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IZVLEČEK
Upravljanje in razvojne možnosti krajinskega parka Zajčja dobrava
Zajčja dobrava je eden od najmanjših krajinskih parkov v Sloveniji. Območje Zajčje
dobrave je bilo zavarovano kot krajinski park leta 1972. Poleg krajinskega parka ima
Zajčja dobrava tudi naravovarstveni status lokalne naravne vrednote. Park leži
severovzhodno od centra Ljubljane, bolj natančno v vzhodnem delu kraja Zadobrova.
Zajčja dobrava je nekakšen zeleni otok znotraj suburbanega vzhodnega dela MOL. Spada
med zelene površine MOL. Od zavarovanja območja ni bilo izvedenih nobenih konkretnih
okoljevarstvenih oz. naravovarstvenih ukrepov, ki bi prispevali k varovanju območja.
Odlok o zavarovanju se do danes ni spremenil oz. posodobil. V njem ni zapisanih točnih
ukrepov, prav tako ni določen upravitelj. Zdi se, da upravljanja v parku sploh ni. V
prihodnjih letih je načrtovan nov, posodobljen odlok, ki bo določal upravitelja parka in
podal smernice varovanja in nadaljnjega razvoja območja. Park ima veliko možnosti za
razvoj, vendar je predpogoj nov odlok, na podlagi katerega bo možno načrtovanje razvoja.
Razvoj območja je odvisen od upravljanja, zato je brez upravitelja onemogočen oz. otežen
tudi razvoj. Zajčja dobrava je priljubljena rekreacijska točka za krajane in okoliške
prebivalce, ki bi lahko z malo investiranja postala zgled urejene zelene površine na eni
strani in trajnostno naravnanega krajinskega parka z mnogimi razvojnimi možnostmi na
drugi strani.
Ključne besede: Zajčja dobrava, krajinski park, odlok o zavarovanju, upravljanje,
razvojne možnosti
ABSTRACT
Management and development possibilities of the Zajčja dobrava landscape park
Zajčja dobrava is one of the smallest landscape parks in Slovenia. The area of Zajčja
dobrava has been protected as a landscape park in 1972. Besides being a landscape park,
Zajčja dobrava also has an environmental status of a local natural value. The park is
located in the north-eastern part of Ljubljana, in the eastern part of Zadobrova. In a way,
Zajčja dobrava is like a green island within the eastern part of the suburban City
Municipality of Ljubljana. It is one of the green areas of the city. Since the park has been
protected as a landscape park, there have been no actual environmental measures that
would contribute to protecting this area. Up until today no changes or updates have been
made in the decree of protection. The decree contains no exact measures and it also does
not name a manager of this area. It seems as if the park does not even have one. Plans are
being made for a new, updated decree that is supposed to come into force in the next
years. This decree is going to name the manager of the regional park, set protection
guidelines and introduce a development plan of the area. The park has a lot of possibilities
for development, but a new decree is crucial. The park development also depends on the
management. Without a manager, development is much more difficult if not impossible.
Zajčja dobrava is a popular recreation area for townspeople and residents of the area.
With some new investments, it could become an example of a green area on one hand and
an example of a sustainable landscape park with many development possibilities on the
other.
Key words: Zajčja dobrava, landscape park, decree of protection, management,
development possibilities
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1. UVOD
Krajinski park Zajčja dobrava je mnogim neznan oz. ne vedo, da je sploh zavarovan kot
krajinski park. Iz tega sledi dejstvo, da ni tako promoviran s strani Mestne občine
Ljubljana (MOL) in medijev. V parku se odvijajo različni dogodki in prostovoljne akcije,
vendar zanje večinoma vedo le krajani in člani turističnega društva Zajčja dobrava. Člani
turističnega društva skrbijo, da se odvijajo dogodki tudi na tem obrobnem delu Ljubljane
in da krajani ostanejo povezani, s tem da skupaj skrbijo za ohranjanje lepote narave.
Zajčjo dobravo težko primerjamo z drugimi večjimi krajinskimi parki, a ji je vseeno
potrebno posvetiti več pozornosti. Danes je park namenjen rekreaciji (sprehajanje, tek,
kolesarjenje itd.). Včasih je imel park drugo funkcijo, in sicer je bil namenjen odlaganju
odpadkov. Z lokalno pobudo so park očistili in ga zavarovali kot krajinski park oziroma
kot prvi mestni park v Ljubljani. Problem, ki je še danes aktualen, je, da park nima
upravitelja, kot ga imajo ostali krajinski parki v Ljubljani in celotni Sloveniji. Potemtakem
ni bilo veliko storjenega na področju razvoja parka. Čez park je narejena makadamska pot,
a je v slabem stanju, saj ima veliko jamic, nastalih zaradi dežja, drugih vremenskih pojavov
in motornih vozil. Tudi otroška igrišča so že dolgo v slabem stanju, zato jih ne uporablja
toliko otrok kot včasih. Primerov renovacije je kar nekaj in škoda bi bilo, da stvari ostanejo
take, če je možnost, da se zadeve izboljšajo.

1.1.

Namen, cilji in hipoteze

Namen zaključne seminarske naloge je raziskati razvojne možnosti krajinskega parka
Zajčja dobrava. Glede na majhnost in neprepoznavnost parka bom skušala oblikovati
smernice za uspešnejše promoviranje in povečanje obiska parka.

Cilji zaključne seminarske naloge:






geografsko preučiti območje krajinskega parka Zajčja dobrava,
raziskati okoliščine nastanka krajinskega parka,
raziskati dosedanja prizadevanja za varovanje območja,
opisati stanje, lastništvo in upravljanje krajinskega parka,
preučiti razvojne možnosti krajinskega parka s pomočjo SWOT analize in
predlagati smernice za nadaljnji razvoj.

Hipotezi:
H1: Na podlagi pregleda literature predpostavljam, da doslej ni bilo izvedenih večjih
naravovarstvenih posegov oz. vpeljanih ukrepov v smislu varovanja območja krajinskega
parka.
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H2: Predpostavljam, da ima krajinski park Zajčja dobrava veliko razvojnih možnosti, saj
gre za majhno območje znotraj Mestne občine Ljubljana z odlično lokacijo za privabljanje
okoliških prebivalcev z namenom oddiha od mestnega vrveža in rekreacije na prostem.

1.2.

Metode dela

Zaključno seminarsko nalogo sem razčlenila na dva dela. Prvi del sestavljajo teoretska
izhodišča, drugi del pa je sestavljen iz empiričnega oz. praktičnega dela raziskovanja.
Teoretski del je sestavljen na podlagi pregleda različne literature, ki je povezana z
raziskovalno tematiko in je smiselna za razumevanje problema. Literatura obsega tako
tiskane kot spletne vire (monografije, članki, zborniki, karte itd.). V tem delu sem
uporabila deskriptivno ali opisno analizo raziskovanja.
Praktični del raziskovanja sem opravila na terenu. Ogledala in preučila sem območje
krajinskega parka Zajčja dobrava. Poleg tega sem opravila še dva intervjuja z osebama, ki
poznata območje oz. sta vključeni v njegovo upravljanje in razvoj. Končne ugotovitve
raziskovanja pa bom prikazala s SWOT analizo in modelom razvoja krajinskega parka.

1.2.1. Intervju
Intervju je ena od metod zbiranja podatkov pri raziskovanju. Gre za vnaprej načrtovan in
organiziran pogovor med dvema osebama, od katerih ena vodi pogovor oziroma sprašuje,
druga oseba pa odgovarja.
Po definiciji SSKJ je intervju javnosti namenjen pogovor, v katerem kdo odgovarja na
pripravljena vprašanja oziroma zbiranje podatkov z ustnimi vprašanji in odgovori
(Intervju. SSKJ, 2017). Terminološka podatkovna zbirka odnosov z javnostmi pa definira
intervju kot kvalitativno metodo zbiranja in analize podatkov, za katero je značilna
neposredna komunikacija med intervjuvancem in moderatorjem, pri kateri moderator
zastavlja vprašanja, intervjuvanec pa odgovarja. Poleg tega je intervju tudi novinarsko
besedilo informativne zvrsti, v katerem novinar prek dialoga z relevantno osebnostjo
pridobiva informacije ter ugotavlja mnenja in stališča intervjuvanca (Intervju. Termania,
2017). Intervjuji spadajo med zahtevnejše metode zbiranja podatkov, hkrati pa so ti
podatki eden izmed najbogatejših virov informacij. Intervjuje delimo po stopnji
strukturiranosti, enotnosti in stalnosti vrstnega reda vprašanj, ki jih postavljajo
spraševalci. Tako poznamo tri vrste intervjujev: strukturirani, delno strukturirani in
nestrukturirani ali poglobljeni/globinski intervju (Bregar, Zagmajster, Radovan, 2010).
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1.2.2. Analiza SWOT
Mnogi tradicionalni pristopi k razvoju določene strategije imajo prvo fazo, ki analizira
zunanje in notranje dejavnike, temu sledi zamišljanje vizij, na koncu pa sledi načrtovanje.
V fazo analize je pogosto vključena SWOT (Strengths/Prednosti, Weaknesses/Slabosti,
Opportunities/Priložnosti, Threats/Nevarnosti) analiza (Hetzel Silbert, Silbert, 2007).
SWOT analiza vključuje štiri vidike, na katere vplivajo notranji in zunanji dejavniki. Določi
se prednosti in slabosti, ki so pod vplivom notranjih dejavnikov, zunanji dejavniki pa
vplivajo na priložnosti in nevarnosti. Pri notranjih dejavnikih imamo vpliv, da se lahko
prilagodimo, razvijemo ali kako drugače ukrepamo, saj je problem/predmet preučevanja
oz. analiziranja v območju lastnega vpliva. Priložnosti in nevarnosti pa se nanašajo na
zunanje dejavnike, na katere nimamo vpliva in ne moremo neposredno sami narediti
ničesar kot le to, da prilagodimo notranje lastnosti (Analiza SWOT, 2018). Z določitvijo
omenjenih štirih komponent dobimo celovit pogled na problematiko. Namen SWOT
analize je pomoč pri strateških odločitvah in načrtovanju. Omenjeni pristop se uporablja
z namenom, da bo končni rezultat uravnotežena analiza od znotraj in zunaj (Hetzel Silbert,
Silbert, 2007). Splošna načela, ki temeljijo na SWOT analizi, so, da gradimo na prednostih,
odpravimo pomanjkljivosti, izkoristimo priložnosti in se izogibamo nevarnostim (Analiza
SWOT, 2018).

6

2. GEOGRAFSKI ORIS PREUČEVANEGA OBMOČJA
Krajinski park Zajčja dobrava leži v Četrtni skupnosti (ČS) Polje na vzhodnem delu MOL v
Osrednjeslovenski statistični regiji. Leži v dveh katastrskih občinah, in sicer v katastrski
občini Zadobrova in katastrski občini Slape. Obsega del kraja Novo Polje in naselja Zgornja
Zadobrova. S svojimi 65 ha sodi med najmanjše krajinske parke v Sloveniji. Poleg
krajinskega parka je tudi naravna vrednota z oznako nižinski gozd na Ljubljanskem polju.

2.1.

Četrtna skupnost Polje

ČS Polje je ena od 17. četrtnih skupnosti MOL. Njena površina znaša okoli 2.210 ha. Na
območju je 12 krajev, kjer živi okoli 20.000 prebivalcev (Četrtna skupnost Polje …, 2015).
Krajevni leksikon Slovenije jih opredeljuje kot kraje, saj nimajo vseh lastnosti naselij.
Poleg tega se kraji »zlivajo« en v drugega, zato jim je težko določiti meje.
Kraji, ki spadajo v ČS Polje, so: Polje, Novo Polje, Zalog, Zadobrova, Vevče, Zg. Kašelj, Sp.
Kašelj, Slape, Podgrad, Gostinca, Gradovlje in Podgorje. ČS Polje leži vzhodno od centra
Ljubljane. Na severu jo obdaja reka Sava, na jugu in vzhodu pa Ljubljanica. Na zahodu je
meja med četrtnimi skupnostmi vzhodna obvoznica oz. avtocestni obroč. Kraji ČS Polje
imajo tako kot mnogi drugi kraji in vasi v Sloveniji dolgo in bogato zgodovino. Predvsem
je pomembno obdobje Rimljanov, saj iz tistega časa segajo prvi zametki krajev na levem
bregu Ljubljanice in desnem bregu Save (Četrtna skupnost Polje …, 2015).
Slika 1: Četrtna skupnost Polje in lega krajinskega parka Zajčja dobrava
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2.1.1. Slape
Slape so strnjen obcestni kraj, ki je nastal ob rečnem bregu Ljubljanice. V bližini kraja je
še vedno več izvirov pitne vode, ki se zlivajo v reko. Po izvirih naj bi kraj tudi dobil ime.
Na severnem delu kraja so tako kot včasih še danes polja. Slape so bile prvič omenjene
leta 1433. Ker so na tem delu Ljubljanice številne brzice, je pretok vode hitrejši. Zaradi
hitrejšega pretoka so na tem območju nastajali številni mlini (Slape …, 2015).
V Slapah nikoli ni živelo veliko število prebivalcev. Večinsko prebivalstvo je bilo kmečkega
porekla. Pomembna je bila izgradnja umobolnice, ki je omogočila več delovnih mest
predvsem za tamkajšnje domačinke. Po 2. svetovni vojni je sledilo obdobje pospešene
gradnje stanovanjskih hiš in tudi nekaj blokov. Pomemben zaposlitveni obrat je bila tudi
Papirnica Vevče (Slape …, 2015).

2.1.2. Zadobrova
Zadobrova je kraj, ki je razdeljen na Zgornjo in Spodnjo Zadobrovo. Zgornja in Spodnja
Zadobrova ležita na skrajnem severovzhodu Ljubljane. Kraja sta se razvila na produ, ki ga
je nalagala reka Sava. Reka je ves čas spreminjala svojo strugo in velikokrat tudi
poplavljala, zato so se krajani prilagodili razmeram in ugotovili, katere pridelke lahko
sadijo in katere ne (Zadobrova …, 2015). Zadobrova je starejši kraj, ki je bil dolgo izrazito
agrarno usmerjen. Danes se je agrarna funkcija zmanjšala, saj ima kraj predvsem bivalno
funkcijo.

2.1.3. Novo Polje
Novo Polje je novejši kraj, ki je začel nastajati po 2. svetovni vojni, ko se je začelo množično
priseljevanje. Kraj se je razvil severno od železniške postaje Polje in se je skozi čas združil
z Zadobrovo, zato je danes težko določiti mejo med omenjenima krajema. Gre za manjši
kraj, ki se je razvil ob Zadobrovški cesti in ga sestavljajo povečini enodružinske hiše in
nekaj starejših stanovanjskih blokov.

2.1.4. Zalog
Zalog je kraj, ki je od zgoraj opisanih krajev največji. Leži vzhodno od krajinskega parka
Zajčja dobrava. Vzhodni vhod v park je torej iz Zaloga, saj do tja seže območje parka. Zalog
je bil že v preteklosti industrijsko območje, industrijski obrati pa so spodbudili tudi
izgradnjo stanovanjih blokov. Danes je Zalog še vedno industrijsko usmerjen, v njem pa
prevladujejo stanovanjski bloki in enodružinske hiše. Sedež ČS Polje se je pred nekaj leti
preselil prav v Zalog v prostore objekta Center Zalog.
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3. VARSTVO NARAVE
3.1.

Zelene površine

Zajčja dobrava je krajinski park znotraj urbanega oz. suburbanega območja Ljubljane. Je
zelena površina, ki ima za okoliško prebivalstvo predvsem rekreacijsko vlogo.
Zelene (urbane) površine so nepozidane površine znotraj mestnega območja, ki jih je
človek ustvaril za izpolnjevanje svojih potreb, predvsem za preživljanje prostega časa.
Poznamo več tipov zelenih površin: površine za oddih, rekreacijo in šport, parki, površine
za vrtičkarstvo, pokopališča in druge urejene zelene površine. Poleg tega delimo zelene
površine na javne in zasebne.
Veliko avtorjev, ki se ukvarja z zelenimi površinami, je mnenja, da je pojem zelenih
površin nedvomno povezan z mestno strukturo. Torej gre za povezavo narave, človeka in
mesta. Urejanje, upravljanje in načrtovanje zelenih površin so pomembnejše teme pri
načrtovanju mestnega prostora 21. stoletja. Kakovostne zelene površine so osrednji
element pri zagotavljanju kakovostnega življenjskega prostora, saj vplivajo na mestno
pokrajino, biotsko raznovrstnost, zdravje in počutje ljudi ter prispevajo h gospodarski
koristi. Kakovostne zelene površine temeljijo na konceptu trajnostnega urbanega razvoja,
ki je ključen element mestnega tkiva za doseganje čim večje stopnje sonaravnosti
(Zakovšek, 2016).
Ljubljana ima kar 560 m² zelenih površin na prebivalca, kar jo uvršča na sam vrh
evropskih držav. Leta 2016 je dobila naziv zelene prestolnice Evrope. Zelene površine v
Ljubljani so pretežno gozdne in kmetijske. V samem mestnem jedru naj bi bilo okoli 106
m² zelenih površin na prebivalca. Večina stanovanjskih kompleksov je od samih zelenih
površin oddaljena največ 300 metrov (Žibret, 2017).
MOL ves čas skrbi, da so zelene površine urejene, s tem pa mislim predvsem na mestno
jedro. Pomembno je, da občina enako mero pozornosti posveti tudi ostalim zelenim
površinam v okolici Ljubljane. Zajčja dobrava ima pri tem prednost, saj je majhna in dobro
dostopna. Glede na to, da večina ljubljanskega prebivalstva živi na obrobju oz. v okoliških
predelih Ljubljane, bi bilo nujno urediti zelene površine tudi tam. Tako bi bile urejene
urbane zelene površine dostopne še večjim množicam, kar bi dalo Ljubljani in njeni okolici
še večjo vrednost v smeri urejanja zelenih površin in bi predstavljala še večji zgled ostalim
državam.

3.2.

Ohranjanje in varstvo narave na Slovenskem skozi zgodovino

Varovanje okolja in narave je aktualna tematika šele v zadnjih desetletjih. Seveda se je o
tem razpravljalo že prej, vendar je pomembnejši porast opaziti v 21. stoletju. Pred tem je
bil v ospredju človek in zadovoljevanje njegovih potreb ter povečevanje splošne blaginje
družbe. Ko pa smo se končno zavedali, da za okoljsko neskrbnim delovanjem človeka tičijo
posledice, smo začeli na svet gledati malo drugače. Začeli smo se zavedati, da okolja in
narave ne moremo jemati za samoumevna.
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Začetki zanimanja za varovanje narave na Slovenskem segajo v konec 19. in začetek 20.
stoletja. Avstro-Ogrska je izdala prve varstvene predpise in okrožnice o varovanju
koristnih ptic ter ogroženih rastlinskih vrst. V tistem času so nekateri posamezniki
predlagali zavarovanje posameznih delov narave (npr. Dolina Triglavskih jezer) in
varstvo jam. Leta 1919 je nastala prva slovenska društvena organizacija za varstvo narave
Odsek za varstvo prirode in prirodnih spomenikov pri Muzejskem društvu v Ljubljani.
Najpomembnejše delo je bila Spomenica, v kateri je bil podan predlog za ustanovitev več
zavarovanih območij in za zavarovanje rastlinskih in živalskih vrst ter jam itd. (Berginc,
Kremesec Jevšenak, Vidic, 2006, str. 9).
Slovenija je imela z vidika zakonodaje kmalu po koncu 2. svetovne vojne samostojen in od
Jugoslavije neodvisen sistem varstva narave. Po 2. svetovni vojni je bila ustanovljena prva
poklicna strokovna služba za varstvo narave v okviru službe za varstvo kulturne dediščine
(Berginc, Kremesec Jevšenak, Vidic, 2006, str. 9).
Leta 1970 je bil sprejet Zakon o varstvu narave, ki je poleg varstva delov narave urejal
tudi varstvo narave v celoti. Izvajanje tega zakona ni bilo mogoče, ker takratna družba in
politika nista bili ustrezni. Zakon ni zaživel prav v delu celotnega urejanja varstva narave.
Leta 1976 sta bila na podlagi Zakona o varstvu narave sprejeta odloka o zavarovanju
redkih ali ogroženih rastlinskih in živalskih vrst (Berginc, Kremesec Jevšenak, Vidic, 2006,
str. 10).
Leta 1981 je bil sprejet Zakon o naravni in kulturni dediščini, ki je nadomestil Zakon o
varstvu narave iz prejšnjih let. Tako je nastal zakon, ki se je nanašal na naravo in kulturo.
S tem je bil storjen korak nazaj od celotnega varstva narave, ki ga je uzakonil prejšnji
zakon. Leta 1993 je bila sprejeta vladna uredba, s katero se je seznam zavarovanih
živalskih vrst bistveno povečal. Zavarovali so skoraj vse vrste ptičev in prvič vse tri velike
zveri (medved, volk in ris). Istega leta je bil sprejet Zakon o varstvu okolja, ki je pokrival
celotno varstvo okolja in narave. Postavil je izhodišča in načela, ki posegajo v urejanje
okoljskih vprašanj in problemov. Zakon je urejal tako varstvo človekovega okolja pred
onesnaževanjem vseh vrst kot tudi trajnostno rabo in varstvo naravnih dobrin (Berginc,
Kremesec Jevšenak, Vidic, 2006, str. 10–11).
Leta 1994 je bila postavljena ločnica med varovanjem narave in varovanjem kulturne
dediščine, s tem pa je bila mogoča večja suverenost varovanja narave. Začel se je proces
vzpostavljanja službe za področje varstva narave na vseh ravneh. Postopoma se je
razširilo slovensko vključevanje v mednarodna prizadevanja za varstvo narave. Leta 1999
je sledilo sprejetje Zakona o ohranjanju narave, ki predstavlja okvir za sistemsko ureditev
področja varstva narave (Berginc, Kremesec Jevšenak, Vidic, 2006, str. 11).

3.2.1. Zakon o varstvu okolja in Zakon o ohranjanju narave
Zakon o varstvu okolja iz leta 1993 je splošni sistemski zakon, ki celovito ureja varstvo
okolja. Poleg tega postavlja izhodišča in okvire za trajnostni razvoj. V zakonu sta
opredeljena temeljna pojma (okolje in narava, ki je del okolja), določena temeljna načela
varstva okolja in ukrepi varstva okolja. Zakon določa tudi spremljanje stanja okolja in
informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja ter javne službe
varstva okolja (Berginc, Kremesec Jevšenak, Vidic, 2006, str. 11).
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Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje razvoja, ki omogoča kakovostno
življenje za človeštvo in s tem ohranja biotsko raznovrstnost. Med cilje varstva okolja
prištevamo zmanjšanje in odpravljanje obremenjevanja okolja, ohranjanje oziroma
izboljšanje kakovosti okolja, trajnostno rabo naravnih virov, vzpostavitev porušenega
naravnega ravnovesja itd. (Berginc, Kremesec Jevšenak, Vidic, 2006, str. 13). Od leta 2004
pa je v veljavi nov zakon z enakim imenom, torej Zakon o varstvu okolja ali ZVO-1, ki
temelji na prejšnjem zakonu iz leta 1993 oz. ga nadgrajuje.
Zakon o ohranjanju narave iz leta 1999 je sistemski zakon ali predpis, ki predstavlja
celovit sistem pravnega varstva narave. Vzpostavlja svoje lastne mehanizme varstva, ki so
hkrati vpeti v sistem varstva okolja. V celoti je varstveno naravnan in zato intervencijski,
kar pomeni, da lahko posega na vsako drugo področje z neposrednimi in posrednimi
ukrepi varstva, v kolikor so izpolnjeni zakonsko določeni pogoji (Berginc, Kremesec
Jevšenak, Vidic, 2006, str. 11).

3.3.

Naravne vrednote

Zajčja dobrava je opredeljena kot naravna vrednota lokalnega pomena. V Atlasu okolja
(2018) je označena kot nižinski gozd na Ljubljanskem polju, južno od Spodnje Zadobrove
pri Ljubljani. Ker so za območje določili, da je nekaj posebnega, t.j. nižinski gozd oz. gozd,
ki ga je potrebno varovati oz. ohraniti, spada Zajčja dobrava v kategorijo ekosistemskih
naravnih vrednot.
''Naravne vrednote obsegajo vso naravno dediščino na območju Republike Slovenije.
Naravna vrednota je poleg redkega, dragocenega ali znamenitega naravnega pojava tudi
drug vredni pojav, del žive ali nežive narave, naravno območje ali del naravnega območja,
ekosistem, krajina ali oblikovana narava. To so geološki pojavi, minerali in fosili ter
njihova nahajališča, površinski in podzemski kraški pojavi, podzemske jame, soteske in
tesni ter drugi geomorfološki pojavi, ledeniki in oblike ledeniškega delovanja, izviri,
slapovi, brzice, jezera, barja, potoki in reke z obrežji, morska obala, rastlinske in živalske
vrste, njihovi izjemni osebki ter njihovi življenjski prostori, ekosistemi, krajina in
oblikovana narava.'' (Varstvo naravnih vrednot …, 2017).
Naravne vrednote se po pomenu delijo na naravne vrednote državnega in naravne
vrednote lokalnega pomena. Za naravne vrednote državnega pomena je pristojna država,
za lokalne naravne vrednote pa lokalna skupnost. Državnega pomena so vse naravne
vrednote v zavarovanih območjih, ki jih je ustanovila država, in vse podzemske jame
(Varstvo naravnih vrednot …, 2017).
Na območju naravnih vrednot so tako posegi kot tudi dejavnosti dovoljeni le, če ni drugih
prostorskih ali tehničnih možnosti. V tem primeru je posege potrebno opravljati tako, da
se naravna vrednota ne uniči in da se ne spreminjajo tiste lastnosti, zaradi katerih je bil
del narave klasificiran za naravno vrednoto. Na tej se praviloma ohranja prvotna raba,
možna pa je tudi takšna sonaravna raba, ki ne ogroža obstoja naravne vrednote in ne ovira
njenega varstva. Naravno vrednoto in njeno okolico se po predpisanem postopku lahko
uredi za obisk javnosti. Lahko se uredijo poti, razgledišča, počivališča, postavijo ograje,
informacijske table in ostalo (Varstvo naravnih vrednot …, 2017).
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Slika 2: Karta naravnih vrednot v Sloveniji

Vir: Karta naravnih vrednot, 2018.

3.4.

Natura 2000

Slovenija ima svoje kategorije varovanja posebnih območij, ki jih samostojno varuje in
ohranjuje, hkrati pa je vključena v evropsko mrežo varovanja določenih območij.
Območje Natura 2000 je evropsko omrežje posebnih varstvenih območij, ki jih je
ustanovila Evropska unija. Glavni cilj Nature 2000 je ohraniti biotsko raznovrstnost,
predvsem živalske in rastlinske vrste ter habitate, ki so redki oziroma ogroženi. Natura
2000 temelji na izvajanju dveh direktiv, in sicer direktive o habitatih in direktive o pticah.
Direktivi delujeta na podlagi trajnostnega razvoja, ki ne izključuje človeške dejavnosti. To
pomeni, da je razvoj prilagojen potrebam sedanjih rodov in hkrati ne škoduje prihodnjim.
Dejavnosti ne smejo ogroziti narave, ampak jo morajo ohranjati in varovati (O Naturi 2000
…, 2018). V Sloveniji spada pod Naturo 2000 kar 355 območij, od tega je 324 območij
določenih na podlagi direktive o habitatih in 31 na podlagi direktive o pticah. Pod Naturo
2000 spada 7.684 km² državnega ozemlja, od tega 7.678 km² na kopnem in 6 km² na
morju (podatki ZRSVN, 2016), kar je 37,16 % površine Slovenije. Območja obeh direktiv
se večinoma prekrivajo, saj je več kot polovica površin direktive o habitatih znotraj
območij direktive o pticah (Natura 2000 v Sloveniji …, 2018).
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Gozdovi zavzemajo z 71 % največji delež območij Natura 2000. Nad gozdno mejo je 5 %
območij, kmetijskih zemljišč in zemljišč v zaraščanju je 23 %, voda predstavlja 1 %,
pozidanih površin pa je 2 %. Poleg tega je kar 29 % območij Nature 2000 v zavarovanih
območjih (Natura 2000 v Sloveniji …, 2018).
Krajinski park Zajčja dobrava sicer ne spada pod območja Natura 2000, vendar pa znotraj
parka najdemo gozdno združbo (hrastovo-belogabrov gozd), ki je zaščitena/zavarovana
na podlagi direktive o habitatih.
Slika 3: Območja Natura 2000

3.5.

Zavarovana območja

Zavarovana območja so ena od kategorij varovanja okolja in narave v Sloveniji, ki se delijo
na različne podkategorije (poglavje 3.5.1). Zajčja dobrava spada pod zavarovana območja,
bolj natančno pa je zaščitena kot krajinski park.
Slovenija se zavzema za usmeritev k trajnostnemu razvoju. S tem se poudarja, da je
potrebno pri načrtovanju gospodarskih in drugih dejavnosti v ospredje postaviti
varovanje narave. Narava je namreč največje bogastvo in prepoznaven element Slovenije
(Markeš, 2016). Eden izmed ukrepov ob sprejetju Zakona o ohranjanju narave je bil
določiti zavarovana območja v Sloveniji. Zavarovanih je trenutno 269.475 ha oziroma
13,29 % slovenskega ozemlja (stanje do junija 2017) (Zavarovana območja …, 2017).
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Sobivanje varstva narave, kmetijstva, kulturne dediščine in turizma se že desetletja
uveljavlja na zavarovanih območjih. Zavarovana območja in še posebej naravni parki so
ključnega pomena pri ohranjanju narave. Poleg tega povezujejo varovanje narave in
ustrezne načine tradicionalne gospodarske rabe (Markeš, 2016).
Ustanavljanje zavarovanih območjih je pomembno iz več vidikov. Najpomembnejši vidiki
so ohranjanje biotske raznovrstnosti, pokrajinske pestrosti, naravnih vrednot itd. Poleg
tega so zavarovana območja prostori združevanja sektorskih politik, ozaveščanja javnosti
o pomenu, namenu in ciljih zavarovanja ter kakovostnega bivanja. V zavarovanih
območjih razvoj temelji na potencialih narave. Skoraj vedno so prisotne naravne omejitve,
ki so razumljene kot priložnost za bolj uspešen razvoj (Ogorelec, Zupanc, Hladnik, 2016).
3.5.1. Delitev zavarovanih območij
Zavarovana območja delimo v dve podskupini, širša in ožja zavarovana območja. Med
širša spadajo narodni, regijski in krajinski parki. Narodni park je obsežno območje z
mnogimi naravnimi vrednotami in z veliko biotsko raznovrstnostjo. V večinskem delu
narodnega parka je prisotna prvotna narava in njeni ekosistemi ter naravni procesi.
Znotraj narodnega parka je lahko tudi manjše območje večjega človekovega vpliva, ki
mora biti sonaraven. V Sloveniji imamo le en narodni park – Triglavski narodni park.
Regijski park je večje območje določenih naravnih ekosistemov, kjer prevladuje prvotna
narava. V tem območju ima človek nekoliko večji vpliv kot v narodnem parku, a je ta
uravnotežen z naravo. V Sloveniji imamo tri regijske parke. V zadnjo in najštevilčnejšo
kategorijo širših zavarovanih območij pa spadajo krajinski parki, katerih imamo v
Sloveniji kar 44. Krajinski parki so različnih velikosti. Gre za območje s kakovostnim in
lahko tudi dalj časa trajajočim prepletom človeka z naravo, ki se kaže kot velika ekološka,
biotska ali pokrajinska vrednost (Zavarovana območja …, 2017).
Med ožja zavarovana območja spadajo strogi naravni rezervat, naravni rezervat in
naravni spomenik. Najstrožje se varuje strogi naravni rezervat. V Sloveniji imamo en
strogi naravni rezervat, 56 naravnih rezervatov in 1164 naravnih spomenikov
(Zavarovana območja …, 2017).
Strogi naravni rezervat je območje življenjskih prostorov živih in neživih organizmov, ki
so lahko ogroženi, redki ali specifični za neko okolje. Sem spadajo tudi območja, ki so
pomembna za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Znotraj tega območja potekajo naravni
procesi brez človekovega vpliva. Naravni rezervat je manj stroga oblika prej opisanega
območja, saj na tem območju poteka uravnoteženo delovanje človeka, ki v naravi vzdržuje
in ohranja biotsko raznovrstnost. Naravni spomenik je območje, kjer je prisotna ena ali
več naravnih vrednot, ki so izjemnega pomena (Zavarovana območja …, 2017).
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Slika 4: Zavarovana območja v Sloveniji

3.5.2. Varstvena območja in njihovi varstveni režimi
Za vsa zavarovana območja obstajajo splošni varstveni režimi. V zavarovanih območjih se
ne izvajajo posegi in opravljajo dejavnosti, ki bi lahko ogrozili njihove cilje in namene.
Tako delimo zavarovana območja na tri varstvena območja, kjer veljajo posamezni
varstveni režimi. Tretje varstveno območje je namenjeno varovanju narave, ohranjanju
poselitve in pospeševanju trajnostnega razvoja. Na tem območju ni npr. dovoljeno izvajati
posegov in dejavnosti, ki bi lahko spremenile izgled pokrajine zavarovanega območja in
urejati novih območij za pridobivanje mineralnih surovin. Drugo varstveno območje je
pomembno območje, kjer je dovoljena tradicionalna raba naravnih virov, vendar pa naj bi
ta čim manj ogrožala naravo (Ogorelec, Zupanc, Hladnik, 2016). Na tem območju na
primer ni dovoljeno spreminjati rabe ekstenzivnih travnikov, graditi novih objektov razen
kozolcev, čebelnjakov in senikov, ki so namenjeni izključno kmetijski dejavnosti. Poleg
tega ni dovoljeno jahati in kolesariti izven poti, ki so temu namenjene. Prvo varstveno
območje pa je najpomembnejše glede varovanja narave. Predvsem se poudarja varstvo in
ohranjanje narave, prepovedano je odvzemati prostoživeče vrste rastlin in gliv, izvajati
melioracijska dela, prirejati kakršnekoli prireditve ali tekmovanja (izjema so
tradicionalne prireditve), uporabljati motorna vozila po gozdnih in kmetijskih cestah ter
kolesa, razen na za to določenih cestah in poteh (Ogorelec, Zupanc, Hladnik, 2016).
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3.5.3. Razvojne možnosti zavarovanih območij
Zavarovana območja so izjemnega pomena, saj imajo poleg načelne vrednosti tudi
ekonomski, okoljski in družbeni potencial. Ti potenciali so bistveni za trajnostni razvoj
regije in celotne države. V zavarovanih območjih je možno uspešno razvijati mnogo
različnih dejavnosti, ki omogočajo trajnostno naravnan razvoj tako osrednjega območja
kot tudi njegovega zaledja. Poudarek je seveda na razvoju različnih oblik turistične
dejavnosti, kmetijstva in drobnega gospodarstva, ki skupaj pripomorejo k regionalnemu
razvoju. Predvsem bi bilo potrebno spodbujati in ohranjati ekološko kmetijstvo in
sonaravno gospodarjenje z gozdom, saj ti dve obliki dejavnosti zagotavljata ustrezno
varovanje in ohranjanje okolja (Plut in sod., 2008). Po podatkih Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano iz leta 2017 je bilo v Sloveniji v ekološko kontrolo vključenih
3.635 kmetijskih gospodarstev, kar predstavlja 5,2 % vseh slovenskih kmetij.
Preusmeritveno obdobje, ki traja najmanj 24 mesecev od prve prijave v kontrolo, je že
zaključilo 3.190 kmetij (Analiza stanja ekološkega kmetovanja …, 2018).
Temelj razvoja zavarovanih območij je kritičen odnos do razvoja in umeščanja novih
dejavnosti, dvigovanje socialnega kapitala in spodbujanje razvoja človeških virov. Ker
poznamo več vrst zavarovanih območij, imajo ta različen odnos do razvoja znotraj
območja. Tako delimo zavarovana območja tudi glede na odnos med varovanjem in
razvojem. Poznamo naslednje kategorije (Plut in sod., 2008):
1. Območja varovanja, kjer razvoj ni vključen. V to skupino spada strogi naravni
rezervat oz. območja I. kategorije po IUCN.
2. Območja, kjer sta razvoj in varovanje v ravnovesju oz. enako pomembna. Sem
spadajo regijski in krajinski parki oz. območja V. kategorije po IUCN.
3. Območje, kjer je v ospredju varovanje in šele za tem razvoj. To velja za narodni
park in naravni spomenik oz. območja II. in III. kategorije po IUCN.
4. Območje, kjer ima razvoj prednost pred varovanjem ob upoštevanju varovalnih
režimov. V to skupino pa spadajo območja Natura 2000 in ekološko pomembna
območja.
Za posamezne kategorije zavarovanih območij veljajo različne razvojne možnosti, saj
imajo območja različne cilje varovanja. Najpogostejši dejavnosti sta rekreacija in turizem,
ki predstavljata tudi najprimernejšo razvojno možnost v večini zavarovanih območij.
Strogi naravni rezervati so pri tem izjema, saj so tam vse dejavnosti strogo omejene ali
celo prepovedane. Poleg tega so razvojne možnosti v ekološkem kmetijstvu, ki predstavlja
najkvalitetnejšo sonaravno obliko kmetovanja. V turizmu pa je potrebno spodbujati
njegove sonaravne oblike, kamor spadajo ekoturizem, geoturizem, kulturni in
izobraževalni turizem (Plut in sod., 2008).

16

4. KRAJINSKI PARK ZAJČJA DOBRAVA
Krajinski park Zajčja dobrava leži v vzhodnem delu Ljubljane znotraj krajev Novo Polje in
Zgornja Zadobrova. Na vzhodu sega krajinski park do kraja Zalog, na jugu pa ga omejuje
železniška proga. Površina parka je okoli 65 ha.
V krajinskem parku najdemo edini ohranjen primer nižinskega gozda na Ljubljanskem
polju, kjer je hrast dob prevladujoča drevesna vrsta. Poleg gozda velik delež površin
predstavljajo kmetijske površine in travniki. Travnike večkrat letno kosijo in gnojijo.
Krajinski park predstavlja pomemben življenjski prostor dnevnih metuljev, hroščev in
ptic (Vrezec in sod., 2016).
Zajčja dobrava ima tri naravovarstvene statuse, to so krajinski park Zajčja dobrava,
ekosistemska naravna vrednota lokalnega pomena Zajčja dobrava in habitatni tip
(ohranja se hrastovo-belogabrov gozd).

Slika 5: Krajinski park Zajčja dobrava
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4.1.

Opis krajinskega parka

Park skoraj z vseh strani obdajajo ceste, le na jugu ga omejuje železniška proga. Okoli
parka in skozi vodi Cesta v Zajčjo Dobravo. Na obeh koncih ceste sta postavljeni
informativni tabli, ki ozaveščata, da vstopamo v zavarovano območje. Malo naprej, v
osrčju parka, je gostišče oz. restavracija, ki je bila kar nekaj časa zaprta, konec aprila 2018
pa je ponovno odprla svoja vrata. Na parkirišču pred gostiščem je postavljena še ena
informativna tabla, ki na kratko opiše krajinski park. Poleg tega sta tudi znotraj parka ob
cesti še dve tabli, ki opozarjata, da je prepovedano odlagati odpadke na tem območju in
da je možna denarna kazen, v kolikor se to počne.
V parku sta postavljeni dve otroški igrišči, ki sta potrebni prenove. Eno igrišče je poleg
gostišča, drugo pa malo naprej na jasi med njivami. Na jasi nasproti omenjenega igrišča so
nedolgo nazaj postavili nekaj nenavadnih in zanimivih skulptur, ki so po mojem mnenju
poživile park. Poleg tega je blizu železnice tudi pasja šola Šavs. V parku poleg njiv,
travnikov in gozda najdemo tudi nekaj vrtičkov.

Slika 6: Krajinski park Zajčja dobrava z vzhodne strani

Avtorica: Ana Pušenjak, 2018.
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Slika 7: Informativna tabla pri vzhodnem vstopu v krajinski park

Avtorica: Ana Pušenjak, 2018.

Slika 8: Pasja šola Šavs

Avtorica: Ana Pušenjak, 2018.
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Slika 9: Otroško igrišče

Avtorica: Ana Pušenjak, 2018.

Slika 10: Skulpture

Avtorica: Ana Pušenjak, 2018.
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Slika 11: Industrijski obrati v bližini parka

Avtorica: Ana Pušenjak, 2018.

Slika 12: Gostilna Zajčja dobrava

Avtorica: Ana Pušenjak, 2018.
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4.2.

Začetki varovanja območja

Leta 1972 je bila z odlokom občinske skupščine Zajčja dobrava zavarovana kot krajinski
park (Gerlica, 1984). Odločitev skupščine, da zavaruje to območje, je bila pogojena s tem,
da se je poselitev in s tem gostota prebivalstva vse hitreje povečevala. Zaradi tega je
skupščina zavarovala to območje, da bi zagotovila prebivalstvu primerne rekreativne
površine. Poleg tega je Zajčja dobrava predstavljala naravno mejo oz. nekakšna ''zelena
pljuča'' med stanovanjskim kompleksom in industrijsko cono proti Zalogu. Z Zajčjo
dobravo je gospodarila skupščina, ki je določila, da na tem območju brez dovoljenja
pristojnega organa ni dovoljena parcelacija zemljišč, sprememba obstoječe rabe tal in
vsaka gradnja, ki nasprotuje parkovnim in rekreacijskim namenom. Pomemben poudarek
se je usmeril k strokovni negi obstoječih gozdov in nadaljevanju ozelenjevanja območja.
V letu 1973 so pogozdili del bivše gramoznice v vzhodnem delu parka (Prvi krajinski park
v občini, 1973).
Od zavarovanja leta 1972 pa do leta 1982 ni bilo nič konkretno storjenega s strani varstva
okolja. Večje aktivnosti so se začele leta 1982, ko je bil začet postopek za spremembo GUP
(generalni urbanistični plan) v okviru pravne uveljavitve in še mnogo drugih ukrepov za
varovanje. A sprva vse ni šlo po načrtih, saj se je odlaganje odpadkov nadaljevalo, še vedno
je bil prisoten hrup motorjev in mopedov, ki so se vozili po sprehajalnih poteh kljub
znakom prepovedi, glasna glasba in prepevanje dolgo v noč se je nadaljevalo itd. Nad tem
so se vse bolj pritoževali najbližje stanujoči krajani. Zaradi nelagodij krajanov Krajevne
skupnosti Zadobrova-Sneberje in Krajevne skupnosti Novo Polje so organi teh dveh KS
dali pobudo, da se zaostrijo varovalne funkcije. Poleg tega so želeli, da se krajinski park
prekvalificira v mestni park Ljubljane s spominskim obeležjem. Da bi bil predlog
popolnoma uresničen in bi takratnih 55 ha gozda in obdelovalnih površin prekvalificirali
v zelene površine za skupno rabo, bi bilo potrebno prej razlastiti številne lastnike in šele
potem speljati postopek o namembnosti. Zaradi te težave so se odločili za spremenjen
predlog, ki je zajemal le osrednji gozdni del z gostiščem (Gerlica, 1984).

4.2.1. Odlok o zavarovanju krajinskega parka Zajčja dobrava
Odlok o zavarovanju krajinskega parka Zajčja dobrava (1972) je bil sprejet 28. decembra
1972 in je začel veljati s 1. januarjem 1973. Sestavljen je iz sedmih členov. Prvi člen je
določal točen datum začetka veljavnosti odloka, drugi člen je določal mejo krajinskega
parka, tretji je pojasnil namen parka, četrti je navajal skrbnika parka, peti parkovni režim
in šesti sankcije v primeru kršitev (Odlok o zavarovanju …, 1972).
V odloku so bili najpomembnejši tretji, četrti in peti člen. Krajinski park naj bi služil kot
rekreacijska točka zaradi vse gostejše poselitve vzhodnega dela Ljubljane. Hkrati je bil
park zeleni pas med bivalno in industrijsko cono (tretji člen). Za park je odgovarjala in ga
upravljala skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (danes MOL). Ta je lahko določila
posebne organe, organizacije, društva, ki naj bi skrbela za to območje. Naloga skupščine
je bila, da za upravljanje parka in temu namenjene stvari zagotovi sredstva (četrti člen)
(Odlok o zavarovanju …, 1972).
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Peti člen je navajal režim gospodarjenja na območju krajinskega parka. Na območju je bila
prepovedana parcelacija zemljišč, sprememba obstoječe rabe tal brez dovoljenja
pristojnih organov in kakršna koli gradnja, ki ni v skladu s parkovnim in rekreacijskim
namenom. Pričakovalo se je, da se za potrebe parka in njegovega namena izdela ustrezna
dokumentacija. Člen je tudi prepovedoval sekanje, obsekovanje in odstranjevanje
gozdnega in okrasnega drevja ter grmovja v gozdu in v njegovi neposredni negozdni
okolici, ki je znotraj zavarovanega območja. Vsako samovoljno ukrepanje, ki bi spremenilo
in ogrozilo videz območja, je bilo prepovedano. Organizacija, ki je gospodarila z gozdovi
na tem območju, je bila odgovorna za odobravanje vseh sečenj. Strokovno usposobljena
organizacija se je ukvarjala z ozelenjevanjem in podobnimi deli na tem območju. Vsi
posegi in ukrepi so se lahko izvajali le ob upoštevanju varovalnih ukrepov in zaščite
divjadi (Odlok o zavarovanju …, 1972).

4.3.

Naravnogeografske značilnosti

4.3.1. Površje, prst in podnebje
Krajinski park Zajčja dobrava leži na Ljubljanskem polju na nadmorski višini okoli 280 m.
Območje spada v dva tipa naravne pokrajine. Pokrajina z nerazgibanim površjem, prodom
in gozdom belega gabra ter gradna pokriva 20 % MOL. Večinoma gre za območja južno od
Save, kjer je povprečna nadmorska višina 291 m in povprečni naklon 0,4°. Ta pokrajina
prejme največjo količino sončne energije na leto (4165 MJ na m²) med vsemi pokrajinami
v MOL. Gozdnih površin v tej pokrajini je le 7 %. Drugi tip predstavlja pokrajina z rahlo
razgibanim površjem, prodom in gozdom belega gabra ter gradna, ki zavzema 9 % MOL.
Leži na robnih in osrednjih, terasasto bolj izrazitih delih Ljubljanskega polja v bližini Save.
Povprečna nadmorska višina tega območja je 294 m, povprečni naklon pa je 3,2° (Hrvatin,
Perko, 2000).
Geološke formacije predela Zajčje dobrave spadajo v pleistocen. Te mlajše formacije so v
glavnem pleistocenske naplavine, ki so akumulirane na dnu celotnega severnega,
severovzhodnega in severozahodnega dela Ljubljanskega polja (Ambrož, 1994). Zajčja
dobrava torej leži na mlajšem prodnem zasipu. Prodniki večinoma karbonatnih kamnin
so bili sedimentirani v würmskem glacialu (Premru, 1983). Teren pleistocenskih naplavin
je raven ali rahlo padajoč oz. na določenih predelih v obliki teras. Te terase se med seboj
ločijo glede na starost, ta pa je glavno merilo razvojne stopnje tal in vegetacije na njih. Ko
je Sava vrezovala v že opuščeno strugo in s tem v lastne naplavine starejšega nastanka, je
nastala terasa (Ambrož, 1994).
Tla tega območja so bazična, ob močnem izpiranju pa so podvržena zakisanju (Ambrož,
1994). Najbolj pogosta prst tega območja je po podatkih iz Atlasa okolja (2018) evtrična
rjava prst, ki jo najdemo na ledenodobnih prodnatih in peščenih nasutinah rek ter rečnem
vršaju. Gre za plitvo prst. Poleg prej omenjene prsti na območju najdemo tudi rendzino.
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Podnebje tega območja kot tudi celotne Ljubljane in ostale osrednje Slovenije spada v
zmernocelinsko podnebje osrednje Slovenije. Za to kategorijo podnebja je značilno, da je
povprečna temperatura najhladnejšega meseca med 0 in -3°C, povprečna temperatura
najtoplejšega meseca pa je med 15 in 20°C. Drugi pogoj, ki mora biti izpolnjen, je, da so
povprečne oktobrske temperature višje od aprilskih. Tretja značilnost pa je letna količina
padavin med 1000 in 1300 mm. Območja tega podnebja imajo subkontinentalni
padavinski režim (Ogrin, 1996).

4.3.2. Biotska raznovrstnost na območju
V krajinskem parku Zajčja dobrava je poudarek na ohranjanju tipa gozda, pestre pokrajine
in rastlinskih ter živalskih vrst. Na tem območju se prepletajo zaplate gozdov hrasta doba
in belega gabra ter ekstenzivne kmetijske površine. Hrastovo-belogabrov gozd je na
ozemlju Republike Slovenije redek in ranljiv habitatni tip, zato se ga prednostno ohranja
v ugodnem stanju. Zaradi naselja, ki se razteza globoko v gozd, je ta že močno izkrčen
(Vrezec in sod., 2016). Po podatkih iz Atlasa okolja (2018) spada 40,15 ha pod varovalne
gozdove. Ker je ekosistem na tem območju zelo občutljiv, se preprečujejo novi posegi vanj
(Vrezec in sod., 2016).
Na območju krajinskega parka Zajčja dobrava je Nacionalni inštitut za biologijo v Ljubljani
v letih 2015 in 2016 izvedel popis ptic, dnevnih metuljev in hroščev za pripravo
strokovnih podlag za novelacijo odloka o krajinskem parku. Odkrili so 33 vrst ptic in
potrdili prisotnost male uharice, ki je edina odkrita nočna vrsta ptice v parku. Poleg tega
so potrdili tudi pivko, ki je vrsta ptic iz Direktive o pticah (Natura 2000). Od dnevnih
metuljev so popisali 34 vrst, vključno z močvirskim cekinčkom, ki je vrsta iz Direktive o
habitatih (Natura 2000). Med popisom so potrdili tudi 31 vrst hroščev, od tega tudi eno
pomembno varstveno vrsto, t. j. rogač, in 17 novih vrst hroščev za območje Ljubljane
(Vrezec in sod., 2016).
Krajinski park Zajčja dobrava z vidika ptic nima velikega naravovarstvenega pomena.
Struktura vrst ptic kaže, da je gozd na območju parka v dobrem stanju (Vrezec in sod.,
2016).
Travne površine so najpomembnejši življenjski prostor za dnevne metulje. Travniki so po
večini gnojeni in večkrat letno košeni. Ugotovili so, da Zajčja dobrava ne predstavlja
posebnega pomena za močvirskega cekinčka, saj ni številčna vrsta v parku. Glede
prisotnosti hroščev na območju je potrebno opozoriti na hrastove termofilne sestoje.
Tekom raziskave so potrdili edino pomembno vrsto hroščev, to je rogač (Vrezec in sod.,
2016).
Po podatkih iz Atlasa okolja (2018) je območje Zajčje dobrave tudi življenjsko območje
medveda. Območje spada namreč v cono njegove izjemne prisotnosti.
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4.4.

Raba tal

Na območju krajinskega parka Zajčja dobrava je raba tal pestra. Prevladujeta kategoriji
gozda (37 %) in trajnih travnikov (32 %). Tretja in četrta kategorija so njive in vrtovi (24
%) ter pozidana in sorodna zemljišča (5 %). Najmanj zastopana kategorija so neobdelana
kmetijska zemljišča, saj so le na 0,04 % celotnega območja.

Slika 13: Raba tal na območju krajinskega parka Zajčja dobrava

4.5.

Družbenogeografske značilnosti

Krajinski park Zajčja dobrava leži znotraj krajev Zadobrova in Novo Polje. Zadnji omenjeni
ima kratko zgodovino, saj je nastal šele po 2. svetovni vojni zaradi množičnega
priseljevanja. Poleg tega gre za majhen kraj, ki se je zaradi širjenja tako rekoč združil s
krajem Zadobrova. Na drugi strani pa je Zadobrova kraj z dolgo zgodovino, saj je bila prvič
omenjena že leta 1348 pod imenom Hard. Ime kraja se je pojavljalo že prej, in sicer kot
Hard, Hard Pay Osterberch, Hard zu pey Osterberch in tudi Harde in dem Dobrava. Leta
1515 se pojavi v urbarjih ime Sadobraw (Peternel, 1996).
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Katastrska občina Zadobrova je v letu 1832 zajemala 8.207.224 m². Del občine so bile vasi
oz. kraji Sneberje, Zgornja Zadobrova in Spodnja Zadobrova. Podatki iz leta 1830, ko je
bilo izvedeno štetje prebivalstva, kažejo, da je v teh naseljih živelo 402 ljudi. Večina
prebivalstva se je ukvarjala izključno s kmetijstvom (Peternel, 1996).
Zadobrova se je skozi čas zelo spremenila. Ne le, da se je povečala po obsegu, spremenila
se je tudi funkcija kraja. Prvotna funkcija je bila oskrbovalna, saj je bilo veliko kmetij.
Oskrbovalna funkcija se je postopoma zmanjšala zaradi vpliva industrializacije in
urbanizacije, kasneje tudi suburbanizacije. Danes je Zadobrova obcestni kraj starejših in
novejših enodružinskih hiš. Prevladujejo prostostoječe hiše in vrstna gradnja, nekaj je
tudi stanovanjskih blokov.
Zadobrova je primer nekoč podeželskega kraja, ki se je postopoma preobrazil v obmestni
ali primestni kraj z nekaj kmetijami. Ker je kraj blizu centra mesta, ljudje dnevno migrirajo
tja ali v druga zaposlitvena središča. Lokacija Zadobrove je zelo ugodna, saj so v bližini
avtocesta, železnica in postajališča mestnega avtobusa. V naselju je prisotna skoraj vsa
osnovna infrastruktura oziroma locirana v bližnjih krajih.

4.5.1. Gospodarske dejavnosti
Krajinski park Zajčja dobrava leži v neposredni bližini mnogih gospodarskih dejavnosti.
Park je namreč z vseh strani obdan z aglomeracijo. Na območju so prisotni vsi sektorji
gospodarstva (primarni, sekundarni, terciarni in kvartarni). V Zalogu prevladuje
industrijska dejavnost, v Zadobrovi pa je prisotnih več različnih gospodarskih dejavnosti.
Na tem območju ima pomembno vlogo tudi promet. Južno od parka je namreč železniška
postaja za tovorno blago. Poleg tega je park nekakšna tranzitna pot za vsa motorna vozila
in tudi tovorni promet, saj predstavlja bližnjico med Zalogom in Zadobrovo.
V okolici parka so različne dejavnosti, ki skrbijo, da je območje razgibano in nima le
bivalne funkcije, temveč tudi zaposluje domačine. V okolici se nahajajo podjetja, ki se
ukvarjajo s kovinsko-predelovalno industrijo (NM Inox d. o. o., Silgan Ljubljana d. o. o.),
podjetja, ki so usmerjena v predelavo plastike (Plastika-Mesojedec s. p., Piskar d .o. o.),
podjetja, katerih dejavnost je živilsko-predelovalna industrija (Perutnina Ptuj d. d.,
Mesnine dežele krajnske d. d., Jata Emona d. o. o.) in podjetje Tisa d. o. o., ki se ukvarja z
lesno-predelovalno industrijo. Poleg naštetih podjetij najdemo v neposredni bližini tudi
podjetje Koto d. o. o., katerega dejavnost je strojenje in dodelava usnja in krzna. Južno od
železniške proge se nahaja skladišče podjetja Petrol.
Našteti so le gospodarsko najpomembnejši obrati, ki v največji meri vplivajo in
zaznamujejo območje parka. V okoliških krajih najdemo tudi več trgovinskih verig in
gostinskih obratov. Vse omenjene dejavnosti na različne načine oblikujejo območje parka
in ga tudi okoljsko obremenjujejo.
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4.5.2. Kulturno delovanje
Na območju krajinskega parka Zajčja dobrava je bilo leta 1991 ustanovljeno turistično
društvo z enakim imenom. Poleg pomembnih dejavnosti, ki so v interesu turističnega
društva, npr. ohranjati in varovati okolje, je prišla na plano ideja, da bi to območje
uporabili še za kaj drugega. Tako so leta 1993 priredili prvo slikarsko kolonijo pod
imenom Slikarska extempora, ki so se je udeležili priznani likovni ustvarjalci in s svojimi
likovnimi veščinami pokazali lepoto krajinskega parka. Slikarska dela, ki so nastala na teh
likovnih kolonijah, so potovala kot tematska razstava oziroma potujoča razstava po
Sloveniji in drugih državah. Slikarske kolonije potekajo vse od leta 1993 (Podobnik,
2016). V zadnjih letih se je slikarska kolonija nekoliko spremenila, saj ustvarjalce oz.
slikarje spremljajo konji. Zadnja slikarska kolonija je potekala od 21. do 22. aprila 2018.
Ker so konji postali pomočniki ustvarjalcev, se je delavnica preimenovala v t. i. slikarskokonjeniško kolonijo.
Od 25. oktobra do 6. novembra 2016 je bila v zgodovinskem atriju Mestne hiše na ogled
razstava umetnikov ČS Polje Zeleni ambasadorji pod okriljem turističnega društva Zajčja
dobrava v okviru naziva Ljubljana, Zelena prestolnica Evrope 2016. Del razstave
turističnega društva Zajčja dobrava so poimenovali »Zeleno srce četrti«, saj dela izhajajo
iz neokrnjene narave krajinskega parka (Zeleni ambasadorji …, 2017).

4.6.

Okoljski pritiski

Človek skozi celotno zgodovino človeštva na različne načine posega v okolje in naravo. V
začetku so bili ti posegi manjši, z razvojem družbe in iznajdbami pa so se ti posegi zelo
hitro povečevali. Ko se je človek zavedal, da imajo njegovo delovanje oz. posegi v okolje
posledice, so se ti počasi zaustavili. Kljub zavedanju o vplivu človeka na okolje še vedno
posegamo v okolje in tako bo tudi v prihodnosti. Z razvojem družbe in spoznanji
poskušamo razbremeniti okolje in naravo, tako da so naši posegi manj uničujoči za naravo
oz. so sonaravni. Narava je le ena najpomembnejših dobrin na Zemlji in jo je potrebno
varovati. Kot rečeno okoljski pritiski so in bodo ves čas prisotni, potrebno je le poskrbeti,
da jih bo narava prenesla oz. da ne bodo pritiski pustili trajnih posledic.
Krajinski park Zajčja dobrava je zaradi svoje lokacije izpostavljen različnim okoljskim
pritiskom. Park je obdan z aglomeracijo z vseh strani. Na vzhodu parka je v okolici
skoncentrirana industrija, na jugu pa železniška proga. Poleg omenjenih pritiskov na
območje vpliva tudi kmetijstvo. V nadaljevanju se bom osredotočila na prej omenjene
okoljske pritiske, saj prav ti najbolj vplivajo in posegajo na območje krajinskega parka.
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Slika 14: Okoljski pritiski krajinskega parka Zajčja dobrava

Avtorica: Ana Pušenjak, 2018.

Onesnaževanje okolja je širok pojem, ki vključuje onesnaževanje različnih sestavin okolja
(vode, prsti, zraka, itd.). V tem poglavju se bom osredotočila le na onesnaževanje zraka in
prsti, saj sta ti dve obliki onesnaževanja najbolj problematični za moje preučevano
območje.
Onesnaževanje območja krajinskega parka je prisotno predvsem s strani prometa,
industrije in kmetijstva. Promet in industrija obremenjujeta oz. onesnažujeta predvsem
zrak na območju parka. Pri prometu je najbolj problematično onesnaževanje s strani
tovornega železniškega prometa in motornih vozil, ki dnevno vozijo skozi park. Poleg tega
je v Zalogu veliko število večjih industrijskih obratov, ki vplivajo na ozračje kraja in
njegove okolice.
Večina obratov ima seveda čistilne naprave in filtre, nekateri pa povzročajo nemire in
nezadovoljstvo med krajani prav zaradi onesnaževanja zraka. Krajani Zadobrove so se že
nekaj časa pritoževali glede smrada in hrupa v kraju. Alpe Adria Green je v zadnjem času
prejela kar nekaj prijav glede te problematike (Eko Patrulja Zajčja dobrava …, 2017).
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24. 4. 2017 si je Eko patrulja AAG ogledala problematično območje in prišla do ugotovitev,
da smrad in hrup izvirata in se širita iz proizvodnih obratov predelave plastike ter
recikliranja plastike podjetij Plastika-Mesojedec in Piskar d.o.o. Pri predelavi plastike se
sproščajo zdravju škodljive snovi. Predvidevali so, da gre za PM delce (Eko Patrulja Zajčja
dobrava …, 2017).
V neposredni bližini obratov je tudi krajinski park Zajčja dobrava, ki je prav tako ogrožen
zaradi izpustov. Zaradi omenjenih emisij se ni primerno sprehajati okoli parka, še posebej
poleti. V vročih dneh in ob brezvetrju je smrad še intenzivnejši in ga je še težje prenašati.
V tem času je težko oziroma nemogoče zračiti bivalne prostore, ponoči imeti odprta okna,
sušiti perilo in bivati zunaj hiš. Poleg onesnaževanja, ki vpliva na zdravje ljudi in živali, se
v Zadobrovi prideluje veliko hrane za prodajo (zelenjava, mleko, živina itd.). Pridelki so
zaprašeni od emisij, zato so pridelovalci v vse večjih dvomih in skrbeh, ali je onesnažena
zelenjava sploh primerna za prehrano, je meso zdravo itd. (Eko Patrulja Zajčja dobrava …,
2017).
Krajini, ki živijo v neposredni bližini obratov, trdijo, da so že približno 15 let izpostavljeni
emisijam, hrupu in ostalim negativnim učinkom, ki prihajajo iz obratov. Kljub vsemu pa
krajani ne želijo, da bi se obrata zaprla, temveč da podjetnika namestita čistilne naprave
na prezračevalne kanale, da se ne bi izpusti širili do njihovih domov oziroma v okolico. Da
se iz dimnikov obeh obratov predvsem ponoči kadi in da spuščata v zrak dim, saje in
prašne delce, dokazujejo izgledi streh na obratih, okoliških hišah in njivah (Petkovšek,
2017).
Njive in vrtovi obsegajo kar 24 % površin parka. Tako je tudi kmetijstvo dejavnost vir
pritiskov na okolje, zlasti na prst. V parku je kar nekaj privatnih vrtičkov, ki posamezno
ne vplivajo na prst v tolikšni meri. Poleg njih pa so med lastniki parcel tudi kmeti, ki
pridelujejo hrano za prodajo. V tem primeru gre za intenzivno kmetijstvo, ki močno vpliva
na kakovost prsti in posledično na organizme v prsti. Število ekoloških kmetij se vsako
leto povečuje, zato bi bilo ključno za sonaravni razvoj krajinskega parka Zajčja dobrava
spodbujati kmete, da se usmerijo v ekološko pridelavo.
Prej omenjeni podjetji, ki onesnažujeta zrak, sta problematični tudi zaradi hrupa, ki ga
oddajata v okolico. Krajani Zadobrove so dali prijavo zaradi 24-urnega hrupa, ki ga
povzročata podjetji, in katastrofalnih razmer na krajevni vaški cesti. Trdijo, da v podjetje
prihajajo težki tovornjaki, ki povzročajo hrup, kar ni primerno za vaško okolje. Poleg tega
za Snebersko cesto velja omejitev hitrosti 30 kilometrov na uro, teža tovornih vozil pa ne
sme presegati 7,5 tone. Tovornjaki nadaljujejo svojo pot s Sneberske ceste do svojih
podjetij po še ožji Cesti v Zajčjo dobravo oziroma skozi krajinski park. Zaradi hrupa in
emisij so prepričani, da gre za neupoštevanje evropske zakonodaje na področju okolja.
Prav tako menijo, da gre za kršenje 72. člena naše ustave, ki določa, da ima vsak
posameznik pravico do zdravega življenjskega okolja (Petkovšek, 2017).
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4.7.

Upravljanje krajinskega parka

Krajinski park Zajčja dobrava nima uradnega upravitelja, kar je največji problem pri
njegovem upravljanju oz. upravljanja tako rekoč ni. Od zavarovanja naprej ni bilo
konkretnih naravovarstvenih ukrepov na področju ohranjanja in varovanja parka. Da se
ni kaj dosti vlagalo v urejanje in varovanje parka, priča podatek g. Edvarda Podobnika,
predsednika turističnega društva Zajčja dobrava, da sta bili informativni tabli pri vstopu
v park postavljeni šele leta 2014 s strani MOL.
Za krajinski park v prvi vrsti skrbi turistično društvo Zajčja dobrava (TD Zajčja dobrava).
Društvo vsako leto organizira čistilno akcijo (tik pred dnevom Zemlje), Zeljado, vsak junij
Živžav za mlajše in še več drugih dogodkov. V okviru Zelene prestolnice Evrope leta 2016
pa je društvo organiziralo tudi štiri dogodke na to tematiko. Turistično društvo in njegov
predsednik se zavzemata, da bi se v parku odvijali dogodki in da bi lokalni prebivalci ostali
povezani ter si pomagali med seboj pri urejanju parka, saj je kar med 20 in 30 lastnikov
zemljišč, ki spadajo v park. Eden od lastnikov je tudi MOL, ki ima v lasti parcelo z gostiščem
v osrčju parka. Prav zaradi številčnosti lastnikov je urejanje in posledično upravljanje
zahtevnejše. Turistično društvo si želi in prizadeva, da bi se čimprej določilo upravitelja
parka, saj bi se lahko tako izboljšalo stanje parka in se načrtovale nadaljnje razvojne
možnosti. Možen upravitelj bi lahko bil Zavod za gozdove (Podobnik, 2016).
Ker je odlok o zavarovanju krajinskega parka že zelo star in ni bil nikoli posodobljen, je
TD Zajčja dobrava dalo pobudo za nov odlok leta 2015, naslovljeno na MOL. V pobudi za
ohranitev, vzdrževanje in skrb za krajinski park Zajčja dobrava je zapisano: »Krajinski
park Zajčja dobrave naj ohrani prvoten naravni videz, zaščiten, neokrnjen in vzdrževan
kot naravna vrednota vzhodnega dela mesta Ljubljana. Območje parka je delno v občinski
in večinsko v privatni lasti. Potrebno je najti način usklajevanja. Prebivalci in člani
Turističnega Društva Zajčja dobrava si prizadevamo za uresničitev skrbi in obveznosti
odgovornih za ohranitev naravne dobrine in dediščine. Vsakoletne čistilne akcije so le
delček, ki ga lahko prispevamo krajani. Skrb za obolelo in suho drevje, bršljan, nered
podrasti in drugo je naloga odgovornih. Zato upravni odbor TD Zajčja dobrava s sklepom
daje Pobudo naši Četrtni skupnosti Polje, da posreduje sklep ČS na MOL in v vednost
Zavodu za gozdove Slovenije-krajevna enota Ljubljana, da se: določi skrbnika površin v
lasti MOL (kot je bila nekdaj Rast. Lj.), da se uredi pooblastilo, kdo sme pisno obvestiti
lastnike zemljišč, za skrb in varovanje, da se obvesti Zavod za gozdove Slovenija, za
njihovo pristojnost za gozdove.« (Podobnik, 2015).
Na zgoraj omenjeno pobudo se je MOL odzvala, saj je zaprosila Zavod Republike Slovenije
za varstvo narave (ZRSVN) za nove strokovne podlage za novelacijo odloka o krajinskem
parku. ZRSVN je prošnjo za nove strokovne podlage prejel in se dogovoril z MOL, da jih bo
pripravil, ko bodo prišle na vrsto, to pomeni v dveh do treh letih (Grošelj, 2018). Po
mnenju zaposlenih na ZRSVN (Grošelj, 2018) Zajčja dobrava ne ustreza povsem vsem
zahtevam za krajinski park oz. je to krajinski park z nekaj pomanjkljivostmi. Da je območje
lahko razglašeno za krajinski park, mora najprej imeti status naravne vrednote. Zajčja
dobrava je ekosistemska naravna vrednota, vendar je proces zavarovanja potekal zelo
hitro oz. sploh ni šlo za proces ali postopek, ker vanj niso bili vključeni vsi deležniki.
Največja pomanjkljivost je v tem, da park nima upravitelja. Čeprav ni določenega
upravitelja, skrbi za krajinski park več akterjev. TD Zajčja dobrava preverja stanje parka,
a deluje prostovoljno.
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V kolikor dobijo kakšno prijavo glede nepravilnosti, obvestijo inšpekcijo. Poleg privatnih
lastnikov in turističnega društva za park skrbi tudi Zavod za gozdove, Oddelek za
gospodarske dejavnosti in promet (oddelek MOL-a) in ZRSVN. ZRSVN sprejema odločitve
glede zakonodaje, torej izvaja postopke, ki izhajajo iz Zakona o ohranjanju narave (ZON).
Zavod sodeluje tudi pri postopku priprave prostorskega načrta.
Lastniki zemljišč in obiskovalci morajo spoštovati varstvene režime iz akta o zavarovanju,
kar je značilno za vsa zavarovana območja. Za posege v park je potrebno pridobiti
naravovarstveno soglasje ali strokovno mnenje (Grošelj, 2018).
Sprejetje novega odloka je dolg in zapleten postopek, ki lahko traja več let. Prvi korak so
nove strokovne podlage, ki jih sestavi ZRSVN s pomočjo raziskave terena in
komuniciranjem deležnikov (biologi, gozdarji itd.). Te strokovne podlage se posreduje
MOL-u. Tam svetniki razpravljajo in obravnavajo dobljene podatke ter skupaj s pravniki
sestavijo osnutek odloka. Drugi korak je torej osnutek odloka, na katerega dajo pripombe
v mestnem svetu. Druge pripombe pa lahko podajo na javnih obravnavah občani. MOL
nato odgovori na pripombe občanov, jim s tem obrazloži svojo odločitev in po potrebi
popravi odlok. Tako posledično sledi nova obravnava na Mestnem svetu, kjer predstavijo
popravljen odlok. Zadnji korak je potrditev odloka s strani mestnega sveta s podpisom
župana in objavo v Uradnem listu (Grošelj, 2018). Kot je razvidno, je sprejetje novega
odloka dolg proces, kjer je vpletenih več deležnikov in sledi natančnemu predpisanemu
postopku.
Takšna procedura je značilna za sodoben čas. Sam odlok je dolg, natančno določen
dokument in vanj je vloženo veliko časa, truda in znanja z različnih področij. Starejši
odloki niso bili takšni. Odlok o krajinskem parku Zajčja dobrava je čisto nasprotje
sodobnim odlokom. Ker je zastarel in po današnjih merilih slabo napisan, ga bo potrebno
posodobiti oz. napisati novega. Odlok je v načrtih MOL, zato se predpostavlja, da naj bi bil
sprejet do leta 2019 oz. 2020. Glede na to, da strokovnih podlag še ni, se bo njegovo
sprejetje premaknilo še za kakšno leto.
MOL je leta 2015 sprejel nov Odlok o krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, saj
je bil prejšnji star in neučinkovit. Ta park je že dobil upravljavca. Nov odlok o krajinskem
parku Zajčja dobrava torej še ni v procesu nastajanja. V prvi vrsti je potrebno v njem
določiti upravitelja, kar bo odprlo nove razvojne možnosti.
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5. RAZVOJNE MOŽNOSTI KRAJINSKEGA PARKA ZAJČJA DOBRAVA

NOTRANJI DEJAVNIKI

Preglednica 1: SWOT analiza krajinskega parka Zajčja dobrava

-

+

-

PREDNOSTI

SLABOSTI

Odlična lokacija,
Majhnost območja,
Ne pestra raba tal,
Ni večjih omejitev.

-

-

ZUNANJI DEJAVNIKI

PRILOŽNOSTI
-

Ekološko kmetijstvo,
Turizem: gostišče, učna
pot,
Rekreacija: fitnes na
prostem,
Pasja šola.

Veliko število lastnikov
parcel parka,
Nobenih dejanskih
okoljevarstvenih
ukrepov in posegov,
Nima upravitelja.

NEVARNOSTI
-

Nesoglasje/nestrinjanje
med lastniki parcel,
Nezainteresiranost MOL
za investiranje v razvoj,
Ponovno zaprtje
gostišča.

Avtorica: Ana Pušenjak, 2018.

Preden sem prišla do končnih ugotovitev raziskovanja, sem naredila SWOT analizo. Tako
so v zgornji tabeli navedeni notranji (prednosti in slabosti) in zunanji (priložnosti in
nevarnosti) dejavniki, ki vplivajo na območje krajinskega parka Zajčja dobrava. S pomočjo
analize sem prišla do ugotovitev o razvojnih možnostih krajinskega parka.
Zajčja dobrava je krajinski park, za katerega tako kot za vse regijske in krajinske parke
velja, da sta razvoj in varovanje območja v ravnovesju oz. enako pomembna.
Krajinski park Zajčja dobrava ima odlično lokacijo, saj leži le manj kot 10 km vzhodno od
centra Ljubljane. Ker gre za majhno območje, se ga z lahkoto prehodi. Poleg rekreacije je
bil park prepoznaven tudi po gostišču v samem osrčju parka. Gostišče je bilo že večkrat
zaprto in ponovno odprto. Ponovno je vrata odprlo konec aprila 2018. Omenjeno gostišče
je lahko ena od razvojnih možnosti krajinskega parka. V gostišču bi lahko ponujali lokalne
specialitete in uporabljali lokalno hrano, pridelano v krajinskem parku.
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Glede na to, da je v parku veliko njivskih površin, bi se lahko spodbujalo kmete, da se
usmerijo v ekološko kmetijstvo. V kolikor pridelujejo za prodajo, bi se lahko povezali z
gostiščem in jim prodajali pridelke.
Gostišče je velik objekt. V kolikor ima kakšne prazne prostore, bi se jih lahko izkoristilo v
namene izobraževanja npr. o ekološkem kmetijstvu ali kakršna koli druga izobraževanja
in delavnice turističnega društva. Tako bi se širilo ozaveščanje med kmeti in krajani ter
ostalimi zainteresiranimi.
Da bi park pridobil še več obiskovalcev, bi bilo potrebno obnoviti igrišča, ki so v slabem
stanju. Glede na to, da je v parku velik delež gozda, bi se lahko igrala naredilo iz lesa, ki je
na voljo v parku. Porabil bi se lahko odpaden les oz. drevesa, ki ležijo podrta v gozdu ali
so okužena in jih je potrebno posekati. Če pa to ne bi bilo mogoče, pa bi za igrala uporabili
drug ekološko primeren material.
Poleg tega mora park privabiti različne generacije. Tako je potrebno urediti še dodatne
aktivnosti za ljudi, ki se radi poleg sprehajanja in kolesarjenja ukvarjajo tudi z drugimi
oblikami športa. V zadnjih letih se je na različnih delih Ljubljane postavilo več fitnes
naprav na prostem, zato se mi zdi tudi Zajčja dobrava ustrezna lokacija za take vrste
dejavnost.
Obstoječe dejavnosti in dogodke, ki se odvijajo v parku, je potrebno ohraniti in spodbujati,
saj imajo velik potencial za nadaljnji razvoj. Te dejavnosti gradijo tesne vezi med lokalnim
prebivalstvom, so dober zgled za ostale skupnosti in privabljajo vse več ljudi. Dober
primer je vsakoletna čistilna akcija, ki vključuje vse generacije. Tako se širi ozaveščanje o
tem, da se ne sme onesnaževati narave, ampak jo je potrebno varovati. Poleg čistilne akcije
je zelo pomemben letni dogodek Zeljada. Ne gre le za nekakšno tržnico, kjer se lahko kupi
zelje različnih pridelovalcev zelja oz. »zeljarjev«, ampak gre za obsežno celodnevno
prireditev z ansambli, folklornimi točkami, pogostitvijo itd., ki je prav tako namenjena
vsem generacijam.
Poskrbljeno je tudi za umetniške duše, saj vsako leto organizirajo slikarsko kolonijo, ki
ima že dolgo tradicijo. Likovna dela naj bi razstavljali v prostorih Centra Zalog, ki je bil
zgrajen pred kratkim. Mislim, da bi lahko likovna dela razstavili kar v samem parku, MOL
pa bi lahko financirala ureditev razstave na prostem, kot so npr. razstavljene slike in
fotografije v Jakopičevem sprehajališču. Te slike bi bile lahko razstavljene ob makadamski
cesti na travnih površinah (na obeh straneh ceste) ali pa pred gostiščem. Tako bi si lahko
sprehajalci poleg narave ogledovali tudi umetnost in se morda seznanili z umetniki, ki jih
prej niso poznali. Slike bi se lahko menjavale letno, vsakič po slikarski koloniji bi se
postavile nove slike na ogled.
Poleg zgoraj omenjenih izboljšav in razvojnih možnosti bi lahko uredili nekakšno učno
pot predvsem za otroke, mlade in ostale sprehajalce. Glede na to, da zelo malo ljudi
dejansko ve, da je Zajčja dobrava zavarovana kot krajinski park, bi lahko to učno pot
uredili kot nekakšno informiranje o tem, zakaj je park pravzaprav zavarovan. Torej bi na
določenih lokacijah postavili informativne table, ki bi bile napisane na razumljiv in
zabaven način, primeren tudi za mlajše obiskovalce (npr. katere živalske vrste prebivajo
v parku, katere rastlinske vrste so značilne za park, mogoče bi bile napisane tudi kakšne
zgodbice o živalih, uganke ali kaj drugega). Ta učna pot bi bila lahko namenjena tudi za
osnovnošolce in srednješolce, da bi se spoznali z zavarovanimi območji.
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V bližini parka sta tako vrtec kot osnovna šola, tako da bi bil lahko obisk krajinskega parka
le krajši sprehod oz. nekakšen športni dan. Kot omenjeno bi bilo potrebno postaviti več
informativnih tabel za informiranje obiskovalcev (kam vstopajo, kaj je dovoljeno in česa
se ne sme početi). Dejstvo je, da sta že postavljeni dve tabli, ki prepovedujeta odlaganje
odpadkov, vendar nekateri še vedno ne upoštevajo tega. Še vedno se ob cesti, na travniku
in na igrišču najdejo kosi smeti. V novem odloku se pričakuje, da bo točno zapisano, kaj se
v parku sme početi in kaj ne. Na otroškem igrišču se včasih prirejajo privatni pikniki, kjer
se peče in kuri razne stvari. Tudi take dejavnosti bi se morale urediti oz. prepovedati, saj
to onesnažuje okolje, hkrati pa gre za zavarovano območje.
V zavarovanem območju, kot je krajinski park, so nekatere človekove dejavnosti
dovoljene, če ne škodujejo, poslabšujejo narave oz. ne rušijo naravnega ravnovesja. Pri
tem je zelo pomembno, da se ne zanemarja onesnaževanja zraka in prsti. Krajinski park je
tudi nekakšno tranzitno območje med Zadobrovo in Zalogom. Čez park pelje v začetku
asfaltna, v nadaljevanju pa makadamska cesta, ki povezuje oz. je nekakšna bližnjica med
prej omenjenima krajema. To cesto uporabljajo vsi. Skozi park se tako vozijo vsa motorna
vozila, zato je prometno precej obremenjena, poleg tega promet ne poteka hitro, saj je
omejitev 30 km/h. Najbolj se mi zdi problematično, da čez park vozijo tudi težki
tovornjaki, saj je v Zalogu kar nekaj industrijskih obratov. Tudi sama cesta je bolj ozka,
tako da ob srečanju nasproti vozečih vozil nastane manjši zastoj, če pa je vmes še kakšen
kolesar, se promet še dodatno upočasni. Cesto bi bilo smiselno zapreti za motorni promet
oz. uporabo dovoliti le lastnikom zemljišč v krajinskem parku, ki so večinoma kmeti. Ker
pa je zdaj odprto tudi gostišče, pa bi bil možen promet le do njega in to le iz zadobrovške
smeri. Poleg tega, da promet onesnažuje zrak, motorna vozila tudi ogrožajo sprehajalce in
kolesarje, saj je ta makadamska cesta hkrati kolesarska in sprehajalna pot. Glede na to, da
se v parku sprehajajo tudi domači ljubljenčki, je potrebno urediti tudi pasje smetnjake ob
cesti in na igriščih.
Pred nekaj leti se je v parku odprla pasja šola Šavs. Po mnenju ge. Grošelj naj bi bila
postavljena na črno, saj zanjo ni bilo pridobljeno dovoljenje z vidika varstva narave. To je
potrebno urediti, saj je Zajčja dobrava primerna lokacija za takšno aktivnost in jo obišče
dnevno veliko pasjih ljubljenčkov. Postavitev omenjene pasje šole sicer ni idealna, a se da
to urediti.
Iz zgoraj opisanega je razvidno, da je razvojnih možnosti veliko, potrebno je le soglasje
vseh vključenih akterjev in investicije. Moji predlogi niso velike investicije, ampak so
dejansko izvedljive ideje, ki bi lahko povečale število obiskovalcev. S tem bi se povečal
obisk samih sprehajalcev/rekreativcev in tudi obisk gostišča.
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6. SKLEP
Slika 15: Smernice nadaljnjega razvoja krajinskega parka Zajčja dobrava

Avtorica: Ana Pušenjak, 2018.

Na podlagi preučevanja raziskovalnega vprašanja lahko obe zastavljeni hipotezi potrdim.
Ob zavarovanju območja Zajčje dobrave kot krajinskega parka ni bilo izvršenih nobenih
konkretnih naravovarstvenih ukrepov, kar nakazuje odlok o zavarovanju. Ta namreč
samo opredeljuje površino območja in institucijo, ki je zadolžena za urejanje parka
(občina Ljubljana Moste Polje oz. nekdanja MOL). Od takrat so postavili samo nekaj
informativnih tabel (tri) in opozorilne table, da se ne sme odlagati odpadkov. TD Zajčja
dobrava pa dejansko skrbi za območje, kolikor je v njihovih zmožnostih. Z omenjenim
torej potrdim prvo hipotezo.
Druga hipoteza pa se nanaša na razvojne možnosti parka. Tudi to hipotezo potrjujem, saj
sem na podlagi raziskovanja prišla do ugotovitev, da ima krajinski park Zajčja dobrava
veliko razvojnih možnosti. Slika 15 prikazuje moje predloge oz. smernice za nadaljnji
razvoj parka. Omenjene vizije so izvedljive in bi lahko prispevale k večji uporabnosti
prostora. Glede na to, da je park majhen, bi se omenjene dejavnosti lažje upravljalo in
organiziralo. Nekateri predlogi so nove usmeritve/dejavnosti, drugi predlogi pa so le
izboljšanje obstoječih dejavnosti in infrastrukture. Moje vizije stremijo k razvoju
obstoječih dejavnosti, saj so dobro organizirane s strani turističnega društva in imajo
nekatere že dolgo tradicijo, ki jo je potrebno ohranjati.
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Z raziskovanjem krajinskega parka sem prišla do ključnih ugotovitev. Krajinski park
Zajčja dobrava je odprt, povečini gozdnat in travnat prostor znotraj urbaniziranega
vzhodnega dela MOL. Odlok o zavarovanju je iz leta 1972 in od takrat še ni bil posodobljen.
V načrtih je nov odlok, ki naj bi bil sprejet v prihajajočih letih. Nov odlok je nujno potreben,
saj v starem ni nič konkretnega zapisanega glede varovanja območja. Največja težava
upravljanja parka in njegovega razvoja je, da ni določenega uradnega upravitelja, ampak
to nalogo delno opravlja turistično društvo, delno pa več različnih akterjev, zato je
upravljanje težavno oz. ne moremo govoriti o konkretnem upravljanju.
Prvi pogoj za dobro upravljanje in nadaljnji razvoj krajinskega parka Zajčja dobrava je
dobro zapisan nov odlok, na podlagi katerega bo določen upravitelj, ki bo lahko urejal in
skrbel za razvoj območja. Nov odlok mora vsebovati jasne in točne določitve, kaj je v parku
dovoljeno in kaj ne. Na podlagi določitev se morajo sprejeti določeni ukrepi, ki bodo
dvignili položaj parka na raven, na kateri mora biti, saj ni samo park, kot je bil ves čas
obravnavan. Zajčja dobrava je krajinski park in mora tako tudi delovati in ga je potrebno
tako tudi upravljati in naprej razvijati njegove potenciale (nove dejavnosti) in se usmeriti
v sonaravni oz. trajnostni razvoj. Z novim odlokom bi bili moji predlogi oz. vizije za
nadaljnji razvoj izvedljive.
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7. SUMMARY
Based on my research question analysis I can confirm both of my hypotheses. It is evident
from the decree of protection that there have been no actual environmental measures
taken to protect the area of Zajčja dobrava. The decree only defines the area and the
institution that is in charge of the maintenance of the park (Municipality Ljubljana Moste
Polje or ex City Municipality of Ljubljana). Since then they have only put up three
informative signs and three ‘no-littering’ signs. It is the Tourist society of Zajčja dobrava
that actually maintains the area within their abilities. On the basis of this information I
can confirm my first hypothesis.
The hypothesis refers to the development possibilities of the park. Through my research
I have concluded that Zajčja dobrava has many development possibilities, therefore I can
also confirm my second hypothesis. The picture above is showing my suggestions or
guidelines for further park development. The mentioned suggestions are realisable and
could contribute to greater usability of the area. Considering the small size of the park, the
aforementioned suggestions would be easy to manage and organise. Some of the
suggestions are new guidelines or activities and others are improvements of activities and
infrastructure that already exists. My vision strives toward the development of already
existent activities, because they are already being organised by the tourist society and
they have a long tradition that should be preserved.
Through my research of the regional park I have made some key conclusions. Landscape
park Zajčja dobrava is an open, mostly wooded and grassy area within the urbanised
eastern part of the City Municipality of Ljubljana. The decree of protection was passed in
1972 and has not been renewed since. There are plans for a new decree that is supposed
to be passed in the coming years. A new decree is crucial since the old decree does not
include any definite guidelines for area protection. The biggest setback of both
management and development of the park is the fact that the area has not got a manager.
This task is carried out by the tourist society and by other different agents, therefore we
cannot speak of actual management.
The first condition for good management and further development of the landscape park
Zajčja dobrava is well-written decree that will determine the manager, who will manage
and upkeep the area. The new decree must include clear and precise determinations of
what is and is not allowed in the park. Based on those determinations, certain measures
should be passed to give the park a greater status since is not only a park, which is how it
has been understood until now. Zajčja dobrava is a landscape park and it should operate
and be managed as such. Its activities and potential should be directed into natural or
sustainable development. With a new decree, my suggestions or vision for further
development would be feasible.
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