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Uvod 

 

Analiza stanja v destinaciji opredeljuje vplive na turizem in širše na prijetnost bivanja v destinaciji, tako za 

prebivalce kot obiskovalce. 

Veliko število zavarovanih in varovanih območij naravne dediščine, nacionalno pomembna območja kulturne 

krajine, objekti kulturne dediščine državnega pomena, lokalna kulinarika in lokalno pridelana hrana, ob 

vzdržnem razvoju turistične ponudbe zagotavljajo trajnostni razvoj destinacije z vseh vidikov trajnostnega 

razvoja: okoljskega, socialnega in gospodarskega. 
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1 Vplivi turizma na vire v destinaciji 

1.1 Narava in okolje 

Celotna površina destinacije obsega 11.750 ha Od tega je kmetijskih 3.720 ha in gozdnih površin 7.934 ha. 

Pozidanih zemljišč je v destinaciji je 96 ha (0,6% površine destinacije), nepozidanih 11.654 ha (99,4%), ki se 

delijo na naravne površine (11.105 ha), pozidana zemljišča (96 ha) in njive(453 ha)1 2. 

1.1.1 Varovana območja in naravne vrednote  

Med varovana območja spadajo zavarovana območja in območja Natura 2000. V Naturo 2000 so uvrščena 

štiri območja Polhograjsko hribovje in Podreber – Dvor, ki skupaj s Črnim Vrhom in Butajnovo tvorita 

Krajinski park Polhograjski dolomiti, območje varovanja rib Ljubljanica - Gradaščica - Mali graben in območje 

Kovnišca. Skupna površina območij vključenih v Naturo 2000 je 3.268,37 ha (27,8% površine destinacije)3. 

Na območju destinacije se nahajata dve zavarovani območji: krajinski park Polhograjski Dolomiti in spomenik 

oblikovane narave Polhograjski graščinski kompleks. 

Krajinski park Polhograjski dolomiti je zaradi svoje naravne pestrosti zavarovan od leta 1974. Območje parka 

pokriva 11.608 ha in presega meje destinacije. Površina, ki jo zavzema krajinski park v destinaciji obsega 

6.477 ha destinacije. V krajinskem parku so varovana še območja naravnih vrednot (Polhograjska gora, 

Ernejčkov graben, Mala Božna, Jevške skale, Polhograjska Grmada, Jarčji potok, Ostrožnik - dolina) in 

ekološko pomembna območja (Polhograjsko hribovje, Polhograjska grmada in Podreber - Dvor). 

Varovana območja obsegajo 64,5% (7581 ha) površine destinacije in vključujejo območja Natura 2000 in 

zavarovana območja, ne vključujejo naravnih vrednot in ekološko pomembnih območij. 

Na območju destinacije je skupaj 50 naravnih vrednot, ki se uvrščajo med hidrološke, ekosistemske, 

geomorfološke, drevesne, geološke in botanične. Od tega je 23 jam. 27 naravnih vrednot (skupaj z jamami) je 

državnega pomena in 23 lokalnega pomena. 4 

Zaradi značilne reliefne izoblikovanosti in izjemne razglednosti prostora je celotno hribovje zelo prepoznano 

in prepleteno s planinskimi potmi, v skupni dolžini več kot 100 km.  

Na posameznih, manj občutljivih območjih, se ureja turistična infrastruktura (urejena Blagajeva tematska pot 

na vznožju Polhograjske gore, ki je naravna vrednota državnega pomena, vstopne točke v Krajinski park se 

označuje z informacijami o ohranjanju naravnega okolja, itd). Obiskovalce se usmerja na manj občutljiva 

območja, kar omogoča spoštovanje in ohranjanje narave, živalstva in rastlinstva, preprečuje degradacija 

naravnega okolja, povečuje skrb za njegovo ohranitev in kakovost ter spremlja vplive turizma na ekosisteme, 

naravne znamenitosti ter živalske in rastlinske vrste in njihove habitate.  

                                                           
1
 SURS, popis kmetij 2010 

2
 Občinski prostorski načrt Občine Dobrova-Polhov Gradec 6. člen 2., 10., 12 odstavek; http://www.dobrova-

polhovgradec.si/vsebina.asp?id=78&predpis_id=354 
3
 http://www.natura2000.si/fileadmin/user_upload/razno/Delez_obmocij_Natura_2000_po_obcinah_2013_abc-.pdf 

4
 Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot, Ul RS, št. 111/2004, 70/2006, 58/2009, 93/2010, 23/2015 
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Slika 1: Varovana območja in naravne vrednote v destinaciji 

Z Uredbo o ekološko pomembnih območjih5 so določena naslednja območja: 

• Podreber – Dvor; 

• Polhograjska Grmada; 

• Ljubljanica – Gradaščica – Mali Graben; 

• Polhograjsko hribovje.  

Vplivi turizma: 

Pozitivni vplivi turizma na varovana območja: 

-velika površina varovanih območij,  

-ohranjena narava, 

-visoka zavest lokalnega prebivalstva o ohranjanju naravnega okolja, 

-aktivna planinska društva, ki skrbijo za urejenost planinskih poti, 

Negativni vplivi turizma na varovana območja 

- povečanje hrupa v naravnem okolju, 

- neupoštevanje pravil gibanja v naravi, 

- uporaba planinskih poti za gorsko kolesarstvo, tudi motorna kolesa,  

 

  

                                                           
5
 Uredbo o ekološko pomembnih območjih (Uradni list RS, št. 48/04, 33/2013) 
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1.1.2 Biotska raznovrstnost   

V destinaciji z manjšimi ukrepi kot so: z ročnim odstranjevanjem ambrozije, zasaditvijo okolice z avtohtonimi 

vrstami ipd preprečujemo širjenje invazivnih rastlinskih vrst. 

Naravne znamenitosti, habitati, živalske in rastlinske vrste ter ekosistemi so učinkovito (za)varovani. Cilj je 

oblikovanje in vzdrževanje okolja, ki zagotavlja nemoten razvoj, ohranitev rastišč in vitalnih populacij 

ogroženih rastlinskih vrst, tako se v okviru Gozdnogospodarskih načrtov Zavoda za gozdove se v gozdnem 

prostoru opredeljuje mirne predele z zimovališči, gnezdišči, ipd.6. 

1.1.2.1 Živalske vrste7. 

Najpogostejša vrsta je srna (Capreolus capreolus), za katero je preplet gozdov in travnikov, ugoden življenjski 

prostor. Jelenjad (Cervus elaphus) se pojavlja prehodno. V destinaciji sta manjši koloniji muflonov (Ovis 

ammon musimon ) in gamsov (Rupicapra rupicapra). Med pogosto zastopane vrste se zaradi visoke rodnosti 

uvršča še divji prašič (Sus scrofa), pogosta vrsta, katere številčnost v zadnjih letih še narašča. Od velikih zveri 

se območju občasno zadržujejo medvedi (Ursus arctos) in risi (Lynx lynx). Lisica (Vulpes vulpes) se pojavlja na 

celotnem območju destinacije. Populacije kun (Mustelidae) niha, najpogostejši sta kuna zlatica in kuna belica 

(Martes martes in Martes foina). Populacija jazbeca (Meles meles) številčno raste, prisoten je tudi dihur 

(Mustela putorius). Pogosta sta tudi navadna veverica (Scirius vulgaris) in navadni polh (Glis glis). Poljska 

divjad je zaradi intenzivnega kmetijstva najbolj ogrožena. To se najmočneje odraža na stanju populacij 

poljskih kur, in poljskega zajca (Lepus evropaeaus), katerega populacija se je začela v zadnjem obdobju rahlo 

krepiti.  

Porečje Gradaščice in Horjulke je habitat vidre (Lutra lutra) in predstavlja koridorsko povezavo med habitati v 

Polhograjskem hribovju in habitati na Ljubljanskem barju.8 

Od redkih in ogroženih živalskih vrst se na območju pojavljajo netopirji: mali podkovnjak (Rhinolophus 

hipposideros), navadni netopir (Myotis myotis), rjavi uhati netopir (Plecotus auritus), usnjebradi uhati 

netopir (Plecotus macrobullaris), navadni mračnik (Nyctalus noctula), Savijev netopir (Hypsugo savii), 

drobni netopir (Pipistrellus pygmaeus), Natusijev netopir (Pipistrellus nathusii), obvodni netopir (Myotis 

daubentonii).9 

Med ujedami najpogosteje srečamo kanjo (Buteo buteo), pogosto se pojavljajo kragulj (Accipiter gentilis), 

skobec (Accipiter nisus), postovka (Falco tinnunculus) in sokol selec (Falco peregrinus). Najpogostejša sova je 

lesna sova (Strix aluco), mala uharica (Asio otus) in veliki skovik (Otus scopus). V okolici Polhovega Gradca se 

nahaja tudi redka vrsta kozača (Strix uralensis). Izmed vranov so tu prisotne siva vrana (Corvus cornix), šoja 

                                                           

6
 Zavod za Gozdove Slovenije, Območna Enota Ljubljana, Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Polhov Gradec 2016 – 

2025 predlog štev. dokumenta: 04-53/16 
7
 Zavod za Gozdove Slovenije, Območna Enota Ljubljana, Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Polhov Gradec 2016 – 

2025 predlog štev. dokumenta: 04-53/16 
8
 Hönigsfeld A.M., Gregorc T., Nekrep I., Mohar P., Torkar G.,: Inventarizacija vidre (Lutra lutra) in drugih večjih vodnih sesalcev na 

Ljubljanskem barju in z njim povezanih vodnih ekosistemih, Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana 2009 
9
 (Presetnik, P., T. Knapič, M. Podgorelec & A. Šalamun, 2012. Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev 2012. Končno 

poročilo. Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Ljubljana. CKFF, Miklavž na Dravskem polju). 
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(Garrulus glandarius) in sraka (Pica pica). V destinaciji se pojavljajo tri vrste žoln: siva žolna (Picus canus), 

zelena žolna (Picus viridis) in veliki detel (Dendrocopos major), s tremi vrstami so prisotni tudi golobi, tako 

najdemo grivarja (Columba palumbus), divjo grlico (Streptopelia turtur) in turško grlico ali gugutko ( 

Streptopelia decaocto ). Od obvodnih ptic se najpogosteje pojavljata raca mlakarica (Anas platyrhynchos) in 

siva čaplja (Ardea cinerea).10 11  

Na travnikih in gozdnih robovih se pojavljajo metulji naslednjih vrst: črtasti medvedek (Callimorpha 

quadripunctaria), gozdni postavnež (Euphydryas maturna), travniški postavnež (Euphydryas aurinia).8 

Od ogroženih vrst dvoživk je na destinaciji najpogosteje opažena sekulja (Rana temporaria). 

Med sladkovodnimi ribami velika nežica (Cobitis elongata), nežica (Cobitis taenia), kapelj (Cottus gobio), 

sulec (Hucho hucho), platnica (Rutilus pigus), potočni piškur (Eudontomyzon spp), blistavec (Telestes souffia), 

zlata nežica (Sabanejewia aurata), pohra (Barbus meridionalis), lipan (Thymallus thymallus), podust 

(Chondrostoma nasus)12, v porečju Gradaščice je naseljen še navadni škržek (Unio crassus). V pritokih 

Horjulke živi rak koščak (Austropotamobius torrentium) 13. 

 

Tabela 1: Živalske vrste uvrščene na rdeči seznam ogroženih vrst14 

SESALCI Kategorija ogroženosti 

dihur (Mustela putorius) O1 (obstaja možnost ponovne ogroženosti) 

veverica (Scirius vulgaris)  O1 (obstaja možnost ponovne ogroženosti) 

vidre (Lutra lutra) V (ranljiva vrsta) 

mali podkovnjak (Rhinolophus hipposideros)  E (prizadeta vrsta) 

navadni netopir (Myotis myotis),  E (prizadeta vrsta) 

rjavi uhati netopir (Plecotus auritus) V (ranljiva vrsta) 

navadni mračnik (Nyctalus noctula) O1 (obstaja možnost ponovne ogroženosti) 

natusijev netopir (Pipistrellus nathusii) V (ranljiva vrsta) 

obvodni netopir (Myotis daubentonii) O1 (obstaja možnost ponovne ogroženosti) 

                                                           

10
 Zavod za Gozdove Slovenije, Območna Enota Ljubljana, Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Polhov Gradec 2016 – 

2025 predlog štev. dokumenta: 04-53/16 
11

 http://www.dobrova-polhovgradec.si/doc/priponke/148.op_opn_dobrova-polhovgradec_avgust_08.pdf 
12

 vir: baza ZZRS, 2013 
13

 http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=SI3000335 
14

 Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Ul RS, št. 82/2002, 42/2010) 
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medved (Ursus arctos) E (prizadeta vrsta) 

risi (Lynx lynx) E (prizadeta vrsta) 

PTIČI  

kanja (Buteo buteo) O1 (obstaja možnost ponovne ogroženosti) 

kragulj (Accipiter gentilis) V (ranljiva vrsta) 

skobec (Accipiter nisus) V (ranljiva vrsta) 

postovka (Falco tinnunculus) V (ranljiva vrsta) 

sokol selec (Falco peregrinus) E (prizadeta vrsta) 

lesna sova (Strix aluco), O1 (obstaja možnost ponovne ogroženosti) 

mala uharica (Asio otus) in O1 (obstaja možnost ponovne ogroženosti) 

veliki skovik (Otus scopus). E (prizadeta vrsta) 

kozača (Strix uralensis). V (ranljiva vrsta) 

siva žolna (Picus canus) V (ranljiva vrsta) 

zelena žolna (Picus viridis) E (prizadeta vrsta) 

veliki detel (Dendrocopos major) O1 (obstaja možnost ponovne ogroženosti) 

grivar (Columba palumbus) O1 (obstaja možnost ponovne ogroženosti) 

divjo grlico (Streptopelia turtur) V (ranljiva vrsta) 

turško grlico ali gugutka ( Streptopelia decaocto ) O1 (obstaja možnost ponovne ogroženosti) 

raca mlakarica (Anas platyrhynchos)  

siva čaplja (Ardea cinerea). O1 (obstaja možnost ponovne ogroženosti) 

MEHKUŽCI  

navadni škržek (Unio crassus) E (prizadeta vrsta) 

RIBE IN OBLOUSTKE  

Velika nežica (Cobitis elongata) E (prizadeta vrsta) 
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Nežica (Cobitis taenia) O1 (obstaja možnost ponovne ogroženosti) 

Kapelj (Cottus gobio) V (ranljiva vrsta) 

Sulec (Hucho hucho) E (prizadeta vrsta) 

Platnica (Rutilus pigus) E (prizadeta vrsta) 

lipan (Thymallus thymallus) V (ranljiva vrsta) 

podust (Chondrostoma nasus) E (prizadeta vrsta) 

RAKI  

navadni koščak (Austropotamobius torrentium) V (ranljiva vrsta) 

METULJI  

gozdni postavnež (Euphydryas maturna) V (ranljiva vrsta) 

travniški postavnež (Euphydryas aurinia) V (ranljiva vrsta) 

Rastlinske vrste 

Blagajev volčin (Daphne blagayana) je v Sloveniji zavarovana rastlinska vrsta in ga najdemo na območju 

Polhograjske Grmade in Polhograjske Gore, ki je njegovo klasično nahajališče. Uvrščen je v rdeči seznam 

ogroženih praprotnic in semenk Slovenije, in sicer v kategorijo ranljivih vrst. Na rdeči seznam je uvrščena tisa 

(Taxus baccata), ki raste na pobočju Polhograjske gore, sodi v kategorijo vrst, pri katerih obstaja možnost 

ponovne ogroženosti. Na območju Polhograjske Gore in Polhograjske Grmade rastejo tudi endemične 

rastlinske vrste: Fleischmannovo grabljišče (Knautia fleischmanii), Hladnikov grintavec (Scabiosa hladnikiana) 

in kranjski prstnik (Potentilla carniolica). Na območju uspevajo tudi ogrožene vrste Kluzijev svišč (Gentiana 

clusii), dišeči volčin (Daphne cneorum) in kranjska lilija (Lilium carniolicum), ki so na rdeči seznam uvrščene v 

kategorijo vrst, pri katerih obstaja možnost ponovne ogroženosti in trizoba kukavica (Orchis tridentata), ki je 

uvrščena v kategorijo prizadetih vrst. 

Tabela 2: Rastlinske vrste vključene v rdeči seznam ogroženih vrst 

Rastline Kategorija ogroženosti 

blagajev volčin (Daphne blagayana) V (ranljiva vrsta)  

tisa (Taxus baccata)  O1 (obstaja možnost ponovne ogroženosti)  

kluzijev svišč (Gentiana clusii) O1 (obstaja možnost ponovne ogroženosti)  

dišeči volčin (Daphne cneorum) O1 (obstaja možnost ponovne ogroženosti)  

kranjska lilija (Lilium carniolicum) O1 (obstaja možnost ponovne ogroženosti)  
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trizoba kukavica (Orchis tridentata) E (prizadeta vrsta) 

 

Tabela 3 Edemične rastlinske vrste 

fleischmannovo grabljišče (Knautia fleischmanii) edemične vrste 

Hladnikov grintavec (Scabiosa hladnikiana)  edemične vrste 

kranjski prstnik (Potentilla carniolica). edemične vrste 

 

Habitatni tipi rastlinstva 

Polhograjsko hribovje (2.965,10 ha15 ) ki obsega štiri habitatne tipe  

• Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh, s pomembnimi rastišči  kukavičevk –

Festuco brometalia (koda 6210) 

• Apnenčaste ali dolomitne stene z vegetacijo skalnih razpok od montanskega do alpinskaga pasu 

(koda  8210). 

• Ilirski bukovi gozdovi, Aremonio-Fagion (koda 91K0) 

• Dinarski gozdovi rdečega bora na dolomitni podlagi- Genisto januensis-Pinetum (koda 91R0) 

Podreber-Dvor (površina 279,44 ha), obsega dva habitatne tipa16: 

• Ilirski bukovi gozdovi, Aremonio-Fagion (koda 91K0) 

• Dinarski gozdovi rdečega bora na dolomitni podlagi- Genisto januensis-Pinetum (koda 91R0), 

Naravne znamenitosti, habitati, živalske in rastlinske vrste ter ekosistemi so učinkovito (za)varovani z 

usmerjanjem obiskovalcev na označene planinske ali tematske poti (kulturna dediščina, naravne vrednote)17  

Vplivi turizma: 

Pozitivni: 

-osveščenost in pozitiven odnos do narave, 

-100 km urejenih planinskih poti, 

Negativni: 

-hoja izven za to urejenih poti, 
-nabiranje rastlin, 
-hrup, 
-gradnja turistične infrastrukture. 

 

  

                                                           
15

 http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=SI3000335 
16

 http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=SI3000021 
17

 http://www.dobrova-polhovgradec.si/vsebina.asp?id=78&predpis_id=354 
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1.1.3 Hidrologija 

Območje občine sodi v porečje Gradaščice s pritokom Horjulko, ki se nato steka v Mali Graben. Vsi potoki, ki 

tečejo iz Polhograjskega hribovja v Gradaščico, so hudourniškega značaja. Gradaščica nastane v Polhovem 

Gradcu na sotočju Male vode in Božne. Dolžina Gradaščice skupaj z Malo vodo, do izliva v Ljubljanico meri 33 

km18. Velika Božna je od izvira do izliva v Gradaščico dolga 6,25 km19. Od Polhovega Gradca navzdol teče 

Gradaščica po široki dolini proti vzhodu. Večji vodotok je še Šujica (6,9 km).20 

Pri urejanju in ohranjanju vodnega režima upoštevamo naravno dinamiko in sonaravno urejanje odtočnega 

režima z usmerjanjem rabe prostora, izven priobalnih območij. 

Največji pritok Gradaščice je Horjulščica. Gradaščica lahko zaradi svojega hudourniškega značaja ob obilnem 

deževju hitro naraste in povzroča močne poplave. Dejavnosti se usmerjajo izven poplavnih, erozijskih in 

plazovitih območij oziroma se prilagajajo naravni dinamiki prostora, poseljenost rečnih obal, ki je posledica 

gradenj v preteklost in ne presega 15 % pozidanosti rečnih obal. 

Skupna dolžina rečnih obal je okoli 60 km. 

Vplivi turizma: 

Pozitivni: 

-možnost ureditev manjših »plaž«, piknik prostorov, sprehajališč ipd., 

Negativni: 

- večja onesnaženost vodotokov, 

- velika poplavna nevarnost ob močnem deževju. 

1.1.4 Geologija 

Na hribovitem območju v večji meri prevladujejo prepustni dolomiti, ponekod nepropustni laporni apnenci, 

peščeni skrilavci in plasti raznobarvnih peščenjakov, skrilavcev, alevroitov in konglomeratov. Raznolika 

kamninska sestava in gosta hidrografska mreža ustvarjata razčlenjen relief, s tesnimi in globokimi dolinami in 

visokem dolomitnem razvodnem grebenu.  

Razen Tošča (1021m) in Pasje ravni (1020m) ni drugih vrhov nad 1000 m. Zaradi geološke sestave tal, se 

doline in grape, z vseh strani, strmo zajedajo v hriboviti del. Med pomembnejše vrhove spadajo še Grmada, 

Polhograjska gora, Sivka, Veternik, Ključ, itd. Najprivlačnejša med njimi je gotovo Polhograjska gora, 

raznovrstnimi rastlinskimi vrstami (ekološko pomembno območje) in poznorimski višinski utrdbi s tremi 

zakladnimi najdbami. 

Opišite pozitivne in negativne vplive turizma: 

Pozitivni: 

-razvoj raznovrstnih dejavnosti, na manj dostopnih območjih, 

Negativni: 

                                                           
18

 https://sl.wikipedia.org/wiki/Grada%C5%A1%C4%8Dica, [15.7.2016] 
19

 https://sl.wikipedia.org/wiki/Velika_Bo%C5%BEna, [15.7.2016] 
20

 https://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ujica_(potok), [15.7.2016] 
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-slabša dostopnost, 

- slaba telekomunikacijska in druga infrastruktura na manj dostopnih območjih. 

1.1.5 Pokrajina in razgled 

Na svojem vzhodnem delu sega destinacija na obrobje Ljubljanske kotline, z večjimi kraji Dobrova, 

Podsmreka, Stranska vas in Gabrje, Hruševo in Šujica. Južno od njiju se vije Horjulska dolina, ki do okolice 

naselja Brezje še sodi v destinacijo. Največji del destinacije obsega gozdnati svet Polhograjskega hribovja s 

Črnim Vrhom, Smolnikom in samotnimi kmetijami in grapami. Na severu destinacija meji na občini Škofja 

Loka in Medvode, na vzhodu na mestno občino Ljubljana, na jugu na občine Brezovica, Horjul in Vrhnika ter 

na zahodu na občini Logatec in Gorenja vas – Poljane21.  

Najnižja točka destinacije je na nadmorski višini 310 m, najvišja pa na 1021 m nad morjem. Med območja, ki 

so pomembna z vidika ohranjanja kulturne krajine na nacionalni ravni22 so v destinaciji opredeljena območja 

Črnega Vrha, Polhovega Gradca in območje med njima. Polhov Gradec leži pod Polhograjsko goro, ki jo 

nadgrajuje Kalvarija pod katero je umeščeno vaško jedro Polhovega Gradca.  

Destinacija je varovanje naravne in kulturne krajine, širjenje urbanih območij in s tem povezano propadanje 

krajine zakonsko zavarovala z Občinskim prostorskim načrtom23, ki kot enega izmed ciljev prostorskega 

razvoja določa razvoj turističnih dejavnosti, usmerjenih na celotno območje Polhograjskega hribovja z 

osrednjimi naselji Polhov Gradec, Šentjošt in Črni Vrh, oživljanjem krajinskega parka Polhograjski dolomiti in 

ohranjanjem podeželskega značaja destinacije. Širjenje urbanih območij je omejeno na že obstoječa urbana 

območja. 

 
Slika 2: Polhov Gradec (foto: Alan Orlič) 

                                                           
21

http://www.dobrova-polhovgradec.si/doc/priponke/osnutek%20spro%20-

%20program%20priprave_05_kon%E8ni.pdf 
22

 Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije 76/2004 in naprej 
23

 http://www.dobrova-polhovgradec.si/vsebina.asp?id=78&predpis_id=354 
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Slika 3 Polhograjska graščina s parkom (foto Primož Heing). 

Naselju Polhov Gradec, na pobočju Kalvarije pod Polhograjsko goro, posebno krajinsko vrednost daje 

Polhograjska graščina, z urejenim grajskim parkom. 

Za Pograjsko goro se dviguje prepoznavno zaporedje vrhov med Grmado in Pasjo ravnjo, pod katero leži Črni 

Vrh. Kot simbol izstopata Tošč in Grmada, vidna tudi iz Ljubljane.  

 
Slika 4 Črni vrh nad Polhovim Gradcem (foto: arhiv Občina Dobrova-Polhov Gradec) 
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Vplivi turizma: 

Pozitivni: 

-ohranjena kulturna krajina je opredeljena kot nacionalno pomembna, kar preprečuje večje posege 

na območju, 

-obnova obstoječih objektov na podeželju, z novo rabo, namenjeno turizmu in drugim dejavnostim, 

-obnova objektov na območju Polhograjske graščine, ki se namenjajo za kulturno turistično 

dejavnost, 

- omejevanje širjenja urbanih območij zaradi razvoja turizma na slikovitem podeželju. 

Negativni: 

- degradacija krajine zaradi večjega turističnega obiska na območjih, 

- urbanizacija podeželskih območij. 

1.1.6 Okolje in naravni viri  

1.1.6.1 Oskrba z vodo  

Skupna dolžina vodovodnega omrežja in delov lokalnih vodovodov je približno 80 km. V javnem omrežju je 

16 vodovodnih sistemov, v naseljih Briše, del Babne Gore in Belca, se z vodo oskrbujejo iz  zasebnih 

vodovodnih sistemov. (vir: režijski obrat Občine Dobrova-Polhov Gradec). 

Vse vodne vire se ustrezno varuje. Spodbuja se varčno in smotrno rabo pitne vode. Na vseh območjih, ki se 

nahajajo na vodovarstvenem območju zajetij pitne vode, se pri načrtovanju upošteva zakonodajo s področja 

voda ter omejitve in pogoje zapisane v aktih o zavarovanju. Na vodovarstvenem območju se lahko omejijo ali 

prepovejo dejavnosti, ki bi lahko ogrozile količinsko ali kakovostno stanje vodnih virov in zaveže lastnike 

zemljišč, da izvršijo oz. dopustijo izvršitev ukrepov, s katerimi se zavaruje količina ali kakovost vodnih virov. 

Preverjanje oskrbe in kakovosti pitne vode se skladno z zakonodajo redno izvaja (mikrobiološka, fizikalno 

kemijska preskušanja in terenske meritve ter sanitarno tehnično in higiensko stanje vodooskrbnih objektov, 

naprav, delovanja naprav oziroma postopkov priprave pitne vode, pred njeno distribucijo v vodovodna 

omrežja, posameznih vodovodnih sistemov). 24 25 

1.1.6. 2 Odpadna voda (kje/kako je obdelana in kam se izpušča) 

Odpadne vode in blato se na območju občine zbirajo v štirih čistilnih napravah (ČN Dobrova, ČN Polhov 

Gradec, ČN Šujica in ČN Brezje), nepretočnih greznicah in malih komunalnih čistilnih napravah. V občini ni 

odpadnih vod večjih industrijskih objektov, razen odpadnih voda nastalih s kmetijsko dejavnostjo, ki se 

uporablja kot organsko gnojilo na kmetijskih površinah, v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred 

onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov.  

Blato iz javnega kanalizacijskega sistema se čisti v štirih čistilnih napravah. Na vseh poteka primarna in 

sekundarna stopnja čiščenja odpadnih vod. Očiščena voda odteka v bližnji vodotok, nastalo odvečno blato pri 

biološkem čiščenju se s cisternami odpelje v obdelavo na CČN Ljubljana. Male komunalne čistilne naprave 

                                                           
24 http://www.dobrova-polhovgradec.si/doc/priponke/poročilo%20o%20pitni%20vodi%20dobrova-

polhov%20gradec%202015.pdf 
25

 Z Odlokom o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec 
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očistijo blato do sekundarne stopnje, blato se s cisternami odpelje na CČN Ljubljana. Vsebina nepretočnih 

greznic se v celoti predela na CČN Ljubljana. 

Izjema so le kmetijska gospodarstva, ki lahko odpadno blato uporabijo v kmetijske namene. Po podatkih 

upravljavca je takih kmetij 9,38% (vir: VO-KA, 2016). 

V letu 2011 je bilo po podatkih VO-KE d.o.o, od 7.663 prebivalcev (s stalnim in začasnim prebivališčem) v 

javno kanalizacijo vključenih 1.781 prebivalcev, nepretočne greznice je uporabljalo 5.389 prebivalcev, male 

komunalne čistilne naprave je uporabljalo 493 prebivalcev26.  

1.1.6.3 Trdni odpadki (kje/kako se odlagajo) 

V zbiranje trdih odpadkov je vključenih 99 % prebivalcev občine. Gospodarsko javno službo zbiranja in 

odvoza odpadov opravlja podjetje Snaga, d.o.o. Ljubljana. V občini se odpadki zbirajo ločeno od leta 2003 za 

papir, plastiko in steklo. Od leta 2012 se uvaja zbiranje bioloških odpadkov na območjih kjer kompostiranje ni 

mogoče (vključena naselja: Dobrova, Gabrje, Hruševo, Podsmreka in Šujica). 

Leta 2003, je bilo na območju občine urejenih 9 ekoloških otokov za ločeno zbiranje odpadkov, do danes je 

njihovo število narastlo na 58. Za kosovne odpadke je urejena deponija (Barje). Na prebivalca je občina v letu 

2015 zbrala 254,55 t odpadkov, 57,12% je ločenega zbiranja. 

Tabela 4 Količine ločeno zbranih odpadkov v letu 2015 

2015 kg/preb. 

mešani komunalni odpadki 109,06 

biološki odpadki 62,92 

Papir 30,48 

Embalaža 36,35 

Steklo 15,74 

Vsota 254,55 

V letu 2015 je v okviru podjetja Snaga, d.o.o. začel delovati Regijski center za predelavo odpadkov. Regijski 

center sestavljajo objekti za predelavo odpadkov, čistilna naprava za izcedne vode in razširjeno odlagališče. 

Predelava odpadkov poteka v treh sklopih tehnološkega procesa. V prvem poteka mehanska separacija 

mešanih komunalnih odpadkov in priprava trdnega goriva, v drugem anaerobna fermentacija biorazgradljivih 

odpadkov, izločenih iz mešanih komunalnih odpadkov, s proizvodnjo bioplina in v tretjem predelava ločeno 

zbranih bioloških odpadkov s proizvodnjo bioplina. Čistilna naprava onesnažene izcedne vode biološko in 

kemično prečisti 27 28. 

                                                           
26

 Program odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za obdobje 2013 – 2016, VO-KA, 2012) 
27

 http://www.rcero-ljubljana.eu/ 
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Destinacija je v maju 2016 pristopila z zavezi, da postane skupnost na poti do družbe brez odpadkov (Zero 

Waste). 

1.1.6.4 Oskrba z energijo  

Po destinaciji potekata dva prenosna daljnovoda DV 220 kV Divača-Kleče in DV 2x110 Kleče-Logatec. V 

destinaciji je 78 obstoječih in 20 predvidenih transformatorskih postaj, ki so namenjene predvsem 

gospodinjstvom in za drugi odjem, le ena transformatorska postaja v Polhovem Gradcu je namenjena 

industriji. Možnost napajanja občine je s strani: RP RUŽV DV Lučine, RP Vrhnika DV Žiri RP Kozarje DV Polhov 

Gradec in DV Horjul. Potrebe po energiji se bodo predvidoma povečale za 10 % kljub izvajanju ukrepov 

učinkovite rabe energije, saj je predvidena rast novih porabnikov precej večja od prihrankov učinkovite 

rabe.29 

Plinovodno omrežje pokriva naselja Dobrova, Šujica, Gabrje, Razori, Draževnik, Komanija in Podsmreka. V 

letu 2017 se predvideva plinifikacija naselja Hruševo. 

Poleg oskrbe s tekočimi in trdimi fosilnimi gorivi, je pomemben energetski vir potencial lokalnih obnovljivih 

virov. Predvsem so pomembni izraba lesne biomase, sončne energije in vode (po podatkih Kmetijsko 

svetovalne službe, se sončna energija pridobiva na eni kmetiji). 

1.1.6.5  Hrup in  osvetlitev 

 

Obremenjenost s hrupom na območju destinacije je v največji meri posledica cestnega prometa vendar tudi 

promet po najbolj prometni cesti, okolice hrupno ne obremenjuje nad dovoljenimi mejami. Na posameznih 

območjih, kjer živi in je hrupu izpostavljenih več prebivalcev na raven hrupa vplivajo proizvodno -obrtne 

dejavnosti, gostinsko - zabaviščna dejavnost, kmetijska mehanizacija, v času gradbenih del tudi gradbena 

mehanizacija. S stališča varstva naravnega in življenjskega okolja pred hrupom, onesnaženost ne presega 

dovoljenih mej.30 

Ukrepi zmanjševanja svetlobnega onesnaženje kot neposrednega ali posrednega vnosa umetne 
svetlobe v okolje so opredeljeni v Lokalnem energetskem načrtu destinacije, katerih izvajanje se je 
pričelo v letu 2012. 

Na podlagi Uredbe 31, je določena letna poraba elektrike vseh svetilk, ki so na območju destinacije vgrajene v 

razsvetljavo občinskih cest in razsvetljavo javnih površin. Izračunana poraba na prebivalca s stalnim ali 

začasnim prebivališčem, ne sme presegati ciljne vrednosti 44,5 kWh. Po podatkih Lokalnega energetskega 

koncepta32 je letna poraba na prebivalca v letu 2012 znašala 60,7 Kwh, ker je presegalo ciljno vrednost 

določeno v uredbi. Z zamenjavo svetilk z varčnimi se je do leta 2015, zmanjšalo svetlobno onesnaženje v in 

                                                                                                                                                                                                   
28

 Program ravnanja s komunalnimi odpadki 2016, Snaga d.o.o. 
29

 Okoljsko poročilo za občinski prostorski načrt občine Dobrova-Polhov Gradec 
30

 http://www.dobrova-polhovgradec.si/doc/priponke/148.op_opn_dobrova-polhovgradec_avgust_08.pdf 
31

 http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED4520 
32

 http://www.dobrova-polhovgradec.si/doc/priponke/ad%201.2)%20lek_dobrova-polhov%20gradec.pdf 
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poraba energije za 35 % (vir: občinska uprava Dobrova-Polhov Gradec)33. V tem obdobju je bilo z varčnimi 

zamenjanih 272 svetilk od skupaj 582 neustreznih svetilk v letu 2012. 

 

Graf 1 Prikaz zmanjšanja porabe energije v kWh na posamezno svetilko za leti 2012 in 2015 

Z nižjo porabo energije za posamezno svetilko je bila količina izpustov CO2, v letu 2015 za 146 kg nižja glede 

na leto 2012 (izračun izpustov CO2 je pripravljen z aplikacijo: http://www.umanotera.org/kaj-delamo/trajne-

vsebine-projekti-kampanje/podnebne-spremembe/izracunaj-svoj-ogljicni-odtis/). 

1.1.6.5  Kakovost zraka 

Mrežo meritev onesnaženosti zraka v Sloveniji sestavljajo avtomatska merilna mreža postaj državne mreže za 

spremljanje kakovosti zraka, ki jo vodi Agencija RS za okolje, in  dopolnilne avtomatske merilne mreže, v 

katerih izvajajo meritve drugi izvajalci. Mreža je gostejša na območjih v bližini večjih virov onesnaženosti 

zraka. Na območju destinacije ni stalne merilne postaje in potekajo le občasne meritve onesnaženosti zraka. 

 

Območje destinacije je razporejeno na območje z oznako SI334 , za katerega je značilno da so parametri 

onesnaževalcev zraka: 

- žveplov dioksid (SO2) pod spodnjim pragom ocenjevanja, 

- svinec (Pb), ogljikov monoksid (CO) in benzen (C6H6) pod spodnjim pragom, zato je območje 

razporejeno v II. stopnjo onesnaženosti zraka, to pomeni, da raven onesnaženosti naštetih 

onesnaževal ne presega predpisane mejne vrednosti, 

- dušikov dioksid (NO2) in delci (PM10) občasno blizu zgornje mejne vrednosti.35 

 

                                                           
33

 http://www.dobrova-polhovgradec.si/vsebina.asp?id=78&predpis_id=320 
 
34

 Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11 in 8/15) 
35

 (vir: Okoljsko poročilo). 
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Onesnaženost zraka z delci PM10 in PM2.5 

Grobi delci PM10, ki so posledica erozije zemlje, resuspenzije iz cest in izpustov iz industrijskih objektov. 

Glavni kemijski komponenti delcev PM10 sta sulfat in organski material, katerih delež je odvisen od vira 

onesnaženja ter meteoroloških razmer. Izjema so le močno prometno obremenjene lokacije, kjer je prisoten 

velik delež mineralnega prahu.  

Viri delcev PM2.5 so posredni delci prometa, naravni viri, ponovni dvig in lebdenje trdnih delcev v ozračju, 

daljinski transport. Delci PM2.5 so manjši, lažji. Običajno se zadržujejo v zraku dlje časa ter prepotujejo večje 

razdalje. 36 

V destinaciji se koncentracija PM delcev ne meri, zato so za analizo vzeti podatki najbližje merilne postaje, ki  

je v drugem merilnem območju (SIL- Ljubljana), zato lahko podatki odstopajo. 

Povprečna letna koncentracija delcev PM10 izmerjena destinaciji najbližji merilni postaji (Biotehniška 

fakultete, Ljubljana) je bila v letu 2014, 22µg/m3. Na podlagi zakonodaje je letna mejna koncentracija PM10 za 

varovanje zdravja ljudi je 30 µg/m3.  

Letna mejna vrednost delcev PM 2.5 je 25 µg/m3, na najbližji merilni postaji je izmerjena letna vrednost v letu 

2014 je bila 18 µg/m3. 

Onesnaženje z delci PM 10 in PM 2.5 v destinaciji predvidoma ne presegajo letnih mejnih vrednosti. 

Vplivi turizma: 

Pozitivni: 

-dvigovanje okoljske ozaveščenosti, 

-onesnaževanje vode zaradi slabe obdelave odpadne vode in izpustov turističnih ponudnikov, 

nižji izpusti CO2, z zamenjavo svetilk, 

-dobra vidnost neba v nočnem času, 

-manjše vznemirjanje živali (manjše nočno osvetljevanje). 

Negativni: 

-dodatne osvetlitve zaradi večjega prihoda turistov, 

-več prireditev, ki povzročajo prekomerni hrup, 

-gradnja novih objektov, ki bi lahko povzročila onesnaženje vodnih virov, 

-onesnaženje zraka zaradi velikega vpliva turističnega prometa, 
-poraba energije in nastajanje odpadkov. 

1.2 Kultura 

1.2.1 Nepremična kulturna dediščina 

Na območju destinacije je v register nepremične kulturne dediščine vpisanih 166 enot kulturne dediščine37. 

Gre za kulturno dediščino z lastnostmi arheološke, naselbinske (urbanistične), umetnostno-zgodovinske, 

etnološke, zgodovinske in tehnične dediščine. 
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Najpomembnejša kulturna spomenika državnega pomena v občini sta Polhograjska graščina s parkom in 

cerkev sv. Petra v Dvoru. Oba spomenika sta skrbno vzdrževana, kar gre zahvala predvsem lokalnemu 

prebivalstvu. 

Polhograjska graščina je izjemno ohranjen kompleks osno urejenega parka z geometrijsko razporejenimi 

obrobami, z baročnim nadstropnim dvorcem na prostoru starejše utrdbe in z edinim ohranjenim 

zgodnjebaročnim okrašenim Neptunovim vodnjakom pri nas. Celota je redko ohranjen spomenik baročnega 

bivališča in sedež ugledne družine Blagaj, ki je dala svoje ime Blagajevemu volčinu (vir: Blagajeva dežela v 

osrčju Polhograjskega hribovja). 

Cerkev sv. Petra v Dvoru je poznogotska zgradba z dvoransko zasnovo in izstopajočim prezbiterijem, je vzorec 

slovenske renesančne gradnje 16. stol. Kamnoseško obdelan portal in poznogotski leseni strop z 

renesančnimi prvinami z letnico 1577, na katerem najdemo prvi javni zapis v slovenščini. Cerkev datira iz 

druge četrtine 16. stol. Med dragocenosti cerkve prištevamo šest zlatih oltarjev, sliki Metzingerja in kipe 

polhograjske rezbarske družine Facijev (vir: Blagajeva dežela v osrčju Polhograjskega hribovja). Organizirano 

so mesečna vodenja. 

 
Slika 5 Gotska cerkev v Dvoru (foto Aleš Fevžer) 

Destinacije je kot središče turističnega razvoja opredelila Polhov Gradec s Polhograjsko graščino. Tako je bil v 

letu 2005 urejen prostor za sklepanje zakonskih zvez v grajskem parku, leta 2008 je grajske prostore prevzel 

Tehniški muzej Slovenije in uredil zbirko Muzeja pošte in telekomunikacij, v letu 2009 je bila urejena prva 

tematska pot (Blagajeva tematska pot), ki je bila proglašena za naj pot Osrednjeslovenske regije v letu 2010. 

V letu 2012 je prvič izveden program Čaj z grofom Blagajem (animirani program, ki je nastal v sodelovanju 

med JZ Polhograjska graščina, OŠ Polhov Gradec, Čebelarstvom Božnar in lokalnim gostincem). V letu 2013 

smo uredili manjši objekt v grajskem parku, namenjen ponudbi lokalnih izdelkov in pridelkov, z manjšo 

gostinsko ponudbo izključno lokalnih ponudnikov. V letošnjem letu se pripravlja projekta dokumentacija za 
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obnovo »grajske pristave«, objekt, v katerem bo urejen gostinski lokal za potrebe programov, sodelavni 

prostori za lokalne predelovalce, skupni prostori za druženje in namestitve z namenom razvoja razpršenega 

hotela. V graščini je urejena zbirka krajevnega muzeja s  predstavitvijo bogate kulturna dediščina destinacije.  

 
Slika 6: Polhograjska graščina (foto Aleš Fevžer) 

V narodnem muzeju Slovenije hranijo t.i. »zaklad« dragoceno posodje iz obdobja rimskega cesarstva, ki je 

bilo najdeno na Polhograjski gori. 

 
Slika 7 Dragoceno rimsko posodje najdeno na Polhograjski gori. 

Na območju je relativno dobro ohranjena identiteta prostora, ki se kaže tudi v stavbarstvu, predvsem na 

področju Polhograjskega in Loškega hribovja, kjer so še ohranjeni zaselki in domačijski kompleksi. Ti so 



   
 
Analiza stanja v destinaciji Dobrova-Polhov Gradec november 2016 

 

23 

predvsem ob prometnih poteh, ki so že v preteklosti povezovale Vrhniko in Ljubljano s Poljansko dolino Žirmi 

in Idrijo ter vodile naprej proti zahodu. Med naselji izstopata zgodovinsko jedro naselja Polhov Gradec in 

Butajnove, ki sta v veliki meri ohranili historični zazidani red in izgled. 

Pozitivni: 

- nove namembnosti objektov v zaščitenih vaških jedrih 

- obnova zapuščenih objektov 

- oživitev vaških jeder 

Negativni: 

-umeščanje neprimernih vsebin v objekte kulturne dediščine, zaradi želje povečanja obiska. 

1.2.2 Živa dediščina 

Živo dediščino destinacije ohranja 14 društev s skupaj 27 sekcijami, ki delujejo na področju kulturne 

dejavnosti. Društva ohranjajo in prenašajo bogato plesno, glasbeno, folklorno, dramsko klekjarsko in druga 

kulturna izročila. 

Tabela 5: Kulturna društva v destinaciji 

 
Društvo Sekcije Št. programov 

1 Kulturno društvo Črni Vrh Ženska pevska skupina, Dramska skupina 2 

2 KUD Gregor Rihar 

Mešani pevski zbor Gregor Rihar, 

Mladinski pevski zbor KD Gregor Rihar, 

Mladinski PZ Višajčki, Otroški PZ Višajčki 

4 

3 KUD Serafin 
 

1 

4 Turistično društvo Briše 
Moški pevski zbor, Ženski pevski zbor, 

Otroški pevski zbor 
3 

5 KUD Dolomiti Dobrova 

Mešani pevski zbor, Fantovski pevski zbor, 

Gledališka skupina, Lutkovna skupina, 

Otroška folklorna skupina 

5 

6 KUD Polhov Gradec 
 

1 

7 
Turistično društvo Polhov 

Gradec 
Vokalna skupina Svetlice 1 

8 DKDŽ Panorama Mlajši cepetalčki, Prvošolčki, Ekstremčki 3 

9 KUD Ivan Cankar, Šentjošt Zborovska sekcija, Dramska sekcija 2 

10 Študentsko društvo SILAQ Kulturna sekcija 1 
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11 
KD Godba Dobrova-Polhov 

Gradec 
pihalni orkester 1 

12 Dramsko društvo Neptun dramska dejavnost 1 

13 
Klekljarsko društvo Polhov 

Gradec 
Klekljanje - Idrijska čipka 1 

14 
Društvo za ohranjanje 

narodno zabavne glasbe Jurčki 
Vokalno inštrumentalna glasba 1 

Vir: Občina Dobrova-Polhov Gradec 

 

S spodbujanjem delovanja društev in vključevanjem najmlajših v šolske in obšolske dejavnosti se ohranjajo 

običaji ob koledarskih praznikih, šege in navade. 

 
Slika 8: Predstava Ciper coper medenjaki Teatra Šentjošt, na predstavitvi turistične ponudbe destinacije, 
avgusta 2016 v Ljubljani (foto Urša Čuk) 

Z vsebinskimi programi, ki povezujejo lokalno prebivalstvo in ustanove, destinacija razvija turistične 

programe, ki temeljijo na zgodovinskih dejstvih in/ali pripovedih. Tako je nastal program Čaj z grofom 

Blagajem, katerega podlaga je zapis Blagajevega dnevnika o obisku Saškega kralja v Polhovem Gradcu in 

Blagajevem volčinu, poimenovanem po grofu Blagaju.  

Ohranjena živa dediščina destinacije je Polhograjska noša, ki jo je v letu 1838 upodobil avstrijski slikar Franz 

Kunz zum Thurn. Prvi ženski in moški model noše sta bila s pomočjo strokovnjakov izdelana v letu 2016. 
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Tabela 6: Polhograjska narodna noša 

 
Slika 9: Polhograjska narodna noša 

Ohranjata se tradiciji klekljanja in medičarstva, ki sta na tem območju tradicionalni. Aktivno društvo 

polhograjskih klekljaric, vsako leto v Polhograjski graščini pripravi razstavo, v letu 2016 so sodelovale pri v 

organizaciji svetovnega čipkarskega kongresa, ki je bilo v Ljubljani. 

Tradicionalni dogodki, kot so Dan pod Lovrencem, Dnevi medu, Razstava čipk, Nočni pohod na Grmado, 

Koncert pod grajsko lipo, Mozartovi družinski dnevi, nastopi godbe so le večji izmed 450 prireditev, ki se v 

letu dni zvrstijo v destinaciji in so vsako leto predstavljene v Koledarju prireditev Blagajeve dežele.  

Pozitivni: 

- urejanje opuščenih objektov kulturne dediščine, 

- sodelovanje lokalnega prebivalstva pri pripravi turističnih programov, 

- vključevanje žive dediščine v turistične programe, 

- razvoj drobne domače obrti. 

Negativni: 

- počasen proces povečanja prepoznavnosti turistične destinacije, 

- ponekod negativen odnos do obiskovalcev destinacije, 

- nižanje cen in kakovosti programov zaradi prilagajanja zahtevam turizma. 
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1.3 Socialno-ekonomski in sociokulturni viri 

1.3.1 Lokalno prebivalstvo 

V destinaciji se po podatkih Statističnega urada na dan 1.1.2016 živelo 7.582 prebivalcev. Gibanje 

prebivalstva je pozitivno, indeks povečanja 2016/2008 je 6,5%. Gostota naseljenosti v destinaciji je na dan 

1.1.2016, 64,5%.  

Tabela 7: Število prebivalcev v destinaciji od 2008 do 2016 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Število prebivalcev 7.120 7.206 7.287 7.325 7.449 7.539 7.485 7.573 7.582 

Vir SURS, na dan 1.1. 

V destinaciji je 64,63 % prebivalcev starih med 14 in 64 let, kar je 2% manj kot v celotni Sloveniji. Mladih do 

14 leta je 18,58 % (Slovenija 14.84%), starejših od 64 let pa 16,79% (Slovenija 18,41), Indeks staranja 

prebivalstva ugoden in znaša v letu 2015, 86,8 (slovensko povprečje 119,6). V popisu prebivalstva 2002 se je 

večina prebivalcev (92,2%) opredelila za Slovence. 

Tabela 8: Narodna pripadnost prebivalcev v destinaciji, po popisu prebivalstva 2002 

 
Skupaj 

Narodno 

opredeljeni 

- skupaj 

Narodno 

opredeljeni 

- Slovenci 

Narodno 

opredeljeni 

- drugi 

Narodno 

neopredeljeni 

Niso želeli 

odgovoriti 
Neznano 

Število 

prebivalcev 
6.691 6.286 6.172 114 14 76 315 

Vir SURS, Popis prebivalstva 2002 

Po podatkih statističnega urada za leto 2015 je 692 delovno aktivnega prebivalstva zaposlenega v destinaciji, 

1677 oseb je zaposlenih v Ljubljani. 561 v drugih krajih po Sloveniji, skupaj 2930 delovno aktivnega 

prebivalstva. 

Tabela 9: Delovno aktivno prebivalstvo po občini zaposlitve, 2015 

 Ostale občine 
Dobrova - 

Polhov Gradec 
Ljubljana Skupaj 

Delovno aktivno 

prebivalstvo 
561 692 1677 2930 

Vir SUSR 2015 

Pozitivni: 

-povečanje dohodka in večja blaginja 

-možnost povečanja dohodka tudi nekaterim dejavnostim, ki s turizmom niso neposredno povezana 

(npr. fitnes dvorane, lokalna hrana) 

Negativni: 



   
 
Analiza stanja v destinaciji Dobrova-Polhov Gradec november 2016 

 

27 

- nesoglasja zaradi vznemirjenosti lokalnega prebivalstva ob večjem turističnem obisku- 

1.3.2 Človeški viri 

Na območju destinacije se v dveh osnovnih šolah izvaja primarno izobraževanje. Neposredna bližina glavnega 

mesta ponuja možnosti izobraževanj na sekundarni in terciarni ravni.  

Destinacija pospešuje razvoja turizma in z njim povezanih dejavnosti, tako na področju lokalne hrane in 

kratkih zelenih verig, kot turističnih programov, ki temeljijo na zgodbah in pripovedkah. Dogodki v grajskem 

parku, ki so organizirani pod okriljem Zavoda Polhograjska graščina, krepijo lokalno identiteto in povezovanje 

med prebivalci (Polhkov dan za otroke, Bučijada, Miklavžev sejem,…). 

V letu 2013 pripravljen program Čaj z grofom Blagajem Program, ki je zasnovan izključno na lokalnih virih. Pri 

pripravi programa sodelujejo ponudniki različnih sektorjev: OŠ Polhov Gradec, Hiša medu Božnar, lokalni 

gostinci in Občina Dobrova-Polhov Gradec. Vsi nastopajoči (grof, grofica, pevka) so mladi krajani, ki skupaj z 

lokalnim vodnikom, lokalno gostinsko ponudbo in klekljarico pričarajo utrip Blagajevega časa. Program 

izvajamo celo leto in je sezonsko neodvisen s čemer poskušamo ob nastajajočih nočitvenih kapacitetah, 

ponudbo razširiti tudi v čas, ko pohodništvo in kolesarjenje, kot najmočneje prisotna razloga turističnega 

obiska nista zanimivi. 

V letu 2016 pripravljamo v okviru Regionalne turistične destinacije Regija Osrednja Slovenija, integralni 

turistični program: Po culo na Polhograjsko, v katerega so vključeni ponudniki lokalnih proizvodov, ki svoje 

izdelke kot »lunch paket« prodajajo v Culi dobrot Blagajeve dežele (Sirarstvo Orešnik, Kmetija pr Lupč, 

Kmetija Marija Končan, Hiša medu Božnar) in Gostilna Grič v Šentjoštu, ki je prejemnica priznanja Ljubljana 

Quality 201538. Kulinarično potovanje se zaključi z čajanko pri grofu Blagaju. Program bo v prodaji pomladi 

2017. Produkt bo vključen v strategijo Regije Osrednja Slovenija, ki se pripravlja za obdobje 2016-2022. 

                                                           
38

 https://www.visitljubljana.com/sl/obiskovalci/aktivnosti/kulinarika/gostisce-gric/) 
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Slika 10: Čaj z grofom Blagajem (foto Maša Kozjek) 

Na področju pridelave hrane destinacija z izobraževanji in delavnicami spodbuja ponudnike k razširjanju 

ponudbe, s katero se lahko zagotovi dovolj lokalnih proizvodov za potrebe razvoja turističnega sektorja v 

destinaciji. 

Razvoj človeških virov je pomembnejši cilj destinacije, zato se destinacija vključuje v različne projekte, ki 

krepijo človeški potencial območja in spodbujajo posameznike k večji ustvarjalnosti. Destinacija je sodelovala 

v projektu Regionalni Center Kreativne Ekonomije v letu 2014, rezultat katerega so v letu 2016 urejene prve 

namestitvene kapacitete, novo podjetje na področju zeliščarstva, nove dopolnilne dejavnosti na kmetiji (peka 

kruha, peciva,….). 

Pobude posameznikov, so podlaga za pripravo delavnic in izobraževanj, ki potekajo na različnih področjih 

(namestitvene kapacitete, razvoj blagovne znamke Dobrote Blagajeve dežele, ustanovitev konzorcija 

ponudnikov namestitvenih kapacitet,…). Cilj vseh aktivnosti destinacije je povečanje prihodkov destinacije in 

ustvarjanje novih delovnih mest v turizmu ali v dejavnostih povezanih s turizmom. 

Analiza ankete med prebivalstvom, ki je potekala od 14.6.16 do 14.9.16, izkazuje, da bo potrebno več 

aktivnosti nameniti obveščanju prebivalstva (51% anketiranih ni zadovoljnih z vključenostjo in vplivom 

prebivalstva pri načrtovanju in razvoju turizma). 

Pozitivni: 

-sodelovanje različnih ponudnikov v programih, 

- velik interes za urejanje namestitvenih kapacitet druge s turizmom povezane ponudbe, 

- razvoj sodelavnih prostorov (kuhinjo OŠ lahko za svoje potrebe predelave uporabljajo ponudniki 

predelave, ki svojih prostorov nimajo), 

- nova delovna mesta, 

- trajnostno naravnani programi z lokalnimi viri, 

- kontakt obiskovalcev z lokalnim prebivalstvom (zgodbe kmetij vključenih v ITP). 

Negativni: 
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- velika (hitra) pričakovanja hitrega zaslužka ponudnikov – slabša kakovost ponudbe, 

- preveliko število dnevnih obiskovalcev v destinaciji. 

1.3.3 Zasebni sektor 

Ponudniki nastanitev 

V destinaciji ni tradicije povezane s ponudbo nastanitvenih dejavnosti, vendar se kažejo premiki v tej smeri. V 

letu 2016 je bilo na območju občine sedem ponudnikov namestitvenih kapacitet s skupaj 30 posteljami (vir 

Občina Dobrova-Polhov Gradec). 

Štirje ponudniki oddajajo v najem celoten objekt, en ponudnik ima urejen hostel in parkirišče za avtodome, 

dva pa imata urejen del objekta (vir: Airb&b). 

Zaradi bližine Ljubljane in spremenjenega načina dopustovanja, v destinaciji spodbujamo razvoj 

nastanitvenega turizma, z manjšimi namestitvenimi objekti, brez večjih posegov v okolje. Tako bomo v 

projekt obnove enega izmed objektov Polhograjske graščine umestili nekaj nočitvenih kapacitet z namenom 

spodbujanja razvoja te dejavnosti (razpršen hotel), predvsem z obnovo že obstoječih, vendar zapuščenih 

objektov v zasebni lasti. 

Ponudniki hrane in pijače  

Gostinska ponudba je v destinaciji dobro zastopana, ponudba je pestra in usmerjena k različnim ciljnim 

skupinam (lokalno prebivalstvo, obiskovalci). Ena izmed gostiln (Gostišče Grič) je dobitnica priznanja 

Ljubljana Quality 2015. Gostilna se je aktivno vključila v pripravo jedi predstavljene v kulinaričnem vodniku 

Regije Osrednja Slovenija. Aktivno se vključuje v programe in predstavitve destinacije, z zavodom za Turizem 

pa je sodelovala na Expu v letu 2015. Pri pripravi jedi dajejo poseben poudarek na lokalno, tradicionalno 

hrano z modernim pridihom.  

• Gostilna Brunarica Grič,  

• Gostilna Pratkar,  

• Gostilna Pograjski Dom,  

• Kramarjev Hram,  

• Pizzerija pri Preku,  

• Kmetija pri Mehačku, 

• Kmetija pri Bitencu. 

Ponudniki dejavnosti 

Ponudba dejavnosti povezanih s turizmom se razvija vzporedno s povečevanjem obiska. V Polhograjski 

graščini je zbirka Muzeja pošte in telekomunikacij in krajevnega muzeja, organizirani so vodeni ogledi gotske 

cerkve v Dvoru (po naročilu in vsako prvo nedeljo v mesecu za posamezne obiskovalce), Pripravljeni so 

vodeni ogledi Polhovega Gradca, ogledi kmetij, skupaj s planinskim društvom Blagajana pripravljamo 

programe vodenih planinskih izletov, za posameznike in skupine. V zadnjih letih je destinacija usmerjala 

razvoj lokalne ponudbe in vključevanje v turistične programe, ki jih pripravlja Zavod Polhograjska graščina.  

Turistična društva 
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Na območju destinacije so tri aktivna turistična društva, ki organizirajo večje turistične prireditve z 

etnološkimi značilnostmi (Dan pod Lovrencem,Samaminjada, Večer harmonike, itd.) ali odmevne pohodniške 

prireditve (Nočni pohod na Grmado,…).  

Vplivi turizma: 

Pozitivni: 

-večje zanimanje za podjetništvo (turizem, kmetijstvo oz. predelava hrane), 

-povezovanje ponudnikov in dopolnjevanje ponudbe (k končnemu proizvodu prispeva vsak nekaj – Cula 

Dobrot Blagajeve dežele) 

Negativni: 

-slabo pozicioniranje blagovne znamke Dobrote Blagajeve dežele. 

1.3.4 Javni sektor 

Destinacija razume trajnostni razvoj, razvoj namenjen lokalnemu prebivalstvu in razvoj turizma kot enega 

izmed orodij za doseganje večjega blagostanja lokalnega prebivalstva. Zato javni sektor naložbe v 

infrastrukturo izvaja v prvi vrsti za zadovoljevanje potreb lokalnega prebivalstva (lokalne ceste, mostovi, 

kanalizacija, izobraževanje, zdravstvo, oskrba), ki služi tudi razvoju turističnih dejavnosti.  

Turistični obisk je v večji meri omejen na enodnevne goste, kar povečuje potrebo po urejanju parkirnih 

prostorov z električnimi polnilnicami (prva bo postavljena v letu 2017). V letošnjem letu so v okviru 

integriranih avtobusnih linij LPP, uvedene linije z možnostjo prevoza koles. Večjega investiranja v turistično 

infrastrukturo v prihodnosti ni pričakovati, k čemur so usmerjeni tudi prostorski akti destinacije, ki 

preprečujejo razvoj masovnega turizma. 

Vplivi turizma: 

Pozitivni: 

- razvoj alternativih prevoznih sredstev, 

- razvoj integriranih avtobusnih linij za kolesarje- plačilo z urbano, 

- pomanjkanje parkirnih mest za enodnevne obiskovalce, 

- velike možnosti označitve kolesarskih poti po manj prometnih cestah. 

Negativni: 

- omejena finančna sredstva za vlaganje v gradnjo daljinske kolesarske poti Ljubljana-Polhov Gradec 

- težnja po gradnji večjih parkirišč na negradiranih območjih, 

-- nerazvita kolesarska infrastruktura, 

1.3.5 Lokalno gospodarstvo 

Na območju destinacije je bilo v letu 2014 registriranih 619 podjetij, ki so imela v povprečju 2,1 zaposlenega 

(vir SURS 2014). 

Tabela 10: Prihodki največjih podjetij v občini v letu 2011 

Podjetje Prihodki v letu 2011 

SILIKO d.o.o. Brezje 27.563.636 

TAPRO GROSIST d.o.o. 12.787.741 
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ROTAR, d.o.o. 4.923.190 

AGROMETAL d.o.o. 4.005.130 

KONSTRUKCIJE SCHWARZMANN d.o.o. 3.525.227 
Vir:http://www.zlatikamen.si/isso-obcin/dobrova-polhov-gradec/podjetja-dobrova---polhov-gradec/ 

V letu 2016 letu so bili registrirani prvi manjši nastanitveni obrati, enodružinski apartmaji, manjši hostel in 

avtocamp oz. parkirišče za avtodome. Poleg nočitvenih kapacitet so v destinaciji štiri gostilne in dve kmetiji 

odprtih vrat. 

Vpliv turizma: 

Pozitivni: 

-nova podjetja, ki se neposredno in posredno ukvarjajo s turizmom, 

-večja ponudba lokalne hrane in drugih izdelkov, 

-boljši dohodkovni položaj kmetij, 

- visoka dodana vrednost turističnim programom, 

Negativni: 

- relativno visoke cene lokalnih produktov in turističnih programov- 
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2. del: Razvoj, ki vpliva na turizem destinacije  

2.1 Okoljska tveganja39 

V destinaciji ni večjih industrijskih objektov, ki bi znatno onesnaževali okolje. Največje okoljsko tveganje 

lahko predstavlja kmetijstvo, vendar velika površina zavarovanih območij narave, ohranja biotsko 

raznovrstnost in omejuje porabo različnih škropiv in drugih kemičnih pripravkov. 

Večina zajetij pitne vode je nameščenih izven urbanih naselij. Vodni viri pitne vode so ogroženi zaradi 

možnosti zastrupitve, obilnega deževja ali večjega potresa.  

Bencinski servis Petrol Dobrova in bencinska črpalka v KZ Polhov Gradec lahko predstavljata ob razlitju 

nevarnih snovi (bencin, nafta, motorna olja…) okoljsko tveganje. Na območju predstavlja tveganje tudi 

plinovod M3 v dolžini cca. 16 km, ki je del slovenskega plinskega omrežja. 

2.2 Nevarnost naravnih nesreč 40 41 42 

Nevarnost naravnih nesreč v destinaciji je omejena na potrese in poplave s plazovi. Požari so v naravi možni, 

vendar ne predstavljajo velike nevarnosti. Zaradi klimatskih sprememb se povečuje možnost ekstremnih 

padavin, ki lahko povzročijo večje poplave zaradi hudourniškega značaja vodotokov. 

Zemeljski plazovi 

Občina ima velik delež zelo ogroženih območij zaradi zemeljskih plazov. Kar 34,14 % površine občine je 
ocenjeno kot območja zelo velike ogroženosti, 9,60 % velike ogroženosti in 30,04 % srednje ogroženosti.43 

Potresi 

Destinacija na svojem vzhodnem delu sega na obrobje Ljubljanske kotline, ki jo sekajo potresno aktivni 

tektonski prelomi. Območje spada v najaktivnejše seizmološko območje - gorenjsko-ljubljansko območje, kjer 

lahko predvidevamo največjo možno magnitudo 6,2 in največjo možno intenziteto 8. stopnje po MSK 

(Medvedev-Sponheuer-Karnik) lestvici, ki ima 12 stopenj. Iz tega sledi, da je verjetnost katastrofalnega 

rušilnega potresa velika. 

Po požarni obremenitvi večina naselij spada v II. kategorijo požarne obremenitve, požarna ogroženost je 

majhna (skupaj 6 stopenj). Od objektov predstavljajo največjo problematiko z vidika požarne varnosti starejši 

stanovanjski in industrijski objekti. 

 Na območju je več kot 80% gozdov s srednjo stopnjo požarne ogroženosti in 9% kjer je požarna ogroženost 

velika. 

  

                                                           
39

  Občinski program varnosti (Dobrova, 18.11.2009) 
40

 Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Dobrova - Polhov Gradec (ULRS: 63/2013, 56/2014) 
41

 Občinski program varnosti (Dobrova, 18.11.2009) 
42

 Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Dobrova-Polhov Gradec (ULRS, št. 90/2015) 
43

 Okoljsko poročilo za občinski prostorski načrt občine Dobrova-Polhov Gradec, 2006 
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Poplave 

Poplave v destinaciji nastanejo takoj po intenzivnem dežju, posledično narastejo hudourniški vodotoki 

(Gradaščica, Horjulščica, Božna in Mala voda). Vode hitro narastejo in že po nekaj urah upadejo. Imajo lahko 

veliko rušilno moč in erozijsko delovanje, zaradi česar se sprožijo zemeljski plazovi.  

Za hitro in uspešno ukrepanje v primeru naravnih nesreč ima destinacija sprejet predpis44, ki zajema 

organizacijo, načrtovanje, izvajanje, financiranje in nadzor dejavnosti za varstvo pred naravnimi in drugimi 

nesrečami. 

2.3 Podnebne spremembe 

Zaradi spremenjenih klimatskih pogojev se spreminjajo vremenski vzorci, občasno se pojavljajo skrajne 

vremenske razmere tako temperaturne kot povečana količina padavin in z njimi povezani vremenski pojavi, 

kot so poplave, plazovi, žled, suše.  

2.4 Tveganja za zdravje in varnost 

2.4.1 Kriminal in goljufija 

Destinacija je s stališča kriminala varna, saj je pojav kriminala majhen. Obsojene je 0,5 osebe na 1.000 

prebivalcev (Slovenija 4,7 osebe na 1000 prebivalcev, vir: SURS). Večjih goljufivih turističnih ravnanj v 

destinaciji ni. 

2.4.2 Vprašanja, povezana z zdravjem in varnostjo 

V destinaciji je od leta 2009 v veljavi Občinski program varnosti45, ki ga izvaja medobčinsko redarstvo, ki 

zagotavlja  

1. Varen in neoviran cestni prometa z 

- urejanjem in nadziranjem prometa na cestah, nadziranjem umirjenega prometa in prometa na 

območjih za pešce 

- nadzorom nad ustavljenimi in parkiranimi vozili ter ovirami v naselju, 

- zakonitim ukrepanjem v primeru zaznanih kršitev  

- sodeluje v akcijskih oblikah dela, ki so nacionalnega pomena, 

- sodeluje v akcijah Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter skupnih akcijah s policijo 

oziroma posameznimi policijskimi postajami. 

2. Varnost občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah z obhodi, opozarjanji, 

preventivnim delovanjem, obveščanjem. 

3. Zagotavljanja varnosti javnega premoženja ter zgradb in drugih objektov naravne in kulturne 

dediščine 

4. Vzdrževanja javnega reda in miru. 

                                                           
44 Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Dobrova - Polhov Gradec (ULRS, št. 90/2015) 
45

 Občinski program varnosti (http://www.dobrova-polhovgradec.si/vsebina.asp?id=78&predpis_id=399) 
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5. Preprečevanja kriminalnih pojavov ali je že izvedeno kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja 

po uradni dolžnosti 

6. Varstvo okolja zajema preprečevanje poseganja v okolje s tem prispevati k večji varnosti in kakovosti 

življenja in dela, sodelovanje s policijo in drugimi pristojnimi organi za varstvo okolja, zmanjševanje 

posledic naravnih in drugih nesreč ter izrednih dogodkov. 

2.5 Družbeno-politično okolje 

Družbeno politično okolje je stabilno. Destinacija je podeželjskega značaja, z nekoliko bolj urbaniziranim 

nižinskim delom. Glede na velike geografske razlike v destinaciji je težnja usmerjena v enakomeren razvoj 

celotnega območja in doseganje enakih življenjskih pogojev na celotnem območju. K temu je usmerjen 

razvojni program destinacije.  

2.6 Prostorski razvoj46 

Območje urbaniziranega podeželja pokriva zahodni del občine od občinske meje do Polhovega Gradca. Za to 

območje je značilna predvsem obcestna razpršena poselitev s stanovanjskimi hišami, ki je nastala zaradi 

svoje geografske lege. Razpršena obcestna poselitev, ki je nastala v času hitre urbanizacije, pušča neustrezno 

zasnovo poselitve v kulturni krajini in je kot taka vir okoljskih obremenitev in vizualnih motenj. Območje 

manj urbaniziranega podeželja pokriva zahodni del občine od Polhovega Gradca do zahodne občinske meje. 

To je območje redke avtohtone razpršene poselitve, večinoma zaselkov, manjših naselij in samotnih kmetij, 

ki je značilna za ta krajinski tip območja - hribovitega in manj dostopnega območja.  

Destinacija je naselje Dobrova opredelila kot upravno središče, medtem ko se Polhov Gradec razvija v 

turistično središče. 

Iz dosedanjega razvoja izhajajo naslednji problemi in težnje prostorskega razvoja, ki vplivajo na destinacijo: 

- težnje po poselitvi s predvsem individualno stanovanjsko gradnjo ter individualnimi počitniškimi 

objekti ter posledično stalne težnje po širitvi poselitvenih območij na kmetijska in gozdna zemljišča, 

- nelegalne gradnje iz preteklih let, ki so v mnogih primerih prostorsko neustrezno umeščene, 

- primanjkljaj delovnih mest, kar povzroča velike delovne migracije predvsem v smeri Ljubljane, 

- stalno zniževanje ravni oskrbe v središčna naseljih, ki s tem izgubljajo značaj oskrbnih centrov, kar je 

še posebej problematično za poselitev podeželskega dela občine, 

- slabša komunalna in telekomunikacijska infrastruktura na podeželskem območju občine in neurejene 

kolesarske poti na celotnem območju občine, predvsem pa na odseku državne ceste do Polhovega 

Gradca, 

- zaradi dnevnih migracij večja prometna obremenitev skozi nekatera naselja, 
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 Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Dobrova - Polhov Gradec (ULRS: 63/2013, 56/2014) 
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Cilji prostorskega razvoja 

Prostorsko razporeditev stanovanj in dejavnosti razvijamo policentrično, z upoštevanjem dejanskih potreb 

glede na stanje in razvojne težnje v prostoru. 

Izboljšujemo urbano podobo naselij Dobrova in Polhov Gradec z ureditvijo javnih površin (mestnih trgov, ulic, 

urbano opremo), s spodbujanjem moderne izgradnje in arhitekturno-urbanistične prenove v novih delih 

naselja, ob upoštevanju še ohranjene arhitekturne identitete v starih vaških jedrih. Posebno pozornost 

posvečamo ohranjanju ter prenovi vaških jeder, predvsem z umeščanjem novih dejavnosti, ki bodo 

pripomogle k ohranjanju aktivnosti jeder. Leta 2012 je bil  izveden javni natečaj za izbiro strokovno 

najprimernejše rešitve za urbanistično – arhitekturno ureditev centrov naselij Dobrova in Polhov Gradec.  

V letu 2015 se je za naselje Polhov Gradec pričelo s pripravo podlag za urbanistično ureditev Polhovega 

Gradca. 

 
Slika 11 Prikaz urbanistične ureditve Polhovega Gradca 

Namen izboljšanja urbanistične ureditve Polhovega Gradca je zagotoviti celovito oblikovno in funkcionalno 

podobo naselja, širše območje obstoječe avtobusne postaje se programsko in oblikovno razvija kot enega od 

osrednjih prostorov kraja - prepoznavno vstopno točko naselja oblikovano kot javni trg, novo avtobusno 

postajo z info točko in krajinsko arhitekturno ureditvijo. Hkrati posodablja prometna ureditev, katere cilj je 

zagotoviti večjo prometno varnost na lokalni cesti Polhov Gradec – Črni Vrh, izvedba njene ustreznejše 

navezave na regionalno cesto Ljubljana – Polhov Gradec ter ureditev mirujočega prometa.47 
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 Občinski podrobni prostorski načrt za enoto urejanja prostora PG-12, osnutek 2016 
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- S podrobnim prostorskim načrtovanjem in ukrepi aktivne zemljiške politike zagotavljamo zemljišča za 

družbeno infrastrukturo, javno dobro in za gradnjo gospodarske javne infrastrukture. 

Prostorski razvoj destinacije je trajnostno usmerjen in načrtuje skladen razvoj naravne, kulturne krajine in 

urbaniziranih območij, z trajno rabo naravnih virov in skrbno načrtovano umeščanje novih objektov v 

prostor.  
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