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Izvleček
VPLIV AVTOCESTE NA SPREMEMBE V SOCIALNI STRUKTURI OBMOČJA
OBČINE IVANČNA GORICA
Izboljšana cestna infrastruktura, povečana motorizacija in mobilnost ter protiurbane
prostorske vrednote Slovencev so tisti dejavniki, ki močno spodbujajo uporabo avtomobila v
vsakdanjem življenju posameznikov. Na območju občine Ivančna Gorica, ki je pod močnim
gravitacijskim vplivom Ljubljane, se v zadnjih 15 letih, odkar je območje dobilo avtocestno
povezavo, še posebej intenzivno odvija sekundarna faza suburbanizacije, pospremljena s
procesi modernizacije podeželja in splošnimi družbenimi spremembami.
Delo z interdisciplinarnim socialno-geografskim pristopom ter kombiniranjem kvalitativnih in
kvantitativnih metod dela raziskuje vpliv avtoceste na spremembe v socialni strukturi
območja občine Ivančna Gorica. S povezovanjem teoretičnih in empiričnih informacij skuša
skozi analizo predstaviti kompleksno (so)vplivanje zgoraj omenjenih recentnih procesov na
razvoj izbranega območja ter s tem povezane neposredne spremembe v načinu delovanja
prebivalcev v prostoru oz. s prostorom in posredne spremembe v družbeni koheziji lokalne
skupnosti.
Ključne besede: suburbanizacija, prometna mobilnost, socialna struktura, družbena kohezija,
občina Ivančna Gorica

Abstract
THE IMPACT OF A MOTORWAY ON THE CHANGES OF THE SOCIAL
STRUCTURE IN THE MUNICIPALITY OF IVANČNA GORICA
Improved road infrastructure, increased motorization and mobility, and counter-urban spatial
values of Slovenes are the factors that promote use of automobiles in everyday lives of
individuals. In the municipal district of Ivančna Gorica, which is under heavy impact of
Ljubljana’s gravitational pole, there have been many signs of an intense secondary stage of
suburbanisation, accompanied by processes of modernization of rural areas and social
changes in general, since the municipality was connected to the motorway, 15 years ago.
This diploma thesis applies an interdisciplinary socio-geographic approach and combines
qualitative and quantitative methods of work to research the impact the motorway has on the
changes in social structure in the municipality of Ivančna Gorica. By connecting the
theoretical and empirical data, the thesis strives, through analysis, to present the complex
(combined) influence of aforementioned recent processes on the development of the area, how
the latter directly affects the way the locals function in said area, and how it indirectly affects
the social cohesion of the local community.

Keywords: suburbanisation, traffic mobility, social structure, social cohesion, municipality of
Ivančna Gorica
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1 UVOD
Skozi celotno zgodovino je bil promet ena najpomembnejših razvojnih silnic območja občine
Ivančna Gorice – od časa železne dobe, ko so se Iliri prvi ustalili na tem območju in izkoristili
naravnogeografske razmere, ugodne za poselitev in ureditev osnovne prometne mreže
(Slovenija: pokrajine …, 1998), pa vse do danes. V vmesnem času je pot tu vodila mnogo
prevoznih sredstev, svojevrstna transportna revolucija pa se je zgodila oktobra 2000, ko je z
odprtjem avtocestnega odseka Višnja Gora – Ivančna Gorica – Bič avtocesta dosegla tudi
občino Ivančna Gorica.
Ker je avtocesta dandanes eden tistih ključnih infrastrukturnih podpornikov, ki omogočajo
uspešen razvoj območja in neovirano mobilnost njegovih prebivalcev, je zaradi tega včasih
tudi sinonim za višjo kakovost življenja slednjih. Zato želimo v kombiniranem diplomskem
delu raziskati vpliv avtoceste na spremembe območja občine Ivančna Gorica s poudarkom na
spremembah v socialni strukturi.
Predmet našega raziskovanja je tako lokalna skupnost, razpeta med tradicijo podeželskega
okolja in spremembami v načinu bivanja, ki ji jih narekuje današnja družba s procesi
individualizacije, globalizacije, modernizacije, povečane mobilnosti in motorizacije.
Predvsem slednja dva močno vplivata na povečevanje števila dnevnih migrantov, s tem pa
posredno na širjenje suburbanega načina delovanja posameznikov v prvotno podeželskem
prostoru ter na spremenjeno stopnjo družbene kohezije v skupnosti.

1.1 Nameni in cilji
Namen dela je holistično predstaviti in z interdisciplinarnim socialno-geografskim
problemskim pristopom raziskati aktualno družbeno-prostorsko dogajanje na območju občine
Ivančna Gorica. Zaradi kompleksnosti dogajanja smo se morali v svojem raziskovanju
omejiti, zato je glavni cilj diplomskega dela:


raziskati vpliv izgradnje avtocestnega odseka Višnja Gora – Ivančna Gorica – Bič na
spremembe v socialni strukturi prebivalcev občine Ivančna Gorica.

Hkrati želimo tudi:




predstaviti regionalne značilnosti in izpostaviti posebnosti demografskega razvoja
obravnavanega območja,
prepoznati sodobne družbene procese, ki spreminjajo lokalno skupnost in njeno
bivalno okolje,
s preučitvijo strokovne literature z različnih področij ter kombiniranjem kvantitativnih
in kvalitativnih terenskih metod dela doseči celosten vpogled v obravnavani
raziskovalni problem.

Zaradi narave izbranega raziskovalnega problema, ki bi v svojem bistvu zahteval
longitudinalno obravnavo, smo se pri raziskovanju osredotočili na kazalnike, ki so merljivi s
pomočjo primerjave sekundarnih kvantitativnih podatkov ter naših lastnih kvantitativnih in
kvalitativnih meritev:
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akcijski domet in funkcionalni prostor prebivalcev območja,
kohezivnost in občutek pripadnosti skupnosti med prebivalci območja,
posredno pa tudi: priseljevanje v občino, kakovost bivanja v občini itd.

V prvem delu diplomskega dela je predstavljeno območje raziskovanja in njegov geografski
ter deloma tudi zgodovinski oris. Med izdelovanjem tega dela naloge so bili najpomembnejši
viri literature monografija Slovenija, pokrajine in ljudje (1998), lokalni razvojni program
občine Ivančna Gorica, in pa spremno besedilo k Turistični karti občine Ivančna Gorica
(1996), ki ga je pripravil prof. Franci Grlica. Pomembni idejni izhodišči za »drugačen«
pristop k obravnavi izbranega območja sta ponudili tudi diplomski deli Aljaža Celarca in
Aleksandra Erjavca. Prvi je preučeval širjenje naselja Ivančna Gorica s pomočjo semiotične
analize arhivskih fotografij, drugi pa je naredil vojaško-geografsko analizo območja s
poudarkom na vplivu prometne infrastrukture na razvoj naselij občine Ivančna Gorica.
Numerični podatki, predstavljeni v tem delu naloge, so povečini vzeti s strani Statističnega
urada Republike Slovenije.
V drugem delu naloge so predstavljena metodološka in teoretična izhodišča izbranega
raziskovalnega problema. Z željo doseči njihovo holistično podobo smo preučili izbrano
literaturo s področja socialne in prometne geografije, geografije naselij, geografije podeželja,
obče in prostorske sociologije ter metodološko-usmeritveno literaturo namenjeno preučevanju
lokalnih skupnosti. Avtorji strokovnih del, ki bi jih radi izpostavili, so: socialni geograf
Ravbar (Socialno-geografska preobrazba naselbinskih struktur – kako usmerjati razvoj,
2007), sociologinja Filipović (Družbena kohezija in soseska v pozni moderni, 2007),
prostorska sociologa Uršič in Hočevar (Protiurbanost kot način življenja, 2007), družbeni
geograf Rebernik (Geografija naselij, 2011), prometni geograf Kozina (Prometna dostopnost
v Sloveniji, 2010), prostorski sociolog Mlinar (Življenjsko okolje v globalni informacijski
dobi. Knjiga 1, Prostorsko-časovna organizacija bivanja: raziskovanja na Koprskem in v
svetu, 2013) in socialni geograf Zupančič (Terenski indikatorji kot raziskovalna metoda v
socialni in politični geografiji, 2006). Zaradi specifičnosti obravnavane tematike je večina
avtorjev slovenskega rodu, najpomembnejša uporabljena tuja literatura pa je obče-sociološki
članek The sociology of social structure (Fabrizio Bernardi, Juan J. Gonzalez, Miquel
Requena, 2011).
Tretji del diplomskega dela predstavlja in analizira podatke, pridobljene z lastnim
kvalitativnim in kvantitativnim terenskim raziskovanjem. Le-to je obsegalo izvedbo 12
intervjujev s predstavniki krajevnih skupnosti občine Ivančna Gorica in anketiranje na vzorcu
80 prebivalcev območja. Sam potek terenskega dela je sicer podrobneje predstavljen v
poglavju »Metodološka izhodišča«.
V četrtem, sklepnem delu naloge, smo skušali povzeti bistvene ugotovitve diplomskega dela
in narediti njihovo sintezo. Narejena je tudi samorefleksivna evalvacija opravljenega
raziskovalnega dela, ponujena so izhodišča za njegovo nadaljevanje.
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1.2 Delovni hipotezi
Delovna hipoteza 1:
Akcijski domet prebivalcev občine se je zaradi izgradnje avtocestnega odseka povečal.
Prebivalci krajevnih skupnostih, skozi katere poteka avtocesta, imajo širši akcijski domet kot
prebivalci ostalih krajevnih skupnosti.
Izgradnja avtoceste je vplivala na povečano priseljevanje v občino. Domačini na območju
občine zadovoljijo več osnovnih funkcij kot priseljenci.
Delovna hipoteza 2:
Stopnja družbene kohezije je višja pri prebivalcih krajevnih skupnosti, ki ne ležijo ob
avtocesti, domačinih, starostnih skupinah do 25 in nad 65 let ter delovno neaktivnih
prebivalcih.
Zastavljeni delovni hipotezi skušata pojasniti neposredni vpliv avtoceste na način delovanja
prebivalcev občine v prostoru oz. s prostorom in posredne spremembe v družbeni koheziji
lokalne skupnosti. Za potrebe njunega oblikovanja smo prebivalce izbranega območja
razdelili v socialne skupine glede na 4 kriterije (lego krajevne skupnosti bivanja, čas bivanja v
občini, starost, zaposlitveni status), ki so podrobneje obrazloženi v poglavju »Metodološka
izhodišča«. Delovna hipoteza 1 je s teoretičnega vidika obrazložena v poglavju »Območje
občine kot prostor zadovoljevanja eksistenčnih funkcij posameznika«, njena potrditev oz.
zavrnitev pa sledi v poglavju »Funkcionalni prostor in akcijski domet prebivalcev občine
Ivančna Gorica«. Delovna hipoteza 2 je s teoretičnega vidika obrazložena v poglavju
»Opredelitev pojma družbena kohezija«, njena potrditev oz. zavrnitev hipoteze pa sledi v
poglavju »Družbena kohezija prebivalcev občine Ivančna Gorica«.
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2 OBČINA IVANČNA GORICA

2.1 Geografska lega in fizično-geografske značilnosti
Občina Ivančna Gorica leži med Ljubljano in Novim mestom, na skrajnem jugovzhodnem
delu Osrednjeslovenske statistične regije. V današnji upravno administrativni obliki obstaja
od 1. 1. 1995, ko je v veljavo stopil Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih
območij. Pred tem je bila del Občine Grosuplje, pod čigar upravno enoto večji del občine
spada še danes. Pet naselij na skrajnem severovzhodu občine spada v upravno enoto Litija.
Karta 1: Lega občine Ivančna Gorica

Vir: Občina Ivančna …, 2014.
Občina Ivančna Gorica na severu meji na občino Šmartno pri Litiji, na vzhodu na Trebnje in
Žužemberk, na zahodu na občini Dobrepolje in Grosuplje, na skrajnem severozahodnem delu
pa se stika z Mestno občino Ljubljana. Z 227 km2 se po površini umešča na 21. mesto med
slovenskimi občinami (Slovenske občine …, 2012). 1. 1. 2014 je v 137 naseljih, ki se
nahajajo na območju občine Ivančna Gorica, živelo 15.963 prebivalcev (Statistični urad …,
2014). Naselja so na nivoju lokalne samouprave združena v 12 krajevnih skupnosti: KS
Ambrus, KS Dob pri Šentvidu, KS Ivančna Gorica, KS Krka, KS Metnaj, KS Muljava, KS
Sobrače, KS Stična, KS Šentvid pri Stični, KS Temenica, KS Višnja Gora in KS Zagradec.
Njihovo prostorsko razporeditev in potek avtoceste skozi območje občine si lahko ogledamo
na karti št. 2.

4

Karta 2: Krajevne skupnosti občine Ivančna Gorica

Avtorica: Klavdija Rogelj, 2014.
Vir podatkov: Statistični urad …, 2014; Občina Ivančna …, 2014.
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Glede na Vrišerjevo družbenogeografsko regionalizacijo iz leta 1990 spada občina Ivančna
Gorica k Ljubljanski makroregiji, oz. k njeni mezoregiji Osrednja Slovenija.
Naravnogeografska regionalizacija Natka, Ogrina in Žiberne območje občine umešča med
mezoregiji Predalpska hribovja ter Dinarskokraška podolja in ravniki (Teorija in …, 2004).
Osnova za reliefno izoblikovanost površja je njena geološka zgradba. Kot lahko razberemo iz
karte številka 3, na območju Dolenjskega podolja pride do stika predalpskega fluvialnega
sveta na severu (Posavsko hribovje) z večinoma apnenčastim kotanjasto kraškim površjem na
jugu (Suha krajina). Ali drugače: vododržne in delno prepustne kamnine severnega dela
občine (dolomit) se tu stikajo s prepustnim kraškim površjem južnega dela občine (apnenec)
(Občina Ivančna …, 2013).
Karta 3: Geološka zgradba območja občine Ivančna Gorica

Vir: Osnovna geološka …, 1968.

Površje občine je sestavljeno iz treh večjih naravnogeografskih enot. Od severa proti jugu si
sledijo: Posavsko hribovje, Dolenjsko podolje in Suha krajina (Občina Ivančna …, 1996). V
nadaljevanju bomo podrobneje predstavili vsako od enot, karta št. 4 pa je namenjena njihovi
lažji vizualno-prostorski umestitvi.
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Karta 4: Naravnogeografske enote občine Ivančna Gorica

Avtorica: Klavdija Rogelj, 2014.
Kartografska podlaga: Atlas okolja, 2014.
Posavsko hribovje obsega skrajni severni del občine in sicer 22 % ozemlja (Analiza stanja
…, 2006). Nadmorske višine so v primerjavi s preostalimi deli občine tu najvišje (najvišja
točka: Obolno, 776 m n. v.), saj gre za del slovenskega predalpskega sveta (Občina Ivančna
…, 1996). V kamninski sestavi prevladuje dolomit, kar se odraža v fluviokraškem površju, na
katerem izvira večina daljših (Višnjica, Temenica) (Slovenija: pokrajine …, 1998) in krajših
vodotokov (Kosca, Trsteniščica, Drmožnik, Stiški potok, Virski potok, Šentviški potok in
Šentpavelščica) v občini. Slednji se v severnem in severovzhodnem delu občine izlivajo v
Višnjico, le-ta pa v reko Krko na južnem delu občine (Občina Ivančna …, 2013). Reka
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Temenica je pomembna predvsem za vzhodni del Dolenjskega podolja, saj po njeni dolini
potekajo pomembne prometne povezave (Slovenija: pokrajine …, 1998).
Med globokimi dolinami, ki so jih izoblikovali vodotoki, so višje poseljene uravnave:
Leskovška planota, Metnajska planota in Kriška planota (Slovenija: pokrajine …, 1998).
Prevladujejo manjše gručaste vasi, največji naselji območja sta Metnaj in Temenica (Občina
Ivančna …, 1996).

Slika 1: Posavsko hribovje na območju Obolnega

Vir: Srce Slovenije …, 2014.
Dolenjsko podolje se v smeri vzhod–zahod razteza v osrednjem delu občine. Gre za
ravninski svet (260 – 300 m n. v.), ki obsega 54 % ozemlja občine (Analiza stanja …, 2006).
Tu je stik dolomitskega fluviokraškega površja severnega dela in apneniškega kraškega
površja južnega dela občine. Površinski rečni mreži Višnjice in Stiškega potoka se v pokrajini
prepletata s kraškimi pojavi – jamami, vrtačami, ponikvami. Številni ugrezi, ki ogrožajo
površinski tok zgoraj omenjenih vodotokov, kažejo na napredovanje zakrasevanja (Slovenija:
pokrajine …, 1998).
Zaradi ugodnih pogojev (kvalitetna kmetijska zemljišča, prometno križišče) so se tu ljudje v
preteklosti naseljevali pogosteje kot v okolici. Posledično je delež obdelovalne zemlje višji,
delež gozdnih zemljišč pa nižji kot v hribovitem Posavskem hribovju ali kraški Suhi krajini.
Razmerje in lega kmetijskih zemljišč, prilagojena naravnim razmeram, sta se ohranila od
agrarne dobe: travniki so locirani v poplavnem dnu podolja, njive na vzpetem svetu nekdanjih
rečnih teras, naselja in gozdovi pa se nahajajo na obrobju podolja, kjer se začne skalnat svet,
manj primeren za intenzivno kmetijsko obdelavo (Občina Ivančna …, 1996).
Na območju Dolenjskega podolja so se razvila največja naselja v občini (Ivančna Gorica,
Višnja Gora, Stična, Šentvid), tu potekata tudi glavni prometni osi območja: železniška proga
Ljubljana–Novo mesto in pa dolenjska avtocesta, ki je izhodišče za naše diplomsko delo.
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Slika 2: Dolenjsko podolje na območju Ivančne Gorice

Vir: Občina Ivančna …, 2014.
Južni del občine spada k Suhi krajini. Dinarski svet kraških dolov in vmesnih hribov
(Slovenija: pokrajine …, 1998) obsega 24 % ozemlja občine in doseže nadmorsko višino
350–600 m (Analiza stanja …, 2006). V kamninski sestavi prevladujejo kredni in jurski
apnenci, več dolomita je le v dolini Krke in severno od nje. Opisana geološka sestava je
razlog, da je reka Krka edina stalna površinska tekoča voda v Suhi krajini (Slovenija:
pokrajine …, 1998).
Reka Krka je s 94 kilometri najdaljša dolenjska reka (Občina Ivančna …, 1996). Na površje
priteče v več kraških izvirih na koncu zatrepne doline pri vasi Gradiček (Gams, 1962). Nad
glavnim izvirom se nahaja 220 m dolga Krška jama, ki je ob visoki vodi prelivni izvir Krke.
Njeno zaledje je podzemno, vanj se prek Radenskega polja stekajo vse vode Grosupeljske
kotline, v nižjem toku pa se z Višnjico in Temenico vanjo zlijejo tudi vse vode z območja
občine Ivančna Gorica (Slovenija: pokrajine …, 1998). Celotno porečje Krke meri 2050 km2
(Gams, 1962). Ob zgornjem toku reke in na ilovnatih terasah, ki jih je izoblikovala Krka, so
se vzdolž rečnega toka oblikovala največja naselja Suhe krajine: Krka, Zagradec in Ambrus
(Občina Ivančna …, 1996).
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Slika 3: Prelivni izvir reke Krke

Vir večje slike: Najlepši izleti …, 2014.
Avtorica manjše slike: Klavdija Rogelj, 2014.
Slika 4: Zahodna Suha krajina na območju Ambrusa

Vir: Modrijan …, 2014.
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Območje občine Ivančna Gorica ima po Ogrinovi klasifikaciji podnebnih tipov Slovenije
zmernokontinentalno podnebje osrednje Slovenije, za katerega so značilne povprečne
temperature najhladnejšega meseca med 0 in -3°C, povprečne temperature najtoplejšega
meseca med 15 in 20°C, naraščanje celinskosti proti vzhodu (vinsko trto tako pogosteje
najdemo šele na skrajnem vzhodu občine v okolici Temenice) ter povprečne oktobrske
temperature višje od aprilskih. Ker območje občine leži razmeroma blizu linije
kontinentalnosti padavin, ki pomeni mejo med območji s sredozemskim ter celinskim
padavinskim režimom, ima omiljen celinski padavinski režim z letno količino padavin med
1000 in 1300 mm (Ogrin, 1996). Primarni višek padavin je v pomladnem času od februarja do
julija, sekundarni pa, kot posledica vpliva submediteranskega padavinskega režima, novembra
(Občina Ivančna …, 2013).
Prst in rastlinstvo sta se na območju oblikovala kot posledica kamninske sestave in reliefa ter
pod močnim vplivom lokalnih vodnih in podnebnih razmer (Slovenija: pokrajine …, 1998),
človek pa je bil tisti dejavnik, ki je s svojimi posegi odločilno spremenil izgled naravne
krajine. Na območju občine prevladujejo rjave pokarbonatne prsti, le na dolomitu rendzine.
Kakovost prsti se je zaradi goste poselitve in intenzivnega obdelovanja poslabšala predvsem v
okolici naselij. Od naravnega rastja prevladujejo bukovi gozdovi (Slovenija: pokrajine …,
1998), ki pokrivajo približno 60 % površine občine, le v osrednjem delu, kjer je gostota
poselitve največja, pa gozd pokriva približno 50 % površja (Občina Ivančna …, 2013).

2.2 Prebivalstvo in naselja občine Ivančna Gorica
Za območje občine Ivančna Gorica velja, da so razporeditev prebivalstva, mreža naselij in
njihova podoba rezultat zapletenih družbeno-zgodovinskih dogajanj (kulturnih, političnih in
gospodarskih) ter pestrosti naravnega okolja (Slovenija: pokrajine …, 1998).
1. 1. 2014 je v občini Ivančna Gorica na 227 km2 površine živelo 15.963 prebivalcev
(Statistični urad …, 2014). Po številu prebivalcev jo ta podatek umešča na 31. mesto med
slovenskimi občinami, po površini pa na 21. Gostota poselitve je s 70 prebivalci/km2 pod
slovenskim povprečjem, ki znaša 101 prebivalca/km2 (Slovenske občine …, 2012) in močno
pod povprečjem Osrednjeslovenske statistične regije, kjer gostota poselitve znaša kar 213,8
prebivalca/km2 (Statistični urad …, 2014).
Graf 1: Starostna struktura prebivalcev občine Ivančna Gorica in Slovenije, leto 2012

Vir: Slovenske občine …, 2012.
11

Povprečna starost prebivalcev občine (39,4 leta) je bila 1. 1. 2014 pod slovenskim povprečjem
(42,3 leta) in pod povprečjem Osrednjeslovenske statistične regije (41,1). Indeks staranja, ki
predstavlja razmerje med številom oseb, starih 65 let ali več, in številom oseb, mlajših od 15
let, je 1. 1. 2014 dosegel vrednost 83,0. To pomeni, da je na 100 oseb, mlajših od 15 let, v
občini prebivalo 83 oseb, starih 65 let ali več. Tudi indeks staranja je ugodnejši od
slovenskega povprečja (119,6) ali povprečja Osrednjeslovenske statistične regije (106,7)
(Statistični urad …, 2014). Podrobnejšo starostno strukturo prebivalcev občine Ivančna
Gorica lahko razberemo iz grafa št. 1.
Med letom 2000, ko je občina dobila neposredno prometno povezavo z avtocesto, in 2014 se
je število prebivalcev povečalo za 2.741 oseb, tj. za 17,2 % (Statistični urad …, 2014).
Podrobnejša analiza značilnosti priseljevanja v občino bo predstavljena v nadaljevanju dela,
zaenkrat pa lahko povzamemo, da ima občina Ivančna Gorica ugodno starostno strukturo
prebivalstva in pozitiven demografski trend, saj statistični podatki kažejo, da na izbranem
območju prihaja do naraščanja in pomlajevanja prebivalstva.
Občina Ivančna Gorica je s 137 naselji na 227 km2 površine zelo razdrobljeno poseljena
(Občina Ivančna …, 2014). Gostota prebivalstva je največja v Dolenjskem podolju. Lega v
vzpetem svetu, varnost pred poplavami, bližina rodovitnega sveta in izjemen prometni položaj
ob križiščih cest ter železnic so skupne značilnosti večjih naselij tega dela občine in tudi
razlogi za njihovo prvotno naselitev (Slovenija: pokrajine …, 1998). Občinsko središče
Ivančna Gorica je imelo 1. 1. 2014 2.063 prebivalcev, Šentvid 1.018, Višnja Gora 989, Stična
pa 851 prebivalcev (Statistični urad …, 2014). Zaradi mokrotnega in poplavnega terena,
zakraselosti, strmin in ujetosti med prometnice ne prihaja do bistvene prostorske širitve teh
krajev (Slovenija: pokrajine …, 1998), število stanovanjskih kapacitet pa se kljub temu
povečuje na račun netipičnih oblik gradnje, kakršne so npr. večstanovanjske stavbe. V Suhi
krajini je naselitev strnjena predvsem v dolini Krke in nekaterih večjih uvalah, kjer so se
razvila središča krajevnega pomena (Slovenija: pokrajine …, 1998): Ambrus – 260
prebivalcev, Zagradec – 256 prebivalcev (upoštevano je tudi naselje Fužina) in Krka – 250
prebivalcev (Statistični urad …, 2014).
Glede na tip naselja na celotnem območju občine prevladujejo gručasta naselja, pa tudi
razpotegnjene in obcestne vasi, ki so se razvile med 16. in 18. stoletjem pod vplivom
furmanstva. Na zakraselih in mokrotnih območjih (npr. v Muljavski dolini) se pojavlja
razloženi in zaselski tip naselij (Slovenija: pokrajine …, 1998).
Analiza geografskih značilnosti središčnih naselij 1. in 2. stopnje na slovenskem podeželju
kaže, da je v občini Ivančna Gorica šest povprečno opremljenih centralnih naselij 1. stopnje
(Višnja Gora, Šentvid, Stična, Muljava, Krka in Ambrus), ki so opremljena s popolno ali
nepopolno osnovno šolo, trgovino z živili ter gostinskim objektom s hrano in pijačo; eno
nadpovprečno opremljeno naselje 1. stopnje (Zagradec), ki je opremljeno s specializiranimi
obrtmi in storitvami ter vsaj tremi »višje« središčnimi dejavnostmi: popolno osnovno šolo,
vrtcem, trgovino z živili, gostinskim objektom s hrano in pijačo, zdravstveno ustanovo, pošto,
zobno ambulanto, splošno knjižnico, bančno podružnico, lekarno, krajevnim uradom,
bencinskim servisom, specializiranimi obrtmi in trgovinami; in eno nadpovprečno opremljeno
naselje 2. stopnje (Ivančna Gorica), ki je poleg že naštetih dejavnosti opremljeno še z
veterinarsko ambulanto, policijsko postajo, vsaj petimi specializiranimi trgovinami ter ima
veliko izbiro drugih specializiranih storitev in obrti (Benkovič Krašovec, 2006). Ker se
predpostavlja, da so središčna naselja jedra gospodarskega, socialnega in kulturnega življenja,
ki naj bi zagotavljala blaginjo in enakovredne življenjske pogoje na celotnem območju
(Cigale, 2002), lahko ugotovimo, da ima občina Ivančna Gorica pogoje za visoko kakovost
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bivanja zaenkrat zagotovljene predvsem v osrednjem delu občine, saj je tu lociranih največ
središčnih naselij.2
Kot že omenjeno – ugoden prometni položaj je bil v preteklosti eden od razlogov za prvotno
poselitev in razvojna silnica območja občine Ivančna Gorica, nadvse pomembno vlogo pa ima
v vsakdanjem življenju prebivalcev občine tudi danes. Odprtost Dolenjskega podolja v smeri
severozahod–jugovzhod predstavlja najkrajšo cestno-prometno povezavo med Ljubljansko in
Krško kotlino že od prazgodovine. Čez preval Peščenik nad Višnjo goro, ki je najvišja ovira
na tej poti (440 m) potekata železniška povezava Ljubljana–Novo mesto in dolenjski krak
avtoceste A2, ki v smeri severozahod–jugovzhod poteka skozi ozemlje Slovenije od mejnega
prehoda Karavanke do mejnega prehoda Obrežje (Slovenija: pokrajine …, 1998). Prečno na
opisano glavno prometno os potekajo lokalne ceste proti naseljem severnega in južnega dela
občine Ivančna Gorica, od koder tako po dolini Temenice kot po dolini Krke potekata stari
cesti proti Novemu mestu.

2.3 Gospodarstvo občine Ivančna Gorica
V občini Ivančna Gorica je bilo 6. 7. 2014 registriranih 1.192 aktivnih podjetij, od tega 592
samostojnih podjetnikov. Za primerjavo: v sosednji občini Grosuplje, ki leži zahodno od
Ivančne Gorice v smeri Ljubljane, je bilo registriranih 1.818 podjetij, v sosednji občini
Trebnje, ki leži vzhodno od Ivančne Gorice v smeri Novega mesta, pa 1.004 aktivna podjetja
(Agencija …, 2014). Primerjava teh podatkov s podatki o številu podjetij v občini med letoma
2008 in 2012, ki so predstavljeni v tabeli številka 1, nam pove, da število podjetij v občini
Ivančna Gorica narašča. Podjetje z največjim številom zaposlenih je Livar d.d., ki je leta 2010
s 422 zaposlenimi zasedel 97. mesto na lestvici 100 slovenskih podjetij z največjim številom
zaposlenih. Istega leta je zasedel 178. mesto na lestvici 300 največjih slovenskih podjetij po
celotnih prihodkih (Bertoncelj Popit, 2011).
Tabela 1: Podjetja v občini Ivančna Gorica
število podjetij število oseb, ki
delajo
2008 895
4115
2009 954
4009
2010 1002
4129
2011 1023
3652
2012 989
3931
Vir: Statistični urad …, 2014.

prihodek
(1000 €)
301.228
250.405
287.497
310.250
300.286

št. oseb, ki delajo na
podjetje v občini
4,6
4,2
4,1
3,6
4,0

Leta 2012 je bilo med delovno sposobnim prebivalstvom (od 15 do 64 leta starosti) približno
64 % zaposlenih ali samozaposlenih, kar je več od slovenskega povprečja (57 %). Med
aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 8,4 % registriranih brezposelnih oseb, kar
je manj od državnega povprečja (12 %). Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri
pravnih osebah, je bila v občini Ivančna Gorica v bruto znesku za približno 10 % nižja od
letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 8 % (Slovenske
občine …, 2012).
2

Prikaz lege posameznih naselij si lahko bralec ogleda na karti št. 4.
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Na območju občine so razvite predvsem dejavnosti primarnega (kmetijstvo) in sekundarnega
sektorja (industrija, obrt), medtem ko so terciarne (trgovina) in kvartarne dejavnosti (šolstvo,
zdravstvo) še vedno osredotočene predvsem na naselje Ivančna Gorica in njeno bližnjo
okolico (Slovenija: pokrajine …, 1998). Celotno območje ima ugodna izhodišča za razvoj
turizma – od pohodništva in turizma na kmetiji v severnem delu občine, do kulturnozgodovinskih posebnosti osrednjega (Jurčičeva domačija, cistercijanski samostan Stična) in
športno-rekreacijskih potencialov (reka Krka) južnega dela (Občina Ivančna …, 1996).
Večina prebivalcev občina je delovnih migrantov in se vozi na delo v bližnja mesta –
Ljubljano, Novo mesto, Grosuplje, Trebnje.

2.4 Zgodovinski oris območja občina Ivančna Gorica
Najstarejše sledi prve poselitve območja občine segajo v prazgodovino. Odkrili so jih na
območju Suhe krajine, ki ima kljub nekoliko slabšim naravnogeografskim razmeram vse od
takrat stalno naselitev (Slovenija: pokrajine …, 1998). Najpomembnejša arheološka odkritja
so iz železne dobe (8.–5. stoletje p. n. š.), ko je bilo na območju Vira pri Stični središče
halštatske kulture na Slovenskem (Občina Ivančna …, 2006). Razlog za naselitev Ilirov so
bile ugodne naravnogeografske razmere, ki so jih izkoristili za graditev naselij in osnovne
prometne mreže. Slednja je spodbudila trgovino na velike razdalje. Območje je imelo
pomemben prometni pomen tudi v obdobju Rimljanov, saj je skozi območje občine od Emone
(današnje Ljubljane) proti Siscii (današnjem Sisku) vodila ena pomembnejših rimskih poti
(Slovenija: pokrajine …, 1998). V tistem času je bilo območje naselja Ivančna Gorica
upravno, vojaško in trgovsko središče pod imenom Acervo (Hrovat, 2013), kjer se je, kot
danes, del poti razcepil proti Muljavi in Žužemberku oz. na sever proti Savi (Občina Ivančna
…, 2006).
Medtem ko so Iliri poselili nekoliko višje ležeče strateške točke, se je poselitev z Rimljani
počasi začela seliti v nižje ležeče predele. Ta trend se je nadaljeval tudi po začetku
naseljevanja Slovencev v 6. stoletju. Slovenci so kolonizirali obdelano ravnino in že izkrčeni
del gričevja, naselja iz tega obdobja so gručastega tipa, s poljsko razdelitvijo na prvotne
grude. V zgodnjem srednjem veku se je na območju (severnega dela) občine razvila mreža
prafar, kar kaže na tedanjo gosto poselitev in že zastavljeno fevdalno organizacijo. Zelo
pomemben kulturni in gospodarski vpliv na območje in njegovo širšo okolico je imel od
njegove ustanovitve v 12. stoletju dalje cistercijanski samostan Stična (Slovenija: pokrajine
…, 1998). V naslednjih stoletjih je bilo dogajanje na ozemlju današnje občine povezano z
razvojem in širitvijo stiške posesti (Občina Ivančna …, 2006). V tem obdobje so se razvile
vrstne vasi, za katere je značilno, da so kmečki domovi nanizani na koncu obdelovalne zemlje
v bolj ali manj ravni vrsti. S tem je bil dokončno poseljen ves gričevnat in ravninski svet.
Naselja obcestnega tipa so se razvila med 16. in 18. stoletjem pod vplivom furmanstva
(Slovenija: pokrajine …, 1998).
V 16. stoletju sta se na območju Suhe krajine pri Zagradcu razvila fužinarstvo in železarstvo,
ki pa sta propadla zaradi industrijske revolucije v 19. stoletju (Občina Ivančna …, 2006).
Zaradi propada omenjenih dejavnosti, agrarne prenaseljenosti in slabih prometnih povezav je
konec 19. in v začetku 20. stoletja na območju celotne občine prišlo do izseljevanja, na
območju južnega dela občine pa tudi do splošnega upada števila prebivalcev in ponovne
usmeritve v samooskrbno agrarno dejavnost, ki je bila sicer skozi celotno zgodovino
najpomembnejša gospodarska panoga območja (Slovenija: pokrajine …, 1998).
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Po drugi svetovni vojni je prišlo do zgraditve cest in oblikovanja občinskih središč, kar je
pomenilo tako gospodarski kot splošno družbeni razvoj območja (Občina Ivančna …, 2006).
Pripomoglo je k specializaciji v kmetijstvu, v središčnih naseljih pa so se razvile industrija,
obrt ter terciarne in kvartarne dejavnosti (Slovenija: pokrajine …, 1998).
V sedemdesetih in osemdesetih letih 20. stoletja je v severnem delu občine prišlo do
motorizacije in industrializacije, število prebivalcev je začelo naraščati na račun vračanja
odseljenega prebivalstva, pa tudi zaradi priseljevanja Ljubljančanov oz. ljudi iz sosednjih
občin (Slovenija: pokrajine …, 1998). Od leta 1995 obravnavano območje ni več del občine
Grosuplje ampak samostojna občinska enota, kar je le še pospešilo njen družbeni in
gospodarski razvoj.
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3 METODOLOŠKA IN TEORETIČNA IZHODIŠČA

3.1 Metodološka izhodišča
3.1.1 Interdisciplinarnost in socialno-geografski pristop
»Vsaka regionalna obravnava, označena kot analiza, ki se opira na samostojna raziskovanja
ali na sintezo samostojnih raziskovanj, naj bi se izogibala enciklopedičnemu pristopu s tem,
da naj bi postavila v ospredje določene probleme regije, ali si celo že izbrala in se omejila
samo na regijo z vidika določene regionalne problematike« (Klemenčič, 2009, str. 22).
Ob izbiranju raziskovalne teme smo se tudi mi želeli osredotočiti na neko aktualno družbenoprostorsko dogajanje na območju občine Ivančna Gorica in avtocesta to nedvomno je.
Raziskovanja smo se lotili s pomočjo socialno-geografske perspektive. Klasični nomotetični
sociološki pristop in deskriptivno usmerjeni geografski sta se namreč že ob pregledovanju
literature izkazala za nekoliko presplošna ...
Dostopna sociološka literatura je v večini primerov povsem makro in mikronivojska, kot taka
pa manj primerna za obravnavo problematike lokalne skupnosti. Naleteli smo sicer na
nekatere primerljive študije primerov tujih avtorjev, ki pa so pogosto preveč antropološko
usmerjene. Izjema je koncept prostorske sociologije slovenskega sociologa Zdravka Mlinarja,
ki je z oblikovanjem »enotne« prostorske sociologije, kot nasprotje do sedaj obstoječi
obravnavi prostorske razsežnosti družbenega življenja, ki se je omejevala predvsem na urbano
in ruralno sociologijo, ponudil možnost: »Da poenotimo obravnavo vseh ravni prostorske oz.
teritorialne organizacije (lokalne, regionalne, nacionalne, globalne)« (Mlinar, 1994, str. 31).
Socialna geografija se je kot samostojna veja znotraj družbene geografije uveljavila v drugi
polovici prejšnjega stoletja, ko se je zaradi družbenih sprememb (krepitev srednjega sloja,
prevlade urbanega načina življenja) spremenil način prostorskega vedenja prebivalstva
(Zupančič, 2006). »V teh okoliščinah je socialna geografija ponudila koncept raziskovanja, ki
je kot temeljno podmeno postavil prostorsko organizacijo ljudi, njihovo obnašanje, potrebe in
prostorski doseg« (Zupančič, 2006, str. 9). Zaradi tovrstne specializacije socialne geografije v
primerjavi s preostalimi geografskimi vejami, njenega problemskega pristopa k raziskovanju
ter nenazadnje sociološkega in antropološkega vpliva nanjo (Zupančič, 2006), je primerno
izhodišče za našo mezonivojsko interdisciplinarno raziskavo.
Socialno-geografski avtorji in njihova dela, iz katerih smo izhajali med njenim izdelovanjem,
so: Marjan Ravbar, ki je mdr. raziskoval socialno-geografsko preobrazbo naselij in usmeritve
za njihov nadaljnji razvoj (2007); Vladimir Drozg, ki je mdr. raziskoval odnos med
življenjskim stilom in tipom hiše (2006), ob drugi priložnosti pa socialno in prostorsko
diferenciacijo mesta Maribor (2012); ter Vladimir Klemenčič, kot pionir socialne geografije v
Sloveniji, in Jernej Zupančič, ki jo v okviru študijskega programa geografija poučuje na
Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.
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3.1.2 Načrt dela in metodologija
Raziskovalni načrt je bil zaporedne narave: v prvi fazi smo raziskali in z analitično ter
deskriptivno metodo povzeli že dostopne sekundarne vire (knjige, članke, internetne strani),
ki so se vsebinsko nanašali na izbrano temo. Najpomembnejše med njimi smo poimensko
izpostavili v uvodu diplomskega dela. V nadaljevanju smo analizirali izbrane dostopne
statistične kazalnike. V drugi fazi raziskovanja smo izvedli terensko kvalitativno raziskovanje
s pomočjo intervjujev, ki ga bomo predstavili v naslednjem poglavju, v tretji pa še terensko
kvantitativno raziskovanje s pomočjo anket. Tudi predstavitev slednjega sledi v enem od
naslednjih poglavij. Med delom na terenu smo bili pozorni še na morebitne dostopne terenske
indikatorje, ki bi lahko dodatno podprli naše ugotovitve. Informacije pridobljene s terenskim
raziskovanjem so sicer predstavljene v poglavju »Merjenje izbranih kazalnikov vpliva
avtoceste na spremembe v socialni strukturi območja občine Ivančna Gorica«. V četrti fazi
raziskovanja smo opravili analizo pridobljenih podatkov, povzeli bistvene ugotovitve ter
potrdili oz. ovrgli delovni hipotezi.
3.1.2.1 Analiza statističnih podatkov
Za najpomembnejši vir statističnih podatkov se je izkazala spletna stran Statističnega urada
Republike Slovenije – v poštev so prišli predvsem demografski podatki na ravni občine
Ivančna Gorica. Le-ti so bili uporabljeni pri izdelavi družbeno-geografskega orisa
obravnavanega območja in kot dopolnilno oz. podporno gradivo pri pojasnjevanju procesa
naraščanja števila prebivalcev občine Ivančna Gorica.
3.1.2.2 Kvalitativno terensko delo – intervjuvanje: predstavitev tematike vprašanj,
vzorca sodelujočih in poteka intervjuvanja
Med terenskim delom v drugi polovici junija 2014 smo opravili dvanajst približno 15minutnih polstrukturiranih intervjujev z 9 predsedniki, 2 predsednicama in 1
podpredsednikom krajevnih skupnosti v občini Ivančna Gorica. Za opravljanje intervjujev
smo se odločili, ker smo na ta način pridobili kvalitativne informacije o dogajanju znotraj
občine, ki jih le z analizo in interpretacijo dostopnih kvantitativnih podatkov ne bi mogli
pridobiti.
Vprašanja so se nanašala na:






funkcijsko opremljenost krajevnih skupnosti z izbranimi dejavnostmi (npr. vrtec,
osnovna šola, zdravnik, knjižnica itd.), ki jih posamezniki potrebujejo pri
zadovoljevanju svojih temeljnih eksistenčnih funkcij (izobraževanje, delo, oskrba itd.),
vpliv avtoceste na življenje v krajevnih skupnostih (splošni vpliv, vpliv na okolje,
vpliv na priseljevanje),
značilnosti selitvenega gibanja v krajevnih skupnostih,
društveno delovanje v krajevnih skupnostih in delovanje lokalne skupnosti na sploh,
aktualno dogajanje v krajevnih skupnostih.
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3.1.2.3 Kvalitativno terensko delo – terenski indikatorji
Terenski indikatorji so: »Vidni elementi v pokrajini, na podlagi katerih je mogoče sklepati in
dokazovati pojave, procese in probleme v pokrajini. Ta metoda je daleč od nekdanjega
deskriptivnega zaznavanja; je poglobljena analiza, ki podatke uradne statistike potrjuje,
dopolnjuje, jih nadomešča ali jim nasprotuje« (Zupančič, 2006, str. 8).
Terenski indikatorji so bili v pričujoče diplomsko delo v obliki slikovnih prilog umeščeni z
namenom, da potrjujejo in dopolnjujejo njegove ugotovitve. Avtorsko fotografiranje terenskih
indikatorjev je potekalo v več obdobjih prve polovice leta 2014, najbolj zgoščeno pa med
izvajanjem intervjuvanja in anketiranja, tj. v juniju in juliju omenjenega leta. Nekatere slike
terenskih indikatorjev so povzete po tujih virih, pri čemer so le-ti navedeni neposredno ob
slikah.
3.1.2.4 Kvantitativno terensko delo – anketiranje: predstavitev anketnega vprašalnika,
vzorca sodelujočih in poteka anketiranja
Kvantitativno terensko delo je časovno potekalo za kvalitativnim, v prvi polovici julija 2014.
Anketiranje je bilo izvedeno na vzorcu 80 (približno 0,5 %) prebivalcev občine Ivančna
Gorica. Vzorec je bil torej načrtno prostorsko vezan in ne naključen. V veliki večini primerov
je anketiranje potekalo individualno, kar pomeni, da smo bili med izpraševanjem v prostoru
prisotni le mi in anketiranec.
Anketni vprašalnik, ki je na ogled med prilogami, je sestavljen iz dveh delov. V prvem delu se
nahajajo vprašanja, ki so povečini zaprtega tipa in se nanašajo na demografske lastnosti
anketirancev: spol, starost, stopnja končane izobrazbe, zaposlitveni status, čas bivanja v
občini Ivančna Gorica in sedanja krajevna skupnost bivanja. Te podatke smo uporabili pri
predstavitvi vzorca anketirancev, pomembni pa so tudi za delitev anketirancev v socialne
skupine, ki so del naših delovnih hipotez.
Drugi del anketnega vprašalnika zajema vprašanja odprtega in zaprtega tipa, katerih rezultati
so namenjeni predstavitvi:





funkcionalnega prostora in akcijskega dometa prebivalcev občine Ivančna Gorica
(vprašanje o kraju opravljanja oz. obiskovanja izbranih dejavnosti: vrtca, šole,
zaposlitve, zdravnika ipd.)
družbene kohezije prebivalcev občine Ivančna Gorica
(vprašanja o: članstvu v prostovoljnih društvih, spremljanju občinskega časopisa
»Klasje«, poznavanju občinske blagovne znamke »Prijetno domače«, občutku
varnosti, zaupanju sosedom in lokalnem voditelju, socialnih omrežjih in solidarnosti v
soseski, identiteti ter odnosu do prostora)
naraščanja števila prebivalcev občine Ivančna Gorica
(vprašanji o vplivu bližine avtoceste na priseljevanje in ostajanje ljudi v občini,
vprašanje o možnosti selitve iz občine)

Preostala anketna vprašanja so namenjena dodatni potrditvi ali zavrnitvi zgoraj naštetih
pojavov.
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Metnaj

Muljava

Sobrače

Stična

Šentvid

Temenica

Višnja Gora

Zagradec

načrtovano 5
10
10
št. anket
doseženo
3
8
10
št. anket
razlika
-2
-2
0
Vir: Ankete, 2014. (N=80)

Krka

Ivančna
Gorica

Dob

Ambrus

Tabela 2: Načrt anketiranja - anketiranci glede na lego krajevne skupnosti

5

5

5

5

5

10

5

10

5

6

5

7

4

6

14

3

11

3

+1

0

+2

-1

+1

+4

-2

+1

-2

starost 25 –
65 let

starost nad
65 let

40

22

36

22

43

37

16

48

16

+3

-3

-6

+12

-6

do
starost
25 let

40

KS
od
preb.
stran
AC

načrtovano 36
44
št. anket
doseženo
34
46
št. anket
razlika
-2
+2
Vir: Ankete, 2014. (N=80)

preb. KS
ob AC

domačini

priseljenci

Tabela 3: Načrt anketiranja – anketiranci glede na kriterije strukturiranja

Da bi dosegli čim bolj reprezentativen vzorec anketirancev, smo si vnaprej pripravili okvirni
načrt dela, ki je v poenostavljeni obliki predstavljen v tabelah št. 2 in 3. Ker se delovni
hipotezi nanašata na primerjavo funkcionalnega prostora, akcijskega dometa in družbene
kohezije med izbranimi socialnimi skupinami prebivalcev občine, smo želeli doseči, da bi
vsako od skupin predstavljalo verodostojno število 30-ih anketirancev. Načrtovani vzorec
anketirancev (80) smo zato med načrtovanjem anketiranja strukturirali glede na 4 kriterije,
uporabljene že pri oblikovanju delovnih hipotez (lega krajevne skupnosti bivanja, čas bivanja
v občini, starost, zaposlitveni status), ki so podrobneje predstavljeni v nadaljevanju poglavja.
Med dejanskim izvajanjem anketiranja se načrta dela seveda nismo mogli v celoti držati, saj
so bile nekatere socialne skupine bolj, druge pa manj dosegljive in/ali pripravljene za
sodelovanje v anketiranju. Kljub temu nam je uspelo zagotoviti veljavnost primerjave skupin
pri treh (lega krajevne skupnosti, čas bivanja v občini, zaposlitveni status) od štirih izbranih
kriterijev. Podrobnejšo strukturo izvedenega vzorca anketirancev prikazujejo spodnji grafi.
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Graf 2: Krajevna skupnost bivanja anketirancev glede na njeno lego ob avtocesti

KS, ki leži ob avtocesti
KS, ki ne leži ob avtocesti

Vir podatkov: Ankete, 2014. (N=80)

Graf 3: Krajevna skupnost bivanja anketirancev

Šentvid
Višnja Gora
Dob
Ivančna Gorica
Metnaj

Sobrače
Zagradec
Krka
Temenica
Stična
Muljava
Ambrus

Vir podatkov: Ankete, 2014. (N=80)
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Anketiranci smo glede na lego krajevne skupnosti bivanja (za grafični prikaz glej karto št. 2)
razdelili v dve skupini:
- prebivalci krajevnih skupnosti, skozi katere poteka avtocesta (KS Višnja Gora,
KS Ivančna Gorica, KS Dob, KS Šentvid) in
- prebivalci krajevnih skupnosti, skozi katere ne poteka avtocesta (ostalih osem
krajevnih skupnosti).
Grafa številka 2 in 3 prikazujeta njihovo razporeditev. Za našo raziskavo je pomemben
predvsem graf številka 2, ki kaže, da 43 (53,8 %) anketiranih biva v krajevnih skupnostih, ki
ležijo ob avtocesti, 37 (46,3 %) anketiranih pa v krajevnih skupnostih, ki ne ležijo ob
avtocesti.
Veljavnost primerjave skupin glede na lego krajevne skupnosti je dosežena, saj je v vsaki od
skupin vsaj 30 anketiranih.
Graf 4: Anketiranci glede na čas bivanja v občini

domačini
pris. manj kot 5 let
pris. 5 - 10 let
pris. 11 - 15 let
pris. 16 - 20 let
pris. več kot 20 let

Vir podatkov: Ankete, 2014. (N=80)
Anketirance smo glede na čas bivanja v občini razdelili v dve skupini:
- domačini (prebivalci, ki že vse življenje živijo v občini Ivančna Gorica) in
- priseljenci (prebivalci, ki so se v občino Ivančna Gorica priselili).
Graf številka 4 prikazuje razmerje med njimi. 46 (57,5 %) anketiranih je domačinov in v
občini Ivančna Gorica živijo že vse življenje, 34 (42,5 %) anketiranih se je v občino priselilo.
Med priseljenimi izstopajo naslednje skupine: 15 (18,8 %) anketiranih, ki so se v občino
priselili pred manj kot 5 leti, 9 (11,3 %) anketiranih, ki so se v občino priselili pred 5–10 leti,
7 (8,8 %) anketiranih, ki so se v občino priselili pred več kot 20 leti.
Veljavnost primerjave skupin glede na čas bivanja v občini je s tem dosežena, saj je v vsaki
od skupin vsaj 30 anketiranih.
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Graf 5: Starost anketirancev

do 25 let
25 - 65 let

nad 65 let

Vir podatkov: Ankete, 2014. (N=80)

Anketirance smo glede na njihovo starost razdelili v tri skupine:
- prebivalci do 25 let (po nekaterih definicijah zgornja meja »mladosti«),
- prebivalci 25 – 65 let in
- prebivalci nad 65 let (po nekaterih definicijah spodnja meja »starosti«).
Graf številka 5 prikazuje razmerje med njimi. 16 (20 %) anketiranih je v starostni skupini
»mladih« do 25 let, 48 (60 %) anketiranih je v starostni skupini od 25 do 65 let, 16 (20 %)
anketiranih pa v starostni skupini »starih« nad 65 let.
Veljavnost primerjave skupin glede na starost anketirancev ni dosežena, ker je v starostnih
skupinah do 25 in 65 let premajhen delež anketirancev.

Graf 6: Delovna (ne)aktivnost anketirancev

delovno aktivni
delovno neaktivni

Vir podatkov: Ankete, 2014. (N=80)
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Anketirance smo glede na njihov zaposlitveni status razdelili v dve skupini:
- delovno aktivni prebivalci
- delovno neaktivni prebivalci
Graf številka 6 prikazuje razmerje med njimi. Med delovno aktivne spadajo vsi anketiranci, ki
so zaposleni ali samozaposleni. Takih je 34 (42,5 %) anketiranih. Med delovne neaktivne
spadajo vsi anketiranci, ki niso zaposleni ali samozaposleni, npr. dijaki, študentje, upokojenci,
brezposelni itd. Takih je 46 (57,5 %) anketiranih.
Veljavnost primerjave skupin glede na zaposlitveni status je dosežena, saj je v vsaki od skupin
vsaj 30 anketiranih.
Glede na podatke uvodnega dela anketnega vprašalnika smo anketirance kategorizirali še
glede na njihov spol in stopnjo končane izobrazbe. 52 (65 %) anketiranih je bilo ženskega, 28
(35 %) anketiranih pa moškega spola. Glede na stopnjo izobrazbe so prevladovali anketiranci
s končano 5. stopnjo izobrazbe, ki jo ima 30 (37,5 %) anketiranih. 14 (17,5 %) anketiranih
ima končano 7. stopnjo izobrazbe, 13 (16,3 %) anketiranih 6. stopnjo, 11 (13,8 %) anketiranih
2. stopnjo, 10 (12,5 %) anketiranih 4. stopnjo, po 1 anketiranec pa ima končano 1. oz. 2.
stopnjo izobrazbe. Vzorec anketiranih je bil torej raznolik in zadovoljivo reprezentativen.
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3.2 Teoretična izhodišča
3.2.1 Opredelitev pojma socialna struktura
»Edina stvar v kateri se strinjajo sociologi, ki se ukvarjajo s socialno strukturo, je, kako težko
je definirati socialno strukturo« (Bernardi, González, Requena, 2006, str. 162). Trditev,
prvotno mišljena kot šala, ni daleč od resnice. Socialna struktura je eden tistih (predvsem v
družboslovju) pogosto uporabljanih pojmov z ohlapnimi definicijami, ki dopuščajo številne
razlage.
Beseda 'struktura' izhaja iz latinske besede stuerte, kar pomeni 'graditi'. Švicarski psiholog in
filozof Jean Piaget je izločil tri značilnosti pojma struktura v različnih znanstvenih pojmih in
disciplinah. Struktura je:
1. Celota, katere lastnosti ne morejo biti reducirane na lastnosti njenih sestavnih
elementov.
2. Sistem s svojimi lastnimi zakoni ali mehanizmi za delovanje.
3. Samo-regulirajoča-se entiteta, ki se (vsaj do neke stopnje) ohranja skozi čas (Bernardi,
González, Requena, 2006).
V svojem bistvu je tako socialna struktura niz socialnih entitet oz. elementov, ki so urejeni v
nekakšnem hierarhičnem redu in ki ohranjajo nenaključne, ponavljajoče se vzorce odnosov
med seboj. Ti odnosi imajo določeno trajnost v času in prostoru (Bernardi, González,
Requena, 2006).
Dva glavna pogleda, ki skušata odgovoriti na vprašanje »kaj je socialna struktura in iz česa
sestoji«, sta institucionalni ali kulturni in relacijski in distribucijski ali pozicijski pogled.
Prvi kot osnovni element socialne strukture vidi norme, vrednote in prepričanja. Tovrstni
kulturni determinizem je (bil) npr. značilen za strukturalne funkcionaliste z ameriškim
sociologom Talcottom Parsonsom na čelu. Drugi pristop v ospredje postavlja socialne odnose,
ki med seboj povezujejo različne nivoje družbe (posameznike, skupine, organizacije itd.).
Primer slednjega je Marxov sistem odnosov med razredi (Bernardi, González, Requena,
2006).
Mnogi avtorji (Giddens, Sewell, Bourdieu) so skušali združiti osnovne poglede obeh zgoraj
omenjenih pogledov v en analitični okvir (Bernardi, González, Requena, 2006). Primer
tovrstnega široko zastavljenega izhodišča je tudi definicija socialne strukture po Tematskem
leksikonu: »Socialna struktura ali družbena sestava je sorazmerno obstojna notranja
zgradba družbe, ki jo sestavljajo celostnost vseh družbenih prvin in določene norme, vzorec
trgovanja in vrednostni sistem. Obenem pomeni socialna struktura pogoje delovanja
določenega družbenega sistema in urejeno součinkovanje vseh njegovih sestavnih delov. Za
potrebe ugotavljanja socialne strukture je potrebno prebivalstvo razčleniti v določene
skupine, npr. glede na poklic, višino dohodka, dokončano šolo in še mnoge druge lastnosti, ki
v določeni celovitosti pomembno vplivajo na delovanje družbe in njeno organiziranost«
(Geografija, 2001, str. 508).
Čeprav sestavni deli socialne strukture neveščemu opazovalcu družbe niso takoj vidni, so ves
čas prisotni in (so)vplivajo na vse dimenzije človekovega življenja (Crossman, 2014). Do
preučevanja socialne strukture največkrat pride ob spremembah njenih sestavnih delov (Form,
2014), izbira elementov socialne strukture, ki so bistveni za našo raziskovalno temo, pa je
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odvisna od razpona našega raziskovalnega problema – predvsem ob dejstvu, da ima neki
empirični problem lahko več rešitev – ter naše izbrane teoretične in metodološke orientacije
(Bernardi, González, Requena, 2006).
3.2.1.1 Izbrani elementi socialne strukture
Predmet našega preučevanja so prebivalci občine Ivančna Gorica, ki jih v socialno skupino
povezuje funkcija bivanja na omenjenem območju. Za potrebe raziskovanja njihovega
delovanja v prostoru smo jih razdelili v skupine na podlagi njihove starosti in zaposlitvenega
statusa, časa njihovega bivanja v občini in lege krajevne skupnosti, v kateri živijo.
3.2.2 Opredelitev pojma suburbanizacija
»Suburbanizacija je proces razseljevanja prebivalstva in gospodarskih dejavnosti iz mest v
nekoč pretežno kmečka naselja v okolici mest. S pojavom suburbanizacije so se v podeželska
naselja iz mest naselili novi prebivalci, ki so ohranili tesne vsakodnevne stike z mestom
(zaposlovanje, oskrba, socialni stiki in drugo) in mestni (urbani) način življenja. V novejšem
času v podeželska naselja umeščajo tudi številne proizvodne (industrija, obrt) in storitvene
dejavnosti (trgovina, poslovne dejavnosti, turistične dejavnosti in drugo), kar spreminja tudi
ekonomski značaj podeželskih naselij. V podeželskih naseljih, še zlasti v okolici večjih mest, se
na primer gradijo industrijske in obrtne cone ter trgovska in poslovna središča. Socialno in
ekonomsko preslojevanje spremlja tudi morfološka preobrazba kmečkih naselij, ki se kaže
zlasti v gradnji mestnega (urbanega) tipa stanovanjskih hiš in nestanovanjskih zgradb«
(Rebernik, 2011, str. 60).
Suburbanizacija je poleg ideoloških struktur, kamor umeščamo prostorske vrednote, in
materialnih struktur, kamor umeščamo razmere na slovenskem nepremičninskem trgu in
(dobro) prometno infrastrukturo, eden glavnih dejavnikov prostorskega razvoja Slovenije
(Hočevar, Uršič, 2007). Gre za kompleksen proces, ki, kot nakazuje že zgoraj navedeni citat,
v slovenskih razmerah pomeni predvsem prostorsko preobrazbo obmestnih naselij (Ravbar,
1995). S pojmom sekundarna faza suburbanizacije označujemo hitro naraščanje števila
prebivalcev v manjših podeželskih naseljih z dobro dostopnostjo do večjih regionalnih središč
ob hkratnem ostajanju osredotočenosti delovnih mest na mesta, a s trendom dencentralizacije
le-teh znotraj širših urbaniziranih območij (Rebernik, 2011).
3.2.2.1 Procesi modernizacije podeželja
Suburbanizacija skupaj z deurbanizacijo, terciarizacijo, deindustrializacijo in globalizacijo
spada v skupino temeljnih procesov, zaradi katerih se je v zadnjih desetletjih odvijala
preobrazba podeželja (Rebernik, 2011).
Vladimir Drozg (1995) posledice sodobnih razvojnih tokov na podeželju poda v 5 sklopih. K
družbenim spremembam se umeščajo spremenjena (in poslabšana) demografska struktura in
spremenjeno število kmečkih gospodarstev, porast deleža dnevnih migrantov in mešanih
delavsko-kmečkih gospodinjstev. Gospodarske spremembe se kažejo v zmanjšanju
kmetijske vloge podeželskih naselij na račun zmanjšanega obsega kmetijske dejavnosti,
gospodarski neodvisnosti naselij od bližnje okolice in pripadajočih zemljišč, funkcijski in
socialni navezanost na zaposlitvena središča in nekmetijske dejavnosti ter boljši funkcijski
opremljenosti podeželskih naselij. Med morfološke spremembe spadajo (ne)planska tlorisna
zasnova naselij namesto nekdanje organske, prostorska diferenciacija novega in starega dela
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naselja, novogradnje netradicionalnega tipa ter sodobna zasnova prometnic. Funkcijske
spremembe obsegajo spremenjeno rabo zemljišč, premeščanje funkcij v nove (stanovanjske)
soseske in izgubljanje pomena središča naselja; fiziognomske pa izgubljanje avtohtone
podobe naselja in regionalne identitete
Dejan Rebernik (2011) navaja naslednje procese, v katerih se kaže modernizacija podeželja:


selitvena mobilnost iz mest na mestno obrobje in prometno dostopno ali bivalno zelo
privlačno podeželje in demografska preobrazba teh območij.



socialno preslojevanje in deagrarizacija podeželja ter zaposlovanje podeželskega
prebivalstva v neagrarnih dejavnostih v (urbanih) zaposlitvenih središčih, kar se kaže
tudi v razmahu dnevnih migracij in pojavljanju mešanih gospodinjstev.



nove vloge in vdor neagrarnih dejavnosti na podeželje ter naraščajoča
polifunkcijska vloga podeželja. Le-to je bilo v preteklosti (kmetijsko) delovno in
bivalno okolje prebivalstva, v postindustrijskem obdobju pa prevladuje predvsem
funkcija bivanja, ob hkratnem povečevanju proizvodnih in storitvenih dejavnosti (npr.
obrt, turizem itd.)



prostorska oziroma morfološka preobrazba podeželskih naselij, ki se kaže v
(ne)stanovanjskih novogradnjah, ki odstopajo od tradicionalne kmečke stavbne
dediščine.



spremembe v rabi tal oziroma preobrazba kulturne pokrajine, kot posledica
opuščanja kmetijske proizvodnje oziroma prehod od bolj intenzivnih k manj
intenzivnim oblikam kmetijske rabe tal na za intenzivno tržno kmetijstvo manj
primernih površinah.



zmanjševanje razlik v načinu življenja med mestom in podeželjem in širjenje
urbanosti kot načina življenja (vrednote, vzorci obnašanja, način preživljanja prostega
časa, značilnost socialnih stikov idr.) kot posledica socialnega preslojevanja, večje
prostorske mobilnosti podeželskega prebivalstva ter vpliva medijev in drugih
dejavnikov.

Analiza razvojnih teženj Slovenije nakazuje velik razvojni pritisk na (podeželska) območja v
neposredni bližini prometnih koridorjev, kamor spada tudi območje občine Ivančna Gorica, in
navezanost regionalnih središč (v tem primeru Ljubljane) na glavne tokove gibanja ljudi
(Klemenčič, Lampič, Potočnik Slavič, 2008), zato bomo v naslednjih podpoglavjih predstavili
vpliv suburbanizacije na razvoj območja občine Ivančna Gorica in vpliv avtoceste na
pospeševanje suburbanizacije, skušali pa bomo tudi strniti pridobljene informacije in
predstaviti potek suburbanizacije na območju občine Ivančna Gorica.
3.2.2.2 Suburbanizacija kot razvojna sila območja občine Ivančna Gorica
»Hiša z vrtom, na samem« se glasi opis slovenskih sanj (Hočevar, Uršič, 2007, str. 71). Za
Slovence so značilne protiurbane prostorske vrednote: varnost, mir in zelenje. Obenem sta
zaželeni še dostopnost storitev in dobra infrastrukturna opremljenost (Hočevar, Uršič, 2007).
Manjši kraji z ruralnim zaledjem, kot je Ivančna Gorica, jim vse to tudi nudijo. Razlog za to je
v t.i. »suburbanem preskoku«, saj je suburbanizacija Slovenije zaradi specifičnih
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zgodovinskih razlogov potekala brez predhodne faze intenzivne urbanizacije in prenasičenosti
mest (Enyedi, 1998). Zaradi politike policentričnega razvoja v obdobju socializma se je
prostorska in kulturna strukturna vloga manjših naselij tako le še okrepila ali pa vsaj ohranila.
Kljub temu, da se Ljubljana (tudi zaradi neposredne bližine Trsta in Celovca) ni razvila v tako
veliko mesto (Hočevar, Uršič, 2007), kot bi se sicer, je močno vplivala na prebivalstvene
tokove, socialno-ekonomski in funkcijski položaj občine Ivančna Gorica, kamor se je v
zadnjih desetletjih širila urbanizacija (Slovenija: pokrajine …, 1998).
Zmotno pa bi bilo misliti, da je bil to edini povod za začetek procesa (sub)urbanizacije v
prvotno ruralnem območju. Domačini so ta proces namreč sprožili tudi sami s spremenjenim
načinom življenja: spreminjanjem sektorja zaposlitve in s tem povezanim (delnim)
opuščanjem kmetijstva ter pogostejšim migriranjem v večja mesta (Hočevar, Uršič, 2007). Ta
dvojnost »vplivnih« tokov se dogaja še danes. Za postmoderni odnos do prostora sta namreč
značilni sočasnost zakoreninjenosti in prostorske mobilnosti – nek prostor hkrati vzbuja
občutek tesne navezanosti in procesov ostajanja ter vračanja prebivalstva, na drugi strani pa s
svojimi atraktivnostmi »vabi« k novemu priseljevanju. Ti procesi so v zadnjem času čedalje
bolj značilni prav za postmoderno podeželje, zato le-ta na tradicionalno vaško skupnost
pogosto spominja le še morfološko (Kos, 2002).
3.2.2.3 Ugodna prometna lega območja občine Ivančna Gorica kot pospeševalec
suburbanizacije
Kot že omenjeno, je lega v neposredni bližini (cestnih) prometnih koridorjev ena od vodilnih
silnic razvoja Slovenije (Klemenčič, Lampič, Potočnik Slavič, 2008). Ob razpršenemu
poselitvenemu sistemu Slovenije in krizi kolektivnega javnega potniškega prometa je namreč
avtomobilski prevoz tisti (Hočevar, Uršič, 2007), ki uporabnikom slovenskega prometnega
sistema zagotavlja najbolj prilagodljivo in časovno-prostorsko-stroškovno ugodno dostopnost
do željenega cilja (Kozina, 2010).
Britanski sociolog John Urry je zaradi naraščajočega pomena uporabe avtomobila v
vsakdanjem življenju uvedel termin »avtomobilija«, ki zajema družbene vzorce vedenja, ki
temeljijo na avtomobilskem prevozu (Urry, 1999). Trdi, da: »Avtomobilija spreminja
dojemanje časovno prostorskih dimenzij in vključuje produkcijo novih družbenih prostorov, ki
zgoščujejo tokove ljudi ob določenih poteh oziroma cestah in avtocestah« (Urry, 1999; cv:
Uršič, 2010, str. 294). Pri tem Urry (1999) še opozarja, da je in bo potrebno te spreminjajoče
se vzorce delovanja ljudi bolj upoštevati tako pri prostorskem načrtovanju kot pri drugih
vedah povezanih s prostorom.
Večjo navezanost na uporabo avtomobila in vpliv prometne dostopnosti na pospeševanje
suburbanizacije kažejo tudi nekatere slovenske raziskave.
Matjaž Uršič in Marjan Hočevar v knjigi Protiurbanost kot način življenja mdr. analizirata
podatke o oddaljenosti anketirancev od delovnega mesta. Rezultati kažejo, da je v letih 1986–
2000 upadel delež (s 57 % na 31 %) vprašanih, ki so se na delo vozili največ 5 kilometrov in
narastel delež (s 5 % na 16 %) vprašanih, ki so se na delo vozili več kot 25 kilometrov
(Hočevar, Uršič, 2007). Sklepamo lahko, da se ti trendi razvijajo v nakazani smeri.
Nadalje Matjaž Uršič, ki povzema raziskave Zdravka Mlinarja o spreminjanju prostorskočasovne organizacije bivanja v koprski občini, ugotavlja, da: »Velika odvisnost prebivalcev od
avtomobilskega prevoza vzpostavlja družbene vzorce vedenja, ki spodbujajo oziroma so eden
izmed pomembnih dejavnikov procesov suburbanizacije prebivalstva in ekonomskih
dejavnosti v zaledjih večjih urbanih središč na Obali« (Uršič, 2010, str. 295).
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Tudi Marjan Ravbar v analizi socialno-geografske preobrazbe naselbinskih struktur v
Sloveniji ugotavlja, da se le-ta odvija predvsem v smeri suburbanizacije obmestnih in
podeželskih naselij ter prevladujoče razpršene pozidave pretežno prosto stoječih
enostanovanjskih hiš. Kot ene najpomembnejših spodbud tem procesom so navedene:
množična motorizacija, porast mobilnosti in posodabljanje javne infrastrukture (v tem primeru
cest) kot spodbuda investicijskim odločitvam ter povečevanju števila dnevnih migrantov
(Ravbar, 2007).
Da večja navezanost prebivalcev na zasebni prevoz posredno vpliva na povečevanje območja
razpršene gradnje z majhno gostoto prebivalstva v okolici priključkov na avtocestno omrežje,
kažejo tudi rezultati diplomskega dela Damjane Bačnar o vplivu avtocestnih priključkov na
razvoj poselitve (Bačnar, 2002).
Izhajajoč iz rezultatov omenjenih raziskav predvidevamo, da bodo rezultati terenskega
raziskovanja še dodatno dokazali, da bližina avtoceste vpliva na širjenje suburbanega načina
življenja na območju občine Ivančna Gorica. Analiza prometne dostopnosti do regionalnih
središč, kjer so osredotočena delovna mesta, centri znanja, oskrbne in javne funkcije, namreč
kaže, da občina Ivančna Gorica leži na območju znotraj 45-minutne oddaljenosti do njenega
najbližjega regionalnega središča – Ljubljane. Del občine, ki leži v neposredni bližini
avtoceste, pa celo na območju znotraj 30-minutne oddaljenosti (Kozina, 2010). Nekatere tuje
raziskave kažejo, da je: »Povpraševanje po stanovanjskih površinah v območjih s časovno
izohrono nad 30 minut od poglavitnega zaposlitvenega središča dvakrat intenzivnejše kot v
bližnjih obmestjih« (Bergmann, Dosch, 2004; cv: Ravbar, 2007, str. 94) kar govori v prid
našim predvidevanjem.

3.2.2.4 Potek suburbanizacije na območju občine Ivančna Gorica
V pričujočem poglavju bomo poskusili na kratko predstaviti posamezne faze suburbanizacije
območja občine Ivančna Gorica, ki smo jih z deskriptivno metodo dela sicer deloma že
nakazali v predhodnih poglavjih. Kot izhodišče smo uporabili delo Ivana Grandovca, ki je v
analizi naselja Ivančna Gorica izpostavil tri faze njegove (sub)urbanizacije: povojno
industrijsko urbanizacijo, prvi val suburbanizacije v devetdesetih letih ter drugi val
suburbanizacije po letu 2000 (Grandovec, 1994; cv: Celarc, 2012). Vsako od faz
suburbanizacije bomo poskusili časovno, prostorsko in zgodovinski umestiti ter s tem
pojasniti vzroke zanjo, njen potek in učinke.
Faza industrijske urbanizacije je na območju občine Ivančna Gorica potekala v obdobju po
drugi svetovni vojni, predvsem pa konec petdesetih ter v šestdesetih in sedemdesetih letih
prejšnjega stoletja. Najintenzivneje se je odvijala v Dolenjskem podolju. Povod zanjo sta bila
specifična urbanizacija Slovenije, ki je potekala brez faze intenzivne urbanizacije in
prenasičenosti mest, ter načrtni policentrični razvoj Slovenije, ki je omogočil razvoj
središčnih naseljih ter z izgradnjo hitre ceste (1958) še spodbudil njihov gospodarski in
družbeni napredek.
Večina novonastalih industrijskih obratov (lesne, kovinske, elektrotehnične, tekstilne in
kemične industrije) se je locirala v naseljih Dolenjskega podolja (Ivančna Gorica, Višnja
Gora, Šentvid), le redki pa v južnem, suho-kranjskem delu občine, kjer je zato začelo
naraščati število delovnih migrantov. Posebno intenzivno se je razvijalo naselje Ivančna
Gorica, ki se je prostorsko širilo zaradi gradnje novih (blokovskih) stanovanjskih kapacitet v
neposredni bližini industrijskih obratov (npr. Livar d.d.), ki so bile namenjene delavcem leteh. V naselju so se, intenzivneje kot drugje na območju, razvijale tudi terciarne (trgovina) in
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kvartarne dejavnosti (šolstvo, zdravstvo). Nova delovna mesta in izboljšana infrastruktura sta
spodbudila rast števila prebivalcev in sicer na račun priseljevanja iz Ljubljane in sosednjih
občin, kot tudi vračanja nekdanjih prebivalcev območja občine Ivančna Gorica, ki so se od tu,
zaradi agrarne prenaseljenosti ter propada fužinarstva ter železarstva, izselili konec 19. in v
začetku 20. stoletja.
Industrializacija je na območju celotne občine, ki je bilo prej odvisno od samooskrbnega
kmetijstva, povzročila naraščanje števila dnevnih migrantov, ki so se, s posebej zanje
organiziranim javnim prevozom, na delo vozili v središčna naselja ali bližnja mesta. Posredno
je na področju kmetijstva to pomenilo deagrarizacijo, specializacijo v kmetijstvu,
spremenjeno rabo kmetijskih zemljišč in naraščanje števila mešanih delavsko-kmečkih
gospodinjstev. Splošni gospodarski razvoj in spremenjeni odnos do zemlje sta začela ogrožati
naravno okolje.
Primarna faza suburbanizacije je potekala v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je v
času osamosvojitve Slovenije (1991), nastanka samostojne občine (1995) in posledičnega
razcveta občinskega središča prišlo do zatona nekaterih industrijskih panog, razvoja
storitvenega sektorja zaposlovanja ter boljše funkcijske opremljenosti središčnih naselij.
Trend priseljevanja se je še vedno odvijal predvsem v osrednje ležečem Dolenjskem podolju,
kamor so se priseljevali Ljubljančani z željo bivanja v cenovno ugodnejših individualnih
enodružinskih hišah. Omenjeni priseljenci so ohranili zaposlitve v mestih, zato je število
delovnih migrantov dodatno narastlo na njihov račun.
Širjenje urbanega načina življenja je sicer zajelo območje celotne občine, saj sta socialno
preslojevanje ter povečana navezanost prebivalcev na individualni avtomobilski promet
omogočila pogostejše migracije v večja mesta.
Sekundarna faza suburbanizacije se je pričela po letu 2000, spodbudilo jo je odprtje
avtocestnega odseka Višnja Gora – Ivančna Gorica – Bič. Le-ta je neprimerno izboljšal
časovno dostopnost občine do bližnjih zaposlitvenih središč in s tem olajšal vsakodnevno
življenje domačinov ter spodbudil novo priseljevanje. Za razliko od prejšnjih dveh faz je
slednje tokrat zajelo območje celotne občine. Najprej se je intenzivno razširilo v severnem
delu občine (Metnajska in Kriška planota, nato v krajevnih skupnostih Šentvid, Višnja gora in
Ivančna Gorica, kjer se, zaradi ujetosti naselja med prometnice, gradijo predvsem
večstanovanjske hiše, v zadnjih petih letih pa se je razširilo tudi na območje južnega dela
občine (krajevne skupnosti Krka, Muljava, Zagradec).
Drugi val suburbanizacije bi lahko preimenovali tudi v fazo dezurbanizacije in reurbanizacije,
saj se je zaradi intenzivnega priseljevanja in modernizacije podeželja močno okrepil pomen
središčnih naselij, v primeru naselja Ivančna Gorica pa se je sprožil tudi začetek oblikovanja
novega urbanega središča. Vse kaže tudi na to, da se bo v južnem delu občine razvilo
decentralizirano sekundarno središče območja, saj se v naselju Zagradec pospešeno razvijajo
nekatere terciarne (storitve) in kvartarne dejavnosti (šolstvo, zdravstvo). Učinki te faze
suburbanizacije se, izraziteje kot pri predhodnih fazah, kažejo v gradnji netradicionalnih tipov
hiš, polifunkcijski vlogi podeželja in posrednih spremembah v stilu življenja in družbeni
koheziji prebivalcev območja.
Nekatere posredne in neposredne učinke sekundarne faze suburbanizacije območja bomo
podrobneje predstavili v poglavju »Merjenje izbranih kazalnikov vpliva avtoceste na
spremembe v socialni strukturi območja občine Ivančna Gorica«, zaenkrat pa velja omeniti še
to, da se zdi, da se bo suburbanizacija območja v bližnji prihodnosti še nadaljevala.
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3.2.3 Območje občine kot prostor zadovoljevanja eksistenčnih funkcij posameznika
Avtocesta skupaj s preostalimi družbenimi dejavniki (predvsem individuacijo in globalizacijo)
sproža spremembe v časovno-prostorski organizaciji življenja posameznikov v družbi
(Mlinar, 1994), temeljne funkcije, ki jih posameznik opravlja v njej pa ostajajo
nespremenjene. Eksistenčne funkcije posameznika so: delo, bivanje, oskrbovanje,
izobraževanje, kulturno delovanje in rekreacija. Na podlagi značilnosti in načina opravljanja
teh funkcij lahko znotraj lokalne skupnosti opredelimo socialne skupine (Gosar, 1995):
funkcija izobraževanja tako npr. povezuje mlade določene starosti. Funkcija bivanja je tista, ki
povezuje prebivalce občine Ivančna Gorica v lokalno skupnost. Odločitev ali preostale
funkcije opravi na območju občine ali ne, pa je v največji meri odvisna od osebne izbire
posameznika.
V zvezi z izbiro prostora, v katerem različne socialne skupine opravljajo svoje temeljne
življenjske funkcije, se pri terenskem raziskovanju tega pojava pojavljata dva termina:
funkcionalni prostor in akcijski domet. Funkcionalni prostor je prostor, kjer posameznik ali
socialna skupina stalno ali občasno opravlja izbrane funkcije. Tvorijo ga vse točke, ki jih
pripadniki socialne skupine aktivirajo pri doseganju različnih funkcij. Skrajne točke, ki jih
posameznik ali socialna skupina aktivira pri opravljanju temeljnih funkcij, imenujemo
akcijski domet. Posamezniki prostor uporabljajo različno intenzivno, predvidevamo pa lahko,
da se pripadniki iste socialne skupine obnašajo razmeroma podobno. Predvideva se še, da so
najbolj mobilne skupine srednjega socialnega sloja, srednje starostne skupine in skupine z
višjo izobrazbo (Zupančič, 2012). Funkcionalni prostor in akcijski domet prebivalcev občine
Ivančna Gorica bomo predstavili v istoimenskem poglavju v nadaljevanju diplomskega dela.

3.2.3.1 Vloga avtoceste pri zadovoljevanju funkcij
Boljša prometna dostopnost posameznikom omogoča več razpršenega gibanja in delovanje v
širšem prostorskem obsegu. Dejavnosti, ki jih potrebujejo za zadovoljevanje svojih osnovnih
bivanjskih funkcij, so zanje zaradi avtoceste dosegljive v bolj raznoliki in prostorsko manj
agregirani obliki (Hočevar, Uršič, 2007). Lega občine Ivančna Gorica na pol poti med
Ljubljano in Novim mestom njenim prebivalcem omogoča, da so jim v približno 20 minutah
vožnje po avtocesti dostopni tako nakupovalni centri na obrobju obeh omenjenih mest kot vse
ostale funkcije (delovna mesta, kulturne prireditve), ki jih nudita. Le 10 minut vožnje po
avtocesti potrebujejo do Grosuplja ali Trebnjega, ki kot središči lokalnega pomena čedalje
bolj pridobivata na pomenu – Grosuplje je na primer od avgusta 2011 vključeno v mrežo
Ljubljanskega potniškega prometa. To je dokaz, da avtocesta ne le zmanjšuje razlike med
urbanimi centri in ruralno periferijo, ampak tudi vzpodbuja nastajanje novih centrov
lokalnega in regionalnega pomena (Hočevar, Uršič, 2007).
3.2.4 Opredelitev pojma družbena kohezija
»Družbena kohezija se nanaša v najbolj osnovnem pomenu besede na povezanost med ljudmi,
na tisto, kar nas združuje, povezuje in iz skupine posameznikov ustvarja družbo, tvorbo, ki je
nekaj več kot skupina posameznikov /…/« (Filipović, 2007, str. 9).
Tako kot socialna struktura je tudi družbena kohezija pojem brez dokončne definicije. O njej
se največkrat govori v vrednotno obarvanih pogovorih primerjave družbene kohezije nekoč in
danes, ki se navadno končajo z zaključkom, da je bila družbena kohezija nekoč močnejša.
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Drugo izhodišče za obravnavo pojma družbene kohezije je strah pred njeno šibitvijo. Zaradi
tega razloga je bila družbena kohezija predmet obravnave sociologov in drugih družboslovcev
v prvi polovici 20. stoletja, ko je obravnavo vzpodbudil strah pred modernizacijo. Strah pred
posledicami današnje individualizirane potrošniške družbe je razlog, da je obravnava
družbene kohezije v sedanjosti doživela renesanso (Filipović, 2005).
Obravnave pojma družbena kohezija so se različni avtorji lotili na različnih nivojih,
prevladujeta pa:
 obravnava družbene kohezije na ravni vsakdanjega sveta pri kateri je v središču
opazovanja povezanost med posamezniki in so jo raziskovali Dürkheim, Lockwood,
Parsons in drugi,
ter
 obravnava družbene kohezije na sistemski ravni pri kateri je v središču opazovanja
povezanost med posameznikom in določenim družbenim sistemom ali celo povezanost
med posameznimi družbenimi sistemi. Primer avtorjev, ki so raziskovali ta nivo
družbene kohezije, sta Forrest in Kearns, o tem nivoju pojma pa je govora tudi v
nekaterih institucijah Sveta Evrope in Evropske unije (Filipović, 2005).
Sami želimo primerjalno raziskati moč ali šibkost sodobne vsakdanje nivojske družbene
kohezije v izbranih socialnih skupinah prebivalcev obravnavanega območja, ki smo jih
predstavili v poglavju o socialni strukturi. Izbrane indikatorje družbene kohezije bomo
predstavili v poglavju o družbeni koheziji prebivalcev občine Ivančna Gorica.

3.2.4.1 Vloge občine kot soseske
Občina ni le fizično zamejena upravno-administrativna enota prostora, v katerem se nahajajo
stvari (Teorija in …, 2004), občina je tudi soseska: »Unikatno povezana enota
družbenoprostorske organizacije, ki obstaja med silami inštitucij širše družbe in
lokaliziranimi rutinam posameznikov v njihovem vsakdanjem življenju« (Hunter, 1979; cv:
Filipović, 2007, str. 64). Odnosi, izkušnje, doživetja, stališča, vrednote in načini delovanja, ki
jih posamezniki in socialne skupine prevzamejo v najožjem okolju (tj. lokalni skupnosti), se
namreč z njihovim nadaljnjim delovanjem razširijo tudi na širšo družbo (Filipović, 2007).
Občina ima kot soseska štiri vloge:
 ekonomsko, ki je dvostranska, saj predstavlja tako proizvodno kot potrošniško
plat bivanja,
 administrativno, ki se kaže z umestitvijo različnih javnih storitev v prostor
občine,
 politično, ki se kaže v zmožnosti organizacije in doseganja interesov občine
nasproti drugim političnim institucijam,
 socializacijsko in družabno, ki se nanaša na procese identifikacije, predanosti in
interakcije v soseski oz. občini (Hunter, 1979; cv: Filipović, 2007, str. 64).
V zadnjem času naj bi socializacijska in družabna vloga občine izgubljala na svojem pomenu
in postajala »prostovoljna«, tj. pomembna predvsem za določene skupine ljudi (Filipović,
2007), s čimer naj bi se dolgoročno šibila tudi družbena kohezija.
Ker je družbena kohezija tisti pojem, ki združuje vse omenjene vidike socializacijske in
družabne vloge občine (identifikacija, predanost, interakcija idr.), bomo v naslednjem
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poglavju pojasnili pomen močne družbene kohezije za delovanje skupnosti v prostoru in s
prostorom.
3.2.4.2 (Močna) družbena kohezija kot izhodiščni potencial za prihodnje upravljanje s
prostorom
Analitiki predvidevajo, da so družbene spremembe povzročile slabitev družbene kohezije v
vseh ravneh družbe (Filipović, 2007). Novi načini življenja, posestne spremembe in
spremembe v modelu poselitve (Kladnik, Ravbar, 2003), navzkrižje interesov pri izrabi
prostora ter nenazadnje tudi skrb za okolje (Ravbar, 2007) so tisti dejavniki, ki lahko v
skupnost vnesejo konflikte. Močna družbena kohezija je tista, ki lahko olajša reševanje le-teh,
saj zaradi nje in z njo povezanega interesa za skupno dobro obstaja večja verjetnost, da se bo
konflikt z dialogom obeh strani rešil že na lokalni ravni. Uspešno ohranjanje močne družbene
kohezije na ravni lokalne skupnosti v kombinaciji z nadaljnjim nižje teritorialnim mrežnim
povezovanjem ter sodelovanjem pri poudarjanju prednosti ali reševanju problematike neke
lokalne skupnosti je tako njena prednost in ključ za uspeh (Regionalni …, 2007).
Močna družbena kohezija lokalne skupnosti pa ni pomembna samo za slednjo, saj, kot že
omenjeno, ljudje odnose iz vsakdanjega življenja kot pozitiven ali negativen vzorec delovanja
prenesejo tudi na širšo družbo (Filipović, 2007). Tako se na primer tudi ob pojavljanju
nadnacionalnih prostorskih problematik, kot je npr. ekologija, kaže težnja, da se tovrstne
težave začne reševati na mikronivoju – npr. v lokalni skupnosti, kakršna je občina (Trček,
2010). K temu spodbuja tudi regionalna politika Evropske unije z načelom partnerstva,
katerega bistvo je v večstopenjskem načrtovanju programov s sodelovanjem med organi na
evropski, regionalni in lokalni ravni, socialnimi partnerji in organizacijami civilne družbe
(Načela – Regionalna …, 2014).
Ob tem se nam porajajo vprašanja – ali so individualizirani posamezniki, ki se s pomočjo
informacijske tehnologije brez večjih težav povezujejo nadnacionalno, še zainteresirani za
sodelovanje v lokalni skupnosti? Jim hitri tempo življenja, ki ga narekuje in/ali omogoča
današnja družba, to sploh dopušča? Se še identificirajo s prostorom bivanja do te mere, da se
vsaj pasivno, če že ne aktivno, vključujejo v urejanje lokalne skupnosti? Na ta in še druga
vprašanja, ki smo si jih zastavili med pisanjem teoretičnega dela naloge, bomo, v navezavi s
terenskim raziskovanjem območja občine Ivančna Gorica, poskušali odgovoriti v naslednjem
poglavju.
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4 MERJENJE IZBRANIH KAZALNIKOV VPLIVA AVTOCESTE NA
SPREMEMBE V SOCIALNI STRUKTURI OBMOČJA OBČINE
IVANČNA GORICA

4.1 Naraščanje števila prebivalcev občine Ivančna Gorica
V poglavju o ugodni prometni legi območja občine Ivančna Gorica smo postavili izhodiščno
idejo, da bližina avtoceste vpliva na širjenje suburbanega načina življenja in posredno tudi na
priseljevanje oz. naraščanje števila prebivalcev.
Podatki Statističnega urada Slovenije (graf 7) kažejo, da se je število prebivalcev občine
Ivančna Gorica od leta 2000, ko je občina dobila avtocestno povezavo Višnja Gora-Ivančna
Gorica-Bič in se je na območju pričela intenzivno odvijati sekundarna faza suburbanizacije,
do leta 2014 narastlo s 13.222 na 15.963 prebivalcev, kar je skoraj 3.000 oz. slabih 20 % vseh
prebivalcev.
Graf 7: Naraščanje števila prebivalcev občine Ivančna Gorica v letih 2000-2014
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Vir: Statistični urad …, 2014.

33

4.1.1 Visok selitveni prirast
Primerjava naravnega in selitvenega prirasta med leti 2000 in 2012 (graf 8) kaže, da je
naraščanje števila prebivalcev predvsem posledica priseljevanja. Graf lahko interpretiramo s
pomočjo informacij, ki smo jih dobili med terenskim delom z intervjuvanci:


Izjemno visok selitveni prirast v letih 2006 do 2009 si lahko razlagamo s tem, da je
bila v teh letih prodaja hiš in stanovanj, ki so jih na novo zgradili individualni
investitorji, na vrhuncu.



Višanje naravnega prirasta po letu 2006 lahko pojasnimo z dejstvom, da se v občino
priseljujejo predvsem mlade družine, ki jim varno, zeleno in infrastrukturno dobro
opremljeno okolje nudi dobre pogoje za vzgojo otrok, bližina avtoceste pa dobro
prometno povezavo do delovnega mesta v Ljubljani ali okoliških mestih. Priseljenci se
tu torej ustalijo in ustvarijo družine. Dodatno podporo temu pojasnilu kaže tudi graf
sam, saj naravno gibanje po letu 2010 začne padati na isti točki, kot pada selilni
prirast.



Iz padanja linije selitvenega prirasta po letu 2011 in informacij intervjuvancev lahko
sklepamo, da se je priseljevanje v zadnjih letih zaradi zasedenosti obstoječih
stanovanjskih kapacitet nekoliko umirilo. Razlog za investicijsko zatišje je verjetno
tudi v vsesplošni gospodarski krizi, ki je po letu 2008 močno prizadela prav panogo
gradbeništva, hkrati pa osebna gospodinjstva zaradi negotovosti situacije prisilila k
previdnejšemu ravnanju z denarjem in odlaganju večjih investicij. Kljub temu
napovedi o gradnji novih stanovanjskih sosesk (npr. v Dečji vasi pri Zagradcu in v
Ivančni Gorici) ter socialno-infrastrukturnih izboljšavah (šole, vrtci, zdravstvo) dajo
vedeti, da se bo v prihodnjih letih proces povečanega priseljevanja v občino
najverjetneje ponovil.

Graf 8: Prirast prebivalstva v občini Ivančna Gorica v letih 2000-2012
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Vir: Statistični urad …, 2014.
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4.1.2 Značilnosti priseljevanja v občino
Analiza intervjujev, predstavljena v tabeli številka 3, kaže, da je proces priseljevanja
prevladujoč praktično na vsem območju občine Ivančna Gorica. Glede na demografske
lastnosti prevladujejo (mlade) družine, ki kupijo ali najamejo že zgrajene hiše ali stanovanja,
in (starejši) nekdanji vikendaši, ki sekundarno bivališče preuredijo v stalno.
Priseljenci se naseljujejo v hiše, izjema so le krajevne skupnosti Ivančna Gorica, Stična in
Višnja Gora, kjer se naseljujejo (tudi) v stanovanja. Območja priseljevanja so v večini
primerov prostorsko diferencirana, saj so intervjuvanci našteli naselja ali dele le-teh, kjer je
priseljevanje še posebej pogosto. V zvezi s prostorsko diferenciacijo izstopajo krajevne
skupnosti Muljava, Ivančna Gorica in Višnja Gora, kjer so priseljenci izrazito locirani
predvsem v novozgrajenih (večstanovanjskih) hišah. V krajevnih skupnostih Ambrus,
Zagradec, Sobrače in Stična prostorske diferenciacije ni opaziti.
Tabela 4: Značilnosti priseljevanja v posamezne krajevne skupnosti
KS
prevladujoči
kdo se priseljuje
kam se priseljujejo
trend
Metnaj
priseljevanje
mlade
družine, Mekinje, Dobrava,
premožni
Metnaj
Šentvid
priseljevanje
družine, premožni
Češnjice,
območje
pri
sv.
Roku,
Radohova vas
Temenica priseljevanje
nekdanji vikendaši, Čagošče
mlade družine
Ambrus
priseljevanje
tisti, ki se poročajo z razpršeno
domačini
Višnja
priseljevanje
mlade družine
bloki v Višnji Gori,
Gora
hiše-vikendi
na
Polževski planoti
Dob
nevtralno
tisti, ki se poročajo z Podboršt, Lučarjev
domačini, nekdanji kal
vikendaši
Krka
priseljevanje
mlade
družine, Virje, Brinje in tudi
nekdanji vikendaši
drugje razpršeno
Ivančna
priseljevanje
mlade družine in tudi Mleščevo,
Gorica
ostali
večstanovanjske
stavbe v Ivančni
Gorici
Muljava
priseljevanje
mlade družine
kompleks
novogradenj
Stična
priseljevanje
mlade družine
razpršeno
Sobrače
priseljevanje
tisti, ki se poročajo z razpršeno
domačini, ljudje, ki
so nekoč že živeli tu,
priseljenci iz mest
Zagradec priseljevanje
mlade
družine, razpršeno
nekdanji vikendaši
Vir: Intervjuji …, 2014.
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oblika bivališča
hiše
hiše
hiše
hiše
stanovanja, hiše
hiše
hiše
stanovanja

hiše
stanovanja, hiše
hiše

hiše

Slika 5: Primer prostorske diferenciacije – večstanovanjske novogradnje v Ivančni Gorici

Avtorica: Klavdija Rogelj, 2014.
Slika 6: Primer prostorske diferenciacije – kompleks novogradenj na Muljavi

Avtorica: Klavdija Rogelj, 2014.
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Slika 7: Primer prostorske diferenciacije – novogradnje v bližini Šentvida

Avtorica: Klavdija Rogelj, 2014.

4.1.3 Mnenje anketirancev o vplivu avtoceste na naraščanje števila prebivalcev
68 (85 %) anketirancev je svoje strinjanje s trditvijo »Zaradi bližine avtoceste se več ljudi
priseli v občino Ivančna Gorica, kot bi se sicer« na lestvici od 1 (sploh se ne strinjam) do 5
(zelo se strinjam) ocenilo z oceno najmanj 4. 54 (67,5 %) od njih je strinjanje ocenilo z oceno
5.
40 (50 %) anketirancev je svoje strinjanje s trditvijo »Zaradi bližine avtoceste se več ljudi
odloči ostati v občini Ivančna Gorica, kot bi se sicer« na lestvici od 1 (sploh se ne strinjam) do
5 (zelo se strinjam) ocenilo z oceno 5, še dodatnih 19 (23,8 %) pa z oceno 4.
Rezultati analize anketnih vprašalnikov kažejo, da avtocesta pozitivno vpliva na trend
priseljevanja v občino, saj ga spodbuja. Avtocesta je tudi eden od dejavnikov, ki pozitivno
vpliva tudi na odločitev dosedanjih prebivalcev, da še naprej bivajo na območju občine. To
trditev podprejo tudi informacije intervjuvancev in rezultati anketnega vprašanja ali
anketiranci kdaj razmišljajo o selitvi iz občine Ivančna Gorica, na katerega je 62 (77,5 %)
anketiranih odgovorilo nikalno.
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4.2 Funkcionalni prostor in akcijski domet prebivalcev občine Ivančna
Gorica
4.2.1 Primerjava funkcionalnega prostora domačinov in priseljencev
Funkcionalni prostor je prostor, kjer posameznik ali socialna skupina stalno ali občasno
opravlja izbrane funkcije. Tvorijo ga vse točke, ki jih pripadniki socialne skupine aktivirajo
pri doseganju različnih funkcij (Zupančič, 2012).
Del naše prve delovne hipoteze predpostavlja, da bo primerjava funkcionalnega prostora
domačinov in funkcionalnega prostora priseljencev pokazala, da domačini na območju občine
zadovoljijo več osnovnih funkcij kot priseljenci. Funkcija bivanja je tista, ki prebivalce občine
Ivančna Gorica v osnovi povezuje v socialno skupino, zato je iz tehničnih razlogov na
grafikonih ne prikazujemo.
Anketirance smo med terenskim delom spraševali po kraju, v katerem oni ali člani njihove
družine najpogosteje opravljajo naslednje dejavnosti:


funkcija izobraževanja:

obisk vrtca ali šole



funkcija dela:

delo, zaposlitev



funkcija oskrbovanja:

obisk zdravnika in zobozdravnika,
vsakodnevni nakupi (npr. hrana),
večji nakupi (npr. oblačila, pohištvo),
obisk banke in pošte,
obisk frizerja



funkc. kulturnega delovanja: obisk maše, verouka ali druge verske dejavnosti,
udeležba pri kulturnih dejavnostih



funkcija rekreacije:

rekreacija, udeležba pri športnih dejavnostih
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Graf 9: Odstotek prebivalcev, ki posamezno eksistenčno funkcijo zadovolji na območju
občine
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Vir podatkov: Ankete, 2014.
Analize zgoraj omenjenih anketnih vprašanj, ki je grafično predstavljena v grafu številka 9,
kaže naslednje rezultate:
 Odstotek domačinov, ki na območju občine opravljajo funkcijo izobraževanja (75 %)
je nekoliko manjši od odstotka priseljencev, ki na območju občine opravljajo funkcijo
izobraževanja (81 %).
Razlago lahko poiščemo v demografskih lastnosti anketirancev, saj je bilo med
anketiranimi priseljenci več takih z majhnimi otroki, ki v občini Ivančna Gorica
obiskujejo osnovno šolo in vrtec. Posledično je odstotek priseljencev, ki na območju
občine zadovoljijo funkcijo izobraževanja, višji. Med anketiranimi domačini pa je bilo
več (staršev) mladih, ki šolanje nadaljujejo na fakultetah izven občine. Posledično je
odstotek domačinov, ki na območju občine zadovoljijo funkcijo izobraževanja,
nekoliko nižji.


Odstotek domačinov, ki na območju občine opravljajo funkcijo dela (30,5 %) je
nekoliko manjši od odstotka priseljencev, ki funkcijo dela opravljajo v občini (32 %).
Razlago, da razlika ni večja in v prid domačinov, lahko poiščemo v dejstvu, da je del
anketiranih priseljencev na vprašanje o kraju opravljanja dela odgovorilo, da delajo
»od doma«, kar vpliva na višji odstotek priseljencev, ki na območju občine zadovoljijo
funkcijo dela.



Odstotek domačinov, ki na območju občine opravljajo funkcijo oskrbovanja (75 %) je
višji od odstotka priseljencev, ki se oskrbujejo na področju občine (59,5 %).
Razlago, da razlika ni še večja, lahko poiščemo v odgovorih domačinov na vprašanje o
kraju opravljanja večjih nakupov (najpogostejši odgovor je bil Ljubljana), ki je bilo
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glavni razlog, da je odstotek anketiranih, ki funkcijo oskrbovanja opravljajo izven
občine, tako visok.


Odstotek domačinov, ki na območju občine opravljajo funkcijo kulturnega delovanja
(93,5 %) je višji od odstotka priseljencev, ki na območju občine opravljajo funkcijo
kulturnega delovanja (77 %).



Odstotek domačinov in priseljencev, ki na območju občine opravljajo funkcijo
rekreacije (78 % proti 77 %) je približno enak.

Ugotovimo lahko, da imajo tako domačini kot priseljenci podobne lastnosti gibanja v
prostoru, ko je govora o funkciji izobraževanja, dela in rekreacije. Večina prebivalcev občine
opravlja funkcijo izobraževanja in rekreacije na območju občine, funkcijo dela pa izven
območja občine. Slednje potrjujejo tudi odgovori intervjuvancev, ki izpostavljajo predvsem
navezanost prebivalcev na delovna mesta v Ljubljani.
Tudi funkciji oskrbovanja in kulturnega delovanja večina prebivalcev opravlja na območju
občine, pri čemer pa je delež domačinov v teh dveh primerih višji od deleža priseljencev.
Tovrstne rezultate analize nakazuje tudi že sama oblika grafa številka 9, v katerem sta si liniji
»domačini« in »priseljenci« na točkah rekreacija, izobraževanje in delo zelo blizu. Na točkah
kulturno delovanje in oskrbovanje pa je opaziti manjšo razliko v prid domačinov. Rezultati
empiričnega dela sovpadajo tudi s predvidevanji delovne hipoteze 1.
4.2.2 Primerjava akcijskega dometa prebivalcev krajevnih skupnosti, skozi katere
poteka avtocesta in prebivalcev krajevnih skupnosti, skozi katere avtocesta ne poteka
Akcijski domet imenujemo skrajne točke, ki jih posameznik ali socialna skupina aktivira pri
opravljanju temeljnih funkcij (Zupančič, 2012).
Del naše prve delovne hipoteze predpostavlja, da imajo prebivalci krajevnih skupnostih, skozi
katere poteka avtocesta, širši akcijski domet kot prebivalci ostalih krajevnih skupnosti.
Uporabili smo odgovore na ista anketna vprašanja, kot so predstavljena v poglavju o
funkcionalnem prostoru, le da smo kraje, ki so jih anketiranci podali kot odgovor, zaradi lažje
in bolj pregledne analize grupiralo glede na krajevno skupnost, ki ji pripadajo (če so bili to
kraji znotraj občine Ivančna Gorica), oz. glede na občino, ki ji pripadajo (če so bili to kraji
zunaj občine Ivančna Gorica). Kraji, ki so dosegli manj kot 0,5 odstotno omembo (tj. 2
omembi), so bili iz nadaljnje analize izpuščeni.
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Graf 10: Akcijski domet prebivalcev občine Ivančna Gorica [%]
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prebivalci KS skozi katere ne poteka AC

Vir podatkov: Ankete, 2014.

Ugotavljamo, da je akcijski domet prebivalcev krajevnih skupnosti, skozi katere ne poteka
avtocesta (v nadaljevanju: prva skupina), širši, saj graf številka 10 kaže, da slednji pri svojem
gibanju v prostoru aktivirajo več skrajnih točk (17) kot prebivalci krajevnih skupnosti, skozi
katere poteka avtocesta (11 skrajnih točk; v nadaljevanju: druga skupina). To je v nasprotju s
predvidevanji delovne hipoteze 1. Tudi če smo pri interpretaciji rezultatov pozorni na dejstvo,
da so v prvo skupino vključeni prebivalci osmih krajevnih skupnosti, v drugo pa le štirih, in
odštejemo krajevne skupnosti bivanja, v prvi skupini ostane aktiviranih 11, v drugi pa
(vključno z občinskim središčem Ivančno Gorico) 8 skrajnih točk.
Podrobnejši pregled seznama krajev in odstotnega deleža, ki pripada posameznemu kraju,
nam pokaže, da je v obeh primerih najpogosteje aktivirana skrajna točka Ivančna Gorica, ki je
kot občinsko središče, v katerem so locirane vse glavne socialne dejavnosti, v vsakdanjem
življenju praktično neizogibna, sledi ji Ljubljana ter na tretjem mestu Šentvid.
Zaključimo lahko z ugotovitvijo, da predvidevanja delovne hipoteze 1 ne držijo, saj imajo
prebivalci krajevnih skupnosti, skozi katere ne poteka avtocesta, širši akcijski domet kot
prebivalci ostalih krajevnih skupnosti. Razlog za tovrstno neujemanje predvidevanj in
dejanskih rezultatov lahko skušamo razložiti z naslednjim primerom: povprečen prebivalec
krajevne skupnosti, skozi katero ne poteka avtocesta, se mora na svoji vsakdanji poti do
delovnega mesta, ki se nahaja v Ljubljani, nujno peljati tudi skozi krajevne skupnosti, skozi
katere poteka avtocesta saj v nasprotnem primeru slednje ne more uporabiti. Ker so v krajih
ob avtocesti (Ivančna Gorica, Šentvid, Višnja Gora, Dob) zgoščene tudi vsakodnevno
uporabljene storitvene dejavnosti, kakršna je na primer trgovina, se povprečen prebivalcev v
njih tudi ustavi in s tem aktivira točko. Taisti povprečni prebivalec se, iz razloga oddaljenosti
od občinskega središča, morda nekatere dejavnosti pogosteje odloči opraviti v sosednjih
občinah (Litija, Trebnje, Žužemberk), ki so mu bližje in s tem znova aktivira točko. V
nasprotju z njim lahko povprečen prebivalec krajevne skupnosti, skozi katero poteka
avtocesta, večino vsakodnevnih dejavnosti zadovolji v krajevni skupnosti bivanja, saj je le-ta
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z njimi bolje opremljena. Iz tega lahko še sklepamo, da je avtoceste okrepila centralizacijo
območja občina, saj je Ivančna Gorica (v manjši meri pa tudi Šentvid) za njegove prebivalce
postala neizogibna (prometna) točka aktiviranja na njihovi vsakdanji poti »dom – delo –
oskrba in opravki – dom«.
Ob analizi pridobljenih podatkov in interpretaciji rezultatov smo ugotovili, da je bil naš
pristop k merjenju akcijskega dometa (merili smo frekvence aktiviranja skrajnih točk) za
izbrano območje manj primeren, saj rezultatov analize nismo mogli pregledno prikazati v
radarskem grafu. Le-ta se običajno uporablja za prikaz rezultatov tovrstnih meritev. Boljše
rezultate analize bi dosegli, če bi akcijski domet merili npr. glede na kilometrsko oddaljenost
skrajnih točk.
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4.3 Družbena kohezija prebivalcev občine Ivančna Gorica
Za potrebe merjenja družbene kohezije in občutka pripadnosti skupnosti smo izbrali naslednje
indikatorje družbene kohezije:










članstvo v prostovoljnih društvih znotraj občine
spremljanje občinskega časopisa »Klasje«
poznavanje občinske blagovne znamke »Prijetno domače«
občutek varnosti v domačem kraju
zaupanje sosedom
zaupanje v delo župana občine
solidarnost v skupnosti
občutek pripadnosti občini oz. identiteta
odnos do prostora

Indikatorje smo izbrali s pomočjo del Maše Filipović3, v katerih predstavlja različne pristope
k obravnavi pojma družbene kohezije ter njenemu merjenju. Izbrani indikatorji (članstvo v
prostovoljnih organizacijah, pripravljenost pomagati, solidarnost, varnost, zaupanje ljudem,
zaupanje v institucije, identiteta idr.) so se nam zdeli primerni za merjenje pojava družbene
kohezije na mezonivojskem prostoru, kakršen je naš. Za potrebe anketnega vprašalnika smo
večino indikatorjev preoblikovala v trditve, npr. »V svojem kraju se počutim varno«, »Svojim
sosedom lahko zaupam« itd., anketirance pa prosili, da ocenijo svoje strinjanje s trditvijo na
lestvici od 1 (sploh se ne strinjam) do 5 (zelo se strinjam).
Primerjavo družbene kohezije med različnimi družbenimi skupinami smo opravili s pomočjo
točkovanja – npr. če je v prostovoljne organizacije na nivoju občine vključenih več
domačinov kot priseljencev, so domačini dobili eno točko. Če je odstotek vključenosti enak
ali bo razlika zelo majhna (npr. 0,1), je vsaka skupina dobila po eno točko. Za sistem
točkovanja smo se odločili, ker omogoča primerjavo družbene kohezije tudi med skupinami,
ki so razdeljene glede na različne kriterije.
V zvezi s primerjavo družbene kohezije med različnimi skupinami delovna hipoteza 2
predvideva, da bodo rezultati empiričnega dela pokazali, da je stopnja družbene kohezije višja
pri:
 prebivalcih krajevnih skupnosti, ki ne ležijo ob avtocesti,
 domačinih,
 starostnih skupinah do 25 in nad 65 let,
 delovno neaktivnih prebivalcih.

3

članek »Analiza koncepta družbena kohezija skozi prizmo ločitve vsakdanjega sveta in sistema« iz leta 2005
ter knjiga »Družbena kohezija in soseska v pozni moderni« iz leta 2007.
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4.3.1 Primerjava družbene kohezije prebivalcev glede na lego krajevne skupnosti v
kateri bivajo
skupina
1:
prebivalci KS,
skozi
katere
poteka AC
odstotek sodelujočih v prostovoljnih 37,2
organizacijah
znotraj
krajevne
skupnosti
odstotek sodelujočih v prostovoljnih 7,0
organizacijah v drugi KS občine
odstotek tistih, ki vedno berejo 65,1
»Klasje«
odstotek tistih, ki poznajo akcijo 53,5
»Prijetno domače«
povprečna ocena strinjanja s trditvijo 4,9
»V svojem kraju se počutim varno«
povprečna ocena strinjanja s trditvijo
4,2
»Svojim sosedom lahko zaupam«
povprečna ocena strinjanja s trditvijo
4,4
»Če imam težave, se lahko obrnem na
nekoga v svojem kraju«
povprečna ocena strinjanja s trditvijo
4,1
»Ljudje v mojem kraju so pripravljeni
pomagati svojemu sosedu«
povprečna ocena strinjanja s trditvijo
3,0
»Če se v mojem kraju organizira
čistilna akcija, se odzovem«
povprečna ocena strinjanja s trditvijo
3,5
»V zameno za simbolično vsoto
denarja, bi se bil/a pripravljen/a odreči
delu svoje zemlje, če bi jo uporabili za
gradnjo nečesa, kar bi bilo v skupno
dobro (npr. širitev ceste, kulturni
dom)«
povprečna ocena strinjanja s trditvijo
3,7
»Verjamem, da župan občine Ivančna
Gorica dela v dobro vseh občanov«
povprečna ocena strinjanja s trditvijo
3,9
»Ponosen sem, da sem prebivalec
občine Ivančna Gorica«
seštevek točk

skupina
2: točke
prebivalci KS,
skup. skup.
skozi katere ne
1
2
poteka AC
64,9
1

16,2

1

78,4

1

64,9

1

4,6

1

4,0

1

4,5

1

1

4,6

1

3,7

1

3,8

1

3,9

1

4,4

1

3

10

Vir podatkov: Ankete, 2014.
Rezultati primerjave kažejo, da je družbena kohezija močnejša med prebivalci krajevnih
skupnosti, skozi katere avtocesta ne poteka. Ugotovitev se ujema s predvidevanji delovne
hipoteze 2, dodatno obrazložitev rezultatov pa bomo podali v zaključku podpoglavja o
družbeni koheziji.
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4.3.2 Primerjava družbene kohezije prebivalcev glede na čas njihovega bivanja v občini
skupina
domačini
odstotek sodelujočih v prostovoljnih
organizacijah
znotraj
krajevne
skupnosti
odstotek sodelujočih v prostovoljnih
organizacijah v drugi KS občine
odstotek tistih, ki vedno berejo
»Klasje«
odstotek tistih, ki poznajo akcijo
»Prijetno domače«
povprečna ocena strinjanja s trditvijo
»V svojem kraju se počutim varno«
povprečna ocena strinjanja s trditvijo
»Svojim sosedom lahko zaupam«
povprečna ocena strinjanja s trditvijo
»Če imam težave, se lahko obrnem na
nekoga v svojem kraju«
povprečna ocena strinjanja s trditvijo
»Ljudje v mojem kraju so pripravljeni
pomagati svojemu sosedu«
povprečna ocena strinjanja s trditvijo
»Če se v mojem kraju organizira
čistilna akcija, se odzovem«
povprečna ocena strinjanja s trditvijo
»V zameno za simbolično vsoto
denarja, bi se bil/a pripravljen/a odreči
delu svoje zemlje, če bi jo uporabili za
gradnjo nečesa, kar bi bilo v skupno
dobro (npr. širitev ceste, kulturni
dom)«
povprečna ocena strinjanja s trditvijo
»Verjamem, da župan občine Ivančna
Gorica dela v dobro vseh občanov«
povprečna ocena strinjanja s trditvijo
»Ponosen sem, da sem prebivalec
občine Ivančna Gorica«
seštevek točk

1: skupina
priseljenci

2: točke
skup. skup.
1
2

62,2

34,3

1

8,9

14,3

77,8

62,9

1

68,9

45,7

1

4,8

4,7

1

4,0

4,2

4,6

4,3

1

4,3

4,3

1

3,7

2,9

1

3,7

3,5

1

4,0

3,6

4,2

4,0

1

1
1

1

1

1

9

5

Vir podatkov: Ankete, 2014.
Primerjani rezultati kažejo, da je družbena kohezija močnejša med domačini. Ugotovitev se
ujema s predvidevanji delovne hipoteze 2, dodatno obrazložitev rezultatov pa bomo podali v
zaključku podpoglavja o družbeni koheziji.
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4.3.3 Primerjava družbene kohezije prebivalcev glede na njihovo starost
skup. 1: skup. 2:
do
25-65 let
25 let
odstotek sodelujočih v prostovoljnih 50
45,9
organizacijah
znotraj
krajevne
skupnosti
odstotek sodelujočih v prostovoljnih 6,3
14,6
organizacijah v drugi KS občine
odstotek tistih, ki vedno berejo 25,0
81,3
»Klasje«
odstotek tistih, ki poznajo akcijo 68,8
60,4
»Prijetno domače«
povprečna ocena strinjanja s trditvijo 4,6
4,8
»V svojem kraju se počutim varno«
povprečna ocena strinjanja s trditvijo
3,6
4,2
»Svojim sosedom lahko zaupam«
povprečna ocena strinjanja s trditvijo
4,3
4,4
»Če imam težave, se lahko obrnem na
nekoga v svojem kraju«
povprečna ocena strinjanja s trditvijo
3,8
4,3
»Ljudje v mojem kraju so pripravljeni
pomagati svojemu sosedu«
povprečna ocena strinjanja s trditvijo
3,3
3,4
»Če se v mojem kraju organizira
čistilna akcija, se odzovem«
povprečna ocena strinjanja s trditvijo
3,3
3,6
»V zameno za simbolično vsoto
denarja, bi se bil/a pripravljen/a odreči
delu svoje zemlje, če bi jo uporabili za
gradnjo nečesa, kar bi bilo v skupno
dobro (npr. širitev ceste, kulturni
dom)«
povprečna ocena strinjanja s trditvijo
3,4
3,7
»Verjamem, da župan občine Ivančna
Gorica dela v dobro vseh občanov«
povprečna ocena strinjanja s trditvijo
4,1
4,0
»Ponosen sem, da sem prebivalec
občine Ivančna Gorica«
seštevek točk

skup. 3: točke
nad 65 sk. sk.
let
1
2
62,5

6,3

1

87,5
43,8

sk.
3
1

1
1

4,9

1

1

4,4

1

4,7

1

4,8

1

3,1

1

1

3,9

1

4,6

1

4,6

1

2

3

9

Vir podatkov: Ankete, 2014.
Ugotovimo lahko, da je družbena kohezija najmočnejša v starostni skupini nad 65 let, šibkejša
v starostni skupini od 25 do 65 let in najšibkejša v starostni skupini do 25 let. Razlika v
seštevku točk pri zadnjih dveh starostnih skupinah je sicer majhna – le eno točko. Potrebno je
tudi opozoriti na dejstvo, ki sem ga omenila že pri predstavitvi vzorca anketirancev, in sicer,
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da je bilo število anketirancev v starostnih skupinah do 25 in nad 65 let premajhno za
dejansko verodostojnost rezultatov.
Ugotovitve se sicer deloma ujemajo s predvidevanji delovne hipoteze 2, ki je predvidela, da je
družbena kohezije močnejša v starostni skupini do 25 let in nad 65 let. Odstopanje se pojavi
pri starostni skupini do 25 let. Dodatno obrazložitev rezultatov bomo podali v zaključku
podpoglavja o družbeni koheziji.
4.3.4 Primerjava družbene kohezije prebivalcev glede na njihov zaposlitveni status
skupina 1:
delovno
aktivni
odstotek sodelujočih v prostovoljnih 50,0
organizacijah
znotraj
krajevne
skupnosti
odstotek sodelujočih v prostovoljnih 14,7
organizacijah v drugi KS občine
odstotek tistih, ki vedno berejo 76,4
»Klasje«
odstotek tistih, ki poznajo akcijo 67,6
»Prijetno domače«
povprečna ocena strinjanja s trditvijo 4,7
»V svojem kraju se počutim varno«
povprečna ocena strinjanja s trditvijo
4,1
»Svojim sosedom lahko zaupam«
povprečna ocena strinjanja s trditvijo
4,2
»Če imam težave, se lahko obrnem na
nekoga v svojem kraju«
povprečna ocena strinjanja s trditvijo
4,5
»Ljudje v mojem kraju so pripravljeni
pomagati svojemu sosedu«
povprečna ocena strinjanja s trditvijo
3,8
»Če se v mojem kraju organizira
čistilna akcija, se odzovem«
povprečna ocena strinjanja s trditvijo
3,7
»V zameno za simbolično vsoto
denarja, bi se bil/a pripravljen/a odreči
delu svoje zemlje, če bi jo uporabili za
gradnjo nečesa, kar bi bilo v skupno
dobro (npr. širitev ceste, kulturni dom)«
povprečna ocena strinjanja s trditvijo
3,8
»Verjamem, da župan občine Ivančna
Gorica dela v dobro vseh občanov«
povprečna ocena strinjanja s trditvijo
4,1
»Ponosen sem, da sem prebivalec
občine Ivančna Gorica«
seštevek točk
Vir podatkov: Ankete, 2014.
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skupina 2:
delovno
neaktivni
50,0

točke
sk.
sk.
1
2
1
1

8,7

1

67,4

1

52,2

1

4,8

1

1

4,2

1

1

4,7

1

4,2

1

3,0

1

3,6

1

1

3,9

1

1

4,1

1

1

11

7

Ugotavljamo, da je družbena kohezija močnejša med delovno aktivnimi. Ugotovitev se ne
ujema s predvidevanji delovne hipoteze 2.
Rezultati analize terenskega dela so pokazali, da je družbena kohezija močnejša med:
 prebivalci krajevnih skupnosti, skozi katere ne poteka avtocesta,
 domačini,
 starostno skupino nad 65 let, šibkejša v starostni skupini od 25 do 65 let in najšibkejša
v starostni skupini do 25 let,
 delovno aktivnimi.
Pri interpretaciji rezultatov si bomo pomagali z odgovori intervjuvancev na temo društvene
dejavnosti in (so)delovanja v lokalni skupnosti.
V občini Ivančna Gorica po podatkih AJPES-a (2014) deluje skoraj 150 društev: prevladujejo
gasilska, turistična, kulturna in športna društva. Intervjuvani predstavniki krajevnih skupnosti
so v splošnem mnenja, da je v društva vključen razmeroma velik del krajanov, vendar pa niso
vsi vključeni tudi aktivno sodelujoči. Opozarjajo tudi, da so v nekaterih primerih »gonilne
sile« različnih društev ene krajevne skupnosti enake, zato bi bili novi člani zaželjeni. Želijo si
pritegniti predvsem mlajšo generacijo, ki se po koncu osnovnošolskega šolanja, v času
katerega so dobro vključeni v dogajanje v lokalni skupnosti, pogosto odmakne od le-te.
Druga problematična skupina so priseljenci, za katere intervjuvanci na splošno opažajo, da se
slabše vklopijo v lokalno skupnost. Hitreje se vključijo priseljenci, ki se v skupnost priselijo,
ker se npr. poročijo z domačinom in pa priseljenci z mlajšimi (šoloobveznimi) otroci, saj
preko njih hitreje navežejo stik s preostalimi člani skupnosti. Del priseljencev se kljub trudu
lokalne skupnosti ne vključi vanjo, saj območje občine uporabljajo kot spalno naselje. Dejstvo
je, da tako med domačini kot priseljenci seveda obstaja del ljudi, ki si preprosto ne želi
sodelovati v (društvenih) dejavnostih lokalne skupnosti. Kljub temu so predstavniki krajevnih
skupnosti v splošnem zadovoljni z odzivom krajanov, ko so le-ti vabljeni na dejavnosti, ki so
organizirane v skupno dobro (npr. čistilne akcije). Izjema je le krajevna skupnost Ivančna
Gorica, v kateri se ljudje tovrstnih dogodkov neradi udeležujejo.
Razlogov, zakaj je v eni skupini prebivalcev družbena kohezija močnejša kot v drugi, je več
in se med seboj kompleksno prepletajo. Kljub temu bomo poskusili izpostaviti tiste, ki smo
jih zaznali med delom na terenu.
Družbena kohezija je med prebivalci krajevnih skupnosti, ki nimajo avtoceste, morda
močnejša zato, ker so ta območja manj urbanizirana v primerjavi s krajevnimi skupnostmi
skozi katere poteka avtocesta. To pomeni, da so tudi infrastrukturno in storitveno nekoliko
manj opremljena, kar njene prebivalce morda »prisili«, da se bolj zanesejo npr. na sosedsko
pomoč kot pa na institucionalno. Zdi se, da je v teh krajevnih skupnostih tudi delež
priseljencev nekoliko manjši, kar pripomore k boljšemu medsebojnemu poznavanju
prebivalcev posameznih naselij.
Družbena kohezija je med domačini najverjetneje močnejša zaradi preprostega dejstva, da na
območju živijo že dlje časa kot priseljenci, zato jim vzbuja občutek poznanosti in domačnosti.
Poznane so jim tudi navade, običaji in ostale morebitne etnografske posebnosti območja,
zaradi česar tudi lažje najdejo skupne interesne točke s preostalimi prebivalci območja.
V delovni hipotezi 2 smo predvideli, da bo družbena kohezija močnejša v starostni skupini do
25 in nad 65 let ter med delovno neaktivnimi prebivalci. Idejna podlaga za to predpostavko je
bilo predvidevanje, da vse tri naštete skupine zaradi manjše prostorske mobilnosti v domačem
okolju hote ali nehote preživijo več časa kot preostale skupine, zaradi česar naj bi bila tudi
družbena kohezija znotraj njih močnejša. Predpostavka se je izkazala za upravičeno le v
primeru starostne skupine nad 65 let, v ostalih dveh primerih pa je hipoteza zavrnjena.
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V primeru starostne skupine do 25 let je morda razlog za zavrnjeno hipotezo že omenjeno
premajhno število anketiranih iz te starostne skupine. Druga razlaga je lahko tudi ta, da je bila
večina anketiranih, starih do 25 let, že polnoletnih. To pomeni, da so ti mladi najverjetneje že
zaposleni ali pa nadaljujejo šolanje v katerem od bližnjih mest (Ljubljana, Novo mesto) in
torej niso več tako prostorsko in družabno navezani na območje občine Ivančna Gorica, kot so
bili morda v času osnovnošolskega šolanja.
Smiselne razlage, ki bi pojasnila, zakaj je družbena kohezija na splošno močnejša med
delovno aktivnimi prebivalci kot pa med delovno neaktivnimi, ne najdemo.
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4.4 Mnenje intervjuvancev o (posrednem) vplivu avtoceste na (prostorske)
spremembe v občini Ivančna Gorica
V tem podpoglavju bomo predstavili posledice vpliva avtoceste in spremembe izgleda občine,
ki so jih zaznali intervjuvanci. Na koncu sledi še kratka predstavitev načrtov za prihodnost.
Posledice vpliva avtoceste lahko strnem v naslednje točke:


povečano priseljevanje na območju celotne občine, prevladujejo mlade družine



hitrejši prometni dostop (npr. do zaposlitvenih središč – Ljubljane, Grosuplja itd.)
To dokazujejo tudi odgovori anketirancev, saj je 69,4 % anketiranih, ki je podalo svoje
mnenje na to vprašanje, svoje strinjanje s trditvijo »Zaradi bližine avtoceste je moja
pot na delo krajša« na lestvici od 1 (sploh se ne strinjam) do 5 (zelo se strinjam)
ocenilo z oceno 5. Prav tako je 60 % anketiranih strinjanje s trditvijo »Zaradi bližine
avtoceste se večkrat kot nekoč odpravim po opravkih v bližnja mesta« na lestvici od 1
(sploh se ne strinjam) do 5 (zelo se strinjam) ocenilo z oceno 4 ali 5



večja prevetrenost območja občine zaradi odprtja »višnjegorskega klanca«,
posledično je na nekaterih delih občine zaznati spremenjene vremenske pojave (megla,
nevihte)



neposredni okoljski vplivi avtoceste (dim, smog, svetlobno onesnaževanje,
degradiranost zemlje, prekinjeno odvodnjavanje)

Graf 11: (Ne)strinjanje anketirancev s trditvijo, da bližina avtoceste vpliva na onesnaženost
okolja v občini

5 (zelo se strinjam)
4
3
2
1 (sploh se ne strinjam)
brez odgovora

Vir podatkov: Ankete, 2014. (N=80)
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Anketiranci niso podali enotnega mnenja o vplivu avtoceste na onesnaženost okolja.
Na lestvici od 1 (sploh se ne strinjam) do 5 (zelo se strinjam) so ocenjevali svoje
strinjanje s trditvijo »Zaradi bližine avtoceste je okolje v občini Ivančna Gorica bolj
onesnaženo kot bi bilo sicer« in kot lahko razberemo iz grafa številka 13 so bila
mnenja zelo deljena, saj je delež ocen dokaj enakomerno razporejen.


povečani prometni tokovi izven območja avtoceste, predvsem na račun turistov, ki
so namenjeni v smeri Novega mesta oz. Hrvaške (južni del občine) in tovornega
prometa, ki se izogiba cestninski postaji Bič (severni del občine)



slabšanje kakovosti in pomanjkljivost obstoječe prometne infrastrukture zaradi
povečane prometne obremenitve in širitve naselij izven obstoječih meja
Sliki 4 in 5 prikazujeta primer omenjenega pojava. Na prvi sliki je tabla, ki označuje
konec naselja Kriška vas, čeprav je zunaj naselja še vsaj (približna ocena s terenskega
dela) 100 bolj ali manj novozgrajenih stanovanjskih hiš ali vikendov. Druga slika
prikazuje omenjeni novejši del vasi in (začasno?) rešitev z ureditvijo območja na ulice.
Hkrati lahko vidimo tudi (slabo) stanje ceste skozi naselje, ki je zaradi mnogih
gradbeno-infrastrukturnih posegov prepredena z novejšimi zaplatami asfalta. Ob tem
se nam poraja tudi misel o problematičnosti bodoče ureditve te ceste, saj bi jo bilo
zaradi povečane prometne obremenitve ter zmanjšane prometne varnosti peščev in
kolesarjev (po našem mnenju) potrebno razširiti, nad čemer pa anketiranci s tega
območja, stanujoči tik ob cesti, niso bili navdušeni.

Slika 8: Primer pomanjkljive prometne signalizacije – tabla, ki označuje konec naselja Kriška
vas

Avtorica: Klavdija Rogelj, 2014.
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Slika 9: Primer slabšanja kakovosti prometne infrastrukture – cesta skozi naselje Kriška vas

Avtorica: Klavdija Rogelj, 2014.
Graf 12: (Ne)strinjanje anketirancev s trditvijo, da bližina avtoceste vpliva na prometno
varnost v občini Ivančna Gorica

5 (zelo se strinjam)
4
3
2
1 (sploh se ne strinjam)
brez odgovora

Vir podatkov: Ankete, 2014. (N=80)
Kot prikazuje graf št. 14 pa anketiranci vpliv avtoceste na prometno varnost v občini v
splošnem ocenjujejo kot pozitivnega, saj je 55 % vprašanih svoje strinjanje s trditvijo
»Zaradi bližine avtoceste je prometna varnost v občini Ivančna Gorica večja kot bi bila
sicer« na lestvici od 1 (sploh se ne strinjam) do 5 (zelo se strinjam) ocenilo z oceno 4
ali 5.
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Spremembe izgleda občine v zadnjih 15 letih se kažejo v:


povečanem številu novogradenj netipičnega izgleda, ki so jih povečini zgradili
individualni investitorji, naselili pa priseljenci v občino. V nekaterih primerih so te
zgradbe tudi izrazito prostorsko diferencirane, kot smo to s (slikovnimi) primeri
nakazala že v poglavju o značilnostih priseljevanja v občino. Posledično to pomeni
tudi vnos novih idej in načinov opravljanja tradicionalnih dejavnosti in izrabe
prostora. Slike 10, 11 in 12 so terenski indikatorji omenjenega pojava.

Slika 10: Primerjava izgleda starega in novega dela naselja – Kriška vas

Avtorica: Klavdija Rogelj, 2014.
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Slika 11: Primer novih načinov izrabe prostora – vrt na strehi garaže v okolici Stične

Avtorica: Klavdija Rogelj, 2014.
Slika 12: Primer novih načinov opravljanja tradicionalnih dejavnosti – dvignjene gredice v
okolici Šentvida

Avtorica: Klavdija Rogelj, 2014.
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zmanjšanju deleža obdelovalnih površin v kmetijstvu na račun povečevanja deleža
travnatih površin
Podatki Statističnega urada Republike Slovenije kažejo, da se je na območju občine
Ivančna Gorice delež njivskih površin med letoma 2000 in 2010 zmanjšal s 1.847 ha
na 1.534 ha. Število kmetijskih gospodarstev, ki je obdelovalo njivske površine, pa je
upadlo s 1.057 (2000) na 896 (2010). Statistični podatki sicer zanikajo naraščanje
deleža trajnih travnatih površin in pašnikov, saj podatki kažejo upad s 4.624 ha
površin v letu 2000 na 4.490 ha površin v letu 2010 (Statistični urad …, 2014), vendar
je ta upad morda posledica spreminjanja zazidljivosti zemljišč.



splošnem razvoju občine, kamor spada izboljšava obstoječe in gradnja nove
infrastrukture (cest, izobraževalnih institucij) ter prihod večjih ponudnikov (trgovskih)
storitev v občino. Slika 13 prikazuje primer tovrstnega razvoja območja, ob Stanetovi
ulici v Ivančni Gorici so se namreč strnjeno locirale nekatere (prej razpršene)
storitvene dejavnosti.
Pri tem lahko omenimo, da je tudi 66,3 % anketiranih svoje strinjanje s trditvijo
»Zaradi bližine avtoceste se občina Ivančna Gorica razvija hitreje kot bi se sicer« na
lestvici od 1 (sploh se ne strinjam) do 5 (zelo se strinjam) ocenilo z oceno 5, še
dodatnih 12,5 % pa z oceno 4.

Slika 13: Primer razvoja občine – del Stanetove ulice v Ivančni Gorici

Avtorica: Klavdija Rogelj, 2014.
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lepšem izgledu občine, kamor spada ureditev turistično-informacijskih objektov ter
skrb za splošno urejeno podobo krajev.

Sliki 14 in 15: Primer lepšega izgleda občine - info točka na Muljavi

Vir: Info točka …, 2012.
Slika 16: Primer lepšega izgleda občine – prenovljeno otroško igrišče v Stični

Vir: Stopar, 2013.
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Načrti posameznih krajevnih skupnosti za prihodnost gredo predvsem v dve smeri in sicer:


ureditev oz. pridobitev socialne infrastrukture (npr. vrtci, šole, zdravstvene ustanove,
dom starejših občanov, pokopališča). Največji tovrstni projekt se trenutno odvija v
Zagradcu, kjer gradijo devetletno osnovno šolo (slika 17).

Slika 17: Načrtovana končna podoba nove osnovne šole v Zagradcu

Vir: Občina Ivančna …, 2014.


ureditev oz. pridobitev prometne infrastrukture (širitev cest, pločniki, prehodi za
pešce, javna razsvetljava). Tovrstni projekti se omenjajo na območju celotne občine.
Slika 18 tako kot primer prikazuje križišče Peščenik, na katerem so zaradi večje
prometne varnosti nedavno spremenili prometno signalizacijo in sicer iz dosedanjega
sistema enakovrednih cest v sistem prednostnih cest.
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Slika 18: Primer ureditve prometne infrastrukture – križišče Peščenik

Avtorica: Klavdija Rogelj, 2014.
Slika 19: Primer ureditve prometne infrastrukture – avtobusni postaji v Ivančni Gorici

Vir: Občina Ivančna …, 2014.
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5 SKLEPI
Interdisciplinarno diplomsko delo je s pomočjo socialno-geografskega pristopa raziskovalo,
kako je izgradnja odseka Višnja Gora – Ivančna Gorica – Bič na avtocesti A2 vplivala na
spremembe v socialni strukturi območja občine Ivančna Gorica. Izkazalo se je, da je
poglavitni vmesni člen zgoraj omenjenih procesov sekundarna faza suburbanizacije, ki se je z
odprtjem avtocestnega odseka začela intenzivno odvijati na območju celotne občine.
(Sub)urbanizacija območja občine Ivančna Gorica je potekala v treh fazah. Faza industrijske
urbanizacije se je, pod vplivom policentričnega razvoja Slovenije, odvijala v desetletjih po
drugi svetovni vojni in je povzročila gospodarski in družbeni razvoj območja ter začetek
preobrazbe do tedaj tradicionalne agrarne pokrajine.
Primarna faza suburbanizacije se je odvijala v devetdesetih letih 20. stoletja pod vplivom
osamosvojitve Slovenije in nastanka občine Ivančna Gorica ter s tem povezanim hitrim
razvojem občinskega središča. Posledično je prišlo do splošnega razvoja občine, ki se je npr.
kazal v boljši funkcijski opremljenosti središčnih naselij in prestrukturiranju gospodarstva iz
industrijskih v storitvene dejavnosti. Gravitacijska navezanost območja na Ljubljano,
priseljevanje novih prebivalcev občine ter nadaljnja deagrarizacija in socialno preslojevanje
domačinov so (so)vplivali na naraščanje pomena individualnega avtomobilskega prevoza (ter
s tem povezanega povečevanja števila dnevnih migrantov) in zmanjševanje razlik med
mestnim in podeželskim načinom življenja.
Sekundarna faza suburbanizacije, ki je za diplomsko delo bistvena, se na območju odvija od
leta 2000, ko je občina Ivančna Gorica dobila neposredno avtocestno povezavo z Ljubljano in
preostalimi pomembnimi gravitacijskimi središči. Za razliko od predhodnih faz
suburbanizacije, ki so se intenzivneje odvijale predvsem v središčnih naseljih Dolenjskega
podolja (Ivančna Gorica, Višnja Gora, Šentvid), je sekundarna faza zajela celotno območje
občine. Njen potek ter nekateri njeni najpomembnejši (ne)posredni učinki so predstavljeni
tekom analize veljavnosti delovnih hipotez.
Najpomembnejši neposredni učinek sekundarne faze suburbanizacije je priseljevanje, kar
potrjuje hipotezo, da je izgradnja avtoceste vplivala na povečano priseljevanje v občino. Od
njenega odprtja leta 2000 je število prebivalcev v občini narastlo za skoraj 20 %, najbolj med
leti 2005 in 2009. Priseljujejo se različni profili oseb, prevladujejo pa (mlade) družine, ki jih
mir, varnost in dobra ohranjenost naravnega okolja ob hkratni dobri storitveni in
infrastrukturni opremljenosti območja privabijo k nakupu že zgrajenih hiš ali stanovanj
netipičnega izgleda na območju celotne občine. Mnoge od novogradenj so prostorsko
diferencirane na rob ali celo izven že obstoječih naselij.
Dobra prometna povezanost in z njo povezan hiter razvoj območja ne spodbuja le
priseljevanja novega prebivalstva, ampak tudi ostajanje že obstoječega. Mlajše generacije
domačinov se tako npr. odločajo, da ostanejo v domačem okolju in si tu ustvarijo dom in
družino. Za vse generacije (domačinov) so značilni novi načini delovanja v prostoru in s
prostorom. Le-ti se najbolj očitno kažejo v visokem deležu dnevnih migrantov, prevzemanju
mestnega načina življenja (vrednote, vzorci obnašanju, način preživljanja prostega časa),
naraščanju števila mešanih delovno-kmečkih gospodinjstev, zmanjšanju števila obdelovalnih
površin, v skrajnih primerih pa tudi v celostnem opuščanju kmetijstva.
Primerjava funkcionalnega prostora domačinov in funkcionalnega prostora priseljencev je
pokazala, da domačini na območju občine zadovoljijo več osnovnih funkcij kot priseljenci,
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vendar je razlika manjša od pričakovane, saj se kaže le v območju opravljanja funkcije
kulturnega delovanja in funkcije oskrbovanja. Razlog za to je zelo preprost in sicer v nekoliko
drugačnem (bolj raznolikem) osebnem okusu, navadah in preferencah priseljencev, ko se v
vsakdanjem življenju odločajo npr. za vrsto kulturnega dogodka, ki ga želijo obiskati. Kljub
že omenjenemu intenzivnemu zmanjševanju razlik med mestom in podeželjem, se namreč
nekateri vidiki življenjskega stila, ki so odvisni od objektivnih (materialnih) kot tudi
subjektivnih okoliščin (vrednote, okus, osveščenost), ne spreminjajo kar tako. Zmanjševanje
razlik med mestom in podeželjem se sicer na območju občine Ivančna Gorica najbolj očitno
kaže v naraščajočih pričakovanjih obeh družbenih skupin po polifunkcijski vlogi podeželja.
Le-to se je iz nekdanjega kmetijsko-delovnega in bivalnega okolja spremenilo v prostor
bivanja in potrošnje. Rezultati analize namreč kažejo, da tako domačini kot priseljenci
funkcijo dela (zaposlitve) povečini opravljajo izven območja občine, funkcijo izobraževanja
in rekreacije pa na območju občine.
Akcijski domet prebivalcev občine se je zaradi izgradnje avtocestnega odseka sicer res
povečal, vendar pa prebivalci krajevnih skupnostih, skozi katere poteka avtocesta, kljub temu
nimajo širšega akcijskega dometa kot prebivalci ostalih krajevnih skupnosti. Interpretacija
rezultatov empiričnega dela kaže nasprotno in sicer, da imajo širši akcijski domet prebivalci
krajevnih skupnosti, skozi katere ne poteka avtocesta. Najpogosteje aktivirani skrajni točki
obeh skupin sta Ivančna Gorica in Ljubljana. Zdi se torej, da je avtocesta povzročila ali pa
vsaj okrepila centralizacijo občine, saj je občinsko središče z avtocestnim priključkom za
večino prebivalcev postala neizogibna (prometna) točka aktiviranja na njihovi vsakdanji poti
»dom – delo – oskrba in opravki – dom«.
Družbena kohezija je na območju občine v splošnem še vedno zelo močna, ker se kaže v
velikem številu društev in prostovoljni dejavnosti ter dobrem sodelovanju med različnimi
ravnmi prebivalcev (predstavniki občine, predstavniki krajevnih skupnosti, občani). Kljub
temu lahko v izbranem območju definiramo socialne skupine, za katere je socializacijska in
družabna vloga skupnosti bolj pomembna kot za druge. To so posamezniki, ki so v svojem
prostem času (prostovoljno) še posebej aktivni v dobrobit skupnosti. Pogosto so gonilna sila
in spodbuda napredku v svojem kraju, kar se npr. kaže v pestrem kulturnem, športnem in
splošno družabnem dogajanju občine. Posledično ti posamezniki občutijo večjo pripadnost
skupnosti in močnejšo stopnjo kohezivnosti. Rezultati terenskega dela so pokazali, da je
družbena kohezija (ocenjena primerjalno med različnimi skupinami prebivalcev občine)
močnejša med prebivalci krajevnih skupnosti, skozi katere ne poteka avtocesta, domačini, v
starostni skupini nad 65 let in med delovno aktivnimi prebivalci. Razlogi za tovrstne rezultate
so kompleksno prepleteni, zdi pa se, da je (ne)zainteresiranost posameznikov za dogajanje v
lokalni skupnosti predvsem posledica njihove osebne izbire in/ali situacije (tj. življenjskega
stila), saj se predstavniki občine in krajevnih skupnosti na različne načine (mesečni časopis,
ažurne internetne strani, blagovna znamka »Prijetno domače«) trudijo vzbuditi njihov interes.
Avtocesta za območje občine Ivančna Gorica in njene prebivalce v splošnem predstavlja
dobrodošlo pridobitev, problematika, ki jo povzroča (posreden) vpliv avtoceste, pa se kaže
predvsem v pomanjkljivi socialni in prometni infrastrukturi. Pomanjkanje delovnih mest,
nerešeno stanovanjska vprašanje, gneča v vrtcih in zdravstvu in premalo aktivnosti za starejšo
generacijo so le nekatere najbolj pereče socialne tematike. Med prometnimi težavami pa
izstopajo: majhna prometna varnost za pešce in kolesarje, pomanjkljive možnosti javnega in
visoka prometna obremenitev prehodnega (tovornega in turističnega) prometa ter premajhen
nadzor predstavnikov uradnih institucij (tj. policistov) na območjih, kjer se cestnoprometni
predpisi pogosteje kršijo. Pogovori s predstavniki krajevnih skupnosti nakazujejo, da se
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večina od teh težav vsaj idejno že rešuje, vendar pa zaradi omejenih finančnih sredstev mnogo
projektov (zaenkrat) ostane le na papirju. K reševanju problematike bi veliko pripomogla
samoiniciativnost občanov za iskanje alternativnih rešitev, kot je npr. ponekod že zelo dobro
uveljavljeni »car-sharing« ali kakšna podobna oblika recipročnega sodelovanja, saj se zdi, da
bo predvsem intenzivno in dolgoročno sodelovanje tako na horizontalni kot na vertikalni
ravni dalo učinkovite odgovore na ekološke, urbanistične in prometne izzive prihodnosti…

6 SUMMARY

This interdisciplinary diploma thesis applied the socio-geographic approach to research the
impact the new Višnja Gora – Bič road section (on A2 motorway) has on the changes of the
social structure in the area of the municipality of Ivančna Gorica. The secondary stage of
suburbanisation turned out to be the intermediate link between the aforementioned processes.
There were three stages to (sub)urbanisation of the municipal area of Ivančna Gorica. The
industrial urbanisation stage, which took place in the decades after the Second World War,
brought the economic and social development of the area, and started the transformation of a
previously agrarian landscape. The primary stage of suburbanisation took place in the 1990s,
under the influence of Slovenia’s newly-found independence and the formation of the
municipality itself. The secondary stage of suburbanisation, which is the main topic of this
diploma thesis, has been going on since the year 2000, when the municipality of Ivančna
Gorica was, via the motorway, directly connected to Ljubljana and other important urban
centres. As opposed to the previous stages of suburbanisation, which could be most intensely
and predominantly observed in central parts of the Dolenjska lowland (Ivančna Gorica, Višnja
Gora, Šentvid), the secondary stage encompasses the entire municipal area.
The most important direct effect of the secondary stage of suburbanisation is migration. Since
the year 2000, the municipal population has increased by almost 20%. The newcomers are of
many different profiles, but the predominant one is that of a young family, drawn by the
tranquillity, safety, natural environment, good service industry and developed infrastructure,
into buying either a house that has already been built, or an untraditional apartment building
anywhere in the municipal area. Good traffic connection and fast development also encourage
the domestic population to remain in the area. Younger generations of locals often settle in
their hometown and create families there. Finding new ways of functioning with the area and
within the area is typical of all the local generations. These new ways can most evidently be
seen in the high share of daily migrants, acquisition of urban lifestyle, the growing number of
mixed working-agricultural households, and the shrinking amount of farmlands.
The diploma thesis measures the direct and indirect effects of the motorway: functional space,
its scope of action, and social cohesion of the inhabitants of the municipality of Ivančna
Gorica. The comparison between functional spaces of locals and those of immigrants has
shown that the locals carry out a larger number of basic functions inside the municipal area
than the immigrants do. The difference is smaller than expected, and can only be seen in the
choices of areas for performing cultural functions and functions of supplying. The reason for
this lays in different personal preferences in the groups. Both the locals and the immigrants
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mostly perform their working function (occupation) outside the municipal area, while the
educational and recreational functions are performed inside the area.
Inhabitants of those communities that are not connected to the motorway have a wider scope
of action than of those that are. The most commonly activated edge points are Ivančna Gorica
and Ljubljana. Thus, it seems that the motorway has strengthened the centralization of the
municipality, because ever since the installation of the junction, its centre has become an
inevitable point of activation on everyday paths of inhabitants (home – work – supplies and
errands – home).
In the municipal area, the social cohesion is in general evidently still very strong, which can
be seen in the large number of various societies and volunteer activities, and also in good
cooperation between inhabitants that are accustomed to different social standards. But
nevertheless, the social cohesion is (even) stronger among the inhabitants of communities that
are not connected to the motorway, among the locals, among the over-65 age group, and
among the working population. The reasons for these kinds of results are complexly
intertwined, but it seems that the (dis)interest of individuals in the goings-on of their local
communities is predominantly a consequence of their own lifestyle, since the representatives
of local communities have been trying to stir their interest in various ways.
In general, the motorway presents a welcome asset for the municipality of Ivančna Gorica and
its inhabitants. The problems its (indirect) effects pose, however, can mostly be seen in the
insufficient social and traffic infrastructures. Discussions with representatives of local
communities indicate that while the majority of such problems is already in the process of
being solved (at least with searching for new ideas), many of such projects cannot be put in
effect, because of limited financing. A self-initiative of citizens (of Ivančna Gorica) to search
for alternative solutions would contribute greatly to solving the problems. For instance, the
so-called “car-sharing” that is already well-known in some places, or some other sort of
reciprocal cooperation, since it seems that mainly a cooperation that is both intensive and
long-term, will successfully tackle the ecological, urban, and traffic challenges of the future,
on the horizontal, as well as on the vertical level…
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Priloga A: Vzorec anketnega vprašalnika
ANKETNI VPRAŠALNIK
Vpliv avtoceste na spremembe v socialni strukturi območja občine Ivančna Gorica
(diplomsko delo)

Pozdravljeni,
sem Klavdija Rogelj, študentka geografije in sociologije na ljubljanski Filozofski fakulteti. V
okviru izdelave diplomskega dela izvajam anketiranje o vplivu avtoceste na spremembe v
socialni strukturi območja občine Ivančna Gorica, zato Vas prosim za sodelovanje.
Za izpolnjevanje ankete potrebujete približno 5 minut. Anketni vprašalnik je anonimen, saj
bodo podatki, pridobljeni z njim, zbrani izključno za potrebe mojega diplomskega dela in
predstavljeni le v združeni obliki. Že vnaprej se Vam zahvaljujem za pomoč.

OSEBNI PODATKI
1. Spol:

a) ženski

b) moški

2. Starost:

a) do 25 let

b) 25-45 let

c) 46-65 let

d) nad 65 let

3. Stopnja (končane) izobrazbe: __________________________
4. Zaposlitveni status:

a) zaposlen

b) nezaposlen c) drugo: ______________

5. Ali ste se v občino Ivančna Gorica preselili?
a) ne
b) da - Koliko časa je minilo od kar ste se priselili?
manj kot 5 let

5-10 let

11-15 let

16-20 let

več kot 20 let

6. V kateri krajevni skupnosti živite sedaj? ________________________________________

7. V katerem kraju Vi ali člani Vaše družine najpogosteje opravljate naslednje dejavnosti?
a) Obisk vrtca ali šole: ________________________________________________________
b) Delo, zaposlitev: __________________________________________________________
c) Obisk zdravnika, zobozdravnika: _____________________________________________
d) Vsakodnevno nakupovanje (npr. hrana): _______________________________________
e) Večji nakupi (npr. oblačila, pohištvo):__________________________________________
f) Obisk banke, pošte: ________________________________________________________
g) Obisk frizerja: ____________________________________________________________
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h) Obisk maše, verouka ali druge verske dejavnosti: _________________________________
i) Udeležba pri kulturnih dejavnostih: ____________________________________________
j) Rekreacija, udeležba pri športnih dejavnostih: ____________________________________
8. Ali Vi ali člani Vaše družine sodelujete v prostovoljnih društvih ali dejavnostih:
-

znotraj krajevne skupnosti?

da

ne

-

v drugi krajevni skupnosti občine?

da

ne

-

zunaj občine?

da

ne

9. Kako pogosto berete Klasje – časopis občine Ivančna Gorica?
a) vedno

b) včasih

c) nikoli

10. Ali poznate akcijo »Prijetno domače«?

d) ne poznam Klasja

a) da

b) ne

11. Od 1 (sploh se ne strinjam) do 5 (zelo se strinjam) ocenite v kolikšni meri se strinjate s
spodaj navedenimi trditvami:
a) V svojem kraju se počutim varno

1

2

3

4

5

b) Svojim sosedom lahko zaupam

1

2

3

4

5

c) Če imam težave, se lahko obrnem na nekoga v svojem kraju

1

2

3

4

5

d) Ljudje v mojem kraju so pripravljeni pomagati svojemu sosedu

1

2

3

4

5

e) Če se v mojem kraju organizira čistilna akcija, se odzovem

1

2

3

4

5

f) V zameno za simbolično vsoto denarja, bi se bil/a pripravljen/a odreči delu svoje

1

2

3

4

5

g) Verjamem, da župan OIG dela v dobro vseh občanov

1

2

3

4

5

h) Ponosen sem, da sem prebivalec OIG

1

2

3

4

5

i) Zaradi bližine avtoceste je moja pot na delo krajša

1

2

3

4

5

j) Zaradi bližine avtoceste se večkrat kot nekoč odpravim po opravkih v bližnja

1

2

3

4

5

k) Zaradi bližine avtoceste se več ljudi priseli v OIG kot bi se sicer

1

2

3

4

5

l) Zaradi bližine avtoceste se več ljudi odloči ostati v OIG kot bi se sicer

1

2

3

4

5

m) Zaradi bližine avtoceste je prometna varnost v OIG večja kot bi bila sicer

1

2

3

4

5

n) Zaradi bližine avtoceste se OIG razvija hitreje kot bi se sicer

1

2

3

4

5

o) Zaradi bližine avtoceste je okolje v OIG bolj onesnaženo kot bi bilo sicer

1

2

3

4

5

zemlje/parcele, če bi jo uporabili za gradnjo nečesa, kar bi bilo v skupno dobro (npr.
ceste, kulturni dom ipd.)

mesta
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12. Naštejte prednosti življenja v občini Ivančna Gorica: _____________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
13. Naštejte slabosti življenja v občini Ivančna Gorica: _______________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
14. Ali kdaj razmišljate o selitvi iz občine Ivančna Gorica?
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a) da

b) ne

