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UREDITEV NASELIJ DOBROVA IN POLHOV GRADEC

I=HODIãþA

1. Trajnostna mobilnost
Pri prostorskih ureditvah dajemo prednost pešcem, kolesarjem in javnemu prometu pred avtomobili. Gradaško dolino s
kolesarsko maJistralo in pešpotjo poveåemo od PolhoveJa
Gradca do Dobrove in naprej proti Ljubljani, tako da sluåi vsakodnevnim potem in nedeljski rekreaciji. Motornega prometa
ne vodimo mimo naselij. Namesto gradnje dragih in nepotrebnih obvoznic motorni promet umirimo in kultiviramo, skupni
prometni prostor v naseljih pa naredimo hodljiv, varen in prijazen.

. -aYni Srostor ]GrXæXjH
Javni prostor predstavlja povezovalni element v lokalni skupnosti in kljuþni identi¿kator naselja. Pri oblikovanju javnega prostora stremimo k temu, da vanj pripeljemo vse uporabnike in
tako gradimo skupnost. Javni prostor je brez javnosti tudi brez
pomena. Da javni prostori ne bi samevali, v njih zdruåujemo
þim veþ Iunkcij in prometnih tokov pešcev, kolesarjev, pa tudi
avtomobilistov. Tudi cesta je namreþ javni prostor. Pri nizkih
hitrostih prometa je varnost pešcev na skupnem prometnem
prostoru dobra, saj se vozniki vedejo odgovorno.

. 6inHrJija SrojHNtoY
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= zdruåevanjem in povezovanjem razliþnih projektov jih laåje
uresniþujemo, z njimi pa dosegamo tudi dodatne, sinergijske
uþinke. .er pametno povezujemo projekte z veþ podroþij, investicije razliþnih ¿nancerjev, njihovi uþinki presegajo ozke cilje
posamezne investicije. = manj sredstvi tako lahko doseåemo
veþje sinergijske uþinke, þe le uspemo uskladiti interese in
povezati posamezne projekte v skupno zgodbo.
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PolKov GraGHF, Dobrova in Golina GraGaäÿiFH
Uvod

P2GLED NA P2LH2V GRADE&

Dobrova in Polhov Gradec kot naselji s svojo velikostjo v regiji
ne predstavljata pomembnih poselitvenih središþ, imata pa,
skupaj s celotno dolino Gradašþice pomembno vlogo kot eno
od obmoþij ohranjene kakovostne podeåelske krajine v regiji.
Dobrove in Polhovega Gradca se tudi pomembnejši prometni
tokovi izognejo, promet v dolini je tako predvsem lokalen, tranzita praktiþno ni. Priloånost doline Gradašþice je tako predvsem v ohranjanju kakovosti in njihovi izrabi v turizmu, rekreaciji
in gospodarskih panogah, vezanih na lokalne vire, z lesom na
þelu.
V LjXbljansNi Xrbani rHJiji je tako Gradaška dolina in z njo
celotno obmoþje obþine Dobrova ± Polhov Gradec postala
pomemben del kakovostnega podeåelja, ki ga mesto še kako
potrebuje. To je moþan potencial, ki ga obþina v razmerju do
Ljubljane še ni uspela dovolj iztråiti.
Poselitev v obþini je najbolj skoncentrirana na dolino, v kateri
se vasi bolj ali manj linearno povezujejo v dva grozda, ki gravitirata k Dobrovi oziroma Polhovemu Gradcu. Taka dolinska
poselitev daje optimalne pogoje za razvoj kolesarstva, pa tudi
javnega prometa.
2bmoþje obþine doloþajo tudi GHmoJraIsNH sSrHmHmbH.
Prebivalstvo v obþini raste za dober odstotek na letni ravni, pri
þemer dobro polovico prispeva selitveni saldo, slabo polovico
pa naravni prirast prebivalstva. Taka rast je pribliåno petkrat
hitrejša kot na dråavni ravni, pa vendar tudi tukaj velja, da se
struktura prebivalstva spreminja v smislu staranja prebivalstva
in slabšanjem razmerja med aktivnim in neaktivnim prebivalstvom. Povpreþna starost v obþini je za dve leti niåja od slovenskega povpreþja, pa tudi indeks staranja je precej niåji, vendar
se prebivalstvo v povpreþju za dve leti postara v desetih letih.
Na podeåelju je izziv urejanja prostora za starajoþe se, manj
aktivno prebivalstvo pomeni dodaten izziv v smislu zagotavljanja primerne inIrastrukture in storitev. Dobro pri tem je, da
ima obþina Dobrova ± Polhov Gradec desetletje veþ þasa, kot
povpreþna slovenska obþina in zato lahko še pravoþasno reagira na to s primernimi prostorskimi ukrepi.
Tudi SoGnHbnH sSrHmHmbH se obmoþju obþine niso izognile.
Gradašþica s pritoki je hudourniški potok, ki ogroåa nekatera
naselja v dolini, še veliko bolj pa nespametno pozidan zahodni rob Ljubljane ± Vrhovce in Viþ. Poplavno varnost vseh
ogroåenih obmoþij bo treba, predvsem zaradi velikega števila
prebivalcev in potencialne škode prednostno sanirati na tak ali

drugaþen naþin. = dobro strategijo je za Dobrovo in celotno
obþino to lahko tudi priloånost, ob nesodelovanju dråave pa
lahko ostane samo negativen vpliv prostorskih ureditev.
Po drugi strani imamo kot druåba tudi doloþene moralne in
pogodbene obveznosti na podroþju blaåenja podnebnih sprememb, predvsem z zmanjševanjem ogljiþnega odtisa. Na
obmoþju obþine Dobrova ± Polhov Gradec je najveþji potencial za spremembe na podroþju osebnega prometa in izrabe
lokalnih virov energije ter surovin.
PolKoY GraGHF je lokalno središþe zgornjega dela Gradaške
doline. =aradi speci¿þne lege v osrþju Polhograjskega hribovja
in zanimivosti kraja samega pomembna turistiþna toþka. =a
identiteto kraja je pomembna grašþina, pa tudi staro vaško
jedro. To je na vzpetini pod .alvarijo ob poti k cerkvi, tako
imenovani »Usrani gasi«. Hiše v tem delu naselja so deloma
ohranjene in še danes nosijo imena po obrtnikih, ki so jih v
preteklosti naseljevali. Hiša pri Peku iz 1838 ima ohranjen
kamnit portal in znaþilne okenske odprtine, Severjeva hiša ima
ohranjeno þrno kuhinjo, 2štetarjeva hiša iz 16. stoletja, nekdaj
last grajskega oskrbnika pa ima ohranjen izvirni lesen strop,
kamnito notranje stopnišþe in notranje portale ter gotska in
baroþna okna.
= razvojem kraja se je potek poti od mostu þez Veliko %oåno
do vaškega jedra, cerkve in grašþine zaradi potrebe po laåji
dostopnosti z vozili spremenil. Središþe kraja se je s tem
preneslo na del pod Usrano gaso, ob avtobusni postaji in kulturnem domu s trgovino. Novejši, spodnji del vasi pa nikoli ni
uspel razviti identitete, po kakovosti ambienta primerljive s starim jedrom.
Dobrova po drugi strani nima tako izraåenega starega jedra.
Še pred stoletjem je bila le ena od vasi na prehodu Ljubljanske
kotline v Polhograjsko hribovje. Z razvojem urbanizacije v Ljubljanski kotlini pa je Dobrova znatno prerasla Polhov Gradec,
z vzporednim demograIskim razvojem sosednjih vasi pa je, še
bolj kot po številu prebivalstva zrasla po pomenu, kot pomembno centralno naselje. Vendar se centralnost do danes še ni izrazila v strukturi naselja. Nasprotno, naselje z manj izraåenim
starim jedrom se je razvijalo bolj nakljuþno in parcialno. 2dkar
je Dobrova postala tudi sedeå obþine s 6500 prebivalci, je zato
ureditev vaškega središþa postala neobhodna.
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Za trajnostni SrostorsNi ra]voj so kljuþni trije vidiki
- trajnostne stavbe, grajena struktura in odprti prostor
- trajnostna mobilnost in inIrastruktura
- trajnostno naþrtovanje in urejanje prostora.
Novogradnje so v zadnjem obdobju moþno napredovale,
naslednji korak je prenova stavb. Najveþ pa, poleg nujne
prenove javnih stavb, na ravni naselij lahko storimo z urejanjem kakovostnega javnega prostora in posodobitvijo inIrastrukture, vkljuþno z zagotavljanjem primernega ravnanja z
odpadki, sistemi daljinskega ogrevanja z lokalnimi viri, odvajanjem padavinske vode in zagotavljanjem poplavne varnosti,
omogoþanjem lokalnih storitev ter seveda zagotavljanjem
moånosti za trajnostne oblike mobilnosti in spodbujanjem dobrih navad.

P2GLED NA D2%R2V2

Promet, posebej v primestnih in obmestnih obmoþjih predstavlja najveþji vir izpustov &2 in porabo energije iz vse draåjih
Iosilnih goriv, primerljivo s porabo energije v stavbah. Poleg
tega je v zadnjih dveh desetletjih promet strmo narašþal, kar
terja še dodaten napor, þe res åelimo negativen trend spremeniti. Zato je pomembno zmanjševanje potrebe po potovanjih in hkrati omogoþanje pešaþenja, kolesarjenja in uporabe
uþinkovitega javnega prometa. 2sebni avto je namreþ daleþ
najmanj energetsko uþinkovito prevozno sredstvo, sploh ob
upoštevanju nizke povpreþne zasedenosti 1, osebe na avto .
Na podroþju trajnostnega urejanja prostora je pomembna
izgradnja skupnosti, vkljuþevanje lokalnega prebivalstva, integrirana obravnava stavbnega tkiva, zelenega sistema, Iunkcionalnega javnega prostora in ostale inIrastrukture. Urejanje
prostora po posameznih elementih ali plasteh je preåiveto,
prostor je treba obravnavati celovito in zagotavljati njegovo
mešano rabo in souporabo. Teåiti je treba k zmanjševanju
porabe prostora, þasa, energije in emisij. Trajnostno urejanje
prostora mora omogoþati zdrav åivljenjski slog, spodbujati trajnostno mobilnost s pešaþenjem in kolesarjenjem, uravnavati
mikroklimo in upravljanje z vodo ter graditi socialno povezanost vseh slojev prebivalstva.
Za obþino kot je Dobrova ± Polhov Gradec, kjer po podatkih SURS v obþini dela manj kot þetrtina delovno aktivnega
prebivalstva sta kljuþna problema, kako zagotoviti trajnostno
mobilnost in kako ohraniti ali izboljšati povezanost lokalne
skupnosti. Zato je pomembno omogoþiti multimodalnost s prehajanjem med prevoznimi sredstvi, vkljuþno z javnim prevozom in kolesi, ter prebivalce privabiti k zadovoljevanju dnevnih
potreb po storitvah in oskrbi znotraj obþinskega središþa.
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ObliNovalsNa in SroJramsNa i]hodiäÿa natHÿajnH rHäitvH
&ilj, ki ga åelimo doseþi z zasnovo obeh naselij je sprememba
znaþaja obmoþja iz prehodnega v središþno. 2be naselji morata postati identitetni vozlišþi in cilja poti, ne le centralni naselji,
ki se ju prebivalci na dnevnih poteh sicer najraje izognejo. Zato
ni cilj rešitve speljati ves promet þim hitreje mimo naselij, teveþ
narediti obe naselji tako privlaþni, da postaneta povezovalni
toþki za lokalno prebivalstvo. Za oblikovanje identitete naselij
in pristop k zasnovi prostorskih rešitev smo si tako oblikovali
tri vodilna izhodišþa
1. Trajnostna mobilnost
3UL SURVWRUVNLK XUHGLWYDK GDMHPR SUHGQRVW SHãFHP NROHVDUMHPLQMDYQHPXSURPHWXSUHGDYWRPRELOL
Marsikatera razdalja, pri kateri je v mestu pešaþenje povsem
naravna izbira se zdi na podeåelju skoraj nepremagljiva brez
osebnega prevoza. Za primerjavo, razdalja med Stransko
vasjo in centrom Dobrove je manjša kot med Prešernovim
trgom in åelezniško postajo v Ljubljani. Razlika je v tem, da je
mestni prostor oblikovan za pešce in avtomobile, podeåelski
pa se še ni prilagodil potrebi po varnem in prijetnem
pešaþenju in kolesarjenju. Zato je treba v vsej Gradaški
dolini, predvsem pa v neposredni okolici obeh centralnih
naselij urediti SHä in NolHsarsNH Soti, ki bodo privlaþne in
varne za vsakodnevno uporabo. Te poti je treba speljati tudi do
vseh postajališþ javnega potniškega prometa in pri njih urediti
privlaþne kolesarnice.
PromHta nH vodimo mimo nasHlij, raje ga umirimo in kultiviramo. Pri relativno majhnih prometnih obremenitvah je tudi
nujni promet osebnih vozil del dogajanja v javnem prostoru.
Z njim je spodbujena multimodalnost in omogoþena boljša
dostopnost storitev v središþih.
Središþa naselij in povezave med njimi oblikujemo s skrbjo za
hodljivost prostora. Izven naselij dajemo prednost ploþnikom
in loþenim peš ter kolesarskim potem, v naseljih pa osrednje
dele oblikujemo kot sNupni promHtni prostor v souporabi
vsHh udHlHæHnFHv, tako imenovani shared space. V takem
prostoru umirjenega prometa, ki je oblikovan predvsem za
pešca, ne izkljuþuje pa nikogar, so pešci varni, vozniki pa
odgovorni. Vse pomembne toþke v naselju morajo biti med seboj povezne s prijetnim in prehodnim prostorom, kjer so varni
tudi otroci in starejši, ki v novih demograIskih razmerah postajajo najštevilþnejši uporabniki prostora.
.olesarske poti, ki jih potrebujemo za vsakodnevne poti v
šolo, do trgovine, sluåbe ali avtobusne postaje povezujemo v

celoto z daljinsko kolesarsko potjo vzdolå doline. GraGaäNa
NolHsarsNa Sot tako postane rHNrHaFijsNa in mobilnostna
inIrastrXNtXra v enem.
. -avni Srostor ]GrXæXjH
Javni prostor predstavlja povezovalni element v lokalni skupQRVWL LQ NOMXþQL LGHQWL¿NDWRU QDVHOMD 3UL REOLNRYDQMX MDYQHJD
SURVWRUDVWUHPLPRNWHPXGDYDQMSULSHOMHPRYVHXSRUDEQLNH
LQWDNRJUDGLPRVNXSQRVW
Naselja prepoznamo po izpostavljeni arhitekturi in kakovosti
javnega prostora med stavbami. Tako kot stavba, ki ni naseljena propada in nima uporabne vrednosti, tudi javni prostor, ki je
prazen nima pomena. Glede na to, da gre za manjša naselja
je zato nujno v javnHm SrostorX ]GrXæiti ÿim vHÿ IXnNFij
in SromHtniK toNov, da se zagotovi primerna uporaba. Le
åivahen javni prostor lahko opravi identi¿kacijsko Iunkcijo v
naselju.
Tudi FHsta jH javni Srostor. Promet na njej moramo umiriti, dati
pešcu prednost in omogoþiti vozniku, da uåiva v voånji skozi
naselje, ki je tudi njegovo. 2bvoznica je prostor izkljuþevanja,
zato stremimo k temu, da s kakovostnimi ureditvami v naselju,
v smislu sNXSnHJa SromHtnHJa Srostora omogoþimo varnost vsHK XGHlHæHnFHv v SromHtX in pretoþnost Sri ni]Ni
hitrosti. Vozniki pri nizki hitrosti lahko vzpostavijo vidni stik s
pešci in kolesarji, kar zagotavlja prometno varnost in ohranja
oziroma gradi lokalno povezanost. Posebej v Polhovem Gradcu je koliþina prometa tako majhna, 300 vozil na dan po podatkih o PLDP, MzIP da je to daleþ najbolj smiselna rešitev.
. 6inHrJija SrojHNtov
=]GUXåHYDQMHPLQSRYH]RYDQMHPUD]OLþQLKSURMHNWRYMLKODåMH
XUHVQLþXMHPR]QMLPLSDGRVHJDPRWXGLGRGDWQHVLQHUJLMVNH
XþLQNH
Velika hiba urejanja prostora je, da se posamezni projekti vodijo loþeno, brez preverjanja medsebojnih uþinkov in moånih
sinergij. 8sNlajHvanjH jH Sostalo naviGH] SrHtHæNo in SrH]amudno za izvajanje nujnih projektov, nazadnje pa se zaradi
neusklajenosti dHla in stroäNi Sodvajajo, ali pa do izvedbe
sploh ne pride.
2b vsakem obþinskem ali dråavnem projektu v prostoru bi se
morali zato vprašati, Naj imamo äH lahNo od njHJa SolHJ
dHNlariranih Noristi in ali nam to i]boljäa moænosti i]vHdbH
in ÀnanFiranja"
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ýe potrebujemo nekaj odsekov kolesarskih poti za varno pot v
šolo, ali jih lahko poveåemo v celovito potezo kolesarske poti
po dolini, ki bo sluåila tudi rekreaciji v regiji in za to pridobimo
celo sredstva dråave ali Evropske Unije" ýe vemo, da bo treba nekako rešiti poplavno varnost Ljubljane, ali se da vodno
inIrastrukturo spremeniti v vodno, prometno in rekreacijsko
inIrastrukturo, od katere bo imela Ljubljana koristi vsakih nekaj
let, Dobrova pa vsak dan" Ali lahko na ta naþin z dobrim usklajevanjem dråavo prepriþamo, da obþini zgradi del kolesarskih
in peš poti, ki jih ta nujno potrebuje"
Pri vsakem posegu, ki ga predlagamo, je tako preverjeno, kaj
še lahko z njim doseåemo, poleg tega kar je nujno.

P2LH2V GRADE&- prometna in organizacijska shema ureditve

D2%R2VA - prometna in organizacijska shema ureditve

Avtobusna postaja je tako tudi inIormacijska toþka, vodni
zadråevalnik je obþinska kolesarska pot. Daljinska rekreacijska kolesarska pot je tudi pot v šolo znotraj naselja, stavba na
nagnjenem terenu ima na strehi tudi javni prostor in parkirišþe
za trgovino sluåi tudi cerkvi ob nedeljah in prireditvam zveþer,
ograja je tudi klop in parkirišþe je lahko poleti turstiþna toþka,
þe ima urejeno inIrastrukturo za avtodome.
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.olHsarsNa maJistrala
.er so vasi v obþini dokaj linearno razporejene po dolini, je
kon¿guracija poselitve zelo primerna za razvoj trajnostne mobilnosti. Nizka gostota sicer ne omogoþa visoke Irekvence
javnega potniškega prometa, omogoþa pa njegovo navezavo
na Ljubljanski mestni avtobus in njegovo morebitno podaljšano
progo do Dobrove. Sama dolina je zaradi naravne atraktivnosti
in ohranjenosti kulturne krajine optimalna za razvoj rekreativnega kolesarjenja, vsaj deloma pa tudi za razvoj vsakodnevnega kolesarjenja v navezavi z javnim potniškim prometom
v Dobrovi, na Vrhovcih ali na Dolgem mostu.
.olesarska magistrala tako predstavlja skupni povezovalni
projekt za vse kraje v obþini. Za Dobrovo in Polhov Gradec
je zanimiva kot prometna inIrastruktura, ki omogoþa preboj
na podroþju trajnostne mobilnosti in povezovalni projekt obeh
ureditev. Za Ljubljano pomeni moånost izhoda v kakovostno
naravno in kulturno krajino. Dodatno kot rekreacijska inIrastruktura Ljubljane pomeni tudi zanimivo turistiþno ponudbo
Gradaške doline. Tako po naþelu sinergije projektov skozi en
objekt rešujemo tri vprašanja. Za tak projekt je mogoþe pridobiti tudi sredstva EU.
.er je odprto tudi vprašanje poplavne varnosti obmoþij ob
Gradašþici, predlagamo, da se del kolesarske steze pri Dobrovi, Stranski vasi in Razorih izvede na nasipu zadråevalnika,
kar je rešitev, ki je åe preverjena ob mnogih evropskih rekah,

omogoþa pa sinergijo med projektom vodne inIrastrukture in
kolesarsko potjo. Predlog je rešitev, kako lahko dråavna inIrastruktura, ki jo potrebuje predvsem Ljubljana vsakih nekaj let
ob poplavah Gradašþice postane vsakodnevna prednost Dobrove. Nasip lahko postane privlaþna kroåna pot, ki Stransko
vas in Dobrovo poveåe na razdalji, ki je primerna za sprehode
in laåje kolesarjenje ter ponuja nov pogled na Dobrovško krajino in Gradašþico.
Naselje Dobrova s tem dobi kakovosten zeleni rob novega
dela ki je omogoþen šele z izgradnjo nasipa, saj je danes
obmoþje poplavno in kolesarsko ter peš povezavo z bliånjimi
vasemi in naþrtovanim ljubljanskim omreåjem kolesarskih poti,
ki je v 2PN M2L sicer sramotno naþrtovano samo do dråavne
kolesarske poti namesto do obþinske meje.
2stali potek kolesarske magistrale poteka od Dobrove proti
Šujici, gorvodno pa ob levem bregu Gradašþice vse do Polhovega Gradca. Na osnovno os se navezujejo kolesarske poti do
vseh vasi in zaselkov, bodisi po principu skupnega prometnega
prostora ali povezovalnih kolesarskih poti. Za omreåje ni predviden noben nov most, trasa pa praktiþno v celotnem poteku sledi
obstojeþim potem in kolovozom.
Za obþino in skupnost prebivalcev je kolesarska magistrala velikega pomena kot skupen projekt, ki povezuje vse veþje kraje v
dolini. Predlog sicer presega nateþajno rešitev, je pa pomemben
zato, ker so ureditve v sklopu obeh naselij podrejene skupni viziji.

.2LESARS.A MAGISTRALA
DRäAVNA .2LESARS.A STEZA
P2VEZ2VALNE .2LESARS.E STEZE

L2G PRI P2LH2VEM GRAD&U
HRASTENI&E

³SHARED SPA&E´ 2%M2ýJE
HRUŠEV2

%ELI&A

.R2äNA SPREHAJALNA P2T
GA%RJE

P2LH2V GRADE&

&ESTE
DV2R PRI P2LH2VEM GRAD&U

NASELJA
P2DRE%ER
%A%NA G2RA

V2D2T2.I

ŠUJI&A
STRANS.A VAS

SREDNJA VAS

SUHI ZADRäEVALNI.

UTI.
D2LENJA VAS
D2%R2VA
GRIý

RAZ2RI

%2.AL&E
DRAäEVNI.

äULEVA VAS
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Polhov GradHF
Polhov Gradec je drugo najpomembnejše naselje v obþini.
ýeprav ne izstopa po številu prebivalcev, ima javno inIrastrukturo, kulturne spomenike in zgodovinski pomen, ki ga de¿nirajo kot središþe Gradaške doline in Polhograjskega hribovja.
Sem gravitira veþ kot polovica obþine z veþjim delom hribovja
in zgornjim delom doline Gradašþice. V Polhovem Gradcu so
med drugim osnovna šola, trgovina, pošta, cerkev, avtobusna
postaja, kulturni dom, restavracija in muzej.
Zaradi lege globoko v dolini praktiþno nima tranzitnega prometa, razen lokalnega prometa prebivalcev okoliških vasi in
zaselkov ter tovornjakov za spravilo lesa iz okoliških gozdov.
Polhov Gradec se razvija kot lokalno središþe in kot središþe
turizma v Polhograjskem hribovju in Gradaški dolini.
Polhov Gradec je konþna toþka kolesarske magistrale, ki v
naselje pride z jugozahoda, ob levem bregu Velike %oåne. V
jedru naselja se vse modalnosti prometa pomešajo po naþelu
skupnega prometnega prostora. .olesarske poti se od tod
nadaljujejo kot skupni prometni prostor ali kot povezovalne
kolesarske steze. V jedru naselja je v skladu z izhodišþem trajnostne mobilnosti poudarek na oblikovanju povezav za pešce.

V primeru, da se investicija kljub majhnemu obsegu prometa
izkaåe kot rentabilna, pa dopušþamo moånost izgradnje nove
ceste skozi kratek predor ali pokrit vkop od trga pri avtobusni
postaji do potoka Velika %oåna in ob desnem bregu mimo
grašþine. .er v skladu z izhodišþem, da MDYQLSURVWRU]GUXåXMH
ne åelimo prometa voditi mimo naselja, se zdi taka alternativa
ki je variantno prikazana tudi na karti dober kompromis. Poleg tega se s te izognemo posegu v strme bregove nad Veliko
%oåno v okljuku vzhodno od jedra vasi.
Trg ob avtobusni postaji tako postaja Iokus naselja, glavna toþka sreþevanja in identi¿kacije naselja. Skladno z
izhodišþem, daMDYQLSURVWRU]GUXåXMH, je trg oblikovan povsem
odprto, brez oviranja dostopa in jasne loþitve rab. S parom
povezanih objektov, v katerih so kulturna dvorana, knjiånica,
galerija in slašþiþarna trg dobi tudi primerno koliþino Iunkcij.
Prostorska sekvenca naselja se s trga po dveh krakih vzpne
do cerkve, ki ostaja nesporna dominanta kraja, saj jo tudi nova
objekta ne zakrivata. En krak gre po obstojeþi poti do Severjeve hiše in po »Usrani gasi« do cerkve, drugi pa do trgovine
in za parkirišþem preko otroškega igrišþa in malega parka
do cerkve. S to potjo se ustvarja serija teras, ki dajejo odprt
znaþaj delu naselja pod cerkvijo.
ProJramsNa, IunNFionalna in obliNovna ]asnova obmoÿja

Poleg ulic in trga pri avtobusni postaji je pešcem na razpolago
še bliånjica naravnost proti Severjevi hiši in dve povezavi s
parkirišþa pri kulturnem domu skozi park proti cerkvi.

P2GLED NA P2LH2V GRADE&

Avtobusna postaja se ohranja pribliåno na isti lokaciji, s tem,
da je promet speljan mimo postaje do toþke PR in obraþališþa
ob cesti proti Gorenji vasi, ter nazaj do postaje na trgu. Tu avtobus zavije levo na trg, kjer je konþna postaja. Na trgu je tudi
izhodišþe za planinske in gorskokolesarske izlete.
2bstojeþe parkirišþe ob trgovini postane osrednje parkirišþe
v vaškem jedru in z novimi peš potmi sluåi tudi cerkvi, kulturnemu domu in trgu.
Zaradi zelo majhnega obsega prometa skozi naselje se opcija
izgradnje obvoznice ne zdi smiselna. Edina razloga, ki govorita v prid obvoznici sta voånja motornih vozil skozi grajski kompleks in voånja tovornjakov s hlodovino skozi grad in naselje.
Glede na to, da je povpreþna prometna obremenitev PLDP
300 vozil dnevno, smatramo, da je z umirjanjem prometa skozi naselje, blago širitvijo ceste, kjer je to mogoþe, prometno
ureditvijo po naþelu skupnega prometnega prostora shared
space ter primerno organizacijo prevoza lesa mogoþe primerno rešiti vse zagate.

Terase so kljuþna oblikovalska poteza v jedru Polhovega
Gradca. Nova pozidava je podrejena odprtemu prostoru in dolgim pogledom pod cerkvijo. Tako je prava novogradnja samo
javni objekt pri avtobusni postaji. Ta sledi izhodišþu o VLQHUJLML
projektov in je hkrati objekt z javnim programom in razširitev
javnega prostora na ravni strehi, ki je naslednja terasa nad
trgom. Tretja terasa je obstojeþa uravnava ob spomeniku,
sledijo še obstojeþe parkirišþe, otroško igrišþe in prostor ob
cerkvi.
Z ureditvijo dostopov preko otroškega igrišþa in parka do
cerkve in po ulici do trga postane stari kulturni dom s trgovino,
zdravstvenimi in storitvenimi dejavnostmi bolje vpet v naselje.
Poboþje pod cerkvijo ostane nepozidano, s þemer se varuje
silhueta naselja in veduta cerkve. Deloma se prostor ohrani za
vrtiþke, del pa se nameni otroškemu igrišþu na manjši uravnavi
ter dostopom po urejenih poteh in stopnišþu do cerkve.
Trg je osrednji javni prostor, na katerem se zgostijo
najIrekventnejše javne storitve, kavarna oziroma slašþiþarna in
avtobusna postaja. Gre za mešan prostor, kjer je omogoþena
najrazliþnejša raba odprtega prostora, od trånice oziroma
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postavitve stojnic, gostinskega vrta do prireditev na prostem.
Vsa potrebna inIrastruktura za te programe je v predvidenem
objektu. Trg tako postaja bolj urbanizirani, vitalni del naselja in
osrednji prostor skupnosti.
6anaFija nHprimHrnih urHditHv in objHNtov
Sanira se predvsem trg pri avtobusni postaji. Ta se odstrani in
nadomesti z novim postajališþem. &eloten potek ceste skozi
naselje, prostor pod cerkvijo in bregovi Velike %oåne se sanirajo v privlaþne prostore. Neurejeni robovi prenovljene ulice v jedru se na spodnji strani de¿nirajo z nizkimi zidci, ki omogoþajo
tudi posedanje na razglednem robu. Tak je tudi zidec ob
juånem robu trga, ki loþi trg od zasebnega dvorišþa. Levi breg
Velike %oåne nad mostom se sanira in nameni turistiþnemu
parkiranju in izposoji ter servisu koles za turiste. V Usrani gasi
se sistematiþno obnovi tlake in objekte. Nove vsebine se namenijo prvemu objektu na severni strani, markantni domaþiji
Pri Peku.
PartHrnH urHditvH
Glavna poteza parterja je kar obstojeþa cesta skozi naselje
proti gradu. 2d mostu dalje se tlakuje in spelje na rahlo dvignjenem nivoju skozi naselje. Ploþnikov ni, temveþ je v celotni

širini urejen skupni prometni prostor, ki je vendarle strukturiran
s spremembo tlaka v istem nivoju, ki pot optiþno zoåi in poenoti. Novo tlakovanje poveåe tudi manjši trg pred trgovino in
teraso na strehi novega objekta pri avtobusni postaji, ki tako
od zgoraj skoraj ni viden. Park je urejen Iunkcionalno z delom
za vrtiþke, otroškim igrišþem, potmi in stopnišþi ter minimalno
parkovno zasaditvijo.
6H]onsNH urHditvH
Za prireditve na prostem je predviden predvsem trg med avtobusno postajo in novim veþnamenskim objektom, kjer je tudi
moåna postavitev letnega vrta kavarne in stojnic. Razširitev
pri Pratkarju se tudi oblikuje kot skupni prometni prostor in
deloma nameni gostinskemu vrtu
Obra]loæitHv odstopanj od natHÿajnH rHäitvH
Ureditve se ne konþajo nujno na meji ureditvenega obmoþja,
vendar izvedba ureditve znotraj obmoþja ni pogojena z izvedbo ostalih delov. Povezava z omreåjem kolesarskih poti je
smiselna, vendar je lahko Iazno povsem neodvisna. Izvedbi
obvoznice se rešitev zavestno odreka, saj jo smatramo za
nepotrebno in potratno rešitev.
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Dobrova
Dobrova je najveþje in najpomembnejše naselje v obþini. Tu
so skoncentrirane centralne dejavnosti, poleg tega je Dobrova
s svojo lego na stiku dveh dolin vozlišþe poti med naselji v
obþini, tako da se praktiþno vse poti proti Ljubljani prav tukaj
zdruåijo. Gre torej za središþe obþine v programskem in prometnem smislu. Glede na to, da tri þetrtine aktivnega prebivalstva v obþini dela izven obþine lahko ugotovimo, da se velika
veþina obþanov dnevno vozi skozi kraj.
Dobrova je nastala na stiku obeh dolin, Horjulske in Gradaške
in se je predvsem v zadnjih sto letih razvijala dokaj stihijsko
in raztreseno. Prvotno naselje je nastalo na rahlem poboþju
nad poplavno ravnico, z loþeno romarsko cerkvijo in samostanom. Pozneje se je razširilo tako na nizke planote nad njo,
kot v ravnino ob poteh proti Horjulu in predvsem Razorom in
Podsmreki. Spodnji del naselja ob poti proti Razorom je dobil obvoza na obeh straneh ± tako proti Šujici in Polhovemu
Gradcu, kot proti Horjulu. Danes Dobrovo sestavlja veþ slabo
povezanih delov, ki sicer niso daleþ vsaksebi, so pa zato povezave med njimi šibke, še posebej za pešce.
Dobrova se razvija kot obþinsko središþe, ki prebivalcem
zagotavlja vse dnevne oskrbne Iunkcije. Prebivalcem celotne
obþine mora tako omogoþiti dostop do storitev, prebivalcem
same Dobrove in okoliških vasi ± vsaj Stranske vasi, Razorov
in Šujice pa mora omogoþiti tudi peš dostop do vseh Iunkcij.
Navezanost lokalnega prebivalstva na Dobrovo kot center s
stališþa zadovoljevanja vsakodnevnih potreb je mogoþa le ob
ohranitvi prometnih tokov nizkih hitrosti skozi naselje.
8rbanistiÿni NonFHpt tHr NonFHpt promHtnH urHditvH
Dobrova kljub oþitni potrebi v vlogi obþinskega središþa danes
nima prepoznavnega centra naselja. 2bstajajo le doloþene
zgostitve dejavnosti tik pod starim jedrom vasi. Še najbolj
središþna je danes preþna povezava med obema obvoznima
cestama, Ulica Vladimirja Dolniþarja, ki jo predlagana rešitev
vzame za središþno in na njej uredi osrednji vaški prostor, zasnovan predvsem za pešce, v skladu z izhodišþem o
]GUXåHYDQMX]MDYQLPSURVWRURP, pa tudi za ostali promet pod
pogoji skupnega prometnega prostora. Preko te povezave gre
tudi kolesarska povezava in proga javnega potniškega prometa proti Horjulu.
Druga pomembna urbana poteza je preþna, novo oblikovana
»vaška avenija« na trasi Polhograjske ceste, v delu, kjer se
nova pozidava razširi preko ceste. V tem primeru gre za ob-

likovanje uliþnega prostora po principu celovite ulice complete street , s ploþniki, kolesarsko stezo, drevoredom, boþnim
parkiranjem in elementi za umirjanje prometa. Po principu
trajnostne mobilnosti promet proti Polhovemu Gradcu 00
vozil dnevno po podatkih o PLDP namenoma ni speljan mimo
naselja, ampak je raje umirjen ohranjen v novem, aktivnem
in atraktivnem jedru vasi. To je pomembno zaradi privabljanja
prebivalcev, ki sicer migrirajo v Ljubljano, da dnevne opravke
opravijo v Dobrovi, namesto v Ljubljani, k þemur bi jih spodbujala obvozna cesta. To je kljuþnega pomena za lokalno gospodarstvo, predvsem za trgovino in storitve. S tem se gradi in
ohranja tudi povezanost lokalnega prebivalstva na kraj in med
seboj.
Tretja urbana poteza Dobrove po predlogu pa je njen novi
severovzhodni rob. Predlagamo, da naselje izkoristi predloge
za gradnjo suhih zadråevalnikov sebi v prid, na naþin da se
nekoliko razširi na prej poplavno ravnico ob cesti, sam nasip
pa izkoristi, da na njem dobi kakovosten ambient ± del kolesarske magistrale na nasipu z drevoredom. Nasip v delu ob
Dobrovi sluåi kot del poti, ki poteka od Ljubljane do Polhovega
Gradca, celoten nasip pa je izkorišþen za kroåno sprehajalno
in kolesarsko pot med Dobrovo in Stransko vasjo. 2blikovanje poteze je bolj urbanega znaþaja, z drevoredom in urbano
opremo ± primerljivo z ljubljansko PST, na katero se navezuje
preko nadaljevanja magistrale proti Viþu.
2blikovanje te poti na nasipu je za Dobrovo pomembno kot
uveljavitev principa VLQHUJLMHSURMHNWRY, saj nepriljubljen dråavni
projekt suhega zadråevalnika Razori, ki je namenjen varnosti
Ljubljane pred poplavami preoblikuje v lokalno prometno in
regionalno rekreacijsko inIrastrukturo, ki je velika pridobitev
za lokalno okolje. Iz dråavnih sredstev, namenjenih obrambi
pred poplavami vsakih nekaj let tako lahko obþina s pametnim
pristopom za ustvarjanje sinergij dobi kakovosten prostor, ki
ga domaþini uporabljajo vsakodnevno. .olesarska magistrala
je kljuþna kolesarska povezava celotne Gradaške doline z Dobrovo in v nadaljevanju Dobrove z Ljubljano. Hkrati je tudi peš
povezava najbliåjih vasi ± predvsem Razorov, Šujice in Stranske vasi z Dobrovo in spehajalna pot za ta naselja, ki sicer
parkovne površine nimajo.
Z nasipom je zagotovljena tudi poplavna varnost ravnine za
njim, kar pomeni moånost širitve naselja na to obmoþje in zasnovo nove urbane poteze, glavne ulice skozi naselje, po kateri
se bodo dnevno vozili mnogi prebivalci Polhovega Gradca in
Gradaške doline.
Za javni potniški promet je predvidena nova, enotna avtobusna postaja ob Polhograjski cesti, pri þemer avtobus v Horjul-

10

Javni nateþaj DOBROVA, POLHOV GRADEC

sko dolino zavije preko Ulice Vladimirja Dolniþarja. V primeru
podaljšanja linije LPP do Dobrove je predviden kroåni potek
avtobusa skozi center naselja.
ProJramsNa, IunNFionalna in obliNovna ]asnova obmoÿja

P2GLED NA SITUA&IJ2

.omercialni in predvsem javni program se zgosti ob obeh
potezah ± Polhograjski cesti in preþni Ulici Vladimirja Dolniþarja.
Na kriåišþu obeh, kjer se poteza skupnega prometnega prostora shared spacea Ulice Vladimirja Dolniþarja raztegne preko Polhograjske vse do nasipa, sta najpomembnejša objekta
± kulturni dom z mediateko, knjiånico, dvorano in kavarno ter
trgovski objekt. .ulturni dom je svojstvena arhitektura, ki gradi
identiteto kraja, medtem ko je trgovski objekt niåji, preprostejši
Iunkcionalno zasnovan objekt, tako da se med njima ustvari
oblikovalski kontrast. Pred njima je najbolj izpostavljen javni
prostor z vodnim elementom, gostinskim vrtom in drugimi
javnimi površinami. V nadaljevanju poteze preko Polhograjske
ulice je osno postavljena trånica z nadstrešnico, ki omogoþa
poglede preko nasipa v kulturno krajino. 2b trånici je severno
objekt zadruånega doma in pripadajoþa skladišþa, na juåni strani pa objekt z varovanimi stanovanji in lokali v pritliþju.
Predvideni objekti ob severovzhodnem robu Polhograjske
ceste so zasnovani kot poslovno stanovanjski. S tem se zagotavlja vse predvidene poslovne površine in lokale v pritliþjih, ki
morajo komunicirati z uliþnim prostorom preko izloåb in vhodov. Gradbena linija teh objektov ni povsem enotna, vendar
je dovolj þvrsta, da ustvari urbani znaþaj ulice. V nadstropjih
so stanovanja, ki jih bo obþina potrebovala, da bo omogoþala
mladim druåinam, da ostanejo v obþini, tudi þe åelijo iti na
svoje. Za te objekte bi po potrebi bila primerna tudi višina VP
 , z dvema stanovanjskima etaåama. Za prvo linijo objektov so vrstne hiše, ki predstavljajo dokaj dobro izrabo prostora
ob vseh kakovostih individualne hiše in so za to okolje najbolj
primerne. Med njihovimi vrtovi ostajajo poljavni prostori, ki se
navezujejo na javne zelene površine ob nasipu zadråevalnika,
kar naselje še bolj poveåe s to potezo.
2b vhodu v naselje s strani Razorov oziroma Ljubljane je
manjši veþnamenski javni prostor, åepni park kot vstopna toþka
v obþino za kolesarje, ki lahko od tu štartajo na izlete, dobijo
vse inIormacije in si celo nabavijo doloþene prigrizke, pijaþe in
rezervne dele iz avtomatov. Vstopna toþka je namenjena tudi
ostalim turistom, ki lahko tu dobijo inIormacije o obþini in njeni
ponudbi, dodatna gesta gostoljubja pa je ureditev manjšega
parkirnega prostora za avtodome.

6anaFija nHprimHrnih urHditHv in objHNtov
V Dobrovi gre predvsem za ureditev prometnih površin, ki so
danes prilagojene avtomobilskemu prometu, ne pa tudi pešcem
in kolesarjem. 2bjekte zadruånega doma nadomestimo z novim
kulturnim domom in trgovskim objektom, nov zadruåni dom pa
predvidimo na severovzhodni strani Polhograjske ceste. Neurejene prometne površine se sanira in preuredi po naþelih skupnega
prometnega prostora.
2bjektom ob Ulici Vladimirja Dolniþarja se predvidi prenova ali
menjava ograj in ureditev prostora na uliþni strani.
PartHrnH urHditvH
Parter se ureja na dva kontrastna naþina. Polhograjska je prometnica, po kateri teþe moþnejši promet, zato se uredi po principu
celovite ulice z loþenimi površinami za vse udeleåence v prometu,
robniki, zelenicami in širokimi ploþniki. Za dosego umirjanja prometa so preko Polhograjske ceste pogosti prehodi za pešce, ki so
izvedeni rahlo dvignjeni.
Ulice v središþu naselja, predvsem Ulica Vladimirja Dolniþarja pa
se uredijo po principu skupnega prometnega prostora, kar pomeni
brez robnikov in loþenih površin za posamezne uporabnike. Smer
voånje avtomobilov je samo nakazana v tlaku. Površina je v celoti
tlakovana z dvema vrstama kamnitega tlakovanja.
Površine ob nasipu zadråevalnika so urejene kot parkovne
površine, bogate z urbano opremo, pot na nasipu pa je široka
utrjena pešþena površina, primerna za kolesarje in pešce.
Sezonske ureditve
Na obmoþju Ulice Vladimirja Dolniþarja skozi vaško jedro so
predvideni letni vrtovi in urbana oprema. V izteku te ulice preko
Polhograjske ceste je trånica, ki je deloma nadkrita. Prireditve
na prostem so moåne pred kulturnim domom, ki deluje kot javna
dnevna soba.
Obra]loæitHv odstopanj od natHÿajnH rHäitvH
.ljuþni element zasnove je sinergija, ki jo lahko obþina ustvari s
smiselnimi spremembami predloga suhega zadråevalnika Razori.
V primeru, da zadråevalnika ne bi bilo, je del ureditve še vedno
izvedljiv, ne pa tudi vsa gradnja severovzhodno od Polhograjske
ceste, zaradi poplavne varnosti in varovanja kmetijskih zemljišþ.
Zaradi zasnove kolesarske magistrale, ki je pomemben del rešitve,
vendar ne pogojuje izvedbe ali Iaznosti kateregakoli drugega dela
naloge, je obmoþje urejanja na severu malenkost poveþano, kar
smiselno dopolnjuje zasnovo, ni pa neobhodno potrebno.

11

POLHOV GRADEC 1

kulturni
dom

SORãþDL]NRUWHQD
G FPK P

.$ä,3272*/$61$7$%/$

SLSD]DSLWMH
WHUD]]REORN
FP
ILOWHULQ
KODGLOQLN

3,71,.

FHYPP
L]NRUWHQSORþHYLQH

672-$/$=$.2/(6$

UREDITVENA SITUACIJA , M 1:500

WHDNOHWYH
PP
WHDNOHWYH
PP

.2LESARS.A MAGISTRALA
DRäAVNA .2LESARS.A STEZA
P2VEZ2VALNE .2LESARS.E STEZE

L2G PRI P2LH2VEM GRADCU
HRASTENICE

³SHARED SPACE´ 2%M2ýJE
HRUŠEV2

%ELICA

.R2äNA SPREHAJALNA P2T
GA%RJE

P2LH2V GRADEC

CESTE
NASELJA
P2DRE%ER

V2D2T2.I

ŠUJICA
STRANS.A VAS

SREDNJA VAS

DRäAVNA .2LESARS.A STEZA

./23

P2VEZ2VALNE .2LESARS.E STEZE
³SHARED SPACE´ 2%M2ýJE

DV2R PRI P2LH2VEM GRADCU

%A%NA G2RA

.2LESARS.A MAGISTRALA

SUHI ZADRäEVALNI.

UTI.

.R2äNA SPREHAJALNA P2T
CESTE
NASELJA
V2D2T2.I

D2LENJA VAS

SUHI ZADRäEVALNI.

D2%R2VA
GRIý

KOLESARSKA MAGISTRALA GRADAŠKE DOLINE

RAZ2RI

%2.ALCE
DRAäEVNI.

SROLUDQ
WHUD]]REORN
FP

äULEVA VAS

OXþRVYHWOLWHYWDO

WODN
WHUD]]RSORãþH

261291,(/(0(17

URBANA OPREMA

PREREZ OBMOýJA, M 1:500

€

€

€

€€ €€ €€ €

€

€

POLHOV GRADEC 2

1. TRAJNOSTNA MOBILNOST - Pri prostorskih ureditvah dajemo prednost pešcem, kolesarjem in
javnemu prometu pred avtomobili. Gradaško dolino s kolesarsko magistralo in pešpotjo poveåemo
od Polhovega Gradca do Dobrove in naprej proti Ljubljani, tako da sluåi vsakodnevnim potem
in nedeljski rekreaciji. Motornega prometa ne vodimo mimo naselij. Namesto gradnje dragih in
nepotrebnih obvoznic motorni promet umirimo in kultiviramo, skupni prometni prostor v naseljih pa
naredimo hodljiv, varen in prijazen.

POGLED NA OBMOýJE IZ MOSTU

2. JAVNI PROSTOR =DR8å8JE - Javni prostor predstavlja povezovalni element v lokalni skupnosti
in kljuþni identi¿kator naselja. Pri oblikovanju javnega prostora stremimo k temu, da vanj pripeljemo
vse uporabnike in tako gradimo skupnost. Javni prostor je brez javnosti tudi brez pomena. Da javni
prostori ne bi samevali, v njih zdruåujemo þim veþ Iunkcij in prometnih tokov pešcev, kolesarjev, pa
tudi avtomobilistov. Tudi cesta je namreþ javni prostor. Pri nizkih hitrostih prometa je varnost pešcev
na skupnem prometnem prostoru dobra, saj se vozniki vedejo odgovorno.
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3. SINERGIJA PROJEKTOV - Z zdruåevanjem in povezovanjem razliþnih projektov jih laåje
uresniþujemo, z njimi pa dosegamo tudi dodatne, sinergijske uþinke. Ker pametno povezujemo
projekte z veþ podroþij, investicije razliþnih ¿nancerjev, njihovi uþinki presegajo ozke cilje posamezne
investicije. Z manj sredstvi tako lahko doseåemo veþje sinergijske uþinke, þe le uspemo uskladiti
interese in povezati posamezne projekte v skupno zgodbo.

POGLED NA OBMOýJE IZ MOSTU
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