelovalec glasbenih inštrumentov Anton Rihar in nabožni pisatelj
France Rihar. Log je bil rojstni kraj Jakoba Trobca, škofa in misijonarja v ZDA. Iz Gabrja je
slovenski kardinal v Torontu v Kanadi dr. Alojzij Ambrožič (Turistični vodnik, 2001).
Območje občine ima bogato zgodovino, ki sega daleč v preteklost. To dokazujejo
izkopanine in drugi predmeti, ki jih hranijo v Narodnem muzeju v Ljubljani in v krajevni
muzejski zbirki v Polhovem Gradcu. Številne zapuščine preteklosti pa je še danes možno
videti na same terenu.
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4.2. NASELJA
Področje občine je redko naseljeno, saj je gostota naseljenosti le 57 prebivalcev / km2.
Razlog za redko naseljenost je razgibana pokrajina, ki dopušča strnjena naselja le v ozkih
dolinah, medtem ko so za gričevnati in hriboviti svet značilna prostrana naselja, zaselki in
samotne kmetije. Za poselitev je značilen razpršen poselitveni vzorec manjših naselij.
Prevladujejo naselja, ki imajo do 150 prebivalcev, nad 600 prebivalci pa imata od 33 naselij le
Polhov Gradec in Dobrova. Razpršena oblika poselitve otežuje izgradnjo infrastrukture in
povzroča velike stroške izgradnje in vzdrževanja. Z gospodarskega vidika je torej razpršena
oblika poselitve neracionalna, z vidika kakovosti življenja pa je zelo ugodna (Klemenčič,
1999).
V občini Dobrova-Polhov Gradec lahko zasledimo dva tipa naselij, ki se med seboj
bistveno razlikujeta. V širokih dolinskih delih Gradaščice in Šujice se razprostirajo gručaste
vasi, drugod v hribovitem svetu pa prevladujejo zaselki in samotne kmetije. Med njimi so
bistvene razlike v prebivalstvenih značilnostih, zato bomo v nadaljevanju skušali ločeno
prikazati demografske kazalce za naselja v nižinah in naselja v hribovitem svetu.
Naselja v dolini (nadmorska višina 301 m - 400 m): Belica, Brezje, Dobrova, Dolenja vas,
Draževnik, Dvor, Gabrje, Hrastenice, Hruševo, Komanija, Log, Podreber, Polhov Gradec,
Podsmreka, Pristava, Razori, Srednja vas, Stranska vas, Šujica.
Ostala naselja (nad 401 m nadmorske višine): Babna Gora, Butajnova, Črni Vrh, Osredek
pri Dobrovi, Planina nad Horjulom, Podreber, Praproče, Rovt, Selo, Setnica (del), Setnik,
Smolnik, Srednji Vrh, Šentjošt nad Horjulom.
PREGLEDNICA 1: Razporeditev prebivalstva in naselij po višinskih pasovih v občini
Dobrova-Polhov Gradec, 2002.
Nadmorska
št.
višina
naselij
301- 400m
19
401-500m
2
501-600 m
3
601-700 m
5
nad 700m
3

št.preb.
4810
266
340
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448

Opomba: V preglednici ni vključeno naselje Setnica (del) zaradi pomanjkanja podatkov.

Vir: Krajevni leksikon Slovenije, 1995, Popis prebivalstva, 2002.
GRAF 1: Razporeditev prebivalstva in naselij po višinskih pasovih v občini DobrovaPolhov Gradec, 2002.
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Vir. Krajevni leksikon Slovenije, 1995, Popis prebivalstva, 2002.
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Najgosteje so poseljeni nižinski predeli, na kar vplivajo naravni dejavniki kot je rodovitno
zemljišče v ravnem svetu, zelo veliko vlogo ima prometna dostopnost. Presenetljiv je velik
delež prebivalstva v višinskem pasu med 601 m in 700 m nadmorske višine. Tu je namreč
16 % naselij v občini. Gre za hribovit svet, kjer so le-ta razporejena po prisojnih pobočnih
terasah in po slemenih. To so po večini manjša naselja, nad 200 prebivalcev imata le naselji
Šentjošt nad Horjulom in Butajnova. V tem višinskem pasu tako živi 12 % občanov. Na
redkejšo poselitev v višinskem pasu med 401 do 600 m nadmorske višine vpliva kamninska
podlaga na kateri se je razvila kisla prst, ki za kmetijsko obdelavo ni primerna. To so območja
na južnem delu občine, kjer prevladujejo gozdne površine. Nad 700 m nadmorske višine pa
življenje in obdelovanje kmetijskih zemljišč omejujeta ostrejše podnebje in reliefne razmere.
Poleg tega pa je tudi prometna dostopnost v večih krajih otežkočena.

Slika 2: Za Polhograjsko hribovje je značilna razpršena poselitev, prevladujejo zaselki in samotne kmetije.
Foto: M., Hribernik, september 2005.
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4.3. PREBIVALSTVO
Pri obravnavanju problemov in potencialnih priložnosti podeželske občine so ključnega
pomena demografske značilnosti. Prebivalstvo namreč predstavlja osnovni in največji
razvojni potencial.
4.3.1. GIBANJE ŠTEVILA PREBIVALSTVA
Prebivalstvo v občini vse od leta 1961 narašča. Najbolj izrazit porast se dogaja po letu
1991, ki zajema skoraj vsa naselja v občini. Rast prebivalstva je posledica tako rodnosti kot
tudi priseljevanja. V letu 2002 je bilo v občini 78 novorojenčkov, kar občutno presega
državno povprečje, saj so novorojenčki predstavljali kar 1,2 % celotnega prebivalstva v občini
(Slo 0,8 %). Istega leta se je v občino priselilo več ljudi kot se jih je izselilo (selitveni prirast
je 57). Glede na bližino Ljubljane lahko v prihodnje pričakujemo pozitivni selitveni prirast,
predvsem v naseljih, ki so bližje Ljubljani (Razvojni program občine, 2003).
GRAF 2: Gibanje števila prebivalstva v občini Dobrova-Polhov Gradec v nižinskih in v
ostalih naseljih, 1869-2002.
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Opomba 1: Ker občina Dobrova-Polhov Gradec v današnjih mejah obstoja od leta 1998 dalje, so podatki za
prejšnja obdobja pridobljeni z izračunavanjem števila prebivalstva po posameznih naseljih.
Opomba 2: V grafični prikaz ni vključeno naselje Setnica (del) zaradi pomanjkanja podatkov.

Vir: Krajevni leksikon Slovenije 1971 in 1995, Popis prebivalstva 2002.
Naselja, ki ležijo nad 400 m nadmorske višine v obdobju med leti 1961 in 2002 beležijo
trend upadanja prebivalstva. Pri tem pa je pomembno opozoriti na dejstvo, da v večini
hribovskih naseljih prebivalstvo po letu 1991 zopet narašča. Na to vpliva predvsem privlačno
naravno okolje, ki ponuja kvaliteto bivanja, poleg tega pa tudi cene zemljišč v višjih
nadmorskih višinah še niso tako visoke kot v dolinskem svetu ob glavnih prometnih
vpadnicah. Izjemi sta naselji Rovt in Srednji Vrh, kjer se prebivalstvo vseskozi številčno
zmanjšuje. Toda starostna struktura prebivalstva v teh dveh naseljih še ne kaže bistvenega
odstopanja od povprečja občine. V naselju Rovt je povprečna starost celo zelo ugodna, saj
znaša 30 let.
V nižinskih naseljih je vseskozi prisoten trend povečevanja števila prebivalstva. Najvišjo
rast prebivalstva beležita naselji Srednja vas in Podreber v bližini Polhovega Gradca, kjer se
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je število prebivalstva najočitneje povečevalo med leti 1960 in 1980. V naseljih Draževnik in
Hruševo, ki prav tako ležita v nižinskem svetu, pa prebivalstvo najhitreje narašča v zadnjem
obdobju po letu 1991. Med nižinskimi naselji izstopa naselje Log pri Polhovem Gradcu, ki
leži ob glavni prometnici, a kljub ugodni legi in nižinski lokaciji je vse do 90-ih let
prebivalstvo številčno upadalo.
Pogled v številčno spreminjanje prebivalstva v občini po letu 1991, kar je pomembno tudi
za načrtovanje nadaljnjega razvoja občine, pokaže, da se prebivalstvo številčno povečuje.
Najvišji porast prebivalstva pa ni zabeležen samo v nižinskih naseljih v okolici Dobrove kot
so Razori, Podsmreka, Draževnik in v tistih naseljih, ki ležijo ob glavni prometnici kot so
Log, Dolenja vas, Hruševo. V tem obdobju kažejo veliko privlačnost za bivanje tudi naselja,
ki ležijo v višjih nadmorskih višinah v hribovitem svetu, ki so odmaknjena od glavnih
prometnic. Med njimi najbolj izstopajo Šentjošt, Butajnova, Selo, Osredek in Babna Gora.
Število upada le v hribovskih naseljih Rovt in Srednjih Vrh, ter v dolinskih naseljih Belica in
Pristava.
Na podlagi statističnih podatkov in glede na trend iskanja bivališč na podeželju, je v
prihodnje pričakovati nadaljnje povečevanje prebivalstva na podeželju. Tu so zemljišča v
kvalitetnem naravnem okolju cenovno ugodna, poleg tega pa z razvojem prometne
infrastrukture tudi prometna povezanost z večjimi kraji in Ljubljano ne predstavlja bistveno
slabših možnosti od življenja v strogem predmestju Ljubljane. Posledice doseljevanja
nekmečkega prebivalstva se kažejo v prostorski preobrazbi naselij, fiziognomskih
spremembah v naselbinski mreži in spremembah v sistemu vrednost. V nekdaj povsem
kmečki pokrajini se pojavlja netipična gradnja, medtem ko kmetijski objekti vse bolj
izginjajo. Na račun priseljevanja in pozidave se izgubljajo najbolj rodovitna kmetijska
zemljišča v ravninskem svetu. Kot posledica doseljevanja neavtohtonega prebivalstva je
pričakovati tudi vse večje potrebe in povpraševanje po rekreacijskih površinah.
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4.3.2. STAROSTNA SESTAVA PREBIVALSTVA
Leta 2002 je živelo v občini Dobrova-Polhov Gradec 6691 prebivalcev, 49,8 % moških in
50,2 % žensk. Njihova povprečna starost je bila 37,0, kar je pod slovenskim povprečjem
(moški 38,5, ženske 41,5). Indeks staranja je 72,1. Prebivalstvo mlajše od 25 let predstavlja
kar tretjino vseh občanov. Nad 64 let pa ima le 8 % prebivalcev občine, kar je občutno pod
slovenskim povprečjem. 14 % družin ima tri ali več otrok, prevladujejo pa družine z dvema
otrokoma. Po tem kazalcu občina Dobrova-Polhov Gradec sega v sam vrh med slovenskimi
občinami. Najštevilčnejše so družine v Šentjoštu, na Črnem Vrhu in v Butajnovi. Pri tem je
pomembno opozoriti na dejstvo, da podatki za številna naselja v občini niso dostopni (Popis
prebivalstva, 2002).
Najmlajše prebivalstvo je presenetljivo v hribovskih vaseh Šentjošt nad Horjulom in Rovt
ter v Črnem Vrhu, kjer se povprečna starost giblje od 30 do 32 let. Najstarejši prebivalci pa so
v najštevilčnejšem naselju v občini na Dobrovi in v hribovski vasici Osredek pri Dobrovi, kjer
je povprečna starost nad povprečjem Slovenije in presega 40 let starosti. Prav za hribovsko
vasico Osredek pri Dobrovi je značilno povečevanje števila prebivalstva po letu 1991, kar
najverjetneje kaže na prirast prebivalstva kot posledico priseljevanja. Starostna struktura v
občini je torej ugodna, kar ne izvzema niti večine hribovskih naselij in je zelo pozitiven
dejavnik razvojnih možnosti občine.
PREGLEDNICA 2: Prebivalstvo po starostnih skupinah in po spolu v občini DobrovaPolhov Gradec, 2002.
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Vir: Popis prebivalstva, 2002.
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GRAF 3: Starostna piramida občine Dobrova-Polhov Gradec, 2002.
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Opomba: V grafični prikaz zaradi pomanjkanja podatkov niso
vključena naslednja naselja: Belica, Log pri Polhovem Gradcu, Selo, Setnica (del).
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4.3.3. IZOBRAZBENA STRUKTURA PREBIVALSTVA
Izobrazbena sestava prebivalstva je zelo pomembna za bodoči razvoj nekega območja. Na
eni strani izrazito slaba izobrazbena struktura onemogoča dolgoročno naravnane spremembe
razvoja in uvajanja novosti, po drugi strani pa izrazito usmerjanje mladih v višje in visoke
šole lahko pomeni dokončno izgubo izobraženega kadra, ki v funkcijsko izpraznjenih
območjih ne morejo najti ustrezne zaposlitve (Klemenčič, 2005).
Izobrazbena struktura v občini Dobrova-Polhov Gradec je zelo podobna slovenskemu
povprečju. Tudi ta kazalec kaže na razlike med nižinskimi naselji in ostalimi naselji v občini.
Občutna razlika je v deležu prebivalstva, ki ni končalo osnovnošolskega izobraževanja. Delež
tistih s končano ali nekončano osnovno šolo je v hribovitih naseljih kar za 21 % večji kot v
nižinskih naseljih. Pričakovano pa je v hribovitih predelih manj ljudi s končano srednjo in
višjo ali visoko izobrazbo. Ob tem moramo ponovno opozoriti, da ta delež ni večji zaradi
neugodne starostne strukture, saj v tem pogledu med naselji ni občutnih razlik.
Vzroke za omenjena odstopanja bi lahko iskali v slabših možnostih razvoja prebivalcev v
hribovitih perifernih območjih, ki izhajajo predvsem iz oddaljenosti in zato slabše prometne
dostopnosti. Večina hribovskih naselij nima urejene avtobusne povezave z dolino in
Ljubljano, kar je problematično predvsem za otroke in mladino, ki še nimajo lastnega
prevoza. Poleg tega je v hribovitih naseljih večji delež kmečkega prebivalstva, kar pomeni
tudi manjše ambicije po izobraževanju, saj je vedno več časa potrebno nameniti kmečkim
opravilom, medtem, ko šola marsikje igra drugorazredno vlogo.
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GRAF 4: Primerjava izobrazbene sestave prebivalstva v Sloveniji, v občini DobrovaPolhov Gradec ter v nižinskih in ostalih naseljih v občini, 2002.
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Vir: Popis prebivalstva, 2002.
4.3.4. AKTIVNOST PREBIVALSTVA
Med neaktivno prebivalstvo sodijo otroci, učenci, dijaki in študentje ter upokojenci. V
občini Dobrova-Polhov Gradec je delež neaktivnega prebivalstva nekoliko višji od državnega
povprečja, saj znaša 53,8 % (Slovenija 51,7 %). Pri tem pa je pomembno omeniti, da do te
razlike prihaja na račun večjega števila otrok, dijakov in študentov, medtem ko je delež
upokojencev pod državnim povprečjem (Popis, 2002).
V občini Dobrova-Polhov Gradec je bilo ob popisu leta 2002 3091 aktivnih prebivalcev,
od tega delavno aktivnih 2803, brezposelnih pa 288 oseb. Brezposelni so tako zavzemali
9,3 % aktivnega prebivalstva in niso presegali slovenskega povprečja. Poleg tega število
brezposelnih v občini v zadnjih treh letih upada (ZZZRS, enota Ljubljana).
S kmetijsko dejavnostjo se po podatkih iz leta 2002 ukvarja 7 % delovno aktivnih
občanov, 32 % z nekmetijsko dejavnostjo in kar 57,8 % oseb zaposluje storitveni sektor.
Številne kmetije se poleg živinoreje ukvarjajo tudi z gozdarstvom kot pomembnim
dopolnilnim virom preživljanja in tako izkoriščajo gozdnatost pokrajine. V Polhovem Gradcu
deluje tovarna Mobiles, obrat tovarne pohištva Hoja.
V letu 2001 je bilo po podatkih Statističnega urada v občini registriranih 372 poslovnih
subjektov, največ na področju trgovine, popravil motornih vozil, izdelkov široke porabe ter
drugih storitvenih dejavnosti (Statistični letopis, 2002) Med letoma 1999 in 2002 je bilo
ustanovljenih 13 novih gospodarskih družb, odprlo se je 146 novih delovnih mest (Razvojni
program občine, 2003).
Po podatkih, s katerimi razpolaga občinska uprava, je v občini 62 % registriranih
samostojnih podjetnikov in 38 % gospodarskih družb (Občina Dobrova-Polhov Gradec,
2005). Največji delež je majhnih podjetij (do 50 zaposlenih). Od tega ima kar 93 % podjetij v
občini do 5 zaposlenih. Le 5 % podjetij je takih, ki imajo 6-20 zaposlenih, in 0,44 % srednjih
podjetij z več kot 50 zaposlenih.
Zadnja leta se čedalje bolj uveljavljata obrt in podjetništvo.
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GRAF 5: Aktivno prebivalstvo v občini Dobrova-Polhov Gradec po zaposlitvenem
statusu, 2002.
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Vir: Popis prebivalstva, 2002.
GRAF 6: Aktivno prebivalstvo v občini Dobrova-Polhov Gradec po dejavnosti, 2002.
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GRAF 7: Aktivno prebivalstvo po dejavnosti, občina Dobrova-Polhov Gradec, 1961,
1991, 2002.
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4.3.5. MIGRACIJE PREBIVALSTVA
Predšolski in šoloobvezni otroci dnevno migrirajo v bližnja naselja z osnovno šolo znotraj
občine. Migracije šolajočih so vezane na obstoječo šolsko mrežo.
Večina občanov, tako srednješolcev kot zaposlenih, se dnevno vozi v Ljubljano, v glavno
šolsko in zaposlitveno središče občine. Znotraj občine ni zaposlitvenega centra kamor bi bila
usmerjena večina dnevnih migracij delovno aktivnega prebivalstva. Tudi v največjih naseljih
v občini na Dobrovi in v Polhovem Gradcu je občutno premalo delovnih mest. Večinoma gre
za samostojne obrtnike in storitvene dejavnosti, ki zaposlujejo zelo majhno število delavcev.
Na območju osrednje slovenske regije je zaposlenih 83 % (pretežni del v Ljubljani) in v
drugih krajih Slovenije 7 % prebivalcev občine. Največ ljudi se vozi na delo v Ljubljano, kar
nekaj pa tudi v sosednjo občino Horjul (podjetji Metrel in Argo) in na Vrhniko.
Število delovnih mest kaže na gospodarsko moč posameznega območja. Šibka
gospodarska moč občine sili domače delovno aktivno prebivalstvo, da išče zaposlitev zunaj
svoje občine. Z razvojem cest se je bistveno povečala dostopnost sosednjih območij, radij
dnevnih migracij se povečuje. Večji kot je delež zaposlenih zunaj občine bivanja, slabša je
notranja moč občine. Prebivalstvo, ki dnevno migrira v oddaljene zaposlitvene centre, je manj
povezano z domačim krajem, občino. Vzporedno dnevno opravijo zunaj domače občine še
številne druge storitve, npr. nakupe. Manj kot je delovnih mest v domači občini, manjše je
tudi število storitev oziroma funkcij same občine (Klemenčič, 2005).
Gre za območje izjemno močne dnevne migracije, zaradi česar se povečuje tudi
motorizacija. To pa je vzrok za večjo porabo cestne infrastrukture in onesnaževanje, poleg
tega pa tudi za večjo porabo energije, večje število prometnih nesreč, večje potrebe po
parkirnih prostorih v mestih. Dobra prometna infrastruktura zahteva velika finančna sredstva.
Zasebni promet tako močno obremenjuje prometnice, kar posledično pomeni negospodarsko
trošenje sredstev za infrastrukturo. Veča se pritisk na prometno infrastrukturo in na samo
okolje.
Na drugi strani pa, velika mobilnost mladih, vključevanje v izobraževalni sistem prinaša
na podeželje nov utrip, novo miselnost, aktivnost in medsebojne odnose. Mladi se v mestih
srečujejo z drugačno kulturo, z drugačnimi vrednotami in jih prinašajo na podeželje. Tisti, ki
ostajajo na podeželju, postajajo najpomembnejši dejavniki razvoja. Izobraževanje jim mora
nuditi širino znanj, da se bodo zavedali svoje vloge in vloge podeželja ter uresničili možnosti
kvalitetnega življenja.
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4.4. OSKRBNE DEJAVNOSTI
4.4.1. CENTRALNA NASELJA
Sistem, po katerem so razporejena naselja v pokrajini je v 30-ih letih utemeljil nemški
geograf Christaller. Sistem je opredelil s teorijo o centralnih naseljih. S pojmom centralnih
naselij po tej teoriji označujemo tiste kraje, v katerih so osredotočene storitvene dejavnosti, ki
so namenjene oskrbi prebivalstva v okolici, ki gravitira k njim, kakor tudi oskrbi lastnega
prebivalstva (Vrišer, 1984). Središčna centralna naselja so nosilci organizirane mreže naselij.
Oblikovanost središč je odvisno od števila porabnikov v zaledju in števila porabnikov v
središču. Storitvene dejavnosti se razlikujejo po pogostosti rabe, kar je odvisno od velikosti
zaledja. Biti mora namreč dovolj potrošnikov z ustrezno kupno močjo, da je dosežen
rentabilni prag in se dejavnost lahko razvije. Na omrežje središčnih naselij vpliva
neenakomerna razporeditev in gostota prebivalstva, oblikovanost površja, zgodovinski razvoj,
politično-upravna delitev (Vrišer, 1984). Odločilnega pomena za formiranje vplivnih območij
je oddaljenost enega naselja od drugega. Čas, ki je potreben, da dobiš želeno stvar je med
najpomembnejšimi faktorji.
V občini sta dve centralni naselji, Dobrova in Polhov Gradec. Obe centralni naselji ležita
v dolini ob lokalnih prometnih poteh, ki vodijo v glavno mesto Ljubljano. Oba kraja sta tudi
središči krajevne skupnosti. Na Dobrovi in v Polhovem Gradcu sta popolni osnovni šoli z
vrtcem in igriščem. Oba kraja imata zdravstveni dom, kulturni dom, trgovino z živili in
trgovino s tekstilom s sicer skromno ponudbo. Na Dobrovi je tudi lekarna. V obeh krajih so
gostišča in bifeji. Večje gravitacijsko zaledje ima Polhov Gradec, na kar kaže obiskovanje
osnovne šole in zdravstvenega doma. Na to vpliva predvsem dejstvo, da zgornji del Horjulske
doline oskrbuje naselje Horjul iz sosednje občine. Tako Dobrova kot tudi Polhov Gradec
gravitirata h glavnemu mestu Ljubljani. V obeh centralnih krajih delujejo številna društva in
organizacije. Naselji se uvrščata v drugo stopnjo središčnih naselij.
7 hierarhičnih stopenj (Vrišer, 1984):
1. temeljna (krajevna) stopnja; nekdanji sedeži krajevnih skupnosti: (ne)popolna OŠ,
trgovina z živili, gostilna
2. mikroregionalna stopnja; večina podeželska, ruralna središča: (ne)popolna OŠ, trgovina
z živili, gostilna, pošta, zdravstvena ambulanta, bančna podružnica, policijska postaja,
lekarna, specializirane trgovine
Šentjošt in Črni Vrh bi na podlagi oskrbnih funkcij lahko imenovali centralni naselji prve
oziroma krajevne stopnje. Obe naselji sta sedeža krajevnih skupnosti. V obeh naseljih deluje
podružnična osnovna šola s sedežem v Polhovem Gradcu, v Šentjoštu tudi vrtec. V obeh
krajih imajo kulturni dom, kjer se nekajkrat letno odvijajo razne kulturne in družabne
prireditve. V obeh krajih je avtobusna postaja, toda pogostost avtobusnih voženj je skromna.
V Šentjoštu deluje poštna enota, pred dvema letoma pa je tu še obratovala trgovina z živili.
Le-to so morali zapreti zaradi nizkega prometa, saj se večina Šentjoščanov dnevno vozi iz
kraja in tako tudi nakupuje v bolje založenih trgovinah. Šentjošt in kraje v okolici danes
trikrat tedensko obišče potujoča trgovina. Kar zadeva zdravstveno oskrbo prebivalci Šentjošta
v večini gravitirajo v Horjul, torej v sosednjo občino, medtem ko so mlajši večinoma
usmerjeni v Zdravstveno enoto Vič. Trgovina z živili je odprta tudi v naselju Brezje, kjer
imajo tudi podružnično enoto dobrovskega vrtca.
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PREGLEDNICA 4: Oskrbne funkcije naselij v občini Dobrova-Polhov Gradec, 2005.
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Opombe:
* Turistična kmetija v preglednici vključuje izletniške kmetije, t.i. kmetije odprtih vrat.
**Trgovina s prehrano je bila zaprta pred dvema letoma, danes Šentjošt in naselja v okolici trikrat
tedensko obišče potujoča trgovina.
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4.4.2. ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO
Občina Dobrova-Polhov Gradec ima dve zdravstveni postaji (na Dobrovi in v Polhovem
Gradcu), za kateri je organizacijsko in strokovno odgovoren Zdravstveni dom Ljubljana. Na
zdravstveni postaji v Polhovem Gradcu je splošna zdravstvena ambulanta, patronažna služba
in zobozdravstvena ordinacija, medtem ko je na zdravstveni postaji na Dobrovi le splošna
ambulanta in patronažna služba, zobozdravstveno varstvo pa se izvaja v zasebni ordinaciji.
Prostori, v katerih delujeta zdravstveni postaji, so sanitarno, tehnično in higiensko neustrezni,
premajhni in nefunkcionalni ter ne izpolnjujejo meril zdravstvene inšpekcije.
Na področju zdravstva in socialnega varstva veliko težavo predstavlja dejstvo, da je bilo v
letu 2003 v domovih za ostarele in v zavodih za duševno in telesno prizadete 24 občanov, za
katere mora občina delno ali v celoti pokrivati stroške oskrbe. To pa predstavlja velike stroške
za občino (v letu 2003 je bilo porabljenih 25 500 000 SIT) (Razvojni program občine, 2003).
V zadnjih nekaj letih na območju občine poteka poskus, da bi z učinkovitim delovanjem
službe za pomoč na domu zmanjšali pritiske na institucionalno varstvo ostarelih in znižali
stroške, namenjene oskrbi ostarelih in prizadetih občanov. Glede na naraščajoče število
ostarelih bi veljalo razmišljati tudi o možnostih za gradnjo primernega doma za ostarele.
Občina bi v tem primeru poskušala v projekt pritegniti zasebni kapital.
V občini ni večjih industrijskih obratov, zato problemov s priseljeno delovno silo in
posledičnimi socialnimi problemi na področju zagotavljanja bivalnih pogojev in ustreznega
reševanja stanovanjske problematike ni zaznati. Te vrste problemi so bili doslej v občini
praktično nepoznani (Razvojni program občine, 2003).
4.4.3. ŠOLSTVO IN PREDŠOLSKA VZGOJA
Mlajšim in najmlajšim mora lokalna skupnost nameniti posebno skrb in pozornost. V
naslednjem obdobju bi bilo koristno izdelati dokument, ki bi z upoštevanjem in
vključevanjem vseh dejavnikov, ki so povezani z delom z mladimi, ponudili strategijo in
programe ter rešitve za konkretne naloge in aktivnosti.
Na območju občine delujejo štirje vrtci v katerih je prostora za 160 otrok. To je občutno
premalo, saj je v zadnjih dveh letih v otroškem varstvu med 220 in 250 otrok. Drugi otroci
obiskujejo vrtce v sosednjih občinah, največ 80 do 90 otrok v Ljubljani. Vsakoletno
povpraševanje staršev kaže, da bi velika večina želela otroško varstvo v občini in v bližini
bivanja. Rešitev tega problema načrtujejo z gradnjo potrebnih dodatnih prostorov, skupaj s
prostori za uvajanje devetletne osnovne šole za obe matični šoli v Polhovem Gradcu in na
Dobrovi in ustrezne posege v podružničnih osnovnih šolah v Šentjoštu in na Črnem Vrhu
(Razvojni program občine, 2003).
Izdelan je bil idejni projekt za dograditev OŠ Dobrova. Gradnja prizidka poteka po
načrtih. V letu 2006 pa naj bi začeli projektirati tudi novo dovozno cesto do šole in urediti
nujno potrebno parkirišče. Za obnovo vsega kar je potrebno, glede na dejansko stanje obeh šol
in ugotovljene potrebe, pa občina od države potrebuje dodatna sredstva.
S prehodom na devetletno osnovno šolo bi vsaka osnovna šola potrebovala ustrezne
dodatne prostore za učilnice in kabinetni pouk. Popolnoma nova prostora sta potrebna tudi za
šolski kuhinji (normativi HACCP). Premalo pa je tudi prostorov, namenjenih pedagoškemu
kadru (Razvojni program občine, 2003).
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PREGLEDNICA 5: Število učencev, dijakov in študentov v občini Dobrova-Polhov
Gradec na začetku šolskega leta 1999/2000 in 2000/2001.
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Vrtci
Otroci
Osnovne šole
Učenci
Dijaki srednjih šol s
stalnim bivališčem v občini
Študenti visokošolskih
zavodov s stalnim
bivališčem v občini

1999/2000

2000/2001

131
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306
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Vir: Statistični letopis 2001, 2002.
4.4.4. KULTURA IN ŠPORT
V občini Dobrova-Polhov Gradec delujejo številna kulturna in športna društva. Razen
nekaterih izjem le-ta nimajo v lasti objektov in drugih nepremičnin, ampak zgolj razpolagajo
in sodelujejo pri njihovem upravljanju in vzdrževanju. Takšni izjemi sta športno-rekreacijski
center, ki ga gradi ŠD Brezje na Brezju in športno-rekreacijski center v naselju Gabrje, ki ga
je gradilo ŠD Dobrova, vendar je danes na zemljiščih, ki so bila vrnjena lastnikom v
denacionalizacijskih postopkih. Status teh zemljišč bo potrebno urediti in omogočiti nadaljnjo
gradnjo centra (pokrito balinišče, igrišče za odbojko na mivki…) (Razvojni program občine,
2003).
Poseben problem je delovanje Knjižnice Dobrova. Glede na veljavne normative ima le
polovico potrebnih prostorov, ki so poleg tega tudi sporni po kvaliteti (slaba izolacija, slaba
streha). Amaterski knjižnici sta še v Polhovem Gradcu in v Šentjoštu, kjer pa se prav tako
spopadajo s prostorskimi in kadrovskimi zagatami.
Občina glede na omejena finančna sredstva dokaj uspešno rešuje težave vzdrževanja in
obnavljanja objektov kulturne dediščine. Po pomenu sta posebej izpostavljena cerkev Sv.
Petra v Dvoru in kompleks Polhograjske graščine, ki sta spomenika državnega pomena
(Razvojni program občine, 2003).
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4.5. JAVNA INFRASTRUKTURA V OBČINI
Najnujnejša družbena, prometna in komunalna infrastruktura je nujno potrebna za
ohranitev poseljenosti in nadaljnji razvoj podeželja. Neustrezna opremljenost s kanalizacijo in
oskrba s pitno vodo lahko predstavlja razvojne in okoljske probleme za prebivalstvo.
4.5.1. VODOVODNO OMREŽJE
Občina ima dokaj dobro vodovodno oskrbo glede na geografske možnosti. Urejena je z
lokalnimi vodnimi viri. Po razpoložljivih podatkih je skupna dolžina vodovodnega omrežja
(brez vodovoda Gorjanc - Podsmreka) in delov lokalnih vodovodov približno 80 km, letna
poraba vode pa približno 300 000 m3 (Razvojni program občine, 2003). Na vodovodno
omrežje je po podatkih Statističnega urada iz leta 2002 priključenih 75,9 % stanovanj. To je
predvsem posledica hribovitega reliefa in raztresene gradnje. Gospodinjstva, ki niso
priključena na obstoječe vodovodno omrežje, imajo svoja zajetja ali omrežja, ki ponekod ne
ustrezajo zahtevanim merilom (Razvojni program občine, 2003).
Dosedanje analize so pokazale, da je voda v vseh zaledjih kemično ustrezna, čista in
izjemno kvalitetna. Pot do uporabnikov pa je dolga in na mnogih mestih je mogoče, da pride
do onesnaženja. Glavni viri onesnaženj izvirajo iz kmetijstva in poselitve, predvsem na račun
starih bremen. Rezultati vzorčenja v zadnjem četrtletju v KS Polhov Gradec so pokazali, da je
od 29 meritev 11 vzorcev po mikrobiološki preiskavi neustreznih. To je posledica
onesnaženja z večjimi količinami organskih in anorganskih snovi iz okolja ali poškodb in
napak v omrežju ali vodohramih (Dolinar, 2006). Neustrezna je tudi voda iz vodovodnih
sistemov v KS Šentjošt, razen v naselju Butajnova. Prebivalci morajo vodo pred uporabo
prekuhavati. Do konca leta 2005 pa naj bi se na tem območju že izvedlo poskusno črpanje
vode iz nove vrtine v Šentjoštu, ki bo nudilo vodno oskrbo za Šentjošt in okolico (Tominc,
2005). Na zajetju Šmešek (vodovod na Dobrovi) se od leta 2000 opravlja avtomatska
dezinfekcija vode – kloriranje. V vseh drugih vodovodih v občini se pitna voda ne
kondicionira oziroma pripravlja in se ne dezinficira.
Vodovodi v občini so zgrajeni iz alkatenskih, kovinskih in salonitnih cevi. Na predelih,
kjer so vodovodi grajeni še iz salonitnih cevi, bo potrebna njihova sanacija. Ostarelo
vodovodno omrežje marsikje zahteva obnovo, kar bi zmanjšalo velike izgube pitne vode na
poti od črpališč do uporabnikov. Pri vseh zajetjih je potrebna določitev varovalnih pasov,
ograditev objektov, odvajanje zalednih voda, preprečevanje udorov površinskih voda v zajetje
in pri črpališčih ter pri vodohramih ograditev objektov. Občina nima odloka o varstvu vodnih
virov, kar bo prioriteta v kratkoročnem obdobju (Razvojni program občine, 2003).
V občini ni skupnega katastra vodovodnih objektov in vodovodnega razvoda (poteka
primarnega in sekundarnega vodovoda). Za posamezne vodovodne sisteme obstajajo načrti, ki
jih imajo upravljalci vodovodov (Razvojni program občine, 2003).
4.5.2. KANALIZACIJSKO OMREŽJE
Na območju občine je gradnja kanalizacijske infrastrukture v začetni fazi. Obratujejo trije
večji kanalizacijski sistemi s čistilnimi napravami na Dobrovi, v Polhovem Gradcu in v delu
Hruševa ter dva manjša kanalizacijska sistema v delu Sela in delu Šujice. V več ostalih
naseljih v dolinah je treba sanirati oz. zgraditi javno vodotesno kanalizacijsko omrežje skupno
s čistilnimi napravami. Na zgrajeno kanalizacijo je potrebno priključiti tudi vse obstoječe
objekte (Razvojni program občine, 2003). Le 19,2 % stanovanj v občini je priključenih na
kanalizacijsko omrežje (Popis prebivalstva, 2002). Vsi objekti v občini, ki z obstoječimi
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kanalizacijskimi sistemi niso povezani, imajo odpadne vode speljane v greznice (Razvojni
program občine, 2003). Sem sodijo vsa višje ležeča naselja. Greznice pogosto niso pravilno
urejene ali neustrezno praznjene. Tak način odvajanja odpadnih voda ogroža kakovost tal in
vodnih virov. Večkrat pa je to tudi jabolko spora med sosedi in vaščani. Glede na urejenost
kanalizacijske infrastrukture sodi občina Dobrova-Polhov Gradec na samo dno med
slovenskimi občinami. Razloge je potrebno iskati predvsem v reliefni razgibanosti in
hribovitosti površja kar izgradnjo otežuje in draži.
Občina nima skupnega katastra kanalizacijskih objektov za svoje območje. Obstajajo
načrti, ki se nahajajo pri upravljalcih in lastnikih kanalizacijskih vodov, ki pa niso preneseni v
kataster komunalnih vodov (Razvojni program občine, 2003).
Izgradnja kanalizacije je prednostna naloga številnih lokalnih skupnosti v naslednjem
obdobju. Pritiski so veliki tudi s strani države, saj bo potrebno v skladu s sprejeto zakonodajo
do leta 2012 oz. 2015 urediti kanalizacijske sisteme vseh strnjenih naselij, za ostala poslopja
pa urediti greznice. Zaradi visokih stroškov izgradnje kanalizacijskega sistema in čistilnih
naprav so se majhne občine prisiljene združevati pri tovrstnih projektih, kar v nekaterih
občinah uspešno izvajajo, spet drugod pa tudi to predstavlja ovire (Klemenčič, 2005). V letu
2006 naj bi končali z izgradnjo kanalizacijskega omrežja v naselju Podsmreka. V razvojnem
programu občine pa so predstavljeni še projekti v številnih naseljih v občini, ki naj bi bili
uresničeni do leta 2010.
4.5.3. JAVNA RAZSVETLJAVA
Oskrba naselij z javno razsvetljavo je skoraj 80-odstotna. Zaradi neenakomerne
poseljenosti pa so hriboviti kraji mnogo slabše oskrbljeni z javno razsvetljavo kakor nižje
ležeči. V vaškem jedru je javna razsvetljava, zaselki in samotne kmetije pa so brez nje.
Graditev javne razsvetljave je v pristojnosti občine. Usmeritev občine je, da se razširi
javna razsvetljava na neosvetljene pohodne in vozne površine (Razvojni program občine,
2003).
4.5.4. KABELSKE IN BREZŽIČNE KOMUNIKACIJE
Komunikacijsko infrastrukturo sestavljajo poštne in telekomunikacijske storitve ter
internet kot osnovni pokazatelj stopnje informatizacije regije.
4.5.4.1. TELEFONSKO OMREŽJE
Operater kabelske telefonije, Telekom Slovenije, ima dobro razvejeno omrežje na
območju občine (Razvojni program občine, 2003). 82,3 % stanovanj v občini je priključenih
na telefonsko omrežje (Popis, 2002). Po pripovedovanju prebivalcev pa nemalokrat prihaja do
večjih motenj zaradi slabega signala predvsem v zahodnem hribovitem delu občine. Kar nekaj
gospodinjstev v naselju Planina je prav zaradi teh težav priključena na gorenjsko telefonsko
omrežje. Posledično zaradi slabe linije ni možna uporaba ADSL internetne povezave,
medtem, ko je običajna internetna povezava preko telefonskega priključka zelo počasna. V
zvezi s tem so tudi na občino že prejeli pritožbe predvsem mlajših občanov. Najslabše
telefonske linije so v okolici Črnega Vrha, na domačijah iz naselij Planina in Suhi Dol.
Uporaba internetnih storitev se v občini, tako kot v celotnem slovenskem prostoru, povečuje.
Na spletnih straneh se predstavlja občina, obe osnovni šoli ter številna društva, ki delujejo v
občini. Spletne strani so namenjene predvsem posredovanju ključnih informacij o ustanovi,
predstavitvi dogajanja in oglaševanju ter komuniciranju z drugimi inštitucijami. Uporaba
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storitev na medmrežju v občini je majhna, predvsem zato ker je na voljo malo storitev in ker
je za uporabo tehnologije usposobljenih malo prebivalcev. V občini praktično ni razvitih
medmrežnih upravnih postopkov, zanemarljiv je delež naročanja izdelkov široke porabe.
Občina Dobrova-Polhov Gradec je vključena v sistem PISO - prostorski informacijski sistem
občin.
Operaterji brezžičnih telefonskih omrežij v občini so Mobitel, Si.mobil in Vega.
Brezžične telefonske povezave delujejo preko baznih postaj, ki se nahajajo na šestih
lokacijah. Mobitel ima dve postaji, na Dobrovi in na Škofijah pri Polhovem Gradcu, Si.mobil
ima postajo v Stranski vasi, Vega pa ima kar tri postaje, v Hruševem, na Dobrovi in na
Škofijah pri Polhovem Gradcu (Razvojni program občine, 2003). Prav tako tudi za mobilno
telefonijo velja, da je signal v mnogih vaseh zelo slab ali pa ga sploh ni (npr. Zalog), kar je
posledica velike reliefne razgibanosti in ozkih dolin.
Razvoj in izboljšanje telefonskega omrežja, je danes izrednega pomena. Slaba telefonska
linija in nemogoča internetna povezava je gotovo dejavnik, ki prebivalstvo vodi k
razmišljanju o tem, da bi bilo bolj prijetno živeti v dolini bližje »modernemu svetu«. To je
dejavnik, ki gotovo vpliva na proces odseljevanja mladih in izobraženih iz hribovitih in
odročnih predelov. Poleg tega so dobro telefonsko omrežje in internetne povezave v
današnjem času računalniške tehnologije, ko vse več potrošnikov išče razno razne ponudbe in
celo nakupuje preko internetnih strani, zelo pomembne tudi zaradi same promocije in trženja
turističnih in ostalih kmetij. Seveda pa je pogoj za to tudi izobraženo domače prebivalstvo.
Gradnja novih kabelskih vodov in novih baznih postaj temelji na njihovi ekonomski
upravičenosti in je v pristojnosti operaterja. Občina lahko s svojimi pobudami samo opozarja
na želje in potrebe v kraju ter pomaga pri tistih realizacijah, za katere se odloči operater in so
sprejemljive za okolje (Razvojni program občine, 2003).
4.5.4.2. KABELSKI TELEVIZIJSKI VODI
Priključek ima 38,8 % stanovanj (Popis, 2002). Mnoge hribovske domačije so ostale brez
priključkov, saj tudi v primeru urejanja infrastrukture za kabelsko TV veliko oviro predstavlja
razgiban in hribovit relief ter redka, razpršena poselitev. Po besedah občine je gradnja
potekala skladno z interesom krajanov. Operater Telemach pokriva območje od Dobrove do
Brezja, Podsmreke, Komanije, Draževnika, Razorov, Šujice, Gabrja, Sela, Hruševa in
Stranske vasi. Drugi operater je Trnovec Milan s.p., ki pokriva območje Polhovega Gradca in
Briš, del Mačkovega grabna, Srednjo vas, Dolenjo vas, Belico in Babno Goro. Narejeni so
skupni načrti vodov kabelske televizije, vendar občina ne razpolaga s katastrom vodov
kabelske televizije (Razvojni program občine, 2003).
4.5.5. PROMETNA INFRASTRUKTURA
Prometna infrastruktura je pomemben dejavnik razvoja, še posebej na območjih, ki so
reliefno zelo razgibana. V občini Dobrova-Polhov Gradec je približno 300 km cest, kar je
odraz velike površine in redke poseljenosti. Od tega je 25 km republiških, 197 km
kategoriziranih (javne poti in lokalne ceste), druge pa se uporabljajo za kmetijska opravila,
pešpoti in drugo (Razvojni program občine, 2003). Glavne cestne povezave potekajo po
dolinah Gradaščice in Horjulščice ter dolinah večjih pritokov. Nanje so priključene lokalne in
krajevne ceste, ki povezujejo bolj oddaljene zaselke in samotne kmetije v Polhograjskem
hribovju. Cestna povezava s sosednjimi občinami in znotraj občine je relativno dobro
zasnovana. Lokalno cestno omrežje povezuje vse kraje in zaselke, vendar je asfaltiranih le 68
km. Na drugih 129 km lokalnih cest so nujna vzdrževalna dela, ki bodo bistveno prispevala k
dvigu prometne varnosti in skrajšanju potovalnega časa (Razvojni program občine, 2003).
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Obnovitvenih del je potrebna glavna cestna povezava Polhovega Gradca in Ljubljane.
Zaznamujejo jo številni nevarni odseki, slabo urejene bankine, razpokan asfalt, v času večjega
deževja pa so posamezni odseki celo neprevozni. Poleg tega pa je tudi obremenjenost odseka
Polhov Gradec - Ljubljana največja in še narašča. Tu namreč potekajo glavni tokovi dnevnih
migracij.
Polhov Gradec je od Ljubljane oddaljen 20 km, Dobrova pa 5 km. Iz Polhovega Gradca
do Ljubljane z osebnim avtomobilom potrebujemo okoli 30 minut, iz bolj oddaljenih
hribovskih vasi pa tudi več, npr. iz Črnega Vrha 45 minut. Šentjošt je z glavnim mestom
povezan po Horjulski dolini. Prometne poti iz hribovitih predelov občine gravitirajo v Polhov
Gradec in od tu v Ljubljano. Izjema so Šentjošt in okoliške vasi, ki imajo s Horjulom boljše in
hitrejše cestne povezave kot s Polhovim Gradcem. Iz Šentjošta do Polhovega Gradca vodi
makadamska cesta, ki je ob večjem deževju nemalokrat v slabem stanju.
Povezava z glavnim mestom je zelo pomembna, na kar opozarjajo tudi podatki o dnevnih
migracijah zaradi službe in šolanja. Predvsem zaradi dijakov, študentov in ostale mladine, je
zelo pomembna avtobusna povezava. Glede na bližino Ljubljane je ta zelo slaba. V osrčje
Polhograjskega hribovja vodita le dve cesti, po katerih se odvija avtobusni promet. Prva je iz
Polhovega Gradca proti Lučinam in druga v smeri Črnega Vrha. Iz Črnega Vrha v smeri proti
Ljubljani avtobus odpelje le dvakrat dnevno, v obratni smeri pa se vrne trikrat, tako da se
tamkajšnji prebivalci na avtobusni prevoz ne morejo prav veliko zanašati. Poleg tega je
poselitev v hribovitem območju močno razpršena, kar pomeni, da ima večina prebivalcev
hribovskih zaselkov tudi do avtobusne postaje kar nekaj kilometrov. Avtobusna povezava
med Šentjoštom in Ljubljano je prav tako zelo skromna. Dijaki in študentje se tako večkrat
pripeljejo do Vrzdenca, kamor jih pridejo iskati starši. Iz Polhovega Gradca proti Ljubljani
avtobus odpelje 13-krat dnevno. Boljšo avtobusno povezavo imata Dobrova in sosednje
naselje Razori, saj tu ustavljajo avtobusi, ki vozijo v Polhograjsko pa tudi v Horjulsko dolino
(25-kart dnevno). Do sedaj omenjene frekventnosti avtobusnih prevozov veljajo za delovne
dni. Ob sobotah, nedeljah in v drugih prazničnih dneh pa so ti kraji odrezani od Ljubljane. Ob
sobotah avtobus odpelje zjutraj iz Polhovega Gradca in se v popoldanskih urah vrne nazaj, v
nedeljo pa avtobusne povezave sploh ni. To je velika ovira za prebivalce tega območja, tako
za mlade kot tudi za starejše brez vozniškega dovoljenja. Poleg tega pa je to tudi velika ovira
za razvoj turistične dejavnosti v teh krajih. Res je, da je velikokrat avtobus povsem prazen,
polna zasedenost je le v jutranjih in popoldanskih konicah. Na to vpliva nizka frekventnost in
visoke cene, zaradi česar se prebivalci odločajo za uporabo osebnih vozil. Poleg tega
marsikatero naselje v občini z avtobusnim omrežjem ni povezano. Kljub temu pa menim, da
bi bila uporaba javnega prometa ob višji frekventnosti in ob ugodnejših cenah večja, še
posebno, ker je problem parkirnih mest v Ljubljani vse večji.
Za boljše povezovanje oddaljenih vasi in preprečevanje depopulacije je odločitvenega
pomena posodobitev in asfaltiranje cestnega omrežja ter povečanje pogostosti avtobusnih
povezav z Ljubljano. V naseljih kot npr. Selo, Rovt in Planina, katere avtobusno omrežje ne
povezuje, je proces odseljevanja in doseljevanja v veliki meri povezan s težavami prometnega
značaja. Šolski prevozi za osnovnošolce so v večini zaselkov urejeni, dijaki pa se soočijo z
velikimi težavami, saj z dolino nimajo nikakršne povezave. Odvisni so od prevoza z osebnimi
vozili. Posledica tega je, da so ti otroci prav zaradi prometne odročnosti večkrat prikrajšani za
razne prostočasne dejavnosti (npr. plesni tečaji, glasbene šole), ki velikokrat vplivajo tudi na
potek izobraževanja posameznikov. V prometno odročnih naseljih je poleg šibke prometne
infrastrukture težava tudi neurejeno kanalizacijsko omrežje ter že omenjene slabe telefonske
linije.
Zaradi velikih dnevnih migracij in slabših avtobusnih povezav je motoriziranost v občini
visoka, posledično pa je relativno visoka tudi gostota prometa. Naraščanje prometa pa ima
zaradi hrupa in onesnaževanja zraka negativne vplive na kvaliteto okolja
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4.5.6. ELEKTRIČNO OMREŽJE
Na električno omrežje so priključena vsa naselja v občini oziroma 98,5 % stanovanj.
Območje se napaja iz RP Kozarje po 20 kV daljnovodih Polhov Gradec in Horjul z močjo 1,5
MV A. V občini je 62 transformatorskih postaj, ki so namenjene predvsem gospodinjstvom
in za drugi odjem, le ena transformatorska postaja v Polhovem Gradcu je namenjena
industriji. Poraba električne energije v letu 2001 za gospodinjstva, drugi odjem in industrijo je
bila 6.728.767 kWh ter za javno razsvetljavo 156.681 kWh. Zaradi slabše zmogljivosti
nekaterih transformatorskih postaj prihaja do velikih nihanj električne napetosti na
posameznih območjih (Razvojni program občine, 2003).
Glede električnega omrežja je v območjih urejanja za Hrastenice, Belico, del Polhovega
Gradca, Praproče in Selo, ki nimajo zadovoljivih kapacitet z električno energijo, treba
zagotoviti lokacije in zgraditi transformatorske postaje in varovati koridorje za priključene 20
kV vode (občina Dobrova-Polhov Gradec, 2005).
V Polhovem Gradcu so se s celotnim slovenskim omrežjem povezali šele leta 1952, v
okoliških vaseh pa še kasneje, nazadnje na Setnici od leta 1980 do 1983. Do takrat so po
nekaterih domačijah elektriko proizvajali sami. Plenkova domačija v Polhovem Gradcu ima
še danes svojo malo elektrarno, ki v celoti pokrije njihove potrebe v času, ko je dovolj
padavin, v primeru suše pa se priklopijo na slovensko omrežje. V Dolenji vasi imajo svojo
elektrarnico Malenski. Vendar ta pokrije le del potreb po električni energiji, ostalo pa
pridobijo iz javnega omrežja (Kavčič, 2000).
4.5.7. OGREVANJE STANOVANJ
Pokazatelj ustrezne opremljenosti je tudi urejeno ogrevanje stanovanj s centralno kurjavo.
V občini ima centralno ogrevanje urejeno 77,7 % stanovanj (Popis prebivalstva, 2002).
Daljinskega ogrevanja v občini ni, čeprav je tako cenovno kot okoljsko ta način najmanj
sporen. V večjem delu občine te rešitve ni mogoče izpeljati zaradi redke in razpršene
poselitve. V začetku leta 2003 so na občini začeli pripravljati Energetsko zasnovo občine,
katere cilj je analiza obstoječega stanja na področju oskrbe in rabe energije v občini ter izbira
in presoja možnih oblik energetske oskrbe z upoštevanjem čim večje učinkovitosti rabe
energije pri končnih porabnikih ob izkoriščanju vseh možnih lokalnih energijskih virov,
skupaj z obnovljivimi viri energije in ob istočasnem zmanjševanju emisij in onesnaževanja
okolja. Najpomembnejša dolgoročna pridobitev občine za dolgoročno oskrbo s fosilnimi
gorivi bi bila gradnja plinskega distribucijskega omrežja. Z zgrajenim omrežjem za daljinsko
oskrbo z zemeljskim plinom na Dobrovi bi bila zagotovljena oskrba in energija za ogrevanje
stavb v kraju z ekološko najbolj ustreznim fosilnim gorivom. Obenem pa je za daljinsko
toplotno oskrbo Dobrove plinsko distribucijsko omrežje primerno tudi zato, ker je na
Dobrovi, kljub strnjenosti naselja, toplotni izkoristek relativno majhen. Občina pripravlja
projekt plinovodne napeljave skupaj z gradnjo pločnika in gradnjo kanalizacije na relaciji
Gorjanc - Podsmreka in v nadaljevanju na priklopno mesto Kozarje ter odlok o načinu
izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s plinom v občini Dobrova-Polhov Gradec
(Razvojni program občine, 2003). Po podatkih statističnega urada je bilo leta 2002 na plinsko
omrežje priključenih le 2,3 % stanovanj v občini.
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4. 6. KMETIJSTVO
Kmetijstvo je izjemno pomembna dejavnost na nekem območju, še posebno na podeželju.
Poleg oskrbovalne funkcije je kmetijstvo vedno bolj pomembno tudi zaradi ohranjanja
poselitve in obdelanosti podeželja, skratka zaradi ohranjanja kulturne krajine.
4.6.1. POKRAJINSKA RABA
Na pokrajinsko rabo zemljišč pomembno vplivajo fizičnogeografski dejavniki. Na
območju občine je pomembna predvsem izoblikovanost površja, ki je razvidna v nadmorski
višini, strmini in osončenosti pobočij.
Poselitev marsikje sega čez 600 m visoko, saj kar četrtina naselij leži nad omenjeno
višinsko mejo. Naravne razmere na tej višini in v humidnem zmernocelinskem podnebju so že
tako zaostrene, da zemljišča ni več mogoče šteti za ugoden kmetijski prostor in ne omogočajo
intenzivne kmetijske pridelave. Nadmorska višina 600 m je tudi zakonsko določilo za
razmejevanje med gorskimi in ostalimi zemljišči oziroma kmetijami (Plut, 2002). Najvišja
kmetija v Polhograjskem hribovju je Omejc v Črnem Vrhu na 965 m nadmorske višine. Ima
izrazito prisojno lego. Kmetijska zemljišča na tej kmetiji segajo do 987 m, kar je najvišje v
Polhograjskem hribovju. Najvišje segajo kmetije v zahodnem delu občine in sicer v naseljih
Rovt, Črni Vrh in Planina. Največ kmetij je med 600 in 700 m. Posebej zanimive so kmetije,
ki leže nižje od 600 m, a s kmetijskim zemljiščem, strmejšim od 20 %. Takih kmetij je v
Polhograjskem hribovju 71 ali 21,1 % vseh tamkajšnjih kmetij. Na Setniku jih je 45 %
(Meze, 1986). Izredne strmine so velika ovira za kmetijstvo. V osrednjem delu
Polhograjskega hribovja okrog Grmade in Tošča dosegajo do 30º. Na velikih naklonih so zelo
močni denudacijski in erozijski procesi, ki jih zadržuje varovalni gozd (Stritar, 1990).
Najstrmejša kmetijska zemljišča niso primerna niti za pašo odrasle živine, saj le-ta povzroči
škodo na travni ruši. Kmetijska zemljišča z največjimi nakloni so v Setnici, v delu Sela in v
delu Črnega Vrha (Meze, 1986).
Kmetijskih tal, kjer je možno modernizirano orno poljedelstvo (do 11,4° oz. 20 %) je v
Polhograjskem hribovju zelo malo, kolikor jih je, pa so predvsem na zahodu (območje suhe
doline v delu Suhega Dola) in na jugu (del Butajnove) (Meze, 1986). Najprimernejša
kmetijska zemljišča so na ravnih tleh v nižinskem svetu na rodovitnih rjavih prsteh kambiluvisolih. Površine le-teh so zelo majhne, saj velik del dolinskega sveta sodi med vlažna
zemljišča, ki so pod vplivom občasne poplavne vode in za kmetijsko pridelavo niso primerna.
V prihodnosti bi jih z melioracijskimi ukrepi lahko preuredili v rodovitna zemljišča.
Kmetijsko pridelavo v nižinskih predelih ogrožata pogost pojav temperaturnega obrata in
slana.
Polhograjsko hribovje je glede na pridelovalne razmere manj primeren kmetijski prostor,
ki se po posebni razvrstitvi uvršča med območja z omejenimi dejavniki za kmetijsko
pridelavo. Prevladujejo zemljišča III. in delno V. kategorije. Na zemljiščih III. kategorije je
možnost kmetijske rabe tal otežkočena zaradi večje vlage v depresijah in strmega zemljišča.
Za zemljišča V. kategorije pa velja, da je tu zmanjšana možnost kmetijske rabe tal zaradi
neprimernega nagiba, pri čemer je možna uporaba mostnih kosilnic (Ljubljana…, 2000).
Slabše pridelovalne razmere sicer ne onemogočajo kmetijske pridelave, vplivajo pa na manjšo
proizvodno sposobnost kmetij, ožji izbor kultur in s tem manjšo prilagodljivost ter dražjo
pridelavo (Klemenčič, 2005).
Kmetijske površine pokrivajo 3.101,93 ha površin in predstavljajo le 37 % vsega
zemljišča v občini, večji del pa so hkrati slabše rodovitna (Popis kmetijskih gospodarstev,
2002). Dobro polovico ozemlja pokriva gozd, ki porašča hribovite predela na severu, zahodu
in gričevje na jugu občine. Največ gozda je na dolomitni podlagi, na osojnih pobočjih, na
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površinah strmejših od 19 % (Setnikar-Kuclar, 1997). Največji delež nerodovitnega sveta
predstavljajo pozidane površine v dolinskem svetu. Poleg tega so za kmetijsko obdelavo
neprimerna močvirna tla v rečnih dolinah in strma skalna pobočja v osrednjem delu
Polhograjskega hribovja.
Prevladujoča raba zemljišča so travniki in pašniki, ki zajemajo kar 85 % vse kmetijske
zemlje (Popis kmetijskih gospodarstev, 2002). Največ travnikov je na kvartarnih naplavinah
in na permskih peščenjakih. Praviloma so to trikosni travniki, pogosta pa je tudi večkratna
pašno-kosna raba. Z nadmorsko višino se povečuje delež pašnikov. Nadpovprečni delež
travnikov je na aluvialnih naplavinah pod 400 m nadmorske višine. V širšem poplavnem
območju Gradaščice in Horjulščice zaradi mokrotnih tal prevladujejo travniki, na višji bolj
suhi terasi pa je večji delež njiv. Njive so na najugodnejših površinah, največ pod 500 m
nadmorske višine in pobočjih položnejših od 15 % (Gabrovec, 1989). Njivske površine so se
torej obdržale le na najboljših površinah, ki jih je možno strojno obdelati. Nahajajo se v
bližini domov v hribovitem svetu, večji delež le-teh pa je v dolinskem delu občine, na višjih
suhih terasah na prodnih in ilovnatih naplavinah. Prevladujoča raba njiv je pridelava
krompirja in krmnih rastlin, med katerimi prevladuje koruza. Zmanjševanje deleža njiv in
prevladujoča raba njiv kaže na prevladujočo panogo živinorejo. Več kot polovica kmetij se
ukvarja tudi s pridelavo zelenjave. Sadovnjaki prevladujejo na gričevnatem in hribovitem
svetu na prisojnih pobočjih, gre pa predvsem za ekstenzivno obdelavo (Popis kmetijskih
gospodarstev, 2002).
V občini med rabo zemljišč močno prevladata gozd in travinje. Delež njiv je zelo
skromen, saj so leta 2002 njivske površine znašale skromnih 0,06 ha na prebivalca. Poleg tega
so njive v dolinskem svetu pod pritiskom suburbanizacije in pozidave ter gradnje cest.
PREGLEDNICA 3: Kmetijska raba zemljišč v občini Dobrova-Polhov Gradec, 2000.
Kmetijska raba
Travniki in pašniki
Njive in vrtovi
Kmečki sadovnjaki
Skupaj

Površina
( v ha)

Delež od vseh
zemljišč v uporabi
(v %)

2642,4
427,6
31,7
8 351,0

31,6
5,0
0,4
37,0

Delež od
kmetijskih
zemljišč v uporabi
(v %)
85,0
13,8
1,2
100,0

Vir: Popis kmetijskih gospodarstev, 2002.
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GRAF 8: Družinske kmetije po rabi kmetijskih zemljišč v uporabi v občini DobrovaPolhov Gradec, 2000.
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Vir: Popis kmetijskih gospodarstev, 2002.
Spremembe v rabi zemljišč kažejo predvsem težnje k zaokroževanju obdelovalnih površin
v najbolj ugodni legah, opuščanju manj donosnih površin v korist gozda, pozidavi kmetijskih
zemljišč. Pomembno se veča delež kmetijskih zemljišč, ki se zaraščajo. V glavnem so to
zemljišča slabših kategorij, ki jih zaradi pomanjkanja ustrezne mehanizacije oziroma delovne
sile ni možno obdelati. Na račun zatravljanja njiv se razmeroma hitro povečuje površina
travinja - travniki in pašniki že sedaj obsegajo 85 % vse kmetijske zemlje. Povečujejo se tudi
gozdne in grmovne površine. Gozd, ki se zarašča, je slabše kakovosti. Na opuščenih travnikih
se večkrat izvaja pogozdovanje, v mnogih primerih jih uporabljajo kot pašne površine.
Pokrajina z zaraščanjem postaja vse bolj enolična in nezanimiva, poleg tega pa tudi za
izletnike in obiskovalce vse manj privlačna.
Vzporedno s povečevanjem števila prebivalstva in doseljevanjem se povečuje tudi delež
pozidanih površin. Problematično je, ker so za naselitev in pozidavo najbolj privlačna prav
kmetijsko ugodna zemljišča v suhih delih dolin. Tako se na račun pozidave izgubljajo najbolj
kakovostna kmetijska zemljišča, ki jih v občini že tako močno primanjkuje.
Z zmanjševanjem kmetijskih zemljišč in intenzivnosti obdelave se je zmanjšal pritisk na
okolje v vzpetem svetu, povečal pa v dolinskih območjih s stanovanjsko pozidavo in gradnjo
infrastrukture.
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4.6.2. TIPI KMETOVANJA
Naravne razmere se odražajo v načinu oziroma strukturi rabe zemljišč za kmetijske
namene. Gre za manj intenzivno, tipično živinorejsko usmerjeno območje. To je razvidno že
iz pokrajinske podobe, ki kaže čedalje manj njiv in več travnikov oziroma gozdov. Krmni
sistem je z okoljskega vidika najmanj obremenilen, kljub nekoliko višjim vnosom skupnega
dušika na račun razširjene živinoreje (Klemenčič, 2005). Njive, na katerih pridelujejo za
lastne potrebe, so se ohranile na ravnih predelih, kjer je mogoča strojna obdelava. Glede na tip
kmetovanja prevladujejo kmetije, ki se ukvarjajo s pašno živinorejo, saj zajemajo kar 68 %
vseh družinskih kmetij. 21 % kmetij se ukvarja z mešano živalsko pridelavo. Z vrtnarstvom se
ukvarja le 1 kmetija (Popis kmetijskih gospodarstev, 2002).
GRAF 9: Kmetijska gospodarstva v občini Dobrova-Polhov Gradec po vrsti pridelave,
2000.

pašna živinoreja 67,9%

poljedelstvo 0,2%
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Vir: Popis kmetijskih gospodarstev, 2002.
Živinoreja ima pomembno vlogo, saj se po podatkih iz popisa leta 2000 s to dejavnostjo
ukvarja kar 96 % kmetij v obravnavani občini. Povprečno število glav živine (GVŽ) na
kmetijo presega slovensko povprečje in je v letu 2000 znašala 7,8 GVŽ. Govedoreja je
prevladujoča proizvodna usmeritev na kmetijah, ki redijo živino. Prevladuje kombinirana
mesno-mlečna reja. Prašičereja je manj pomembna, saj se z njo ukvarjajo le na 18 % kmetij
(Popis kmetijskih gospodarstev, 2002). To pa glede na strukturo rabe njiv, kjer prevladujejo
krompir ter krmne rastline za prehrano govedi, niti ni tako presenetljivo. Število živali na
gospodarstvo kaže, da obseg reje v glavnem ne presega okvirov samooskrbne proizvodnje.
Podobno je z rejo drobnice in konj (Ljubljana…, 2000).
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4.6.3. SOCIALNOEKONOMSKE ZNAČILNOSTI KMETIJSTVA
Po popisnih podatkih je bilo leta 2000 v občini Dobrova-Polhov Gradec 442 družinskih
kmetij. Število je rezultat izrazitega nazadovanja kmetijstva kot gospodarske dejavnosti v
osemdesetih letih. Deagrarizacija in prestrukturiranje sta bila intenzivna predvsem na
ravninskem delu. Agrarna struktura, ki vključuje tako velikostno kot tudi posestno strukturo
kmetij, se v obravnavanem območju ne razlikuje bistveno od slovenskega povprečja. Kmečka
gospodarstva v večini ne razpolagajo z zemljiškimi potenciali, ki bi omogočali učinkovito
gospodarjenje. Prevladujejo kmetije z razdrobljeno posestjo (Ljubljana…, 2000).
Poleg tega gre za območje, kjer naravni dejavniki ne omogočajo intenzivne kmetijske
pridelave. Kmetije v hribovitem območju so, predvsem na račun gozdnih zemljišč, že
tradicionalno večje in zaokrožene. Poleg tega gre tu zaradi velikih naklonov za manj
kakovostna zemljišča. Po popisu kmetijskih gospodarstev iz leta 2000 se v občini DobrovaPolhov Gradec dobra polovica kmetij uvršča v velikostni razred do 10 ha. Le 23 % kmetij je
večjih od 10 ha. Povprečna velikost kmetijskega posestva je 7,0 ha, kar presega slovensko
povprečje (4,8 ha). Pri tem pa je potrebno upoštevati, da velik del kmetijske posesti v občini
Dobrova-Polhov Gradec predstavlja gozd, poleg tega gre za manj primerno kmetijsko
zemljišče. Majhne kmetije so nenaklonjene intenzivnemu kmetovanju (Popis kmetijskih
gospodarstev, 2002).
GRAF 10: Primerjava med velikostjo kmetij po kmetijskih gospodarstvih v občini
Dobrova-Polhov Gradec in v Sloveniji v odstotkih, 2000.
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Vir: Popis kmetijskih gospodarstev, 2002.
V Sloveniji je bila v preteklosti izrazita drobitev kmetij, ki se še nadaljuje. Zaradi
neugodne velikostne strukture je večina kmečkih gospodarstev enostavno premajhnih, da bi
za vse družinske člane zagotavljala dohodek zgolj iz kmetijstva. Zaradi neekonomičnosti
kmetij, ki je posledica njihove majhnosti, se vedno več ljudi zaposluje v drugih panogah.
Pojavlja se vedno več mešanih kmetij. Le dobra tretjina nosilcev kmetij se ukvarja s to
dejavnostjo kot edino (Popis kmetijskih gospodarstev, 2002). Tudi po podatkih Mezeta je bilo
že leta 1986 v Polhograjskem hribovju le okoli tretjina čistih kmetij, na kar gotovo vpliva
bližina zaposlitvenih centrov, ki omogočajo dodatno zaposlitev. Dejstvo je, da na čistih
kmetijah razpolagajo z večjimi površinami obdelovalne zemlje, s tem pa je tudi količina
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pridelkov večja. Poleg tega so člani kmetije na zemljo bolj navezani, saj so ekonomsko
prisiljeni, da jo optimalno izkoristijo. To posledično pomeni tudi to, da hitreje uvidijo pomen
povezovanja in sodelovanja v kmetijskih zadrugah in temeljnih organizacijah, tudi v okviru
lokalne skupnosti. Poleg tega se na čistih kmetijah tudi veliko več vlaga v mehanizacijo in v
razvoj, medtem ko na manjših posestvih gre zgolj za samooskrbno funkcijo kmetijstva. V
občini Dobrova-Polhov Gradec je bilo po podatkih popisa iz leta 2002 7 % kmetij brez
mehanizacije, medtem ko so imele ostale kmetije v lasti vsaj en traktor. Prevladujejo traktorji
moči od 19 do 37 kW (Popis kmetijskih gospodarstev, 2002). Čiste perspektivne kmetije so
prve spremljevalke in nosilke proizvodnih inovacij in razvoja ter obenem predstavljajo jedra,
katerim bo lahko priključena tista zemlja, ki jo bodo zaradi deagrarizacije in odmiranja
opuščale druge kmetije (Kovačič, 1982). Na mešanih kmetijah se zaradi dodatnih dejavnosti
oz. druge zaposlitve pogosto odločajo za zmanjšanje pridelovalnih površin. Po mnenju občine
se v zadnjem času manjše kmetije zelo pogosto odločajo za oddajanje kmetijskih zemljišč v
najem večjim kmetom. Prav to je dejavnik, ki po mnenju občine preprečuje, da bi se manjše
kmetije povsem opuščale in propadale. Številni kmetje iz hribovitih predelov tako obdelujejo
zemljo v rodovitnejšem nižinskem svetu, katero so dobili v najem, medtem ko travnike na
strmejšem svetu izkoriščajo za pašnike. Kljub nižji produktivnosti in neusmerjenostjo na tržno
proizvodnjo, je gospodarski pomen mešanih kmetij velik. Ne nastopajo namreč kot potrošnik
kmetijskih pridelkov, ker jih pridelajo sami (Barbič, 1983). Poleg tega je izrednega pomena že
dejstvo, da zemljišče obdelajo oziroma z oddajanjem v najem poskrbijo, da ga obdelajo drugi
in s tem preprečijo zaraščanje. Rezultat tega je urejeno okolje, ki ga opazijo tudi izletniki in
turisti.
Veliko težavo za razvoj kmetij predstavlja izobrazbena sestava kmečkega prebivalstva.
Naloge, ki jih pred slovenskega kmeta postavlja spremenjena vloga kmetijstva zahtevajo
veliko znanja in izobraževanja, predvsem mladih. Izobrazbena struktura gospodarjev v občini
Dobrova-Polhov Gradec pa je zelo nizka. Kar 65 % gospodarjev ima opravljeno osnovno šolo
ali manj, kar je celo pod slovenskim povprečjem. Poklicno izobrazbo ima 28 % gospodarjev,
končano srednjo šolo 7 %. Višjo ali visoko šolo pa je zaključil le 1 % gospodarjev družinskih
kmetij, kar pomeni, da ima gospodarja z visoko ali višjo izobrazbo le 5 kmetij. Kar zadeva
kmetijsko izobrazbo, kar 89 % kmetij upravlja gospodar zgolj na podlagi praktičnih izkušenj,
8 % gospodarjev ima opravljene razne tečaje, le 3 % kmetij oziroma gospodarjev pa ima
kmetijsko izobrazbo (poklicno ali višjo) (Popis kmetijskih gospodarstev, 2002). Znanje igra
pomembno vlogo pri uspešnem spreminjanju kmetijstva iz zgolj pridelave hrane v moderno
kmetijstvo, ki pomeni tudi predelavo, trženje, turizem, rekreacijo in šport, varovanje kulturne
krajine, varovanje kmetijskih zemljišč in voda. Le večje število izobraženih, samozavestnih
gospodarjev kmetij bo znalo ustvariti take pogoje na podeželju, da bodo še bolj privlačni za
mestne prebivalce. Zahteve gostov, ki prihajajo na kmetije so iz leta v leto večje, tudi
zakonski predpisi so vedno strožji.
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GRAF 11: Družinske kmetije po šolski izobrazbi gospodarjev v občini Dobrova-Polhov
Gradec, 2000.
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Vir: Popis kmetijskih gospodarstev, 2002.
Starostna struktura gospodarjev je zelo podobna slovenskemu povprečju. 2/3 kmetij
upravljajo gospodarji starejši od 55 let, največji delež zajemajo gospodarji starejši od 64 let.
Le 5 % kmetij pa vodijo gospodarji mlajši od 35 let. Povprečna starost gospodarjev je 61 let
(Popis kmetijskih gospodarstev, 2002). Da bi se starostna struktura izboljšala, bi s strani
občine in države pričakovali več spodbud za hitrejši prepis kmetij na mlajše naslednike. Za
KS Črni Vrh je Vlasta Mlakar leta 1996 ugotavljala, da na kmetijah ostaja zadovoljivo število
mladih ljudi, nasledstvo je vprašljivo le na manjšem številu kmetij. Starostna struktura
prebivalstva pa je pokazala, da o izraziti ostarelosti prebivalstva ne moremo govoriti, kar tudi
pomeni, da deagrarizacija na tem območju ni bila v celoti povezana z odseljevanjem. To je
nedvomno posledica bližine Ljubljane, ki je v zgodnji dobi zaposlovanja kmečkih ljudi v
industriji omogočala dnevno migracijo.
GRAF 12: Starostna struktura gospodarjev kmetijskih gospodarstev v občini DobrovaPolhov Gradec, 2000.
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Vir: Popis kmetijskih gospodarstev, 2002.
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4.6.4. RAZVOJNE MOŽNOSTI KMETIJSTVA
Slovenija nima velemest, v katerih bi živelo prebivalstvo, v celoti odtujeno od podeželja.
Večina naših meščanov ima pogoste stike in večinoma tudi močne vezi z območji zunaj mest.
Zato je zanje podeželje nekaj povsem običajnega in samo po sebi umevnega. Odnos do
podeželja je pogosto sentimentalno obarvan s spomini na otroštvo, različnimi praznovanji. To
narekuje povsem drugačno vrsto ponudbe kot pa v primeru, če bi imeli opravka s prebivalci
velemest, ki mesece in celo leto ne pridejo v stik s podeželjem. Za te je zanimivo tudi
dopustovanje na podeželju, seveda z ustreznim programom dejavnega dopustovanja. Za naše
meščane pa je predvsem zanimiva ponudba domače hrane in pridelkov, pridelanih brez
umetnih gnojil in škropljenja (bio pridelava) (Ljubljana…, 2000).
Za podeželje v bližini mestne občine in glavnega mesta obstaja nevarnost, da postane neke
vrste mestni krajinski park in močno obremenjeno rekreacijsko območje mesta. Hkrati pa je to
tudi priložnost, da tod živeči prebivalci v večji meri ustvarjajo dohodek na lastnem domu in
da kupci pridejo k njim namesto obratno (Ljubljana…, 2000). Bližina trga je gotovo zelo
pomemben pozitiven razvojni dejavnik kmetijstva. Omogočena je neposredna prodaja
proizvodov tako na trgu kot tudi na pragu kmetije. Poleg tega bližina Ljubljane pomeni večjo
izbiro delovnih mest izven kmetijstva, kar ohranja poselitev ruralnih območij v zaledju.
Posledično pa to pomeni tudi večanje deleža mešanih in dopolnilnih kmetij in
deprofesionalizacijo kmetijstva. To je pomembno predvsem z vidika mlajšega prebivalstva,
saj so zaradi ugodnega položaja in bližine mesta tudi večje možnosti za dodatni zaslužek. To
pa posredno omogoča kmetijam višji življenjski standard, s tem pa tudi drugačen, manj
klasično ruralen način življenja. Bližina glavnega mesta vpliva tudi na razvitejšo kmetijsko in
drugo infrastrukturo.
Kmetijstvo v neposredni soseščini večjih mest je zaradi različnih omejitvenih dejavnikov
veliko bolj izpostavljeno in ranljivo kot kmetijstvo v drugih, pretežno ali izključno ruralnih
območjih. S privlačnostjo nižinskih predelov za poselitev prihaja do trajne izgube zemljiškega
potenciala in spremembe rabe kmetijskega zemljišča, porušenja notranje kmetijske
infrastrukture, odstranitev kmetijskih objektov, ter učinkov, ki pomenijo korenite, trajne
spremembe v širši proizvodni in socioekonomski strukturi kmetijstva. Podeželje je v zadnjih
letih prav zaradi vplivov suburbanizacije temeljito spremenilo svojo zunanjo podobo in
funkcijsko vlogo. Nekdaj kmečka pokrajina je danes že skoraj povsem spremenjena, naselja
pa imajo pretežno funkcijo spalnih naselij. To velja predvsem za naselja v okolici Dobrove.
Delež kmečkega prebivalstva je zelo nizek, kmetijski objekti pa so redki. Zmanjšanje kmetij
zaradi odvzema dela zemljišč lahko povzroči manjši interes za izvajanje naložb
dolgoročnejšega značaja, kar zadržuje tako razvoj kmetij kot tudi celotnega kmetijstva.
Predvsem v primeru uvajanja nekaterih spornih tehnologij in postopkov (silaža, gnojevka)
lahko pride do resnih konfliktov med sicer avtohtonim kmečkim prebivalstvom in priseljenim
prebivalstvom v bližnjih na novo zgrajenih stanovanjskih soseskah. Poleg neskladij na
področju bivanja, zaradi sprememb prihaja tudi do drugih oblik prekrivanja interesov. Na
področju infrastrukture je to prepletenost komunikacij in gostota prometa, ki posredno ovirata
normalen transport strojev, repromateriala, pridelkov,… Nasprotujoči interesi med
kmetijstvom in drugimi dejavnostmi se lahko pojavijo tudi na področju varstva okolja. Vpliv
urbanega okolja na kmetijstvo; onesnaženje kmetijskih zemljišč, s tem pa onesnaženje
kmetijskih pridelkov in posredno hrane.
Negativni dejavniki imajo verjetno večjo težo kot pozitivni dejavniki. Zanimanje za
kmetovanje tako v ožji kot tudi širši okolici mesta se namreč še vedno zmanjšuje, kar
dokazujejo podatki o upadu kmečkega prebivalstva (Ljubljana…, 2000). Kljub temu pa je
kmetijstvo zelo pomembna družbena dejavnost, saj poleg pridelovanja hrane opravlja še druge
zelo pomembne funkcije kot so ohranjanje poselitve, kulturna funkcija (slikovitost pokrajine,
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način življenja) in rekreacija (ljubiteljsko kmetovanje). Danes so izzivi kmetijstva
specializirano in biološko kmetovanje in tržna usmerjenost.
Na ravninskem delu bi bilo potrebno spodbujati pridelavo pomembnejših vrtnin in cvetja
(Remec - Dobrova, Zelenjava - Dolenja vas). Na hribovitem delu bi bilo potrebno spodbujati
živinorejo na osnovi travniške krme. Na področjih, ki se zaraščajo, oziroma kjer tradicionalna
reja govedi povzroča visoke stroške ali škodo, bi morali spodbujati rejo drobnice in konjereje.
Poleg tega bi to pomenilo tudi določeno specializacijo. Ena od strateških usmeritev občine je
tudi sistematičen razvoj podeželja kot turizmu skladnega prostora. Sem sodi razvoj
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah kot so turistična dejavnost, domača pridelava in predelava
ter tudi neposredna prodaja pridelkov.
Po raziskavah Kovačiča so bile leta 1981 razvojne ambicije kmetov skromne – želeli so
kmetovati v enakem obsegu in na enak način kot do tedaj. Tretjina je želela kmetovanje
modernizirati, slaba desetina pa jih je razmišljalo o povečanju obsega proizvodnje (Kovačič,
1981). Takšne ambicije kmetov so bile objektivno pogojene, saj ni bilo na razpolago novih
neobdelanih površin, zelo malo je tudi kmetij, ki so nameravale opustiti kmetovanje, kar bi
sprostilo nekaj zemlje za ostale. Po besedah zaposlenih na občini se kmetje danes, rajši kot za
opustitev kmetovanja, odločajo za oddajanje zemlje v najem. To po eni strani za razvoj
predstavlja oviro, saj najemnik v to zemljo ne vlaga ničesar, le izrablja jo, medtem ko lastnik
zemlje prav tako nima interesa po uvajanju novosti in modernih tehnologij kmetovanja.
Kmetovanju je kmetijska politika nenaklonjena in tu se po mnenju kmetov začenjajo vse
težave. Veliko jih razmišlja o uvedbi dopolnilne dejavnosti, kar lahko predstavlja dodaten vir
zaslužka, nova delovna mesta in povsem nove perspektive razvoja. Nekaj jih razmišlja o
uvedbi novih kmetijskih specializiranih panog kot so kozjereja, čebelarstvo, pridelava
mlečnih izdelkov in ekološka pridelava. Zaradi bližine Ljubljane so dopolnilne dejavnosti
(turizem, prodaja pridelkov, domača obrt, rekreacija) zanimiva tržna niša za kmetijska
gospodarstva. Poleg tega so v teh krajih zelo ohranjene domače obrti (čipkarstvo, oglarstvo,
mizarstvo, krovstvo, pletarstvo, medičarstvo, kovaštvo, žagarstvo, sodarstvo, šiviljstvo,
mesarstvo in klavstvo, zidarstvo) in druga znanja (čebelarstvo), kar ob primerni predstavitvi
lahko pomeni pomemben turistični potencial tega območja.
4.6.4.1. PRODAJA KMETIJSKIH PRIDELKOV IN IZDELKOV
Za kmetije v občini Dobrova-Polhov Gradec je značilna, tako kot za celotni slovenski
prostor, skromna proizvodna usmerjenost in tržna konkurenčnost ter skromni skupni prihodki
na kmetiji. Glede na zelo ugodno geografsko lego blizu Ljubljane, ki predstavlja veliko
tržišče, je prav na področju trženja veliko neizkoriščenih razvojnih možnosti. Povpraševanje
po kakovostnih doma pridelanih pridelkih je v današnjem času vse večje, zato ni problem v
prodaji, saj lahko trg zanje postane kar domače dvorišče, kamor prihajajo urbani prebivalci. V
občini so se odločili za organizirano prodajo kmetijskih pridelkov in izdelkov na skupnih
prodajnih mestih na podeželju, na kmetijah in na domovih uporabnikov. Današnja delovna
mrzlica marsikomu onemogoča delo na vrtu. Poleg tega pa to pomeni tudi zelo uspešno
promocijo tako posameznih kmetij, kot celotnega okoliša. Vključevanje lokalnih tipičnosti
lahko bogati vsako od omenjenih gospodarskih dejavnosti na podeželju. Ker je vedno večja
potreba po povezovanju med proizvodnjo, predelavo, prodajo in promocijo, so se na občini
Dobrova-Polhov Gradec odločili za organizacijo kmečke tržnice. Le-ta poteka eno soboto na
mesec na Dobrovi in vsako soboto na Viču. Da bi uspeli privabiti čim več kmetij, ki bi se
odločile za sodelovanje, so omogočili, da za stojnice ni potrebno plačevati najemnine. Kmetje
na tržnicah ponujajo zelenjavo, sir, skuto, doma narejeno pecivo in kruh, med, čipke, pa tudi
umetniški nakit, ki ga izdelujejo osnovnošolci. Prodaja še ni povsem stekla, občina upa na
večji odziv tako kmetij kot tudi kupcev. Vsekakor bi bila potrebna večja reklama in
obveščanje po okoliških krajih. Ne smemo pa zanemariti proizvodnje in prodaje doma.
57

Proizvodi so tako na voljo v posebnem okolju, prišteti je potrebno še doživetje ob nakupu,
povezano s prazniki in drugimi ponudbami za preživljanje prostega časa. Kmetije, ki izdelke
ponujajo na domu bi bilo potrebno bolj jasno označiti, zelo dobrodošla pa bi bila priprava
predstavitvenega kataloga, v katerem bi bile predstavljene kmetije s svojo ponudbo.
Vzporedno s tem bi bilo smiselno uveljaviti tudi zaščitne znamke določenih proizvodov.
4.6.4.2. EKOLOŠKO PRIDELOVANJE
V stalnem naraščanju je predvsem povpraševanje po ekološko pridelanih proizvodih.
Ekološko kmetijstvo je sistem pridelave hrane, ki si prizadeva uskladiti ekonomske, ekološke
in socialne zahteve današnjega časa. Ta trajnostna oblika kmetovanja v postopkih pridelave
hrane temelji na ravnovesju v sistemu tla – rastline – človek in sklenjenem kroženju hranil v
njem. Uporaba mineralnih gnojil in pesticidov ni dovoljena, število živali pa je omejeno a
površino, s čimer se omeji tudi pridelava organskih gnojil (Klemenčič, 2005). Poleg
varovanja okolja je cilj ekološkega kmetovanja tudi pridelovanje zdrave hrane in s tem
varovanje zdravja slovenskih potrošnikov. Alternativno ekološko kmetovanje ponuja
možnosti pridobivanja dohodka znotraj kmečkega gospodarstva, spodbuja uvajanje novih
tehnologij pridelave in predelave organskega živeža, z dopolnjevanjem tradicionalnega znanja
in načinov pridelovanja in predelovanja kmetijskih pridelkov. Spodbujati bi morali
povezovanje pridelovalcev s ciljem cenejše proizvodnje in uspešnejšega trženja pridelkov in
izdelkov. V občini nobena kmetija ni ekološko usmerjena, medtem ko se z integrirano
pridelavo ukvarjajo tri kmetije. Glede na ekstenzivno kmetijsko dejavnost in prevladujočo
usmerjenost v živinorejo bi bila usmeritev v ekološko kmetovanje na območju občine
povezano z manj spremembami in prilagoditvami kot pa na intenzivnih kmetijskih območjih.
Kljub temu pa se kmetje zaenkrat za to usmeritev še ne odločajo.
4.6.4.3. DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJAH
Dopolnilne dejavnosti na kmetiji so zanimiv in dober primer uporabe potencialov kmetije.
Z dopolnilno dejavnostjo bi kmetije pridobile dodaten dohodek za zagotavljanje socialne
varnosti, izboljšale družbeni položaj svojih družin, izkoristile stanovanjske in gospodarske
prostore ter stroje, zaposlile proste delovne moči na kmetiji, izkoristile znanje in spretnosti ter
bolje unovčile svoje kmetijske pridelke in naravne vire.
Zanimanje za dopolnilne dejavnosti v kmetijstvu je vse večje. Razlog je predvsem v
slabšem položaju kmetijstva ter manjših možnostih za zaposlitev zunaj kmetije. Glavni namen
dopolnilnih dejavnosti v kmetijstvu je doseganje paritetnega dohodka kmečkih gospodinjstev
in boljša izraba virov. Večini kmečkih gospodinjstev dohodek iz kmetijstva ne zagotavlja
želenega ekonomskega standarda. Alternativni viri dohodkov kmečkega gospodinjstva lahko
izhajajo iz zaposlitve izven kmetije, dejavnosti, ki ni povezana s kmetijstvom, ali dopolnilne
dejavnosti v kmetijstvu. Med najpomembnejše dejavnike razvoja dopolnilnih dejavnosti
štejemo naravne danosti, pripravljenost kmetovalcev za sprejemanje podjetniških izzivov in
učinkovitost podporno-svetovalnih služb ob upoštevanju možnosti za zaposlitev izven
kmetije. Na odločitev za registracijo dopolnilne dejavnosti vplivajo tako notranji dejavniki,
kot so razpoložljivi viri, in pa individualna oziroma družinska iniciativa kot tudi zunanji
dejavniki. Omejitve za razvoj dopolnilne dejavnosti izhajajo iz geografskega položaja kmetije
ter znanja in podjetniške iniciative kmetovalca, hkrati pa so pogojeni s povpraševanjem na
trgu in ukrepi države. Začetek dopolnilne dejavnosti zahteva visok zagonski kapital,
specifično znanje in razpoložljivo lastno delo. To je prej prednost velikih kmetij, saj imajo
večjo kreditno sposobnost, razpolagajo z večjimi površinami zemlje, in večjo delovno močjo
kot male kmetije. Težave so tudi z izpolnjevanjem vedno bolj zahtevnih zakonskih prepisov.

58

Danes država podpira razvoj dopolnilnih dejavnosti na različne načine (npr. davčne
olajšave, dodeljevanje nepovratnih sredstev). S tem poskuša ohraniti poseljenost kulturne
krajine, zagotoviti podeželju enake možnosti za gospodarski, družbeni in kulturni razvoj kot v
mestih, ohraniti kmetijsko zemljo kot proizvodni potencial, varovati kmetijska zemljišča in
vode pred onesnaženjem in nesmotrno rabo ter tako zadostiti zastavljeni Strategiji razvoja
slovenskega kmetijstva.
Med dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijah v občini Dobrova-Polhov Gradec prevladuje
turizem na kmetiji. Mnogi nosilci kmetij svojo kmetijsko mehanizacijo izkoristijo za sezonsko
delo npr. pluženje in vzdrževanje cest. Številni kmetje se ukvarjajo s pridelavo in predelavo
kmetijskih pridelkov, ki jih prodajajo na domu znancem in sorodnikom, v zadnjem času pa
nekatere kmetije svoje izdelke ponujajo tudi na kmečkih tržnicah. Nekatere kmetije se
ukvarjajo tudi z več dejavnostmi, kar je zelo ugodno, saj gre za profesionalizacijo kmetijstva
(Klemenčič, 2005). Med dopolnilnimi dejavnostmi so zelo pomembne tudi dejavnosti
povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji. Primer zelo uspešnega razvoja tradicionalne
dejavnosti je čebelarstvo Božnar. Vključevanje tradicionalnih znanj v sedanjo ponudbo
pomeni tudi ohranitev lokalne dediščine in identitete, prenašanje znanj, vedenj in veščin na
novo generacijo. To pa krepi odnose med občani in budi lokalno identiteto. Za območje
občine je značilno izredno bogato etnografsko izročilo. Številni stari lokalni recepti so še
danes v uporabi na kmetijah, medtem ko v slovenskem prostoru že dolgo niso več prisotni.
Vse to so priložnosti, ki bi jih ob načrtovanju razvoja tega območja bilo potrebno izkoristiti in
upoštevati. Poleg tega je zelo pomemben dejavnik (še posebno pri izvajanju turistične
dejavnosti na kmetiji) ohranjanje fiziognomije in funkcionalnosti kmečkega doma. Turistična
dejavnost na kmetiji poleg dohodka in večje zaposlenosti kmečkim družinam omogoči tudi
gospodarsko izrabo prostih bivalnih zmogljivosti, neposredno pridelavo pridelkov in
kmetijske dejavnosti (npr. reja konj), ki bi sicer ne bile gospodarsko zanimive. Vse lokalne
posebnosti, etnografsko dediščino in drugo bogastvo lahko zelo primerno dopolnjujejo
turistično ponudbo območja. Številne dopolnilne dejavnosti (turizem na kmetiji, ohranjanje
tradicionalnih znanj, prodaja izdelkov na tržnicah) so lahko izredno dobra promocija kraja ali
širšega območja in pripomorejo k boljši prepoznavnosti občine.
4.6.4.4. GOZDARSTVO
Občina Dobrova-Polhov Gradec je močno gozdnata. 69 % katastrske občine pokrivajo
gozdovi, delež gozda od kmečke posesti v Polhograjskem hribovju zajema 61,3 % (Meze,
1985). Kmetje so že nekdaj to dodobra izkoriščali, kar dokazujejo številne žage v dolinah in
grapah. Tudi danes je gozdarstvo na številnih kmetijah pomembna dopolnilna dejavnost.
Kljub velikim površinam gozda, pa je lesni etat v povprečju v Polhograjskem hribovju
relativno majhen (Meze, 1985). Najvišji etat imajo kmetije v okolici Črnega Vrha in v okolici
Šentjošta (nad 100 m3).
4.6.4.5. PRIMERI USPEŠNEGA RAZVOJA KMETIJ (SPECIALIZACIJ)
Posamezne kmetije v občini Dobrova-Polhov Gradec že nakazujejo usmerjenost k
uspešnemu razvoju kmetijske panoge bodisi s prebujanjem tradicionalnih kmetijskih panog
(npr. čebelarstvo) ali s specializacijo, večina kmetij pa se odloča za različne oblike
dopolnilnih dejavnosti. Razvojne možnosti so glede na razbitost parcel, razgiban relief in
glede na velik delež gozda kar dobro izkoriščene. Kljub temu pa bi bilo možno ob boljši
organiziranosti in z večjim medsebojnim povezovanjem z vsemi omenjenimi dejavnostmi več
pridobiti.
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Čebelarstvo Božnar
Božnar čebelarstvo d.o.o. je privatno podjetje, ustanovljeno leta 1990. V podjetju je 7
zaposlenih. Surovine dobijo tudi od zunanjih sodelavcev – čebelarjev. Imajo dolgoletne
izkušnje s področja pridelave in predelave čebeljih pridelkov. Na razpolago imajo vse vrste
medu, ki jih lahko pridelamo v Sloveniji. Poleg medu ponujajo tudi številne izdelke iz medu
in voska, ki jih lahko koristno uporabimo v prehrani, domačem zdravilstvu, za nego telesa ali
za okrasitev bivalnega okolja. Negovalna kozmetika Zala vključuje številne šampone,
kopalno sol in kreme. Njihov izdelek je tudi Čokomed, čokoladnomedeni namaz. Izdelki
lahko služijo tudi kot darila. Prodajajo se v lepi in kvalitetni embalaži. Leta 1997 je podjetje
dobilo zlato medaljo Apimondija na svetovnem čebelarskem kongresu v Antwerpnu za
embalažo. Njihove izdelke je možno kupiti v bolje založenih trgovinah po Sloveniji ali pri
njih v Polhovem Gradcu. Prodajajo jih tudi na ljubljanski tržnici v trgovini Kjer se cedita med
in mleko. Vsako leto v mesecu avgustu v podjetju Božnar pripravijo dan odprtih vrat. Letos
so ob tej priložnosti prikazali točenje medu iz satja ter izdelavo voščenih izdelkov. Poleg tega
so obiskovalci lahko poskusili vse vrste slovenskega medu ter si ogledali vse izdelke
Čebelarstva Božnar (Čebelarstvo Božnar, 2005).
V podjetju Božnar se že vrsto let ukvarjajo tudi z izobraževanjem mladih. Z vrtci in
šolami sodelujejo tako, da za v naprej najavljene skupine, pripravijo predavanja z diapozitivi,
pokušino medu in drugih čebeljih pridelkov ali pa kar delavnico, kjer izdelajo izdelek iz
čebeljega voska. Predavanja pripravijo tudi za starejše, ki jih zanima čebelarstvo in čebelji
pridelki.
Čebelarstvo Božnar ima pripravljeno zelo kvalitetno in ažurno internetno stran, na kateri
lahko potrošnik spozna številne njihove proizvode. Preko spletnih strani je možno naročiti
tudi prospekt s celotno ponudbo podjetja. Poleg tega internetna stran služi tudi kot promocija
kraja Polhov Gradec, saj je opremljena s fotografijami, zemljevidom in splošnim orisom
kraja.
Sirarstvo Orešnik
Kmetija Orešnik iz Šentjošta nad Horjulom se ukvarja s kozjerejo. Včlanjeni so v
Združenje malih sirarjev, ki ima trenutno 70 članov. Glavne naloge Združenja so
izobraževanje in samopomoč med člani, izmenjava izkušenj in reševanje strokovnih vprašanj
na področju sirarstva in skupno nastopanje. Predelava mleka je dejavnost, kjer je za uspešno
delo obvezno stalno izpopolnjevanje in pridobivanje novih znanj. Vsako leto organizirajo več
tečajev in seminarjev doma in v tujini. Letos so organizirali tudi prireditev 1. Praznik sira v
Ljubljani, kjer so obiskovalcem predstavili izdelavo in okus slovenskih sirov. Večja pozornost
je bila namenjena bolj poznanim slovenskim znamkam sirov, kot npr. bovški in tolminski sir.
Kljub temu pa je udeležba na taki prireditvi izjemnega pomena za promocijo tako kmetije in
njenih izdelkov kot tudi celotne regije (Združenje malih sirarjev, 2005).
Združenje izdaja tudi strokovno glasilo Mali sirar, v katerem člane seznanjajo s strokovnimi
temami, z novostmi v zakonodaji in z dogajanjem v Združenju. Sodelujejo na prireditvah in
sejmih, ki so povezani s kmetijstvom. Za naše člane nabavljajo tudi drobni sirarski material:
sirišča, kulture, termometre, modele. Trenutno intenzivno delujejo na Vodiču dobre
proizvodne in higienske prakse.
Na kmetiji Orešnik ponujajo mehki kozji sir in poltrdi kozji sir ter kozjo skuto in različne
namaze. Ponudba na njihovi kmetiji vključuje degustacijo in prodajo sira. Njihove izdelke je
možno kupiti tudi na Ljubljanski tržnici, poleg tega pa omogočajo tudi naročanje preko
elektronske pošte ali po telefonu. Njihova dejavnost je namreč lepo predstavljena tudi na
spletnih straneh (Združenje malih sirarjev, 2005). V letu 2005 so se odločili za povečanje
črede in gradnjo novega gospodarskega objekta.
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Prodaja pridelkov in izdelkov
Na kmetiji Filipa in Joži Božnar v naselju Hruševo se ukvarjajo z intergrirano pridelavo.
Pridelujejo sezonsko zelenjavo, jajca, izdelke domače obrti (butarice, venčki). Njihove
izdelke je možno kupiti vsak dan na tržnici Šiška, vsako soboto pri Intersparu na Viču in
vsako prvo soboto na Dobrovi. Poleg tega pa prodaja poteka tudi doma. Prav tako se s prodajo
na ljubljanskih tržnicah in doma ukvarja kmetija Pri Glinarju. Ponujajo sezonsko zelenjavo in
sadike vrtnin in dišavnic. Sadike vrtnin in dišavnic ob sobotah na Viču ponuja tudi kmetija
Jarc - Sečnik iz Dobrove. Sezonsko zelenjavo prodajata še Ovnova kmetija in kmetija
Dolinar. Ovnova kmetija kot posebnost ponuja tudi sveže beluše. Kmetija Osredkar Jože iz
Dolenje vasi na domu prodaja jagode in solato.
Kmetija odprtih vrat Pr' Mehačku
V občini Dobrova-Polhov Gradec se s turistično dejavnostjo ukvarja 9 kmetij, nobena od
njih pa ne ponuja prenočitvenih kapacitet. V tem delu smo se odločili, da predstavimo kmetijo
odprtih vrat Pr' Mehačku. Kmetija leži v manjšem zaselku vasi Setnica nad Polhovim
Gradcem na nadmorski višini 650 m, pod Polhograjsko Grmado in v bližini cerkve sv. Uršule.
Kmetija obsega 28 ha obdelovalne in gozdne površine. Za turistično dejavnost so se odločili
leta 1991, ker od same kmetije ne bi mogli preživeti, dopolnilna dejavnost pa jim je
zagotovila dodaten dohodek. Poleg tega se je v teh letih razcvetelo pohodništvo in na kmetiji
so se radi ustavljali mimoidoči pohodniki po Polhograjskem hribovju (Remškar, 2004).
Turistično dejavnost so začeli v stari Mehačkovi hiši, ki bi bila ob ustrezni strokovni prenovi
najbrž najbolj privlačna turistična kmetija v občini. Tovrstno kmečko arhitekturo povsod
nadomeščajo novi, pogosto povsem drugačni stili. Tudi na tej kmetiji so turistično dejavnost
pred dvema letoma premestili v novo hišo, katere zunanja podoba ne spominja na staro hišo.
Gospodar na tej kmetiji še ni dopolnil 30 let. To je čutiti tudi v samem načinu dela, postrežbi.
V novi hiši, ki je sicer moderna, kljub temu skušajo ambient preurediti v kmečkem stilu.
Kmetija je odprta ob sobotah, nedeljah in praznikih, po dogovoru pa je kmetija odprta tudi
med tednom. Med gostinsko ponudbo poleg klasičnih kosil ponujajo tudi domačo hrano
(koline, pečenice, žganci, zelje, suhomesni izdelki, kmečko pecivo). Večino ponujene hrane in
jabolčni sok pridelajo doma.
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4.7. TURIZEM
Pogoj za nadaljnji razvoj podeželja je ohranjanje trajne poseljenosti in obdelovanje
kmetijskih površin. Le s trajno poseljenostjo je omogočeno vzdrževanje vsaj najnujnejše
družbene, prometne in komunalne infrastrukture. Brez teh se turizem ne more razvijati. Trajna
poseljenost je v glavnem vezana na razvoj in ohranjanje delovnih mest, katerih v občini
močno primanjkuje. Te moramo iskati v kmetijstvu, zunaj njega in v kombinaciji z njim.
Multifunkcionalnost kmetijstva se danes najpogosteje poudarja v smislu turističnorekreacijske in varovalne funkcije (Kovačič, 2003). Povezava kmetijstva predvsem s tako
imenovanimi oblikami mehkega turizma, je smer razvoja, ki bi se lahko močneje uveljavlja
tudi v občini Dobrova-Polhov Gradec.
Turizem je ena izmed gospodarskih panog, ki je v stalnem razvoju in rasti. Ljudje se vse
bolj zavedamo, kako dragocen je zdrav način življenja. Vse več ljudi, ki jih dnevno spremljata
manj zdravo mestno okolje in velike psihofizične obremenitve pri delu, išče drugačno,
prijaznejše okolje. Kulturna krajina in dobro ohranjena narava so priložnost za razvoj
rekreacijskega turizma. Večji del obiskovalcev predstavljajo lokalni prebivalci ter prebivalci
Ljubljane in sosednjih občin.
Potrebno je organizirati ekološki turizem (gre za zavarovano območje) oziroma okolju in
človeku prijazen turizem. Pomembno je, da vemo, da turizem ni več masovni, kot je bil
včasih, ampak, da mora biti prilagojen prostoru in ljudem, ki v tem prostoru živijo, pa tudi
tem, ki prihajajo in to turistično ponudbo uživajo (Kovačič, 2003).
V nadaljevanju je prikazana turistična ponudba na območju občine Dobrova-Polhov
Gradec. Med turistični potencial se uvrščajo naravne in družbeno-kulturne sestavine pokrajine
ter splošna infrastruktura, ki je bila v veliki meri že predstavljena v prejšnjih poglavjih.
Pomembno vlogo igra tudi domače prebivalstvo s svojimi šegami in navadami in nenazadnje
njihova udeležba in sodelovanje pri raznoraznih prireditvah v občini in v turizmu.
Predstavljene so turistične organizacije in druga društva, ki imajo pomembno vlogo pri
promociji kraja in pri pripravi raznih dogodkov in prireditev. Opremljenost občine z
rekreacijsko infrastrukturo je skromna, nastanitvenih možnosti pa sploh ni, zato statističnih
podatkov o turističnem prometu ni. Podane so možnosti in smernice za nadaljnji razvoj
turistične dejavnosti v občini. Predstavljen je predlog krožnih poti, ki povezujejo največje
znamenitosti območja in vključuje tudi gostinsko ponudbo.
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4.7.1. KRAJINSKI PARK POLHOGRAJSKI DOLOMITI
Območje občine Dobrova-Polhov Gradec je gosto posejano tako s spomeniki naravne kot
kulturne dediščine. Med prvo velja omeniti krajinski park Polhograjski Dolomiti, oazo
hribovske ekološke raznolikosti, ki leži na zahodni meji Mestne občine Ljubljana. Gre za
območje izjemne biotske pestrosti, kjer so nahajališča nekaterih endemičnih rastlin, prav tako
pa tudi klasična nahajališča kranjskega petoprstnika in blagajevega volčina. Poleg naravnih
znamenitosti so v parku tudi številni kulturni spomeniki.
Krajinski park Polhograjski Dolomiti je bil razglašen že leta 1974 na podlagi takratnega
zakona o ohranjanju narave. Zavarovan je le formalno. Poleg občine Dobrova-Polhov Gradec
obsega tudi Mestno občino Ljubljana in občino Medvode in meri 13,938 ha. Meja parka
poteka po konturi strnjenega gozda povsod tam, kjer park meji na večja urbanizirana območja
in je določena po republiškem izhodišču v dolgoročnem planu Ljubljana 2000.

Središče Krajinskega parka Polhograjski Dolomiti je Polhov Gradec, ki se ponaša ne samo
z bogato zgodovino, pomemben je tudi njegov geografski položaj. Iz tega kraja namreč vodijo
številne planinske in druge poti k bližnjim naravnim in kulturnim znamenitostim.
Območje parka Polhograjski Dolomiti je zaradi bližine mesta in potrebe meščanov po
sprostitvi v naravi pod velikim pritiskom obiskovalcev. S primernim izvajanjem režima
varovanja bi bilo kljub velikim pritiskom možno ohranjati in revitalizirati naravne vrednote.
Zato je v okviru regije smiselno ustanoviti regijski zavod za upravljanje zavarovanih območij.
Tudi nadzor v sedanjih in bodočih parkih bi morala opravljati regijska inšpekcijska služba.
Odlok o zavarovanju krajinskega parka je potrebno novelirati v skladu z novo zakonodajo.
Poleg tega je nujno določiti upravljalca, saj je park zelo obiskan in obsežen.
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4.7.2. NARAVNA DEDIŠČINA
Po strokovnem predlogu o naravni dediščini za območje Dobrova-Polhov Gradec, ki ga je
pripravila Agencija RS za okolje, se med naravno dediščino državnega pomena uvrščajo štiri
naravne vrednote. To so Polhograjska gora, Polhograjska Grmada, rastišče kačunke v Brezjah
pri Horjulu in nahajališče fosilov pri Hrastenicah. Opisi v nadaljevanju so povzeti po
strokovnem predlogu, ki so ga pripravili na Agenciji RS za okolje in po Turističnem vodniku
po občini.
Polhograjska gora (Gora sv. Lovrenca)
Polhograjska gora predstavlja klasično nahajališče blagajevega volčina (Daphne
blagayana), nekakšnega zaščitnega znaka Polhograjcev. Poleg nekaterih endemičnih vrst je
njen vršni del tudi pomembno arheološko najdišče in je kot tako razglašeno za arheološki
spomenik. Na vrhu stoji podružnična cerkev sv. Lovrenca. Arhitekturno je gotska, opremljena
pa v baročnem slogu. Na sedlu, severovzhodno od vrha, je bila nekoč živa kmetija Logar,
katero so potomci preuredili v kmetijo odprtih vrat. Gora je zelo priljubljena planinska
destinacija, poleg tega pa je tudi edinstvena razgledna točka.
Polhograjska Grmada
Polhograjska Grmada je znamenit vrh v Polhograjskem hribovju, ki je s svojimi strmimi
pobočji in razgaljenim skalnatim vrhom pravi sinonim slednjega. Na njenih pobočjih raste
bogato in raznovrstno rastlinstvo, nekatere botanične vrste na tem prostoru so endemiti.
Uvršča se med botanične in geomorfološke naravne vrednote. Je izredno priljubljena in
obljudena planinska točka.
Rastišče kačunke v naselju Brezje
V dolini potoka, ki priteka v Dobri dol južno od Brezja pri Horjulu, je nad ribnikom
zamočvirjena uravnava na kateri raste v večjih množinah kačunka (Calla palustris). Severneje
je še en potoček, kjer pa je uravnava zaraščena s šotnimi mahovi. Rastišče je v naravnem
stanju, morebitno bi ga ogrožala le sprememba vodnega režima, zaradi bližnjega ribnika. To
je eno od potrjenih rastišč kačunke v Sloveniji, ogrožena rastlinska vrsta za botanično naravno
dediščino (Inventar najpomembnejše naravne dediščine, 1988).
Nahajališče fosilov v Hrastenicah
V opuščenem kamnolomu pri Hrastenicah so nahajališča amonitov v spodnjetriasnih
plasteh (Agencija RS za okolje, 2003).
Med pomembno tipizirano naravno dediščino na območju občine Dobrova-Polhov Gradec
sodijo še hidrološka naravna dediščina, jame, objekti drendološke naravne dediščine. Med
hidrološko naravno dediščino omenimo nekaj kvalitetno ohranjenih vodotokov.
Povirje Male Božne (Petačev graben) in Velike Božne (Potrebuježev graben)
Gre za kvalitetno ohranjene hudourne vodotoke s številnimi pritoki, šumelišči, tolmuni in
gosto obrežno zarastjo. Predstavlja biotop potočne flore in favne. Varovan je z varstvenim
režimom za hidrološko in zoološko naravno dediščino.
Jernejčev graben (Žlebeder)
Je kvalitetno ohranjen vodotok varovan z varstvenim režimom za hidrološko in zoološko
naravno dediščino.
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Mrtvica Gradaščice
Mrtvi rokav Gradaščice se nahaja pri naselju Šujica in je pomemben tudi zaradi bogatega
obrežnega rastja. Sodi v varstveni režim za hidrološko, geomorfološko in ekosistemsko
naravno dediščino.
Kočarska jama (pri Škrjavcu na Srednjem vrhu)
Kočarska jama je eden redkih jamskih objektov na pričujočem območju in je varovana z
varstvenim režimom za podzemeljsko geomorfološko naravno dediščino.
Babčarjev tabor
V naselju Babna Gora se nad dolino dviga skala stožčaste oblike s prepadnimi stenami, danes
imenovana Babčarjev tabor. Na njegovem vrhu je majhen prostor, kjer so še danes vidni
sledovi gradnje, verjetno ostanka stolpa, ki je nekoč služil za nadzor nad vrati vstopa v
polhograjsko območje. Ohranjen je južni in zahodni obrambni zid ter obrambni stolp.
Ostankov zgradbe žal nobeden še ni natančneje raziskoval. Ljudsko izročilo pa pravi, da so v
času turških vpadov s tega mesta pogumne žene z vrelo vodo odganjale turško drhal in jo iz
kraja tudi pregnale. Od tod tudi ime vasi. Babčarjev tabor sodi tudi v seznam arheološke
dediščine.

Slika 3: Babčarjev tabor.
Foto: I., Belec, 2003.

Na območju Polhograjskega hribovja je bogato tudi rastlinje. Območje se uvršča med
botanično pomembna območja v Sloveniji, saj gre za naravno ohranjeno in vrstno bogato
območje za rastline (Jogan, 2005). Kranjski petoprstnik, dišeči volčin, blagajev volčin,
kranjska lilija, clusijev svišč so najbolj dragocene cvetlice s tega področja. Na nižinskih
travnikih pa lahko najdemo tudi zaščiten cvet močvirske logarice, poznane pod imenom
močvirski tulipan.
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KARTA 14: Naravna dediščina v občini Dobrova-Polhov Gradec.
Naravne vrednote državnega pomena
1. Polhograjska gora
2. Polhograjska Grmada
3. Brezje pri Horjulu – rastišče kačunke
4. Hrastenice – nahajališče fosilov
Območja hidrološke naravne dediščine
5. Mala voda
6. Horjulščica
7. Prosca
8. Gradaščica – mrtvi rokav
9. Jarčji potok
10. Ostrožnik – dolina
11. Petačev graben
12. Potrebuježev graben
13. Jernejčev graben
Naravne vrednote lokalnega pomena
14. Babčarjev tabor
15. Melinca jama
16. Kočarska jama
Dendrološke naravne vrednote
17. Zagoriški hrib – gozdni rezervat
18. Polhov Gradec – grajski vrt
19. Polhov Gradec – lipa
20. Polhov Gradec – črna topola
21. Gora – lipi pri kapelici
22. Pristava pri Polhovem Gradcu – divji kostanji
23. Dvor pri Polhovem Gradcu – divja kostanja
24. Babna Gora – dob
25. Hruševo – lipa
26. Hruševo – hruška
27. Šujica- gozd črne jelše
28. Stranska vas – vrbe
29. Devnik –bukev
30. Črni Vrh – smreka
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4.7.3. KULTURNA DEDIŠČINA
Malokje v Sloveniji se nam na tako majhnem območju razkriva tako bogata kulturna
dediščina, kot v Polhovem Gradcu in Polhograjski dolini, kjer številni kulturni spomeniki
presegajo krajevni pomen. Poleg različnih umetnostnih zvrsti, ki zaznamujejo sakralno in
arhitekturno kulturno dediščino (kot so srednjeveške freske, poznogotsko kiparstvo in
renesančno-baročna grajska arhitektura), so na Polhograjskem številne znamenitosti
arheološke, zgodovinske in etnološke kulturne dediščine. Kar osem objektov oziroma območij
se uvršča med pomembnejšo kulturno dediščino. Polhograjski grad, Grajski park in Neptunov
vodnjak ter cerkev sv. Petra v Dvoru so razglašeni spomeniki državnega pomena. V
nadaljevanju so predstavljeni najpomembnejši objekti kulturne dediščine. Večina izmed njih
je vključenih tudi v Blagajeve tematske poti, kjer sledi podrobnejši opis. Opisi v nadaljevanju
so povzeti po strokovnih zasnovah, ki so jih pripravili na Zavod za varstvo kulturne dediščine
in po Turističnem vodniku po občini.
Grad Polhov Gradec
Grad je večnadstropen, preurejen v nadstropni dvorec. Stoji ob robu parka z baročno
zasaditvijo in renesančnim vodnjakom. V gradu je ohranjena kapela in del štukaturnih
okrasov. Razglašen je za kulturno zgodovinski spomenik državnega pomena.
Park gradu Polhov Gradec
Zasnova parka je iz 17. stoletja. V njem stoji znamenit Neptunov vodnjak s štirimi
nimfami.
Neptunov vodnjak
Renesančni vodnjak z nimfami je iz sredine 17. stoletja in stoji v dvoriščnem delu ob
gradu Polhov Gradec. Velja za najstarejši tovrstni vodnjak na Kranjskem.
Cerkev sv. Petra v Dvoru pri Polhovem Gradcu
Poznogotska cerkev z dvoransko zasnovo in izstopajočim prezbiterijem je vzorec
slovenske renesančne gradnje 16. stoletja. Ima kamnoseško obdelan portal in poznogotski
leseni strop z renesančnimi prvinami.
OKV KD Polhov Gradec – Črni Vrh
Med pomembnejšo kulturno dediščino se uvršča območje kompleksnega varstva kulturne
dediščine Polhov Gradec - Črni Vrh. Območje kompleksnega varstva kulturne dediščine je
enota človekovega okolja v odprtem prostoru, ki vsebuje eno ali več ožjih območij z
medsebojno prostorsko in vsebinsko povezano kulturno dediščino.
Sakralno kulturno dediščino predstavljajo številne cerkvice in množica znamenj in kapelic
po vseh krajih. Po hribih, a tudi po ravninah se belijo v glavnem obnovljene cerkvice. Večina
podružničnih cerkva je prvič omenjena leta 1526, ko je bil zaradi uvajanja turškega davka
popis cerkva in njihovih dragocenosti. Gosta posejanost cerkva po hribovju kaže na krščansko
preteklost, vera pa je še danes močno prisotna v življenju večine družin na Polhograjskem.
Cerkev Matere Božje na Dobrovi
Cerkev na Dobrovi imenovana tudi Marija v leščevju je tipična baročna cerkev, ki je bila
nekdaj najbolj obiskana božja pot na Kranjskem. V Valvasorjevem času 17. stoletja je bilo na
nekatere dneve opravljeno celo 20 do 26 maš. Tudi dvanajst vdolbin iz leta 1744 ob cerkvi, ki
so služile za spovednice, dokazujejo velik obisk. Božjepotna cerkev ali vsaj kapela naj bi tam
stala že pred letom 1231, ko so sezidali večjo. Valvasor dobrovsko cerkev imenuje eno
68

najstarejših cerkva v vsej deželi Kranjski, po nekaterih virih naj bi segala v leto 970. Na
Dobrovo so posebno radi romali Ljubljančani. Za postavitev sedanje cerkve, ki so jo sezidali
med leti 1711 in 1716, ima velike zasluge baron Franc Bogomir Polhograjski, tedanji stolni
kanonik in dekan v Ljubljani. Narejena je po načrtih Gregorja Mačka, prav tako kot cerkve na
Šmarni gori in v Novi Štifti na Dolenjskem. Posvečena je bila leta 1747. V cerkvi velika črna
kamnita plošča z latinskim napisom spominja na ta dogodek.
Cerkev je centralnega tipa z osmerokotno ladjo in prezbiterijem, ki sta pokrita s
kupoloma. Zvonik je bil povišan 1752. leta. Na zunanjščini je več sklepnikov z oboka prejšnje
cerkve. Nad ladjo je razgibano oblikovana svetlobnica. Freske je naslikal Matija Bradeško
1876. leta. Glavni oltar je delo Matije Tomca.
Cerkev sodi v prvi varstveni režim in je na seznamu predlaganih spomenikov.
Samostan Marijinih sester na Dobrovi
Romarska cerkev Matere Božje je potrebovala veliko župnišče, ki danes spominja na grad
in stoji zraven cerkve. Poslopje je bilo zgrajeno v drugi polovici 18. stoletja in je bilo poleg
osnovne funkcije namenjeno prenočevanju romarjev k znameniti božjepotni cerkvi Matere
Božje. Mogočna trietažna zgradba pravokotne tlorisne zasnove z devetosno glavno fasado
poudarjeno v osrednji osi z vhodom in dvojnimi okni s kamnitimi okvirji v etažah, je danes
samostan Marijinih sester.
Cerkev sv. Elizabete na Podrebri
Cerkev, prvič omenjena leta 1436, je bila temeljito predelana v 16. stoletju, ko je bil
pravokotni ladji prizidan tristrano zaključen zvezdano obokan prezbiterij z vmesnim
prostorom oddeljenim od ladje z visokim slavolokom. Klasicistično fasado je cerkev dobila
sredi 19. stoletja. Na južni steni ladje je freska sv. Nedelje datirana med leti 1520 in 1530.
Cerkev je razglašena za umetnostno arhitekturni spomenik lokalnega pomena.
Ob obnovi cerkve so tu odkrili človeške ostanke, saj je bila to nekoč farna cerkev s
pokopališčem. Glede na konfiguracijo terena pa je tu domnevno tudi obstoj manjše naselbine.
Med arheološkimi najdbami bi v tem delu izpostavili arheološko najdišče na Polhograjski
gori, ki je uvrščeno na seznam pomembnejše kulturne dediščine. Gre za poznorimsko utrjeno
naselbino, vidni so ostanki obzidja. Sodi v prvo varstveno stopnjo.
Med predlogi za razglasitev spomenika lokalnega pomena je tudi naselbina na Marinčevi
planini. To je prazgodovinska naselbina s pripadajočim grobiščem. Odkriti so bili ostanki
lončenine, kalupov itd.
Na obravnavanem območju je bogata tudi naselbinska dediščina. Čeprav naselja še zdaleč
niso taka kot včasih, pa se je po posameznih vaseh kljub spremembam v bivalni kulturi
ohranilo še mnogo dragocene ljudske stavbne dediščine. Med kulturno dediščino
naselbinskega tipa se uvrščajo vaška jedra štirih občinskih naselij, ki so bogata s profano in
sakralno stavbno dediščino.
Vaško jedro Butajnova
Butajnova je gručasta vas z razgibanim talnim sistemom in s številnimi prepletajočimi se
vaškimi potmi. V jedru so stavbe značilnega podolžnega tlorisa, pokrite s simetričnimi
dvokapnimi strehami. V vasi je tudi znamenita cerkev sv. Ane, ki je na seznamu predlogov za
razglasitev za spomenik lokalnega pomena.
Vaško jedro Šentjošt nad Horjulom
Šentjošt je slemenska vas v povirju Male Božne in Horjulščice s starejšim stavbnim
fondom, ki datira v 19. stoletje. V historičnem jedru vasi na slemenu sta dve cerkvi, cerkev
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sv. Jošta in cerkev sv. Janeza Evangelista. Starejša cerkev sv. Jošta iz 13. stoletja je
predlagana za spomenik lokalnega pomena. Cerkev je bila večkrat predelana v skladu s
sočasnimi umetnostnimi tokovi. V ladji so freske iz 15. stoletja, v prezbiteriju pa iz začetka
16. stoletja. Zvon z letnico 1354, delo zvonarja Vivenciusa, naj bi domnevno veljal za
najstarejši ohranjeni zvon na Slovenskem. Tudi zvon z letnico 1400, stara grobnica pod
notranjim tlakom in baročni oltarji iz leta 1746 dokazujejo posebno vrednost te cerkve. V
omenjeni vasi je zanimiva tudi hiša Šentjošt številka 9, ki je razglašena za kulturno
zgodovinski spomenik kot profana stavbna dediščina. Gre za regijsko značilno enonadstropno
hišo s tradicionalno tlorisno zasnovo. Kamnita portala nosita letnici 1842 in 1894. Na fasadi
so ohranjeni fragmenti zidne poslikave in stenska niša.
Vaško jedro Dvor pri Polhovem Gradcu
Dvor je gručasta vas, katere jedro je zasnovano okoli cerkve sv. Petra in osrednjega
manjšega trga z lipo. Ohranjena je historična zazidalna struktura, starejši objekti datirajo v
drugo polovico 19. stoletja.
Vaško jedro Polhov Gradec
Polhov Gradec je gručasta vas z izrazito silhueto. Vaško jedro Polhovega Gradca sodi
med naselbinsko dediščino in je predlagano za razglasitev kot urbanistični spomenik.
Ohranjeni so tlorisni sistem zazidave ter številni objekti iz 19. stoletja. Stare hiše so
arhitektonsko skromnejše, ambicioznejši so portali, zlasti takoimenovani »črni portali« z
vbrušenimi geometrijskimi ali rastlinskimi motivi, večinoma iz 19. stoletja. Ena najbolj
izstopajočih zgradb je Oštetarjeva hiša številka 33, ki se uvršča med pomembnejšo kulturno
dediščino in je razglašena za kulturnozgodovinski spomenik. Gre za alpsko arhitekturo z
baročnimi dopolnitvami. Izvira iz začetka 16.stoletja, njen prebivalec pa je bil nekoč grajski
oskrbnik. Od takrat je v spodnji hiši lesen strop, v veži obok, ki je preprežen s sosvodnicami,
kamnoseško oblikovani polkrožni portali poznogotskih oblik za vhode v sosednje prostore in
zanimivo stopnišče. Med razglašene kulturno zgodovinske spomenike v Polhovem Gradcu se
uvršča tudi hiša številka 17. To je poznobaročna, majhna, vrhhlevna lesena in ometana
kmečka hiša, krita s strmo dvokapno opečno streho. Ohranjen je tudi interier in več starejših
stavbnih členov. Hiša številka 50 ima črn pravokotni portal z letnico 1842 in inicialkama SR
(Simon Rupnik), na frčadi pa tri niše s kipi, ki jih je naredil kasnejši lastnik - podobar Jernej
Trnovec (1846-1933). Nekaj posebnega je Cigarova hiša številka 64 s kamnoseškim portalom
in letnico 1734 na eni strani, pravokotnim portalom in letnico 1858 na drugi strani ter različno
velikimi okenci.
V Polhovem Gradcu je v okviru stavbne dediščine potrebno omeniti tudi gostilno Pri
Pratkarju. Nadstropna podolžna hiša pod skupno streho druži gostinski, bivalni in skladiščni
del. Streha je simetrična dvokapna s čopi. Vhodna fasada datira z letnicama 1843 in 1895 na
portalih. V nadstropju je lesen gank.

Slika 4: Gostišče pri Pratkarju v Polhovem Gradcu.
Vir: Turistično društvo, 2005.
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Glažarjeva domačija Babna Gora številka 11
Domačija je stisnjena prav pod Skale in Rupe na obrobju Vetrnika (554 m). Po ustnem
izročilu ima domačija tako ime zato, ker naj bi tam pred dvesto leti izdelovali steklo. Zadnjih
deset let pa pri tej hiši izdelujejo diatonične harmonike, ki imajo napis Glažar. Hiša ima
zanimiv lesen portal z vžgano razdeljeno letnico 18-64. Dvokrilna vrata so lepo okrašena z
rezbarskimi pripomočki. Pri hiši imajo še nekaj zanimivosti. Hranijo zanimivo prozorno
stekleničko, zaprto z lesenim čepom, ki jo je iz italijanskega ujetništva v prvi svetovni vojni
prinesel Janez Škof. Zanimiva je predvsem zaradi vsebine in vprašanja, kako so izdelovalci
vse predmete spravili vanjo. V njej je križ obdan s številnimi mučilnimi orodji in predmeti,
povezani z Jezusovo smrtjo na križu. Ob domačiji so Glažarjevi naleteli na zanimiv naraven
pojav. Iz posameznih lukenj med kamenjem v bregu je pihal zrak. Ta pojav si lahko ogleda
tudi vsak mimoidoči. Ljudje pravijo, da so v Skalah proti Veterniku manjše kraške jame in
možno je, da je prepih povezan z njimi. Mogoče je vse skupaj dalo kraju tudi ime - Vetrnik
(Kavčič, 2000).
Med etnološke spomenike sodi tudi kozolec. Največji kozolec »toplar« v okolici s po
petimi »štanti« na vsaki strani je v naselju Briše pri Mačk 24. V Babni Gori pa stoji 120 let
star kozolec toplar, ki je bil pozneje obnovljen. Zaradi njegove uporabnosti in posebne
gradnje, katerega bistveni del so visoki stebri - stogovci ter vodoravno položeni drogovi - late
in ker je v celoti pokrit s streho, je slovenski kozolec izjemen med podobnimi poslopji v
evropskih predelih. Včasih je služil za sušenje in shrambo raznih poljskih pridelkov, žita,
detelje, fižola in sena ter kot poslopje za spravljanje vozov in različnega poljskega orodja.
Danes je namenjen za klubske prostore turističnega društva Vetrnik in za organiziranje raznih
kulturnih prireditev.
Med etnološke zanimivosti obravnavanega območja prištevamo tudi številne dejavnosti,
ki jih ohranjajo domačini. Na primer rezbarstvo, mizarstvo, izdelovanje harmonik, čevljarska
obrt, izdelovanje lanenega platna, žganjekuho, ovčerejo, črno kuhinjo, mlinarstvo, kovaštvo,
pletarski izdelki, podobarstvo (restavriranje starih predmetov in izdelovanje kipov),
klekljarstvo. V Polhovem Gradcu deluje klekljarsko društvo – prvo slovensko društvo
klekljaric. Letos so praznovali 100. obletnico čipkarske šole in 10. obletnico ustanovitve
društva. Vsako leto sodelujejo s svojimi izdelki na številnih prireditvah v kraju in izven njega.
Tehnično kulturno dediščino predstavljajo predvsem stare žage in mlini. Na tem mestu naj
omenimo Domačijo v Polhovem Gradcu številka 12 s še delujočo kmečko žago. Hiša je bila
zgrajena leta 1889, žaga s strojem pa je bila izdelana okoli leta 1910.
Spomeniki najnovejšega obdobja so povezani predvsem z dogodki obeh svetovnih vojn na
naših tleh.
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KARTA 15: Kulturna dediščina v občini Dobrova-Polhov Gradec.
Pomembnejša kulturna dediščina in pomembnejša območja kulturne dediščine
1. Grad Polhov Gradec
2. Neptunov vodnjak
3. Park gradu Polhov Gradec
4. Cerkev sv. Petra
5. Arheološko najdišče Gora sv. Lovrenca
6. Spomenik Blagajevemu volčinu
7. Ošetarjeva hiša – Polhov Gradec
8. Območje kompleksnega varstva kulturne dediščine Polhov Gradec - Črni Vrh
Razglašeni spomeniki (državnega / lokalnega pomena)
1. Grad Polhov Gradec
2. Neptunov vodnjak
3. Park gradu Polhov Gradec
4. Cerkev sv. Petra
6. Spomenik Blagajevemu volčinu
9. Ošetarjeva hiša v Polhovem Gradcu
10. Hiša Polhov Gradec 17
11. Gostilna Pri Pratkarju na Pristavi pri Polhovem Gradcu
12. Hiša Šentjošt 9
13. Cerkev sv. Elizabete - Podreber
14. Spomenik padlim v NOB na Dobrovi
15. Spomenik NOB pri Gavgarju v Hrastenicah
16. Spomenik zmagi partizanov nad Italijani v Hrastenicah
17. Partizanski dom na Ključu
Predlogi za razglasitev (lokalnega pomena)
5. Arheološko najdišče Gora sv. Lovrenca
18. Naselbina na Marinčevi planini – Planina nad Horjulom
19. Hiša Planina nad Horjulom 7
20. Hiša Butajnova 23 (Jurman)
21. Hiša Butajnova 31 (Starekeš)
22. Domačija Butajnova 46 »Cecnk«
23. Domačija Šentjošt 44 »Krvinet«
24. Hiša Setnik 6
25. Hiša Dolenja vas 6
26. Domačija Podreber 3
27. Hiša Srednja vas 6
28. Hiša Šujica 11
29. Mlin in žaga Setnik 5
30. Domačija z žago Polhov Gradec 12
31. Cerkev sv. Lenarta na Črnem Vrhu z vplivnim območjem
32. Cerkev sv. Jedrti na Selu z vplivnim območjem
33. Cerkev sv. Uršule na Setnici z vplivnim območjem
34. Cerkev sv. Lovrenca z vplivnim območjem
35. Cerkev sv. Andreja na Planini nad Horjulom z vplivnim območjem
36. Cerkev sv. Ane na Butajnovi z vplivnim območjem
37. Cerkev sv. Jošta v Šentjoštu nad Horjulom z vplivnim območjem
38. Cerkev Marijinega rojstva v Polhovem Gradcu
39. Cerkev sv. Jurija na Brišah z vplivnim območjem
40. Cerkev sv. Nikolaja v Dvoru pri Polhovem Gradcu
41. Cerkev Matere Božje na Dobrovi z vplivnim območjem
42. Cerkev sv. Martina v Podsmreki
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4.7.4. DRUŠTVA IN ORGANIZACIJE V OBČINI DOBROVA-POLHOV GRADEC
Število društev oziroma organizacij in njihova aktivnost kaže na ljudsko moč prebivalcev
nekega območja. Društva povezujejo krajane v neko celoto, z njimi kraj živi. Prek društvene
dejavnosti se na najbolj pristen način lahko pritegne krajane v aktivno delovanje za razvoj
turizma. V okviru društev člani skrbijo za organiziranje predstav in prireditev in skrbijo za
življenje neke skupnosti. To je v današnjem času vedno bolj pomembno, saj večina
podeželanov hodi na delo v mesta in s tem večji del svojega življenja preživi izven kraja
bivanja. Nekoč, ko je prevladovala kmetijska dejavnost, so ljudje že tako ali tako živeli bolj
povezano s svojim krajem in sovaščani.
Turistična društva
Turistična društva pomembno posegajo na področje turizma, in na področje celotnega
življenja in dela v posameznih lokalnih skupnostih. Na podeželju le-ta predstavljajo jedra, v
okviru katerih se ljudje interesno združujejo, zbirajo, istovetijo, uresničujejo veliko svojih
interesov in potreb ter nadomeščajo večino tistega, kar sodobni način življenja jemlje.
Pretežne dejavnosti turističnih društev so v ozaveščanju prebivalstva, pospeševanju delovanja
turističnega podmladka (turistični krožek), organizaciji čiščenja in urejanja kraja, organizaciji
tekmovanj za urejenost kraja (najbolj urejena hiša), nameščanju turističnih talnih oznak,
izdajanju turističnega propagandnega gradiva z ožjega območja delovanja društva,
organizaciji prireditev, izletov in usposabljanja za članstvo, šolanje turističnih vodnikov.
Posebej veliko si prizadevajo za ohranjanje naravne in kulturne dediščine ter šeg, navad in
starih običajev. Poseben problem v društvih so finance, saj morajo društva pridobiti denar v
glavnem sama. Ker delujejo turistična društva na amaterski bazi, je pogosto prisotno
pomanjkanje turističnih znanj. V njem se zbirajo tisti, ki jih turizem zanima, predvsem
krajani, ki so pripravljeni v svojem kraju aktivno delovati na področju turizma in s tem
prispevati k razvoju in aktivnemu delovanju domačega kraja. Ne gre za strokovno izobražen
kader. Veliko pa bi bilo potrebno narediti tudi na področju sistematike v dolgoročno
usmerjeno delovanje pri razvoju turizma na podeželju.
Znotraj občine delujejo številna društva. Pred leti pa so ustanovili Turistično zvezo
Dolomiti, ki povezuje razdrobljena turistična društva in druge organizacije na področju
turizma. To je omogočilo številne skupne akcije, ki popestrijo življenje na tem območju,
poleg tega pa uspešno doprinesejo k razvoju turizma v občini. Združeno lahko snujejo
turistične produkte kot skupno ponudbo na nekem geografsko zaokroženem območju. Pred
tremi leti so pod vodstvom gospe Helge Kuclar izpeljali prvo šolanje turističnih vodnikov.
Tečaj je opravilo kar 19 kandidatov, na žalost pa so danes dejavni le še trije vodniki. K temu
je po mnenju nekaterih veliko pripomogla slaba komunikacija med vodniki in pobudniki
razvoja turistične dejavnosti v občini. Velik pridobitev za razvoj turistične dejavnosti je tudi
priprava manjšega turističnega vodnika, v katerem so zbrane glavne naravne in kulturne
znamenitosti kraja ter predstavljene planinske in kolesarske poti po občini. Pomanjkljivost
vodnika je, da ne vključuje produktov in ponudbe tega območja. Prav s promocijo gostišč,
turističnih kmetij, raznih organiziranih ogledov pa občina lahko obiskovalcem ponudi nekaj,
od česar ima lahko tudi sam kraj oziroma okoliš korist. Poleg tega vodnika ni možno kupiti v
prosti prodaji. Že nekaj let v začetku januarja vsa gospodinjstva v občini po zaslugi Turistične
zveze dobijo Koledar prireditev za celo leto, kar je odlična promocija dogajanja v regiji.
Pripravili so tudi spletne strani, na katerih je predstavljena Polhograjska dolina s hribovjem
ter naravni in kulturni spomeniki tega območja.
V občini Dobrova-Polhov Gradec delujejo številna kulturna in športna društva, ki skrbijo
za življenje skupnosti. Zelo dejavna so tudi društva povezana z naravo, kot na primer lovske
družine, ribiška družina in čebelarsko društvo.
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Gledališka skupina KUD Dolomiti je zelo uspešna pri promoviranju občine izven njenih
meja. V letošnji sezoni so se odločili za pripravo gledališkega abonmaja s šestimi
predstavami. Po eni strani to za gledalce pomeni ugodnejše predstave, igralska skupina pa si
je na ta način zagotovila prodane predstave. Predstave se odvijajo v KUD na Dobrovi in prav
zaradi bližine glavnega mesta in ugodnejših predstav se tudi Ljubljančani odločajo za nakup
abonmajev.
Javni zavod Polhograjska graščina
Javni zavod Polhograjska graščina je bil ustanovljen leta 1992, z letom 2003 je
ustanovitelj javnega zavoda občina Dobrova-Polhov Gradec. Temeljna dejavnost javnega
zavoda je varstvo kulturnih in zgodovinskih spomenikov in posredovanje kulturnih vrednot.
Za uresničevanje ciljev opredeljenih v statutu je javni zavod Polhograjska graščina pripravil
celovit vsebinski program strokovnega, kulturnega in umetniškega delovanja z jasno razvojno
vizijo. Kompleksen vsebinski program je bil zasnovan v letu 2002 in je podan v okviru
projekta »Blagajana in druge (g)rajske rože«. Vsebinska zasnova projekta je oprta na krajevno
zgodovino in etnobotanično izročilo. V Polhograjski graščini je predvidena vrsta stalnih in
občasnih dejavnosti in postavitev. Povezane so s turistično, gostinsko in kulturno ponudbo
kraja, s svojim spremljajočim izborom dejavnosti pa imajo pomembno prezentacijsko,
izobraževalno in promocijsko funkcijo. Dejavnosti so primerne zaradi vpetosti v lokalno
tradicijo in ruralno okolje, prav tako izvirajo iz grajske kulturne dediščine in ambienta, ki sta
dolgo gojila in ohranjala tradicionalno znanje o zdravilstvu in zeliščarstvu. Končni cilji
projekta so obuditev kulturnega dogajanja, gospodarskih dejavnosti v graščini z nadgradnjo
lokalne etnobotanične tradicije, grajske kulturne dediščine v sodobnost ter spodbujanje
lokalnega razvoja in promoviranje kulturne dediščine (Javni zavod Polhograjska graščina,
2005).
V program sodi tudi priprava in organizacija turističnih ogledov za obiskovalce. V
program turistične ponudbe so zajeti najprivlačnejši spomeniki in znamenitosti kulturne
dediščine na Polhograjskem. Program je primeren za organizirane skupine, predvsem za
šolske in druge izobraževalne ekskurzije. Za organizirane skupine je ob predhodnem
dogovoru možno oblikovati tudi program celodnevne ekskurzije. Ogled posameznega
kulturnega spomenika s turističnim vodnikom traja približno 45 minut, lahko pa se odločimo
za celotni program, ki zajema vse tri oglede kulturnih znamenitosti na Polhograjskem.
Obiskovalci lahko izbirajo med tremi programi: Zgodovinsko kulturna dediščina Polhovega
Gradca, Gotska cerkev sv. Petra v vasici Dvor pri Polhovem Gradcu ali Polhograjska graščina
in muzej krajevne zgodovine (Javni zavod Polhograjska graščina, 2005).
Turistična društva na podeželju so stvarni pospeševalec razvoja turizma na podeželju, še
posebej na tistih območjih, kjer večjih turističnih ponudnikov ni, kar velja tudi za občino
Dobrova-Polhov Gradec. V okviru turističnih društev na podeželju tečejo dogovori o razvoju
turizma na teh področjih, se ohranjajo in sodobnim razmeram prilagajajo pozitivne tradicije
ljubiteljskega in prostovoljnega dela, ki je značilno za sodoben razvoj. V sodobnem svetu je
prostovoljno delo mnogo bolj uveljavljeno in cenjeno kot pri nas (Kulovec et al., 1999). Za
kvalitetno in uspešno delovanje društev in organizacij na nekem območju je nujno
medsebojno povezovanje in sodelovanje. Turistična zveza, Javni zavod Polhograjska graščina
in občina bi morali delovati kot eno telo, produkte svojega delovanja pa povezovati v
celovito ponudbo območja.
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4.7.5. KULTURNI OBJEKTI
Na podeželju se dogaja kulturni utrip v glavnem v okviru šol ter kulturnih in etnografskih
društev.
Kulturni dom
Večina kulturnih prireditev v občini se odvija v kulturnem domu na Dobrovi ali pa v
Kulturnem domu Jakoba Trobca v Polhovem Gradcu. Večkrat letno pa se krajani srečujejo
tudi v KPD Ivan Cankar v Šentjoštu.
Polhograjska graščina
V zadnjem času je kot zelo primeren kulturni prostor izkoriščena tudi Polhograjska
graščina, kjer se odvijajo številni koncerti klasične glasbe, razstave in druge prireditve.
Prostore je možno najeti za organizacijo najrazličnejših srečanj, kulturnih prireditev,
seminarjev, predavanj, tiskovnih konferenc ali slavnostnih sprejemov. V najem se oddaja tudi
park kot kulturno prireditveni prostor. Od leta 2004 dalje so v graščini možne poroke. Urejena
je poročna dvorana, po končanem obredu pa lahko svatovska druščina nazdravi v prijetnem
ambientu grajskega parka. V graščinskih prostorih je na ogled muzejska zbirka, ki prikazuje
življenje in zgodovinsko dogajanje v kraju in hrani številne arheološke najdbe ter redke, ter
zato toliko dragocenejše predmete iz grajskega načina življenja.
Muzej krajevne zgodovine
Muzej krajevne zgodovine ima svoje prostore znotraj graščine v Polhovem Gradcu. Sem
se je muzejska zbirka preselila leta 1997, prej pa je imela od leta 1988 začasno mesto v kapeli
na Kalvariji.
Vsi razstavljeni predmeti v zbirki so s Polhograjskega in so jih uporabljali ljudje, ki so
tukaj živeli in delali. Vsi predmeti so bili zbirki darovani ali posojeni, kar spričuje tudi
spoštovanje Polhograjcev do svojih prednikov in do domačega kraja. V njej najdemo
arheološke najdbe, ki pričajo o poselitvi Polhovega Gradca in okolice pred več kot 2000 leti,
v njej so predmeti, ki pričajo o življenju polhograjskih graščakov, nekaj stvari o pomembnih
osebah, ki so tu živele (Gregor Rihar, Jernej Trnovec …). Da bi podrobneje spoznali življenje
prednikov imajo v zbirki tudi predmete iz njihove vsakdanje rabe v gospodinjstvu, kmetijstvu,
obrti, trgovini ... Na ogled so tudi deli vojaške opreme različnih vojska, ki so zasedale
Polhograjsko dolino. (Javni zavod Polhograjska graščina, 2005)
Največje znamenitosti iz muzeja so:
-Keltska fibula, sponka iz 4. do 3. stoletja pr. Kr. Le-ta nakazuje prometno smer in
povezavo z današnjo severno Italijo čez naše ozemlje.
-Žebelj rimskega vojaškega čevlja iz začetnega obdobja rimskega osvajanja naših krajev
okoli začetka našega štetja.
-Dva rezbarsko oblikovana lesena dekorativna podstavka z oltarja grajske kapele iz druge
polovice 17. st., ko je Mark Anton Kunstl I. preurejal polhograjsko graščino.
-Nova kranjska pratika za prestopno leto 1796, ena redkih tiskanih pratik, ohranjenih na
podeželju.
-Skupaj zlepljene Bukvice iz 1794. in molitvenik iz 1806. leta, ki sta pomembna za
vzdrževanje tradicije slovenskega knjižnega jezika iz 16. st.
-Blagajev kotliček za kuhanje rožnega olja iz cvetov vrtnic, druga polovica 19. st.
-Del lesene cevi polhograjskega vodovoda iz 19. st., ko je Polhov Gradec l. 1895 dobil
litoželezne cevi, leseni del pa je ostal v zemlji vse do 1987. leta.
-Emajlirana značka v obliki bršljanovega lista z datumom 30.5.1917 in napisom:
deklaracija. Kljub zavrnitvi v dunajskem parlamentu je majniška deklaracija postala slovenski
narodni program.
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-Pločevinasta značka domačina v obliki trikotnika s taboriščno številko 59871 iz
koncentracijskega taborišča Dachau.
-Volilne kroglice za prve volitve po 2. sv. vojni v Demokratični federativni Jugoslaviji iz
novembra 1954 (Turistični vodnik, 2001).
Krajevni muzej je odprt vsako prvo nedeljo v mesecu od 14.00 do 17.00, za organizirane
skupine pa so potrebne predhodne najave.
V letu 2004 je v Angleškem stolpu pri Polhograjski graščini začel delovati turistični
informativni center TIC. Obiskovalcem na tem mestu turistični vodniki posredujejo
informacije o turistični ponudbi in o aktualnem dogajanju v občini Dobrova-Polhov Gradec.
Poleg tega pa lahko tu kupijo razglednice, spominke, zemljevid Polhograjskega hribovja z
okolico. TIC je odprt vsako nedeljo od 14.00 do 16.00 ure ter v času strokovnih ogledov. Po
mnenju vodnikov je lokacija informacijskega centra sicer ugodna, funkcionalnost prostorov
pa je zelo slaba. Prostor je namreč zelo majhen in temen, poleg tega pa manjka tudi boljša
označenost informacijske točke v samem kraju
Polhov Gradec (npr. na avtobusni postaji).
Obiskanost je tako zelo slaba. V zimskem času so
se odločili TIC zapreti. Zelo dobrodošla bi bila
velika tabla z zemljevidom in vrisanimi
planinskimi in kolesarskimi potmi v okolici ter
drugo
rekreacijsko
infrastrukturo
in
znamenitostmi, ki bi bila postavljena v bližini teh
in prostorov. Tako bi bil sam namen
informacijskega centra bolj jasen tudi izletnikom
in obiskovalcem.

Slika 5: Angleški stolp je prostor, kjer ima svoje skromne
prostore informacijska točka v Polhovem Gradcu.
Foto: M. Hribernik, oktober 2005.

Med kulturne prostore vsekakor sodijo tudi knjižnice. V občini so tri knjižnice, za katere
pa na žalost velja, da se soočajo z veliko prostorsko stisko in tako ne morejo služiti kot
prostor kulturnih dogodkov in druženja, kar je v današnjem času vse bolj pogosta funkcija
knjižnic. V njih se izvajajo programi namenjeni otrokom (npr. pravljične urice), katerim pa se
vedno pridružijo tudi starši. Toda kot sem že omenila, na območju občine Dobrova-Polhov
Gradec knjižnice služijo zgolj njenim osnovnim namenom - izposoji knjig.
Razne kulturne prireditve oziroma druženja se dogajajo tudi izven omenjenih objektov.
Večina naselij v občini ima tudi gasilski dom. In prav to je prostor, ki ga občani nemalokrat
izkoristijo za druženje in zbiranje različnih skupin. V gasilskem domu na Dobrovi se na
primer redno srečujejo upokojenci.
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4.7.6. PRIREDITVE V OBČINI
Za predstavitev koledarja prireditev sem se odločila, ker menim, da tudi prireditve lahko
privabijo številne goste in poskrbijo za dobro promocijo krajev in se kot take uvršajo med
turistično ponudbo območja. Poleg tega pa so razni dogodki v občini oziroma v kraju
pomembni tudi z vidika domačega prebivalstva, ki se ob tem srečuje in povezuje. Kulturni in
športni dogodki ter veselice povezujejo ljudi v neko celoto. Marsikatera kulturna ali športna
prireditev poskrbi tudi za ohranitev kulturne in etnološke dediščine in jo na tak način prenaša
tudi na mlajše. To, da mladi krajani in občani poznajo svoj kraj, njegovo zgodovino in
kulturno bogastvo pa je za nadaljni razvoj turizma in občine nasploh zelo pomembno.
Ena od prireditev, ki je po mojem mnenju izredno dobro zasnovana je Dan pod
Lovrencem. Gre za zabavno prireditev oziroma veselico, ki pa se začne z bogatim kulturnim
programom in nadaljuje s prikazovanjem etnološkega bogastva območja na zelo zabaven
način. Izpostavila bi tudi športno prireditev, vsakoletni nočni pohod na Grmado, ki pritegne
ogromno ljudi iz bližnje in daljne okolice ter celo iz tujine. Obe prireditvi sta v nadaljevanju
podrobneje predstavljeni. Zelo primeren prostor za kulturne prireditve je Polhograjska
graščina, ki je v zadnjih letih veliko bolje izkoriščen. Enkrat mesečno prirejajo v prostorih
graščine grajske glasbene večere, tu se odvijajo tudi razstave in prireditve kot so Salamaijada,
Blagajevi dnevi.
Dan pod Lovrencem
TD Briše vsako leto v mesecu juniju pripravi odmevno turistično prireditev Dan pod
Lovrencem. V preteklem letu 2005 je bila to že petnajsta prireditev po vrsti. Gre za
tradicionalno prireditev s sejemskim delom in kulturno-zabavnim programom, kjer se
predstavljajo kmetje, ponudniki značilnih lokalnih proizvodov, šole ter kulturno-glasbene
skupine.
Ena od nalog društva je tudi skrb za ohranjanje kulturne dediščine in predstavitev le te
širši javnosti. Vsako leto je rdeča nit omenjene prireditve ena od domačih obrti, ki je bila v
preteklosti značilna za ožje ali širše polhograjsko območje in je pomenila našim prednikom
vir zaslužka oz. preživetje. Prireditev se prične s sprevodom v vasi Briše pri Polhovem
Gradcu. V sprevodu sodelujejo narodne noše, folklorne skupine, jahači, konjske vprege,
traktorji s kmečkimi vozovi, harmonikarji, pridružijo pa se jim tudi starodobna vozila,
motocikli, lojtrniki, gumi vozovi s konjsko ali traktorsko vprego … Atraktiven sprevod se vije
po cesti od Briš proti Polhovem Gradcu do prireditvenega
prostora na travniku pri gostišču Pograjski dom. Prireditveni
prostor je urejen tako, da omogoča obiskovalcem prosto
sprehajanje in ogled pripravljenega programa. Po kratki
predstavitvi sodelujočih v sprevodu in njihovem mimohodu
se prične odvijati kulturni program. Po nastopu pevskih
zborov in folklorne skupine se gledalci zberejo pred
"kmečko hišo", ki
predstavlja oder za igranje domače
amaterske igralske skupine. Vsebina igre je vezana na
predstavljeno obrt. Dogajanje igre gledalce vrne v preteklost,
ki pa ni tako oddaljena, da se je starejši gledalci ne bi
spomnili. Zabavna in življenjska vsebina vzbuja smeh in
zadovoljstvo obiskovalcev.
Po končani igri so na vrsti kmečke igre. Tekmovalci in
tekmovalke petih ekip so fantje in dekleta iz okoliških vasi.
Pomerijo se v kmečkih opravilih, pri čemer morajo biti zelo
spretni, hitri in iznajdljivi. Pri tem jih vzpodbujajo gledalci,
Slika 6: Kmečke igre. (Turistično
društvo, 2005).
ki se ob tem predvsem zabavajo in nasmejijo.
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Kulturnemu programu sledi zabavni del prireditve, to je veselica ob glasbi narodnozabavnega ansambla. Člani društva poskrbijo tudi za dobro hrano in pijačo ter sladoled.
Obiskovalci lahko poskusijo in kupijo domači kruh iz krušne peči in domače pecivo. Otroci
lahko ustvarjajo v otroških delavnicah pod vodstvom izkušenih mentoric. Poskrbljeno je za
srečelov poln praktičnih nagrad.
Pohod na Grmado
Polhograjska Grmada je znamenit vrh v Polhograjskem hribovju. 13. januarja letos je bil
organiziran že 15. nočni pohod na ta vrh. In prav po planinskem zimskem nočnem pohodu, ki
ga pripravlja planinsko društvo Blagajana iz Polhovega Gradca, je Grmada postala znana
doma in tudi zunaj naše domovine. Nanjo se podajo vsako leto na tisti petek, ki je najbližji
januarski polni luni. Pobuda za pohod je bilo priznanje samostojne države Slovenije, ko je
januarja 1991 skupina vaščanov iz Srednje vasi pri Polhovem Gradcu tako želela počastiti
uveljavitev naše nove države v svetu. Ponoči ob polni luni so se povzpeli na Grmado.
Udeležencev je iz leta v leto več. Samo uradno prijavljenih je vsako leto okrog 500, leta 2000
jih je bilo že okrog 1000, prišli pa so celo iz Kanade, Francije, Belgije in Hrvaške (Kavčič,
2000).
Smučarski skoki
Ogromno gledalcev vsako leto privabijo tudi smučarski skoki na skakalnici za grajskim
parkom v Polhovem Gradcu. Športno prireditev spremlja tudi zabavni program z ansamblom,
ki se odvija pod šotorom.

Slika 7: Športna prireditev na Grajski skakalnici v Polhovem Gradcu.
Foto: M. Hribernik, februar 2006.
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Glasbeni večeri v Polhograjski graščini
Posebna kulturna prireditev za ljubitelje klasične glasbe so Mozartovi družinski dnevi. Že
šesto leto jih enkrat mesečno pripravlja v Polhograjski graščini Kulturno-umetniško društvo
Serafin iz Ljubljane. Druga glasbena prireditev pa so Grajski glasbeni večeri, ki so novost v
kulturnem dogajanju Polhovega Gradca. Polhograjska graščina je s svojimi prostori
omogočila študentom ljubljanske akademije za glasbo, da v okviru te prireditve s koncerti
približajo poslušalcem klasično glasbo.
V občini je veliko kulturnih organizacij in dobro je poskrbljeno za ponudbo kulturnih
dogodkov. Bogata je tudi tradicionalna kulturna ponudba mnogih društev, vendar pa mladi
pogrešajo tudi drugačne prireditve (npr. koncerti rock skupin, festivali, turnirji, sejmi, tečaji,
druženje ob hobijih, zabave itd.), ki bi privabile tudi njih. Na področju kulture si organizacije
želijo več povezovanja in sodelovanja, kar bi pomagalo pri boljši organiziranosti in uspešnosti
poslovanja kulturnih ustanov. V kulturi je potrebno podjetništvo in zavedanje o kakovosti ter
trgih, kjer kultura ponuja svoje storitve. Predvsem je za povezovanje mladih in drugih skupin
pomembna popestritev delovanja v kulturi in možnosti za ustvarjalno delovanje različnih
skupin. Za razliko od Ljubljane je vključevanje mladih na podeželju bolj uspešno po drugi
strani pa kulturne ustanove na podeželju težje organizirajo svojo dejavnost.
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4.7.7. REKREACIJSKA INFRASTRUKTURA
Hiter tempo življenja, velike psihofizične obremenitve pri delu in življenje v manj
zdravem in hrupnem mestnem okolju, ljudi vse bolj vodi k razmišljanju o zdravem načinu
življenja. Vse več prostega časa želimo nameniti rekreaciji v mirnem in zdravem okolju. Na
območju Mestne občine Ljubljana se manjša obseg zelenih površin, poleg tega pa širitev
naselji vse bolj zmanjšuje možnosti za oddih v naravi. Z majhno oddaljenostjo od urbanih
središč in ugodnimi prometnimi povezavami na območju Polhograjskega hribovja narašča
število obiskovalcev iz bližnje in daljne okolice. V občini so dobre možnosti za uspešno
trženje športnih in rekreacijskih dejavnosti, še posebej skupaj z lokalnimi kulturnimi,
etnološkimi in zgodovinskimi znamenitostmi in gostinsko ponudbo. Polhograjsko hribovje
ponuja veliko možnosti za aktivno preživljanje prostega časa za širši krog obiskovalcev
(pohodništvo, kolesarjenje in smučanje). Rekreacijska infrastruktura na območju občine je
skromna, a je v zadnjih letih opaziti določen napredek tudi na tem področju.
Planinske poti
Po Polhograjskem hribovju potekajo številne označene planinske poti, katere povezuje
Polhograjska planinska transverzala. Le-te v vseh letnih časih privabljajo številne pohodnike
in izletnike. Ob planinskih poteh pohodnike pričakujejo kmetije odprtih vrat s pijačo,
marsikatera pa obiskovalcem ponuja tudi številne domače dobrote. Večina poti je relativno
dobro markiranih, čeprav so marsikje markacije stare in tako nekoliko težje opažene.
Vsekakor pa bi bilo smiselno označiti še nekatere druge poti znotraj Polhograjskega hribovja.
Poleg tega bi bilo potrebno na eni točki (predlagam, da ob informativni točki pri graščini)
postaviti tudi informativno tablo z zemljevidom, na katerem bi bile označene poti.
Informacijska točka v Polhovem Gradcu je namreč odprta le ob vikendih, med tednom pa je
planinsko karto s Polhograjsko transverzalo možno kupiti le v bifeju na Avtobusni postaji.
Kolesarske poti
V turističnem vodniku po občini in na internetnih straneh občine so opisane nekatere
kolesarske poti po občini, vendar pa te niso vrisane na karti, ki bi jo obiskovalci lahko kupili v
prosti prodaji. Poleg tega je označenost poti na terenu zelo slaba oziroma je sploh ni.
Kolesarji, ki teh krajev ne poznajo, imajo tako prenekatere težave pri orientaciji. Poleg tega so
poti pomanjkljivo opisane, saj niso kategorizirane po težavnostnih stopnjah in s tem ciljne
skupine niso opredeljene. Glede na dejstvo, da je teren zelo razgiban in večinoma primeren za
gorsko kolesarjenje, pa menim, da bi bila zelo primerna tudi opremljenost s profili poti, ki bi
kazali na težavnost posamezne smeri. Poleg tega bi bilo smiselno že opisane poti dopolniti z
lažjimi smermi, ki bi bile primerne tudi za družinsko kolesarjenje. Tukaj pa nastane problem
pri infrastrukturi, saj so ceste, ki povezujejo nižinske kraje v zelo slabem stanju, ozke, dokaj
prometne ter z neurejenimi bankinami, kar pomeni relativno nevarnost. Na občini je v
pripravi velik projekt, ki zajema izgradnjo kolesarske poti po dolini Gradaščice od Dobrove
do Polhovega Gradca. S tem bi se Polhograjska dolina povezala z ljubljansko kolesarsko
mrežo. Iz Ljubljane do Dobrove namreč že vodi pogojno primerna cesta, ki za kolesarje
zaradi manjše prometnosti ne predstavlja take nevarnosti kot glavna cesta. To je pot, ki vodi
od Vrhovcev čez Bokalce, skozi Stransko vas mimo izletniške kmetije Pri Jurčku in naprej
proti Gabrju. V naselju Gabrje se omenjena cesta priključi na glavno cesto. Od tu dalje so
trenutno pripravljene štiri variante, od katerih je, po mnenju občine, najbolj verjetna steza, ki
vodi ob Gradaščici. Trenutno se zbirajo dovoljenja za izgradnjo od lastnikov zemljišč,
medtem ko je sama izvedba še daleč. Obenem naj bi bil speljan tudi projekt označitve
znamenitosti, izletniških kmetij in tistih kmetij, ki se ukvarjajo s prodajo na domu in so
locirane v bližini kolesarske poti.
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Smučišče
V Šentjoštu uspešno obratuje smučišče z vlečnico. Urejeni sta dve progi, poleg glavne je
še manjša primerna za otroke. Smučišče je v upravljanju Športnega društva. Po izgradnji
ustrezne infrastrukture in z izposojo snežnega topa so v začetku januarja uspešno izpeljali
prvo poskusno zasnežitev. Smučišče obratuje vsako popoldne med vikendi pa cel dan. Med
obiskovalci prevladujejo domačini, ob vikendih pa se veliko ljudi pripelje tudi iz drugih
krajev. Urejena razsvetljava omogoča organizacijo nočne smuke, ki vsakodnevno privabi
veliko smučarjev. Na smučišču pa so začeli tudi s prvimi tečaji smučanja in organizacijo
športnih dni. Smučišče zelo rade obiskujejo šole in družine, ker imajo ob veliki vlečnici še
malo – stometersko, ki je za otroke popolnoma varna in preprosta za uporabo. Na smučišču
vsakoletno organizirajo tudi tekmovanje v veleslalomu in slalomu, ki se ga ponavadi udeleži
250 smučarjev in več. Ob smučišču ponujajo čaj in kuhano vino.
Tekaške proge
Na Dobrovi vsako leto uredijo tekaške proge, ki pa so v veliki meri odvisne od debeline
snežne odeje. Dobrova namreč leži na 300 m nadmorske višine, kar omogoča kratko sezono
obratovanja. Kljub temu pa je tek na smučeh zelo priljubljena oblika rekreacije in sem
privablja številne obiskovalce.

Slika 8: Urejene tekaške
proge na Dobrovi pri
Ljubljani
Foto: M. Hribernik,
februar 2006.

Drsališče
V mesecu decembru leta 2005 se je na Dobrovi odprlo montažno zimsko drsališče.
Zanimanje je zelo veliko, zato so se odgovorni odločili čas obratovanja podaljšati na mesec
januar in februar. Ob drsališču nudijo izposojo drsalk, osnovno gostinsko ponudbo in prijetno
glasbo. Številni obiskovalci prihajajo predvsem iz okoliških krajev. Priložnost pa so
izkoristile tudi okoliške šole, ki se na to drsališče odpravljajo na športne dneve. Ledene
površine za svoje treninge uporabljajo tudi hokejisti iz bližnjega okoliša.
Skakalnica
V bližini Polhograjske graščine enkrat letno priredijo tekmovanje v smučarskih skokih.
Športno prireditev popestrijo tudi z zabavnim delom. Že večer pred tekmovanjem pripravijo
prostore pod šotorom, ki so namenjeni zabavi ob glasbi, hrani in pijači. Športna prireditev je
zelo dobro obiskana. Skakalnica sicer ni pripravljena in urejena za vsakodnevno rekreacijo.
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Kopališče
V poletnem času obratuje poletno kopališče »Terme Briše«, v neposredni bližini vasi
Briše, kjer teče Mala voda. V poletnih mesecih se na njej zaprejo zapornice, s tem pa nastane
prijetno kopališče s čisto in ne tako mrzlo vodo. Ob kopališču je mogoče dobiti osnovno
gostinsko ponudbo. Obiskovalci se tako lahko osvežijo v kopališču in se naužijejo lepot
podeželja. Kopališče obratuje predvidoma od konca junija pa do začetka septembra.
Steza za motokros
V Butajnovi so urejene steze za motokros, na katerih se vsakoletno odvijajo zanimive
tekme. Športna prireditev vedno privablja številne gledalce iz okoliških krajev in od drugod.
Ob stezi vedno poskrbijo za primerno gostinsko ponudbo in zabavo.
Nogometna, košarkarska in teniška igrišča ter balinišča
V občini je nekaj igrišč, katera so večina v lasti športnih društev in v relativno slabem
stanju.
V Gabrju so urejeni in relativno dobro obiskani športni objekti; nogometno, košarkaško in
teniško igrišče ter balinišče. Košarkarsko in nogometno igrišče ter balinišče imajo tudi v
naselju Brezje pri Dobrovi. V Stranski vasi pri Dobrovi imajo teniška igrišča, katera so
primerno označena tudi z obcestno tablo. Pri Pograjskem domu, ki je po mojem mnenju zelo
primerna lokacija za postavitev rekreacijske infrastrukture, pa imajo balinišče in košarkarsko
igrišče z enim košem, (tabori, ribolov, gostinska ponudba).
Igrišča z goli in koši stojijo tudi ob osnovnih šolah na Dobrovi, v Polhovem Gradcu,
Šentjoštu in v Črnem Vrhu.
Vzletišče za jadralne padalce

Slika 9: Ob cerkvi sv. Lovrenca na
Polhograjski gori je priljubljeno
vzletišče za jadralne padalce. Foto: M.
Hribernik, februar 2006.

V občini je športna infrastruktura skromna, saj ni športnih centrov in rekreacijskih
površin. Športni center s teniškim, nogometnim in košarkaškim igriščem ter baliniščem je le v
naselju Gabrje. Aktivna so številna lokalna društva, ki pa se praviloma ne povezujejo za
uspešnejše izkoriščenje vseh danih možnosti, promocijo in trženje. Nujna za razvoj turistične
in rekreacijske dejavnosti bi bila vzpostavitev osnovne mreže rekreacijskih poti, ki bi
vključevale lokalne naravne in kulturne znamenitosti. Kljub slabši opremljenosti območja z
rekreacijsko infrastrukturo so možnosti rekreacije v občini velike. Podeželje z mirnim
naravnim okoljem nudi površine za sprehode, tek, planinarjenje, kolesarjenje, jahanje,
nabiranje gob, lovstvo, piknike. Za te dejavnosti pa niso potrebne velike investicije v
rekreacijsko infrastrukturo, katero pojmujemo pod pojmom turizem (npr. bazeni, smučišča,
kopališča). Veliko neizkoriščenih možnosti rekreacije ponujajo tudi turistične kmetje.
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4.7.8. GOSTINSKA PONUDBA
Mreža gostinske ponudbe na območju občine je glede na reliefno razgibanost, redko
poselitev in podeželsko okolje relativno gosta in nudi ugodno podlago za nadaljni razvoj
turistične dejavnosti, seveda z določenimi izboljšavami. V hribovitem zahodnem delu občine
med gostinsko ponudbo prevladujejo turistične kmetije. V nižinskih naseljih ob glavni
prometnici pa so to gostišča, ki v večini ponujajo tudi prehrano. Med njimi moramo
izpostaviti predvsem dve gostišči, to sta Gostilna Pri Pratkarju v Polhovem Gradcu in pa
gostišče in picerijo Kramarjev Hram. Prva ima že dolgoletno tradicijo, kar kaže tudi polna
zasedenost ob vikendih. K temu pripomore tudi ugodna lokacija v bližini Polhovega Gradca,
kjer se zadržuje največ izletnikov in turistov. Ponujajo slovenske domače jedi, v zimskem
času tudi koline.
Gostilna Kramarjev hram je v naselju Gabrje ob glavni cesti med Dobrovo in Polhovim
Gradcem. Tudi tu je postrežba odlična, poleg tega pa je zelo pohvalna tudi gostinska ponudba.
Ponudba hrane je zelo bogata, ponujajo številne tradicionalne slovenske jedi. Na mizi vedno
postrežejo domač kruh pečen v krušni peči, za aperitiv pa ponujajo žajbljevo žganje ali
kakšno drugo domačo pijačo. Zelo prijeten je tudi sam ambient. Prostor je namreč poln raznih
predmetov in detajlov, ki so nekdaj služili kot kmečki pripomočki, danes pa krasijo prostore
gostišča. Tudi to gostišče je zelo obiskano. Med vikendi in ob praznikih so to predvsem
izletniki, ki prihajajo iz okolice Ljubljane in se po izletu po Polhograjskem hribovju ustavijo
na kosilu.
Na poti iz Ljubljane do Polhovega Gradca se peljemo še mimo picerije Pr Prek na Šujici.
V Polhovem Gradcu je ob potoku Božna gostišče Pograjski dom. To gostišče se ponaša z
idealno okolico, ki ponuja številne možnosti za razvoj turistične ali rekreacijske dejavnosti, ki
pa je na žalost premalo izkoriščena.
V Šentjoštu že nekaj let obratuje Brunarica Grič. V letu 2005 je razširila svoje prostore s
pristnim kmečkim ambientom, kamor lahko sprejme do 70 gostov. V prihodnjih letih
načrtujejo svojo ponudbo obogatiti še s prenočitvenimi kapacitetami in vinsko kletjo.
Na območju občine deluje devet turističnih oziroma izletniških kmetij od katerih se dve
nahajata v nižinskem svetu, medtem ko ostale ležijo v osrčju Polhograjskega hribovja.
Izletniške kmetije so odprte le ob vikendih, večina izmed njih nudi tradicionalne domače jedi.
Kmetije, ki se ukvarjajo s turistično dopolnilno dejavnostjo imajo številne neizkoriščene
možnosti za razvoj, katere bom predstavila v nadaljevanju. Vsekakor pa bi se morale med
seboj povezati, saj bi s tem imeli boljše možnosti trženja, izdelali pa bi lahko tudi kvalitetnejši
katalog njihove ponudbe.
Kljub relativno dobri pokritosti območja z gostinsko ponudbo, pa nobeno izmed gostišč
ne ponuja prenočišč, kar vodi k izključno izletniški obliki turistične dejavnosti.
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4.7.9. POČITNIŠKA BIVALIŠČA
Svojevrstno rekreacijska oblika je bivanje v počitniških stanovanjih (bivališčih)
imenovanih tudi vikendi. Na območju Polhograjskega hribovja je več kot 350 počitniških
hišic, ki predstavljajo približno 10 % vseh hiš, in so jih zgradili pretežno Ljubljančani
(Remškar, 2004). Gre za stanovanjske objekte, ki so zrasli iz kmečkih hiš in gospodarskih
poslopij, prevladujejo pa povsem na novo zgrajene brunarice oziroma majhne hiške na
obrobju gozdov izven naselij. Vikendi niso v lasti avtohotonega prebivalstva in niso stalno
poseljeni, saj so prednostna opravila obiskovalcev oziroma lastnikov povezana s
prostočasnimi dejavnostmi, kot npr. skrb za okolico, izleti v naravo.
Gostota vikendov še ni tako velika, da bi bilo zaznati izrazite urbane in funkcijske učinke
naselij v okolici. V potencialno demografsko ogroženih območjih so počitniška bivališča
lahko faktor in znak stabilizacije demografskih procesov, predvsem v primeru, če s svojo
eksistenco omogočajo ohranjanje avtohtonosti poselitve (Gosar, 1987). V prihodnosti je
pričakovati povečevanje števila gradenj vikendov tudi na tem območju. Polhograjsko hribovje
namreč ponuja številne možnosti rekreiranja in preživljanja prostega časa v naravi. Na drugi
strani pa je vzporedno s tem pričakovati tudi večje povpraševanje po rekreacijski
infrastrukturi, katere pa v občini primanjkuje.
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4.7.10. MOŽNOSTI RAZVOJA TURIZMA
Razgibana pokrajina in razpršena poselitev podeželja nudita visoko doživljajsko vrednost
pokrajine. Krajinske in ekološke kvalitete ter naravna dediščina podeželja omogočajo razvoj
številnih turističnih dejavnosti kot so gorništvo, pohodništvo, izletništvo, kolesarjenje,
jahanje, pa tudi športno rekreacijskih in psiho-sprostitvenih dejavnosti v mirnem naravnem
okolju. Poleg tega je območje občine Dobrova-Polhov Gradec izredno bogato s kulturno,
zgodovinsko in etnološko dediščino, ki jo je vsekakor potrebno vključevati v turistično
ponudbo.
Turistična dejavnost na območju občine bi se glede na bližino večjih urbanih središč lahko
uspešneje razvijala, saj obiskovalci s širšega urbanega območja Ljubljane predstavljajo
zadostno in raznoliko populacijo za obiskovanje in oglede znamenitosti. Poleg tega je
povpraševanje po turističnih storitvah v neokrnjenem in mirnem naravnem okolju vse večje.
Potrebno je organizirati ekološki turizem (gre za zavarovano območje) oziroma
izkoriščanje naravnih in kulturnih potencialov s čim manj škodljivimi posegi v okolje. Prav
je, da se omogoči in spodbuja razvoj vseh oblik turizma. Pri tem pa moramo upoštevati
nekatere okoljske in prostorsko ureditvene omejitve, da bi ohranili kvaliteto okolja in značaj
podeželskih naselij in podeželske krajine. S tega vidika je treba omejevati preveliko
koncentracijo izletniškega in rekreativnega turizma na posameznih lokacijah in se izogibati
izgradnji velikih turističnih kompleksov z objekti hotelskega tipa. Predvsem kaže izkoristiti
zmogljivosti, ki že obstajajo. Turizem je zelo širok pojem, vendar ga v povezavi s podeželjem
razumemo predvsem kot eno od dopolnilnih dejavnosti na kmetiji. Nimamo v mislih
turistične infrastrukture, kot so smučišča, hoteli in veliki apartmajski kompleksi, ampak tako
obliko turistične infrastrukture, ki je še znotraj obsega obvladljivosti posamezne kmetije ali
skupine kmetij. Razumemo jo v povezavi s kmetijsko dejavnostjo na kmetiji. To je lahko
ponudba, ki jo poznamo pod nazivom turizem na kmetijah (prenočišča, hrana, dodatne
dejavnosti povezane s kmetijstvom, posebne oblike rekreacije). Oblike blagega turizma,
kamor spada tudi turizem na kmetijah, vedno bolj privlačijo turiste, ki so naveličani hrupa in
hitrega življenjskega tempa. Vloga turizma na kmetijah je dvojna. Je ena izmed turističnih
panog, ki pripomore k večjemu turističnemu dohodku države in dejavnost, ki močno vpliva na
razvoj in ohranitev podeželskega prostora (Kovačič, 2003). Poleg tega pa je ob pomembnejših
naravnih in kulturnih spomenikih možno speljati tudi rekreacijske poti in dejavnosti v naravi
ter raznorazne tematske poti, ki povezujejo bogastvo območja v neko smiselno celoto.
Razvoj turizma naj temelji na tradiciji in upošteva domačine kot usmerjevalce turističnih
storitev ter pretežno tudi kot izvajalce brez večjega priseljevanja delavcev. Kljub temu, da
številna delujoča društva v občini nakazujejo na aktivnost in povezanost občanov ter njihovo
pripravljenost pri delovanju v turizmu, ne smemo pozabiti na dejstvo, da se večina krajanov
boji in brani razvoja turistične dejavnosti v njihovi neposredni bližini. Turizem pomeni, da
nismo več sami, da moramo paziti na obnašanje pred tujci, da moramo služiti tujcem. To je še
posebno občutiti v tradicionalnih skupnostih, kjer je pogosto čutiti odpor do razvoja turizma.
Bolj kot nevarnost, da bi vdor turizma na podeželje porušil lokalno socialnoekonomsko
strukturo in raztrgal na tradicionalnih vrednotah obstoječo medsebojno povezanost, je
problematično zagotavljanje ozračja splošnega sprejemanja turistične dejavnosti s strani
lokalne skupnosti (Zbornik referatov, 1999). Vsi prebivalci (vse socialne skupine) morajo v
turističnem razvoju najti koristi: z neposrednimi gospodarskimi učinki (prodaja prenočišč,
hrane, storitev), z izboljšanjem življenjskega okolja (izboljšava infrastrukture, splošna
urejenost, rekreacijske površine, kulturne in druge prireditve). Na ta način se izognemo
ločevanju dejavnosti, ki so namenjene domačemu prebivalstvu in turistom. Tovrstno
ločevanje povzroča napetosti med prebivalstvom in zmanjšuje možnosti za razvoj turizma.
Domačinom je potrebno predstaviti koristi, ki jih bo imel z razvojem te dejavnosti v njegovi
bližini. Turistična dejavnost na nekem območju gotovo v prvi vrsti pomeni ureditev vasi in
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okolice, sanacija smetišč, očiščenje potokov, kar vsekakor izboljšuje kvaliteto bivalnega
okolja. Poleg tega urejene poti, rekreacijska infrastruktura, povečanje gostinske ponudbe
vsekakor služi tudi domačemu prebivalstvu. V občini Dobrova-Polhov Gradec se trenutno
ukvarjajo s pridobivanjem dovoljenj za uporabo zemljišč po katerih bi potekala načrtovana
kolesarska pot Gabrje - Polhov Gradec. V številnih primerih so naleteli na neodobravanje in
nestrinjanje s strani domačinov in lastnikov zemljišč. Lokalno prebivalstvo lahko tako
bistveno vpliva na sam razvoj turistične dejavnosti v občini.
Da bi turistična dejavnost lahko resneje zaživela, je v prvem koraku potrebno primerno
označiti obstoječe možnosti rekreiranja ter pomembnejše naravne in kulturne znamenitosti.
Označbe naj bi zajele tudi gostinsko ponudbo in kmetije, ki se ukvarjajo s prodajo izdelkov in
pridelkov na domu. V Polhovem Gradcu je vsekakor potrebno poskrbeti za primerno
označitev informacijske točke že na avtobusni postaji ali ob prihodu v kraj. Označbe bi
morale biti enotne, opremljene s cvetom blagajane, ki je zaščitni znak občine. Na Dobrovi so
tekaške proge letos zelo dobro označene in privabljajo številne izletnike iz ljubljanskega
območja. Tudi planinske poti so večinoma primerno označene, medtem ko je kolesarskim
potem po Polhograjskem hribovju posvečena premajhna pozornost.
Turistična ponudba v občini je v glavnem razdrobljena in nepovezana. Zelo pomembno je,
da se naravne in kulturne znamenitosti, etnološke posebnosti in možnosti rekreiranja poveže v
celoto. To pa lahko dosežemo samo tako, da se turistične organizacije, občina in vsi
ponudniki turističnih storitev povežejo in ponudbo zberejo v obliki promocijskih materialov
in turističnega vodnika, ki bi vključeval turistično ponudbo in produkte. Nosilci turistične
dejavnosti v občini naj bi bile turistične kmetije. Ponudbo kmetij, ki bi nudile nastanitvene
zmogljivosti v prijetnem domačnem okolju, hrano in doživljajsko vrednost kmečkega okolja
(živali), bi morali nujno povezati z bogato naravno in kulturno dediščino okoliških krajev,
etnološko ponudbo, kolesarskimi in planinskimi potmi ter drugimi rekreacijskimi možnostmi,
ki jih ponuja hribovita pokrajina. V končni fazi je potrebno poskrbeti tudi za konkretno
promocijo in izkoristiti priložnosti, kjer se zbere veliko ljudi. Zelo primerni so prireditveni
prostori, kjer imajo obiskovalci priložnost osebnega stika s ponudbo neke kmetije. To pa je
veliko bolj prepričljivo in privlačno kot pa zgolj ogled promocijskega materiala in spletnih
strani. Če bi bili ponudniki bolje organizirani in če bi bilo informiranje učinkovitejše, bi lahko
turistična dejavnost že na podlagi obstoječe ponudbe bolje delovala.

Slika 10: Komaj opazna tabla ob vznožju Polhograjske
gore, ki razkriva pomen postavitve Blagajevega
spomenika.
Foto: M. Hribernik, september 2005.
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4.7.10.1. TURIZEM NA KMETIJI
Če želimo razvijati turizem na podeželju in pozitivno vplivati na splošni razvoj podeželja,
moramo v največji meri ohraniti aktivno kmetijsko krajino, saj je le taka privlačna za turiste.
Turizem na kmetiji pri tem igra veliko vlogo. Vklaplja se namreč v obstoječo poselitveno
strukturo in vzbuja interes za kmečko dediščino (tradicionalne kmetije in historične
znamenitosti v kmečkem okolju). Po drugi strani omogoča kmečkemu prebivalstvu dodaten
dohodek in večjo socialno varnost. Pripomore, da ljudje ostanejo na podeželju, kmetujejo in
negujejo kulturno pokrajino ter ji dajejo tisto podobo, ki po pričakovanju turistov in
turističnih delavcev tvori osnovo turističnega prometa.
Turistične kmetije so v večini primerov osnovni nosilci turistične ponudbe na podeželju.
Zelo pogosta oblika znotraj občine je izletniški ali bolje gurmansko-izletniški kmečki turizem.
Kmetije (npr. Pri Bitenc, Pri Jurčku, Pri Mehačk) nudijo hrano praviloma večjim skupinam
ob predhodnem naročilu, pa tudi slučajnim gostom ob koncu tedna. Običajno gre za kmetije,
ki večino hrane pridelajo doma. Ob znanih in dovolj frekventnih izletniških oziroma pohodnih
poteh pa prevladujejo kmetije odprtih vrat (npr. Pri Logarju). Ponudba je praviloma omejena
na hladne pogrinjke in na pijačo, po možnosti domačega izvora (Kovačič, 2003). Nekaj teh
kmetij poleg gostinske ponudbe gostom ponuja tudi razna igrala za otroke, ogled domačih
živali. Nobena od turističnih kmetij se ni odločila za stacionarni kmečki turizem, kjer bi
ponujali proste nastanitvene zmogljivosti, kar glede na relativno visoko obiskanost,
geografsko bližino urbaniziranih območij in razgibano naravno okolje, ostaja velik
neizkoriščen potencial. Podeželje in kmečko okolje ponujata nastanitev v socialno bolj
intimni sredini in v neposrednem stiku z naravnim okoljem, kar se bistveno razlikuje od
hotelske nastanitve. In prav take možnosti počitnikovanja oziroma turističnega doživljanja
išče vse večji del sodobne urbanizirane populacije. Stacionarni turizem na kmetiji poleg
nastanitve in ponujene hrane od ponudnika zahteva še mnogo več. Ne bo dovolj, da gospodar
ljudem ponudi, da ga opazujejo pri opravljanju kmečkih opravil ali da tudi sami malo
poprimejo za delo, če jih to veseli. Kot dobre rešitve pri preganjanju dolgčasa so namizni
tenis, vse vrste žog, za deževne dni pa družabne igre in nekaj zanimivih knjig. Nepogrešljiva
so kolesa; na kmetijah, ki imajo v bližini kakršnokoli vodo, bodo močan magnet ustrezna
plovila; pozimi bodo pomagale privabiti goste urejene tekaške proge – dovolj je, če je proga
dobro teptana. Otroci bodo veseli vsake, tudi kratke vlečnice in sankališča ter bodo ne glede
na letni čas navdušeni nad živalmi, ki jih bodo lahko doživljali na kmetiji. Za počitnice se
bodo odločali le, če jim bodo nudili kaj nevsakdanjega – to pa sta poleg doživetja privlačne
pokrajine in možnosti izletov, še dovolj široka ponudba rekreacije in stik z živalmi, ki jih ne
more imeti v svojem stanovanju. Vse bolj pomembna vsebina turistične ponudbe postaja tudi
doživljanje zgodovine in aktualnega življenjskega utripa okolja, kjer turisti bivajo. To se
dogaja skozi prezentacijo zgodovinske, etnografske in kulturne dediščine in z vključevanjem
aktualnih kulturnih, družabnih in rekreativnih prireditev.
Kdor se ukvarja s turizmom na kmetiji, ima pomembno vlogo osveščanja svojih gostov o
pomembnosti uravnovešene prehrane. Kakovostna hrana iz tradicionalne kmečke proizvodnje
je pomemben turistični potencial podeželja. Odlične možnosti dodatnega zaslužka bodo lahko
poiskali kmetje v celoletnem trženju svojih izdelkov. Najprej jih bodo prodajali gostom, ki so
preživljali pri njih počitnice, z njihovimi priporočili pa se bo krog odjemalcev širil. Tudi
gostinstva na območju občine naj bodo večji porabnik sveže doma pridelane hrane.
Pomembna pridobitev bi bila tudi to, da bi na območju Polhograjskega hribovja znali zaščititi
in popularizirati kmetijske pridelke in kulinarične posebnosti.
Pri uvajanju turistične dejavnosti se kmetije srečujejo predvsem s finančnimi težavami,
ker investicije v gostinsko dejavnost niso poceni. Težave so tudi z izpolnjevanjem vedno bolj
zahtevnih zakonskih predpisov, zaradi katerih izgubljamo domačnost, ker žal merilo ni
higienski režim, temveč oprema, kar investicije seveda podraži. Zato je za nadaljnji razvoj
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tako kmečkega turizma kot tudi kmetijstva nasploh zelo pomembno, da se kmetje med seboj
povežejo. Več ponudnikov skupaj ima boljše možnosti trženja, saj si bodo lahko privoščili
zares kvaliteten katalog. Ker so turistične kmetije majhni ponudniki turističnih storitev, sta
povezava in skupen nastop pri trženju in promociji nujna.
4.7.10.2. GOZDNE POVRŠINE
Gozdarstvo je z vidika turizma, prav tako kot kmetijstvo, izjemno pomembna dejavnost.
Ima vlogo oblikovalca, vzdrževalca in negovalca kulturne krajine, zato se mora nenehno
prilagajati tehničnemu napredku. Poleg tega je gozd vse bolj iskan prostor za rekreacijo
turistov in primeren prostor za razvoj turistične dejavnosti.
Občina Dobrova-Polhov Gradec je izredno bogata z gozdovi, po katerih vodijo številne
pešpoti in kolovozi. Posebnega pomena za turizem so gozdne ceste in poti, lovske in druge
koče, namenski prostori za piknik in podobno. Taborne površine in piknik prostore bi bilo
smiselno urediti predvsem v bližini kmetij, ki se ukvarjajo s turistično dejavnostjo, in na tak
način svoje domače izdelke in pridelke ponuditi tabornikom. Lovske koče bi bile ob
preureditvi lahko izkoriščene tudi kot prenočitvene kapacitete oziroma počitniške hišice s
povsem posebnim doživljajskim efektom. Vse skupaj bi lahko povezali tudi z lovskim
turizmom, ki je v svetu izredno priljubljena in donosna panoga. Na obrobju gozdov, ob
tekočih vodah, pa bogati potočki ponujajo potencialne možnosti za razvoj športnega ribištva.
Sprehode po gozdovih je možno popestriti z ureditvijo naravoslovnih ali gozdnih učnih
poti. Gozdne učne poti so prvenstveno namenjene sproščenemu učenju o gozdu in naravi ter
so nekakšne učilnice na prostem. Največ jih obiskuje šolska mladina, zanimive pa so za vse
mimoidoče. Zaradi bližine privlačnih turističnih točk spada gozdna učna pot tudi med
zanimivo turistično ponudbo. Sama sem znotraj Blagajevih tematskih poti, ki so predstavljene
v nadaljevanju, predlagala ureditev gozdne učne poti ob stezi, ki vodi iz Polhovega Gradca na
Polhograjsko goro. Vsekakor pa morajo pri oblikovanju gozdne učne poti turistične
organizacije sodelovati z lokalnimi skupnostmi in strokovnjaki s področja gozdov. V bližini
Dobrove, ki se nahaja v neposredni bližini Ljubljane in kjer v bližnji okolici ni zahtevnejših
vzponov, pa bi bila na vzpetino Vrhe možna ureditev trim steze.
Ob pospeševanju ekonomskih in zanemarjanju neekonomskih funkcij turizma ter ob
neupoštevanju negativnih vplivov, ki jih rekreacija ter turizem nosita s seboj, pa je gozd vse
bolj ogrožen. Množičnega turizma gozd ne bo prenesel, zato ga ne kaže preveč pospeševati.
Razvijati smemo le take oblike turizma in v tistih ožjih gozdnih predelih, kjer je mogoče
pričakovane negativne vplive zaradi turizma znižati na sprejemljivo stopnjo. Uvajanje
turistične in rekreacijske aktivnosti v gozdnem prostoru naj bo usklajeno s težnjami po
ohranjanju urejene kulturne krajine, kmetij in kmečkega človeka z uveljavljanjem tistih oblik
rekreacije in turizma, ki se dopolnjujejo z izrabo kmetijskega prostora in dopolnjujejo
dohodek kmečkega prebivalstva (npr. hoja, tek, spoznavanje narave po tematsko urejenih
poteh, določene športne aktivnosti na urejenih in označenih poteh ali prostorih, aktivnosti v
gozdnem prostoru vezane na nabiranje gozdnih plodov, zelenih rastlin, lov in ribolov, urejeni
prostori za krajše ali daljše bivanje v gozdnem okolju - piknik prostori, igrišča, obstoječe
lovske koče, počitniške hiše).
Uvedba tematskih poti naj poteka izključno po že obstoječih kolovozih in poteh in ne
posega prosto v gozdno okolje. Na tak način se namreč uničuje zeleno vegetacijo, vznemirja
živali in posega v gozdni življenjski prostor. Ljudi, ki prihajajo v gozd, turiste in rekreativce,
je potrebno permanentno in načrtno osveščati. Ob gozdnih poteh je tako smiselno postaviti
opozorilne table, ki opozarjajo mimoidoče na primerno obnašanje v naravnem okolju. Tudi iz
tega razloga sem sama predlagane Blagajeve poti (predstavljene v nadaljevanju) načrtovala po
že obstoječih poteh in kolovozih in s tem čim manj posegala v ranljivo okolje.
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4.7.10.3. GRAJSKI KOMPLEKS
Grajski kompleks je kljuboval zobu časa vse do začetka 90-ih let, ko se je pod strokovnim
vodstvom Ljubljanskega regionalnega zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine pričela
izvajati adaptacija graščine. Danes je graščina prenovljena, kar pa ne velja za celoten grajski
kompleks, ki kot tak predstavlja vsebinsko in funkcionalno celoto. V grajskem parku je sicer
čutiti delo pridnih rok. Uredili so travne površine in zasadili barvito cvetje. Poleg tega so
uredili tudi ribnik, v katerem domujejo race in pritegne predvsem poglede otrok. Zadnji del
parka pa je še vedno zanemarjen, nepokošen in neurejen. Poleg tega je potrebno obnoviti še
grajsko obzidje, ki je na nekaterih delih že močno porušeno. Na eni strani so se dela že
pričela, vendar se izvajajo zelo počasi, kar močno moti urejeno podobo celotnega grajskega
vrta z gradom. Zelo negativen dejavnik je tudi cesta, ki poteka po grajskem dvorišču med
graščino in Neptunovim vodnjakom. Promet na tem delu je moteč za obiskovalce, saj kvari
celotno podobo in doživljajsko vrednost grajskega kompleksa, poleg tega pa slednje tudi z
vidika varovanja objekta kulturne dediščine državnega pomena ni primerno. Pogovori so sicer
že tekli tudi o obvoznici, ki naj bi potekala skozi Polhov Gradec, vendar se zaenkrat na tem
področju ni še nič premaknilo. Stalnica večjih prireditev v bližini Polhograjske graščine je
velik prometni kaos na tem mestu. Parkirna mesta namreč niso urejena, poleg tega pa portal
skozi grajsko obzidje predstavlja ozko grlo, ki ne omogoča srečevanja osebnih vozil.

Slika 11: Prometni kaos na cesti mimo
Polhograjske graščine v času športne prireditve
smučarski skoki.
Foto: M. Hribernik, februar 2006.

Grajsko poslopje nudi idealne možnosti za ureditev nastanitvenih kapacitet višje kvalitete.
Lokacija ob reki Božni pod strmo se dvigajočo Polhograjsko goro je čudovita. Prenočitve bi
primerno dopolnile tudi ponudbo organizacije porok na tem mestu. Vse skupaj bi se lahko
dopolnilo s primerno gostinsko ponudbo. O namenski preureditvi prostorov grajskega
kompleksa so že stekli projekti, po katerih naj bi v Pristavi obratovali restavracija in kavarna s
slaščičarno, vendar o realizaciji še ni govora. Težave predstavlja postopek urejanja lastništva.
Pri urejanju gostinske in namestitvene ponudbe v grajskih prostorih je zelo pomembno, da bo
vse skupaj sovpadalo z grajskim stilom in tako pričaralo čar grajskega življenja. Glede na
ostalo gostinsko ponudbo v okolici sem prepričana, da bi bila tako slaščičarna kot tudi
restavracija odlična naložba, ki bi pritegnila številne obiskovalce, tako družine kot ostale.

Slika 12: Polhograjska graščina in grajski park, v
ospredju gradbena
dela na obzidju.
Foto: M. Hribernik, september 2005.
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5. BLAGAJEVE TEMATSKE POTI
V občini Dobrova-Polhov Gradec so številni kulturni in naravni spomeniki, ki presegajo
lokalni pomen. Tudi izletnikov, ki preživljajo svoj prosti čas v naravnem okolju
Polhograjskega hribovja je iz leta v leto več. Sem prihajajo, ker si želijo preživeti dan v
mirnem in čistem naravnem okolju z veliko doživljajsko vrednostjo. Le redki pa opazijo tudi
bogato kulturno dediščino, mimo katere jih vodi pot. Razlog je predvsem v slabi označenosti.
V nadaljevanju so predstavljene tri poti, ki povezujejo najpomembnejše kulturne spomenike
in naravno dediščino. V vsako pot je vključena tudi gostinska ponudba gostišč ali turističnih
kmetij. Glede na dejstvo, da je v te poti zajet le manjši del občine, s spomeniki pa je izredno
bogato celotno področje občine, velja v nadaljevanju snovati podobne projekte za ostale
destinacije in ob tem ponuditi preostalo turistično ponudbo. Ob ureditvi predlaganih poti
predstavljenih v nadaljevanju, je potrebno urediti še nekatera druga področja. Potrebno je
poskrbeti za ustrezno označitev poti in drugih naravnih in kulturnih spomenikov že ob samem
prihodu v kraj Polhov Gradec, ki je izhodiščna točka vseh poti. Na avtobusni postaji je
potrebno označiti tudi informacijsko točko, kjer obiskovalci lahko dobijo potrebne
informacije in promocijsko gradivo. Pred informacijsko točko naj jih čaka velika tabla z
zemljevidom, kjer so vrisane planinske, kolesarske in druge tematske poti ter ostale
znamenitosti in gostinska ponudba. Velik problem v Polhovem Gradcu so tudi neurejeni
parkirni prostori. Nekaj parkirišč je pred trgovino, 10 minut oddaljeno od Polhograjske
graščine, ki pa ob večjih prireditvah ne zadostujejo. Večina obiskovalcev za izhodišče že
sedaj izbere Polhograjsko graščino, avtomobile pa parkirajo ob cesti Polhov Gradec - Črni
Vrh. V prihodnosti bi bila možna izgradnja parkirnih prostorov v bližini graščine, izvedbo
trenutno onemogoča nerešeno lastništvo.
Tematske poti so poimenovane po zaščitnem znaku občine, Blagajevem volčinu. Prva pot,
ki vodi od Polhovega Gradca do Dvora je sprehajalna in primerna za družine z otroci ter
starejše sprehajalce. Nanjo pa sta vezani dve planinski poti, ki sta primerni za pohodnike,
nista prezahtevni niti za otroke. Poti potekajo po obstoječih kolovozih, cestah in markiranih
stezah. Tako vsaj delno preprečimo večje posege v naravno okolje in gozdove.

Slika 13: Pogled na kraj Polhov Gradec iz Srednje vasi. V ospredju je cerkev Marijinega rojstva okrog
katere je nastalo staro vaško jedro. Na griču na naseljem je Kalvarija ali stari grad, najvišje pa se dviga
Polhograjska gora.
Foto: M. Hribernik, december 2005.
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Izhodišče Blagajevih tematskih poti je naselje Polhov Gradec, gručasto središčno naselje v
osrčju Polhograjskega hribovja. Leži na sotočju Male vode in Božne, ob vznožju Polhograjske
gore. Zahodno od kraja je nizka vzpetina Kalvarija s križevim potom in razvalinami starega
gradu, ki so ga v prvi polovici 14. st. zgradili gospodje Polhograjski. Po potresu leta 1511 in
kmečkih uporih so grad opustili in v dolini ob Božni postavili novega. Ta stoji še danes. Kraj
se odlikuje po bogati kulturni dediščini in se uvršča med najlepše in najzanimivejše kraje v
Sloveniji. Tudi Ivan Cankar je tej vasi domnevno namenil oznako najlepša slovenska vas
(Bokal, 2001). Tu zasledimo več umetnostnih zvrsti: srednjeveške freske, poznogotsko
kiparstvo, baročno slikarstvo in rezbarstvo, cerkveno in grajsko arhitekturo ter številne
zanimive »črne portale« pri kmečkih hišah. V okolici so priljubljeni cilji planincev: Grmada
(898 m), Tošč (1021 m), Gora sv. Lovrenca (824 m), Koreno (720 m) in drugi, zato kraj ob
koncu tedna obiskujejo številni gostje iz bližnje in daljne okolice. Po Jeršičevi razvrstitvi
turističnih krajev se Polhov Gradec uvršča med kraje bližnje rekreacije. Za njih so značilne
naslednje prvine ponudbe: objekti za prehrano, razni objekti za rekreacijske dejavnosti,
značilen specifičen izgled kraja, naravna območja za rekreacijo na prostem ter mirna lega.
Namenjeni so predvsem obnavljanju človekovih telesnih in duševnih moči. Ti kraji imajo
posebne zahteve glede objektov za prehrano in športne dejavnosti ter glede obsega območij za
rekreacijo na prostem. Zmogljivost teh objektov in razpoložljive krajine mora biti prilagojena
kratkotrajnim visokim obremenitvam ob koncu tedna ali ob praznikih, hkrati pa je izraba teh
objektov med tednom ali v določenih letnih obdobjih zelo nizka. Ob pridobitvi prenočitvenih
kapacitet v občini ima kraj vse potencialne možnosti za uvrstitev v počitniško-rekreacijski
kraj (Jeršič, 1990).

Slika 14: Blagajev volčin, zaščitni znak občine
Dobrova-Polhov Gradec.
Foto: C., Mlinar, november 2004.
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1. POT: Polhov Gradec-Dvor- Polhov Gradec
Pot nas vodi od Polhograjske graščine skozi staro vaško jedro do cerkve, od tu na
Kalvarijo in po drugi strani skozi drug del vaškega jedra proti Dvoru. Večji del poti vodi po
cesti oziroma kolovozu in ne zahteva velikih kondicijskih naporov. Manjši vzpon je le od
graščine do Starega gradu na gričku nad naseljem in pa v zadnjem delu poti, ko se po gozdu
spustimo proti naselju Dvor. Namenjena je predvsem družinam z otroki, seveda pa je
primerna za vsakogar, ki si želi sprehoda v naravi in si obenem ogledati glavne znamenitosti
tega območja. Pot je primerna tudi za kolesarje, le v zadnjem delu pred Dvorom zahteva pot
od kolesarja nekoliko večjo previdnost, saj le-ta poteka po kolovozu skozi gozd. Pot je dolga
približno 5 kilometrov, za katero potrebujemo približno 1 uro umirjene hoje. Časovna ocena
ne vključuje časa, ki ga namenimo samim ogledom znamenitosti.
1. Polhograjska graščina z grajskim parkom
Osrednjo znamenitost kraja, ki je tudi za nas obiskovalce najbolj privlačna, predstavlja
grajski kompleks. Sestavljajo ga grad, hiša za oskrbnika, vodnjak, obzidje s stolpom,
gospodarska poslopja in park. Polhograjska graščina si je svojo varnost poiskala v rečnem
okljuku hudourniške Božne in v gozdnem zavetju vzpetin Tošča, Grmade in Polhograjske
Gore. Grad, zgrajen po potresu v 16. stoletju, je današnjo podobo dobil v 17. stoletju, ko je tu
vladal Mark Anton Kunstl I., kateremu je baron podelil baronstvo s priimkom Polhograjski. V
gradu je najbolj zanimiva baročna štukatura grajske kapele z motivi cvetja, sadja in angelov.
Grajsko dvorišče krasi Neptunov vodnjak iz kamnitih obodnih plošč in s kipi golih nimf na
vogalnih stebrih. Osrednji steber je poudarjen s kipom Neptuna, kateremu se okrog nog ovija
mitološko morsko bitje. Poznobaročna kiparska in klesarska mojstrovina Neptunovega
vodnjaka odseva pogansko mistično simboliko in kljub pozno baročni izvedbi velja vodnjak
za eno največjih renesančnih stvaritev pri nas. Na zunanji steni ograje proti gradu je vklesan
grb Polhograjskih gospodov, na notranji steni pa letnica 1696. Velja tudi za najstarejši
tovrstni vodnjak na Kranjskem. V istem obdobju je bil na grajskem dvorišču sezidan tudi
Angleški stolp z uro, zasnovan v slogu takratnega prevladujočega trenda mode. Poseben čar
in mik daje Polhograjski graščini grajski park, ki je urejen po baročnih vzorih. Bogata
drevesna in cvetlična parkovna zasaditev je danes le še bled spomin. V parku je ostala
mogočna večstoletna lipa s klopcami v rogovili krošnje, eksotična cipresa in s pušpanom
obrobljene trate. V grajskem parku je okrogel vodomet s kovinsko ograjo iz okoli leta 1800.
Nasproti graščine je objekt iz 1. polovice 16. stoletja, nekdaj bivališče grajskega oskrbnika.
Stavba ima na čelni fasadi naslikano sončno uro z letnico 1671. Ura kaže krajevni čas, vendar
danes je celotna barvna izraznost ure že zelo slaba, saj je na steni že več kot 300 let. V
vizualnem pogledu pa je treba h graščinskemu kompleksu vključiti celotni del okoliškega
naravnega in kulturnega ambienta (Mlakar, 2003).
Od leta 1948 do 1951 je bila v gradu partijska šola. Od leta 1951 pa nižja gimnazija in
osnovna šola. Leta 1969 so šolo preselili v novo poslopje in interesa za delovanje grajske ure
ni bilo več. Stari urni mehanizem je danes v stolpu kot muzejski eksponat. V stolpu pa je
sedaj povsem nova ura. Obe uri na grajskem dvorišču vsaka po svoje merita čas in vzbujata
različne občutke pri opazovalcih. Ura v stolpu, ki točno meri čas in nanj z bitjem glasno
opozarja, ustvarja domačnost, odpravlja vtis zapuščenosti grajskega prostora in budi veselje
do življenja. Sončna ura pa kaže spoštovanja vredno starost in hkrati kaže na odvisnost
človekovega življenja od narave (Kavčič, 2000).
Pomemben gospodar Polhograjske graščine je bil tudi Rihard Ursini Blagaj, ki je 50 let
upravljal graščino. Pospeševal je obrt in kmetijstvo, njegova zasluga je tudi, da se je cvetlica z
Gore uvrstila v botanični sistem. Blagajev volčin je leta 1838 prišel gledat sam saški kralj
Friderik Avgust II. Grof Blagaj je v spomin na ta dogodek dal ob vznožju Gore postaviti
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obelisk, ki je bil 150 let edini spomenik, postavljen na čast kaki roži na Slovenskem. (Kavčič,
2000)
V neposredni bližini graščine se nahaja še nekaj objektov, ki so bili skozi zgodovino z njo
neposredno povezani. Danes večina le teh ne služi več svojemu prvotnemu namenu, nekaj je
celo močno poškodovanih. V zadnjih letih se je obnovilo grajsko vodno zajetje, grajsko
pralnico, kolarnico... Kamnita stavba grajskega vodnega zajetja Lipce, kot ji pravijo
domačini, priča kako skrivnostno so se križale usode različnih zgodovinskih dob. Zbledeli
podpisi na notranjih stenah stavbe pričajo, da so si francoski oficirji napoleonove vojske prav
tu našli zavetje za počitek (Javni zavod Polhograjska graščina, 2005).

Slika 15: Polhograjska
graščina.
Foto: M., Hribernik,
september 2005.

2. Cerkev Marijinega rojstva
Skozi grajsko obzidje v smeri proti Polhovemu Gradcu zavijemo na zgornjo cesto, ki nas
strmo vodi skozi vaško jedro do cerkve Marijinega rojstva.
Baročna župnijska cerkev Marijinega rojstva, ki se dviga iz naselja Polhov Gradec, je bila
zgrajena med leti 1728 in 1736 na prostoru starejših cerkva. Cerkev na tem mestu pa se
omenja že 1309. leta. Na pokopališki strani zvonika je vzidan vogelni kamen z letnico 1728,
na katerem sta izklesani dve podobi: brkati mož (verjetno graditelj) in grajski norček.
Nedvomno sta obe osebi imeli pomembno vlogo pri graditvi cerkve, ki so jo v drugi polovici
19. stoletja skupaj z zvonikom povišali. Cerkev je zidana v obliki križa. V cerkvi, za katero je
po ugotovitvah krajevne zgodovinarke Jožice Kavčič značilno, da so umetniške stvaritve delo
mojstrov iz Polhovega Gradca in okolice, je največja dragocenost glavni oltar iz 1746. leta, ki
je delo polhograjske rezbarske družine Facijev. Tabernakelj na oltarni mizi je mlajši, delo
domačina Simona Rupnika iz leta 1851. Strop v kupoli ladje in strop prezbiterija sta poslikala
vrhniški slikar Simon Ogrin in Anton Jebačin. Premično sliko Marijinega rojstva za osrednjo
nišo je izdelal Andrej Herrlein leta 1811. Dela baročnega slikarja Valentina Metzingerja iz
leta 1736 in 1746 so na dveh stranskih oltarjih: Smrt sv. Jožefa in Anton Padovanski ter na
levi in na desni strani slavoločne stene Sv. Donat in Zaroka Sv. Katarine. Oba stranska oltarja
in misijonski oltar pa krasijo kamniti kipi domačina Jerneja Trnovca. Slike križevega pota so
delo Simona Ogrina. Ob 250-letnici župnijske cerkve in 700-letnici polhograjske fare je leta
1994 cerkev dobila novo oltarno mizo obrnjeno proti vernikom z motivom deklice Marije,
njenih staršev Joahima in Ane. Takrat je bil nov tudi ambon z motivom Jezusovega rojstva.
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Oboje je delo rezbarja Janeza Ahčina. Okras cerkve je tudi ograja na koru ter rezljano in
barvano okrasje orgel, delo domačega rezbarja – restavratorja Franca Vodnika. Notranjost
cerkve si je mogoče ogledati vsako prvo nedeljo v mesecu od 13. do 14. ure, ostale dni pa po
dogovoru z župnikom Danijelom Kaštrunom (Turistično društvo, 2005).
3. Oštetarjeva hiša
Desno od cerkve stoji ena najbolj izstopajočih zgradb v Polhovem Gradcu, Oštetarjeva
hiša številka 33, ki se uvršča med pomembnejšo kulturno dediščino in je razglašena za
kulturno zgodovinski spomenik. Njen lastnik je bil nekoč grajski upravitelj Hofstätter.
Tlorisna tradicionalna zasnova se kaže kot razvit primer alpske regionalne arhitekture in ima
izvor že v 16. stoletju, drugače pa je v osnovi iz 17. stoletja. Dopolnjujejo jo elementi baročne
dobe. Streha je dvokapna s čopi. Glavni vhod naglaša polkrožen baročni portal. Arhitektonske
kvalitete so ohranjene tudi v notranjosti: v spodnji hiši lesen strop, v veži obok, ki je
preprežen s sosvodnicami, kamnoseško oblikovani polkrožni portali poznogotskih oblik za
vhode v sosednje prostore in zanimivo kamnito stopnišče (Slabe, 1996).
Izpred te hiše pa nas pot vodi na grič nad naseljem na katerem je nekoč stal Stari grad.
4. Stari Grad (Kalvarija)
Stari grad ali Kalvarija stoji na stožčasti vzpetini (460 m) nad naseljem Polhov Gradec, ob
katero se skupaj s cerkvijo naslanja venec hiš starejšega dela naselja. Ob njenem vznožju
tečeta po eni strani Božna (Velika voda), po drugi strani pa Mala voda, ki se pod naseljem
združita v Gradaščico. Zgodovinarji so mnenja, da je kraju dalo ime Gradec staroslovensko
gradišče, ki naj bi stalo na Starem gradu ali Kalvariji. Tudi izvor gradu naj bi segal že v
obdobje karantanske notranje samostojnosti. Grad z okroglimi stolpiči in vmesnim visokim
obzidjem, kot ga kaže skica najdena v starem rokopisu, je poškodoval močan potres (1511) in
kmetje v kmečkem uporu (1514). Potem so zgradili novo grajsko stavbo v dolini ob Božni
(današnja Polhograjska graščina). Na starem gradu so kasneje zgradili osmerokotno grajsko
senčnico - Gloriteto, ki jo je grofica Antonija Blagay 1853. leta spremenila v kapelo in do nje
dala zgraditi štirinajst kapelic s slikami križevega pota. Po drugi svetovni vojni je vse to
propadalo, slika se je ohranila le v prvi kapelici, ki ni bila na grajskem zemljišču. Sredi 80-ih
se je skupina zanesenjakov pod okriljem krajevne skupnosti Polhov Gradec odločila narediti
propadanju konec. V letih 1986/87 so popolnoma prenovili kapelo, v kateri je leta 1988 dobil
prostor krajevni muzej in v njej gostoval 10 let. Leta 1990 je skupina ljubiteljev kulturne
dediščine pričela z obnovo poti in kapelic križevega pota. Koncem leta 1997 se je iz kapele
tudi preselila muzejska zbirka in tako je nastala možnost, da prične kapela spet služiti
prvotnemu namenu. Spomladi leta 1998 se je v kapeli postavila oltarna miza, na svoje mesto
se je vrnila tudi slika Žalostne Matere Božje. V zadnjih treh letih se je do dokončne podobe
uredila okolica kapelic (tlaki,varovalni zid), ter vseskozi urejevalo in dopolnjevalo ureditev
poti. V zvonik kapele so vrnili tudi njen zvon, izdelek ljubljanske livarne Samassa iz leta
1857 (Javni zavod Polhograjska graščina, 2005).
S Kalvarije je čudovit razgled na Polhograjsko dolino. Pred kapelo stoji tudi orientacijska
miza, ki je obiskovalcem v vodilo ob občudovanju okolice.
Po ogledu Kalvarije se po isti poti vrnemo do farne cerkve od tu pa pot nadaljujemo po
poti s stopniščem skozi jedro vasi.
5. Staro vaško jedro Polhovega Gradca
Sprehod po ozki strmi poti ob katero so stisnjene stavbe z najrazličnejšimi skrbno
oblikovanimi portali že sam po sebi navdaja z najrazličnejšimi občutki. Na hišah je moč
opazovati tudi bogato izraznost njihovih portalov. Polhov Gradec je gručasta vas z izrazito
silhueto. Osrednje staro jedro je urbanistično ostalo enotno in je kot tako vredno spomeniške
zaščite. Sodi med naselbinsko dediščino in je predlagan za razglasitev kot urbanistični
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spomenik. Ohranjeni so tlorisni sistem zazidave ter številni objekti iz 19. stoletja. Stare hiše
so arhitektonsko skromnejše, ambicioznejši so portali, zlasti takoimenovani »črni portali« z
vbrušenimi geometrijskimi ali rastlinskimi motivi, večinoma iz 19. stoletja (Turistično
društvo, 2005).
6. Severjeva hiša
Ko se naša pot priključi na glavno cesto,
na drugi strani ceste zagledamo majhno
hiško. To je hiša Polhov Gradec številka 17,
poznana kot Severjeva hiša. Gre za
poznobaročno, majhno, vrhhlevno leseno in
ometano kmečko hišo. Krita je s strmo
dvokapno opečno streho. Ohranjen je interier
in več starejših stavbnih členov. Parade lege
v prostoru ima tudi ambientalni pomen. Prav
tako sodi v arhitekturno bogato dediščino
tega področja.
Slika 16: Severjeva hiša v Polhovem Gradcu.
Foto: M. Hribernik, februar 2006.

Od tu se po stopniščasti poti spustimo proti avtobusni postaji do mostu čez Božno. Za
mostom zavijemo levo, kjer si lahko ogledamo žago in ostanke industrijske železnice.
7. Pristava žaga in industrijska železnica
Vidna je opuščena stara žaga z jezom. Žaga je bila po letu 1970 modernizirana, poganja jo
francisova vodna turbina ali elektrika ter industrijska dekoviljska železnica z vozički, osi so
iz začetka 20. stoletja (Strokovne zasnove…, 2004).
8. Gostilna Pratkar s kostanji
Pot nadaljujemo po glavni cesti in na levi strani ceste si lahko ogledamo priznano gostilno
Pri Pratkarju. Sam objekt sodi v zanimivo stavbno dediščino, saj nadstropna podolžna hiša
pod skupno streho druži gostinski, bivalni in skladiščni del. Streha je simetrična dvokapna s
čopi. Vhodna fasada datira z letnicama 1843 in 1895 na portalih. V nadstropju je lesen gank.
V gostilni nam postrežejo tudi z okusnimi domačimi jedmi v lepo urejenih notranjih prostorih
ali pa na vrtu (Strokovne zasnove…, 2004).
9. Razgledna točka
Takoj za gostilno Pratkar zavijemo levo po ozki stezici, ki nas pripelje na asfaltirano cesto
proti naselju Podreber. Od tu se nam ponudi čudovit pogled na Polhov Gradec, na cerkev
Marijinega rojstva, nad njo Kalvarija in najvišje Polhograjska Gora.
10. Cerkev sv. Elizabete na Podrebri
Cerkev, prvič omenjena leta 1436, je bila temeljito predelana v 16. stoletju, ko je bil
pravokotni ladji prizidan tristrano zaključen zvezdano obokan prezbiterij z vmesnim
prostorom oddeljenim od ladje z visokim slavolokom. Klasicistično fasado je cerkev dobila
sredi 19. stoletja. Na južni steni ladje je freska sv. Nedelje datirana med leti 1520 in 1530.
Med cerkveno opremo, baročnima stranskima oltarjema in glavnim oltarjem iz 19. stoletja,
izstopa lesena nagrobna slika rodbine Khisl datirana z letnico 1593. Cerkev je razglašena za
umetnostno arhitekturni spomenik lokalnega pomena (Strokovne zasnove…, 2004).
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Ob obnovi cerkve so tu odkrili človeške ostanke, saj je bila to nekoč farna cerkev s
pokopališčem. Glede na konfiguracijo terena pa je tu domnevno tudi obstoj manjše naselbine.
11. Počivališče
Ob cesti nameščena klop pod krošnjo drevesa se nam ponuja, da si na njej odpočijemo in
se razgledamo po okoliški hriboviti pokrajini posejani s samotnimi kmetijami in zaselki.
Od tu pot nadaljujemo po asfaltni cesti. Če zavijemo z glavne poti desno, nas bo pot
pripeljala do naslednje stavbne dediščine.
12. Domačija Podreber 3
Domačija Podreber 3 je še vedno delujoče kmetijsko gospodarstvo. Hiša je pritlična, v
delu podkletna, z vhodom v centralni osi daljše fasade. Na vhodu je kamnit, klesan portal iz
črnega apnenca z letnico 1843 in sivo kamnito profilirano nadportalno polico. Ohranjeno je
več stavbnih členov in mreže na manjših kvadratnih oknih gospodarskega dela objekta. Streha
je simetrična dvokapna s čopoma, krita z betonskim zareznikom (Strokovne zasnove…,
2004).
Od tu se vrnemo nazaj na glavno cesto. Asfaltno cesto kmalu nadomesti kolovoz čez
travnik, ki nas kmalu pripelje v gozd. Od tu se nam razkriva čudovit pogled po izredno čistem
gozdu, ki je enako privlačen v vseh letnih časih.

Slika 17: Gozd nad naseljem Dvor, ki ima
veliko doživljajsko vrednost v vseh letnih
časih.
Foto: M. Hribernik, november 2005.

13. Staro vaško jedro Dvora
Gozdna pot nas pripelje v zgornji del majhne vasice Dvor. Pred nami se kmalu pojavi
mogočna cerkev svetega Petra. Cerkev sv. Petra in manjši trg z lipo pred njo sta jedro
gručaste vasi. Ohranjena je historična zazidalna struktura, starejši objekti datirajo v drugo
polovico 19. stoletja (Strokovne zasnove…, 2004).
14. Gotska cerkev sv. Petra
Gotska cerkev sv. Petra v Dvoru je eden najlepših sakralnih spomenikov v Sloveniji. Za
začetek gradnje cerkve šteje letnica 1525, vklesana v tleh. Cerkev krasijo slike baročnega
slikarja Valentina Metzingerja, freske, zlati oltarji in druge umetniške stvaritve. Razglašena je
za spomenik državne kulturne dediščine.
V naselju Dvor poleg omenjene cerkve stoji še cerkev sv. Nikolaja. Legenda pravi, da naj
bi graščak nekega dne šel na lov po poti, ki vodi mimo cerkve sv. Petra. Ko je prišel do kraja,
kjer stoji danes grofovska cerkev, se je konj z graščakom vrgel na tla in po kolenih obšel ves
prostor, na katerem stoji danes cerkev. Graščak je imel to kot znamenje, da na tem mestu
postavi svetišče. Tako se je leta 1525 pričelo z gradnjo. Zgrajeno je bilo mogočno svetišče, ki
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je ob blagoslovitvi l. 1613 prevzelo celo tedanjega škofa Hrena, da je ob pogledu nanjo
vzdihnil "magnifika".
Ladja cerkve je zidana iz grobih lomljencev, le vogali z rezanimi kvadri prikazujejo
mojstrstvo tedanjih graditeljev. Monotonost severne, skoraj prazne stene razbije majhen
šilasto zaobljen vhod, nad katerim je vzidana heraldična plošča družine Khisl. Precej bolj
razgibana je glavna stena. Najprej v oko pade glavni vhod s čudovitim klesarsko obdelanim
portalom. V njem se med krogovičjem in rastlinskimi vzorci
prepletajo verski simboli s simboli cerkvene in posvetne
arhitekture. Nad portalom se bohoti renesančno oblikovano
heraldično znamenje plemiške rodbine Thurn. Poleg glavnega
portala, grba in okroglega okna nad njim, je v strmi, proti nebu
kipeči steni še dvoje šilasto oblikovanih oken s krogovičjem, v
zatrepnem delu manjše okroglo okno, ob straneh, skoraj pod
vrhom, pa še dvoje šilastih lin. Tudi južna, sedaj glavna vhodna
stran, ne skriva svoje pomembnosti. Troje visokih, šilasto
zaobljenih oken skriva v sebi izpovedna znamenja cerkvenega
dostojanstva. Patriarhov križ, drevo življenja in škofovska palica,
še poveličuje svetost stavbe.
Mogočno dvorano delijo na tri dele šilaste, do stropa segajoče
arkade, ki so obenem tudi nosilec poslikanega lesenega
Slika 18: Gotska cerkev sv.
Petra v Dvoru.
kasetiranega stropa, ki se kot pajčevina razteza nad vsemi tremi
Foto: M., Hribernik, februar
ladjami. V dveh kasetah sredi stropa sta naslikana grba (po vsej
2006.
verjetnosti donatorskih rodbin), med njima pa je letnica
dokončanja stropa 1577. V sprednjem delu stropa je v napisnih trakovih dveh kaset
izpovedana misel v slovenskem jeziku. Poleg visi s stropa lesen obojestranski kip Matere
božje z Jezusom v naravni velikosti. Na levo in desno stran slavoločne stene sta prislonjeni
dve baldahinski arkadi - lopi. Notranjost le teh je razdeljena v po tri samostojne enote z
rebrasto prepletenimi stropi. V vsaki lopi so naslikane štiri freske, ki sodijo v takoimenovano
manieristično slikarstvo in po dva oltarja iz dobe "zlatih oltarjev" (1638-1644). Po eden oltar
je prislonjen tudi na sprednja dva nosilca arkad. V sami cerkveni ladji je ladji je še en oltar, ki
pa je prislonjen na njeno desno steno. Glavni oltar, kakršnega vidimo danes, je bil izdelan v
začetku 18. stol. in je delo domače podobarske delavnice Facia (Javni zavod Polhograjska
graščina, 2005).
15. Cerkev sv. Nikolaja
Prvotno starejša cerkev, prvič omenjena leta 1453, je bila leta 1773 barokizirana. Cerkev
sestavljajo oktogonalno zasnovana ladja s stranskima kapelama in zvonikom ter pravokoten
prezbiterij na vzhodni strani. Glavni oltar sv. Nikolaja je datiran z letnico 1802. Stranski oltar
v severni kapeli, posvečen sv. Jerneju, je iz konca 17. stoletja oziroma začetka 18. stoletja,
oltar v južni kapeli, posvečen sv. Simonu in Judi, je iz prve polovice 19. stoletja. Objekt spada
v prvi varstveni režim (Javni zavod Polhograjska graščina, 2005).
16. Razgledna točka
Po ogledu naselja Dvor se vrnemo po isti poti do mesta, kjer se na gozdni kolovoz
priključi še ena pot. Tu se sedaj držimo leve smeri, ki nas pelje po drugem, položnejšem
kolovozu skozi gozd. Če skrenemo levo s kolovoza, se nam na gozdnem robu odpre lep
razgled na naselja Babna Gora, Dolenja vas in na del Dvora ter na okoliško hribovje.
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2. POT: Polhov Gradec - Polhograjska gora – Praproče - Polhov Gradec
Druga pot nas bo vodila iz Polhovega Gradca na Polhograjsko goro (824 m), od tu do
naselja Praproče in nazaj na izhodiščno točko. Polhograjska gora, imenovana tudi Gora Sv.
Lovrenca, domačini pa ji pravijo kar Gora, je eden najlepših vrhov v Polhograjskem hribovju.
Na vrhu stoji čudovita cerkvica Sv. Lovrenca, ki je bila v zadnjem času obnovljena in stoji kot
biser vrh hriba.
Izhodišče naše poti je Polhograjska graščina. Odpravimo se proti Čebelarskemu domu,
kjer se naša pot začne vzpenjati po gozdnem pobočju. Vzpon je kondicijsko kar zahteven, saj
v 1 uri hoje premagamo 427 m višinske razlike. To je najkrajša pot na Polhograjsko goro. Na
sedlu pod vrhom nas na kmetiji Pri Logarju pričakajo z okrepčilom, potem pa se lahko
odpravimo k cerkvi sv. Lovrenca, ki je najvišja točka naše poti. Nazaj se vračamo po drugi
poti, ki nas pripelje do naselja Praproče. Ta pot je manj zahtevna in vodi po kolovozu, ki pa je
za vozila zaprt z zapornico. Skozi naselje Praproče nas vodi asfaltirana cesta, česar pa zaradi
izjemnega razgleda in številnih znamenitosti ob poti niti ne opazimo. Spustimo se v dolino do
naselja Briše, kjer nas na kmetiji Bitenc pričakujejo s pripravljenim kosilom nato pa nas čaka
še slab kilometer hoje po cesti nazaj do našega izhodišča. V zadnjem delu poti se lahko
sprehodimo tudi skozi staro vaško jedro Polhovega Gradca, ki sicer v to pot ni vključeno, a je
predstavljeno v opisu prve poti. Kljub nekoliko večji težavnosti, je pot varna brez nevarnih
točk, zato je poleg planincev, primerna tudi za družine z otroci.
1. Polhograjska graščina
(predstavljena pri opisu prve poti)
Od tu že lahko vidimo najvišjo točko naše poti – cerkev sv. Lovrenca na Polhograjski
gori, ki se kot kulisa strmo dviga nad Polhovim Gradcem.
2. Čebelarski dom in Riharjev drevored
Čebelarstvo Božnar izdeluje in prodaja različne izdelke iz medu. Leta 1997 je dobilo zlato
medaljo Apimondija na svetovnem čebelarskem kongresu v Antwerpnu za embalažo. Za
domom je postavljen čebelnjak, ob stavbi pa je zasajen drevored, poimenovan Riharjev
drevored.
3. Blagajev spomenik
Ob vznožju Gore ob poti stoji Blagajev spomenik.
Blagajev volčin (Daphne blagayana) ali blagajana, kot ji
pravijo po domače, je rastlina, ki je bila leta 1837 prvič odkrita
na ozemlju Polhograjskega hribovja in je svoje ime dobila po
grofu Blagaju, tedanjem lastniku Polhograjske graščine. Leta
1938 je te kraje obiskal saški kralj Friderik Avgust II, ki je bil
med drugim zavzet naravoslovec in botanik in si je takrat
ogledal novo odkrito rožo in njeno rastišče na Polhograjski
gori. Malo cvetlic je v Evropi zbudilo toliko zanimanja pri
botanikih, kot prav »Blagajevka«.V spomin na obisk saškega
kralja, je dal grof Blagaj ob vznožje gore sezidati obelisk,
spomenik kraljeve rože. Leta 1898 sta blagajana in planika
postali prvi zaščiteni rastlini na Kranjskem. (Kavčič, 2000)
Slika 19: Spomenik Blagajevemu
volčinu pod vznožjem Polhograjske gore.
Foto: C., Mlinar, november 2004.

4. Gozdna učna pot, umetna rastišča blagajane
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Skozi gozd nas vodijo informativne tablice, na katerih so zabeležena imena in glavne
značilnosti drevesnih vrst. Ob poti so urejena tudi umetna rastišča blagajane.
5. Kmetija odprtih vrat Logar
Po 50 minutah hoje pridemo do roba sedla, kjer stoji kapelica. V sedlu pod vrhom
Polhograjske gore na desni strani stoji domačija Pri Logarju, kjer nam ob sobotah, nedeljah in
praznikih postrežejo z domačim sadjevcem, brinjevcem in češnjevcem, dobrim čajem ter
drugimi toplimi in hladnimi napitki. Stalno se dobijo dobre domače klobase, ob nedeljah in
praznikih pečejo ocvirkovko, ostale dni pa naše želje sprejemajo preko telefona.
Od Logarjeve domačije nas do vrha loči le še 10 min hoje po stezi čez travnik in skozi
gozd.

Slika 20: Druženje na Logarjevi
domačiji ob prazniku sv. Lovrenca.
Foto: M., Hribernik, avgust 2005.

6. Cerkev sv Lovrenca z obzidjem, arheološko najdišče, razgledna točka
Prispeli smo na višino 824 m, kar je tudi najvišja točka naše poti. Cerkvico sv. Lovrenca
obdaja in varuje kamnito obzidje, pokrito z betonsko ploščo. Obzidje na izpostavljenem
majhnem prostoru ne varuje le cerkvice, ampak tudi obiskovalce pred nevarno strmino pod
njim. Ponudi se nam razgled nad celotno Polhograjsko dolino na eni stani in v dolino Male
vode in Velike Božne na drugi strani. V lepem vremenu se nam odpre tudi čudovit razgled na
Triglavsko pogorje, Savinjske Alpe in proti primorski do Slivnice in Snežnika. Ob enkraten
razgledu šele spoznamo, kako osamljena je Gora in kako strma so njena pobočja.
V starem obzidju stoji obnovljena cerkvica sv. Lovrenca z najstarejšo letnico 1517.
Arheološke najdbe in raziskave dokazujejo, da je bila Gora naseljena že v starejši železni dobi
in v poznoantičnem času. Prve najdbe so iz leta 1882-84. Novci, uteži, tehtnice, kovinske
posode in drugi predmeti so shranjeni v polhograjski muzejski zbirki, v dunajskem in v
ljubljanskem muzeju. V 15. in 16. stoletju je domačinom nudila zavetje pred Turki. Po
nepreverjenih virih naj bi cerkev stala na ostankih antičnega svetišča, posvečenega sončnemu
bogu. Ko vstopimo v cerkev, se nam pogled najprej ustavi na kapeli pod zvonikom. Le-ta je
ograjena z ograjo, ki ponazarja obliko gore sv. Lovrenca, na njej pa so pritrjeni cvetovi
blagajane. Te nakazujejo in opozarjajo, da je bilo na Gori prvo odkrito rastišče blagajevega
volčina leta 1837
V zatišju obzidja in gozdnega drevja vzhodno od cerkve stoji znamenje Svete Trojice. To
je na delu Gore, kjer drevesa onemogočajo razgled. Vsakega posameznika znamenje s svojo
obliko in izgledom pritegne k duhovnemu razmišljanju. Prvi pogled na znamenje nam
razkriva, kot da se pred nami odpira kamniti cvet, toda znamenje ima tudi drugo simboliko.
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Podobno je namreč tudi v zraku odprtemu jadralnemu padalu in jadralcu, kar pa ni naključje,
saj je Polhograjska gora tudi zelo priljubljeno vzletišče za jadralne padalce (Kavčič, 2000).

Slika 21, 22: Levo: Razgled s Polhograjske gore na Polhograjsko dolino. Foto: M., Hribernik, september 2005.
Desno: Razgled s Polhograjske gore na Kamniško Savinjske Alpe. Foto: M. Komac, januar, 2006.

Po počitku ob lepem razgledu se po isti poti vrnemo do domačije Logar na sedlu. Tu pa se
sedaj držimo desne poti, ki nas bo pripeljala v naselje Praproče.
7. Cerkev sv. Jurija na Prapročah
Ko prispemo v vas Praproče na desni zagledamo cerkev sv. Jurija. Prvič je bila omenjena
leta 1526, a nova odkritja kažejo romanske elemente. V glavnem oltarju je kip sv. Jurija na
konju v boju z zmajem. Med svetniki skoraj nima vrstnika, ki bi ga častile tolikšne množice
krščanskega sveta. Izredno bujno so se ob njem razvile legende. Njegovo ime v grščini
pomeni kmetovalec in vinogradnik. Je zavetnik kmetov, vojakov, viteštva in mesta Ljubljane
(Kavčič, 2005).
Pot nadaljujemo po ozki asfaltni cesti skozi naselje, kjer si lahko ogledamo številne
elemente stavbne dediščine.
8. Lovretovo znamenje
Znamenje stoji na levi strani ceste ob Lovretovem gospodarskem poslopju. Na
polhograjskem območju je po obliki edinstveno zidano sveto znamenje na Prapročah. To je
Lovretovo znamenje z nišami, ki hkrati s poslikavo in napisano letnico 1727, velja za
najstarejše datirano znamenje v župniji. Izjemno pa ni le zaradi oblike, ampak tudi zaradi
poslikave, čeprav je po skoraj tristo letih slabo vidna. Znamenje so opazili tudi avstrijski
kartografi in ga na vojaškem zemljevidu iz let 1763 do 1787 označili kot zidano znamenje
(Kavčič, 2000).
9. Domačija Praproče številka 14

Slika 23: Domačija v naselju Praproče.
Foto: M. Hribernik, januar 2006.
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10. Domačija Praproče številka 10
Križišče poti in mogočno drevo na sredini, ki predstavlja majhen trg, kažeta na to, da smo
prišli v osrednji del vasi. Tu stoji Jurjeva domačija. Leta 1846 je tedanji gospodar iz kamna in
lesa zgradil novo stanovanjsko hišo in jo pokrili s slamo. Takrat so bila na hiši narejena
nekatera nabožna znamenja oziroma nekateri krščanski znaki. O slamnati strehi ni več sledu,
hiša pa ima še vedno zelo lep, na Polhograjskem področju edinstven vhodni portal, v celoti
grajen iz temno sivega kamna. V njem sta vklesani inicialki takratnega gospodarja Antona
Rusa, vpisana pa je tudi letnica izdelave. Jurjeva hiša ni zanimiva le zaradi portala in svetih
znamenj na njem. Ogleda je vredna tudi notranjščina. Zanimivi so križno obokani stropi s
sosvodnicami v veži, stranskem prostoru in kleti. Ljudje pravijo, da je kot v cerkvi. Prostori
so hladni, ker je v zidu lahkovec, stene niso vlažne (Kavčič, 2000).
Ko zapuščamo naselje, se pred nami odpira čudovit razgled na naselje Podreber in cerkev
sv. Elizabete.
11. Kapelica na Lebnovem griču
Ob cesti na razglednem Lebnovem griču stoji, kot straža pred naseljem Praproče, zidana
baročna kapelica. Velja za eno najstarejših znamenj na Polhograjskem. Ustno izročilo pravi,
da so se Prapročani zaobljubili, da bodo sezidali kapelico, če bo bolezen ponehala, ko je
razsajala strašna kuga. In res je bolezen prešla, Prapročani pa so zgradili omenjeno kapelico
(Kavčič, 2000).
Ob cesti se lahko odžejamo ob izviru vode. Cesta se začne vedno bolj strmo spuščat v
dolino do naselje Briše.
12. Turistična kmetija Pri Bitenc na Brišah
Ob cesti pred turistično kmetijo Bitenc stoji majhen kozolec s tablo, ki nas usmerja na
turistično kmetijo. Hiša vzbuja pozornost s črnim kamnitim portalom, kjer je vklesano
rastlinsko okrasje, letnica 1871 in začetnici IK, v veži pa imajo stebričasto ograjo na
stopnišču. Poleg hiše stojita hlev in stegnjeni kozolec. Turistična kmetija je odprta ob petkih,
sobotah in nedeljah, ostale dni pa po dogovoru. Ponudba kmetije zajema klasična kosila,
koline z zeljem ali repo pozimi in suhomesne narezke. Kuhajo tudi enolončnice. Domač kruh
jim peče neka gospa iz vasi. Goste, predvsem otroke, ki se zanimajo za kmečka opravila,
poskušajo animirati. Radi jih poprosijo za pomoč pri pospravljanju sena, pobiranju krompirja.
V prihodnje nameravajo zgraditi ogrado za koze, postaviti otroška igrala in urediti sprehajalne
poti, da bi tako še bolj pritegnili družine z otroki in druge obiskovalce (Remškar, 2004).
Pred nami je še približno pol ure hoje po glavni cesti do naselja Polhov Gradec. Na
avtobusni postaji zavijemo levo, od tu dalje pa se držimo glavne ceste, ki nas pripelje do
Polhograjske graščine.
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3. POT: Polhov Gradec - Dvor - Grmada - Polhov Gradec
Grmada (898 m) je znamenit vrh v Polhograjskem hribovju. Njeno ime izvira iz turških
časov, ko so po visokih razglednih hribih ljudje prižigali grmade kot opozorilo, da prihajajo
Turki. Na avstrijskem vojaškem zemljevidu iz let 1763 do 1787 je Grmada imenovana Kozji
vrh. Dviga se severozahodno nad Polhovim Gradcem in ima več vrhov. Z izredno ostro
zarisanimi oblikami kaže na vsako stran drugačen obraz. Če prihajamo iz ljubljanske smeri
proti zahodu, se odraža njen vrh kakor profil obraza francoskega kralja Ludvika XIV. To
podobnost so našli v ostrih obrisih gore sami Francozi, ki so v teh krajih gospodovali v letih
od 1809 do 1813. Njeno sleme je resnično podobno ležečemu obrazu z orlovskim nosom.
Naše izhodišče je Polhograjska graščina od koder se odpravimo skozi staro vaško jedro
Polhovega Gradca v smeri proti Dvoru. Do omenjenega naselja se pot pokriva s prvo potjo,
zato opisa ne bomo ponavljali. Od tu pa se izza cerkve sv. Petra začenja naš vzpon na Kucelj,
čez Malo Grmado in nato na najvišjo točko naše poti, na vrh Grmade. Tudi v tem primeru gre
za planinsko pot, ki zahteva kondicijsko pripravljenost. Del poti poteka po skalovju, kar
naredi pot še bolj zanimivo. Zaradi skalnega terena pa je potrebna pazljivost. Na enem mestu
je pot varovana z varovalno žico. Kljub temu planinsko pot stalno obiskujejo tudi otroci, le na
nekaterih mestih je potrebna večja pazljivost. Iz Dvora do vrha Grmade premagamo višinsko
razliko 543 m, za pot pa potrebujemo približno 1 uro in 15 minut. Celotno krožno pot tako
prehodimo v približno 3 urah in 15 minutah.
1. -15. Polhov Gradec - Podreber - Dvor
(opis poti podan pri predstavitvi prve poti)
Iz Dvora se odpravimo po asfaltirani cesti za cerkvijo sv. Petra. Kmalu se cesta konča in
naša pot se nadaljuje strmo po kolovozni poti skozi gozd.
16. Razgledna točka
Po približno 30 minutah hoje pridemo na jaso na kateri stoji opazovalnica. Z nje se nam
odpre čudovit pogled proti Polhovemu Gradcu.

Slika 24: Lovska opazovalnica na jasi
pod Grmado.
Foto: M. Komac, november 2005.

Pot nadaljujemo skozi gozd.
18. Lovska koča
Po 15 minutah hoje pridemo do križišča poti. V nadaljevanju bo predstavljena pot, ki vodi
čez Malo Grmado po skalnem terenu. Za pohodnike, ki niso kondicijsko najbolje pripravljeni,
pa priporočam, da se odločijo za skrajno desno pot, ki vodi pod Malo Grmado. Na tej točki
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smo se ustavili še iz enega razloga. Tu namreč stoji lovska koča, ki ima glede na lokacijo in
dobro obiskanost planinske poti izredne potenciale za razvoj gostinske dejavnosti. Ob ureditvi
majhne okrepčevalnice v planinskem, mogoče celo v lovskem ambientu, bi bila gotovo zelo
obiskana lokacija številnih planincev. Gotovo pa bi bila zelo atraktivna tudi urejena
prenočišča sredi gozda. O konkretnih možnostih take namembnosti omenjenega objekta
odločajo strokovnjaki, ki lahko precenijo, če je kaj takega sploh izvedljivo.

Slika 25: Lovska koča pod
Malo Grmado.
Foto: M. Hribernik, januar
2006.

Pot nadaljujemo nad lovsko kočo, kjer se začne vzpon po skalnati steni. Izredni občutki
nas navdajajo pri premagovanju naslednjega dela poti in gotovo se vsak pri sebi sprašuje na
kakšni nadmorski višini zares smo, ko plezamo po golih skalah. Do vrha nas loči približno 30
minut hoje.
19. Mala Grmada
Na Mali Grmadi si lahko odpočijemo na klopi ob poti in se naužijemo ob čudovitem
razgledu.
20. Vrh Polhograjske Grmade, razgledna točka
Z vrha Grmade je krasen razgled na Ljubljansko barje in mesto Ljubljana, v ozadju pa se
nam razkrivajo Kamniško-Savinjske in Julijske Alpe. V pomoč pri orientaciji nam je
orientacijska miza.

Slika 26: Razgled z Grmade na KamniškoSavinjske Alpe.
Foto: M. Komac, september 2005.
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Grmada je postala znana doma in tudi zunaj naše domovine po planinskem zimskem
nočnem pohodu, ki ga pripravlja planinsko društvo Blagajana iz Polhovega Gradca. Nanjo se
podajo vsako leto na petek, ki je najbližji januarski polni luni. Pobudo zanj je bilo priznanje
samostojne države Slovenije, ko je januarja 1991 skupina vaščanov iz Srednje vasi pri
Polhovem Gradcu tako želela počastiti uveljavitev naše nove države v svetu. Ponoči ob polni
luni so se povzpeli na Grmado. Udeležencev je iz leta v leto več. Samo uradno prijavljenih je
vsako leto okrog 500, leta 2000 jih je bilo že okrog 1000, prišli pa so celo iz Kanade,
Francije, Belgije in Hrvaške (Kavčič, 2000).
V dolino se vračamo po isti poti preko Male Grmade, potem pa se držimo desne smeri, ki
nas vodi do turistične kmetije Pri Mehačk v naselju Setnica. Po 30 minutah hoje, iz gozda
pridemo na jaso od koder zagledamo cerkev sv. Uršule.
21. Cerkev sv. Uršule na Setnici
Sredi razgibanega sveta Polhograjskega hribovja raztresenemu naselju Setnica in njenim
prebivalcem kraljuje cerkvica sv. Uršule. Cerkev stoji na nadmorski višini 702 m sredi strmin
na majhni planoti, ki jo na eni strani proti Mačkovemu grabnu varuje visoko drevje, na drugi
strani pa prosto prehaja v reber Grmade. Travnato podolje pod cerkvico omogoča lep razgled.
Cerkev je omenjena leta 1526, leta 1997 pa je bila obnovljena. Na zadnji steni zvonice je
kapela sprave, ki pritegne pogled obiskovalcev. V
njej je kip Kristusa z Božjim očesom, ob njem pa so
številni napisi. Eden izmed njih nagovarja tudi nas
pohodnike: »Romar, ki hodiš naokoli, moli, da bova
brata v pravi veri!« To so besede nekdanjega župnika
Danijela Kaštruna. Cerkvico namreč obišče veliko
pohodnikov, ki se spuščajo z Grmade. Obiskana pa je
tudi žegnanjska sveta maša v mesecu maju, katere se
poleg domačinov udeležijo tudi drugi farani in celo
turisti (Kavčič, 2000).
Slika 27: Cerkev sv. Uršule na Setnici.
Foto: M., Hribernik, februar 2006.

22. Turistična kmetija Pri Mehačk
Ko se naužijemo čudovitega razgleda in si ogledamo cerkvico, nas vabi k počitku
turistična kmetija Pri Mehačk. Kmetija je odprta ob sobotah, nedeljah in praznikih, po
dogovoru pa tudi med tednom. Kot gostinsko ponudbo poleg klasičnih kosil ponujajo tudi
domačo hrano (koline, pečenice, žganci, zelje, suhomesni izdelki, kmečko pecivo). Večino
ponujene hrane in jabolčni sok pridelajo doma. Gostinska dejavnost se izvaja v novejšem
objektu, notranjost pa je kljub temu urejena v starem kmečkem slogu.
Iz Setnice nas čaka še približno 30 minut hoje do izhodišča v Polhovem Gradcu. Pot nas
vodi po makadamski cesti, ko pridemo do glavne ceste, pa se usmerimo na levo stran, kjer ob
potoku Božni nadaljujemo pot mimo gostišča Pograjski dom do Polhograjske graščine.
23. Pograjski dom
Če nas lakota ni premagala pred kmetijo Mehačk, si lahko kosilo privoščimo v gostišču
Pograjski dom na prijetni lokaciji ob Božni. Poleg gostinske ponudbe je na vrtu urejena
igralnica za otroke, v bližini je tudi balinišče. Glede na izjemno lokacijo ima gostišče velike
potencialne možnosti za razvoj in razširitev svoje ponudbe, predvsem rekreacijske.
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6. ZAKLJUČEK
Občina Dobrova-Polhov Gradec je podeželska občina, razgibana hribovita in gozdnata
pokrajina v neposredni bližini Ljubljane.
Večji del občine obsega gozdnati svet Polhograjskega hribovja, katerega razčlenjujeta
Polhograjska in Horjulska dolina z manjšimi odcepi v stranske doline. Intenzivna reliefna
razčlenjenost in velika reliefna energija sta ključna naravnogeografska dejavnika, ki sta
vplivala na razvoj občine. Poselitev je redka in razpršena, kar otežuje izgradnjo infrastrukture
in povzroča velike stroške izgradnje in vzdrževanja. Na drugi strani pa ugodna geografska
lega pomembno vpliva na demografsko stabilnost. Prebivalstvo je številčno v stalnem
porastu, še posebno je to očitno po letu 1991, ko večina naselij kaže na povečanje števila
prebivalstva. Pri tem ne izstopajo niti naselja višjih nadmorskih višin, kot npr. Šentjošt in
Butajnova. Rast prebivalstva je posledica visoke rodnosti in nadpovprečno številčnih družin
ter priseljevanja, še posebno v naseljih bližje Ljubljane. Na doseljevanje v prvi vrsti vpliva
ugodna prometna lega blizu obvoznice in podeželsko okolje, ki nudi cenejši način bivanja,
stik z naravo in primernejše socialno okolje. Bližina glavnega mesta, ki ponuja možnosti
izobraževanja gotovo vpliva tudi na relativno ugodno izobrazbeno strukturo občanov, ki pa se
v naseljih v zahodnem hribovitem delu občine pomembno razlikuje od nižinskih naselij. Na to
razlikovanje, poleg samega načina življenja na kmetiji, nedvomno vpliva tudi prometna
odročnost in pomanjkanje avtobusnih povezav,. Če bomo hoteli pozitivno demografsko stanje
v občini ohraniti, bodo potrebni določeni premiki na področju infrastrukturne opremljenosti.
Živimo v času računalniške tehnologije in razvitost telefonskega omrežja in možnost
povezave na internet je v vsakem domu nepogrešljiv. Kot so pokazale analize se na velikem
delu občine spopadajo z izredno slabimi telefonskimi linijami, ki so posledica velike reliefne
razčlenjenosti. Poleg tega je v izredno slabem stanju tudi vodovodno omrežje, medtem ko
kanalizacijsko omrežje v večjem delu še ni zgrajeno.
Gospodarsko je občina Dobrova-Polhov Gradec izredno šibka, saj se spopada z občutnim
pomanjkanjem delovnih mest. Prevladujejo majhna podjetja z do 5 zaposlenimi, večinoma gre
za samostojne obrtnike. Brezposelnost kljub temu ni velik problem, saj ugodna prometna lega
in bližina urbanih središč omogočata dnevne migracije in s tem boljše možnosti zaposlitve ter
lažjo dostopnost do družbenih storitev (izobraževanje, zdravstveno in otroško varstvo).
Dnevno iz občine migrira kar 90 % delovno aktivnega prebivalstva, kar zelo slabo vpliva na
notranjo moč občine. Prebivalstvo, ki dnevno migrira v oddaljene zaposlitvene centre, je manj
povezano z domačim krajem oziroma občino. Vzporedno dnevno opravijo zunaj domače
občine številne druge storitve, npr. nakupe, kar zmanjšuje funkcijsko moč naselij v občini.
Poleg tega se veča pritisk na prometno infrastrukturo in s tem na občinski proračun ter tudi na
samo okolje. Glede na ugodno lego blizu Ljubljane bi izgradnja poslovnih con v občini
gotovo pritegnila zanimanje mnogih investitorjev. Nova delovna mesta bi morali iskati tudi v
okviru kmetijstva in turizma.
Primarni gospodarski dejavnosti podeželja, kmetijstvo in gozdarstvo, ostajata dejavnosti,
ki sta v občini Dobrova-Polhov Gradec najbolj opazni in zavzemata največji delež prostora. S
tem dajeta pečat gospodarskemu utripu podeželja, z razvojem drugih dejavnosti pa sicer
predstavljata čedalje manjši delež v dohodku prebivalstva. S kmetijstvom se po podatkih iz
leta 2002 ukvarja 7 % občanov. Kmetijstvu je pri načrtovanju razvoja potrebno posvečati
posebno skrb, saj je izredno pomembno ne zgolj zaradi njegove oskrbovalne funkcije, pač pa
vedno bolj zaradi ohranjanja poseljenosti in obdelanosti podeželja oziroma ohranjanja
kulturne krajine. Naravne razmere na območju občine ne omogočajo intenzivne kmetijske
pridelave. Kmetijske površine zavzemajo le 37 % zemljišč v občini, večji del so hkrati slabše
rodovitna. Prevladujejo travniki in pašniki (85 %), kar kaže na manj intenzivno tipično
živinorejsko usmerjeno območje. Z živinorejo se namreč ukvarja kar 96 % vseh kmetij v
občini. Prevladuje pašna živinoreja.
109

Na razvoj kmetijstva zelo slabo vpliva slaba starostna sestava gospodarjev kmetij in pa
izredno slaba izobrazbena struktura. Znanje igra pomembno vlogo pri uspešnem spreminjanju
kmetijstva iz zgolj pridelave hrane v moderno kmetijstvo, ki pomeni tudi predelavo, trženje,
turizem, rekreacijo in šport, ki pomeni varovanje kulturne krajine, varovanje kmetijskih
zemljišč in voda. Poleg tega je v občini visok delež mešanih kmetij, kar pomeni določeno
deprofesionalizacijo kmetijstva. Prav možnost zaposlitve v bližnjih urbanih središčih pa
pozitivno vpliva na poseljenost območja.
Na ravninskem delu bi bilo potrebno spodbujati pridelavo pomembnejših vrtnin in cvetja
v hribovitih območjih pa bi bilo potrebno spodbujati živinorejo na osnovi travniške krme. Na
področjih, ki se zaraščajo oziroma, kjer tradicionalna reja govedi povzroča visoke stroške ali
škodo, bi morali spodbujati rejo drobnice in konjereje. Glede na že tako manj intenzivno
kmetovanje je tudi preusmeritev na ekološko kmetovanje ena od pomembnih razvojnih
možnosti. Zaradi bližine Ljubljane so dopolnilne dejavnosti (turizem, prodaja pridelkov,
domača obrt, rekreacija) zanimiva tržna niša za kmetijska gospodarstva. Urbana središča
predstavljajo veliko tržišče in prav na področju trženja veliko neizkoriščenih razvojnih
možnosti. Prodaja na kmečkih tržnicah je že stekla, kar je zelo dobra promocija tako kmetij
kot tudi celotnega okoliša. Za boljši izkoristek pa bi bila vsekakor potrebna boljša promocija
in obveščanje po okoliških krajih. Nekaj kmetij v občini se je odločilo za turistično dejavnost,
njihova ponudba pa je zgolj osnovna. Nobena se namreč ni odločila za stacionarni turizem.
Prav podeželski turizem je smer razvoja, ki jo je smiselno na tem prostoru načrtovati. V
mislih nimamo velikih hotelskih kompleksov in rekreacijske infrastrukture. Nosilci turistične
dejavnosti naj bodo kmetije, ki pa morajo v svojo ponudbo nujno vključevati naravne,
kulturne in etnološke posebnosti kraja ter možnosti rekreacije. Da bi podeželski turizem v
takem smislu lahko zaživel, je potrebno poskrbeti za povezavo kmetij in turističnih
organizacij. V občini delujejo številna amaterska društva, kar kaže na veliko aktivnost in
zanimanje lokalnega prebivalstva za turistično dejavnost. Društva in organizacije morajo
turističnim kmetijam pripraviti promocijski material in združiti vso ponudbo občine v neko
celoto. Sama turistična kmetija izključno s svojo ponudbo (hrano, domače živali) namreč ne
nudi dovolj za razvoj stacionarnega turizma. Zagotovljena mora biti tudi dobra promocija.
Glede na izredno bogato prireditveno dogajanje, je prireditveni prostor primerno mesto, kjer
se lahko predstavi turistično ponudbo območja. Poleg tega imajo tu obiskovalci priložnost
direktnega stika s ponudbo neke kmetije.
Pri vsem tem je pomembno, da vemo, da turizem ni več masovni, kot je bil včasih, ampak,
da mora biti prilagojen prostoru in ljudem, ki v tem prostoru živijo, pa tudi tem, ki prihajajo in
to turistično ponudbo uživajo. Potrebno je organizirati ekološki turizem (gre za zavarovano
območje) oziroma izkoriščanje naravnih in kulturnih potencialov s čim manj škodljivimi
posegi v okolje.
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7. SUMMARY
The Dobrova-Polhov Gradec municipality is a hilly, wooded region in the immediate
vicinity of Ljubljana.
The hilly surface of the Polhograjsko hribovje, which is divided by Polhograjska and
Horjulska valley with many smaller side valleys, represents the bigger part of this region. The
intensive geographic disaggregation and a huge relief energy are key natural geographic
factors that affect the development of this municipality. The dispersed settlement makes the
building of infrastructure and its maintenance extremely difficult and expensive. On the other
hand, the region’s favourable location influences its demographic stability. The population is
constantly growing which has been all the more obvious after 1991 when most of the
settlements showed an increase in population numbers. Not even settlements at higher
altitudes (Šentjošt, Butajnova) are an exception. The population growth is a consequence of
high birth rate, large families and immigration, especially in settlements closer to Ljubljana.
The immigration is mostly affected by the convenient position near the highway, rural
surroundings that offer an easier way of living and connection to nature and a more suitable
social environment. The vicinity of the capital city also influences the overall education level
of citizens which is lower in the more hilly areas to the west. This distinction is also affected
by farm life, remoteness of these areas and the lack of frequent public transportation. To
preserve the positive demographic situation in the municipality, certain shifts in the
infrastructure area are necessary. These are the times of information technologies where
telephone access and internet connections are indispensable. However, according to analysis,
as a consequence to great relief disaggregation a large part of the region is struggling with
poor telephone connections. The water supply network is also in a degraded state and the
sewage system has not yet been completed.
As it is fighting significant working position shortage, the municipality is economically
very weak. Despite this, the unemployment does not present a serious problem as the vicinity
of urban centres and convenient transportation offer daily migrations and with that more
chances for employment and easier access to public services (education, health and child
care). As much as 90 % of municipality’s population migrates daily and this reflects on the
inner stability of the region. Because its vicinity to Ljubljana, the construction of commercial
objects in the municipality would surely attract the attention of investors. New working
positions should also be established in agriculture and tourism.
Agriculture and forestry remain the primary activities in the Dobrova-Polhov Gradec
municipality. The 2002 reports show that 7 % of the citizens are directly involved in
agriculture. This activity is to be given special attention when planning future development as
it is most important not only because of its supply function but also because it helps preserve
the cultural landscape and the settlement of that area. The natural conditions of that area do
not support intensive agricultural production. Only 37 % of the region’s land is agricultural
and for the most part not very fertile. Meadows and pastures prevail (85 %) and this points to
a less intensive typically livestock orientated area with 96 % of the farms involved in this
activity.
A very disturbing age structure and poor education are also a negative factor in the
development of agriculture. Knowledge is extremely important in successfully restructuring
agriculture from only producing food to a more modern type also involving processing,
marketing, tourism, recreation and sport. This also means protection of the cultural landscape,
agricultural land and waters. The municipality also has a large number of mixed farms which
points to deprofessionalisation of agriculture. The possibility of employment in nearby urban
centres has a positive effect on the settlement of this area.
Due to the vicinity of Ljubljana, subsidiary occupation (tourism, product sales,
handicrafts, recreation) has proven to be an interesting market niche for agricultural
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economies. Urban centres represent large markets and these provide a lot of yet unexploited
development options. Farm public market sales are already up and running which is a good
promotion not only for farms but also for the whole area. However, an even better promotion
is needed, one that would also reach the surrounding areas. 9 farms in the municipality have
decided on tourist activities but none of them opted for stationary tourism which makes their
supply of services fairly basic.
Rural tourism is certainly a logical step in the development scheme for this area. The
farms incorporated into such tourism should specialize in natural, cultural and ethnological
traits of the area as well as offer recreational activities to their guests. For rural tourism to
come alive in such a way it is necessary to take care of the interconnection between farms and
tourist organisations. Several amateur societies in the municipality show the local people’s
interest in tourist activity. Societies and organisations should prepare promotional material for
the tourist farms and bring together the services offered within the municipality. Quality
promotion must also be ensured. A tourist supply of services can be ideally presented at
numerous fairs and events in the region. This also gives visitors a chance to come into direct
contact with the services of a certain tourist farm.
Nature conservation aspect cannot be overlooked in planning the development of this
area. The main part of the municipality belongs to the Polhograjski Dolomiti Landscape Park
which is under constant pressure due its vicinity to the city and the need of people to relax in
nature. The Park was established in 1974; however the Ordinance on the protection of the
Landscape Park has not been renewed in accordance to the new legislation. Tourism has to be
adapted in order to serve the people and the space in which they live in as well as suit the
visitors who come to enjoy the services. There is a need to organise eco-tourism or, as the
case may be, exploitation of natural and cultural resources with as few harmful interventions
into the environment as possible. With appropriate carrying out of the protection regime the
preservation and revitalisation of natural treasures could be possible.
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10. PRILOGA
PRILOGA 1: Koledar prireditev v občini Dobrova-Polhov Gradec leta 2005.
1. jan

Vsakoletno srečanje na Lovrencu

Polhograjska Gora

Športna prireditev

15. jan
18. jan
20. jan
21. jan
22. jan
29. jan
30. jan
jan

Konservatorske delavnice
Pohod: Kamniški grad-Palovče
Kreativne delavnice - kiparstvo
14. nočni pohod na Grmado
Grajski glasbeni večeri
Večer s folklorno skupino grof Blagaj
Mozartovi družinski dnevi
Skoki grad 2005

Krajevni muzej

Delavnice
Športna prireditev
Delavnice
Športna prireditev
Kulturna prireditev
Kulturna prireditev
Kulturna prireditev
Športna prireditev

jan
3. feb
4. feb
5. feb
7. feb
8. feb

Tematski kuharski tečaj
Pustovanje
Slovenski kulturni praznik
5. večer harmonike z Ansamblom bratov
Poljanšek
Praznovanje kulturnega dneva
Proslava za kulturni praznik

8. feb
8. feb

Pustovanje
Pustovanje za najmlajše

11. feb
15. feb
15. feb
17. feb
19. feb
27. feb

Konservatorska delavnica
Pohod po Polhograjski planinski poti
Pohod: Izola-Portorož
Kreativne delavnice
Grajski glasbeni večeri
Mozartovi družinski dnevi
15-letnica Komornega pevskega zbora
Velikaška norost
Smešna zgodba o čarovniku Faustu
Jurčičev pohod
16 ur košarke
Konsrvatorske delavnice
Srečanje za starejše
Pohod: Gračišče-Buzet
Kreativne delavnice
Grajski glasbeni večeri
Pohod: Setnica, srečanje pri Mehačku
Dekliška vokalna skupina Komarade
Materinski dan
Materinski dan

5. mar
12. mar
13. feb
15. mar
17. mar
19. mar
19. mar
19. mar
24. mar
25. mar
26. mar
27. mar
28. mar
28. mar
31. mar
mar
mar
mar
2. apr
9. apr
9. apr
10. apr
10. apr
16. apr
16., 17.

Pohod cicibanov
Izlet: Ratitovec
Mozartovi družinski dnevi
Srečanje z upokojenci Vrzdenca
Večer s folklorno skupino Briše
Izlet: Treče in okolica
Nogomet- začetek tekmovanja
Koncert presenečenja
Predavanje o raku na dojkah in merjenje
holesterola in krvnega tlaka
5. salamijada in pokušina vin
Očiščevalna akcija
Grajski glasbeni večeri
Pohod: Davški slapovi - Porezen
Pohod po Šentjoški krožni poti
Balinanje: klubski turnir dvojic
Blagajevi dnevi

OŠ Dobrova
Polhograjska graščina
KD Jakoba Trobca
Polhograjska graščina
Skakalnica v Polhovem
Gradcu

Tečaj
OŠ Dobrova
Gasilski dom Butajnova

Kulturna prireditev
Kulturna prireditev

KD Jakoba Trobca
KPD Ivan Cankar
Šentjošt
Pograjski dom
KPD Ivan Cankar
Šentjošt
Krajevni muzej

Kulturna prireditev

OŠ Dobrova
Polhograjska graščina
Polhograjska graščina
KD Dobrova
KD Dobrova
KD Dobrova
OŠ Polhov Gradec
Krajevni muzej
Župnija Polhov Gradec
OŠ Dobrova
Polhograjska graščina
KD Dobrova
KD Jakoba Trobca
KPD Ivana Cankarja
Šentjošt

Polhograjska graščina
Pri Hlipš na Samotorici
KD Jakoba Trobca
ŠRC Gabrje

Delavnica
Športna prireditev
Izlet
Delavnice
Kulturna prireditev
Kulturna prireditev
Kulturna prireditev
Predstava
Predstava
Športna prireditev
Športna prireditev
Delavnice
Srečanje
Športna prireditev
Delavnice
Kulturna prireditev
Športna prireditev
Letni koncert
Kulturna prireditev
Kulturna prireditev
Športna prireditev
Športna prireditev
Kulturna prireditev
Srečanje
Kulturna prireditev
Izlet
Športna prireditev
Predavanje

Hudournik Prošca

Kulturna prireditev

Polhograjska graščina

Kulturna prireditev
Športna prireditev
Športna prireditev
Športna prireditev
Kulturna prireditev

ŠRC Gabrje
Polhograjska graščina
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apr
19. apr
20. apr
21. apr
23. apr
23. apr
23., 24.
apr
24. apr
24. apr
24. apr
26. apr
30. apr

Pohod: Cerkniško jezero
Začetek teniške lige
Kreativne delavnice
Pohod cicibanov
Izlet : Madžarska
Gorsko hitrostna dirka

7. jun
10. jun
12. jun
12. jun

Mozartovi dnevi
5. kolesarski maraton Velo Ljubljana
Pohod na Rašico
Ligaška tekma- balinanje
Pričetek tekomavanja v 1. lj. Ligibalinanje
Koncert otroškega pevskega zbora
Odprti balinarski turnir
Ligaška tekma - balinanje
Kiparska razstava
Slikarska razstava
Konservatorske delavnice
Grajska čajanka in zaključni koncert
grajskih glasbenih večerov
Pohod na Grmado
Pohod: Blejski Vintgar
Kreativne delavnice
Encian cup
Turnir v malem nogometu
Srečanje planincev Notranjske - Krim
Avtokros
4. barjanski kolesarski maraton
Izlet: Mežica - rudnik
Ligaška tekma BK Blagajana
24-urni pohod po Polhograjski planinski
poti
Zaključna plesna revija
Gorska hitrostna preizkušnja starodobnih
motociklov
Mozartovi družinski dnevi
Turnir v tenisu
Koncert Marijinih pesmi
Veselica
Planinski piknik za cicibane
21. Vigi vigi cup
Prireditev in veselica
12. revija pevskih zborov
Gorska hitrostna preizkušnja starodobnih
motociklov
Ligaška tekma BK Blagajana
Obletnica smerne mize - Grmada
Motokros
6. kolesarski maraton Špica

16. jun
18. jun
19. jun

Kreativne delavnice
10. obletnica GZ Dolomiti
Dan pod Lovrencem

19. jun
21. jun
21. jun
23. jun

3. velika nagrada za 4MK
Pohod: Matajur
Ligaška tekma BK Blagajana
Kresovanje, dan državnosti

24. jun
25. jun
26. jun
26. jun

Dan odprtih vrat
Občinski praznik
4. Peklenkov vzpon na Ulovko
Mozartovi družinski dnevi

apr
2. maj
10. maj
13. maj
13. maj
14. maj
15. maj
15. maj
17. maj
19. maj
20. maj
21. maj
22. maj
22. maj
22. maj
24. maj
24. maj
27. maj
27. maj
29. maj
29. maj
maj
maj
3. jun
4. jun
4. ,5. jun
5. jun
5. jun
5. jun

ŠRC Gabrje
OŠ Dobrova

Butajnova
Polhograjska graščina

Pri Pograjskem domu
ŠRC Gabrje
Polhograjska graščina
Pograjski dom
Polhograjska graščina
Polhograjska graščina
Krajevni muzej
Polhograjska graščina

OŠ Dobrova
ŠRC Gabrje
OŠ Polhov Gradec
Butajnova
Šujica – Polhov Gradec
Balinišče Pograjski dom

Športna prireditev
Športna prireditev
Delavnice
Športna prireditev
Izlet
Športna prireditev
Kulturna prireditev
Športna prireditev
Športna prireditev
Športna prireditev
Športna prireditev
Kulturna prireditev
Športna prireditev
Športna prireditev
Razstava
Razstava
Delavnice
Kulturna prireditev
Športna prireditev
Športna prireditev
Delavnice
Športna prireditev
Športna prireditev
Srečanje
Športna prireditev
Športna prireditev
Izlet
Športna prireditev
Športna prireditev

KD Dobrova
Zalog – Črni Vrh

Športna prireditev

Polhograjska graščina
ŠRC Gabrje
Cerkev v Gabrju
Črni Vrh

Kulturna prireditev
Športna prireditev
Koncert
Veselica

OŠ Polhov Gradec
Polhov Gradec
Polhograjska Gora
Zalog – Črni Vrh

Športna prireditev
Veselica
Kulturna prireditev
Športna prireditev

Balinišče Pograjski dom
Grmada
Butajnova
Grosuplje, Magdalenska
gora
OŠ Dobrova

Športna prireditev
Srečanje
Športna prireditev
Športna prireditev

Polhov Gradec
Logatec
Matajur
Balinišče Pograjski dom
KPD Ivan Cankar
Šentjošt
OŠ Dobrova

Polhograjska graščina

Delavnice
Kulturna prireditev
Kulturna
prireditev, veselica
Športna prireditev
Športna prireditev
Športna prireditev
Kulturna prireditev
Kulturna prireditev
Športna prireditev
Kulturna prireditev
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29. jun
jun
2. jul
2. jul
3. jul
3. jul
5. jul
16. jul
16. jul
17. jul
19. jul
23. jul
7. avg
14. avg
16. avg
20. avg
23. avg
23., 24.
avgust
27. avg
27. avg
28. avg
31. avg
3. sep
4. sep
6. sep
11. sep
15. sep
18. sep
20. sep
20. sep
20. sep
25. sep
25. sep
27. sep
2. okt
4. okt
8. okt
15. okt
16. okt
18. okt
20. okt
22. okt
23. okt
29. okt
6. nov
10. nov
12. nov
12. nov
15. nov
17. nov
19. nov
19. nov
19. nov
27. nov
3., 4. dec
4. dec

Maša in koncert v cerkvi sv. Petra
Balinarski turnir upokojencev
Večer po Vetrnikom (12. prvenstvo
harmonikarjev)
Harmonika Ljubečne
Izlet: Stol
Gasilska veselica
Ligaška tekma BK Blagajana
Izlet: Triglavsko pogorje
Balinarski turnir trojk
Prazovanje 60. obletnice GD Dvor
Pohod: Raduha
Planinski tabor
Pohod Kamniška Bistrica- Korošica
Kofce – Veliki Vrh
Pohod: Vršič – Slemenova špica
Tradicionalni mednarodni turnir- BK
Ligaška tekma BK
Izlet: Bavarski gradovi
Motokros
5. maraton po Krpanovi deželi, družinsko
kolesarjenje
Motokros
Nogomet
Šundr u Grac
Izlet: Raduha
Ligaška tekma BK Blagajana
Pohod: Kamniški vrh-Kokrški slapovi
Zaključek teniške lige
Avtokros
Pohod: Sorica-Lajnar-Možic
Ligaška tekma BK Blagajana
Kreativne delavnice
Izlet: Blegoš
Mozartovi dnevi
Izlet: Prekmurje
Izlet: Tromeja
Ligaška tekma BK Blagajana
Konservatorske delavnice
Izlet: Madžarska
Izlet v neznano
Pohod: Mirna Gora
Kreativne delavnice
Planinski izlet za cicibane
Mozartovi dnevi
2. gorski tek na Grmado

5. dec
5. dec

Izlet: Lubnik
Martinovanje
Pohod: Od Litije do Čateža
Konservatorske delavnice
Pohod: Trebeljevo-Javor
Kreativne delavnice
Planinski izlet za cicibane
Grajski glasbeni večeri
Odprtje razstave čipk
Mozartovi dnevi
7. Miklavžev sejem
Podelitev Blagajane za urejeno zunanjost
hiše
Miklavžev prihod
Miklavževanje

10. dec

Konservatorske delavnice

Dvor
Pod Vetrnikom
Babna Gora
Stol
Črni Vrh
Balinišče Pograjski dom
Triglavsko pogorje
ŠRC Gabrje
Dvor
Raduha

Balinišče Pograjski dom

Kulturna prireditev
Športna prireditev
Kulturna prireditev
Kulturna prireditev
Športna prireditev
Veselica
Športna prireditev
Športna prireditev
Športna prireditev
Kulturna prireditev
Športna prireditev
Tabor
Pohod
Pohod
Pohod
Športna prireditev
Športna prireditev
Izlet

Butajnova
Cerknica

Športna prireditev
Športna prireditev

Butajnova
ŠRC Gabrje
Pri Pograjskem domu
Raduha
Balinišče Pograjski dom

Športna prireditev
Športna prireditev

ŠRC Gabrje
Butajnova
Balinišče Pograjski dom
OŠ Dobrova
Polhograjska graščina

Balinišče Pograjski dom
Krajevni muzej

OŠ Dobrova
Polhograjska graščina
Mačkov graben Grmada

Športna prireditev
Športna prireditev
Športna prireditev
Športna prireditev
Športna prireditev
Športna prireditev
Športna prireditev
Delavnice
Športna prireditev
Kulturna prireditev
Izlet
Izlet
Športna prireditev
Delavnice
Izlet
Izlet
Pohod
Delavnice
Izlet
Kulturna prireditev
Športna prireditev
Izlet

Krajevni muzej
OŠ Dobrova
Polhograjska graščina
Polhograjska graščina
Polhograjska graščina
Polhograjska graščina
Polhograjska graščina
KD Jakoba Trobca
KPD Ivan Cankar
Šentjošt
Krajevni muzej

Pohod
Delavnice
Pohod
Delavnice
Izlet
Kulturna prireditev
Razstava
Kulturna prireditev
Kulturna prireditev
Kulturna prireditev
Kulturna prireditev
Kulturna prireditev
Delavnice
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11. dec
15. dec
15. dec
17. dec
17. dec
18. dec
18. dec
18. dec
20. dec
23. dec
26. dec

Pohod: Legastja-Govejk-Gonte-Legastja
Silvestrovanje
Kreativne delavnice
Grajski glasbeni večeri
Božično-novoletna plesna revija
Izlet: Hum
Obdarovanje otrok ob božiču
Mozartovi dnevi
Pohod: Tamar
Božično-novoletna plesna revija
Dan samostojnosti

26. dec

Prednovoletna zabava za najmlajše

26. dec
26. dec
ded

Pesem miru
Božični koncert
Koncert glasbenih skupin Frozen Child in
7. oktober

Pohod
OŠ Dobrova
Polhograjska graščina
KD Jakoba Trobca
KD Jakoba Trobca
Polhograjska graščina
KD Dobrova
KPD Ivan Cankar
Šentjošt
KPD Ivan Cankar
Šentjošt
KD Jakoba Trobca
Cerkev Na Dobrovi
KD Dobrova

Delavnice
Kulturna prireditev
Kulturna prireditev
Izlet
Kulturna prireditev
Kulturna prireditev
Športna prireditev
Kulturna prireditev
Kulturna prireditev
Otroška prireditev
Kulturna prireditev
Kulturna prireditev
Koncert

Vir: Koledar prireditev, 2005

PRILOGA 2: Seznam društev v občini Dobrova-polhov Gradec leta 2005.
KULTURNA DRUŠTVA
DKDŽ Panorama
Dramsko društvo Neptun
KD Črni Vrh
KD Gregor Rihar
KPD Ivan Cankar
KUD Dolomiti Dobrova
KUD Polhov Gradec
KUD Serafin
PLANINSKA DRUŠTVA
PD Blagajana
PD Šentjošt
PD Panorama Dobrova
TURISTIČNA DRUŠTVA
TD Briše
TD Črni Vrh
TD Polhov Gradec
TD Veternik
Turistična zveza Dolomiti
ŠPORTNA DRUŠTVA
Avto moto društvo Buhc
BK Blagajana
Jadralni klub Št. Jošt
ŠD Šentjošt
ŠD Brezje
ŠD Dobrova
ŠD Dvor
ŠD Grmada
ŠD Setnik
ŠRD Polhov Gradec
DRUŠTVA POVEZANA Z NARAVO
Lovska družina Dobrova
Lovska družina Polhov Gradec
Lovska družina Šentjošt
Ribiška družina Dolomiti
Čebelarsko društvo Dolomiti
OSTALO
Društvo kmečkih in podeželskih žena
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