UNIVERZA V LJUBLJANI
FILOZOFSKA FAKULTETA
ODDELEK ZA GEOGRAFIJO

Diplomsko delo
GEOGRAFIJA HOTEDRŠICE

Študijski program:
GEOGRAFIJA – D
ZGODOVINA – D

Mentor: dr. Marijan M. Klemen i , izr. prof.

LJUBLJANA, 2006

RUPNIK MAJA

IZJAVA

Izjavljam, da je diplomsko delo v celoti moje avtorsko delo.

Maja Rupnik

ZAHVALA
Zahvaljujem se:
Bogu, da mi je podaril dragoceno loveško življenje,
Mami in O etu, ker sta ljube a in potrpežljiva in sta mi omogo ila šolanje,
mentorju za vodstvo,
Tini in Pavli za pomo pri izdelovanju kart,
Urški, Tinetu in Željki za lektoriranje,
Tinetu za prevod,
Martini za oblikovanje,
bratu Mihi za prispevano fotografijo
ter vsem,
ki me moralno in fizi no podpirate in ste mi vir inspiracij v življenju.

GEOGRAFIJA HOTEDRŠICE
Izvle ek:
Namen diplomske naloge je preu iti naravne in družbenogeografske zna ilnosti krajevne
skupnosti Hotedršica, kamor spadajo naselja Hotedršica, Ravnik in Novi Svet. Na podlagi
geološke zgradbe in nadmorske višine se obmo je deli na štiri pokrajinskoekološke enote:
kraški ravnik, dolinska dna na dolomitu in holocenskih naplavinah, vzpeti svet na apnencu in
vzpeti svet na dolomitu. Krajevna skupnost Hotedršica zavzema obmo je med Hrušico na
jugozahodu in Rovtarskim hribovjem na severovzhodu. Uravnan del med njima je Hotenjsko
podolje, ki ima dinarsko smer in je za etna uravnava v nizu kraških polj v Notranjskem
podolju. Naravnogeografske zna ilnost pogojuje litološka zgradba iz apnenca in dolomita in
stik površinske in podzemeljske re ne mreže. Na podnebne zna ilnosti vpliva dinarska gorska
pregrada in lega podolja. Slednja vpliva na ugodno prometno lego, ki so jo koristili že v
preteklosti. Skupno prebivalstvo vseh treh naselij je v 19. stoletju naraš alo in doseglo vrh
pred drugo svetovno vojno, potem pa je upadalo vse do osemdesetih let prejšnjega stoletja.
Dandanes se prebivalstvo rahlo pove uje v Hotedršici, upada pa na Ravniku in Novem Svetu.
Procesa deagrarizacije in zaraš anje kmetijskih zemljiš sta prisotna v vseh treh naseljih. Za
prihodnji razvoj je pomembno ohranjati naravno in kulturno dediš ino in stremeti k razvoju
prijetnega podeželskega okolja.
Klju ne besede: Hotedršica, Ravnik, Novi Svet, pokrajinskoekološke enote, kontaktni kras,
regionalna geografija.
GEOGRAPHY OF HOTEDRŠICA
Abstract:
The purpose of this diploma is to study natural and socio-geographical characteristics of
Hotedršica local community, which includes settlements Hotedršica, Ravnik and Novi Svet.
Based on geological structure and altitude the area can be divided into four landscapeecological units: karst plateau, valley bottoms on dolomite and quartar deposits, elevated
areas on limestone and elevated areas on dolomite. Hotedršica local community includes an
area between Hrušica on southeast and Rovtarsko hribovje on northwest. Level country
between them is Hotenjsko podolje, which has dinaric course and is the first level in a string
of karst fields in Notranjsko podolje. Natural-geographical characteristics are conditioned by
lithological structure of limestone and dolomite, and contact of surface and subterranean river
system. Climate characteristics are influenced by dinaric mountain barrier and the position of
podolje. The latter also influences advantageous traffic position, which has already been in
use in the past. Population of all three settlements together kept growing in 19th century and
came to a maximum number before 2nd world war; after that, it kept decreasing until 1980s.
Nowadays, population is slightly growing in Hotedršica and decreasing in Ravnik and Novi
Svet. The process of deagrarisation and overgrowth of rural areas are present in all three
settlements. For future development, it is important to preserve our natural and cultural
heritage and strive for development of pleasant country environment.
Key words: Hotedršica, Ravnik, Novi Svet, landscape-ecological units, contact karst,
regional geography.
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1. UVOD
1.1.

Izhodiš e in cilj diplomske naloge

Hotedršica je kraj, v katerem prebivam že od rojstva. Od nekdaj so me zanimale druge dežele,
svetovne znamenitosti in ljubezen do tega planeta me je mnogokrat gnala, da ga raziš em. Ko
sem se odlo ala za naslov diplomskega dela, sem imela željo, da spoznam tisti mali del ek
Zemljinega površja, v katerem sem preživela ve kot 20 let, pa ga še vedno nisem dobro
poznala. Slovenija nudi res slikovito in pestro pokrajino in vsak del skriva toliko skrivnosti in
zanimivosti.
Na za etku sem mislila, da o geografskem okolju tega obmo ja nekaj vem, potem pa sem v
asu pisanja naloge vse bolj odkrivala zapletenost in prepletenost dejavnikov, ki oblikujejo
naravne in družbenogeografske zna ilnosti Hotedršice in okolice.
Namen pisanja naloge je aplikacija znanja iz fizi ne in družbene geografije na primeru
Hotedršice in okolice. Predstavila bom majhno obmo je, ki zajema podro je krajevne
skupnosti Hotedršica oziroma vse tiste naravne in družbene pojave in sile, ki vplivajo na
oblikovanje, videz in funkcijo tega obmo ja.
Na podlagi geološke zgradbe, nadmorske višine in reliefnih oblik sem obravnavano obmo je
razdelila na štiri pokrajinskoekološke enote. V vsaki pokrajinskoekološki enoti sem skušala
najti tiste dejavnike, ki odlo ilno vplivajo na oblikovanje, videz, strukturo in funkcijo
pokrajine.
V družbenogeografskem delu sem obravnavala delovanje loveka v pokrajini, vpliv narave na
družbo ter vpliv družbe na okolje. V poglavju o demografiji obmo ja sem obravnavala razvoj
in sestavo prebivalstva. Zanimala me je nekdanja in sedanja razporeditev prebivalstva,
starostna in izobrazbena struktura prebivalstva, prebivalstvo po aktivnosti in glede na
dejavnost. V poglavju o gospodarstvu sem opredelila vlogo prometa v tem prostoru neko in
danes, orisala gospodarski razvoj v 20. stoletju, izpostavila razvoj in upad kme kega
prebivalstva in agrarno dejavnost v prostoru ter današnje stanje v agrarnih dejavnostih in
obrti.
V poglavju o naseljih sem prou evala njihov zunanji izgled, funkcijo in njihovo vlogo in
možnosti za razvoj v prihodnosti.
V sedmem poglavju sem obravnavala naravno in kulturno dediš ino, ki je, glede na velikost
obmo ja, zelo bogata.
Za naselje Hotedršica sem naredila SWOT analizo (osmo poglavje), ki izpostavlja na eni
strani prednosti in priložnosti, na drugi strani pa slabosti in nevarnosti kraja. Sledi razmislek o
tem, kako bi se navedeni problemi rešili.
Glavna spoznanja in posebnosti obravnavanega obmo ja sem podala v zaklju ku.
1.2.

Metode dela

Najprej sem izdelala delovne karte: karto višinskih pasov, geološko strukturo obmo ja, karto
hidrografske mreže ter uporabila že obstoje i karti: geomorfološko in pregledno tektonsko
karto. Pregledala sem kataloge knjižnic in zbrala vso obstoje o literaturo, ki se je nanašala na
obravnavano obmo je ter tudi tisto, ki ni bila neposredno vezana na to obmo je, pa je
vsebovala tematiko, ki sem jo lahko aplicirala na konkretno pokrajino. Pridobila sem še
statisti ne podatke s spletnih strani Statisti nega urada Republike Slovenije (SURS) in iz
njihovih publikacij. Podatke za izdelavo kart sem pridobila od Geodetskega urada Republike
Slovenije (GURS).
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Med študijem literature sem ves as hodila na teren, si zapisovala svoja opažanja in poskušala
aplicirati znanje, ki sem ga dobila iz literature. Pisanje naloge je asovno potekalo od oktobra
do pomladi, torej je del raziskav potekal pozimi. Vendar me sneg in mraz nista ovirala.
Fotografski material sem postopoma nabirala zadnjih nekaj let, saj so priložnosti, kot npr.
slikanje spomladanskih poplav, redke.
Sproti sem beležila dognanja in odkritja, oblikovala grafe in tabele, fotografirala in pisala
posamezna poglavja. Naselje Hotedršica sem kartirala glede na funkcijo objektov in napravila
SWOT analizo.
Pri izdelavi starostnih piramid mi je bila v pomo internetna stran Oddelka za geografijo
http://www.ff.uni-lj.si/oddelki/geo/gradiva/nasveti/Piramide/piramide.html (citirano 26. 12.
2005).
V zaklju ku sem podala vse glavne zna ilnosti in dognanja, ki sem jih skozi pisanje dela
realizirala.
Med pisanjem naloge sem se sre ala z dvema problemoma. Prvi se nanaša na poimenovanje
obravnavanega obmo ja, drugi pa konkretno na naselje Žibrše.
V literaturi se poimenovanja za obmo je Hotedršice razlikujejo glede na obseg in pomen. Za
obravnavano obmo je zasledimo ve izrazov: Hotenjski ravnik (Mihevc, 1998), Hotenjsko
polje, Hotenjsko podolje (Habi , 1968, 1987; Mihevc et al., 1999), kraško Hotenjsko polje
(Slovenija turisti ni vodi , 1999), Stara Hotenjska dolina (Melik, 1959), Hotedrški ravnik
(Špes et al., 2002).
Melik (1959) je ta del Notranjskega podolja poimenoval Hotenjska dolina, ker je nastanek
podolja pripisoval nekdanji površinsko teko i Ljubljanici. Poimenovanje ravnik je prišlo od
uravnanega dna, prepredenega s številnimi vrta ami. Izraz polje je umestno, saj je dno
obsežnejše, razmeroma ravno površje. Podolje je geomorfološki termin, ki ozna uje širši nižji
pas površja med višjim reliefom (Geografski …, 2005). Hotenjsko podolje je del nižjega
sveta, ki se od Babnega polja v dinarski smeri razprostira do Godovi a.
V kopici poimenovanj sem se odlo ila, da v nalogi uporabljam poimenovanje Hotenjsko
podolje za celotni severozahodni del Notranjskega podolja, Hotenjsko polje pa za uravnano
dno z Novim Svetom. Kadar govorim o obravnavanem obmo ju se nanaša na krajevno
skupnost Hotedršica (v nadaljevanju KS Hotedršica), ki je del ob ine Logatec.
Med pisanjem naloge sem se soo ila tudi s problemom naselja Žibrše. Žibrše so naselje
samotnih kmetij, raztresenih po slemenih in dolomitnem grapastem svetu v južnem delu
Rovtarskega hribovja med Logatcem in Hotedršico (Krajevni leksikon …, 1995). Problem je
v tem, da naselje spada pod dve KS: Hotedršica in Tabor. Na karti 1 : 50.000 (Logatec–
Vrhnika, izletniška karta ob in in na rti mest, 1991) je meja med obema zarisana in glede na
to mejo samo nekaj kmetij spada pod KS Hotedršica. Na tem zemljevidu obstajata toponima
Žibrše in Logaške Žibrše, toponim Hotenjske Žibrše pa sem zasledila samo na karti 1 : 5.000
(Temeljni topografski na rt SR Slovenija, Vrhnika 42, 1978).
V vsakdanjem življenju se ustno med prebivalci Žibrše delijo na Hotenjske Žibrše in na
Logaške Žibrše, vendar meja ni jasna. Tudi popisi prebivalstva Republike Slovenije, izvedeni
po naseljih, obstajajo samo za naselje Žibrše. Na Ob ini Logatec so mi pojasnili, da ta delitev
ni nikjer uradno zapisana, volilni in poštni okoliši pa so spet druga ni in se na njih ne moremo
zanesti. Brus (1995b) sicer omenja, da spada pod Hotedršico le del naselja Žibrše in navede
posamezne kmetije: Klavžar, Molk, Laver, Isteni , Šparovec, Strnad, Bresc, Cunta, vendar pa
ni znano, po kakšni metodologiji je to delitev napravil.
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Zato sem se odlo ila, da pri fizi nogeografskem delu upoštevam mejo KS Hotedršica
(Logatec–Vrhnika, 1991), v družbenogeografskem delu pa obravnavam tri naselja in sicer
Hotedršica, Novi Svet in Ravnik pri Hotedršici (na kartah in v popisih prebivalstva je
uporabljen toponim Ravnik pri Hotedršici, vendar v nadaljevanju naloge uporabljam samo
Ravnik, kakor mu re ejo doma ini). Za nazoren prikaz razlikovanj med popisi citiram tudi
popise prebivalstva za Žibrše do leta 1900.
1.3.

Uporaba virov in literature in pregled dosedanjih raziskav

Za splošno seznanitev z obmo jem v širšem geografskem obmo ju Slovenije sem uporabljala
knjige: Geografski atlas Slovenije, država v prostoru in asu (1998), Slovenija, pokrajine in
ljudje (1999), Geografija Slovenije (1998), Enciklopedija Slovenije (1990), gesli Hotenjsko
podolje in Hotedršica.
Kadar sem bila v dilemi glede terminoloških izrazov, sem uporabljala Geografski
terminološki slovar (2005) in leksikon Geografija (2001).
Pri delitvi obravnavanega ozemlja na pokrajinskoekološke enote sem se naslonila na Študijo
ranljivosti okolja (Špes et al., 2002) in na študijo Kraške krajine notranje Slovenije
(Maruši , 1998).
Pri geološki zgradbi sem si pomagala z Osnovno geološko karto lista Postojna (1967),
Tolma em za Osnovno geološko karto (1970) in s lankoma Ivana Mlakarja Krovna zgradba
idrijsko žirovskega ozemlja (1969) in T. Verbi a Nekaj o geološki zgradbi logaškega ozemlja
(1989).
Geomorfološke raziskave na tem podro ju je delal že A. Mihevc, ki je objavil lanek z
naslovom Geomorfološka karta ozemlja Logaških Rovt (1985/86). Na geomorfologiji tega
obmo ja sta delala tudi P. Habi (Kraški svet med Idrijco in Vipavo, 1968) in A. Melik
(Posavska Slovenija, 1959). Pri obravnavanju površja na dolomitu sem si pomagala s
lankoma M. Gabrovca (Dolomitne pokrajine v Sloveniji s posebnim ozirom na relief in rabo
tal, 1995) in B. Komaca (Dolomitni kras ali fluviokras?, 2004). O sledenju voda so pisali
P. Habi , F. Bauer in R. Gospodari (Underground water tracing, 1976). O hidrografiji je
pisal R. Savnik v lanku Hidrografsko zaledje Planinskega polja, 1960), za širši vpogled v
vodne vire pa sem uporabljala u benik Geografija vodnih virov (Plut, 2000). Za širše
poznavanje krasa, njegovih zna ilnosti in zna ilnosti regionalnega krasa sem uporabljala
knjigo I. Gamsa Kras v Sloveniji (2003) in njegov lanek Kontaktni fluviokras (1986).
Za splošen oris naravno in družbenih zna ilnosti širše okolice sem prebrala zbornik
Notranjska s 14. zborovanja slovenskih geografov 1987. leta.
Za opis podnebnih zna ilnosti sem si pomagala s lankom Darka Ogrina Podnebni tipi v
Sloveniji (1996). Uporabljala sem podatke iz publikacij Meteorološki letopis Slovenije (2000,
2001, 2002, 2003, 2004) ter podatke za tridesetletno obdobje 1961–1991 za padavine, število
dni s snežno odejo in temperature (Klimatografija Slovenije, 1995, 2000). O ujmi 1986. leta
so pisali M. Trontelj, B. Zupan i in D. Meze (1986) v lankih Ujma 23. avgusta 1986 na
Notranjskem, kako je nastal tornado in Ujma 23. avgusta 1986 na Notranjskem. O
meteorološki postaji v Logatcu je pisala M. Nadbath (2001), za osvežitev osnovnih pojmov iz
meteorologije pa sem uporabljala u benik Osnove meteorologije za naravoslovce in tehnike
(1998).
Pri odkrivanju naravne in kulturne dediš ine sem si pomagala s študijami za program
CRPOV: Naravne zna ilnosti Hotedršice in okolice (Brus, 1995a) in Program CRPOV za vas
Hotedršica z okolico: naselitveni prostor (Brus, 1995b) ter s knjigo J. Bogataja Sto sre anj na
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Slovenskem (1992). Podatke o naravnih znamenitostih sem dobila tudi v Inventarju
najpomembnejše naravne dediš ine Slovenije (1991), v zbirki Po poteh dediš ine od Idrijce
do Kolpe (2002) ter v publikaciji Naravovarstvene smernice za pripravo sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin dolgoro nega in srednjero nega plana ob ine Logatec
(2001).
Prebirala sem tudi turisti ne vodi e, ker sem želela vedeti, kako v njih predstavljajo
Hotenjsko podolje: Notranjska A-Ž, priro nik za popotnika in poslovnega loveka (1999) in
Slovenija, turisti ni vodi (1997).
O zgodovini tega obmo ja je pisal M. Frelih (1989) Odkritje rimske cestne postaje »mansio
Longatico« v Dolenjem Logatcu, I. Voje (1952/53) pa je v lanku Kajžarstvo v Logaškem
gospostvu (1952/53) na podlagi urbarjev iz 15. in 16. stoletja opisal zgodovino in upravno
razdelitev Logaškega obmo ja v tem asu. O zgodovini lesarstva na Logaškem je pisala K.
Ivan i v knjigi Pele so žage logaške (1993). O vplivu Rapalske meje na življenje prebivalcev
v Hotedršici je pisal T. Pavši v delu Ob stari meji, pri evanja in spomini (1999). O
furmanstvu je pisal M. Trobi (Furmani, po cesarskih cestah skozi Postonjska vrata, 2003).
Zgodovinski oris Logaškega okrajnega glavarstva podaja V. Ribnikar v knjigi Logaško
okrajno glavarstvo (1889). Poleg Krajevnega leksikona iz leta 1995 sem uporabljala tudi
Leksikon dravske banovine (1937) in Krajevni leksikon Slovenije iz 1968. leta. Gradivo o
zgodovini dveh logaških župnij je zbral T. Kompare (1990). Nekaj podatkov sem dobila tudi
iz lanka B. Otorepca (1972) Iz zgodovine Gorenjega Logatca. O zgodovini logaške ob ine je
pisal tudi J. Švajncer (Logatec v zgodovini, 2004). Nekaj gradiva za zgodovino Hotedršice je
zbrala tudi I. Kova Brus (Gradivo za zgodovino Hotedršice, 1995).
O demografskem gibanju prebivalstva v ob ini Logatec v dvajsetletnem obdobju 1961–1981
je v študiji Demografska gibanja kot dejavnik razvoja v ob ini Logatec (1985) pisal I. Piry.
Pri študiji o gibanju prebivalstva sem si pomagala tudi z diplomskim delom D. Bak (2005) z
naslovom Zgodovinska demografija Logaške kotline in vzhodnega dela Hotenjskega podolja.
Statisti ne podatke sem pridobila tudi na Statisti nem uradu Republike Slovenije (medmrežje
in publikacije), v Krajevnem leksikonu Slovenije (1968) in v knjigi Ž. Šifrerja Prebivalstvo
naselij (1969).
V lanku Logaška kotlina kot geografska individualnost (1959) je Majda Oblak Polajnar
predstavila fizi no in družbenogeografske zna ilnosti v Logaški kotlini. 1996. leta je bilo
narejeno diplomsko delo z naslovom Ob ina Logatec, geografski oris (M. Treven).
O šolstvu v Hotedršici je publikacijo izdala A. Lipovec (1999), Prostovoljno gasilsko društvo
Hotedršica pa je ob stoletnici delovanja društva izdalo publikacijo, iz katere sem dobila
predvsem podatke o poplavah v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja in o hidroregulacijah v
Zeleni in Žejni dolini ter na ponornem obmo ju Hotenjke.
V pomo pri biogeografskem delu naloge sta mi bili knjigi Osnove biogeografije (Lovren ak,
2003) in Pedogeografija (Lovren ak, 1994) ter lanka Mokriš e v Žejni dolini pri Hotedršici
(Krivograd Klemen i , 2002) in Stebrasta smreka (Brus, 1994). Pri pedogeografskem delu
sem si pomagala s lankom A. Stritarja (1978) Raba in izkoriš anje tal v ob ini Logatec,
vrednost in lastnosti posameznih talnih tipov v SRS.
Uporabljala sem Temeljne topografske na rte 1 : 5.000 (Vrhnika 31, 32, 41 in 42), Državni
topografski karti 1 : 25.000 (list Logatec 132 in list Godovi 131), Topografsko karto
1 : 50.000 (Postojna, list 43) in Izletniško karto ob in in na rti mest (Logatec–Vrhnika).
Podlaga za kartiranje funkcije objektov je digitalni ortofoto posnetek (GURS).
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2. GEOGRAFSKI ORIS OBRAVNAVANEGA OZEMLJA
V nalogi je zajeto obmo je, ki spada pod KS Hotedršica. Sestavljata ga Hotenjsko podolje in
hribovje na severovzhodu.
Hotenjsko podolje je severozahodni konec Notranjskega podolja in je sestavni del nizkega
dinarskega krasa. Na severovzhodu ga obdaja Rovtarsko hribovje, na severu Idrijsko hribovje
in jugozahodu gozdnata visoka dinarska kraška planota Hrušica ter na zahodu obsežna gozdna
pobo ja skrajnega vzhodnega roba Trnovske planote (Mihevc et al., 1999; Mihevc, 1998).
Karta 1: Lega obravnavanega obmo ja

Vir: Interaktivni atlas Slovenije
»Po reliefnem razvoju je sorodno dnom kraških polj. To je v grobem uravnano površje, ki se
od Kalc dviguje proti Godovi u.« (Mihevc, 1998, str. 316)
Hotenjsko podolje je za etek najbolj izražene kraško-dinarske poteze v slovenskem prostoru,
ki se kaže v zaporedju kraških polj v dinarski smeri severozahod–jugovzhod (Logaško polje,
ki je v tem sistemu kot nekakšna stranska dolina, Planinsko polje, Cerkniško polje, Loško
polje, Babno polje). Tej smeri sledijo tudi komunikacije, npr. cestna povezava Godovi –
Kalce. Podolje ima podobo suhe doline, suhega dola, ki je stisnjen med dolomitno hribovje na
severovzhodu in visoko Hrušico na jugozahodu (Maruši , 1998).
Podolje je podolgovato in so ga dolgo razlagali kot zakraselo dolino Ljubljanice in Hotenjke,
danes pa kot tektonski jarek ob idrijskem prelomnem obmo ju. Prelomno obmo je se od
Babnega polja nadaljuje preko Cerkniškega in Planinskega ter se na severozahodu nadaljuje
po Hotenjskem ravniku mimo Idrije proti Tolminu.

11

Maja Rupnik: Geografija Hotedršice
V podolju prihaja do stika dveh karbonatnih kamnin, apnenca in dolomita, manjši del pa
predstavljajo neprepustne kamnine, predvsem kvartarne naplavine. Površje pa ni raz lenjeno
samo na ravnik in kopaste vzpetine, ampak so za podolje zna ilne še številne vrta e,
prevotljeno podzemlje, ponori, jame in brezna (Mihevc, 1998). Vse površinsko teko e vode
nastopajo kot nepovezani drobci in po kratkem površinskem toku poniknejo v sklade
krednega apnenca.
KS Hotedršica je del ob ine Logatec in obsega tri naselja: Hotedršico, Novi Svet in Ravnik.
Površina KS je 29,6 km² z gostoto 23,7 prebivalcev/km² (upoštevani so prebivalci naselij
Hotedršica, Novi Svet in Ravnik leta 2002 (SURS, 2002) in površina KS (Operativni
program, …, 2004)).
Po državnih cestah je dostopna iz smeri Ljubljana–Logatec–Kalce–Hotedršica, iz Hotedršice
pa vodi regionalna cesta do Godovi a, kjer se razcepi na cesti rni Vrh–Col–Ajdovš ina in
Idrija–Tolmin. To je del t. i. etrte razvojne osi ali Keltike, ki poteka preko Karavanškega
predora, Bovca, Kobarida, Idrije, Logatca, Cerknice, Ko evja in se naveže na hrvaške
avtoceste. Naselja znotraj KS povezuje lokalno cestno omrežje, ki je deloma asfaltirano (cesta
Hotedršica–Ravnik, Log–Gornji Novi Svet).

Fotografija 1: Pogled z Ravnika na naselje Hotedršica in na Hotenjsko podolje.
(Fotografija: Maja Rupnik, januar 2006)
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3. POKRAJINSKOEKOLOŠKA LENITEV KRAJEVNE
SKUPNOSTI HOTEDRŠICA
Pri lenitvi obravnavanega obmo ja na optimalno homogene regije
Študijo ranljivosti okolja (Špes et al., 2002), zato v nadaljevanju
zna ilnosti pokrajinskoekološke lenitve. Pri omenjeni lenitvi v tej
dominantni oz. nosilni elementi okolja. To so tisti elementi, ki imajo ve
delovanje in pokrajinsko rabo.

sem se naslonila na
povzemam nekatere
študiji so upoštevani
ji vpliv na lovekovo

Pokrajinskoekološka lenitev Slovenije vklju uje ve ekosistemskih elementov in zadoš a za
temeljno preu evanje ranljivosti okolja na nivoju celotne države in posameznih ob in. V
geografsko in ekološko zelo pestri Sloveniji so pokrajinskoekološke enote zelo izraziti spleti
in prav zato imamo možnost, da pokrajinskoekološko lenitev izvedemo tudi na ravni ob in in
KS, kar do sedaj še ni bilo narejeno. Unikatnost narave na manjšem delu geografskega okolja
v povezavi s tistimi elementi, ki imajo ve ji vpliv na živi svet, kli e po obravnavi, saj ima
vsak delec mozaika svoje posebnosti.
Dominantni elementi okolja niso v vseh pokrajinah enaki, tako da pokrajinskoekološke
lenitve ni mogo e izvesti vedno po istem dominantnem elementu. Za Dinarskokraško
Slovenijo je dominanten dejavnik litološka zgradba in z njo povezani kraški pojavi.
Avtorji omenjene študije so za Slovenijo napravili tristopenjsko pokrajinskoekološko lenitev
(prva stopnja ima 5 pokrajinskih sklopov, druga 60 pokrajinskih enot in tretja 223
pokrajinskih podenot). Obravnavano obmo je Hotedršice sodi v prvi stopnji lenitve v
Dinarskokraško Slovenijo, po drugi stopnji lenitve v Notranjsko podolje in v tretji stopnji na
Hotedrški ravnik in nizka kraška hribovja v dnu podolja med kraškimi polji.
Preglednica 1: Prve tri stopnje pokrajinskoekološke lenitve obravnavanega obmo ja
Pokrajinskoekološki sklopi

Pokrajinskoekološke enote

Pokrajinskoekološke podenote

4. DINARSKOKRAŠKA
SLOVENIJA

4.15 NOTRANJSKO PODOLJE

4.15.1 HOTEDRŠKI RAVNIK
4.15.7 NIZKA KRAŠKA
HRIBOVJA V DNU PODOLJA
MED KRAŠKIMI POLJI

Vir: Špes et al., 2002
etrta stopnja lenitve še ni bila opravljena. Omenjena študija predvideva nadaljnjo
pokrajinskoekološko lenitev, pri kateri bi bilo potrebno izpostaviti »ekotope z izjemnimi
zna ilnostmi ali izjemno intenzivnimi naravnimi procesi, po katerih glede na ranljivost mo no
izstopajo od ostalih (poplavna obmo ja, erozijska obmo ja, mokriš a …).« (Špes et al., 2002,
str. 28)
Glede na reliefne oblike, nadmorsko višino in mati no kamnino je mogo e na obravnavanem
obmo ju razlikovati štiri osnovne pokrajinskoekološke enote (v nadaljevanju PEE):
1.
2.
3.
4.

Kraški ravnik
Dolinska dna na dolomitu in holocenskih naplavinah
Vzpeti svet na dolomitu
Vzpeti svet na apnencu
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Meje med posameznim PEE sem oblikovala na podlagi geološke zgradbe in nadmorske
višine.
Kraški ravnik zajema v glavnem apnen asto površje Novega Sveta in naselja Hotedršica ter
sega vse do Slemena in Kobile.
Dolinska dna na dolomitu in holocenskih naplavinah obsegajo dno Hotenjke in Žejskega
potoka vse do plastnice za višino 600 m.
Vzpeti svet na dolomitu obsega dolomitna površja Ravnika, Žibrš, Breš evega hriba ter del
Kobile in Slemena. To površje sega nad 600 m nadmorske višine, z izjemo severovzhodnega
vznožja Ravnika, kjer se površje po asi za ne spuš ati v dolino rnega potoka.
Vzpeti svet na apnencu zajema južni del obravnavanega obmo ja ter del Slemena in Kobile.
Od kraškega ravnika ga lo i 600-metrska plastnica.
Na naslednji strani karta 2 prikazuje PEE v KS Hotedršica na topografski podlagi, sledi pa ji
karta višinskih pasov, na kateri je nazorno viden relief Hotenjskega podolja z višjim obodom.
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4. KLIMATSKE RAZMERE
Klimatske razmere sem obravnavala za celotno obmo je skupaj, ostale naravnogeografske
zna ilnosti pa po posameznih PEE.
Po Ogrinu (1996) spada obmo je Hotedršice v zmernokontinentalno podnebje zahodne in
južne Slovenije. Zna ilno za to podnebje je, da so povpre ne oktobrske temperature višje od
aprilskih, na leto pa pade povpre no med 1300 in 2800 mm padavin. Gre za submediteranski
padavinski režim. Glede na Koppenova merila lahko to obmo je uvrstimo med Cfb podnebja
– zmernotopla vlažna podnebja s toplim poletjem (cv: Ogrin, 1996).
4.1.

Temperature

Podatke o povpre ni temperaturi zraka za Hotedršico in Logatec za dolgoletno povpre je ni,
zato sem za orientacijo izbrala merilno postajo Rovte, ki sicer leži na višji nadmorski višini
(700 m).
Preglednica 2: Povpre na temperatura zraka v °C za Rovte v obdobju 1961–1990
I
Rovte

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

–1.9* –0.5* 2.9* 7.1* 11.9 15.1 17.3 16.7 13.5 8.8 3.3* –0.6

1961-90

7.8

(700m)

* interpolirana vrednost
vir: (Klimatografija Slovenije ..., 1995)
Iz Geografskega atlasa Slovenije (1998) lahko razberemo, da je povpre na letna temperatura
zraka za obmo je Hotedršice med 8 in 10 °C, povpre na januarska temperatura je med –2 in 0
°C ter povpre na julijska od 16 do 18 °C, kar je v skladu s podatki za vremensko postajo
Rovte.
Na temperaturo vplivajo zemljepisna lega, oddaljenost od morja, nadmorska višina,
izoblikovanost, naklon in ekspozicija površja, rastje, urbanizacija in drugi dejavniki.
Nadmorska višina v celinski Sloveniji je zelo pomemben podnebni dejavnik. Planotast relief
Notranjskega podolja je hladnejši od dolinasto-slemenastega, kjer se lahko pono i ohlajeni
zrak odliva po pobo jih (Gams, 1987).
Gams (cv: Ogrin, 1996) je izlo il tri podnebne višinske pasove. V prvi pas (doline, kotline in
kraške depresije) spada tako Logaško polje kakor tudi Hotenjsko podolje. Ta pas zaznamuje
temperaturna inverzija, ki je zlasti izrazita pozimi ob mirnih in jasnih no eh. Posledica
temperaturne inverzije so pogostejše zmrzali, nižji dnevni minimumi, pono i je ozra je bolj
vlažno, slana pa se pojavlja še v pozno pomlad in prepre uje gojenje kultur, ki so ob utljive
na mraz.
Del Notranjskega podolja med Planino in Postojno je obmo je, ki je pod vplivom burje in
vdorov toplih zra nih gmot preko Postojnskih vrat (Gams, 1987). Vendar pa to ne velja za
nekaj km oddaljeni Logatec. Po Gamsovih podatkih (1987) spada Logaško polje med
najhladnejše predele notranjskih polj, ker je pod vplivom mo nega temperaturnega obrata. Po
lastnih izkušnjah so temperature zaradi temperaturnega obrata v Hotenjskem podolju še
nekoliko nižje od temperatur na Logaškem polju. Ker podatki o dolgoletnem temperaturnem
povpre ju za Logatec in za Hotedršico ne obstajajo, so zaenkrat to samo predvidevanja. Obod
Hotenjskega podolja – na severovzhodu dolomitno Rovtarsko hribovje, na jugozahodu pa
Hrušica – omogo a, da se na dno podolja steka ohlajeni prizemski zrak. Posledica tega je, da
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ima podolje temperaturni obrat. Zanimivo bi bilo meriti temperaturo na dnu podolja v
Hotedršici (545 m) in na Ravniku (cerkev sv. Barbare, 674 m), ki že seže v topli pas.
Pozimi ob jasnih dneh, zlasti ob razširitvi azorskega anticiklona, kotline in nižine pogosto
spremlja megla ali nizka obla nost. Medtem ko je od Logatca vse do Ljubljanske kotline
megleno, je v Hotenjskem podolju pogosto son no že jutro. Tako se dno podolja izogne
zdravju škodljivi radiacijski megli, ko se z meglo zmešajo dim in polutanti. Pomembno vlogo
pri tem ima padanje nadmorske višine proti Logatcu. Tako ima hladen zrak odtok.
4.2.

Padavine

Padavin je razmeroma veliko in so sorazmerno enakomerno porazdeljene preko leta z
izrazitim jesenskim viškom oktobra in novembra ter neizrazitim spomladi. Najmanj padavin
je poleti (Mihevc, 1998). Najve padavin pade takrat, ko nad naše kraje iz Sredozemlja
prihaja topel in vlažen zrak, se ob gorskih pregradah dviguje, ohlaja in izlo a odve no vlago.
Glede klime je Hotenjsko podolje pod vplivom reliefnih pregrad Hrušice in Trnovskega
gozda, ki ga z zahodne in jugozahodne strani omejujeta in sta del alpsko-dinarske pregrade.
To pa sta tudi smeri vetrov, ki Sloveniji v ve ini prinašajo padavine. Te pregrade povzro ijo
orografsko dviganje navlaženih vetrov, pri emer se ohlajajo in povzro ajo padavine. Zato
ima Hotedršica v dolgoletnem povpre ju ve padavin (1850 mm) kot je povpre je za
Slovenijo (1567 mm).
Preglednica 3: Mese na koli ina padavin v (mm) v Hotedršici v obdobju 1961–1990
I

II

III

IV

V

VI

VII VIII

IX

X

XI

XII

Hotedršica 135 125 139 154 152 175 139 155 150 175 203 149

1961–90

1850

(550 m)

Vir: (Klimatografija Slovenije ..., 1995)
Preglednica 4: Mese na koli ina padavin v (mm) v Hotedršici leta 2003
I

II

III

Hotedršica 159 80

3

IV

V

VI

VII VIII

159 63 141 89

IX

X

XI

XII

58 135 267 272 213

1961–90

1637

(550 m)

Vir: (Meteorološki letopis ..., 2003)
Višek padavin je v novembru, nižek pa v februarju. Indeks mediteranskosti padavin za
Hotedršico med letoma 1961 in 1990 je pozitiven (2.7), kar pomeni, da gre za sredozemski
padavinski režim (cv: Ogrin, 1996).
V preglednici 5 sem primerjala koli ino padavin za nekaj okoliških krajev. Najve padavin
pade na Hrušici in rnem Vrhu ( ez 2000 mm na leto). Presenetljivo je, da ima Hotedršica
kljub bolj zahodni legi v dolgoletnem povpre ju 4 % manj padavin kot Logatec in približno
enako kot Rovte.
Med Logatcem in Hotedršico je nekakšna klimatska lo nica, pri kateri pridejo do izraza
maritimni in kontinentalni vplivi. Pozimi ob prehodih front z zahoda in jugozahoda na tem
obmo ju sneži, sneg se oprijema cestiš , medtem ko so v komaj 10 km oddaljenem Logatcu
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vremenske razmere povsem druga ne. Snežiti za ne mnogo kasneje, ob koncu sneženja pa v
višini snežne odeje ni bistvenih razlik.
Preglednica 5: Mese na koli ina padavin v (mm) za Hotedršico in okoliške kraje za zadnjih
pet let in za dolgoletno obdobje 1961–90.
2000

2001

2002

2003

2004

1961–90

Hotedršica (550 m)

1845

1871

1785

1637

2171

1850

Rovte (705m)

1970

1770

1794

1671

2169

1867

Logatec (486 m)

1880

1511

1666

1385

1952

1932

2517

2366

2237

2253

2432

2589

2051

1881

1896

1475

2011

2088*

rni Vrh (683 m)
Hrušica–Col (620 m)

* interpolirana vrednost
Vir: (Meteorološki letopis 2000, 2001, 2002, 2003, 2004; Klimatografija Slovenije …, 1995)
4.3.

Snežna odeja

Snežna odeja je odvisna od trajanja in intenzitete sneženja, od temperature zraka in tal ter od
nadmorske višine (Zupan i , 1998). Sneg se dlje obdrži v osojnih legah, v Zeleni in Žejni
dolini, v Novem Svetu in na obrobju gozda. eprav je razlike v nadmorski višini Hotedršice
in Logatca le 64 m, se v asih pojavijo ob utne razlike v trajanju snežne odeje, medtem ko v
sami debelini snežne odeje (ob koncu sneženja) ni bistvenih razlik. V sicer mili zimi
2000/2001 je sneg v Hotedršici obležal celih 17 dni ve kakor v Logatcu (Gustin i , 2005;
Meteorološki letopis, 2001).
Sneg je dobrodošel med otroki in rekreativnimi teka i na smu eh, druga e pa povzro a veliko
dela pri iš enju cest in poti do hiš. Zlasti je nevarna zasnežena cesta med Kalcami,
Hotedršico in Godovi em.
Preglednica 6: Število dni s snežno odejo v obdobju 1961–1991
I

II

III

IV

V

Hotedršica 21.8 19.7 16.9 4.3 0.4

VI

-

VII VIII

-

(550 m)

Vir: (Klimatografija Slovenije.., 2000)
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-

IX

-

X

XI

XII

0.1 6.7 19.0

1961–90
(sezona)

88.9
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Preglednica 7: Število dni s snežno odejo za obdobje 1999/00–2003/04
Hotedršica 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04
1mm

69

40

48

88

98

5mm

67

20

33

79

89

10mm

63

9

12

64

64

20mm

47

1

3

46

47

50mm

5

0

0

0
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Vir: (Meteorološki letopis…, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004)
Zaradi lege Hotenjskega podolja in nadmorske višine, na kateri leži, je pozimi nevarnost
žleda. Žled je zna ilen za celotno Notranjsko za nadmorske višine od 500 do 1000 m
(Gustin i , 2005).
Pogoj za žledenje je mešanje celinskih in maritimnih vplivov pozimi, ob prehodu
sredozemskega ciklona preko Slovenije. Do intenzivnega žledenja prihaja, ko se dež pri
prehodu skozi spodnje hladnejše plasti, ki segajo do tal, ohladi pod 0 °C, v stiku z
zmrznjenimi tlemi, drevjem in drugimi predmeti pa zmrzuje v led ter se spreminja v težak
oklep. To se ponavadi zgodi ob prepletanju hladnih severovzhodnih zra nih gmot, ki se drže
pri tleh in toplejših vlažnih zra nih gmot, ki v višinah dotekajo z jugozahoda. Debelina žleda
nad 5 mm že povzro a škodo. Ve ji žledolom je v okolici Logatca zabeležen v novembru
1963. leta, ko je žled podrl 7000 m³ lesa (Orožen Adami , 1987).
4.4.

Vetrovi

Hotenjsko podolje je skrito za visokim kraškim robom Trnovskega gozda in Hrušice, kar
pomeni ve jo koli ino padavin in hkrati zaš ito pred mo nejšimi vetrovi. Iz prakse je pogost
jugozahodni veter, ki piha ez Hotenjsko polje in mogo e naklju no, pa vendarle je imel tudi
tornado 1986. leta isto pot.
Izredno mo an vihar je pustošil 23. avgusta 1986. Stržen viharja je bil zelo ozek od 100 do
300 m, premo rtna pot, ki jo je ubral, je bila dolga 34 km (za el se je v srednjem Novem
Svetu in nadaljeval pot preko Hotedršice, Hotenjsko-logaških Žibrš, Spodnje Zaplane, Stare
Vrhnike, preko Podpe i do Tomišlja, kjer je obnemogel).
Vihar je najbolj prizadel novo stanovanjsko naselje južno od Hotedršice, v trikotniku med
glavno tranzitno cesto in krajevno cesto, ki pelje na Ravnik, medtem ko je bilo staro vaško
jedro skoraj nedotaknjeno, eprav je od pasu najve jih u inkov viharja oddaljeno nekaj deset
metrov. Ve hišam je vihar popolnoma uni il ostrešje, s treh pa ga je celo odnesel, tudi do 200
m dale . Na mnogih hišah je bila uni ena zasteklitev, porušeni dimniki, poškodovane fasade,
požarni zidovi, balkoni … Vihar je spremljal tudi hud in kratkotrajen naliv, ki je povzro il še
dodatno škodo. V Sloveniji je ta tip viharja redek, pogostejši naj bi bil v obmorskih krajih. Je
kratkotrajen, ker zaradi trenja hitro izgubi mo (Meze, 1987).
Vrtin asti veter je nastal ob prehodu hladne fronte s severozahoda, ki se je pomikala zelo
hitro. Razlike v temperaturah pred in za fronto so bile od 10 do 20 °C (Lienz 13 °C, Zagreb
30 °C). Hitri premik in velike temperaturne ter bari ne spremembe so bile vzrok za mnoge

20

Maja Rupnik: Geografija Hotedršice
nevihte. Ena od teh nevihtnih celic je povzro ila v prizemni plasti ozra ja mo no vrtin enje in
viharen veter. Sam vrtinec je nastal pod nevihtnim oblakom. Ocenjena hitrost vetra je bila od
60 do 100 m/s (216 do 369 km/h) (Trontelj, Zupan i , 1986).
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5. NARAVNOGEOGRAFSKE ZNA ILNOSTI
POKRAJINSKOEKOLOŠKIH ENOT
5.1.

Kraški ravnik

PEE kraški ravnik obsega uravnano površje vršaja Hotenjke in
Novega Sveta.

5.1.1. Geološka zgradba
Kraški ravnik pripada geološki enoti Hrušica. Sestavljajo jo spodnje kredni skladoviti apnenci
cenomanske stopnje z debelino okrog 1200 m. Skladi so sestavljeni iz sivega do temnosivega
ploš atega apnenca z vložki zrnatega bituminoznega dolomita (nekaj metrov debeline).
Apnenec ima na svežem prelomu mo an vonj po bitumenu, ki hitro izgine. Podobno velja
glede vonja za zrnati dolomit. Reakcija s solno kislino na dolomitu je ponekod negativna,
ponekod pa šibka. Kamnino se ejo tanke dolomitne žilice (Osnovna geološka …, 1970).
Pri naselju Hotedršica so v obliki vršaja nanošene holocenske naplavine. Predstavljajo jih
nesprijeti dolomiti in nekarbonatni prod, drobir ter glina. Na severozahodu sta dve luski
zgornjetriadnega dolomita, ki ležita jugozahodno od preloma ob cesti Hotedršica–Godovi .
Narinjeni sta na apnenec (Osnovna geološka …, 1970; Verbi , 1989).
Vtis je, da je Hotenjski kraški ravnik mlad in da je vse podolje globoko tektonsko ugreznjeno
med planoti Žibrš in Hrušico (Gams, 2003).
Idrijski prelom, ki lo i geološko enoto Hrušica od Idrijsko - žirovskega ozemlja je pliocenske
starosti in poteka v dinarski smeri severozahod–jugovzhod: od Žage v Soški dolini, po dolini
spodnje Idrijce in Kanomljice prek Idrije, Hotedršice, Kalc, ob severovzhodnem robu
Planinskega polja, po Cerkniškem polju v Loško dolino in vzdolž abranke proti zgornji
Kolpi. Sestavljen je iz ve vzporednih prelomov. Premikanje ob njem je bilo v glavnem
horizontalno. Prelom predstavlja odrezane sklade Hrušice in Planinske gore od
zgornjetriadnega dolomita med Hotedršico in Logatcem. Idrijski prelom med Hotedršico in
Idrijo ni izrazit. V tem delu ga moramo razumeti kot ve paralelnih dislokacij. Na ve krajih
lahko opazujemo zdrobljen dolomit, toda manj jasna je zdrobljenost apnenca. Zdrobljena cona
je izrazitejša ob meji spodnjekrednega apnenca in zgornjetriadnega dolomita ob regionalni
cesti Kalce–Hotedršica–Godovi –Idrija. Ob tem prelomu je bilo premikanje ve inoma
horizontalno, le deloma vertikalno (Osnovna geološka …, 1970).
Apnenec kot mati na osnova pogojuje relief, hidrogeografske zna ilnosti ter vpliva na prst in
rastlinstvo.
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Karta 4

GEOLOŠKA ZGRADBA OBRAVNAVANEGA OBMO JA

holocenske naplavine
kredni apnenci
glavni dolomit
~~~ Idrijski prelom

Avtor: Maja Rupnik
Vir: Osnovna geološka karta 1: 100 000, 1967
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5.1.2.

Relief

Hotenjka in Žejski potok s pritoki so precej prispevali k znižanju podolja in uravnanju površja
kraškega ravnika. Sedanje dno je bilo izoblikovano z neenakomernim prestavljanjem vode v
podzemlje. Idrijski prelom je mejnik med apnencem in dolomitom. Ta razlika v litološki
zgradbi vpliva na reliefne razlike. Severno od preloma je prevladovalo površinsko erozijsko
zniževanje, južno od preloma, na apnencih, pa zakrasevanje (Habi , 1968).
Zakrasevanje kraškega ravnika daje zna ilno podobo v površinski izoblikovanosti površja.
Kljub temu, da tu prevladujejo kraški procesi, površinski tok Hotenjke, dokler ne ponikne,
erodira in prenaša razne delce s sabo ter jih akumulira pred ponori, zato je tam prst vlažna in
polna glinenih delcev, ki zadržujejo vlago.

Fotografija 2: Erozija in akumulacija potoka Hotenjke tik pred ponorom.
(Fotografija: Maja Rupnik, april 2004)
Hotenjsko polje je uravnava, nastala ve inoma na apnencih s prevladujo im kraškim
odtokom. Vglobljeno je med tektonsko pogojeni rebri Hrušice in Rovtarskih planot
(cv: Mihevc, 1986). Najbolj uravnan del je Novi Svet. Pri Hotedršici je v višinah okrog 540 m
in se proti Hrušici in Kalcam zniža za okrog 20 do 30 m. Površje Novega Sveta je povsem
pokrito z vrta ami ter nekaj redkimi kopastimi vrhovi (Habi , 1968). Trije nizki osamelci,
Dedni vrh (585 m), Martinj vrh (632 m) ter osamelec vzhodno od zaselka Gornji Novi Svet se
kot kopasti vrhovi vzpenjajo nad kraškim ravnikom.
Celotno obmo je kraškega ravnika je iz spodnjekrednih apnencev, razen dveh dolomitnih lusk
severozahodno ob cesti Hotedršica–Godovi . Hotenjka je na svoji kon ni poti odložila
ilovnato-peš eno naplavino, ki je osnova obdelovalnega Hotenjskega polja.
Obmo je je na gosto posejano z vrta ami in za razliko od PEE na dolomitih pogosteje
zasledimo tudi druge tipi ne kraške oblike:
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•

Po Meliku (1959) je suha dolina celotno Hotenjsko podolje (Melik ga imenuje
Hotenjska dolina), ki naj bi bil ostanek srednjepliocenske doline, po kateri je tekla
»Hotenjska re ica« proti stari Ljubljanici.

•

Vrta e: kraške kotanje se pojavljajo na celotnem podolju, izrazito goste so v Novem
Svetu.

•

Požiralniki so »Mesta, kjer podzemeljska voda požira površinsko.« (Gams, 2003, str.
515) Pojavljajo se ob ponorih Hotenjke. Zaš iteni so z rešetom, ki delno prepre uje, da
bi se zamašili. 200 metrov pred prvim ponornim obmo jem Hotenjke se del potoka
odcepi od struge in ponika v Tomažinovo brezno, nad katerim stoji mlin, katerega
kolo je nameš eno v ponoru. Nekdaj je skoraj vsa voda Hotenjke odtekala v ta ponor
in še v ponor, ki je bil v sosednji stavbi zraven mlina. Kasneje ga je lastnik zasul.
Potem so v šestdesetih letih strugo potoka hidroregulirali, tako da je manj vijugala po
polju in v osemdesetih letih zaš itili požiralnike z železnimi pali astimi mrežami, ki
prepre ujejo, da bi se zamašili in s tem prepre evali odtok vode v podzemlje.

Fotografija 3: Požiralniki Hotenjke, pokriti s snegom.
(Fotografija: Maja Rupnik, marec 2005)
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Fotografija 4: Zaliti požiralniki Hotenjke.
(Fotografija: Maja Rupnik, april 2004)

Fotografija 5: Suhi spomladanski požiralniki Hotenjke.
(Fotografija: Maja Rupnik, april 2004)
•

Brezna in jame: poleg jaškastih brezen najdemo med Hotedršico in Novim Svetom
tudi manjša brezna, ki se podaljšujejo v krajše dostopne vodne rove. Jame v splošnem
niso velike (Janež et al., 1997). Najve jam in brezen je v katastrski ob ini Novi Svet,
kjer jih je po Katastru kraških jam registriranih 53 (Brus, 1995). Prevladujejo plitva
brezna s povpre no globino pod 20 m. Le nekaj brezen je globljih od 20 m. Na
dolomitu Ravnika in Žibrš so jame zelo redke. Ve jih je le na stiku apnenca in
dolomita ter v dnu dolin, kjer vanje ponika Hotenjka (Mihevc, 1986). Velikokrat so ta
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brezna in globlje vrta e zasuti z raznimi odpadki. To so veliki to kasti onesnaževalci
na zelo ob utljivi kraški pokrajini.
V Novem Svetu prevladujejo manjša korozijska brezna, sicer pa v dnu nekaterih
brezen najdemo krajše odseke starih vodnih rovov, ki so jih oblikovali nekdanji
tokovi, ko je bila gladina kraške vode še bliže površju. Vodoravne jame naj bi izdolble
zajezene vode ob Idrijskem prelomu (Janež et al., 1997).
•

Grezi na Hotenjskem polju: recentni grezi se pojavljajo zlasti tam, kjer je debelina
sedimenta ve ja (Mihevc, 1986). eprav te krožne kotanje kmetje praviloma hitro
zasujejo, sem imela priložnost opazovati in fotografirati nekaj primerov. Gre za
razmeroma podobne greze, do meter in pol premera, precej pravilne oblike kroga,
globoke okrog 30 do 50 cm (s asom se poglabljajo). Najve se jih pojavlja na dnu
Hotenjskega polja. Tokovi v skali pod naplavino v bližini šestih požiralnikov Hotenjke
se o itno še širijo, saj je tu grezov najve .

Fotografija 6: Grez, nastal v bližini požiralnikov Hotenjke.
(Fotografija: Maja Rupnik, maj 2001)
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Fotografija 7: Zasuti grez ob poljski poti na Hotenjskem polju v bližini požiralnikov.
(Fotografija: Maja Rupnik, april 2004)
5.1.3. Vodne razmere
Hotenjka zbira vodo z dolomitnega sveta in ima hudourniški zna aj. Je ostanek nekdaj veliko
ve jega potoka, ki mu je proces zakrasevanja razdelil vodni tok v ve lo enih ponikalnic. O
tem pri ajo suhe doline pod ponori Žejskega potoka in Hlevišarke. Hotenjka ponikne v
apnence takoj, ko zapusti svoj prodni vršaj. Njen srednji pretok je 0,14 m³/s, zna ilna pa so
velika nihanja (Mihevc, 1986, 1992).
Mo ilka zbira vode izpod dolomitnega Ravnika. Ima nestalen vodni tok. Te e mimo vaške
šole, njena struga je speljana pod regionalno cesto in ez nekaj metrov že ponikne v
požiralnik pri Habjanu.
Pove ini je kraško površje zaradi topnosti kamnin in prepokanosti kamnine brez površinske
re ne mreže in zato tudi brez poplav. Te pa so pogoste na stiku površinske in podzemeljske
re ne mreže oziroma ob ponornih obmo jih. Ve ina teh ponikalnic odmaka manjša pore ja, ki
hitro reagirajo na padavine in imajo hudourniški zna aj. Omejeni so tudi pretoki ponikalnic v
podzemlju in njihova prevodnost v podzemnih prevodnikih je omejena.
V Hotedršici prihaja do poplav dveh tipov: kadar se pove a alogen dotok vode, ki najprej
zalije vse votline v bližini ponorov in potem za ne zastajati tudi na površju. Ob ponorih so
poplave normalen in reden pojav, zato poplavna obmo ja niso poseljena. Drugi tip poplave
nastane, kadar gladina podzemne kraške vode dosega površje. Takšen tip poplave je
nepredvidljiv in lahko nastopi dale stran od vsake površinske vode. Tak primer je bil januarja
1979. leta. Dvig kraške vode do površja v spodnjem delu kraškega ravnika je povzro ila, da je
voda v Grudnovem breznu na Kalcah, ki je sicer na koti 435 m (60 m pod površjem), zalila 1
km² površja. K sre i je ta del neposeljen. Ponekod je bila voda globoka tudi 15 m. Voda je
bruhala na površje skozi številne špranje in jame, potem pa je vanje tudi odtekla (Mihevc,
1992).
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5.1.3.1. Hidroregulacije
Pred hidroregulacijo vodnih tokov v osemdesetih letih so se ob mo nih deževjih vode združile
in poplavljale. V takih primerih sta Žejski potok, ki ni mogel odtekati v Kmetovo brezno, in
Hlevišarka navalila skozi Hotedršico in poplavila Hotenjsko polje. Voda potoka se je razlila
po okoliški ravnici in tekla tako razlita skozi naselje. Poplavna voda pa tudi danes zastaja pred
ponori na poljih pod naseljem (Savnik, 1960; Mihevc, 1992).
Z vodno regulacijo Hotenjke v osemdesetih letih so skušali izboljšati preto nost struge ob
velikih vodah in posledi no zmanjšati nevarnost poplav. Od vasi naprej (Gams, 2003) so
obzidali strugo, v katero so v presledkih v obmo ju poniranja oz. ponornih jam v naplavino
poglobili do skale šest betonskih kolobarjev in nanje postavili kupolaste pali aste železne
mreže. Prvi so ve idel že zapolnjeni s prodom. Za ponorno uvalo, kjer je obdobno voda
(fotografija 8) in za škarpo na njenem koncu se obzidana struga v višji legi nadaljuje do
kon nega ponora.
Voda je v Hotedršici stalno povzro ala veliko preglavic in škode. Ob hudem neurju je
poplavljala Hotenjka, vas pa sta zalivali tudi Žejska voda in Hlevišarka, ki se je zbirala po
dolgotrajnem deževju (Sto let …, 2005) (vaš ani to vodo imenujejo Rovtarca, kar je najbrž
prišlo od toponima »Rovtarsko hribovje«, od koder vode pritekajo na podolje). Prostovoljno
gasilsko društvo Hotedršica je sedemdeseta leta ozna ilo za obdobje katastrofalnih poplav.
Najhuje naj bi bilo poleti 1977. leta. V tem obdobju so gasilci s civilno zaš ito pomagali
reševati ljudi, živino in imetje, pre rpavali so vodo iz hiš in izvajali no na dežurstva (Sto
let …, 2005).
Poleg obilnega deževja je bil vzrok za poplave tudi neurejenost strug in kanalov, zato je bila v
naslednjih letih sprejeta odlo itev o sanaciji potoka ter o ureditvi kanalov. Izvajali so drenaže
v Zeleni dolini, izravnavali struge v vasi in uredili ponorna obmo ja Hotenjke in Mo ilke.
Prestavili so tudi most pri cerkvi. V Žejni dolini so izdelali betonsko pregrado, ki prepre uje
ve jemu vodnemu toku dotok do vasi. Uredili so tudi kanale za meteorno vodo in strugo
Mo ilke, ki priteka z Ravnika. Izgradnja bazena pri Malnarju ima vsaj dva namena: v sušnih
obdobjih ga odprejo in s tem omogo ajo požarno vodo v vasi, poleti pa služi kot plavalni
bazen (Sto let …, 2005).
Na katastrskih na rtih iz leta 1869 in 1956 je razvidno meandriranje Hotenjke pred
hidroregulacijo. Jugozahodno od vasi Hotedršica se je naraven tok Hotenjke stekal mimo
Tomažinovega mlina in potem z velikimi meandri (zaradi majhnega strmca) dosegel
požiralnike. Sedaj je do mlina speljana le Mlinš ica, ostali del struge pa je speljan mimo
mlina in v manjših okljukah do požiralnikov.
Dandanes je obseg poplav veliko manjši. Kadar je deževje še posebej mo no in požiralniki ne
zmorejo požirati vse vode Hotenjke, se voda preko nekaj metrov visoke stopnje prelije ez rob
in te e po umetno speljani strugi do zadnjih požiralnikov. Potem voda ponikne in se
podzemsko pretaka proti Podroteji in proti Ljubljanici. Kadar pa še ti zadnji požiralniki ne
zmorejo vse vode, jo voda ubere po makadamski poti, ki pelje po obrobju gozda vse do pašnih
površin Hla e. Voda po tej poti te e, kot da je to njena struga že od nekdaj. V Hla ah voda
poplavi dno vrta , vrhovi pa so kot otoki. Prizor je zanimiv. Ko voda odte e, je površje
izpostavljeno zdrsom travne ruše, ker je svet mo no namo en.
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Fotografija 8: Suha hidroregulirana struga Hotenjke pred zadnjim ponorom na dnu kraškega
ravnika. (Fotografija: Maja Rupnik, april 2004)

Fotografija 9: Ob poplavah se umetna struga zapolni in za ne odtekati po makadamski poti,
na fotografiji desno. (Fotografija: Maja Rupnik, junij 2004)
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Fotografija 10: Zalite Hla e. Na vzpetem svetu viden tudi zdrs travne ruše.
(Fotografija: Maja Rupnik, junij 2004)

Fotografija 11: Poplavna voda za svojo strugo »posvoji« kolovoz, ki proti severozahodu vodi
do Volarije. (Fotografija: Maja Rupnik, junij 2004)
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Fotografija 12: Poplavljeno Hotenjsko polje junija 2004 tik pred požiralniki. Nastane pravo
malo jezero, ki pa po koncu deževja hitro izgine. (Fotografija: Maja Rupnik, junij 2004)
5.1.4. Mikroklimatske zna ilnosti
Hotenjsko polje zaznamuje temperaturna inverzija, ki je zlasti izrazita pozimi ob mirnih in
jasnih no eh. Zato so pogoste slane še v pozno pomlad, kar prepre uje gojenje nekaterih
kultur. Znane so velike razlike med posameznimi obmo ji. Za najhladnejši del velja prav
uravnano polje pod vasjo, ker je na odprtem obmo ju. Izpostavljeno je vetrovom, inverziji,
poleti pa se bolj segreje od gozdnate okolice.
Hladen del je tudi obmo je zaselka Log, ker leži nekoliko nižje od vasi Hotedršica in se tja
steka hladen zrak. Novi Svet je za okoli 20–30 m relativne višine nižji od dna podolja pri
Hotedršici in ima zaradi kraškega zna aja veliko konkavnih reliefnih oblik, v katerih se ob
anticiklonalnem vremenu pojavlja mo na temperaturna inverzija. Še posebno hladno je
obmo je Bazinove doline, ki je po nastanku vrta a. Zunanji rob vrta e je v višini 550 m, dno
pa okrog 520 m. Gre za najbrž zelo hladno kotanjo, v kateri lahko pri akujemo temperature
pod 0 °C tudi poleti ob mo nejših ohladitvah.
Posledica temperaturnih inverzij so pogostejše zmrzali, nižji dnevni minimumi, pono i je
ozra je bolj vlažno, slana se pojavlja še v pozno pomlad in prepre uje gojenje kultur, ki so
ob utljive na mraz (Gams, 1987). Povpre ni datum nastopa zadnje slane je 29. maj in
povpre ni datum nastopa prve slane je 17. september (Brus, 1995a).
Z oboda vzpetega sveta v dolomitu in apnencu se na dno polja steka hladen prizemski zrak,
kar povzro a, da je dno polja v primerjavi z okoliškim vzpetim svetom hladnejše in pogosteje
megleno. Toplejša obmo ja so v višini 600 m in ve in so že nad temperaturno inverzijo
(Ravnik, Žibrše). Temperaturni obrat na dnu podolja povzro a pozne spomladanske ali
zgodnje jesenske pozebe.
Radiacijska megla na Hotenjskem podolju je pogosta zlasti v zimskem delu leta, ko se površje
in prizemne zra ne plasti ohlajajo zaradi oddajanja toplote v ozra je. e ni jasno in so v
atmosferi oblaki, hkrati pa je v zraku veliko vodne pare, je ohlajanje tal manjše, saj so sevalne
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izgube tal manjše. Višina talne megle je v asih le nekaj metrov, hiše pa lahko že gledajo iznad
meglene plasti (Rakovec, Vrhovec, 1998).
5.1.5. Pedološke razmere
Mati na osnova je na za etni stopnji nastajanja prsti v zmernih geografskih širinah
najpomembnejši pedogenetski dejavnik. Tako kot v ostalih obmo jih kraških ravnikov,
planotah in v podoljih, tudi na Hotenjskem podolju prevladujejo pokarbonatne prsti in
rendzine. Apnenci so v pedogenetskih in korozijskih procesih razli no globoko prepereli, zato
se na kratke razdalje spreminjajo globina in druge lastnosti prsti, s tem pa tudi njen tip
(Lovren ak, 1998).
Po Stritarju (1978) sta na PEE kraški ravnik dve pedosekvenci: pedosekvenca na nanosih
gline in ilovic (s prodom) ter pedosekvenca na apnencu. Pedosekvenca na nanosih gline in
ilovic zajema gru asto naselje Hotedršica ter del Hotenjskega polja južno od Hotedršice.
Nanosi so v glavnem pelitskega zna aja, v asih pomešani z manjšim odstotkom proda. To so
sedimenti, ki jih je nanesla Hotenjka. Sedimenti so pretežno holocenske starosti. Predstavniki
združbe tal so: obre na tla (ob Hotenjki), rjava tla in zelo redko nasuta rendzina. Tla so
nasi ena z bazami, ki jih poplavne vode ob asno vnašajo v sorptivni del tal (Stritar, 1978).
Združbo tal na apnencu predstavljajo: rendzina, rjava rendzina in pokarbonatna tla. Najbolj so
zastopane rendzine. V vrta ah se pojavljajo pokarbonatna tla.
Ne smemo pozabiti tudi na vpliv loveka, ki z obdelovanjem in gnojenjem na prst vpliva
posredno ali neposredno. Na dnu Hotenjskega podolja pod vasjo je ve njiv, ki jih redno
orjejo in gnojijo. Pri oranju pride do razbitja strukturnih skupkov in prekinitve kapilar.
Spremeni se tudi profil prsti – nastane Ap horizont. Pri gnojenju se v prst vmešajo nove snovi,
pri uporabi umetnih gnojil pa se pojavi tudi proces njihovega izpiranja v ob utljivo kraško
podzemlje (Lovren ak, 1994).
5.1.6. Rastje
Na apnencih prevladujejo razli ne subasociacije dinarsko jelovega bukovja, najpogosteje
Abieti-Fagetum dinaricum clematidetosum in Abieti-Fagetum dinaricum dentarietosum. Med
drevesnimi vrstami, ki jih tu sre amo, so najpogostejše bukev, jelka, smreka, gorski javor,
veliki jesen, gorski brest, beli gaber in druge. Smreka predstavlja do 90 % lesne zaloge,
predvsem v nižjih in lažje dostopnih predelih kraškega ravnika. Zasmre eni gozdovi so
ve inoma rezultat antropogenega posega zaradi intenzivnega izsekavanja bukve ob koncu 19.
stoletja. Ni pa povsem jasno, ali je smreka na tem obmo ju avtohtonega izvora ali ne (Brus,
1995).
Veliko zanimivost predstavljajo smrekovi mutanti. Najbolj nenavadna je stebrasta smreka v
Novem Svetu, saj ima spodnjo tretjino krošnje normalno razvito, zgornji dve tretjini pa sta
ozki kot pri cipresi. Smreke z zelo ozko krošnjo so sicer zna ilne za visokogorski svet, vendar
je to prilagoditev na podnebne razmere. V tem primeru gre najbrž za somatsko mutacijo
meristemskega tkiva v za etni fazi razvoja (Brus, 1994).
5.1.7. Raba tal
Že konec sedemdesetih let je Stritar pisal o relativno intenzivni dinamiki zaraš anja zemljiš z
gozdom. Proces zaraš anja kmetijskih zemljiš z grmovjem je nekontroliran in stihijski. Že
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klimatske in reliefne danosti zmanjšujejo fizi ni okvir kmetijske proizvodnje in omogo ajo le
enostransko usmeritev v kmetijski proizvodnji (v živinorejo) (Stritar, 1978).
Ve ji del kraškega ravnika je poraš en z gozdom (Novi Svet). Na dnu podolja jugozahodno
od vasi so obdelovalne njive slabše kakovosti in nekaj pašnikov. V Novem Svetu so le
posamezne njive. Njive boljše kakovosti so na vršaju Hotenjke (obmo je vasi) (Stritar, 1978),
slabše kakovosti so njive na apnencu. Pravzaprav je obmo je poselitve na ugodni zemlji za
kmetijstvo.
5.2.

Dolinska dna na dolomitu in holocenskih naplavinah

PEE dolinska dna na dolomitu obsegajo Žejno in Zeleno dolino do
nadmorske višine 600 m.

To obmo je spada pod geološko enoto Idrijsko-žirovskega ozemlja in ga v celoti prekriva
zgornje triasni dolomit noriško retijske stopnje, imenovan tudi glavni dolomit. Gre za
plastovit dolomit z 0,5 do 1m debelimi plastmi. Celotna debelina noriško-retijskega dolomita
je med 1200 in 1500 metri. Je pasovit – makroskopsko se vidi, da sestavljajo kamnino
temnejši in svetlejši pasovi, debeli le nekaj mm. Prevladovanje temne ali svetlejše
komponente daje kamnini temnejši in svetlejši videz. Razlika v barvi je posledica razli ne
zrnavosti: temnejši pasovi so mikrokristalni, beli pa drobnozrnati. V mikrokristalnih pasovih
so primešane tudi glinaste substance, ki dajejo kamnini temnejšo barvo. Obravnavano ozemlje
vsebuje tudi holocenske naplavine v obliki vršaja, na katerem leži naselje Hotedršica
(Osnovna geološka …, 1970).
»Vršaj Hotenjke je iz dolomitnega proda. Pokriva neravno dolomitno in apnen asto površje
ter omogo a površinski tok Hotenjki.« (Mihevc, 1986, str. 213)
S kvartarnimi nanosi je zapolnjena tudi Žejna dolina. Ti nanosi sestoje iz gline, peska in proda
(Verbi , 1989). So vzrok zastajanja vode in nastanka mo virnih travnikov tako v Žejni kot
tudi v Zeleni dolini.
Fosile najdemo v belem zrnatem dolomitu. Dolomit se kroji paralelepipedsko v ostrorobe
delce in je mo no zdrobljen. Ob prelomih potekajo ve 100 m široke tektonsko zdrobljene
cone (Osnovna geološka …, 1970).
Triasni dolomit na obmo ju dolinskega dna Hotenjke in Žejskega potoka pogojuje nastanek
dolomitnega reliefa, ki ga nekateri avtorji opredelijo kot kraški relief, nekateri pa kot fluviodenudacijski z zveznim prehodom med podzemskim in površinskim odtekanjem vode
(cv: Komac, 2004). Komac (2004) predlaga pojem kraški dolomitni relief, ki so ga
preoblikovali fluvio-denudacijski procesi. Hotenjsko podolje ozna uje zna ilna morfološka
prehodnost med kraškim in re nim geomorfnim sistemom, ki je posledica sedimentacijskih,
litoloških, strukturnih in procesnih razlik med kamninama.
Dolomit je kraška karbonatna kamnina. Površje je v temelju kraško, vendar pa ga pogosto
prepredajo prvine fluvio-denudacijskega površja. Z dolomitizacijo se spremenijo lastnosti
apnenca, zlasti topnost in prepustnost, pod vplivom tektonskih sil pa kamnina poka in se
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drobi. Gre za posebno fluviokraško hidrološko cono, ki jo gradijo dolomitna slemena in
planote, v katere se zajedajo ozke erozijske doline potokov. Prevladujejo re ne reliefne
oblike, zato je relief blago valovit in dolinast. Površinski vodni tok prevladuje nad
podzemeljskim, denudacija in erozija pa sta pomembnejša geomorfna procesa od korozije.
Stalnih manjših površinskih tokov ni in prav po tem se fluviokras razlikuje od fluviodenudacijskega reliefa. Redke in šibke izvire napaja plitva kraška voda. Kraški in re ni
geomorfni proces delujeta so asno, hkrati pa tekmujeta, zato mešane reliefne oblike ne
nastajajo. Opazovanja kažejo, da v hladnejšem podnebju prevladuje fizikalno preperevanje, v
današnjih toplejših razmerah pa naj bi bila intenzivnost korozije verjetno ve ja od denudacije
(cv: Komac, 2004; Mihevc, 1986).
Zasledimo ve fluvialnih reliefnih oblik (Mihevc, 1986): re ne doline (Žejna dolina, Zelena
dolina), erozijske grape (zgornji tokovi potokov, ki te ejo iz robov dolomitnih planot Ravnika
in Žibrš), fluvialne akumulacijske oblike (vršaj Hotenjke, dno slepe doline potoka
Hlevišarke).
Re ne doline so izoblikovale re ice, ki so se z zakrasevanjem razdelile na ve manjših
ponikalnic (tako se npr. nekdanji sklenjeni površinski tok, ki je izdolbel Žejno dolino, sedaj
deli na Žejski potok, ki ponikne v Kmetovo brezno in Hlevišarko, ki ponikne v ponor pod
Slanovcem). V pleistocenu so bili ponori teh re ic zapolnjeni in obnovila se je površinska
re na mreža. V recentnih klimatskih pogojih pa so bili ti sedimenti zopet odstranjeni s
padavinami in vodnimi tokovi in odprli so se stari ponori (Mihevc, 1986).
Poleg naštetih oblik so prisotne tudi suhe doline ter dolci. Za razliko od Hotenjskega polja tu
površje ni drobno kraško raz lenjeno, temve gladko in ima na neki razdalji enosmerni
strmec.
Splošna odvisnost in povezanost naravnogeografskih elementov daje zunanji zna aj pokrajini
(geografskemu okolju). Geološka zgradba pogojuje hidrografsko omrežje, to pa vpliva na
oblikovanje površja. Dokler hidrografska mreža odmaka glavni dolomit, prevladuje
površinski vodni tok, ko pa potoki dosežejo apnenec, se površinska re na mreža spremeni v
podzemeljsko. Na tej to ki nastaja poseben tip krasa, ki ga imenujejo kontaktni fluviokras.
Med krasom (apnenec) in fluviokrasom (dolomit) je obilo prehodnih tipov, ki jim dajejo
zna aj razlike v litologiji, v strminah pobo ij, talnih pogojih, klimatskih zna ilnostih itd.
Kontaktni kras je združba površinskih in podzemeljskih pojavov, ki oblikujejo glavne tipe
fluviokrasa (Gams, 1986). Ko Hotenjka, Hlevišarka, Žejski potok in Mo ilka kon ajo
površinski vodni tok, ponikajo v požiralnike, zato lahko po Gamsu (1986) ta tip kontaktnega
krasa ozna imo kot kontaktni fluviokras z globokimi brezni.
Na obravnavanem obmo ju zasledimo štiri ponikalnice s pritoki: Hotenjka, Žejski potok,
Hlevišarka (imenujejo jo tudi Brejski potok) in Mo ilka. Skupna zna ilnost vseh je tri- do
štirikrat nižja hitrost podzemskega toka v primerjavi s hitrostjo vodotokov s Planinskega in
Cerkniškega polja (cv: Mihevc, 1986).
Kljub temu, da Pikeljš ica ali Pikeljski potok s svojimi ponori in slepo dolino ne sega na
obravnavano obmo je, je pomemben len v sistemu ponikalnic, podzemno povezanih z izviri
Ljubljanice in Idrijce.
Pikeljš ica odmaka skrilavce, apnence in dolomite v zgornjem toku prvotne Hotenjke. V
spodnjem delu doline je naplavila manjšo ravnico, v katero si je vrezala slepo dolino in
ponore (Mihevc, 1986). Pikeljš ica ponikne v Pucov brezen pod slikovitim naravnim mostom
(Brus, 1995).
Hotenjka (v zgodovinski virih imenovana tudi Hotenšca (Popis mlinov …, 1885) in Ottenski
potok (Katastrski na rt, 1956)) zbira vodo z dolomitnega sveta in ima hudourniški zna aj. Je
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ostanek nekdaj veliko ve jega potoka, ki mu je proces zakrasevanja razdelil vodni tok v ve
lo enih ponikalnic. O tem pri ajo suhe doline pod ponori Žejskega potoka in Hlevišarke.
Hotenjka ponikne v apnence takoj, ko zapusti svoj prodni vršaj. Ob deževjih naraste in te e
preko ponorov po suhi dolini in poplavi del polja pod Hotedršico. Njen srednji pretok je 0,14
m³/s, zna ilna pa so velika nihanja. Tako je ob poplavi januarja 1979. leta imela pretok tudi
do 4.17 m³/s (Mihevc, 1986, 1992).
Žejski potok zbira vode z dolomitov. Voda se preliva deloma proti ponoru v srednjem delu
Žejne doline, deloma pa te e po dolini navzdol in zastaja v ravnicah. Ponikne v Kmetovo
brezno. Tu izvira Brejski studenec, iz njega pa odteka naprej proti jugu Brejski potok ali
Hlevišarka, ki ponikne, še preden doseže vršaj Hotenjke. Poleg Brejskega studenca je
nekoliko pod Kmetovim breznom ve stranskih pritokov, ki so brez izvirkove kotanje, pa pa
voda mezi iz tal na manjšem obmo ju in odteka po komaj zaznavnih številnih strugah, ki se
postopoma združujejo v ve je struge in šele nato je mogo skupen odtok (Krivograd
Klemen i , 2002).
Kadar Kmetovo brezno ni zmoglo vse vode, je voda odtekala proti Hotedršici in se v vasi
združila s Hotenjko. Po poplavi 1979. leta so v zgornjem delu Žejskega potoka, ki je tudi
poplavljal v Hotedršici, zgradili suh jez, ki je dimenzioniran tako, da poplavo zadrži v
gornjem in neposeljenem delu doline (Mihevc, 1992).
Kmetovo brezno je do sedaj raziskano 41 m v globino in 1049 m v dolžino (Burger,
medmrežje). Je pravi labirint vodoravnih rovov plitvo pod površjem. V zatrepu je ve
ponorov na razli nih višinah, zanimive so tudi korozijske oblike (Inventar …, 1991). To je še
vedno aktiven požiralnik s tremi dostopnimi vhodi in številnimi ponori in spodmoli. Ob
normalnih vodnih razmerah voda ponika le skozi najnižji vhod. Ta jamski sistem je izredno
zanimiv in še vedno ni v celoti raziskan. Poplavne vode namre ob vsakem deževju zatrpajo
ali pa na novo odprejo kak del jame, tako da jamarji ob vsakem obisku naletijo na druga ne
razmere. Rovi se v navpi ni in vodoravni smeri med seboj prepletajo. Kombiniran sledilni
poskus leta 1975 je pokazal, da del vode, ki izgine v Kmetovo brezno, po doslej neznanih
poteh podzemno pretaka proti izvirom Ljubljanice na Vrhniki, drugi del pa se pretaka proti
Podroteji in Divjem jezeru (Janež et al., 1997).
Mo ilka zbira vodice z Ravnika, te e mimo osnovne šole in Bazina in ponika na dnu podolja
v brezno pri Habjanu. Ob mo nih nalivih je pred sanacijo v osemdesetih letih 20. stoletja ob
nalivih poplavljala.
Voda te e površinsko po dveh dolkih, ki se kasneje združita v enega, ki poteka v smeri
jugozahod–severovzhod in je vzporeden s cesto Hotedršica–Ravnik. Naklon pobo ij, s katerih
Mo ilka dobiva vodo, je od 20–45°, na posameznih mestih tudi nad 45° (Stritar, 1978).
Mo ilka je ob vsakokratnem mo nejšem deževju presegla svojo strugo, poplavila dno polja in
bila nevarna tudi za bližnje hiše. Pri hidroregulaciji so te kanale razširili in jih obložili z
betonskimi ploš ami. Od takrat dalje ni ve takšnih poplav (Nagode, 2006).
Del vode se torej zbira v Mo ilko, del vode, ki je pritekal iz Koša, pa je v preteklosti
predstavljal veliko problemov. Ta voda je ob obilnem deževju prenašala obilo peska in proda,
ker odmaka krhek dolomit. Kmetom je zasuvala travnike in njive, potem pa so uredili brezno
v Košu in sedaj se ta voda steka tja. V dopisu Logaškemu okrajnemu glavarstvu 6. maja 1892,
ki ga je napisalo županstvo v Hotedršici, sem zasledila pravni spor med vaš ani iz leta 1892,
ko je neki kmet samostojno skopal strugo temu hudourniku in ga tako odvrnil od svojega
travnika, s tem pa povzro il, da je ob deževju precejšnji del vasi, ve hlevov, kleti in sadnih
vrtov in tudi deželno cesto poplavilo. Spor je bil rešen z odlo bo, da uredijo ponorno mesto
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(torej ta požiralnik deluje že ve kot 100 let) in da mora kmet zasuti strugo, ki jo je napravil
sam (Dopis županstva …, 1892).
Leta 1975 so strokovnjaki s pomo jo rde ih trosov, ki so jih vlili v Žejski potok ter modrih
trosov, ki so jih vlili v Pikeljš ico in amidorodamina G-ekstra, ki so ga vlili v Hotenjko,
napravili poskus sledenja podzemeljskih voda. Rezultat sledenja s trosi je pokazal, da so se
trosi iz ponora Žejskega potoka in Pikeljš ice pojavili tako v izvirih Ljubljanice kot v izvirih
Idrijce (Divje jezero, Podroteja). Fluorescen no sledilo amidorodamin iz ponora Hotenjke se
je pojavilo v izvirih Bistre, Lubije in Ljubljanice, hkrati pa se je pojavilo tudi v izvirih Divje
jezero in Podroteja pri Idriji. S temi rezultati je bila dokazana kraška bifurkacija med
Jadranskim in rnim morjem (Bauer et al., 1976).
Z barvanjem so dokazali, da pride voda, ki ponika na Hotenjskem polju, na dan tudi v breznu
pod Grudnom na Kalcih. To brezno se ob ve jih poplavnih nalivih spremeni v bruhalnik
(estavela). Možna je tudi povezava tudi z Žejskim potokom ali Hlevišarko. Za izvir Hotenka
pri Gr arevcu (še) ni dokazana povezava z omenjenimi ponikalnicami (Gams, Habi , 1963;
Savnik, 1960; Mihevc, 1992).
Preglednica 8: Pregled sledilnih poskusov za Hotenjko, Pikeljš ico in Žejski potok
DATUM

27. 5. 1975

27. 5. 1975

27. 5. 1975

KRAJ VLITJA/
KRAJ POJAVA
SLEDILA
Hotedršica
Divje jezero
Podroteja
Ljubljanica
Pikeljš ica
Divje jezero
Podroteja
Ljubljanica
Žejski potok
Divje jezero
Podroteja
Ljubljanica

POJAV
SLEDILA
PO URAH

HITROST
(m/h)

RAZDALJA
(km)

SLEDILO
(KOLI INA IN
VRSTA)

143
143
157

66,4
67
79,6

9,5
9,6
12,5

26 kg
amidorodamina G ekstra

243
267
141

34
31
86,4

8,3
8,3
12,7

25 kg modrih
trosov

225
555
186

43
17,3
64

9,7
9,6
11,9

10 kg rde ih trosov

Vir: Janež et al., 1997
Združbo tal po Stritarju (1978) predstavljajo rendzine in pokarbonatne prsti (z ve jim deležem
gline v B horizontu). Te najdemo na vzpetinah nad dolinskim dnom.
Svojevrstno mati no osnovo prsti pa sestavljajo holocenski nanosi potokov Hotenjke in
Žejskega potoka s pritoki. Na njih so nastale oglejene prsti ter obre na tla, na katerih uspeva
zna ilna vlagoljubna vegetacija. Oglejene prsti in obre na tla ob potokih poraš ajo mokrotni
travniki in rastje v plitvih, obre nih vodah (Mihevc et al., 1997).
Voda ob Žejskem potoku in Hotenjki zastaja zaradi slabo prepustnih drobno zrnatih nanosov
potokov. Mati na osnova pogojuje prsti, te pa vplivajo na vegetacijo in favno. Vplivi med
posameznimi pokrajinskimi naravnimi sestavinami, pojavi in procesi so vzajemni in delujejo
drug na drugega. Tako so nastali pogoji za izoblikovanje nizkih barij in mo virnatih
travnikov, ki jih najdemo tako v Žejni kot v Zeleni dolini in ki so biotop nekaterih redkih
rastlin.
Vodna favna je prav tako bogata, saj tu živijo divje race, ka ji pastirji, raki koš aki in urhi
(Ili , 2002).
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V Zeleni in Žejni dolini so ob potokih prisotni manjši meandri, ki nudijo življenjski prostor
živalim in rastlinam. Hotenjka ima zelo veliko pestrost vodnega toka: strmi bregovi, mrtvi
rokavi, skalni pragovi in brzice.

Fotografija 13: Struga Hotenjke v Zeleni dolini ima veliko mrtvih rokavov in manjših
strugic, kjer voda te e ob bolj vodnatih razmerah, druga e pa so suhi. (Fotografija: Maja
Rupnik, april 2001)
Naštete naravne sestavine tvorijo izredno zanimivo hidrološko, geomorfološko in botani no
naravno dediš ino Žejne in Zelene doline.

Fotografija 14: Mokrotni travniki ob Hotenjki v Zeleni dolini. (Fotografija: Maja Rupnik,
april 2001)
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Hidromorfne prsti, v katerih se kažejo znaki prekomerne vlažnosti, ki jo povzro a zastajajo a
padavinska voda ali pa talna voda (Lovren ak, 1994), so povezane s higrofitno, mo virsko
vegetacijo, ki je prilagojena vlažni prsti in anaerobnih pogojih. Še posebno so zanimive
naslednje rastlinske vrste: navadni mrzli nik (Menyanthes trifoliata), bolšji šaš (Carex
pulicaris), mo virska logarica (Fritillaria meleagris), mo virski munec (Eriophorum
vaginatum), loeselijeva grezovka (Liparis loeselii), vodna perunika (Iris pseudacorus), beli
lokvanj (Nymphaea alba), mo virska samoperka (Parnassia palustris).
Zelo zanimiva pa je tudi prisotnost štirih mesojedih rastlin, ki si dodaten vir dušika, ki ga v
revnih mo virskih tleh primanjkuje, pridobijo iz žuželk: dolgolistna rosika (Drosera anglica),
okroglolistna rosika (Drosera rotundifolia), navadna mastnica (Pinguicula vulgaris) in mala
mešinka (Utricularia minor).
Te rastline si osnovne organske snovi še vedno pridobijo s fotosintezo, mesojedost jim je le
dodaten na in prehranjevanja. Rosike s pomo jo žleznih lepljivih laskov na zgornji strani
listnih ploskev izlo ajo bleš e e kapljice, ki dišijo po medu in privabljajo žuželke. Žuželke
priletijo na list in se nanj nalepijo. Zaradi kemi nega dražljaja se vse lovke obrnejo proti
sredini lista, objamejo žuželko in kratke prebavne žleze za nejo izlo ati prebavne sokove, ki
razkrojijo žrtev, rastlina pa potem vsrka uporabne snovi. Na podoben na in si potrebne snovi
pridobita tudi mala mešinka in mastnica. Vse štiri mesodeje rastline ter boljši šaš, mo virski
munec, beli lokvanj in mo virska samoperka spadajo na seznamu ogroženih rastlin na
obmo ju Slovenije pod ranljive rastlinske vrste; torej tiste, ki še niso ogrožene, s lovekovim
neodgovornim in nestrokovnim poseganjem pa to kmalu lahko postanejo. Mo virska logarica
in loeselijeva grezovka spadata med prizadete vrste, kar pomeni, da njihova pogostost že dalj
asa pada (Krivograd Klemen i , 2002).
Na triasnih dolomitih precejšnje površine prekriva bukovje s tevjem (Hacquetio-Fagetum). V
manjših vložkih se pojavljajo še asociacije jelovja (Dryopterido-Abietetum), nad Košem in
ponekod v Žibršah se pojavlja bazifilni borov gozd (Genisto-Pinetum), pojavljajo se tudi
predalpsko gorsko bukovje (Lamio orvalae-Fagetum praealpinum), bukovje s kresni evjem
(Arunco-Fagetum), v Žejni dolini kisloljubno bukovje z rebrenja o (Blechno-Fagetum) in v
manjšem obsegu še druge asociacije (Brus, 1995).
Žejna in Zelena dolina sta izraziti obmo ji temperaturnega obrata, kamor se s pobo ij steka
hladen zrak na dno dolin, dodaten vpliv na temperaturo zraka pa imata Žejski potok in
Hotenjka. Ta temperaturni obrat je mogo e zaznati na sprehodu, ko se z Ravnika mimo
kmetije Koren spuš amo v Zeleno dolino, skratka pri vsakem spustu z okoliškega višjega
sveta v dolomitu. Toplejša obmo ja so v višini 600 m in ve in so že nad temperaturno
inverzijo (Ravnik, Žibrše) ter spadajo v toplotni pas. Temperaturni obrat povzro a pozne
spomladanske ali zgodnje jesenske pozebe.
Dolinska dna ob strugah poraš ajo travniki, ve ji del predstavljajo mokrotni travniki. Višje po
pobo ju sre ujemo travnike na strmini in še višje gozd. V Žejni in Zeleni dolini sre ujemo le
posamezne njive. V Zeleni dolini blizu kmetije Dolenc so pašne površine.
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5.3.

Vzpeti svet na dolomitu

PEE vzpeti svet na dolomitu obsega dolomitna površja Ravnika,
del Žibrš, Breš ev hrib ter del Kobile in Slemena.

Andrej Mihevc, ki je s študijo Geomorfološka karta ozemlja Logaških Rovt (1986) zajel tudi
del prou evanega obmo ja v mojem delu, je geomorfološko kartiral to ozemlje in nekatere
dele tudi podrobneje opisal. Zato v nadaljevanju naloge pogosto navajam njegova dognanja.
V vsem podolju zasledimo dve prevladujo i uravnavi. Poleg Hotenjskega polja, ki ima
zna ilnosti kraškega ravnika, so višje terase ostanek starejše uravnave. V to površje je bilo ob
Idrijskem prelomu zarezano Hotenjsko podolje ter bilo kasneje razli no poglobljeno in
raz lenjeno (Habi , 1968).
Ostanki starejše uravnave se vzpenjajo nad dolinskim dnom v dolomitu in obsegajo Ravnik,
Hotenjske Žibrše, Breš ev hrib in Sleme. Dolomitna podlaga omogo a površinsko odtekanje
manjših nestalnih pritokov Hotenjke in Žejskega potoka. Nastal je dolinast in slemenast relief.
Za razliko od apneniške PEE kraški ravnik tu površje ni drobno kraško raz lenjeno, temve
gladko in ima na neki razdalji enosmerni strmec.
Na dolomitnem krasu so površinske kraške oblike redkejše, zato je tovrstni kras navadno
manj izrazit od apneniškega. Zna ilne so plitve suhe dolinice, imenovane dolci, tudi dolki
(cv: Gams, 1968). Poleg kemi nega raztapljanja kamnine sta na dolomitu pomembna še
erozija in denudacija, zato je dolomitni kras marsikje podoben re no-denudacijskemu reliefu.
Dolomit je mehani no manj odporen, zato so pogosta erozijska žariš a (Verbi , 1998).
Triasni dolomit je krušljiv, v asih tektonsko mo no zdrobljen, zato so na njem nastale
zaobljene, mehke reliefne oblike. Ker dolomitno površje ni kamnito in ga pokriva tanka prst,
so na njem skoraj povsod travniki in pašniki, na dnu kotanj pa tudi njive (Mihevc et al., 1997).
Dolomit so izkoriš ali kot gradbeni kamen v peskokopu Hotedršica, ki pa je danes v sanaciji.
PEE vzpeti svet na dolomitu sega nad temperaturno inverzijo – v vasi Hotedršica ter v Žejni
in Zeleni dolini je v primerjavi z Ravnikom in Žibršami temperatura nekaj stopinj nižja.
Dolinska dna v dolomitu (Žejno in Zeleno dolino) lo i med seboj Breš ev hrib. Na
severovzhodu se nadaljuje v podro je Rovtarskih Žibrš. Na jugu ga omejuje dolina Hotenjke.
Vrh je visok 738 metrov. Poraš a ga gozd in je neposeljen (razen samotne kmetije Strnad na
vzhodnem obronku). Južno od vrha se hrib uravna (Osredek) in se s precej strmim rebrastim
pobo jem (od tod ime tega dela Rebenice) spusti v dolinsko dno Hotenjke. Na vznožju
južnega pobo ja je nekaj hiš.
Ravnik je kraška uravnava na dolomitu, leži v višinah 550 do 650 m. Pobo ja, ki se z Ravnika
v ostrem robu spuš ajo proti Hotenjskem podolju so le malo raz lenjena in brez površinske
vode. Proti jugovzhodu se površje Ravnika brez ostrega roba spusti v suho dolino pri Kalcah
(Mihevc, 1986).
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Vzhodni in severni rob Ravnika sega z ostrimi erozijskimi grapami pritokov rnega potoka in
Hotenjke v dolino rnega potoka, ki pa je že izven obravnavanega obmo ja.
V razvodnem delu med rnim potokom in Hotenjko je ostalo erozijsko neprizadetega še nekaj
površja, ki veže Ravnik z dolomitnimi Žibršami. Površje Ravnika je raz lenjeno s položnimi
plitvimi dolki, v osrednjem delu pa je ve velikih vrta . Nadaljevanje planote Ravnika in
Žibrš prekinja na severu dolina zgornjega toka Žejskega potoka (Mihevc, 1986).
Slabo rodovitna plitva peš ena prst na dolomitu je primerna le za travnike in pašnike. Ima
majhno retenzijsko sposobnost. Posledica je sušnost, kljub temu, da pade povpre no 1850 mm
padavin na leto. Te prsti tudi niso sposobne zadržati dežja, ki poleti pogosto pade v obliki
mo nih nalivov. Redke njive so na slemenu (Mihevc, 1992).
Za vršne osrednje dele dolomitnih planot Ravnika in Žibrš so zna ilna široka zaobljena
slemena. Sem erozijsko vrezovanje mladih grap še ni seglo.
Ozka slemena so zna ilna tudi za povirne dele grap na dolomitu. Nekaj ozkih slemen je
prilagojeno strukturno ali pa so del starejše generacije reliefnih oblik, ki jih je mo no
preoblikoval denudacijsko kraški relief. Ob robovih dolomitnih planot Ravnika in Žibrš se
pojavljajo erozijske grape, za katere je zna ilno nenadno zmanjšanje strmca nad najbolj
strmim delom grape. Na dolomitu so še bolj izrazite, ker je krhek in hitro razpada, e ni
zaš iten s prstjo in rušo. Za to obmo je je zna ilna tudi reliefna oblika dolek (dolec), plitva do
nekaj metrov globoka odprta suha dolinica v smeri najve je strmine pobo ja, ponekod tudi
pre no na pobo ja. Izvor te lege je navezanost na tektonske linije ali pa je ostanek starejšega
drenažnega omrežja. Po dežju se po številnih dolkih pojavlja teko a voda, ki pa ruše ne
pretrga. Mnogi dolki imajo v spodnjem delu tudi ob asne ali stalne izvire. Skoraj vse njive in
boljši travniki so v dnu dolkov. V pre nem prerezu imajo dolki strme bregove in oblo dno.
Oblika je seveda odvisna tudi od naklona pobo ja, na katerem je dolek nastal. Najbolj zna ilni
so za vršne dele planot (Mihevc, 1986).
Dolomit gradi tudi bolj uravnano obmo je na severozahodu – Ravne in severni del vzpetine
Kobile (635 m).
5.4.

Vzpeti svet na apnencu

PEE vzpeti svet na apnencu zajema južni del obravnavanega obmo ja
ter del Slemena in Kobile.

Na južnem in vzhodnem delu Novega Sveta se relief za enja vzpenjati. Vrh doseže v
Travnem vrhu (930 m). Od sosednjega sveta ga lo i višja nadmorska višina (nad 600 m). Svet
je vzpet, apnen ast in poraš en z gozdom. To je neposeljeno obmo je, ki se proti jugozahodu
dviga proti Javorniku (1240 m). Apnenec mo no zaznamuje pokrajino: površinsko teko ih
voda ni, južni del je gosto prepreden z vrta ami.
Severozahodno ob cesti Hotedršica–Godovi najdemo apnen asto površje, ki se dviga nad
600 m in sem ga zato uvrstila k tej PEE. Tu se zgornjetriadni dolomitni skladi s severa
narivajo na spodnjekredne apnence na jugu. Ta enota je nastala pod vplivom dveh tektonskih
faz (Mlakar, 1969): luskasta narivna zgradba je kon ni rezultat deformacije velike poševne
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gube, ki je prišla v poševno in poleglo obliko v srednjetriadni labilni coni pod vplivom
tangencialnih sil, usmerjenih s severa in severovzhoda. V staroterciarni tektonski aktivnosti se
je guba v jedru ve krat pretrgala. V oligocenu ali miocenu pa je prišlo do mo nega gubanja in
narivanja mezozojskih skladov, pri emer so nastali narivi zgornjetriadnih dolomitov na
apnence. Meja med apnencem in dolomitom na Hotenjskem podolju poteka skladno z
Idrijskim prelomom, z izjemo omenjenega obmo ja, kjer se litološka meja lo i od smeri in
poteka Idrijskega preloma. Ta je nastal v pliocenu in je mlajši od omenjenih narivov.
Sleme je enakomerno visoka in široka razpotegnjena vzpetina, z blago zaobljenim in poraslim
vršnim delom (675 m). Vzhodno od Slemena se dviga Kobila (635 m), južni del je apnen ast,
severni del pa dolomiten. Zanimivo je, da sta oba dela vzpetine kljub litološki razliki na
približno isti nadmorski višini, kljub narivu dolomitnih skladov na apnence. Kobila se
nadaljuje v uravnano obmo je Ravne, ki je iz dolomita.
Velike površine gozdov na apnencu in dolomitu zagotavlja ugodne življenjske pogoje za
srnjad in jelenjad, medvede, divje praši e, rise, lisice in divje ma ke.
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6. ANALIZA DRUŽBENOGEOGRAFSKIH RAZMER
6.1.

Demogeografske zna ilnosti

6.1.1. Razvoj prebivalstva
6.1.1.1.Razvoj prebivalstva od 1754 do 1900
Prebivalstvo sem obravnavala za naselja Hotedršico, Novi Svet in Ravnik.
V veliko pomo mi je bilo diplomsko delo Darinke Bak, ki je prou ila demografijo Logaške
kotline in vzhodnega dela Hotenjskega podolja.
Za prebivalstvo Hotedršice, Ravnika in Novega Sveta so do konca 19. stoletja ohranjeni
podatki iz ljudskih štetij v letih 1754, 1811, 1817, 1830, 1869 in 1900. Podatki za leto 1754
veljajo za zelo nezanesljive, kasnejši podatki štetij, sploh od leta 1869 naprej, pa so zelo
zanesljivi (Bak, 2005).
Preglednica 9: Število prebivalcev po naseljih v župniji Hotedršica od leta 1754 do 1900
ŽUPNIJA/ LETO
ŠTETJA

1754

1817

1830

1869

1880

1890

1900

Župnija
Hotedršica

478

519

729

782

873

906

857

Hotedršica

263

-

-

449

531

552

538

Novi Svet

112

-

-

160

163

214

210

Ravnik

112

-

-

173

179

140

109

Vir: Bak, 2005
Iz podatkov lahko ugotovimo, da je prebivalstvo v obdobju od leta 1754 do leta 1890
naraš alo v vseh naseljih v župniji Hotedršica. Ve alo se je število rojstev in v osmih
desetletjih v 19. stoletju je bilo ve živorojenih otrok, kot je bilo smrti prebivalstva. Samo v
posameznih letih (1836, 1849, 1855 in 1866) je bila umrljivost v Logatcu in okolici ve ja kot
rodnost, ve inoma na ra un kolere. Veliko smrti je bilo zabeleženih tudi v letu 1817, ko je
bilo na celotnem slovenskem obmo ju nekaj slabih letin in je prebivalstvo umiralo zaradi
lakote (Bak, 2005).
Od 1869 do 1890 je prebivalstvo naraslo v Hotedršici za 23 %, v Novem Svetu pa za 34 %.
»Kljub železnici je bil takrat vozovni promet skozi Logatec še živahen in je ugodno vplival na
razvoj prebivalstva in naselij.« (Oblak Polajnar, 1959, str. 28)
V desetletju 1890 do 1900 je prebivalstvo v vseh naseljih upadlo (Bak, 2005).
K zmanjšanju števila prebivalstva je prispevalo tudi izseljevanje v Ameriko konec 19. stoletja.
Vsesplošno slovensko izseljevanje proti koncu 19. stoletja je mo no zajelo tudi logaško
podro je, ker je bila vsa Notranjska na mo nem prometnem prepihu ob veliki železnici in
blizu Trsta, kjer je prišlo prej do pobude za izseljevanje in do možnosti za to. Prvi naseljenci
so z Logaškega šli v svet že v osemdesetih in devetdesetih letih 19. stoletja. Izredno pa se je
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izseljevanje okrepilo na pragu 20. stoletja, pred prvo svetovno vojno (1900–1915), ko je
doseglo svoj višek. Takrat je bila Amerika še odprta, gozd pa še ni v takšni meri prispeval k
izboljšanju življenjskih razmer kme kih družin. Po prvi svetovni vojni je izkoriš anje gozda
zelo prispevalo k izboljševanju življenjskih razmer (Oblak Polajnar, 1959).
Majda Oblak Polajnar (1959) je izvedla popis izseljencev z Logaškega in navaja, da se je od
leta 1880 do 1930 izselilo 520 ljudi. Koliko jih je od teh bilo iz obravnavanih naselij, ni
znano.
Za prikaz problema Žibrš, ki sem ga omenila že v uvodu, citiram popise prebivalstva za
naselje Žibrše do leta 1900.
Žibrše so bile razdeljene kar na tri župnije: Gorenji Logatec, Rovte in Hotedršica. Ta
razdelitev oteži primerjanje podatkov, saj so pri razli nih štetjih razli no interpretirali obseg
Žibrš in pojem Žibrše razli no tolma ili. V Krajevnem leksikonu (1968) in v Šifrerjevi knjigi
(1969) je navedeno število prebivalstva po naseljih od leta 1869 naprej za naselji Žibrše in
Rovtarske Žibrše. Bakova (2005) omenja, da v repertorijih tedanje monarhije takšne
razdelitve Žibrš ni. Tam naj bi bile navedene samo Žiberše (Sibersche), katerih prebivalstvo je
vodeno pod tremi ob inami, in sicer Gorenji Logatec, Hotedršica in Rovte. Rovtarske Žibrše
omenja tudi pisec poglavja o Hotedršici v Logaškem okrajnem glavarstvu, kjer navaja, da je
hotedrški šolski okraj obsegal štiri vasi: Hotedršico, Novi Svet, Ravnik in Rovtarske Žibrše.
Te Žibrše so bile najbrž del Žibrš, ki je sodil pod župnijo Hotedršica, saj po številu
prebivalstva, ki ga navaja u itelj, lahko tako sklepamo.
Tudi današnji popisi so narejeni (po naseljih znotraj ob ine Logatec) za Žibrše in Rovtarske
Žibrše.
Bakova je v svojem diplomskem delu raziskala, da so glede Žibrš velike razlike med cerkveno
in upravno razdelitvijo. Tako je recimo v repertorijih zabeleženih od 23 (leta 1869) do 16 (leta
1900) prebivalcev za Žibrše, ki so sodile pod ob ino Hotedršica, pri cerkvenem štetju pa je
bilo leta 1754 po cerkveni delitvi za Hotenjske Žibrše preštetih 103 prebivalcev (Bak, 2005).
Zato so podatki za število prebivalstva za naselje Žibrše od 1754 do 1900 prikazani za
razli na štetja.
Preglednica 10: Število prebivalcev od leta 1754 do 1900 za del Žibrš, ki je sodil pod
ob ino/župnijo Hotedršica

LETO
1869
1880
1754,
1817 1830
ŠTETJA/VIR
C
R
KL, P
R
KL, P
PODATKOV
Žibrše 103
23
263
20
259
Hotedršica
VIRI PODATKOV:
C = cerkveno štetje
R = (Special-) Orts Repertorien oz. Leksikon ob in za Kranjsko
KL = Krajevni leksikon, 1968
P = Šifrer, Ž., Prebivalstvo naselij 1869–1969, 1969

1890

1900

R

KL, P

R

KL, P

22

281

16

289

Vir: Bak, 2005

e vzamemo podatke Šifrerja (1969) in Krajevnega leksikona Slovenije (1968) se je v naselju
Žibrše prebivalstvo krepilo vse do konca 19. stoletja in je v obdobju 1869 do 1900 naraslo za
skoraj 10 % glede na leto 1869.
Glede na starostno strukturo prebivalstva leta 1754 je bila rast v tem obdobju stabilna,
prebivalstvo pa mlado (pod 4 % prebivalstva nad 65 let; 41,8 % prebivalstva do 15 let) (Bak,
2005).
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6.1.1.2. Gibanje prebivalstva v 20. stoletju
ez 900 prebivalcev so vsa tri naselja skupaj imela v treh popisih: 1890, 1910 in 1931.
Kasneje se ta številka ni ve pojavila.
Upad prebivalstva zaradi prve svetovne vojne ni viden, kajti število prebivalcev vseh treh
naselij leta 1931 je pravzaprav skoraj identi no štetju leta 1910. Pove alo se je prebivalstvo v
Novem Svetu, ki je po Rapalski meji prišel pod Italijo. Prebivalstvo se je le rahlo zmanjšalo v
Hotedršici in Ravniku. Za leto 1921 sicer ni podatkov o prebivalstvu za posamezna naselja, ki
bi morebiti pokazali padec prebivalstva kot posledico vojne.
Lesna obrt in industrija, žage in mlini, nova jugoslovansko-italijanska meja, vse to je
povzro ilo živahno trgovino in promet. Trgovanje z lesom je bilo tedaj silno ugodno, saj so v
Italiji prodajali les po dvakrat višji ceni kakor doma.
Me obema vojnama je Hotedršica pridobila z novo cesto, ki je zvezala Idrijo s Postojno (prej
je potekal promet do Postojne skozi Logatec, odtlej pa je tekla cesta naravnost ez Novi Svet
v Postojno). S tem se je odprla možnost zaslužka v obmejnem prometu, kar je aktiviralo
prebivalstvo iz bližnjih naselij (Oblak Polajnar, 1959).
V obdobju 1931–1948 je delež prebivalstva nazadoval zaradi posledic vojne, ponekod pa tudi
zaradi pospešenega odtoka delovne sile v industrijo in mesta. V Hotedršici je prebivalstvo leta
1948 glede na leto 1931 nazadovalo za 17 % .
Po letu 1948 je prebivalstvo na Logaškem rastlo v vseh neagrarnih, delavskih in kajžarskih
naseljih ter nazadovalo v kme kih hribovskih. Na Ravniku, Hotedršici in Novem Svetu je bilo
povpre no število ljudi na hišo leta 1869 še 6,6 do 8,4, leta 1953 3,8 do 5 (Oblak Polajnar,
1959), v popisu 2002 pa je povpre no število ljudi na gospodinjstvo za Hotedršico 3,4, Novi
Svet 3,6 in Ravnik 3,8 (SURS, 2002).
Med leti 1966 do 2002 je prebivalstvo v Hotedršici naraslo za 30 %, medtem pa je
prebivalstvo v Novem Svetu upadlo za 30 %, na Ravniku pa za 10 %.
Znotraj sklenjenega obmo ja depopulacije (obmo je Ravnika, Novega Sveta in Žibrš) je
nastal otok koncentracije prebivalstva naselje Hotedršica, ki je v najve ji meri pogojena z
ugodnim prometnim položajem. Prišlo je do notranje polarizacije med naselji v okviru
krajevne skupnosti. V prid koncentracije je pripomogla tudi sprostitev zazidalnih površin in
možnost gradnje v bližini osnovne šole v Hotedršici v osemdesetih letih prejšnjega stoletja.
(Piry, 1985).
V prihodnosti je pri akovati rahlo ve anje predvsem mladega prebivalstva v Hotedršici in še
naprej zmanjšanje prebivalstva na Ravniku in Novem Svetu.

Leto štetja

Vir: SURS, 2002
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Graf 1: Prebivalstvo naselja Hotedršica 1754-2002
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Preglednica 11: Število prebivalcev za naselja Hotedršica, Novi Svet in Ravnik od 1910–
2002
LETO/NASELJE
SKUPAJ
Hotedršica
Novi Svet
Ravnik

1910
902
575
226
101

1931
903
559
249
95

1948
700
465
169
66

1953
684
456
163
65

1961
644
434
145
65

1966
622
427
136
59

1971
609
413
141
55

1981
604
438
118
48

1991
660
491
112
57

2002
701
554
94
53

Vir: Krajevni leksikon Slovenije, 1968; Šifrer, 1969; Krajevni leksikon Slovenije, 1995;
SURS 2002
6.1.2. Starostna struktura prebivalstva
Za prikaz razmerja med starimi (nad 60 let) in mladimi (do 20 let) uporablja statistika indeks
staranja. Ve ji kot je indeks staranja, ve ja je prevlada starejših, manjši kot je, ve ji je delež
mladine. Leta 2002 je bilo v Hotedršici 9,2 % starega prebivalstva nad 65 let, indeks staranja
pa je znašal 45,5. Glede na indeks staranja in odstotek starega prebivalstva (opredelitev po
Mala i u, 1996) je bilo leta 2002 prebivalstvo staro, leta 1991 pa je Hotedršica še imela zrel
tip prebivalstva (Jakoš, Kladnik, Perko, 1998).
Za Ravnik in Novi Svet zaradi statisti ne zaupnosti podatkov indeksa ni bilo mogo e
izra unati, predpostavljam pa, da sta v teh dveh naseljih indeksa prav tako visoka, kar pomeni
staranje prebivalstva in dolgoro no upad števila prebivalstva. Že leta 1991 so obe naselji
uvrstili v tip starega prebivalstva (Jakoš, Kladnik, Perko, 1998).
Povpre na starost vseh treh naselij je 36,6 let.
V dvajsetletnem obdobju 1961–1981 je bilo za naselja Novi Svet, Ravnik in Hotedršica
zna ilna ugodna starostna struktura prebivalstva, vendar je bilo naraš anje prebivalstva
prisotno le v naselju Hotedršica. Odseljevanje je bilo zna ilno za naselji Ravnik in Novi Svet,
medtem ko se je mlado prebivalstvo priseljevalo v Hotedršico (Piry, 1985).
Graf 2: Starostna piramida za naselje Hotedršica leta 2002
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6.1.3. Izobrazbena struktura
V Hotedršici je vrtec za predšolsko vzgojo in štirirazredna osnovna šola za naselja Hotedršica,
Ravnik, Novi Svet in hotenjski del Žibrš. Po etrtem razredu se u enci vozijo v OŠ Tabor
Logatec.
Najve ljudi ima kon ano osnovno šolo (212 ljudi ali 37, 3 %). Nižjo in srednjo poklicno šolo
ima 27,6 %, višjo in visoko šolo pa 6,3 % prebivalstva. 7 % prebivalstva nima kon ane
osnovne šole. V tem odstotku prevladuje starejše prebivalstvo.
Po popisu 2002 se je 170 ljudi (brez naselja Ravnik) izobraževalo in imelo status u enca,
dijaka ali študenta. Od tega je bilo 125 dnevnih migrantov.

Graf 3: Prebivalstvo naselij Hotedršica, Novi Svet in Ravnik
staro 15 let in ve po izobrazbi leta 2002
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6.1.4. Prebivalstvo po aktivnosti
V na prvi pogled izrazitem podeželskem naselju Hotedršica se pravzaprav samo 3 %
aktivnega prebivalstva zaposluje v kmetijskih dejavnostih. Prevladujejo storitvene dejavnosti,
približno enak delež prebivalstva kot v storitvenih dejavnostih pa je zaposlen v nekmetijskih
dejavnostih. Ve ina kmetijskih opravil delajo ljudje zraven redne zaposlitve.
V precejšnjem delu gri evnato-hribovitega ter zakraselega sveta je sestava kme kega
prebivalstva v zadnjih petdesetih letih doživela korenite spremembe.
Upad kme kega prebivalstva med leti 1961 in 1991 je bil najve ji v Novem Svetu (do 90 %),
sledi naselje Hotedršica, kjer je bilo zmanjšanje kme kega prebivalstva do 80 %, na Ravniku
pa se je zmanjšalo do 70 % (Natek, 1998).
Upoštevajo spreminjanje števila prebivalstva med letoma 1961 in 1991, starostno sestavo
prebivalstva 1991 in delež kme kega prebivalstva sodi Ravnik med obmo ja z mo nim
red enjem prebivalstva. V ta obmo ja spadajo naselja, kjer so vsi trije našteti kazalci
neugodni. Novi Svet spada med obmo ja s šibkim red enjem prebivalstva, medtem ko
Hotedršica spada med obmo ja s šibkim zgoš evanjem prebivalstva (Perko, 1998). K temu
prispeva dejstvo, da leži na robu obmo ij z mo nim red enjem prebivalstva in njen ugoden
položaj ob prometnici Idrija–Logatec–Ljubljana.
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Demografsko ogroženo obmo je zajema obmo je hribovitega dela, kjer ni ve jih strnjenih
naselij in prevladuje razpršena poselitev. To dodatno otežuje izboljšave na podro ju
materialne in družbene infrastrukture, kar naj bi kot ukrep pozitivne demografske politike
omililo tendence depopulacije tega obmo ja (Piry, 1985).

Graf 4: Prebivalstvo naselij Hotedršica in Novi Svet po statusu
aktivnosti leta 2002
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OPOMBA: aktivno prebivalstvo za naselje Ravnik ni upoštevano v skupnem seštevku za aktivno prebivalstvo
zaradi statisti ne zaupnosti podatkov.

Vir: SURS, 2002

Graf 5: Delovno aktivno prebivalstvo leta 2002 po dejavnosti
v naselju Hotedršica
3 %3 %
kmetijske
49 %

nekmetijske

45 %

storitvene
neznano

Opombe:
Kmetijske dejavnosti: kmetijstvo; lov; gozdarstvo; ribištvo.
Nekmetijske dejavnosti: rudarstvo; predelovalne dejavnosti; oskrba z elektriko, plinom, vodo; gradbeništvo.
Storitvene dejavnosti: trgovina in popravila motornih vozil; gostinstvo; promet; skladiš enje; zveze; finan no
posredništvo; nepremi nine; najem in poslovne storitve; javna uprava; obramba; socialno zavarovanje;
izobraževanje; zdravstvo; socialno varstvo; druge javne, skupne in osebne storitve.

Vir: SURS, 2002
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Graf 6: Delovno aktivno prebivalstvo po dejavnostih za
naselje Novi Svet
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Opombe:
Kmetijske dejavnosti: kmetijstvo; lov; gozdarstvo; ribištvo.
Nekmetijske dejavnosti: rudarstvo; predelovalne dejavnosti; oskrba z elektriko, plinom, vodo; gradbeništvo.
Storitvene dejavnosti: trgovina in popravila motornih vozil; gostinstvo; promet; skladiš enje; zveze; finan no
posredništvo; nepremi nine; najem in poslovne storitve; javna uprava; obramba; socialno zavarovanje;
izobraževanje; zdravstvo; socialno varstvo; druge javne, skupne in osebne storitve.

Vir: SURS, 2002

V naselju samotnih kmetij in zaselkov (Novi Svet) je delež kmetijskih dejavnosti nekoliko
ve ji (6 %) kot v naselju Hotedršica (3 %). Prebivalci v kmetijskih in nekmetijskih
dejavnostih predstavljajo okrog 50 % vsega delovno aktivnega prebivalstva.
6.1.5. Prebivalstvo po tipu selitve
Skupno je v obmo ju KS Hotedršica 38,3 % priseljenih prebivalcev. Najve priseljencev od
skupnega števila prebivalstva po naseljih živi na Ravniku (skoraj 50 %), v Hotedršici okrog
40 % in najmanj v Novem Svetu, ki ima skupaj 25 priseljencev (26 %).
31 % priseljenega prebivalstva je prišlo iz druge statisti ne regije.
Preglednica 12: Prebivalstvo po tipu selitve za naselja Hotedršica, Novi Svet in Ravnik
OD ROJSTVA
ŽIVIJO V
PRISELJENI
SKUPAJ
SKUPAJ
NASELJU
HOTEDRŠICA

SKUPAJ KS
HOTEDRŠICA
Hotedršica
Novi svet
Ravnik

PRISELJENI
PRISELJENI
IZ
PRISELJENI
IZ DRUGE
IZ DRUGE
PRISELJNI
DRUGEGA
OB INE ISTE
NASELJA
STATISTI NE IZ TUJINE
STATISTI NE
ISTE
REGIJE
REGIJE
OB INE

701

432

269

z

58

85

z

554
94
53

335
69
28

219
25
25

z
15
4

42
4
12

70
6
9

z
-

Vir: SURS, 2002

Legenda: z = zaupno; podatki niso objavljeni zaradi spoštovanja statisti ne zaupnosti.

6.1.6. Dnevne migracije
Hotedršica ima dobre prometne zveze: do Ljubljane je 42 km, v Logatcu je priklju ek na
avtocesto. V smeri proti Idriji je že od 1885. leta cesta, ki se v Godovi u odcepi proti rnemu
Vrhu in Idriji.
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Dnevne migracije so povezane z zaposlitvijo. Ve ji tokovi dnevnih migrantov so usmerjeni
proti ve jim središ em in jasno nakazujejo obseg gravitacijskih obmo ij.
73,4 % delovno aktivnega prebivalstva dnevno migrira na delo. Najve migrantov se vozi v
12 km oddaljeno ob insko središ e in druga naselja v ob ini Logatec (38,3 %), 32 % pa tudi v
drugo statisti no regijo (ta odstotek je precej velik, ker ima ob ina Logatec skrajno
jugozahodno lego v Osrednjeslovenski regiji. Meji na Goriško in Notranjsko statisti no regijo,
zato je tudi odtok migracij v drugo statisti no regijo ve ji. Predvidevam, da ve ina migrira v
ob ini Postojna in Idrija). Tretjina prebivalcev se vozi v drugo ob ino iste statisti ne regije
(Vrhnika, Ljubljana …).
Predvideno trajanje vožnje do ob inskega središ a z osebnim avtomobilom je 15 minut, do
Idrije 25 minut, do Postojne 30 minut in do Ljubljane okrog 45 minut.
22,3 % delovno aktivnega prebivalstva dela v naselju prebivališ a; najve v naselju Ravnik
(37 %).
Preglednica 12: Delovno aktivno prebivalstvo – dnevni migranti za naselja Hotedršica, Novi
Svet in Ravnik
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Vir: SURS, 2002
6.2.

Gospodarski razvoj
6.2.1. Vloga prometa v gospodarskem razvoju

Življenje v Hotedršici je bilo precej povezano s prometnim prepihom, saj leži med Logatcem
in Idrijo. Deloma je bilo to povezano tudi z dejstvom, da se ljudje niso mogli zadovoljivo
preživljati le s kmetijstvom. Zato so se lotevali tovorništva in prevozništva. Le na ta na in so
se ljudje ustalili sredi podro ij z redkimi samotnimi kmetijami in manjšimi zaselki.
Prevozništvo se je uveljavljalo vse do zgraditve železnice in je dalo pe at naseljem. Agrarno
gospodarstvo se je usmerilo v živinorejo in kasneje v gozdarstvo.
Hotedršica leži med Kalcami in Godovi em in je zato na prometnem prepihu. Leta 2004 je
znašal povpre ni letni dnevni promet vseh motornih vozil 3811. Od tega je 83,2 % odpadlo na
osebna vozila in 14,2 % na tovorna vozila (Prometne obremenitve, 2004). Velik delež je
težkih tovornih tovornjakov nad 7 ton. Zato je zelo pomembno, da se vse od za etka naselja
Log do konca vasi zgradi plo nik oziroma pešpot, ki bi pešcem omogo il varnost v prometu.
Veliko boljša in prijaznejša do okolja in kulturne krajine je ideja, da bi namesto plo nika
obnovili številne steze, ki so nekdaj prepletale vas. Na ta na in bi zagotavljali varnost pešcem,
hkrati pa bi ohranjali videz podeželskega naselja.

50

Maja Rupnik: Geografija Hotedršice
Promet se v zadnjih petih letih pove uje, kar je opazno v vsakdanjem življenju. Pove uje se
hrup (zlasti na ra un tovornih vozil), naraš a tudi vnos izpušnih plinov v ozra je.
Preglednica 13: Prometne obremenitve od leta 2000 do 2004 na števnem mestu Hotedršica,
prometni odsek Godovi –Kalce
Leto Vsa vozila (PLDP) Motorji Osebna vozila Avtobusi
3400
23
2845
45
2000
3500
24
2929
46
2001
3500
24
2929
46
2002
3563
30
2968
54
2003
3811
51
3174
44
2004
Legenda:
PLDP: povpre ni letni dnevni promet vseh motornih vozil
Lahka tov. ‹ 3 t : lahko tovorni promet do 3 ton
Sr. tov. 3–7 t: srednje težki tovornjaki od 3–7 ton
Tež. tov. nad 7 t: težki tovornjaki nad 7 ton
Tov s prik.: tovornjaki s prikolico

Lahka tov. Sr. tov.
‹3t
3–7 t
184
162
189
167
189
167
227
104
239
102

Tež. tov.
Tov. s prik.
7t
25
116
26
119
26
119
84
96
87
114

Vir: Prometne obremenitve za leta 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
6.2.2. Gospodarski razvoj v 20. stoletju
Hotedršica je bila že v preteklosti zaradi litoloških in pedoloških zna ilnosti primernejša za
živinorejo in gozdarstvo, kar potrjuje tudi zapis iz Krajevnega leksikona dravske banovine iz
leta 1937. Zapis omenja, da se zaradi slabe peš ene zemlje prebivalstvo bolj ukvarja z
živinorejo (do 450 l mleka na dan so vozili v Logatec), glavni dohodek prebivalstvu pa
prinaša gozd. Izdelovali so škafe in sode ter izvažali les v Italijo (letno do 3000 m³). Omenja
se tudi gostilne s sobami za preno iš e. Takrat je ob ina Hotedršica spadala pod srez Logatec.
V to ob ino so prištevali naselja Hotedršica, Ravnik in Žibrše. Kraj je bil med obema vojnama
po infrastrukturi razmeroma dobro razvit. Imel je javno knjižnico in italnico, prosvetni dom,
pošto in žandarmerijsko postajo, gasilsko društvo ter šolo. Zaslužek je prinašalo
gospodarjenje z lesom iz Novega Sveta, Ravnika in Žibrš, živinoreja ter poljedelstvo v
manjšem obsegu zaradi peš ene in skalovite zemlje (Krajevni leksikon …, 1937).
Ob gozdarstvu sta se posebej po drugi svetovni vojni v bližnjem ob inskem središ u razrasli
lesna obrt in industrija, ki sta dajali delovna mesta ne samo ljudem iz Logatca, temve tudi
ljudem iz bližnjih naselij. Tako je Logatec kot ob insko središ e v tem obdobju dobivalo
vedno ve je gravitacijsko zaledje (Oblak Polajnar, 1959).
V za etku druge polovice 20. stoletja se je vas razvijala. Imela je kulturni dom s
kinematografsko dvorano, gasilski dom, ve obrtnikov, gostilno, celo tovarno eteri nih olj, ki
je predelovala smrekove iglice in storže. V Novem Svetu so izkoriš ali gozd in se ukvarjali s
škafarstvom. Na Ravniku so gojili nekaj kultur ter gojili hlevsko živino (Krajevni leksikon …,
1968).
6.2.3. Kmetijstvo in kme ko prebivalstvo
Oblak Polajnerjeva (1959, str. 19) navaja, da »življenje na Logaškem nikdar ni bilo
stoodstotno agrarno, poljedelsko-živinorejsko, temve povezano s prometnim prepihom ez
Postojnska vrata, Hrušico in Idrijske planote.«
Že sredi 50. let prejšnjega stoletja se je samo dobra etrtina prebivalstva (27 %) ukvarjala s
kmetijstvom kot glavnim poklicem, medtem ko je bil ta odstotek leta 1931 krepko višji (59
%). Lega sredi velikih gozdov je vplivala, da se je bolj uveljavilo izkoriš anje gozda. Seveda
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je obrobje s svojimi samotnimi kmetijami še ostajalo kme ko, saj je imel Ravnik sredi 20.
stoletja še vedno 73 % kme kega prebivalstva, Novi Svet 56 % in Hotedršica 52 % (Oblak
Polajnar, 1959).
Nekaj kme kega prebivalstva je po vojni dobilo zaposlitev v KLI Logatec (17 ljudi iz
Hotedršice, 2 z Ravnika in 1 iz Novega Sveta). Takrat je dnevna migracija o itno
predstavljala veliko oviro, kakor lahko sklepamo iz slede ega: »… Pot s kolesom je zanje
silno utrudljiva. Delavci iz Rovt n. pr., ki jih je 29, morajo vsak dan premagati 260 m višinske
razlike. Niso mnogo na boljšem delavci iz Hotedršice.« (Oblak Polajnar, 1959, str. 40) Les za
tovarno KLI so dovažali iz neposredne okolice (dobro etrtino vsega iz Gradiš a, Hotedršice
in Hrušice).
Na polovici prejšnjega stoletja je bila živinoreja v predelu samotnih kmetij in zaselkov ter na
travniških in pašniških podro ij k. o. Hotedršica in Ravnik v ospredju. V k. o. Hotedršica je
bilo 53,6 % površine pašnikov, na Ravniku pa 50,5 %, travnikov pa je bilo v k. o Hotedršica
35,4 % in 26,8 % na Ravniku.
V zemljiško-posestni strukturi v hribovskih naseljih Žibrše in Ravnik so bile zna ilne zelo
velike kmetije. Tako je bilo na Ravniku 74 % gospodarstev z ve kot 20 ha velikimi
kmetijami. Vendar je bilo kljub velikim kmetijam orne zemlje bolj malo. Prevladovali so
pašniki, travniki in gozd. Za dolinski predel (Hotedršica) je bila zna ilna srednja posest
(10,15 ha) poleg številnih nekmetovalcev in zemljiških posestnikov z manj kot 1 ha zemlje.
Agrarna gostota v Hotedršici je bila sicer velika (53 prebivalcev/km² agrarne površine), ker je
bilo sorazmerno veliko agrarnega prebivalstva, malo pa agrarne površine (samo dno polja).
Na Ravniku pa je bila agrarna gostota mnogo nižja na ra un velike agrarne površine
(predvsem pašniki) (Oblak Polajnar, 1959).
6.2.4. Obrt
Za Slovenijo velja, da je samo 28 % slovenskih naselij brez obrtnikov (Krevs, 1998).
Obravnavana naselja zagotovo niso med njimi, saj je število obrtnikov kar precejšnje.
Obrt je bila od nekdaj pomembna gospodarska dejavnost. Zajema proizvodnjo in storitve.
Razporeditev obrti se na splošno ujema z razporeditvijo prebivalstva. Obrtniki opravljajo
razli ne dejavnosti. V obravnavanih naseljih je zaslediti najve predelovalne dejavnosti, nekaj
je gradbeniških dejavnosti in nekaj prometnih. Omenjene tri skupine dejavnosti prevladujejo
tudi v ve ini krajev po Sloveniji (Krevs, 1998).
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6.2.4.1. Dejavnosti po skupinah:
Hotedršica
• Predelovalne dejavnosti
Mizarstvo Zelenc – stavbno mizarstvo; Andrej Zelenc s. p.
Lesna dejavnost, predelava in obdelava lesa; Anton Grom s. p.
Izdelovanje drobnih kovinskih predmetov Karel Nagode s. p.
Izdelava drobnih kovinskih predmetov, Stanislav Pivk s. p.
Predelava odpadne plastike, Janez Novak s. p.
Klju avni arstvo, Silvo Bren i s. p.
Kovinski izdelki, izdelovanje kovinskih in elektrotehni nih predmetov, Tomaž Puc s. p.
• Gradbeništvo
Pe arstvo in zidarstvo; Marjan Boži s. p.
• Gostinstvo
Gostinstvo Zelenc: Ivan Zelenc s. p.
• Promet
Bay transport; Stanko Batagelj s. p.
Treven transport; Bojan Treven s. p.
Prevozništvo, avtoprevozništvo in izkopi z gradbeno mehanizacijo; Damjan Popit d. o. o.
• Druge dejavnosti
Elektroinstalacije Pivk Electric; Silvester Pivk s. p.
Pleskanje in vzdrževanje objektov; Stane Švigelj s. p.
Trgles Kova &Comp. d. n. o.
Novi Svet
• Predelovalne dejavnosti
Mizarstvo in montaža Samana; Nagode Jože s. p.
• Druge dejavnosti
Ekološka kmetija Leskov Gaj; kozjereja, izdelava sira
Bioplast d.o.o., proizvodno in trgovsko podjetje
Ravnik
• Promet
Avtoprevozništvo; Nagode Florjan s. p.
• Gostinstvo
Turisti na kmetija Urbanovc; Melanija Nagode
• Predelovalne dejavnosti
Žaganje in obdelava lesa; Janez Koren s. p.
Žibrše
• Gostinstvo
Turisti na kmetija Tumle; Marija Koren
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6.3.

Naselja
6.3.1. Zgodovinski pregled naseljevanja

Na podlagi najdbe neolitske sekire, ki so jo našli leta 1935 na obmo ju Hotedršice, je mogo e
sklepati o življenju loveka na tem obmo je že v kameni dobi. Najdbo hrani Narodni muzej v
Ljubljani (Arheološka najdiš a …, 1975).
V rimskih asih je v bližini potekala rimska cesta Aquileia–Emona–Celeia–Poetovio, ki je
imela številne odcepe. Pri poskusu rekonstrukcije nekdanje prometne mreže idrijsko podro je
izkazuje le neznatno staro naseljenost z redkimi komunikacijami, ki so držale v glavnem skozi
Idrijo in so služile povezavi ceste Tolmin–Cerkno–Kranj s cesto Ajdovš ina–Hrušica–
Logatec–Vrhnika–Ljubljana. Da je potekala povezava Idrija–Kalce po Hotenjskem podolju je
zaenkrat le predvidevanje. V vojaškem pogledu so te komunikacije verjetno vzdrževale zvezo
med rimskimi zapornimi utrdbami pri Vojskem, Koritnici in Novi Oselici s tistimi na
obmo ju prometne mreže Ajdovš ina–Hrušica–Logatec (Arheološka najdiš a …, 1975).
Bolj pomembno vlogo je v rimskih asih odigral Logatec, kjer je bila cestna postaja mansio
Longatico. »Cestne postaje, ki so igrale klju no vlogo v poštnem prometu, so obi ajno stale
ob zahtevnih naravnih prehodih ali pa v bližini ve jih križiš .« (Frelih, 1989, str. 14) Take
postaje so imele visok nivo, saj je moralo njihovo delovanje omogo iti hitro in zanesljivo
prenašanje uradne pošte. Tu se je od ceste Emona–Aquileia odcepil odsek, ki je peljal do
Vrhnike (Nauportus), druga cesta pa se je odcepila proti Tarsatiki (Rijeka) (Frelih, 1989).
V asu turških vpadov so Turki ve krat plenili po Logaški kotlini (1480, 1491, ve krat v letih
1496–1498, 1522). Prebivalstvo se je pred njimi zatekalo v taborske cerkve (Ribnikar, 1889).
Dokazov, da bi tako vlogo imela tudi cerkev sv. Barbare na Ravniku, še ni.
Ozemlje logaškega gospostva, ki je bilo razdeljeno na ve županij, se je konec 15. stoletja
nahajalo v sklopu deželnoknežje posesti na Kranjskem. V za etku 17. stoletja Logaškega
gospostva že ne najdemo ve v posesti deželnega kneza. Leta 1716 je logaško gospostvo
postalo last plemiške rodbine Cobenzl.
V urbarjih iz 15. in 16. stoletja je bilo logaško gospostvo razdeljeno na ve županij, med
drugimi tudi na Kathederlitz (Hotedršica), v katero je bil vklju en tudi Rawnikh (Ravnik),
Sibersche (Žibrše) in Neue Weldt (Novi Svet). Te župnije so podro ja starejše kolonizacije
(do 16. stoletja), razen Žibrš in Novega Sveta, ki naj bi bila obmo je mlajše kolonizacije (od
16. stoletja dalje). Županija Žibrše bi lahko nastala konec 16. in v za etku 17. stoletja. Novi
Svet pa je bila bolj kajžarska naselbina, podro je novo nastajajo ih rovtov.
V župniji Hotedršica se kajžarji pojavijo v ve jem številu šele v 18. stoletju. V primerjavi z
Gorenjim in Dolenjim Logatcem je to pozno, saj se tam pojavi mo na kajžarska naselbina že
konec 15. stoletja. Taka razlika med malo oddaljeno Hotedršico in Logatcem je lahko nastala
zaradi odmaknjenosti Hotedršice od prometnih poti. Na tem podro ju raztresenih zaselkov in
samotnih kmetij tudi ni cerkvenega središ a ali fužin, kar bi pripomoglo k ve jemu porastu
kajžarjev. Vzrok za porast kajžarstva v 18. stoletju v Hotedršici bi lahko bila tudi razdelitev
skupnih gozdov in pašnikov, ki so jih bili deležni tudi kajžarji (Voje, 1952/53).
Vojteh Ribnikar navaja (1889, str. 44), da se je »ljudstvo tega šolskega okraja naselilo po
ustnem izro ilu iz Hotenja (ob ustji Tribušice, pritoka Idrijce) na Primorskem. Novonaseljenci naselili so se ob ustji današnjega vaškega potoka. Posekali so velik gozd in jeli se
pe ati s poljedelstvom in živinorejo.«
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Ustno izro ilo pa pravi, da naj bi prvi naseljenec vse svoje premoženje prinesel v košu, od tod
ime Koš, drugi del vasi (Cajna) pa naj bi dobil ime po tem, da je drugi priseljenec prinesel tja
svoje premoženje v cajni.
Leta 1765 so naredili cesto, ki je povezovala Vrhniko in Idrijo (imenovana stara Idrijska
cesta), 1858 pa so zgradili okrajno cesto v Idrijo, ki je promet preusmerila iz Idrije v Logatec,
ki je bil do tedaj usmerjen ez Dol na Vrhniko (Ribnikar, 1889).
V 19. stoletju so se prebivalci ukvarjali z živinorejo in poljedelstvom, kr ili so tudi okoliške
gozdove (Ribnikar, 1889). Prostovoljni za etki šolskega pouka segajo med leto 1840 in 1850.
Pou evali so duhovniki, zato so bile šole pod nadzorstvom cerkvene oblasti. Pouk ni bil
obvezen (Zgodovina šole …).
Koncem prve svetovne vojne je bila Hotedršica zaledni del Soške fronte. Od železniške proge
Dunaj–Trst se je v Logatcu odcepila proti Hotedršici železnica, ki je prevažala za boj potreben
material za soško fronto. Ostanke te trase je možno videti še danes. Tu so bili skladiš e
vagonov, postaja za natakanje vode in vojaška bolnica (lazaret) (Lipovec, 1999).
Leta 1920 je bila v italijanskem mestu Rapallo podpisana pogodba med Kraljevino SHS in
Italijo o meji, ki je potekala tudi skozi Hotedršico. V Hotedršici je bil mednarodni mejni
prehod, ki je bil zelo pomemben cestni mejni prehod med kraljevinama. Prek Hotedršice je
vodila cesta v Logatec in naprej v Ljubljano, na italijanski strani pa je ležala Idrija s sedem
tiso prebivalci. Razmeroma lahko prehoden svet in obsežni notranjski gozdovi so omogo ali
neopazen in lahek prehod. Ker je bila meja tik pred vasjo, je vas živela obmejno življenje.
Veliko ljudi se je ukvarjalo s tihotapstvom. Tihotapili so konje in govedo (zlasti vole),
sladkor, kavo, tobak, saharin in moko (Pavši , 1999).
Druga svetovna vojna je razdelila prebivalstvo vasi na partizane in domobrance. Od
septembra 1942 je bila v Hotedršici eta MVAC, po kapitulaciji Italije pa posadka
Slovenskega domobranstva. Ta ni bila številna, vendar dobro oborožena in utrjena. Na
obmo ju Žibrš in Ravnika pri Hotedršici se je 12. septembra 1943 oblikoval Logaški
partizanski bataljon, ki so ga kot samostojno enoto po 14 dneh vklju ili v Dolomitski odred.
Bojeval se je v Polhograjskem hribovju in na Logaškem. Po razpustu odreda so borce
porazdelili v Prešernovo in Vojkovo brigado. V bojih 9. in 10. februarja 1943 je Dolomitski
odred na Breš evim hribom obkolil okoli 150 italijanskih vojakov in belogardistov in jim
prizadejal hude izgube (Mlakar, 1990).
Zaradi oviranja prehoda na obmo je Polhograjskega hribovja so 1943. in 1944. leta enote 9.
korpusa belogardisti no postojanko v Hotedršici ve krat skušale uni iti. Zaradi bližine drugih
sovražnikovih postojank, spretne obrambe domobrancev in pomanjkanja težkega orožja,
partizanskim enotam postojanke ni uspelo osvojiti. Zato so na zahtevo štaba 9. korpusa 7.
aprila 1945 Hotedršico bombardirala zavezniška letala (Mlakar, 1990).
V šolski kroniki so zapisali: »16. septembra 1948 je bilo Slovensko primorje priklju eno
Jugoslaviji. Po 29 letih je bila odpravljena meja med Jugoslavijo in Italijo. Godov an in
Hotenjc sta prežagala zaporni drog, ki nas je doslej lo il. Otroci iz Novega Sveta, ki so morali
do sedaj obiskovati italijansko šolo v Novem Svetu, so sedaj vklju eni v tukajšnjo šolo.« (cv:
Lipovec, 1999)
6.3.2. Tipi naselij
Zna ilne poselitvene oblike na podeželju so samotne kmetije, zaselki, razložena in strnjena
naselja (gru asta in obcestna). Odvisne so od naravnih razmer in obdobja kolonizacije (Drozg,
1998).
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Fotografija 15: Hotedršica je gru asto središ no naselje, ki leži ob cesti Kalce–Godovi .
Nastalo je na kraškem ravniku ob potoku Hotenjki. Obsega zaselke Log, Na mlinu, V Gri ah,
Koš in Cajna (Krajevni leksikon …, 1995). Fotografija prikazuje pogled iz zraka iz
severozahodne smeri na Hotedršico. V ozadju Ravnik s cerkvijo sv. Barbare. Levo je
peskokop, ki je v sanaciji. Nazorno so vidne obdelovalne površine v okolici vasi. (Fotografija:
Miha Rupnik, avgust 2005)
Danes se obmo je poselitve širi na obmo je Loga.

Fotografija 16: Novogradnje na obmo ju Loga
(Fotografija: Maja Rupnik, februar 2006)
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Fotografija 17: Pogled z Mihov evega gri a na gru asto središ e naselja Hotedršica.
(Fotografija: Maja Rupnik, januar 2006)
Za Hotenjske Žibrše, Ravnik in Novi Svet je prvo gravitacijsko obmo je Hotedršica, ki jim
nudi nekaj storitvenih dejavnosti (šola, trgovina, pošta, gostilna).
Ravnik pri Hotedršici je razloženo naselje z gru astim jedrom. Takoj po prihodu po cesti
Hotedršica–Ravnik pridemo v gru asto jedro, ki pa ga sestavlja le nekaj hiš. Potem se naselje
razloženo vle e po kraškem ravniku. Tudi na Ravniku je nekaj po itniških hišic.

Fotografija 18: Gru asto jedro naselja Ravnik. V ozadju cerkev sv. Barbare. (Fotografija:
Maja Rupnik, januar 2006)
Novi Svet je razloženo naselje samotnih kmetij. Leži na gozdnih jasah Hotenjskega podolja
pod visoko kraško planoto Hrušico. Nekatere doma ije so preurejene v po itniške hišice. V
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okolici prevladuje mo no zakrasel, gozdnat in vrta ast svet s številnimi manjšimi brezni in
jamami (Krajevni leksikon …, 1995).
Pri postavljanju KS Hotedršica v družbenogeografski kontekst moramo najprej pogledati njen
širši geografski položaj. Plut v svoji regionalizaciji Slovenije po sonaravnih kriterijih uvrš a
Logatec in s tem obravnavano obmo je v makroregijo Osrednja Slovenija in k Ljubljanski
mezoregiji, ne pa k Notranjski in sicer zlasti zaradi mo nega gravitacijskega vpliva Ljubljane
v primerjavi s Postojno (Plut, 1999). Tudi Vrišer (cv: Plut, 1999) ugotavlja, da je mikroregijo
Logatec vpliv Ljubljane »docela obvladal«. Glede na statisti ne regije spada ob ina Logatec v
Osrednjeslovensko statisti no regijo, meji pa na Goriško in Notranjsko statisti no regijo.
Logatec je ob insko središ e, ki, širše gledano, zagotavlja ugodnejše pogoje za poselitev, ker
zadovoljuje potrebe prebivalstva po oskrbi, rekreaciji, delno po izobraževanju (osnovna šola)
in ima dobre prometne zveze. Skozi Logatec poteka etrta razvoja os ali Keltika. Ob ina
Logatec spada v osrednjo urbano regijo skupaj z Ljubljano in še 24 drugimi ob inami. V tej
regiji znaša bruto doma i proizvod na prebivalca kar 87 % povpre ja EU. Od leta 1999 do
2002 se je prebivalstvo v ob ini pove alo za 4,9 %. Logatec je podvržen urbanizaciji in
koncentraciji prebivalstva (Plan ob ine Logatec, 2003).
Zaradi zelo mo nega gravitacijskega Logatca ima Hotedršica vse bolj spalno funkcijo. Zato je
vprašanje o smiselnosti ohranjanja storitvenih funkcij (pošta, knjižnica) vse bolj prisotno.
Pri terenskem delu sem kartirala zgradbe v naselju Hotedršica glede na funkcijo. Objekte sem
razdelila na ve skupin: stanovanjski objekti, gospodarski (kmetijski) objekti, poslovni
subjekti, opuš eni objekti, po itniške hišice in sakralni objekti. Med poslovne subjekte
spadajo vsi objekti, ki niso stanovanjske hiše in kmetije (šola, vrtec, gasilki dom, trgovina,
gostilna in vse zgradbe namenjene raznim obrtem). Med gospodarske objekte spadajo kozolci,
zidani kozolci, hlevi in objekti za shranjevanje orodja in kmetijske mehanizacije. Podlaga za
kartirano obmo je je digitalni ortofoto posnetek.
Rezultati so prikazani na karti 5. Vidi se, da v ve jem delu starejšega dela vasi poleg
stanovanjskega objekta stoji še eno ali ve gospodarskih poslopij. V novejšem delu vasi
(okolica šole) in na Logu je takih objektov veliko manj. Po ve ini so samo stanovanjske hiše.
Po itniških hišic je le nekaj, ve jih je na Ravniku in Novem Svetu. V naselju je tudi kar nekaj
zapuš enih hiš.
6.3.3. Infrastrukturna opremljenost
Hotedršica ima kot sedež krajevne skupnosti trgovino, pošto, knjižnico in gostilno. V vasi je
štiriletna podružni na šola OŠ Tabor Logatec in delujejo številna društva: Športno društvo
Hotedršica, Gasilsko društvo Hotedršica (leta 2005 so praznovali 100-letnico), Kulturno
turisti no društvo Hotedršica, Plezalni klub Ekstrem, ki je uredil tudi plezalno steno na
prenovljenem kozolcu. Na glasbenem podro ju je pred leti delovala Tamburaška skupina TD,
vsake toliko asa deluje tudi igralska skupina pod okriljem Kulturno turisti nega društva.
Dolgoletno tradicijo ima tudi moški pevski zbor.
V Novem Svetu je planinski dom Cajnar, ki ima zaenkrat edini preno itvene kapacitete.
V naselju je 172 stanovanj, od tega jih ima centralno ogrevanje 146, vodovod in elektriko pa
vsa stanovanja (SURS, 2002).
Kanalizacijsko omrežje še ni zgrajeno, je pa v planu PUP. Za odvodnjo in iš enje odpadnih
vod s podro ja naselja Hotedršica je predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja v dolžini
5700 m in istilne naprave obremenitve 600 PE. Do izgradnje javne kanalizacije pa je
dovoljeno odvajati komunalno odpadno vodo neposredno v vode ali s ponikanjem v tla, e se
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ta o isti v mali istilni napravi in letna obremenitev zaradi zastajanja komunalne odpadne
vode ni ve ja od 10 PE (Ur. l. RS, 27/2005).
Vodovod za naselja Hotedršica, Novi Svet in Ravnik zagotavljajo vrtine v Zeleni dolini. Od tu
je vodovod speljan do bližine nekdanjega peskokopa, kjer je rpališ e za zaselek Koš, na vrhu
zaselka Koš pa je rpališ e za Ravnik. Novi Svet napaja isti vodovodni sistem kot naselje
Hotedršica.
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7. NARAVNA IN KULTURNA DEDIŠ INA
7.1.

Naravna dediš ina

Severozahodni konec Notranjskega podolja je kljub svoji navidezni odmaknjenosti in samoti
zelo zanimiv za vsako oko, ki je željno ohranjene narave.
Zelo zanimivo hidrološko, geomorfološko in botani no naravno dediš ino imata Žejna in
Zelena dolina z mo virnimi travniki, ki so biotop nekaterih redkih rastlin in živali. Primerni
sta tudi za rekreativne dejavnosti (pohod, tek, kolesarjenje).
V Inventarju najpomembnejše naravne dediš ine Slovenije (1991) sta do sedaj evidentirani
Žejna dolina s Kmetovim breznom in Zelena dolina. Predlagani sta za naravni spomenik.
V naravovarstvenih smernicah, ki jih je pripravil Ljubljanski regionalni zavod za varstvo
naravne in kulturne dediš ine (2001) so navedena vsa obmo ja, za katere imajo na zavodu
podatke o naravovarstveni vrednosti, ter tudi strokovne podlage za tiste dele narave, ki še niso
spoznani za naravno dediš ino. Imena z opisom naravne dediš ine so podana v
preglednici 14.
7.1.1. Zelena dolina
Mo virni travniki in nizka barja ob Hotenjki so najobsežnejša obmo ja helokrenih izvirov v
Sloveniji. Voda mezi v številnih dolomitnih povirjih s helokrenim rastlinstvom. Tok Hotenjke
te e v glavnem proti jugu. V spodnjem toku se obrne proti zahodu, nato se dolina razširi na
polje pri Hotedršici. Za tok Hotenjke v dolini so zna ilni strmi bregovi, brzice, mrtvi rokavi,
skalni pragovi. Ta naravna obmo ja nudijo življenjski prostor bogati vodni favni (med drugim
ka jim pastirjem, rakom koš akom in urhom). Zna ilna so obsežna mokriš a. (Inventar …,
1991).
7.1.2. Žejna dolina in Kmetovo brezno
Dolina Žejskega potoka z mo virnimi travniki in nizkimi barji ter ponorom Kmetovo brezno
je šolski primer plitvega ponornega jamskega sistema. Vodotok je dobro ohranjen, Kmetovo
brezno pa je pravi labirint vodoravnih rovov plitvo pod površjem. V zatrepu je ve ponorov,
mnogo je tudi izrazitih korozijskih oblik. Vzhodno od ponora so na obeh straneh mo virni
travniki z zna ilnimi mesojedimi rastlinami (glej poglavje o naravnogeografskih zna ilnostih
dolinskih dna na dolomitu in holocenskih naplavinah). Potok napajajo številni stranski
nestalni potoki. Ob nekaterih je razvito helokreno rastlinstvo (Inventar …, 1991).
7.1.3. Ponorno obmo je Hotenjke
Kras je o e mnogih reliefnih oblik. Za Hotenjsko podolje so zna ilni požiralniki, v Novem
Svetu pa je veliko brezen in jam. Te naravne geografske pojave bi lahko dobro uporabili za
u enje v naravi. Zdi se, da je bližina znamenitosti bolj ovira kot prednost za spoznavanje
našega okolja. Pozabljamo, da je lepota pred našimi o mi, vselej zaznavna, vselej prisotna.
Posebno zanimiv in redek pojav je mlin, ki ga poganja voda, preden ponikne v skrivnostno
podzemlje. Deloval naj bi vsaj od za etka 18. stoletja (Ili , 2002).
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Preglednica 14: Naravna dediš ina na obmo ju krajevne skupnosti Hotedršica
IME

KRATEK OPIS

BAZINOVA DOLINA –
Cipresasta smreka pred Bazinovo
CIPRESASTA
dolino.
SMREKA
Žejska voda severno od Hotedršice
KMETOVO BREZNO ponika v 1049 metrov dolgi in 41
metrov globoki jami.
Zahodno od Hotedršice Hotenjka ponika
PONORNO OBMO JE v ve ponorih. Na enem stoji mlin.
Ponori visokih voda so obzidani in
HOTENJKE
zaprti z rešetko.
Ple nikova smreka v Novem Svetu pod
SMREKA V NOVEM
Dednim vrhom.
SVETU

ŽEJNA DOLINA

ZELENA DOLINA

Med Rovtarskimi Žibršami in
Hotedršico leži dolina Žejske vode, ki se
ji pridruži ve manjših pritokov.
Vodotok je vzdolž celotnega toka
naravno ohranjen. Pri toku po
uravnanem dnu doline zaradi manjšega
padca ustvarja posamezne meandre.
Dno doline je pokrito s suhimi in
vlažnimi travniki in nizkimi barji. Flora
je bogata, na barjih rastejo nekatere zelo
redke rastlinske vrste. Zelo bogata je
favna dvoživk ter redkih in ogroženih
nevreten astih vrst.
Dolina Hotenjke z mo virni travniki in
najobsežnejšimi obmo ji helokrenih
izvirov v Sloveniji.

ZVRST
NARAVNE
DEDIŠ INE

VARSTVENI
STATUS

dendrološka ND

NS, Ur.L. RS, št.
36/93

hidrološka,
botani na,
zoološka ND
površinska,
geomorfološka,
podzemeljska,
hidrološka ND

predlog za NR,
ROI
ND

dendrološka ND

NS, Ur. l. SRS, št.
3/90

hidrološka,
botani na,
zoološka ND

predlog za NR,
ROI

Hidrološka,
botani na,
zoološka ND.

ND

Legenda oznak v tabeli:
ROI: Obvezno republiško izhodiš e je del narave republiškega pomena, ki mora biti obvezno upoštevan pri
pripravi prostorskih planov in aktov.
ND: naravna dediš ina so vsa obmo ja oz. deli narave, ki so na Ljubljanskem zavodu za varstvo naravne in
kulturne dediš ine že registrirani ter tudi tista, ki so za zdaj samo predlog. »Naravni spomenik je obmo je, ki
vsebuje eno ali ve naravnih vrednot, ki imajo izjemno obliko, velikost, vsebino ali lego ali pa so redek primer
naravne vrednote.« (Gabrovšek et al., 2001, str. 7)
NR: naravni rezervat »je obmo je geotopov, življenjskih prostorov ogroženih, redkih in zna ilnih rastlinskih ali
živalskih vrst ali pa obmo je pomembno za ohranjanje biotske raznovrstnosti, ki se z uravnoteženim delovanjem
loveka v naravi tudi vzdržuje.« (Gabrovšek et al., 2001, str. 7)
NS: naravni spomenik »je obmo je, ki vsebuje eno ali ve naravnih vrednot, ki imajo izjemno obliko, velikost,
vsebino ali lego ali pa so redek primer naravne vrednote.« (Gabrovšek et al., 2001, str. 7)

Vir: Gabrovšek et al., 2001; *Brus, 1994
7.2.

Kulturna dediš ina

Sledi preteklosti so najbolje vidne v starem vaškem jedru, ko je poleg cerkve in župniš a
neko bila še šola.
Ob cerkvi sv. Janeza Krstnika so 1935. leta po Ple nikovem na rtu uredili dostop do cerkve.
Ple nik je celotno okolico cerkve in župniš a izravnal, višinsko razliko pa je premostil s
petimi stopnicami iz kamna. Dokazov o tem, ali je most pred cerkvijo, ki je bil zgrajen 1925.
leta, tudi Ple nikova zasnova, ni. O e Jožefa Ple nika se je rodil v Hotedršici, kjer se je
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izšolal za mizarja in po svojem odhodu še ohranil stike s svojimi hotenjskimi sorodniki
(Kova Brus, 1995).
Preglednica 15: Kulturna dediš ina na obmo ju krajevne skupnosti Hotedršica
IME

KRATEK OPIS

CERKEV SV. JANEZA
KRSTNIKA

Uradni zapis iz leta 1506 govori o posvetitvi desnega
oltarja in pokopališ a. Požar 1866. leta je uni il streho in
zvonik, nova cerkev pa je bila posve ena 3. septembra
1873. Prostor pred cerkvijo je bil urejen 1935. leta po
na rtih Jožeta Ple nika.

Cerkev se prvi omenja 1526. leta. Barokarizirana je bila
CERKEV SV. BARBARE v prvi etrtini 18. stoletja. Glavni kamniti oltar je iz leta
1725, stranska lesena oltarja pa iz sredine 19. stoletja. Na
NA RAVNIKU
prižnici je podpis Štefana Šubica z letnico 1859.
RNA KUHINJA
KAMNIT VODNJAK

VARSTVENI
STATUS

Leta 2002 je bila
razglašena za
kulturni spomenik
lokalnega pomena
(Ur. l. RS, 99/2002).

Ohranjena rna kuhinja z ognjiš em.
Kamnit vodnjak iz leta 1813.

PLEŠNARJEVA
DOMA IJA

Predstavlja enega redkih, v celoti in neokrnjenosti
ohranjenih gru asto zasnovanih arhitekturnih kompleksov
Zavarovana kot
kme kega gospodarstva na logaškem obmo ju, katerega
kulturni spomenik
stavbnemu razvoju objektov – stanovanjske hiše, hleva s
lokalnega pomena
senikom in kaš e – lahko sledimo od druge polovice 18.
(Ur. l. RS, 91/2002).
stoletja do sredine 20. stoletja.

DOMA IJA
»URBANOVC«

Sestavljajo jo stanovanjska hiša, nastala že pred letom
1751, kaš a iz leta 1750 in žaga – venecijanka. Kompleks
predstavlja kakovosten in v celoti ohranjen primer
samotne notranjske doma ije.

KIP SV. JANEZA
NEPOMUKA

TOMAŽINOV MLIN

ZBIRKA STARIH
PREDMETOV

Zavarovana kot
kulturni spomenik
lokalnega pomena
(Ur. l. RS, 91/2002).

Kip z letnico 1887 sv. Janeza Nepomuka, zaš itnika
mostov, stoji ob mostu pri cerkvi sv. Janeza Krstnika.
Tomažinov ali Strojarjev mlin je edini ohranjeni še
delujo i mlin v Sloveniji, zgrajen nad naravnim
Leta 2003 je bil
požiralnikom. Po ustnem izro ilu naj bi obratoval od
razglašen za kulturni
za etka 18. stoletja. V ponoru so nameš ena mlinska
spomenik državnega
kolesa z lopaticami, ki jih poganja po koritih speljana
pomena (Ur. l. RS,
voda še preden izgine v brezno. Od tu se voda
56/2003).
podzemeljsko pretaka in prihaja na dan v Mo ilniku na
Vrhniki in v Divjem jezeru pri Idriji.
Zbirka starih predmetov v doma iji Pri Kova ' obsega
staro kme ko orodje, gospodinjske pripomo ke in
naprave ter nekaj starih športnih rekvizitov.

ZEMLJANKE

Zemljanke so kaš e, sezidane iz kamna, vkopane v zemljo
in pokrite s travno rušo z vseh strani, razen z vhodne.
Ležijo na pobo jih, da jih ne zalije voda. Primerne so za
shranjevanja poljskih pridelkov, saj zelo enakomerno
ohranjajo temperaturo in vlago skozi vse leto.

ZIDANI NOTRANJSKI
KOZOLEC

Dediš ina kozolca v Sloveniji je povezana z ve
sestavinami kulture in na ini življenja (živinoreja,
posamezna obrtna znanja (tesarstvo), na ini likovnega
izražanja itd. V kozolcu se spaja uporabnost in estetika. V
Hotedršici je še nekaj ohranjenih dvojnih zidanih
kozolcev ali »toplarjev«.

Vir: Bogataj, 1992; Ili , 2002; Mihevc et al., 1999; Brus, 1995b; Odlok …, 2003
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V modernem potrošniškem asu in »vsedopuš ajo im« spremembam se izgubljajo histori no
kulturne vrednote in deli kulturne dediš ine. V želji, da bi vse prenovili v modernem slogu in
mnogokrat s poceni materiali, pozabljamo, da se s tem izgublja globlji duhovni in eti no
kulturni pomen ter vidik krajine. Zelo dobra je misel na zavarovanje tistega, kar nam je ostalo.
Potrebni pa bodo tudi strožji predpisi glede novogradenj, predvsem v starem vaškem jedru.
Mnoge priložnosti so že zamujene: bombardiranje ob koncu vojne je prizadelo nekaj hiš ob
vaškem jedru in ob glavni cesti. Nekatere so sicer bile nadomeš ene z novimi, vendar brez
starih slogovnih zna ilnosti. Podrti so bili že mnogi kozolci in hiše: »Hmetova hiša« zaradi
ureditve poto ne struge, »Pri Vavknu« (hiša porušena 1995. leta, ker se ni vzdrževala in ni
bila naseljena), »Pri Žgajnarju« (hiša porušena 1995. leta zaradi enakih vzrokov kot hiša »Pri
Vavknu«) (Brus, 1995b).
Novogradnje ne pomenijo ve zna ilnega notranjskega kme kega stavbarstva, temve
mešanico razli nih slogov in oblikovanj brez slogovnih zna ilnosti starega dela naselja. Tudi
polnila med posameznimi hišami v starem jedru niso v skladu z njegovim slogovnim tipom
(Brus, 1995b).
Notranjska hiša v okolici Logatca ima vpliv gorenjske hiše in njena zna ilnost je
šesterostrani ni tloris z rizalitnim vhodom. Ponavadi je hiša pritli na, lahko tudi nadstropna
(bogatejše), naklon streh je približno 50° z velikim nadstreškom na vhodni strani. Strehe so
bile najprej krite s slamo, kasneje z ope nimi strešniki. Okna so številna in manjša. Vhodna
vrata so lesena in dvodelna, s polkrožno ali kvadratno kamnito kolono (Brus, 1995b).
Brus Branko v svoji študiji za program CRPOV tudi navaja, da bi bilo pri prostorskih in
izvedbenih aktih koristno upoštevati stališ a o ohranitvi temeljnih zna ilnosti zunanjš ine
zgodovinskega stavbarstva. Predlaga, da se graditeljem, ki bodo zapolnjevali prostor v jedru
vasi, finan no pomaga z dotacijami.

Fotografija 19: Del Tomažinovega mlina, kamor ponika Hotenjka. Preden voda ponikne v
skrivnostno podzemlje, pada na mlin in ga poganja. (Fotografija: Maja Rupnik, januar 2006)
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Fotografija 20: Plešnarjeva doma ija, ki jo sestavljajo hiša, hlev, senik in kaš a. Je ena
redkih ohranjenih doma ij na logaškem podro ju. (Fotografija: Maja Rupnik, januar 2006)
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8. MOŽNOSTI ZA RAZVOJ PODEŽELJA
Hotedršica ni bila nikdar velika turisti na to ka. Poznajo jo rekreativci zaradi številnih pešpoti
na Ravnik, v Žibrše, Ravne, v Zeleno in Žejno dolino. Znani so tudi pohodi na Javornik,
pozimi pa tek na smu eh po Hotenjskem podolju. Vsako pomlad Hotenjci organizirajo Tek
prijateljstva, ki združuje mnoge ljubitelje rekreacije.
V zadnjem asu se vse ve turistov ustavlja pri Tomažinovem mlinu ter poleg tega obiš ejo
znamenitosti, ki jih je S. Ili (2002) predstavila v zloženki Hotedršica z okolico, ki je del
zbirke Po poteh dediš ine od Idrijce do Kolpe.
Pri vprašanju možnosti za razvoj sem naredila SWOT analizo za naselje Hotedršica. SWOT
analiza je analiti no in strateško orodje planiranja. Temelji na poznavanju trenutnega stanja in
trendov. Iz narejene SWOT matrike se lahko oblikuje za asne razvojne cilje in vizije
nadaljnjega razvoja.
8.1.
•

SWOT analiza za okolje in prostor za naselje Hotedršica

Slabosti:
1. onesnaženost okolja z odlaganjem odpadkov v vrta e, jame in druge površine;
2. zunanji izgled vasi (neupoštevanje tradicionalnih elementov pri novogradnjah);
3. ni prostora za družabna sre anja, kjer bi se zbirali mladi, ni ustreznega kulturnega
prostora;
4. opuš anje kmetijskih dejavnosti in zaraš anje zemljiš in številnih stez;
5. neurejeno kanalizacijsko omrežje.

• Nevarnosti:

1. ekološka ogroženost – onesnaženost voda (kraško površje);
2. izguba stika mladih z doma im krajem;
3. izguba identitete prostora (popolna odsotnost kme kega prebivalstva, izguba
na ina kme kega na ina življenja);
4. nezadostno sodelovanje med vaš ani;
5. zapiranje raznih storitev (v vprašanju je delovanje pošte in knjižnice).

•

Prednosti:
1. ist podeželski zrak;
2. številne rekreativne površine (pešpoti, kolesarske poti, pohodniške ture);
3. relativen mir (ni hrupa);
4. dobre prometne povezave z ob inskim središ em (12 km), do Ljubljane 45 minut
vožnje;
5. štiriletna OŠ.

• Priložnosti:
1.
2.
3.
4.
5.

kme ki turizem v povezavi z ekološkim kmetovanjem;
ohranjanje naravne in kulturne dediš ine;
kolesarske in pohodniške poti;
šolske in u ne poti;
izoblikovanje videza podeželskega naselja.
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P2 številne rekreativne
površine
P3 relativen mir (brez
hrupa)
P4 prometne povezave
P5 šolstvo – štiriletna
OŠ
S1 onesnaženost
okolja – odpadki
S2 neupoštevanje
tradicionalnih
elementov pri
novogradnji
S3 ni prostora za
družabna sre anja
S4 opuš anje
kmetijskih
dejavnosti
S5 neurejeno
kanalizacijsko
omrežje
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N4

N5

storitev

nezadostno
sodelovanje med
vaš
ani raznih
zapiranje

izguba identitete
prostora

izguba stika mladih z
doma im krajem

ekološka ogroženost
voda

ekološko kmetovanje

šolske, u ne poti

kolesarski in
pohodniški turizem

Avtor: Maja Rupnik
P1 ist podeželski zrak

ohranjanje naravne in
kulturne dediš ine

Legenda:
P1–P5: prednosti
Pr1–Pr5: priložnosti
S1–S5: slabosti
N1–N5: nevarnosti

kme ki turizem

Preglednica 16: SWOT analiza za okolje in prostor za naselje Hotedršica
Pr1 Pr2 Pr3 Pr4 Pr5 N1
N2
N3
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Pri povezavi priložnosti in slabosti bi lahko s kme kim turizmom in ohranjanjem starih
kme kih gospodarstev pripomogli k ohranjanju tradicije gradnje na tem obmo ju. S kme kim
turizmom in ekološko pridelavo bi lahko ohranjali kmetijska zemljiš a in s tem nekoliko
zmanjšali vsesplošno opuš anje kmetijskih dejavnosti.
Vzgoja v šoli za osveš en odnos do naravne in kulturne dediš ine in kraja kot celote je nujna.
Navezava u encev na storitve, ki jih kraj v minimalnem obsegu ponuja, je bistvena za obstoj
nekaterih funkcij, posebej knjižnice.
V rastru priložnosti in prednosti se vidi, kako lahko prednosti, ki jih ima kraj, izkoristimo za
realizacijo priložnosti. ist podeželski zrak izboljša kakovost bivanja in obiskovanja kme kih
turizmom in koristenja kolesarskih in pohodniških poti. Številne rekreativne površine dajejo
možnost za razvoj predvsem kolesarskemu in pohodniškemu turizmu in lahko dopolnjujejo
ponudbo kme kega turizma.
8.2.

Pogled v prihodnost

Kljub navedenim priložnostim mislim, da kraja ni smiselno turisti no tržiti. Veliko bolj se je
smiselno osredoto iti na posebne ciljne skupine, ki bi danosti tega obmo ja razumele, cenile
in spoštovale. Kraj naj bi razvijal in ohranjal že obstoje o kulturno zapuš ino in varoval
naravno dediš ino. Vsekakor interes kraja ni množi ni turizem. Bolj pomembno je, da se kraj
oblikuje v razvito podeželje. Zato ni potrebna promocija kraja ampak predvsem tenko utnost
prebivalcev za ohranjanje podeželja. Smiselno je, da se obnovijo steze, ki so v veliki meri že
zaraš ene. Veliko se govori o nezadostni varnosti otrok, ki hodijo v šolo. e bi se speljala
ozna ena pot po stezah, bi bili otroci varni, hkrati pa bi se negovala zunanja podoba kraja.
Vsak robnik in vsak betonski zid in asfaltna površina uni uje podobo kulturne krajine. V
projekt ohranjanja podeželja bi moralo biti vklju eno vsako gospodinjstvo po svoji mo i.
Pri urejanju vrtov bi morali dajati prednost sadnemu drevju, starim sortam in listavcem. Razne
okrasne smreke in grmi so tujki v podeželskem obmo ju.
Nevarnosti, ki bi jih lahko prinesel pove an turizem so odpadki in pove an promet.
Pomembno je upoštevati dejstvo, da kraj leži na ob utljivi kraški kamnini. Kraški vodni
tokovi so namre zaradi skromnega strmca in podzemeljskega pretakanja ekološko zelo
ob utljivi. Velika prepustnost kraških kamnin in omejeno naravno iš enje v podzemlju
potencira ob utljivost kraških voda (Plut, 2002). Zaradi naštetega je nujna tudi ureditev
kanalizacijskega omrežja, ki pa je že v Operativnem planu odvajanja in iš enja komunalnih
odpadnih in padavinskih voda v ob ini Logatec. Kanalizacijski sistem v dolžini 5700 m in
istilna naprava obremenitve 600 PE naj bi bila zgrajena med leti 2010 do 2012. Za odvod
meteorne vode se bo uporabilo naravne danosti – predvsem ponikanje (Operativni program
…, 2004).
Pomembno je torej, da se prebudi zavest posameznikov in obudi ob utek za ohranjanje
podeželskega videza. Dejstvo je, da oskrbna mo Hotedršice slabi na ra un Logatca. Tako
ostaja naselju prvenstveno spalna vloga. Vprašanja zaradi ohranitve nekaterih storitvenih
dejavnosti npr. pošte in knjižnice so zelo umestna, saj je gravitacija Logatca precej mo na. V
Logatcu se je mo na storitvena ponudba z dvema nakupovalnima središ ema (Mercator in
Tuš) in industrijsko-obrtno cono Zapolje (bazen, savne, fitnes, masaže, gostinska ponudba,
možnost preno evanja itd.) v zadnjih nekaj letih pove ala. Skoraj tri etrtine delovno
aktivnega prebivalstva v naselju Hotedršica dnevno migrira na delo. S tem imajo možnost
koristiti ve jo trgovsko in drugo ponudbo izven naselja prebivališ a. Problemati en je tudi
delovni as storitev. Pošta je npr. odprta vsak dan dve uri v dopoldanskem asu, knjižnica pa
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samo ob sobotah dopoldne. V dopoldanskem asu pa je ve ina ljudi na delovnem mestu.
Vendar se zdi, da so se ljudje navadili in da predvsem starejše prebivalstvo še koristi storitve
pošte in knjižnice. Mislim, da je smiselno, da se prebivalcem še naprej zagotovi minimalno
infrastrukturo, ki jo kraj že ima (torej trgovino, pošto in knjižnico).
V kraju pa manjkata športni objekt in kulturni prostor. Ker je v letu 2006 na rtovana
preureditev prostora v stari šoli v vaškem jedru za knjižnico, bi bilo smiselno isto asno
prostor za knjižnico uporabljati tudi za manjše kulturne dejavnosti.
Športni objekt pa pogrešajo predvsem mladi, ki nimajo niti enega prostora, razen gostilne,
kjer bi se zbirali, družili in se športno ali kako druga e udejstvovali. Smiselna je povezava
gradnje športnega objekta pri šoli, ker bi s tem zagotovili telovadnico otrokom v vrtcu in šoli
in prostor za druge dejavnosti. Športni objekt je idejni predlog, ki že nekaj asa visi v zraku,
odvisen pa je od mnogih dejavnikov, med drugim tudi od rasti prebivalstva v krajevni
skupnosti.
Kras in njegove pojave, mo virja in drugo naravno in kulturno dediš ino bi bilo dobro
predstavljati našim otrokom, zato bi bilo smiselno oblikovati programe in u ne poti znotraj
šole za u ence in tiste skupine ljudi, ki jih to zanima. Teme so lahko razli ne: geografske,
zgodovinske, biološke, dendrološke …
Po poteh okrog Hotedršice že poteka LKT (logaška kolesarska transverzala), ki povezuje
90 km poti okrog ob ine Logatec, katere del je tudi Hotedršica. e bi bolje ozna ili te poti in
sestavili kakšno manjšo transverzalo v okviru LKT, bi bilo zelo uporabno tako za doma ine
kakor za (naklju ne) obiskovalce.
Pohodniška destinacija na Javornik je živa, ker že vrsto let prirejajo zimski pohod na Javornik
v spomin na hude boje Gradnikove brigade pod Javornikom decembra 1943. Plezalni klub
Ekstrem je pred leti za el organizirati no ne pohode na Javornik, ki so ob polni luni v mesecu
januarju. Tudi Športno društvo Hotedršica ve krat letno organizira pohod na Javornik.
eprav Hotedršica nima dobrih pogojev za kmetovanje, bi v okviru kme kega turizma lahko
razvili tudi ekološko pridelovanje hrane v manjšem obsegu – za doma e potrebe in potrebe
gostov.
Pri slabostih je potrebno omeniti vse bolj pere e vprašanje odpadkov, saj je v vrta asti
pokrajini ve divjih odlagališ , poleg tega je uporaba kmetijskih gnojil in škropiv precej
visoka.
Slabost je tudi ta, da je cesta skozi naselje slabo zavarovana, predvsem za pešce (otroke, ki
tod hodijo v šolo). Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o PUP (Ur. l. RS, 27/2005) za
naselje Hotedršica predvideva gradnjo plo nika oziroma pešpoti, ki pa morda ni najboljša
rešitev v zvezi z varnostjo v cestnem prometu. Kot že omenjeno, se mi zdi boljša rešitev
oživitev in ozna itev stez.
S sodelovanjem vaš anov in strokovnjakov ter z zainteresiranim vodstvom bi se to obmo je
lahko razvilo v prijeten podeželski prostor.
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9. ZAKLJU EK
Krajevna skupnost Hotedršica obsega 29,6 km² veliko ozemlje v ob ini Logatec. Leži v
podolju v dinarski smeri, ki je za etno v nizu kraških polj v Notranjskem podolju. Obmo je
gradijo apnenci in dolomiti. Lo i jih Idrijski prelom. Tektonsko se obmo je deli na Idrijskožirovsko ozemlje in Hrušico.
Obmo je Hotedršice spada v zmernokontinentalno podnebje zahodne in južne Slovenije. Ima
submediteranski padavinski režim. V povpre ju pade 1850 mm padavin, ki so sorazmerno
enakomerno porazdeljene preko celega leta z izrazitim jesenskim viškom oktobra in
novembra in neizrazitim spomladi. Povpre na temperatura je okrog 7,8 °C. Okrog 89 dni na
sezono so tla prekrita s snegom. Zaradi lege se pogosto pojavlja temperaturna inverzija.
Reliefno in na podlagi višine in litologije sem obmo je razdelila na štiri pokrajinskoekološke
enote.
Kraški ravnik je uravnava, vglobljena med tektonsko pogojeni rebri Hrušice in Rovtarskih
planot. Pripada geološki enoti Hrušica. Na apnen asti litološki podlagi so se oblikovale
številne vrta e, jame, požiralniki in brezna. Edino površinsko teko a voda je Hotenjka, ki pa
ponikne takoj, ko zapusti svoj prodni vršaj. Ve ji del kraškega ravnika je poraš en z gozdom
(Novi Svet). Na dnu podolja jugozahodno od vasi so obdelovalne njive in nekaj pašnikov. V
Novem Svetu so le posamezne njive. Njive boljše kakovosti so na vršaju Hotenjke (obmo je
vasi).
Posebnost tega obmo ja je stik površinske in podzemeljske re ne mreže ali kontaktni kras. To
je oblika fluviokrasa, kjer se prepletajo fluvialne in kraške oblike.
Dolinska dna na dolomitu in holocenskih naplavinah zajemajo Žejno in Zeleno dolino. Poleg
dolomita so na dnu dolin prisotne še holocenske naplavine, ki sestoje iz gline, peska in proda.
Te so vzrok za nastanek hidromorfne prsti in posledi no mo virske vegetacije. Mo virski
travniki v zgornjem in srednjem delu Žejne doline in tudi v Zeleni dolini nudijo življenjski
prostor mnogim rastlinskim in živalskim vrstam. Temperaturni obrat je zaradi dolinske lege še
nekoliko bolj izrazit. Dolinska dna ob strugah poraš ajo travniki, ve ji del predstavljajo
mokrotni travniki. Višje po pobo ju sre ujemo travnike na strmini in še višje gozd. Njive so le
posamezne.
Vzpeti svet na dolomitu je ostanek starejše uravnave. Zajema Ravnik, del Žibrš, Breš ev hrib
in Sleme. Dolomitna podlaga omogo a površinsko odtekanje manjših nestalnih pritokov
Hotenjke in Žejskega potoka. Obmo je sega nad temperaturno inverzijo. Poleg erozijskih
jarkov pritokov Hotenjke in Žejskega potoka je pogosta reliefna oblika dolek (dolec). Prst je
primerna le za pašnike in travnike.
Vzpeti svet na apnencu zaznamujejo velike površine gozdov. Nad nadmorsko višino 600 m se
površje naglo vzpenja in doseže vrh v Travnem vrhu (930 m). Južni del krajevne skupnosti je
izrazito vrta ast in gozdnat. Obmo je je neposeljeno.
Prebivalstvo je v župniji Hotedršica naraš alo vse od leta 1754 do 1890. Do druge svetovne
vojne se je stabiliziralo na okoli 900 prebivalcev. Davek vojni je bil velik. Leta 1948 je bilo le
še 700 prebivalcev. Ta številka se je do popisa 1991 samo še zmanjševala. Pri popisu 2002 pa
je prebivalstvo spet preseglo številko 700, s tem da je med leti 1966 in 2002 samo v naselju
Hotedršica prebivalstvo naraslo za 30 %, medtem ko je v Novem Svetu, na Ravniku in v
Žibršah upadalo. Hotedršica je manjši otok koncentracije prebivalstva znotraj sklenjenega
obmo ja depopulacije. V prihodnosti je pri akovati nadaljevanje blage koncentracije
prebivalstva v Hotedršici. Ravnik in Novi Svet sta podvržena staranju in odseljevanju
prebivalstva in deagrarizaciji. Upad kme kega prebivalstva je bilo v tridesetletnem obdobju
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slediti v vseh treh naseljih, najbolj intenzivno v razloženem naselju samotnih kmetij Novem
Svetu, kjer se je kme ko prebivalstvo zmanjšalo do 90 %.
Zaradi litoloških in pedoloških lastnosti prebivalstvo na tem obmo ju nikdar ni bilo povsem
agrarno. Poljedelstvo in živinorejo so dopolnjevali z izkoriš anjem gozda in s prevozništvom.
Na polovici prejšnjega stoletja je bila v predelu samotnih kmetij in zaselkov ter na travniških
in pašniških podro jih v ospredju živinoreja. Povojna preusmeritev v industrijo in s tem
zmanjševanje števila kme kega prebivalstva je seglo tudi na logaško obmo je.
Zaradi slabih pogojev za kmetovanje je bila preusmeritev v industrijo edini izhod iz
gospodarske nerazvitosti. Po vojni sta se v Logatcu odprla lesnopredelovalna industrija KLI in
Valkarton (1970), ki sta zaposlovala tudi del prebivalstva iz Hotedršice, Ravnika in Novega
Sveta.
Danes je najve ji delež aktivnega prebivalstva zaposlen v storitvenih dejavnostih (Hotedršica
49 %, Novi Svet 46 %). V kmetijskih dejavnostih je zaposlen le manjši delež prebivalstva (3
% delovno aktivnega prebivalstva v Hotedršici in 6 % v Novem Svetu). Med obrtnimi
dejavnostmi prevladujejo predelovalne dejavnosti, nekaj je gradbeniških dejavnosti in nekaj
prometnih.
Obmo je krajevne skupnosti Hotedršice je bogato z naravno in kulturno dediš ino, ki pa jo
lahko ljudje z nespametnimi dejanji povsem uni imo. Pomembno se je zavzeti za osveš anje
in usmerjanje krajanov, da pridobijo ob utek za ohranjanje in varovanje okolja, v katerem
živimo. Smiselno se je ukvarjati z vprašanjem, kako ohranjati oziroma razviti celotno podobo
podeželja, ki izginja in kako na im bolj skladen na in z naravo razviti vas.
V preteklosti so ljudje živeli veliko bolj skladno z naravo, bolj so jo poznali, upoštevali in ji
bili hvaležni. Kupiti se da prakti no vse. Izgublja pa se vrednost, ki jo je nekdaj oblikoval
trud, znanje in sodelovanje z naravo. Pravega znanja ne dobimo na vsakem koraku. Tradicija
in dediš ina naših prednikov se izgublja v senci potrošništva, dostopnosti cenenih materialov
in nezahtevnosti sodobne družbe. loveške vrline so redkost, strani asopisov in mnogih revij
pa polnijo informacije o življenju tistih, katerih Bog so mo , slava in denar.
Resni no si želim, da bi se ljudje nekega dne zbudili iz filma potrošništva in da bi nam s
trudom in izobraževanjem uspeli ponesti kulturo bivanja na višji nivo in da razvoja ne bi
povezovali toliko z »imeti« temve z »dati«.
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SUMMARY
Hotedršica local community comprises an area of 29,6 km² in Logatec municipality. It is
situated in podolje in dinaric course, which is the first one in a string of karst fields in
Notranjsko podolje. The area is built of limestones and dolomites, which are parted by Idrijski
prelom (fault). Tectonically, the area is divided into Idrijsko–žirovsko ozemlje (area) and
Hrušica.
The area of Hotedršica belongs to moderate-continental climate of western and southern
Slovenia. It has the submediterranean precipitational regime. In average, there are 1850 mm
of precipitation; those are quite proportionally divided over the whole year with a distinctive
autumn culmination in October and November, and an undistinctive spring culmination. The
average temperature is around 7,8 °C. About 89 days in a year the ground is covered with
snow. Due to area's position, temperature inversion is not uncommon. With underground
following of the waters, karst bifurcation between Jadransko and rno morje (sea) has been
found. The waters of Hotenjka, Žejni potok and Pikeljš ica subterraneanly flow towards the
springs of Ljubljanica and towards Podroteja and Divje jezero (lake).
Based on relief, altitude and lithology, I have divided the area in four landscape-ecological
units: karstic ravnik (level country), valley bottoms on dolomite and quartar deposits,
elevated areas on dolomite and elevated areas on limestone.
On the border of limestone and dolomite we can talk about contact karst, which is a form of
fluviokarst, where fluvial and karstic forms intertwine. It is a contact of superficial (surface)
and subterranean drenage system.
Population of Hotedršica parish kept growing between years 1754 and 1980. Up to 2nd world
war it has stabilised at cca. 900 inhabitants. War's death toll was high. In 1948, only 700 were
left and the number kept lowering until 1991 census. However, the 2002 census showed the
population once again reaching the number 700; between 1966 and 2002 in Hotedršica
settlement alone, the population grew for 30 %, whilst in Novi Svet, Ravnik and Žibrše it
decreased. Hotedršica is a smaller "island" of concentrated population inside the closed area
of depopulation and deagrarization. In the future, further mild concentration of population in
Hotedršica is to be expected. Ravnik and Novi Svet are subject to aging and emigrating of
population, and to deagrarisation. The decrease of rural population has in three-decade period
been obvious in all of the three settlements, most intensively in the dispersed settlement of
solitary farms Novi Svet where rural population decreased for about 80 to 90 %.
Due to lithological and pedological characteristics, the population in this area has never been
completely rural. Forrest exploitation and transporting have been added to farming and cattlebreeding.
Around 1950, catlle-breeding was the main activity in the area of solitary farms, small
settlements and on grassland and pastures. The growth of industry after the war, which led to
the decrease of rural population, found its way also to Logatec area.
Bad conditions for farming had caused the people having their only choice in diverting to
industry and thus escaping economical underdevelopment.
Today, the largest share of active population is employed in service activities (Hotedršica 49
%, Novi Svet 46 %). Farming and agriculture employ only a small portion of population (3 %
of working population in Hotedršica and 6 % in Novi Svet). In industrial activities, processing
industry holds the leading position, but there are as well a few building industries and traffic.
The area of Hotedršica local community is rich in natural and cultural heritage, which can on
the other hand, be all too quickly destroyed by unwise human actions. It is important to bring
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to the local inhabitants' attention the significance of preservation and protection of our
environment. We have to try to answer the question of how to preserve or, better still, further
develop the whole image of a disappearing rural country and how to develop the area in tune
with nature.
In the past, people lived more connected with the nature, they knew it better, considered it
carefully and expressed their gratitude to it. Today, virtually everything is for sale. But the
value, once formed by effort, knowledge and cooperation with nature, is disappearing. The
true knowledge is not available on every corner. Tradition and heritage of our predecessors
are being lost in a shadow of mass consumption, availability of cheap materials and
unpretentiousness of modern society. Human virtues are rare and sparse; the pages of many
newspapers and magazines are full of information on lives of those, who claim their power,
glory or wealth as their god.
Indeed, I wish for people some day to wake up from the illusion of consumption, so that with
many effort and education we could succeed in bringing the culture of our lives to a higher
level where our development would not be ruled by »having«, but by »giving«.
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