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ZASNOVA TRAJNOSTNEGA RAZVOJA OBČINE HORJUL
Izvleček

Glavni namen diplomskega dela je predlagati smernice trajnostnega razvoja občine Horjul v
prihodnosti. Diplomska naloga v prvem delu opisuje in analizira pomen naravnogeografskih
ter družbenogeografskih značilnosti z vidika trajnostnega razvoja. V drugem delu so na
podlagi analize različnih strategij, programov in načrtov ocenjene možnosti trajnostnega
razvoja ter podani predlogi in smernice prihodnjega trajnostnega razvoja občine. Za občino
Horjul je značilno dobro ohranjeno naravno okolje, ki je posledica gospodarske nerazvitosti.
Biotska raznovrstnost in ohranjenost narave pa nudita velike možnosti za trajnostni razvoj.
Trajnostni razvoj v občini je šele na začetku, zato je potrebno spodbuditi njegovo udejanjanje
na različnih področjih. Kot pomembnejši predlogi trajnostnega razvoja so izpostavljeni:
ekološko kmetijstvo, ekološki turizem, trajnostna energetska oskrba, trajnostna prometna
ureditev ter trajnostna komunalna ureditev.
Ključne besede: občina Horjul, sonaravni razvoj, ekološko kmetijstvo, ekološki turizem

Abstract
The main intention of this thesis is to make a suggestion for sustainable development of
municipality of Horjul in the future. In the first part there are the description and analysis of
the meaning of natural and artificial geographical features from the prospective of sustainable
development. And in the second part there are based on the analysis of different strategies,
programmes and plans estimated chances of sustainable development and handed suggestions
for the development in the municipality’s future. Typical for the municipality of Horjul is well
preserved natural environment, that is a consequence of economic underdevelopment.
Biodiversity and well preserved nature offer great possibilities for sustainable development,
which is in municipality Horjul in its beginnings. And because it is at the beginning it must be
promoted for different areas. As the main suggestions for sustainable development are
exposed organic farming, ecotourism, sustainable energy supply, sustainable transport and
utility arrangements.
Key Words: municipality of Horjul, sustainable development, organic farming, ecotourism
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1

UVOD

Človek je že od nekdaj uporabljal različne surovine in vire energije. Njihova raba se je tekom
zgodovine povečevala. Naraščalo je tako število svetovnega prebivalstva kot tudi poraba
naravnih virov na prebivalca. Raba naravnih virov je prispevala k dvigu materialnega
blagostanja, s tem pa so se začele manjšati omejene zaloge ključnih neobnovljivih naravnih
virov. Tehnološki razvoj je omogočal intenzivnejšo rabo ključnih naravnih virov, vzporedno
pa so se povečevale tudi negativne okoljske posledice njihove predelave in potrošnje
(Plut, 2011).
Za trajnostni razvoj je potrebno spodbujati uvajanje novih življenjskih stilov, saj je temelj
trajnostnega življenja etika, pri kateri gre za medsebojno spoštovanje, skrb za druga bitja in za
Zemljo (Agenda 21…, 2014). Državne in lokalne institucije imajo pomembno vlogo pri
razvoju trajnostnega razvoja, saj ga lahko spodbujajo z izobraževanjem in osveščanjem
javnosti. Le osveščena zavest javnosti in pravilno ravnanje z naravo, ki smo jo od svojih
prednikov le podedovali, jo dobili v upravljanje in skrb ter jo moramo predati novim
generacijam čim manj poškodovano in čim bolj neokrnjeno, lahko zelo veliko pripomoreta k
zaščiti in varovanju našega okolja.
Obravnavano območje diplomskega dela je občina Horjul, ki leži v osrednji Sloveniji. V
občini Horjul je trajnostni razvoj šele v razvoju, vendar se obrisi in vizije trajnostnega razvoja
kažejo v lokalnih in regionalnih programih, ki obsegajo tudi obravnavano območje. K
trajnostnemu razvoju občine lahko veliko prispevajo lokalne institucije, vendar ima
najpomembnejšo vlogo pri udejstvovanju trajnostnega razvoja domačega kraja vsak
posameznik.
1.1

NAMEN IN CILJI

Namen diplomskega dela z naslovom »Zasnova trajnostnega razvoja občine Horjul« je
predstaviti in ovrednotiti osnovne naravnogeografske in družbenogeografske značilnosti
občine Horjul z vidika trajnostnega razvoja. Namen diplomskega dela je tudi opozoriti na
razvojne probleme ter ugotoviti, kateri geografski dejavniki lahko pomembno vplivajo na
prihodnji razvoj in predlagati trajnostne smernice bodočega razvoja občine Horjul.
Cilji diplomskega dela so:
- funkcijsko ovrednotiti naravnogeografske značilnosti z vidika trajnostnega razvoja,
- funkcijsko ovrednotiti družbenogeografske značilnosti z vidika trajnostnega razvoja,
- ugotoviti kateri so poglavitni naravni potenciali občine z vidika trajnostnega razvoja,
- analizirati občinske strategije in načrte z vidika vključenosti smernic trajnostnega razvoja,
- na podlagi pridobljenih informacij in ugotovitev predlagati smernice za prihodnji razvoj
občine.
Na podlagi namena in ciljev smo si pri snovanju diplomskega dela postavili naslednje
hipoteze:
· Razvoj občine Horjul je v uvodnem začetnem obdobju trajnosti.
· Občina Horjul ima glede na svoje naravnogeografske in družbenogeografske
danosti veliko možnosti za udejanjanje močnejšega prihodnjega trajnostnega
razvoja.
· Največji geografski potencial za trajnostni razvoj občine predstavljata ekološko
kmetijstvo in ekološki turizem.
1

1.2

METODOLOGIJA DELA

Izdelava diplomske naloge je potekala v več delovnih fazah. Prva faza je obsegala pogovor z
mentorjem, izbiro teme ter oblikovanje naslova. Sledilo je pregledovanje strokovne literature,
virov in kartografskega gradiva ter oblikovanje ciljev in hipotez. S pomočjo razpoložljive
literature in zbranih podatkov ter lastnih idej smo oblikovali kazalo in pričeli s pisanjem
diplomskega dela. Pri izdelavi grafov in preglednic smo uporabili podatke, ki smo jih dobili
na Statističnem uradu Republike Slovenije (v nadaljevanju SURS) ter na Agenciji Republike
Slovenije za okolje (v nadaljevanju ARSO). Pri oblikovanju kartografskega gradiva smo si
pomagali s spletnima atlasoma Geopedia in Atlas okolja. Iskanje literature je bilo včasih zelo
oteženo, zato smo nekatere podatke pridobili tako, da smo se osebno obrnili na posameznike
in institucije, ki so nam posredovali potrebne podatke (SURS, Občina Horjul, Kmetijsko
svetovalna služba, ustni viri…). Pri pisanju diplomskega dela je prevladovalo kabinetno delo,
terensko delo pa je obsegalo predvsem opazovanje in fotografiranje.
Diplomsko delo smo zaradi večje preglednosti razdelili na več poglavij. V uvodnem delu so
predstavljeni namen, cilji, hipoteze ter metodologija dela. V naslednjem poglavju smo na
kratko povzeli zgodovinski razvoj pojma trajnostni razvoj ter opredelili pojem. Sledi poglavje
geografski oris občine, kjer so predstavljene splošne značilnosti občine Horjul. V naslednjih
dveh poglavjih smo predstavili naravnogeografske in družbenogeografske značilnosti občine,
ki smo jih tudi funkcijsko ovrednotili. V zaključku diplomske naloge smo podali sklepne
misli in ovrednotili zastavljene hipoteze.
Osnovni raziskovalni pristop v diplomskem delu je geografski, kar pomeni, da je predmet
proučevanja geografsko okolje. Geografsko okolje je rezultat kompleksnih povezav med
naravo in človekovimi dejavnostmi, ki se medsebojno prepletajo in tvorijo pokrajinske
sisteme, ki jih je mogoče prostorsko in časovno proučevati (Plut, 2004).
Pri pisanju diplomskega dela smo uporabili funkcijski regionalnogeografski modelni pristop
(Slika 1.1), za katerega je značilen sintezni pristop proučevanja regionalnih sestavin in
povezav pri antropogeno povzročenemu preoblikovanju regije oz. pokrajine. Zaradi tesnih
zvez in medsebojnega součinkovanja med naravnogeografskimi in družbenogeografskimi
sestavinami okolja je geografsko okolje potrebno obravnavati kot enotni sistem in sicer kot
naravno okolje z antropogenimi sestavinami (Plut, 2004).
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Slika 1.1: Shematski prikaz metodološkega modela

ZASNOVA TRAJNOSTNEGA
RAZVOJA OBČINE HORJUL

FUNKCIJSKO VREDNOTENJE

FIZIČNOGEOGRAFSKE
ZNAČILNOSTI

DRUŽBENOGEOGRAFSKE
ZNAČILNOSTI

- naselja

- geološka zgradba

- značilnosti prebivalstva

- reliefne značilnosti
- podnebne značilnosti

- trajnostna energetska oskrba
prebivalstva

- hidrogeografske značilnosti

- prometna infrastruktura

- pedogeografske značilnosti

- komunalna infrastruktura

- biogeografske značilnosti

- gospodarska dejavnost

SMERNICE ZA PRIHODNJI TRAJNOSTNI
RAZVOJ V OBČINI HORJUL

EKOLOŠKO
KMETIJSTVO

EKOLOŠKI
TURIZEM

TRAJNOSTNA
ENERGETSKA
OSKRBA

TRAJNOSTNA
UREDITEV
PROMETNE
INFRASTRUKTURE
OSKRBA

TRAJNOSTNA
UREDITEV
KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
OSKRBA
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ZGODOVINSKI RAZVOJ IN OPREDELITEV POJMA TRAJNOSTNI RAZVOJ

Trajnostni oz. sonaravni razvoj je pojem, katerega definicija je zelo široka, zaradi česar so se
pojavile številne interpretacije in definicije. Koncept trajnostni/sonaravnosti je praviloma
pojmovan tridimenzionalno: okoljsko, gospodarsko in socialno (Plut, 2010). Pojem trajnostni
razvoj (ang. Sustainable Development) se je v svetovnem merilu uveljavil leta 1987 in sicer v
poročilu Naša skupna prihodnost (Plut, 1998). Tega leta je Brundtlandova komisija oz.
Svetovna komisija za okolje in razvoj oblikovala koncept trajnostnega razvoja, ki se glasi:
"človeštvo mora poiskati takšne oblike razvoja, ki bodo zadovoljile njegove trenutne potrebe,
pri tem pa ne bodo ogrožale zadovoljevanja potreb prihodnjih generacij" (Tome, 2006).
Prvo veliko mednarodno srečanje (Vrh o trajnostnem razvoju) je bilo sklicano leta 1992 v Rio
de Janeiru v Braziliji. Konference Združenih narodov (v nadaljevanju ZN) o okolju in razvoju
so se udeležili voditelji in ministri iz 179 držav. Glavno sporočilo, ki se je oblikovalo na
konferenci v Riu je bilo, da morata skrb za okolje in skrb za trajnostni razvoj postati
odgovornost celotnega sveta na mednarodni ravni. V Riu so sprejeli dva mednarodna
sporazuma, dve načelni izjavi in več ukrepov za trajnostni razvoj v svetu. Sklepni dokument
konference je Agenda 21 (Agenda 21…, 2014). Ta dokument vsebuje obsežen načrt za
uresničitev trajnostnega razvoja na vseh ravneh – svetovni, regionalni, državni in lokalni. Za
trajnostni razvoj je potrebno delovanje različnih udeležencev (mednarodnih organizacij, vlad,
podjetij in civilne družbe), ki je povezano z različnimi vidiki varovanja okolja, gospodarskega
razvoja in družbene povezanosti. Agenda 21 ima 40 poglavij z opisom stanja in potrebnimi
dejavnostmi za doseganje trajnostnega razvoja (Trajnostni razvoj…, 2104).
Junija 1997 se je v New Yorku sestala Generalna skupščina ZN. Njen namen je bil pregledati
in oceniti izvajanje Agende 21 ter ostalih sklepov sprejetih na konferenci v Riu 1992.
Ugotovitve so bile veliko razočaranje, saj se države niso držale dogovorov. Tako so v New
Yorku še enkrat potrdili Agendo 21 ter načela iz Ria in se ponovno dogovorili za globalno
partnerstvo. Z namenom, da bi ponovno preverili uresničevanje ciljev sprejetih leta 1992, se
je svetovni vrh ponovno sestal septembra 2002 v Johannesburgu. Rezultati so bili razočaranje,
saj so ugotovili, da svet ni dosegel načrtovanega napredka na področju trajnostnega razvoja
ter da sta se revščina in degradacija okolja v zadnjih desetih letih še povečali. Na konferenci
so sprejeli nove, manj obsežne cilje in načrte, katerim je manjkala predvsem časovna
opredelitev in konkretnost (Vintar, 2003).
Načela trajnostnega razvoja so sprejele številne države. Tudi Evropska unija je leta 2001
sprejela Strategijo trajnostnega razvoja, ki predvideva dolgoročno trajnostno politiko in
ukrepe na ekonomskem, socialnem področju ter na področju varstva okolja. Leta 2005 je
posebno skrb namenila klimatskim spremembam in uporabi čiste energije, dejavnikom, ki
ogrožajo zdravje človeštva, socialni enakosti, demografskim spremembam in preseljevanjem,
upravljanju z naravnimi viri, transportu, ki omogoča trajnostni razvoj ter odpravljanju
revščine (Tome, 2006). Zadnja konferenca ZN o trajnostnem razvoju (t. i. Rio + 20) je bila
leta 2012 v Riu de Janeiru. Glavni temi te konference sta bili: zeleno gospodarstvo v
kontekstu trajnostnega razvoja in institucionalni okvir za trajnostni razvoj. Poleg glavnih tem
so se na tej konferenci dotaknili tudi drugih področij: od prehranske varnosti do biotske
raznovrstnosti, trajnostnega turizma in mobilnosti, zdravja, pravic žensk in otrok. Zaključni
dokument konference se imenuje Prihodnost, ki jo hočemo (The Future We Want). Sprejetje
tega dokumenta je podprla tudi Slovenija in se s tem obvezala, da si bo prizadevala izvesti
sprejeta določila (United Nations…, 2014).
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3
3.1

GEOGRAFSKI ORIS OBČINE HORJUL
OMEJITEV OBMOČJA, LEGA IN POLOŽAJ

Občina Horjul je nastala 22. 11. 1998, ko se je na podlagi referendumske odločitve odcepila
od občine Dobrova – Horjul – Polhov Gradec. Površina občine je približno 33 km2 in se po
površini med vsemi slovenskimi občinami uvršča na 168. mesto. Glede na popis iz leta 2011
je občina štela 2872 prebivalcev (Občine v številkah…, 2014).
Občina leži v osrednji Sloveniji, približno 15 km zahodno od Ljubljane in meji na dve občini:
na občino Dobrova - Polhov Gradec in občino Vrhnika. Zaradi lege v Osrednji Sloveniji jo
uvrščamo v osrednjeslovensko statistično regijo.
Karta 3.1: Lega občine Horjul

Občina Horjul leži na stiku dinarsko-kraškega in alpskega sveta. Na severu meji na
Polhograjsko hribovje, na jugu pa na Ljubljansko barje. Po močvirnati dolini teče reka
Horjulščica, ki se pri naselju Dobrova združi z reko Gradaščico.
Upravno središče občine Horjul je naselje Horjul. V občini se nahaja 9 naselij, poleg Horjula
še: Podolnica, Zaklanec, Lesno Brdo, Ljubgojna, Samotorica, Koreno nad Horjulom,
Vrzdenec in Žažar.
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4.1

FUNKCIJSKO VREDNOTENJE NARAVNOGEOGRAFSKIH DEJAVNIKOV Z
VIDIKA TRAJNOSTNEGA RAZVOJA
GEOLOŠKE ZNAČILNOSTI

Geološka zgradba je pomemben pokrajinotvorni dejavnik, saj vpliva na reliefno podobo in
pokrajinsko razgibanost, nastanek in razvoj prsti, vodne razmere ter na živi svet in človeka
(Ogrin, Plut, 2009).
Geološka zgradba na območju občine Horjul je zelo pestra. Večji del površja gradijo
karbonatne kamnine (apnenec in dolomit), ki so s tektonskimi prelomi in ploščami
razlomljene v posamezne bloke.
Karta 4.1: Geološka zgradba na območju občine Horjul

6

Najstarejše kamnine se nahajajo na vzhodnem delu občine. Gre za kamnine iz obdobja
permkarbona, ko so nastajali glinasti skrilavec, alevrolit, peščenjak in konglomerat. Iz
permskega obdobja sta tudi grodenski peščenjak, ki se v manjšem obsegu pojavlja vzhodno
od Žažarja in severno od Horjula, ter dolomit, ki je pretežno porozen in zrnat.
Permokarbonske kamnine so tektonsko močno pretrte in poškodovane (Grad, Ferjančič, 1976;
Pleničar in sod., 1970).
Najbolj razširjeni sedimenti na območju občine so triasni skladi. Sedimenti skitske stopnje
(laporni apnenec, dolomit, peščen skrilavec, oolitni apnenec) so zaradi značilnega litološkega
razvoja in pogostih fosilnih ostankov med lažje določljivimi triadnimi plastmi. Na območju
občine je razširjen tudi dolomit, ki po razvoju obsega del anizične in ladinske stopnje.
Anizični stopnji pripada tudi laporni apnenec z rožencem. V dolinskem delu se pojavljajo
aluvialni nanosi potokov in rek, na območju naselja Horjul, kjer je največja razširitev reke
Horjulke, se pojavljajo jezerski in barski sedimenti (Grad, Ferjančič, 1976; Pleničar in sod.,
1970).
Tektonske razmere so na območju občine Horjul zelo zapletene. V geotektonskem oziru
prištevamo to območje Dinaridom kot južni veji alpidskega orogena. Na območju
prevladujejo prelomi s smerjo SZ-JV, v manjši meri se pojavljajo tudi prelomi prečno na to
smer. Poleg vertikalnih so ponekod ugotovljena tudi horizontalna premikanja. Močna
tektonska prelomnica nastopa med kraškim terenom in Ljubljanskim barjem. Borovniški
prelom poteka mimo Vrzdenca v smeri Butajnove. Ob tem prelomu je območje, ki je
vzhodneje, spuščeno (Grad, Ferjančič, 1976; Pleničar in sod., 1970).
4.1.1 Pomen za trajnostni razvoj
Območje občine gradijo tako karbonatne in nekarbonatne kamnine, kot tudi vodoprepustne in
vododržne kamnine. Z vidika trajnostnega razvoja je to velika prednost, predvsem pri
razmestitvi poselitve, kmetijstva, infrastrukture in turizma.
Strma pobočja in vrhove ter kraške planote gradita apnenec in dolomit, ki predstavljata
stabilna tla, hkrati pa sta tudi nosilca podzemnih voda, ki so bolj dovzetne za obremenjevanje
okolja. Nekarbonatne kamnine predstavljajo manjšo stabilnost tal. To pomeni, da se na teh
območjih ob izdatnejših padavinah pojavi polzenje tal in erozija. V dolini se pojavljajo
kvartarne naplavine (prod in pesek) in gline. Kvartarne naplavine so zaradi svoje prepustnosti
zelo občutljive na onesnaževanje okolja, kar predstavlja določen problem, saj je tu največja
gostota poselitve. Za razliko od kvartarnih naplavin imajo površine pokrite z glino majhno
nosilnost tal, kar je predvsem posledica manjše prepustnosti. Ta območja predstavljajo
problem za kmetovanje, saj so tu tla zelo zbita in za kmetovanje manj primerna.
Na območju občine Horjul se nahaja tudi severni del kamnoloma Lesno Brdo. Kamnolom
Lesno Brdo je aktivni kamnolom tehničnega gradbenega kamna, ki je bil leta 1991 zaradi
fosilov in same zgradbe razglašen za naravni spomenik. Poleg kamnoloma se na območju
občine pojavljata tudi dva večja peskokopa. Prvi, ki je večji, se nahaja na območju Samotorice
oz. na Prevalci, manjši se nahaja ob vznožju Kladnika in ni več v uporabi (Odlok o
občinskem…, 2013).
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Slika 4.1: Kamnolom pri Lesnem Brdu

Avtorica: Š. Božnar, 2014.

4.2

RELIEFNE ZNAČILNOSTI

Relief je eden izmed glavnih pokrajinskih dejavnikov, ki vplivajo na značaj pokrajine. Z
nadmorsko višino, naklonom površja, ekspozicijo in svojo izoblikovanostjo vpliva na naravne
prvine in določa prometnice, lego in obliko naselja ter gibanje prebivalstva (Ogrin,
Plut, 2009).
Karta 4.2: Višinski pasovi na območju občine Horjul
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Površje v občini je reliefno zelo razgibano. Občino obdaja hribovito obrobje. Severni del
občine pripada obronkom Polhograjskega hribovja. Tu se pojavljajo najvišji vrhovi občine, ki
segajo vse do 700 m visoko: Kožljek (788 mnv), Korena (729 mnv), Greben (726 mnv),
Prevalca (705 mnv) (Državna…, 1995). Hribovje se izravnava v Butajnovsko-Samotoriško
kraško planoto, za katero je značilno, da se na spodnjetriasnih lapornih apnencih in dolomitih
pojavijo kraške značilnosti. Tu najdemo kar nekaj kraških jam in brezen. V okolici naselij
Koreno nad Horjulom in Samotorice, kjer slemena preidejo v manjše planote se pojavljajo
tudi vrtače, uvale in suhe doline. Na strmih pobočjih, ki padajo proti Mali vodi in Horjulščici
se uveljavljajo predvsem rečno-denudacijski procesi (Gabrovec, 1990). Rečno-denudacijski
procesi se pojavljajo na območjih, ki so zgrajeni iz vododržnih kamnin. Tu prevladuje
površinski rečni odtok. Ločimo dve vrsti tega reliefa: destrukcijski in akumulacijski. Za
destrukcijski rečno-denudacijski relief, ki je rezultat erozije in denudacije, je značilno
prepletanje dolin in vmesnih slemen. Za akumulacijsko rečno-denudacijski relief je značilna
akumulacija gradiva, ki ga prenašajo reke in potoki (Ogrin, Plut, 2009). Na južnem delu
občine se raztezajo gričevja, ki v povprečju se segajo do višine 550 mnv: Lesno Brdo
(424 mnv), Špičasti hrib (387 mnv), Kisovec (504 mnv), Gradišče (547 mnv), Rožmanov vrh
(491 mnv) in Jeglejek (545 mnv) (Intihar, 2001).
Karta 4.3: Naklon površja na območju občine Horjul

Med hribovjem na severu in gričevjem, ki se razteza na južnem območju so površje
izoblikovale reke. Za Horjulsko dolino je značilno, da se večkrat razširi in zoži. V zgornjem
porečju reke Šujice in njenih pritokov se pojavljajo ozke grape, medtem ko se na območju
naselja Horjul dolina najbolj razširi. Melik (1959) pravi, da je razširitev doline posledica
tektonskega izvora. Zaradi nekdanjega jezera se tu nahajajo debele usedline gline.
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4.2.1

Pomen za trajnostni razvoj

Zaradi razgibanega reliefa so najugodnejša območja poselitve kvartarne terase in slemena,
kjer živi največ prebivalstva. Največ kmetijskih površin se nahaja v ravninskem delu. V višjih
predelih za kmetijstvo niso najbolj ugodni pogoji. Strma pobočja občine poraščajo gozdovi,
ki imajo pomembno ekološko in socialno funkcijo. Gozdovi poraščajo približno 59 % vseh
površin (Odlok o občinskem…, 2013), zato bi bila smiselna usmeritev v lesno industrijo.
Zaradi pokrajinske pestrosti bi se bilo primerno usmeriti v ekološko kmetijstvo in razvoj
turističnih kmetij.
4.3

PODNEBNE ZNAČILNOSTI

Po Ogrinovi (2009) klimatski tipologiji območje občine Horjul pripada zmerno celinskemu
podnebju zahodne in južne Slovenije oz. predgorskemu podnebju. Zaradi lege v zahodnem
delu Predalpskega hribovja in bližine dinarske pregrade, je za to območje značilna velika
namočenost. Za ta tip podnebja je značilen zmerno sredozemski (submediteranski) padavinski
režim s primarnim viškom padavin v jesenskem času (oktober, november), ko je povečana
frontalna dejavnost, ter sekundarnim konec pomladi oz. na začetku poletja (junij). Najmanj
namočeni meseci so na prehodu iz zime v pomlad, drugi minimum pa je poleti (julij, avgust).
Zime so na tem območju hladne in vlažne, poletja pa sorazmerno topla (Klimatski podatki…,
2014).
Občina Horjul nima meteorološke postaje, ki bi merila tako količino padavin kot temperaturo,
zato je klimadiagram izdelan iz podatkov za meteorološko postajo Vrhnika, ki se nahaja v
neposredni bližini.
Grafikon 4.1: Klimadiagram za vremensko postajo Vrhnika (310 mnv) v obdobju 1961-1990
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Vir: Klimatski podatki…, 2014. Avtorica: Š. Božnar, 2014.
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Iz klimadiagrama lahko razberemo, da so padavine sorazmerno enakomerno razporejene skozi
vse leto. Največ padavin je meseca junija (164 mm) ter meseca novembra (162 mm), medtem
ko je v zimskih mesecih (januar, februar) najmanj padavin. Letno pade tu povprečno
1594 mm padavin. Na izbranem območju je v povprečju 40-60 snežnih dni (Klimatski
podatki…, 2014). Povprečna letna temperatura občine Horjul je 8-10 oC. Povprečna januarska
temperatura je -1,2 °C medtem, ko je povprečna julijska 19,3 °C. V zimskih mesecih se na
območju občine pojavlja tudi toplotna inverzija (Klimatski podatki…, 2014).
4.3.1 Pomen za trajnostni razvoj
Z vidika funkcijskega vrednotenja podnebja je zelo pomembna letna razporeditev padavin ter
potek temperatur, saj vplivata tako na vodno oskrbo prebivalstva kot tudi na kakovost bivanja
prebivalstva ter na kmetijstvo in turizem.
Za kmetijstvo je zelo pomembno, da so padavine enakomerno razporejene skozi vse leto.
Poletni in jesenski višek pripomore k temu, da se v kmetijstvu izognejo poletni suši. Poleg
dežnih padavin so pomembne tudi snežne padavine. Snežne padavine vplivajo tako na vodno
zalogo kot tudi na vsakodnevno življenje ljudi. Snežne padavine vplivajo na mobilnost
prebivalstva ter na vse veje gospodarstva: promet, komunalo, turizem in kmetijstvo.
V vidika gospodarstva so pomembne tudi naravne nesreče kot so poplave in žled, ki se
pojavljajo na območju občine in prizadenejo predvsem kmetijska zemljišča, gozdove in
infrastrukturo.
Slika 4.2: Posledice žledoloma pozimi 2014

Avtorica: Š. Božnar, 2014.
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4.4

HIDROLOŠKE ZNAČILNOSTI

Na območju občine Horjul se nahajajo štirje večji vodotoki: Šujica, Horjulščica (oz.
Horjulka), Mala voda in Prosca (Odlok o občinskem…, 2013). Največji vodotok na izbranem
območju je reka Šujica imenovana tudi reka Horjulščica (Vovk, 1958). Horjulščica izvira v
hribovju pod Šentjoštom in se v povirnem toku imenuje Šujica (Mićić, Juvan; 2009). Reko
Šujico napajajo številni pritoki, ki imajo izrazit hudourniški značaj. Večja pritoka z leve strani
sta potoka imenovana Vrzdenščica in Breznica. Z desne strani reko Šujico napajajo manjši
potoki med njimi tudi potok Lipalca, Kisovnik in Bukalški graben (Vovk, 1958). Pri Lesnem
Brdu, pod Ferjanovim gričem, se reka Šujica združi s potokom Horjulko (Knapič, 2007) ter
nadaljuje pot pod imenom reka Horjulščica oz. reka Horjulka.
Karta 4.4: Vodotoki na območju občine Horjul

Reka Šujica v povirju kratek čas teče po razmeroma ozki dolini do Vrzdenca (I=35‰), ki se
nato razširi v Horjulsko dolino (I=2‰). Od tu do naselja Dobrova teče Horjulščica ponovno v
ozki dolini. Pri Dobrovi si skupaj z Gradaščico deli široko ravninsko območje do Kozarij (tik
nad zahodno ljubljansko obvoznico), kjer se Horjulščica kot desni in največji pritok izliva v
Gradaščico (I=4,3‰). Porečje Horjulščice spada v porečje Gradaščice, ki je veliko skupaj
154,3 km2 in ima zelo gosto rečno mrežo (Mićić, Juvan, 2009). Skupna dolžina reke
Horjulščice znaša 23,5 km. V primerjavi z Gradaščico je reka Horjulščica manj hudourniška,
kar je predvsem posledica drugačno oblikovanega porečja (velika razširitev doline pri
Horjulu) (Knapič, 2007). Njen strmec je zelo majhen, najmanjši je pri Horjulu (Intihar, 2001).
Reka Horjulščica sodi v porečje reke Save in v povodje Črnega morja.
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Slika 4.3: Reka Horjulščica

Avtorica: Š. Božnar, 2014.

Rečni režim prikazuje kolebanje vodnega stanja med letom, kar je v poglavitni meri odraz
časovne razporeditve padavin, izhlapevanja in zadrževanja podzemnih voda. Višek vodnega
stanja ali pretoka se zato ne ravna povsod in popolnoma po višku padavin (Kolbezen, 1998a).
Za vodotoke na območju občine Horjul je značilen dežno-snežni režim. Zanj je značilno, da
spomladanski snežni pretočni višek presega jesenskega dežnega. Primarni višek običajno
nastopi aprila, lahko tudi marca ali maja. Sekundarni višek vedno nastopi novembra, ki mu
sledi december. Primarni nižek nastopi poleti, običajno avgusta, redkeje septembra.
Sekundarni nižek nastopi pozimi (Kolbezen, 1998a). Poletni pretoki so zaradi manjše količine
padavin, visokih temperatur in velike evapotranspiracije nižji od zimskih pretokov (Ogrin,
Plut, 2009).
Grafikon 4.2: Povprečni srednji pretoki Šujice na vodomerni postaji Razori v obdobju 1961-1990
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Vir: Površinski vodotoki…, 1998. Avtorica: Š. Božnar, 2014.
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Specifični odtok nam pove, koliko vode odteče v sekundi z 1 km2 površine. Specifični odtok
za reko Horjulščico znaša 32,2 l/s/km2 (Kolbezen, 1998b). Odtočnost prikazuje odtočni
količnik, ki predstavlja razmerje med padavinami in odteklo vodo. Navadno ga navajamo v
odstotku od povprečne količine padavin. Odtočni količnik je podobno kot specifični odtok
izračunan za vodomerne postaje in njim pripadajoča vodozbirna zaledja ter za vmesna
območja, ki so omejena z elementi porečja (Kolbezen, 1998c). Odtočni količnik za reko
Horjulščico znaša 59,63 % (Površinski vodotoki…, 1998).
Celotno območje doline Horjulščice je poplavno in ima funkcijo naravnega zadrževalnika
visokih voda (Nagode, 2008). Dolina reke Horjulščice je vse od Vrzdenca do Brezja poplavno
ogrožena. Poplave se najpogosteje pojavljajo v spomladanskih in jesenskih mesecih. V
preteklosti so bile na celotnem področju izvedene melioracije. Leta 1957 je bila prestavljena
in regulirana struga Horjulščice, tako da so položne brežine omogočale razlitje visokih vod po
bližnjih poplavnih zemljiščih. Visoke vode prav tako zadržujejo oz. zajezujejo številni
obstoječi mostovi na Horjulščici (Mićić, Juvan, 2009).
Karta 4.5: Poplavna ogroženost na območju občine Horjul

4.4.1 Pomen za trajnostni razvoj
Vodni viri so eden izmed najpomembnejših obnovljivih naravnih virov. Horjulščica je bila v
preteklosti pomemben vir energije, saj je na njej delovalo sedem mlinov ter žaga (Intihar,
2001). Za izkoriščanje hidroenergetskega potenciala reke Horjulščice kot obnovljivega vira
energije pa bi bilo potrebno izvesti dodatne študije. Glede na dejansko stanje ocenjujemo, da
pretok reke Horjulščice (sQs= 1,51 m3/s) ni dovolj velik za pridobivanje energije (Lokalni
energetski koncept…, 2012).
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Zelo pomembno je, da znamo in zmoremo varovati območja, ki so izrednega pomena za
oskrbo občine s pitno vodo. Pomembno je tudi, da skrbimo za površinske vodotoke, ki jih
ogrožata kmetijstvo in poselitev. Na območju občine je potrebno tako urediti kanalizacijske
sisteme, postaviti več čistilnih naprav, urediti vodovarstvena območja in poskrbeti za
zmanjšanje uporabe zaščitnih sredstev v kmetijstvu.
Ob melioriranih strugah vodotokov tako predlagamo ohranjanje naravne vegetacije, vendar z
vsakoletnim čiščenjem vegetacije in odpadkov, saj se na ta način omogoča normalen pretok
vode in zmanjša nevarnost poplav.
4.5

PEDOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI

Na območju občine Horjul se pojavljajo različni tipi prsti, ki so nastali kot posledica
delovanja različnih pedogenetskih dejavnikov. Pedogenetski dejavniki, ki vplivajo na
nastanek prsti so: matična podlaga, podnebje, reliefne značilnosti, hidrološke značilnosti,
človek in čas (Lovrenčak, 1994).
Karta 4.6: Tipi prsti na območju občine Horjul
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Najbolj zastopan tip prsti, ki se pojavlja na območju občine je rendzina. To so razmeroma
razvite, vendar zelo plitve bazične prsti, ki nastajajo na apnencu in dolomitu. Drugi najbolj
zastopan tip prsti na območju občine je distrično rjava prst, ki se je razvila na permokarbonskih skrilavih glinavcih in peščenjakih. Te prsti so debele, vendar kisle in manj
rodovitne. Pojavljajo se na nižjih nadmorskih višinah. Na nižjih nadmorskih višinah so se
razvile tudi distrične rjave prsti na klastičnih kamninah (Pedološka karta, 2014). Na
apnenčastih in dolomitnih slemenih so se razvile rjave pokarbonatne prsti, ki nastanejo kot
netopni ostanek preperevanja apnenca in dolomita (Ogrin, Plut, 2009).
V rečnih dolinah so se na rečnih nanosih razvile mlade obrečne prsti. V dolinskem dnu, kjer si
je reka Horjulščica ustvarila svojo strugo, pa se pojavljajo evtrični hipogleji. Te prsti so se
razvile blizu površja in so stalno ali občasno zalite z vodo. V njih prevladujejo procesi, ki so
posledica slabe prepustnosti in anaerobnih pogojev (Pedološka karta, 2014).
Na območju občine se pojavljajo tudi psevdogleji in evtrična rjava prst. Psevdogleji so se
razvili na ravnem reliefu z izpranim površinskim horizontom, ki je občasno zasičen z vodo
(Pedološka karta, 2014). Evtrična rjava prst se je razvila na bazičnih in nevtralnih kamninah.
Ta prst vsebuje veliko hranil in je zelo rodovitna (Ogrin, Plut, 2009).
4.5.1 Pomen za trajnostni razvoj
Rodovitnost je zmožnost prsti, da redno daje zadovoljiv pridelek. Odvisna je od hranil,
strukture, deleža organskih prsti, odtekanja vode itd. (Lovrenčak, 1994).
Zaradi reliefnih značilnostih se v ravninskem delu doline Horjulščice, kljub slabši
rodovitnosti, pojavlja največji delež kmetijskih površin. Na teh površinah je za dosego
pridelka potrebno dodajati mineralna gnojila. V preteklosti so na tem območju opravili tudi
številne melioracije. To je tudi območje zgostitve prebivalstva, ki vpliva na obremenjevanje
okolja. Na onesnaževanje prsti vplivajo tudi uporaba zaščitnih sredstev in promet, zato je
kmetijstvo potrebno preusmeriti v integrirano in ekološko pridelavo.
Strma in nedostopna pobočja v občini poraščajo gozdovi, ki imajo pomembno ekološko,
socialno in krajinsko vlogo.
4.6

BIOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI

Pestra geološka sestava, podnebne, hidrološke in pedološke razmere ter razgiban relief so
ključni dejavniki, ki vplivajo na biotsko raznovrstnost (Ogrin, Plut, 2009).
Prevladujoče rastje na območju občine Horjul je gozdno rastje. Gozdovi poraščajo približno
59 % vseh površin in imajo pomembno ekološko, socialno in krajinsko vlogo (Odlok o
občinskem …, 2013). V teh mešanih gozdovih prevladuje bukev, vse bolj je razširjena tudi
smreka (Intihar, 2001). 37 % površin v občini prekrivajo kmetijske površine (Odlok o
občinskem…, 2013). Zaradi težko dostopnega terena med njimi prevladujejo travniki. V
ravninskem delu v dolini reke Horjulščice so zaradi slabše rodovitnosti prsti v preteklosti
izvedli številne melioracije, s katerimi so pridobili njivske površine. Na samem dnu doline
uspevajo barjanski travniki (Raba tal, 2014).
Na močvirnatih tleh v okolici Horjula uspeva močvirska logarica ali močvirski tulipan, ki je
zaradi izsuševanja travnikov vedno redkejša. Na območju Horjula je tudi dobro rastišče gob.
Na južnem pobočju Korene uspeva zelo redka rastlina črmeličje ali mačje uho (Intihar, 2001).
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Karta 4.7: Raba tal na območju občine Horjul

Varovana območja kažejo na dobro naravno ohranjenost ozemlja ter bogastvo kulturne
dediščine. Po drugi strani varovana območja prinašajo tudi omejitve, ki jih je potrebno
upoštevati pri razvoju dejavnosti v prostoru ter pri izkoriščanju različnih naravnih virov in
uporabi različnih energetskih sistemov (Lokalni energetski koncept…, 2012).
Na območju občine Horjul je evidentiranih več varovanih območij narave (Lokalni energetski
koncept…, 2012):
– ekološko pomembno območje Vrzdenec,
– območje Natura 2000 Vrzdenec (SI3000013),
– naravne vrednote Horjulka, Prosce in Male vode.
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Karta 4.8: Varovana območja narave na območju občine Horjul

Na ekološkem območju travniškega habitata na Vrzdencu najdemo črtastega medvedka
(Callimorpha quadripunctaria) in malega podkovnjaka (Rhinolophus hipposideros). Del
zavarovanega območja Natura 2000 je tudi Pajsarjeva jama (Območja v Sloveniji, 2014).
Na območju občine se nahajajo tudi številne jame in brezna, za katere je značilna velika
pokrajinsko-ekološka občutljivost.
Gozdovi, travniški habitati in podzemni svet so življenjski prostor številnim rastlinam in
živalim. Na območju Horjula najdemo različne živalske vrste vse od divjadi, ptičev, plazilcev
do dvoživk. Tu lahko vidimo tudi muflona, ki je bil umetno naseljen in je zaščiten. V višjih
predelih, kjer je veliko plodovnega rastja in miru je svoj življenjski prostor našel tudi divji
petelin (Intihar, 2001).
4.6.1 Pomen za trajnostni razvoj
Pomembno je, da različne gospodarske dejavnosti, poselitev in promet prilagodimo naravnim
zmožnostim. Z regulacijo struge in melioracijami so v preteklosti na tem območju pridobili
številne kmetijske površine. Vendar so s temi posegi v okolje in z uporabo prekomernih gnojil
prebivalci občine povzročili izginotje številnih rastlinskih in živalskih vrst. Za ohranitev
ogroženih rastlinskih in živalskih vrst je potrebno paziti pri poseganju v naravno okolje.
Predvsem kmetijstvo bi se moralo usmeriti v integrirano oz. ekološko pridelavo. Tudi z vidika
poselitve in gradnje infrastrukture je pomembno, da ne posegamo na ogrožena območja.
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5

5.1

FUNKCIJSKO VREDNOTENJE DRUŽBENOGEOGRAFSKIH DEJAVNIKOV Z
VIDIKA TRAJNOSTNEGA RAZVOJA
POSELITEV IN RAZVOJ NASELIJ

Občino Horjul zaznamuje pestra in zanimiva preteklost. Kdaj so prvi prebivalci prišli na
območje občine ni znano, vendar zgodovinski viri kažejo, da sega začetek naseljevanja v
rimsko dobo, natančneje v čas vladanja Julija Cezarja. O tem priča tudi izvor naselja Horjul,
ki izvira iz besede Forjul, kar pomeni njegov vrt. Danes na območju občine ne najdemo več
ostankov rimske dobe, tudi od ostankov srednjeveških gradov ni ostalo več veliko. So pa lepo
vidni ostanki turških taborov, o čemer pričata utrdba in obzidje sv. Urha iz 15. in 16. stoletja.
Na območju občine se nahajajo tudi številni cerkveni spomeniki iz gotskih, romanskih in
baročnih časov. Najbolj znamenita je cerkev sv. Kocijana na Vrzdencu z najstarejšimi
freskami v Sloveniji (Marolt, 2008; Kalan, 2011).
Ljudje so to območje poselili v času t. i. notranje poselitve v obdobju med 10. in 15.
stoletjem. V poznem srednjem veku se je zgodila t. i. višinska kolonizacija hribovskih
predelov. Sama oblika naselij in gostota poselitve je odvisna predvsem od reliefnih
značilnostih. Prvotna naselitev se je koncentrirala ob spodnjem toku reke Horjulščice ter ob
obrobju gričevij. Danes se v dolinah pojavljajo predvsem gručaste vasi in zaselki, v
hribovitih predelih pa prevladujejo samotne kmetije. Kljub temu, da je dolina s širokim in
ploskim dnom brez izrazitejših teras, ki bi nudile varnost, precej poplavna, je tu poselitev
največja. Prvotna naselja so se razvila na območjih, kjer so bila varna pred poplavami, danes
pa se pozidava izvaja tudi na območjih, ki so bila v preteklosti že izpostavljena visokim
vodam (Nagode, 2008).
Tekom zgodovine so prebivalce na območju občine doletele številne nesreče in revščina, ki so
botrovale temu, da so se prebivalci začeli izseljevati v Ameriko. Tudi čas prve in druge
svetovne vojne je prizadel prebivalce (Intihar, 2001). Vendar se je občina kljub temu po drugi
svetovni vojni z nastankom dveh industrijskih podjetij, Metrel in Rašica, začela gospodarsko
razvijati (Marolt, 2008; Kalan, 2011).
Od leta 1965, ko je bila ustanovljena Krajevna skupnost Horjul, je območje današnje občine
spadalo pod okrilje občine Ljubljana – Vič - Rudnik. S spremenjeno ustavo, ki je uvedla
lokalno samoupravo, je bila Krajevna skupnost Horjul od leta 1994 do leta 1998 del občine
Dobrova – Horjul - Polhov Gradec. Prebivalci območja KS Horjul z življenjem v novo nastali
občini niso bili zadovoljni. Tako je na podlagi referendumske odločitve 21. 6. 1998 nastala
nova občina Horjul. Pri sami ustanovitvi občine je velik problem predstavljala prav njena
majhnost, saj z 2600 prebivalci ni dosegla predpisanih pogojev. Vendar so geografska
raznolikost, bogata zgodovinska dediščina ter razvita infrastruktura zadoščala za ustanovitev
samostojne občine (Marlot, 2008). Na območju občine, ki obsega 9 naselij: Horjul, Podolnica,
Zaklanec, Lesno Brdo, Ljubgojna, Vrzdenec, Žažar, Samotorica in Koreno nad Horjulom,
prebiva 2909 prebivalcev (Občine v številkah…, 2014). Na celotnem območju občine,
predvsem v gričevnatem delu, se pojavljajo območja razpršene poselitve. Na teh območjih je
značilna nizka gostota poselitve in pojav samotnih kmetij, zaselkov ter razdrobljenih in
razpršenih oblik strnjenih naselij (Odlok o občinskem …, 2013).
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Karta 5.1: Naselja v občini Horjul

Vir podatkov: GURS, 2014. Avtorica: Š. Božnar, 2014.

Horjul je večje gručasto središčno naselje, ki leži približno 16 km zahodno od Ljubljane in je
največji kraj v občini. Naselje se je razvilo v zgornjem, levem razširjenem delu doline
Horjulščice. Na jugu se razprostira zaselek Lipalce.
Slika 5.1: Pogled na naselje Horjul in dolino Horjulščice

Avtorica: Š. Božnar, 2014.
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Horjul je upravno središče občine, ki se gospodarsko razvija. Ima osnovno šolo z vrtcem,
trgovino z živili, gostilno, pošto, zdravstveni dom, lekarno, dom za starejše občane,
bankomat, specializirane trgovine, bencinsko črpalko, športno-rekreacijski center, športno
dvorano, kulturni dom in je tudi sedež župnije. V Horjulu je tudi veliko obrtnikov in
podjetnikov. Največji podjetji v kraju sta Metrel in Argo, ki zaposlujeta številne domačine. V
naselju se nahajajo tudi številni kulturni spomeniki, ki pričajo o bogati zgodovini (Krajevni
leksikon Slovenije, 1985; Intihar, 2001).
Podolnica je deloma razloženo naselje z gručastim jedrom. Je prva vas v horjulski občini, ki
je še do nedavnega imela prevladujoč kmečki videz, danes pa gospodarsko zelo napreduje.
Nad vasjo se dviga 426 m visok dolomitski grič s cerkvijo sv. Urha. Obstajajo domneve, da je
bilo pri cerkvi prazgodovinsko naselje. Cerkev je bila nekoč utrjena, štirje stolpiči pa so
vaščanom služili za shrambo in obrambo pred Turki. Tabor na sv. Urhu je zaščiten kulturni
spomenik (Krajevni leksikon Slovenije, 1995; Slabe, 2006).
Zaklanec je gručasto naselje, ki leži ob cesti Dobrova-Horjul, zahodno od cerkve sv. Urha.
Vas leži na prisojnem predelu hriba Greben (772 m). Večina hiš v Zaklancu je novejših. Vas
je namreč leta 1920 pogorela, leta 1943 pa so vas bombardirali tudi Nemci. Tu so se nekoč
ukvarjali predvsem s kmetijstvom in gozdarstvom, danes pa kraj gospodarsko zelo napreduje.
V vasi najdemo kar nekaj obrtnikov ter gostilno (Krajevni leksikon Slovenije, 1995; Slabe,
2006).
Slika 5.2: Pogled na naselje Zaklanec in cerkev Sv. Urha

Avtorica: Š. Božnar, 2014

Lesno Brdo je razloženo naselje, severni del sodi v horjulsko občino, drugi del spada k občini
Vrhnika. Vas leži poleg graščine na nižji vzpetini južno od Zaklanca in Horjula. Leta 1961 so
domačini izkopali dva poskusna kamnoloma. V rdečem, kot so ga poimenovali, so kopali
rdeči marmor, v drugem so kopali črni marmor. V kamnolomu najdemo tudi primerke
zanimivih fosilov.
Največjo znamenitost v kraju predstavlja grad, ki je stal v bližini razvalin prejšnjega gradu.
Grad je bil med drugo svetovno vojno uničen. Razvaline gradu so podarili sedanjemu
lastniku, ki je obnovil graščino. Ohranjen je še srednjeveški vodnjak (Krajevni leksikon
Slovenije, 1995; Intihar, 2001).
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Ljubgojna je gručasto naselje, ki leži zahodno od Horjula. Julija 1942 so Italijani vas v celoti
požgali, zato so tu v večini novejše hiše. V vasi najdemo še nekaj enojnih kozolcev, ki pričajo
o tem, da se tukaj še ukvarjajo s kmetijstvom. V vasi je vse več obrtnikov ter samostojnih
podjetnikov in dve trgovini z gradbenim materialom (Krajevni leksikon Slovenije, 1995;
Intihar, 2001). Ena izmed posebnosti vasi je ohranjena stara kovačija ter običaj pokanja z
možnarji za veliko noč (Krajevni leksikon Slovenije, 1995; Intihar, 2001).
Žažar je gručasto naselje, ki na južni strani meji na občino Vrhnika. Leži na valoviti planoti
in se prvič omenja leta 1326. Največja znamenitost v vasi je gotska cerkev sv. Ane. Na hribu
Gradišče so odkrili tudi prazgodovinska grobišča z obzidjem in zlato žlico, ki je dokaz, da je
nekoč tu stal grad oz. utrdba.
V vasi Žažar je zaslediti pravi utrip podeželja. Tu lahko vidimo lepo ohranjene hiše in kozolce
ter stare običaje. Vas je najbolj prepoznavna po gasilskih uspehih tako na občinski in regijski
kot tudi na državni ravni. Članice gasilskega društva se lahko pohvalijo tudi z naslovom
gasilskih olimpijskih prvakinj. V Žažarju je urejeno tudi smučišče (Krajevni leksikon
Slovenije, 1995; Intihar, 2001).
Vrzdenec je gručasto naselje, ki leži na nižji vzpetini v dolini reke Šujice. K naselju, ki leži
na prisojni strani doline uvrščamo tudi zaselke Zagorica, Gošavje in Kisovnik. Vas se prvič
omenja leta 1309. Ime vasi izhaja iz besede studenec, saj ta izvira sredi vasi. V dnu mokrotne
doline prevladujejo travniki, medtem ko se njive pojavljajo na višjih predelih.
Slika 5.3: Pogled na naselje Vrzdenec

Avtorica: Š. Božnar, 2014.

V vasi je največja znamenitost romanska cerkev sv. Kocijana iz 13. stoletja. Freske v cerkvi
so iz 14., 15., in 16. stoletja. V Vrzdencu imajo tudi mini etnografski muzej. Na obrobju vasi
se nahaja družinski živalski vrt ter kmetija Ajda, ki je znana bo biodinamičnem kmetovanju.
V bližini vasi se nahaja tudi 90 m dolga Zamejška jama (Krajevni leksikon Slovenije, 1995;
Intihar, 2001).
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Samotorica je razložena hribovska vasica, ki leži na prisojnem predelu dolomitskega
Kožljeka. K Samotorici spadata tudi zaselka Seč in Zanožje. Jedro vasi, ki je prvič omenjena
leta 1340, predstavlja cerkev sv. Mihaela.
Prebivalstvo se tu ukvarja s kmetijstvom, prevladujeta predvsem živinoreja in gozdarstvo. Pri
kmetiji Hlipč se ukvarjajo tudi s kmečkim turizmom. Za Samotorico je značilno, da je
demografsko ogrožena, saj so se mladi začeli odseljevati v dolino (Krajevni leksikon
Slovenije, 1995; Intihar, 2001).
Koreno nad Horjulom je razloženo naselje, ki leži v južnem predelu Polhograjskega
hribovja, na slemenu severno od Horjula. K naselju spadajo zaselki Ulaka, Za Brdom, Slevica
in Zaklanec. Vas, ki se prvič omenja leta 1455, je bila med drugo svetovno vojno požgana,
zato je večina hiš novejših, saj je stara dediščina izginila.
Koreno je 729 m visoka razgledana točka, ki je ob vikendih med najbolj obiskovanimi. Že od
daleč vidna cerkev sv. Mohorja in Fortunata (konec 15. stoletja) je ena izmed najstarejših
cerkva v občini. Poleg cerkve lahko obiskovalci obiščejo tudi turistični kmetiji, ki sta znani po
domačih dobrotah (Krajevni leksikon Slovenije, 1995; Intihar, 2001).
5.2

ZNAČILNOSTI PREBIVALSTVA

Prebivalstvo je eden izmed najhitreje spreminjajočih se pokrajinskih elementov, ki je zelo
odvisen od naravnih razmer, hkrati pa se odziva tudi na družbene spremembe (Atlas
Slovenije, 2006).
5.2.1 Gostota poselitve
Preglednica 5.1: Naselja v občini Horjul po številu prebivalcev, površini in gostoti poselitve leta 2013
Prebivalstvo Površina teritorialne enote
Gostota naseljenosti
NASELJE
(km2)
(preb./km2)
SKUPAJ
1358
4,6
294,5
Horjul
Koreno nad
104
4,4
23,6
Horjulom
120
1,8
68,3
Lesno Brdo
Ljubgojna

162

0,8

191,7

Podolnica

213

2,2

95,3

Samotorica

68

5,2

13,1

Vrzdenec

507

5,7

88,6

Zaklanec

206

2,9

71,6

Žažar

171

4,9

34,9

OBČINA HORJUL

2909

32,5
89,5
Vir podatkov: Število prebivalcev…, 2013. Avtorica: Š. Božnar, 2014.

Zaradi pokrajinske pestrosti, občina Horjul ni enakomerno naseljena. Gostota naseljenosti v
občini Horjul znaša 89,5 preb./km2, kar je pod slovenskim povprečjem (101,4 preb./km2).
Najgosteje poseljeni naselji v občini sta Horjul (294,5 preb./km2) in Ljubgojna
(191,7 preb./km2), medtem ko sta najredkeje poseljeni naselji Samotorica (13,1 preb./km2) in
Koreno nad Horjulom (23,6 preb/km2) (Število prebivalcev…, 2013).
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Karta 5.2: Število prebivalcev v občini Horjul po naseljih leta 2013

5.2.2 Spolna in starostna sestava
Spolna sestava prikazuje številčni odnos med moškim in ženskim prebivalstvom in v veliki
meri določa fiziološke značilnosti prebivalstva. Starostna sestava prikazuje število
prebivalcev po dopolnjenih letih starosti oz. starostnih obdobjih. Starostna sestava nam
pokaže vitalnost prebivalstva, saj prikazuje zgodovinski razvoj prebivalstva, odseva sedanjost
in nakazuje bodoči razvoj prebivalstva (Perko, 1998).
Število prebivalcev v občini stalno narašča. Leta 2013 je v občini tako prebivalo 2909
prebivalcev, od katerih je bilo 1446 moških in 1463 žensk (Število prebivalcev…, 2013).
Tako kot na državni ravni, tudi v občini Horjul prevladuje prebivalstvo v starosti 15-64 let
(65 %), deleža mladega prebivalstva (0-14 let) in starega prebivalstva (nad 65 let) pa sta
17,5 %. To razmerje nam pove, da je leta 2013 bila vrednost indeksa staranja v občini (99,8),
kar je nižje od vrednosti indeksa staranja v celotni Sloveniji (118,1). Povprečna starost v
občini je znašala 40,5 let (Število prebivalcev…, 2013).
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Grafikon 5.1: Prebivalstvena piramida občine Horjul za leto 2013
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Vir podatkov: Število prebivalcev…, 2013. Avtorica: Š. Božnar, 2014.

Najvišji delež mladega prebivalstva je v Vrzdencu (18,9 %), medtem ko je najnižji delež
mladega prebivalstva v naselju Samotorica (13,2 %). V naselju Samotorica je tudi najnižji
delež zrelega prebivalstva (55,9 %) ter najvišji delež prebivalstva starejših od 65 let (30,9 %).
Najvišji delež prebivalstva v starosti 15-64 let je v naselju Lesno Brdo (76,7 %), kjer je tudi
najnižji delež starejših od 65 let (10 %) (Število prebivalcev…, 2013).
Prebivalstvo občine spada med starejše prebivalstvo. Trend staranja se bo predvsem zaradi
nizke rodnosti nadaljeval tudi v bodoče. V občini se bodo v prihodnosti tako srečevali s
problemom demografsko ogroženih območjih, predvsem v naseljih, ki so težje dostopna. Ta
problem se že pojavlja v naselju Samotorica. Občina bo v bodoče primorana investirati tudi v
gradnjo novega doma za starejše občane oz. v razširitev obstoječega, ki je že sedaj polno
zaseden. Če se bo trend staranja prebivalstva nadaljeval, bodo v prihodnosti potrebno tudi
združevanje šol in vrtcev, kar pomeni zmanjšanje števila zaposlitev. Zaradi pomanjkanja
mlade delovne sile, bodo propadala domača podjetja in kmetije, posledično pa se bo povečal
tudi problem zaraščanja kmetijskih površin. V občini bi tako morali poiskati rešitve, s
katerimi bi obdržali mlade in povečali rodnost v občini.
5.2.3 Naravno in selitveno gibanje prebivalstva
Rast števila prebivalstva v občini je odvisna od naravnega prirastka in selitev. Naravni
prirastek je razlika med rodnostjo in umrljivostjo (Atlas Slovenije, 2006). Iz spodnjega
grafikona lahko razberemo, da je za občino Horjul značilno, da ima v obdobju od leta 1999 do
2012 pozitiven naravni prirastek, izjema je le leto 2005, ko je naravni
prirastek negativen
(-1,5 ‰). Tudi skupni prirast v tem obdobju je v občini večinoma
pozitiven, izjema so: leto 2002 (-1,1 ‰), leto 2005 (-2,2 ‰) ter leto 2011 (-1,7 ‰), ko je
negativen. V letih 2002 in 2007 se je iz občine izselilo več prebivalcev kot se jih je vanjo
priselilo, medtem ko je za leto 2005 značilno, da je bil naravni prirastek manjši od
selitvenega. Ravno nasprotno se zgodi leta 2009, ko je selitveni prirast (21,2 ‰) višji od
naravnega (0,7 ‰). Skupni prirast tako znaša (21,9 ‰) (Naravno in selitveno gibanje…,
2012).
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Grafikon 5.2: Naravno in selitveno gibanje prebivalstva v občini Horjul
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Vir podatkov: Naravno in selitveno gibanje…, 2012. Avtorica: Š. Božnar, 2014.

Število živorojenih je bilo leta 2012 višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1000
prebivalcev je bil pozitiven, znašal je 4,1 ‰ (v Sloveniji 1,3 ‰). Leta 2012 se je v občino
priselilo več prebivalcev kot se jih je iz nje odselilo. Selitveni prirast na 1000 prebivalcev je
bil pozitiven in je znašal 10,4 ‰. Skupni prirast na 1000 prebivalcev v občini je bil tako
pozitiven, znašal je 14,5 ‰ (v Sloveniji 1,6 ‰).
Vzroki za emigracijo so predvsem ekonomski. Izseljujejo se predvsem mladi in izobraženi, ki
v občini ne dobijo ustrezne zaposlitve. V večini so imigracije vezane na meščane, predvsem
na mlade družine in upokojence iz bližnje Ljubljane ter sosednjih občin, ki se v želji po
umirjenem življenju preselijo iz mesta na podeželje. Del imigracij je vezan tudi na sklepanje
zakonskih zvez.
5.2.4 Socioekonomske značilnosti
Leta 2013 je bilo v občini 53,5 % delovno sposobnih prebivalcev. Od tega jih je bilo 49,6 %
delovno aktivnih, kar je manj od slovenskega povprečja (53,3 %). V občini je bilo
registriranih 7,3 % brezposelnih oseb. V občini je bilo leta 2013 tudi 46,5 % delovno
neaktivnih prebivalcev, mednje sodijo predvsem učenci, dijaki, študentje in upokojenci
(Socioekonomske značilnosti…, 2013).
Preglednica 5.2: Izobrazbena sestava prebivalcev v občini Horjul leta 2013
Osnovnošolska ali manj Srednješolska Višješolska, visokošolska
248
638
230
Horjul
39
37
10
Koreno nad Horjulom
22
58
24
Lesno Brdo
33
81
19
Ljubgojna
47
115
16
Podolnica
31
26
2
Samotorica
110
227
74
Vrzdenec
37
111
23
Zaklanec
43
79
19
Žažar
HORJUL
610
1372
417
Vir podatkov: Socioekonomske značilnosti…, 2013. Avtorica: Š. Božnar, 2014.
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Izobrazba je dober pokazatelj družbene razvitosti. Od 2399 prebivalcev občine, ki so starejši
od 15 let, jih je 25,4 % imelo dokončano samo osnovnošolsko izobrazbo. Večina občanov ima
dokončano srednješolsko izobrazbo (57,2 %). 17,4 % prebivalcev ima dokončano višješolsko
oz. visokošolsko izobrazbo. Ta delež se iz leta v leto povečuje (Socioekonomske
značilnosti…, 2014).
5.3

GOSPODARSTVO

Na območju občine so se v preteklosti ukvarjali z različnimi gospodarskimi dejavnostmi.
Najpomembnejši gospodarski dejavnosti sta bili kmetijstvo in gozdarstvo. Domačini so kopali
tudi črni in rdeči marmor v kamnolomu na Lesnem Brdu ter železovo rudo na Pečevju pod
Grebenom. V občini je bila razvita obrt, saj poljedelstvo ni bilo dovolj za preživetje. Ukvarjali
so se z vozarstvom, kolarstvom, tkalstvom, čevljarstvom, kovaštvom, mlinarstvom,
pekarstvom, žganjekuho, čebelarstvom, pletarstvom in mizarstvom. Razvita je bila tudi
umetna obrt, čipkarstvo (Intihar, 2001).
5.3.1 Kmetijstvo
Kmetijstvo je gospodarska dejavnost, ki ima večfunkcionalno vlogo v prostoru. Poleg
osnovne pridelovalne (oskrba prebivalcev s hrano) ima tudi druge funkcije: strateško
(ohranjanje proizvodnih potencialov za čas motene oskrbe), poselitveno (ohranjanje
poseljenosti tudi v območjih z omejenimi dejavniki za življenje in gospodarjenje), ekološko
(vzdrževanje naravnega ravnotežja v prostoru), socialno (zagotavljanje zaposlenosti
določenega dela ruralnega prebivalstva) in kulturno (ohranjanje naravne in kulturne dediščine
v prostoru) (Cunder, 2005).
Z vidika naravnogeografskih dejavnikov je območje občine Horjul zelo pestro in raznoliko.
Kljub temu, da območje občine sodi v območja z omejitvenimi dejavniki za kmetovanje, je
kmetijstvo tu že od nekdaj zelo pomembna gospodarska dejavnost (Gabrenja, 2008).
5.3.1.1 Kmetijstvo nekoč
Kmetijstvo je bilo v občini že od nekdaj zelo pomembna gospodarska dejavnost. Prevladujoča
kmetijska panoga je bila živinoreja. Poleg živinoreje so se kmetje ukvarjali tudi s sadjarstvom,
predvsem v višjih predelih. Da je bilo sadjarstvo pomembna panoga, nam pove podatek, da so
v Horjulu leta 1893 postavili prvo sušilnico sadja. Tri leta kasneje so bili prebivalci bogatejši
še za eno sušilnico sadja. Na območju občine sta bili razviti še žganjekuha in čebelarstvo.
(Intihar, 2001).
5.3.1.2 Kmetijstvo danes
V občini je bilo leta 2010 ob popisu kmetijskih gospodarstev 2225 ha vseh kmetijskih
zemljišč v uporabi (v nadaljevanju KZU), od tega je bilo 1037 ha kmetijskih zemljišč med
katerimi so prevladovali travniki in pašniki (86,3 %), njiv in vrtov je bilo približno 13 %
(Preglednica 5.3) (Popis kmetijskih gospodarstev, 2010).
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Preglednica 5.3: Kmetijska zemljišča v občini Horjul
Število kmetijskih gospodarstev Površina (ha)
2225
151
VSA ZEMLJIŠČA V UPORABI
KMETIJSKA ZEMLJIŠČA V
1037
150
UPORABI
135
103
Njive
895
147
Trajni travniki in pašniki
7
11
Trajni nasadi
Vir podatkov: Popis kmetijskih gospodarstev, 2010. Avtorica: Š. Božnar, 2014.

Takšna struktura kmetijskih zemljišč pogojuje razvoj živinoreje kot glavne kmetijske panoge.
Poleg prevlade travniškega sveta je za območje občine značilno tudi njegovo opuščanje in
zaraščanje, kar botruje k povečanju deleža gozda. Opuščanje kmetijske dejavnosti je
predvsem posledica naravnih razmer na reliefno razgibanem območju (težji pridelovalni
pogoji), ki otežujejo kmetovanje, njeno ekonomičnost in konkurenčnost. Poleg težjih
obdelovalnih pogojev so eden izmed vzrokov opuščanja kmetijstva še strukturni vzroki, ki
izhajajo iz neugodne lastniške in posestne strukture. Na območju občine prevladujejo
predvsem polkmetje, ki so zaposleni v okoliških krajih (Horjul, Ljubljana in Vrhnika) in se s
kmetijstvom ukvarjajo v prostem času.
Glavne značilnosti kmetijstva občine Horjul so podobne kot v ostalih delih Slovenije in sicer:
majhne kmetije, velika razdrobljenost kmetijskih zemljišč in nizek delež prebivalstva, ki se
ukvarja s kmetijstvom. Največ kmetij v občini (36 %) sodi v velikostni razredi 2 do 5 ha.
27,3 % kmetij sodi v velikostni razred 5 do pod 10 ha, v velikostni razred 10 ha in več sodi
24 % vseh kmetij v občini, 12,7 % kmetij v občini sodi v najmanjši velikostni razred KZU
(Popis kmetijskih gospodarstev, 2010). Kar 76 % vseh kmetij je manjših od 10 ha, kar
pogojuje razvoj ekstenzivnega kmetijstva, ki je manj donosno in okolju bolj prijazno. Kmetije
v hribovitem območju so, predvsem na račun gozdnih zemljišč, že tradicionalno nekoliko
večje in zaokrožene. Gledano celovito pa se je v zadnjih 10-20 letih sprožil proces
koncentracije zemljišč in posesti. Predvsem v ravninskem območju se je delež najmanjših
kmetij pričel zmanjševati, nasprotno pa se povečuje število in delež večjih kmetij, tistih z nad
10 ha skupne zemlje na kmetijo (Cunder, 2005).
Preglednica 5.4: Velikostni razredi kmetij v občini Horjul
2000
2010
Velikostni razred KZU
Število kmetijskih
Število kmetijskih
Površina (ha)
Površina (ha)
gospodarstev
gospodarstev
33
25
22
19
več kot 0 do pod 2 ha
206
60
181
54
2 do pod 5 ha
330
47
284
41
5 do pod 10 ha
484
35
550
36
10 ha ali več
1052
167
1037
150
SKUPAJ
Vir podatkov: Popis kmetijskih gospodarstev, 2010. Avtorica: Š. Božnar, 2014.
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5.3.1.3 Živinoreja
Predvsem zaradi naravnogeografskih dejavnikov v občini prevladuje živinoreja. Večina
kmetij se ukvarja z rejo goveda. Povečuje se število kmetij, ki se ukvarjajo z vzrejo krav
dojilj. Nekatere kmetije vzrejajo tudi drobnico in konje. Povečuje se delež čebelarjev. V
občini se zmanjšuje delež kmetij, ki bi se ukvarjale z vzrejo perutnine in prašičereje
(Preglednica 5.5). Večina kmetijskih gospodarstev se s kmetovanjem ukvarja predvsem zaradi
lastne potrebe. Le slaba tretjina kmetij v občini prodaja svoje izdelke (Preglednica 5.6) (Popis
kmetijskih gospodarstev, 2010).
Preglednica 5.5: Število živali na kmetijah v občini Horjul leta 2000 in 2010
2000
2010
Število
Število kmetijskih
Število
Število kmetijskih
živali
gospodarstev
živali
gospodarstev
1519
146
1314
111
Govedo
447
130
386
92
Krave
263
79
136
16
Krave molznice
182
62
250
80
Krave dojilje
102
30
17
7
Prašiči
962
84
254
31
Perutnina
23
7
32
10
Konji
228
23
235
22
Drobnica
21
5
107
7
Čebelje družine
Vir podatkov: Popis kmetijskih gospodarstev, 2010. Avtorica: Š. Božnar, 2014.

5.3.1.4 Poljedelstvo
Na območju občine se pojavlja le 13 % KZU, ki so namenjene njivam oz. vrtovom. Na
njivskih površinah prevladuje pridelava krmnih rastlin, predvsem silažne koruze. Pridelujejo
tudi krompir in žita (pšenica in pira). Približno tretjina kmetij se ukvarja s pridelavo
zelenjave, ki je namenjena predvsem za lastne potrebe (Popis kmetijskih gospodarstev, 2010).
Preglednica 5.6: Namembnost kmetij v občini Horjul
Število kmetijskih
Površina kmetijskih zemljišč v uporabi
gospodarstev
KZU (ha)
81
292
Izključno za lastno porabo
11
56
Pretežno za lastno porabo
Prodaja neposredno
12
119
potrošnikom
47
570
Prodaja preko posrednika
151
1037
SKUPAJ
Vir podatkov: Popis kmetijskih gospodarstev, 2010. Avtorica: Š. Božnar, 2014.

Kmetijstvo se na območju občine sooča s številnimi problemi. Poleg neugodnih pogojev za
kmetovanje ter posledično z opuščanjem kmetijskih površin, se sooča tudi z opuščanjem
kmetij in s praznjenjem naselij, predvsem v višjih predelih. Občina zato spodbuja razvoj
ekstenzivnega kmetijstva in razvoj dopolnilnih dejavnosti (drobna obrt, domača obrt,
čebelarstvo, kmetije odprtih vrat) (Odlok o občinskem …, 2013), vključuje se tudi v različne
razvojne projekte. Vključena je v razvojni program Celostni razvoj podeželja in obnova vasi
(CRPOV) ter v razvojni projekt LAS Barje z zaledjem (Kovačič, Gosar, Čuk, 2009).
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Kmetijstvo v občini ima kljub slabšim pogojem za kmetovanje potencial za razvoj, predvsem
zaradi bližine Ljubljane. Pridelava hrane je vedno pomembnejša oblika rekreacije, poleg tega
pa mestnemu in podeželskemu prebivalstvu omogoča sprostitev in druženje. Pridelava hrane
je odločilnega pomena tudi pri poselitvi. Kmetijstvo zadržuje del prebivalstva v višjih
predelih in s tem zmanjšuje pritisk na bolj poseljen ravninski del občine. K ohranjanju
prebivalstva prispevajo tudi dopolnilne dejavnosti ter razvoj ekološkega kmetijstva
(registriranih 5 ekoloških kmetij), ki so dober povod za razvoj turizma. Pestro naravno okolje
in bližina Ljubljana omogočata razvoj izletniškega turizma in s tem razvoj turističnih kmetij,
ki obiskovalcu lahko ponujajo domače izdelke. Kmetije bi se na območju občine lahko
odločile tudi za dopolnilne dejavnosti, ki bi zajemale predelavo lesa, saj je občina bogata z
gozdovi.
5.3.2 Podjetništvo in obrt
Občina Horjul sodi v Ljubljansko urbano regijo, ki je gospodarsko najbolj razvita med
statističnimi regijami v Sloveniji (Velkavrh, 2003).
5.3.2.1 Podjetništvo in obrt nekoč
Gospodarstvo se je v občini Horjul razvilo in napredovalo po 2. svetovni vojni. Leta 1954 se
je v Horjulu odprl obrat Rašica, ki je še leta 1976 zaposloval 65 delavk. Od leta 1996 je ta
obrat zaprt. Dve leti kasneje, leta 1956 se je v Horjulu odprl še en obrat. Iskra - tovarna
elektronskih instrumentov Horjul je leta 1976 zaposlovala 300 delavcev (Intihar, 2001).
5.3.2.2 Podjetništvo in obrt danes
V letu 2011 je bilo v občini Horjul registriranih 331 poslovnih subjektov, od tega 81
gospodarskih družb ter 206 samostojnih podjetnikov (Lokalni energetski koncept…, 2012).
Največji podjetji, ki delujeta v občini Horjul sta podjetji Metrel d. d. in Argo. Začetki podjetja
Metrel segajo v leto 1956. Podjetje je zelo dejavno na področju kovinsko predelovalne
industrije, zaposluje 140 ljudi in je v lastništvu Metrel d. d. V letu 2000 je bil zgrajen nov
proizvodno-poslovni objekt za proizvodnjo mehanskih sestavnih delov. Metrel d. d. je
uspešno izvozno usmerjeno podjetje, večino svojih izdelkov izvozi na tuji trg, predvsem v
Nemčijo, Avstrijo in Švico (Mehanika Metrel, 2014).
Slika 5.4: Največje podjetje v občini Horjul – Metrel d. d.

Avtorica: Š. Božnar, 2014.
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Podjetje Argo deluje v občini od leta 1990. Podjetje se ukvarja s proizvodno in trgovsko
dejavnostjo. Podjetje se je na začetku ukvarjalo s projektiranjem in izdelovanjem specialne
navtične opreme, palubne opreme plovil za rekreativno in tekmovalno jadranje. Kasneje se je
navtičnemu programu pridružil še program hišne kanalizacije. Program, ki obsega
proizvodnjo cevi in priključkov iz polipropilena, se je uspešno širil in po obsegu kmalu
presegel navtičnega. Danes predstavlja kar 70 % proizvodnje. Podjetje Argo je proizvajalec
sanitarne plastike z najširšim programom v državi. Po kakovosti izdelkov so vodilni v
Sloveniji, uspešno prodirajo tudi na zahodni in vzhodnoevropski trg. V letu 2001 so lansirali
še tretji program in sicer program kabelske kanalizacije iz polietilena, ki trenutno predstavlja
25 % proizvodnje. V Argu je zaposlenih 30 delavcev. V starih prostorih Arga deluje manjši
obrat Orodel, ki zaposluje štiri delavce (Intihar, 2001; Argonomija povezav, 2014).
V občini je vse več samostojnih podjetnikov različnih strok. Močno je zastopana
kovinoplastika, kovinska galanterija in orodjarstvo, kovinostrugarstvo, ključavničarstvo,
avtomehanika, elektrotehnika in elektroinštalacije (Intihar, 2001).
Na območju občine je predvidena tudi gradnja industrijsko-obrtne cone, kjer bi na 30
hektarjih površine lahko postavili 30 proizvodnih objektov in s tem pridobili 1500 delovnih
mest. Projekt gradnje industrijsko-obrtne cone je trenutno ustavljen, zaradi državnega načrta
gradnje zadrževalnika (Ule, 2008).
Poplave lahko povzročijo škodo, če na poplavnem območju živi in deluje človek. Človek je
različno dovzeten za poplave, zato je zanje različno ranljiv. Z določenimi ukrepi lahko pri
poplavah zmanjšamo ogroženost človeka. Z gradnjo suhega zadrževalnik Brezje na reki
Horjulščici naj bi se povečala poplavna varnost JZ dela Ljubljane. Prebivalci občine Horjul so
proti gradnji zadrževalnika, predvsem zaradi preslabe informiranosti o pomenu zadrževalnika.
Bolj kot gradnjo zadrževalnika predlagamo gradnjo manjših kaskad na vodotokih. Vodotoke
je potrebno tudi redno vzdrževati, pri tem mislimo predvsem na čiščenje in poglabljanje strug,
odstranjevanje zarasti, urejanje in utrjevanje brežin, redno odstranjevanje plavin z mostnih
opornikov. Nujno je tudi ohranjati naravne retenzijske površine in prepovedati nadaljnje
širjenje mesta Ljubljane in ostalih naselij na poplavno ogrožena območja. Na teh območjih
naj bodo zelene površine, na katerih naj se odvijajo take dejavnosti, ki jim poplave ne morejo
povzročiti večje škode.
Značilnost občine je, da nima razvitih večjih industrijskih obratov, se pa pojavlja veliko
število malih podjetnikov. To je z vidika okolja primerno, saj s tem ni velikih pritiskov na
okolje. Gradnja industrijsko-obrtne cone bi povečala gospodarsko rast občine, pridobili bi tudi
veliko prepotrebnih delovnih mest. Vendar se z gradnjo industrijsko-obrtne cone lahko pojavi
tudi problem prevelikega obremenjevanja okolja. Občina mora tako poskrbeti, da se na
območju industrijsko-obrtne cone razvijejo podjetja, ki bi bila prijazna do okolja.
5.3.3 Turizem
Turizem v občini Horjul pridobiva na pomenu, vendar je kljub temu slabo razvit.
5.3.3.1 Turistična organiziranost
V občini za razvoj turizma skrbijo številna društva. Poleg Turističnega društva Horjul za
razvoj turizma skrbijo tudi kulturna, športna in gasilska društva, ki skrbijo predvsem za
življenje v skupnosti ter društva, ki so povezana z naravo (planinsko in konjeniško društvo,
lovska družina). Za društva je značilno, da povezujejo prebivalce v eno celoto, sama aktivnost
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društva pa kaže tudi na to, da kraj živi. Člani društev skrbijo za organiziranje različnih
prireditev in predstav, predvsem pa skrbijo za življenje skupnosti, kar je za današnji čas zelo
pomembno.
5.3.3.2 Naravne in kulturne znamenitosti
Na območju občine Horjul je zaradi bogate zgodovine veliko kulturne dediščine. Med
zavarovana območja kulturne dediščine sodijo: arheološko najdišče Ferjanov grič, grad
Baumkircherjev turn, arheološki najdišči Tabor in Podtabor, gospodarsko poslopje na sv.
Urhu, cerkev sv. Urha, cerkev sv. Mohorja in Fortunata, arheološko najdišče Vovčene, vaško
jedro Horjula, toplar in domačija na Samotorici, arheološko najdišče Gradišče… (Spletni GIS
portal…, 2014). Med pomembnimi kulturno-zgodovinskimi znamenitosti lahko izpostavimo
še cerkve, vaške križe in kapelice, Kobalovo kovačnico, Kajžarjev kozolec, Bricljov kozolectoplar… (Kulturna dediščina v Občini Horjul, 2009).
Slika 5.5: Tabor na sv. Urhu

Avtorica: Š. Božnar, 2014.

Za naravno dediščino so značilne manjše in večje enote, ki bi jih bilo potrebno smiselno
izpostaviti v okviru zaokroženih turističnih ponudb (kot dopolnilne dejavnosti). Najbolj
zanimive naravne znamenitosti so kraški pojavi, ki jih na območju občine ne manjka. V
občini se pojavljajo številne jame, brezna in vrtače, ki pa so zaradi težje dostopnosti in
neprepoznavnosti zanimive le za lokalne jamarje in raziskovalce.
5.3.3.3 Prireditve
Občina Horjul organizira številne prireditve, ki privabljajo tako domačine kot tudi
obiskovalce iz sosednjih občin. Vsako leto organizirajo Spomladanski sejem s kulturnim
programom, ki privablja razstavljavce iz vseh koncev Slovenije ter Pozdrav pomladi. V občini
se med letom odvijajo tudi številni koncerti pevskih zborov, folklornih kot tudi glasbenih
skupin ter uprizarjanja številnih dramskih iger. Skupaj z občino Vrhnika organizirajo pohod
po poteh Cankarjeve matere. Na sv. Urhu je tudi stalna etnografska razstava. Od sv. Urha,
mimo protiturškega obrambnega tabora do Prosce poteka gozdna učna pot, ki je primerna tako
za osnovne kot tudi srednje šole. V jesenskih mesecih je organizirana razstava buč s kulturnim
programom ter degustacijo jedi iz buč. Decembra poleg Miklavževanja organizirajo še
božično-novoletni koncert (Turizem v občini Horjul, Prosvetno društvo Horjul, 2014).
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Slika 5.6: Spomladanski sejem v Horjulu

Avtorica: Š. Božnar, 2014.

5.3.3.4 Rekreacija
Zaradi razgibane pokrajine je območje zelo primerno za pohodništvo in kolesarjenje.
Kolesarjenje je v občini ena izmed bolj priljubljenih športnih panog. V Kolesarskem klubu
Zapravljivček Horjul so izdelali vodnik Horjulska kolesarska pot. Vsako leto pa organizirajo
tudi Akcijo vzponov na Koreno, ki poteka v obdobju od prvega maja do sredine septembra
(Kolesarski klub…, 2014). Izletniki se lahko ustavijo tudi v živalskem parku Rožman, kjer
lahko za en dan postanejo oskrbniki živali (ZOO park…, 2014).
Slika 5.7: Horjulska planinska pot

Avtorica: Š. Božnar, 2014.

Na območju občine imajo v zimskih mesecih urejeni dve smučišči. Prvo smučišče Mrzla
dolina se nahaja v naselju Horjul, drugo smučišče je urejeno v naselju Žažar (Naselje Žažar,
2014). V občini imajo urejena še teniška igrišča in balinišče ter športni park. Športna dvorana
v športnem parku je primerna predvsem za skupinske športne aktivnosti kot so: in line hokej,
košarka, nogomet, badminton, odbojka in rokomet (Športni park…, 2014).
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5.3.3.5 Turistična ponudba
V občini obratuje kar nekaj gostinskih lokalov v katerih si gostje lahko odpočijejo in naberejo
novih moči. Na območju občine se nahajajo štiri turistične oz. izletniške kmetije.
Izletniška kmetija Ramovš se nahaja nad naseljem Horjul. Mimoidočemu ponujajo predvsem
doma pridelano pijačo in hrano. V naselju Koreno nad Horjulom se nahajata dve turistični
kmetiji, Kmetija odprtih vrat pri Janš in Kmetija odprtih vrat pri Lenart. Od tod je lep razgled
na horjulsko in polhograjsko dolino, Vrhniko, Borovnico ter vse do Julijskih Alp. Tudi tu
gostu ponujajo domače dobrote (Turizem v občini Horjul, 2014). Na Samotorici se nahaja še
turistična kmetija Pri Hlipč, ki gostom poleg lepega razgleda, neokrnjene narave in domačih
dobrot, ponuja tudi prenočišča (Bajtarji, 2014).
Slika 5.8: Kmetija odprtih vrat pri Lenart (naselje Koreno)

Avtorica: Š. Božnar, 2014.

Turizem je v občini slabo razvit. Območje občine obiskujejo samo enodnevni turisti, ki se
pojavljajo večinoma samo ob vikendih. Za večjo prepoznavnost občine bi bilo najprej
potrebno izdelati celovito grafično podobo občine ter na njej označiti vse izletniške
destinacije, ki jih lahko turist obišče. To bi bilo lahko vključeno v brošuro, ki mora biti
dostopna širši množici in sicer na sejmih, internetu in različnih turistično informacijskih
centrih po vsej Sloveniji. V občini bi bilo potrebno postaviti tudi turistični informativni
center, kjer bi se lahko obiskovalci seznanili z aktualno ponudbo v občini. K boljši
orientiranosti obiskovalca bi pripomogla tudi turistična signalizacija (kažipoti, zemljevidi,
informacijske table…). Pripraviti bi bilo potrebno tudi različne izvirne programe, ki bi se
razlikovali glede na ciljno skupino in glede na posebnost posameznega območja (kolesarjenje,
pohodništvo, jahanje…). V te programe bi se morale vključevati tudi kmetije z različnimi
dopolnilnimi dejavnostmi. Občina ima velik potencial v razvoju ekološkega turizma
(turistične kmetije, kulinarika…). Pri tem bi bilo potrebno zgraditi namestitvene objekte in
infrastrukturo (kanalizacijsko, vodovodno omrežje…). Za občino bi sicer to predstavljalo
velik finančni zalogaj ter povečan pritisk na okolje, vendar bi razvoj turizma prinesel tudi
pozitivne učinke, kot so nova delovna mesta za mlade in ohranjanje kulturne pokrajine.
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5.4

INFRASTRUKTURA

5.4.1 Promet
Eden izmed pogojev za uspešnost in razvoj kraja predstavlja prometna povezanost. Občina
Horjul je z vidika prometne povezanosti in dostopnosti ugodno locirana.
Cestno omrežje je na območju občine dobro razvito.Preko območja občine poteka regionalna
cesta R2 Ljubljana - Vrhnika, ki je bila v delu, ki poteka skozi središče Horjul, obnovljena
leta 2001. Ta investicija je bila z vidika prometne varnosti zelo pomembna. Državna cesta
Vrhnika - Ljubljanica povezuje zaledja Horjula s središčem občine in predstavlja pomembno
cestno povezavo za prebivalce občine (Velkavrh, 2003).
Povezavo z glavnim mestom predstavlja 11 km dolg odcep lokalne ceste pri Dobrovi, preko
katerega potekajo pomembni prometni in turistični tokovi (Velkavrh, 2003). Ti dve omenjeni
cesti sta tudi najbolj prometno obremenjeni. Z vidika prometne povezanosti so pomembne
tudi lokalne ceste, ki so vse asfaltirane in omogočajo lažjo prehodnost med posameznimi
dolinami, t.j. horjulsko, polhograjsko in vrhniško. Pomembno okoliščino za razvoj predstavlja
tudi bližina avtoceste od katere je občina Horjul odmaknjena (Velkavrh, 2003).
Karta 5.3: Glavne prometnice v občini Horjul
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Občina Horjul skupno skrbi za 62 km urejene prometne infrastrukture, od tega je 36 km
javnih, 22 km lokalnih poti in 4 km pločnikov. Leta 2013 je občina poskrbela tudi za
asfaltiranje in urejenost ene izmed bolj prometnih lokalnih cest Ulaka-Grda dolina (Prosen
Verbič, 2013). Pločniki za pešce so bili zgrajeni v Horjulu, Vrzdencu ter Podolnici in
Zaklancu. V Podolnici in Zaklancu je načrtovana še dograditev povezave pločnikov med
vasema in otoka za omejevanje cestnega prometa (Odlok o občinskem …, 2013).
V letošnjem letu občina pripravlja tudi projekt gradnje obvoznice, ki bo razbremenila glavno
cesto skozi Horjul in stranske ceste, ki vodijo od šole do vrtca. Obvoznica se bo gradila od
vrtca čez travnik do šole, drugi del poti do Ljubgojne se bo zgradil kot pešpot, ki bo
namenjena predvsem otrokom, družinam in starejšim (Prosen Verbič, 2014).
V občini je urejen javni potniški promet, ki se vrši v smeri Ljubljana-Šentjošt. Medkrajevni
promet poteka v smeri Horjul-Vrhnika (Odlok o občinskem …, 2013). Avtobusna linija
Ljubljana-Šentjošt je zaradi številnih migracij v Ljubljano del integrirane linije, vendar del te
trase poteka tudi skozi ozemlje občine Horjul, ki ni podala soglasja za integrirano linijo, zato
imajo potniki nemalo težav. Potniki imajo težave tudi z voznimi redi avtobusov, ki so
skoncentrirani le na delovnike. Med tednom so avtobusne povezave zelo pogoste, ob sobotah
so že zelo redke, medtem ko ob nedeljah in praznikih linije ne obratujejo. S 1. majem 2014 so
poizkusno uvedli tudi dodatno linijo ob sobotah ter dodali še dve liniji ob nedeljah in
praznikih (Ljubljanski potniški promet, 2014).
Kolesarske poti v občini potekajo po regionalnih ter drugih občinskih cestah (Odlok o
občinskem …, 2013). Za občino določeno omejitev predstavlja pomanjkanje železniške proge
ter oddaljen zračni promet. Najbližje letališče je Letališče Jožeta Pučnika.
V občini je razvito cestno omrežje, ki ima poleg prednosti tudi veliko negativnih učinkov na
okolje. Cestni promet je velik porabnik prostora, povečuje razkosanost zemljišč, izkorišča
neobnovljiva fosilna goriva, povzroča hrup, vpliva na zdravje ljudi, povzroča občasna razlitja
nevarnih snovi in onesnažuje zrak z izpusti toplogrednih plinov (predvsem CO2). V občini bi
morali poskrbeti, da bi občani bolj izkoriščali javni potniški promet. Občina bi morala podati
soglasje za integrirano linijo, ki bi potnikom omogočala brezskrbne in cenejše vožnje do
glavnega mesta. Avtobusne povezave morajo biti pogostejše zlasti ob vikendih in praznikih.
Potrebno bi bilo zgraditi tudi kolesarske steze, ki bi kolesarjem omogočale večjo varnost v
prometu.
5.4.2 Vodovodno omrežje
Vodovodi so na območju občine Horjul javni, zato za njih s pomočjo vodovodnih odborov
skrbi občina Horjul. Glavne naloge pri izvajanju dejavnosti oskrbe s pitno vodo so upravljanje
vodovodnega omrežja, objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo, zagotavljanje zadostne
količine zdravstveno ustrezne pitne vode uporabnikom in varnost oskrbe z vodo v skladu z
veljavnimi predpisi (Odlok o občinskem …, 2013; Tominc, 2013).
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Karta 5.4: Vodovodno omrežje v občini Horjul

Vodovodno omrežje je v občini Horjul urejeno z lokalnimi vodovodi. Posamezne hiše imajo
lastne vodne vire in kapnice (približno 2 %). 90 % vodovoda je izpeljana z alkaten cevmi,
ostalih 10 % pa iz salonitnih ali kovinskih. Na območju občine so uveljavljeni štirje
vodovodni sistemi: vodovodni sistem Horjul–Ljubgojna, vodovodni sistem Vrzdenec–Žažar,
vodovodni sistem Zaklanec–Podolnica–Lesno Brdo in vodovodni sistem Koreno–Samotorica
(Tominc, 2013). V naseljih Horjul, Zaklanec ter Vrzdenec se nahajajo vrtine, medtem ko se
na Samotorici nahaja površinsko zajetje (Kalan, 2011). Na vseh teh vodovodnih sistemih
vsako leto opravijo tudi vzorčenje vode.
Slika 5.9: Vodno črpališče Vrzdenec

Avtorica: Š. Božnar, 2014.

37

V preteklih letih so s pomočjo vzorčenja vode ugotovili, da so bile v vodi dveh vodovodov
prisotne bakterije E. coli ali enterokoki, ki so znak fekalnega onesnaženja. V vodi enega
izmed vodovodov so bile prisotne tudi bakterije Clostridium perfringens s sporami.
Nezanesljiva sta bila predvsem vodna vira Koreno-Samotorica in Lesno Brdo, ki imata
površinsko zajetje. Za izboljšanje vode v teh vodovodnih sistemih so za vodovod Koreno
nabavili filtre, za vodovod Lesno Brdo pa UV-čistilno napravo (Alič, 2012).
Za izboljšanje vodne oskrbe je občina Horjul v preteklem letu že obnovila vodovod v
Podolnici, kjer v prihodnosti predvidevajo tudi sanacijo zapečatene vrtine. Obnovo
vodovodnih sistemov predvidevajo tudi za vsa ostala naselja (Odlok o občinskem …, 2013).
Kljub temu, da občina občane vestno obvešča o stanju vodovodne oskrbe, bi občani morali
biti pozorni tudi na stanje na terenu, predvsem na nedovoljeno odlaganje nevarnih odpadkov,
praznjenje greznic in gnojenje površin na območjih, kjer so vodna zajetja.
5.4.3 Kanalizacijsko omrežje
Kanalizacijski sistem je na območju občine Horjul urejen na različne načine. V naseljih
Horjul, Vrzdenec, Ljubgojna in Podolnica je delno zgrajeno kanalizacijsko omrežje. V ostalih
naseljih, kjer je gradnja razpršena, imajo po večini urejene lastne greznice, enega ali več
prekata odprtega tipa. Za čiščenje in odvajanje komunalnih odpadnih in padavinskih voda na
območju občine skrbi javno podjetje VO-KA Ljubljana (Odlok o občinskem …, 2013; Kalan,
2011).
Z izgradnjo čistilnih naprav so v občini veliko prispevali k zmanjšanju onesnaževanja
podtalnice. Poleg odpadne vode po kanalih doteka tudi meteorna in še nekatera druga voda, ki
dodatno obremenjuje delovanje in kakovost čiščenja odpadne vode. V občini sta trenutno v
uporabi čistilna naprava (v nadaljevanju ČN) Vrzdenec s priključno močjo 500 PE in ČN
Horjul s priključno močjo 400 PE (Odlok o občinskem …, 2013).
Komunalna čistilna naprava Horjul je bila zgrajena za primarno in sekundarno stopnjo
čiščenja odpadnih voda. Iztok iz ČN je speljan v vodotok Horjulščica. Dotok na ČN je tako
hidravlično kot biokemijsko prekomerno obremenjen, zato ČN ne dosega zahtevane stopnje
čiščenja (Program odvajanja…, 2011). Kapacitete obstoječe ČN so premajhne in jih je
potrebno povečati iz sedanjih 400 PE na načrtovanih 1950 PE. Povečane kapacitete zahtevajo
tudi večje zemljišče, kar za občino predstavlja nove težave. Gradnja nove ČN je sicer
predvidena za jesen 2014, v letu 2015 pa naj bi že pričela s poizkusnim obratovanjem (Jazbec,
2014).
Zmogljivost ČN Vrzdenec je 500 PE. Vendar so imeli tako pri gradnji ČN kot pri uporabi
kanalizacijskega sistema Vrzdenec nemalo težav. Največjo težavo je predstavljal dostop do
kanalizacije, saj večji del poteka po zasebnih zemljiščih, kjer ni urejenih servisnih dostopov
oz. služnosti. Tehnični pregled je leta 2006 pokazal, da čistilna naprava zaradi
predimenzioniranosti ne dosega želenih učinkov čiščenja. Leta 2011 so bile pomanjkljivosti
odpravljene, istega leta pa je ČN pridobila tudi uporabno dovoljenje (Program odvajanja…,
2011; Jazbec, 2014).
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Karta 5.5: Čistilni napravi v občini Horjul

V letu 2013 so v Podolnici zgradili kanalizacijsko omrežje, toda zaradi finančnih težav
izvajalca, še nimajo uporabnega dovoljenja. Priključevanje na javno kanalizacijsko omrežje v
Podolnici bo možno šele po pridobljenem uporabnem dovoljenje, ki ga izda UE. Tako za
naselje Zaklanec kot tudi za druge vasi z razpršeno gradnjo v občini, je predvidena ureditev
odvoda komunalne odpadne vode z gradnjo malih čistilnih naprav za vsak objekt posebej.
Občina Horjul v 50 % tudi sofinancira nakup malih čistilnih naprav. S tem upajo, da jim bo do
leta 2017 uspelo urediti kanalizacijo in ustreči predpisom, ki se jim je zavezala država
(Jazbec, 2014). Občina Horjul bi morala razmisliti tudi o investiciji v rastlinsko čistilno
napravo (v nadaljevanju RČN). RČN delujejo praviloma gravitacijsko, brez strojne in
električne opreme, tako da se voda pretaka preko dveh zaporednih bazenov izoliranih s folijo,
napolnjenih s substratom in zasajenih z različnimi vlagoljubnimi rastlinami (Vovk Korže,
Vrhovšek, 2006).
5.4.4 Energetska oskrba
Poraba energije in energentov v občini Horjul zajema rabo toplotne energije in rabo električne
energije. Namen uporabe toplote se deli na tri segmente: toploto za ogrevanje prostorov,
toploto za pripravo tople sanitarne vode in toploto za tehnološke procese. V povprečju se večji
delež porabi za namen ogrevanja prostorov in manjši delež za pripravo tople sanitarne vode.
Pri ne stanovanjskem odjemu govorimo o porabi toplote za tehnološke procese in v manjšem
deležu za ogrevanje (Lokalni energetski koncept…, 2012).
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Celotno območje občine je prekrito z električnim omrežjem, ki je primerno razvejano.
Električni vodi potekajo pretežno po zraku. Na območju občine se nahaja 21
razdelilnih/transformatorskih postaj. Upravljavec električnega omrežja in distributer
električne energije je Elektro Ljubljana. Preko območja občine Horjul poteka prenosni
visokonapetostni daljnovod: DV 220 kV Kleče–Divača s širino elektroenergetskega koridorja
80 m (40 m levo in 40 m desno od osi DV), ki je v upravljanju ELES-a (Odlok o občinskem
…, 2013).
Skupna poraba električne energije v občini Horjul je po podatkih podjetja Elektro Ljubljana
d. d. v letu 2010 znašala 11.857 MWh. V vseh analiziranih letih pri porabi električne energije
v občini Horjul prevladuje gospodinjski odjem, sledijo mu poslovni odjem, industrija in javna
razsvetljava (Lokalni energetski koncept…, 2012).
Karta 5.6: Energetska oskrba v občini Horjul

V skupnem koridorju z daljnovodom poteka tudi plinovod (Kalan, 2011). Prenosno
plinovodno omrežje na območju občine poteka iz smeri Kleče (Podutik), skozi Lesno Brdo v
smeri Vrhnike vse do meje z Italijo. Distribucijskega plinovodnega omrežja na območju
občine ni (Odlok o občinskem…, 2013). Ministrstvo za infrastrukturo in prostor pripravlja
državni prostorski načrt (DPN), ki bo zajemal načrt poteka prenosnega plinovoda M3/1
Kalce–Vodice ter načrt prehoda omrežja z napetostnega nivoja 220 kV na 400 kV od
Beričevega do Divače. Oba voda bosta potekala čez ozemlje občine Horjul (Prosen Verbič,
2013).
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Slika 5.10: Skozi občino Horjul poteka magistralni plinovod

Avtorica: Š. Božnar, 2014.

Na območju občine Horjul gospodinjstva za ogrevanje uporabljajo lesno biomaso in kurilno
olje. Kljub temu, da gozdovi v občini pokrivajo približno 59 % celotnega območja občine
(Odlok o občinskem…, 2013), se le 46 % stanovanj na območju občine ogreva z lesom
(Lesna biomasa…, 2014). V občini tako 52 % stanovanj ogrevajo s kurilnim oljem. V
primeru rabe energenta kurilno olje je poraba le tega na prebivalca za 25 % večja kot
povprečno v Sloveniji. To je razumljivo, saj je prevladujoči energent kurilno olje, kotli v
občini so zastareli, zaradi slabe izolacije objektov pa je izkoristek tudi slabši (Lokalni
energetski koncept…, 2012).
Karta 5.7: Javna razsvetljava v občini Horjul
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Po celotnem ozemlju občine Horjul je razvejana javna razsvetljava. Ker je bila stara
razsvetljava energetsko potratna, so se na Občini odločili za menjavo z manj potratnimi
svetilkami. Do danes so skupno odstranili že 116 potratnih svetilk ter jih nadomestili s 105
LED-svetilkami in 11 klasičnimi, 150-vatnimi svetilkami. Do konca leta 2014 bodo na
ozemlju občine tako zamenjane vse potratne stare luči. V občinskem načrtu je tudi postavitev
treh novih luči v zaselku Graben na Vrzdencu, zaenkrat pa še ni odločeno, ali bodo namestili
solarne svetilke ali klasično razsvetljavo. Občina Horjul je sicer ena redkih občin, kjer javno
razsvetljavo ponoči ugašajo in sicer od polnoči do 5. ure zjutraj. Ta ukrep je bil uveden pred
leti kot posledica vladne uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, ki je
letno porabo elektrike za javno razsvetljavo omejila na 50 kWh na prebivalca (Lončar, 2014).
Občina ima potencial v izrabi obnovljivih virov energije (v nadaljevanju OVE). Največji
potencial ima v izrabi lesne biomase in izkoriščanju sončne energije. Pri izkoriščanju sončne
energije so primerni tako sistemi za pridobivanje električne energije kot sistemi za ogrevanje
sanitarne vode. Možne so tudi namestitve toplotnih črpalk za ogrevanje in/ali pripravo tople
sanitarne vode v različnih izvedbah. Potencial je v namestitvah ogrevalnih naprav, kot so
kotel ali mikro soproizvodna naprava na lesno biomaso. Na območju občine se v okviru
zasebne investicije načrtuje izgradnja DOLB sistema (daljinsko ogrevanje na lesno biomaso),
v sklopu katerega bi občina nanj priključila tudi javne objekte (Odlok o občinskem …, 2013).
Občina Horjul razpolaga s tremi sončnimi elektrarnami. Sončne elektrarne obratujejo na
strehah športne dvorane, vrtca in šole. Pridobljeno električno energijo oddajajo v
distribucijsko omrežje. Iz teh elektrarn občina pridobi 4 % občinskega proračuna (Prosen
Verbič, 2014).
Občina Horjul razpolaga s tremi sončnimi elektrarnami. Sončna elektrarna obratuje na strehi
športne dvorane, vrtca in šole. Pridobljeno električno energijo oddajajo v distribucijsko
omrežje (Prosen Verbič, 2014).
Slika 5.11: Sončna elektrarna na strehi vrtca v Horjulu

Avtorica: Š. Božnar, 2014.

Občina Horjul nima potenciala za izrabo hidroenergije in vetrne energije, prav tako nima
potenciala za pridobivanje energije iz gnojevke ali biomase kot ostanka poljščin ter nima
potenciala za izrabo odpadkov (Odlok o občinskem …, 2013).

42

5.4.5 Ravnanje z odpadki
Za odlaganje komunalnih odpadkov je v občini Horjul dobro poskrbljeno. Za odvoz
komunalnih odpadkov na območju občine skrbi podjetje Snaga d. o. o. Od oktobra 2012 ima
vsako gospodinjstvo na voljo zabojnik za embalažo in zabojnik za mešane odpadke. Odvoz
odpadkov je organiziran tako, da odpadno embalažo in mešane gospodinjske odpadke
odvažajo na tri tedne. S 1. marcem 2014 se je v naseljih Podolnica, Zaklanec, Horjul,
Vrzdenec in Ljubgojna začelo zbiranje bioloških odpadkov. Na območju občine so za ločeno
zbiranje odpadkov na voljo tudi zbiralnice (t. i. ekološki otoki). Zbiralnice praviloma stojijo
na stalnem zbirno-prevzemnem mestu na javni površini. Sestavljene so iz zabojnikov za
zbiranje embalaže, papirja in kartona ter stekla. Na območju občine je dvakrat letno
organiziran tudi odvoz kosovnih odpadkov, nevarnih gospodinjskih odpadkov, električne in
elektronske opreme ter gum. Vse odpadke iz območja občine odlagajo v zbirnem centru Barje
(Snaga, 2014).
Slika 5.12: Ekološki otok

Avtorica: Š. Božnar, 2014.

Leta 2011 je bilo na območju občine zbranih 304 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, kar
je 48 kg manj kot povprečno v celotni Sloveniji. Istega leta je bilo v občini zbranih 872 t
komunalnih odpadkov. Na območju občine je možno opaziti, da se od leta 2008 naprej
zmanjšuje delež zbranih odpadkov, kar gre pripisati vse večji ozaveščenosti prebivalcev
(Občine v številkah…, 2011). Kljub vse večji ozaveščenosti ljudi, je največji problem pri
zbiranju odpadkov slaba ozaveščenost ljudi ter njihove navade pri razvrščanju odpadkov.
Podjetje Snaga d. o. o. tako informira in izobražuje občane o pravilnem ravnanju z odpadki s
pomočjo zgibank, knjižic ter informacij na spletni strani (Snaga, 2014).
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6

SMERNICE ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ

Trajnostni razvoj občine je opredeljen v občinskih strategijah in zajema različna področja na
katerih je možna njegova uresničitev. Najbolj pogosto so bili v dokumentih zastopani cilji
povezani z razvojem ekološkega kmetovanja, ekološkega turizma, rabe obnovljivih virov
energije ter njene racionalizacije, z razvojem prometne infrastrukture ter učinkovitega
čiščenja in odvajanja komunalnih odpadnih voda. Ker ima občina največ neizkoriščenih
možnosti prav na teh področjih, so tudi naše smernice za trajnostni razvoj nanašajo nanje.
6.1

EKOLOŠKO KMETIJSTVO

Ekološko kmetovanje je sodoben, okoljsko neoporečen način kmetovanja, ki temelji na
izključni uporabi naravnih snovi. Stremi se za dosego nadaljnjega samovzdrževanja njegove
zaprtosti. Zaradi tega se neobnovljivi viri energije in hranilne snovi praktično ne uporabljajo.
Ekološko kmetovanje se je razvilo kot reakcija na pretirano uporabo umetnih gnojil, sredstev
za zatiranje škodljivcev in težke kmetijske mehanizacije, ki slabšajo kakovost prsti. Zaradi
splošne onesnaženosti okolja je njegovo uvajanje marsikje oteženo (Geografija, 2001).
V zadnjem desetletju se ekološko kmetijstvo po Sloveniji hitro širi. Sprejeti so bili določeni
standardi za ekološko kmetovanje in organizirana mnoga izobraževanja za ekološke kmete in
kmete, ki se želijo v prihodnosti ukvarjati s tem načinom kmetovanja (Saje, 2005). Ekološko
kmetijstvo v Sloveniji se širi, prav tako se ekološko kmetijstvo širi tudi na območju občine
Horjul. V občini Horjul je registriranih pet ekoloških kmetij. Dve ekološki kmetiji se nahajata
v naselju Samotorica, ekološke kmetije pa se nahajajo še v naseljih Vrzdenec, Koreno in
Žažar (Seznam ekokmetij, 2014). V Vrzdencu je registrirano tudi biološko-dinamično društvo
Ajda.
Vzrokov zakaj na obravnavanem območju ekološko kmetijstvo ni zelo razvito je veliko:
neozaveščenost, pomanjkanje časa in interesa, strogo določeni predpisi za registriranje
ekološke kmetije, velikost in razdrobljenost posesti, območje z omejitvenimi dejavniki... Z
vidika konvencionalnega kmetijstva je taka pridelava hrane nekonkurenčna, vendar so
omenjeni vzroki lahko velika prednost pri razvoju ekološkega kmetijstva. Ekološko
kmetijstva lahko zagotovi obstoj marsikateri kmetiji, s tem pa omogoči tudi ohranitev in nego
kulturne krajine.
Zaradi specifičnih naravnih danosti je živinoreja najpomembnejša kmetijska panoga. Najbolj
je razširjena govedoreja. Dobro je razvita tako prireja mleka, kot tudi mesa. Na obravnavanem
območju se pojavljajo tako večje kmetije, ki so specializirane za prirejo mleka ali pitanje
goveda, kot tudi manjše samooskrbne kmetije. Kmetijstvo se na območju občine sooča s
številnimi problemi. Eden izmed njih je tudi opuščanje kmetovanja na manjših dopolnilnih
kmetijah ter posledično neobdelana kmetijska zemljišča (Kozjek, 2005):
Največja nevarnost pri opuščanju kmetovanja na kmetijskih zemljiščih so predvsem slabša
kakovost, močvirski travniki ob reki Horjulščici in strme površine v hribovitem delu občine.
Hriboviti predel občine je tudi najbolj primeren za rejo drobnice, ki je najprimernejša za pašo
na strmih površinah, ki jih ni mogoče strojno obdelovati. Velik delež strmih površin se
zarašča, zato lahko ta proces zaustavimo le z uvajanjem paše na ta območja. Najbolj primerne
živali za pašo na zaraščajočih površinah so koze, saj zelo dobro čistijo pašnik in uničujejo
grmovje. Paša je tudi sicer najbolj naraven in najbolj ekonomičen način reje domačih živali.
Pašništvo prinaša mnoge koristi živalim, ki so bolj zdrave, saj imajo možnost zadostnega
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gibanja na svežem zraku in svoji vrsti prirojenega obnašanja. Mnogo prednosti prinaša
pašništvo tudi ljudem, ki delajo na kmetijah. Pri pravilnem vodenju paše je ta koristna tudi za
travno rušo. Živali je možno pasti na celotnem obravnavanem območju. Glede na raznolikost
območja pa moramo način paše prilagoditi posamezni geografski enoti. V hribovitem delu
obravnavanega območja je paša veliko bolj razširjena, saj zaokrožena zemljišča na večjih
hribovskih kmetijah to omogočajo (Saje, 2005).
Konjereja je bila nekoč na obravnavanem območju zelo razširjena, saj so bile nekatere
travnate površine primerne le za pridelavo krme za konje. Konji so bili glavna vlečna sila na
kmetijah in zato nepogrešljivi tako pri mnogih kmečkih opravilih kot pri prevozu ljudi in
pridelkov. S pojavom in množično uporabo traktorjev in avtomobilov, se je reja konj
zmanjšala. V zadnjem času se reja konj spet vrača na kmetije in sicer predvsem kot reja konj
namenjenih za šport in rekreacijo (Saje, 2005).
Danes je rejo konj smiselno povezovati z različnimi oblikami turizma na kmetijah. Konji so
lahko zelo zanimiva dodatna ponudba kmetij odprtih vrat in turističnih kmetij. Na območju
občine Horjul, je smiselno spodbujati vožnjo s konjsko vprego za organizirane skupine in
posameznike. Tudi jahanje je vedno bolj priljubljen šport in v povezavi s šolo jahanja je lahko
reja konj zelo donosna dopolnilna dejavnost na kmetiji. Rejci bi se lahko odločali za oskrbo
konj za posameznike. Kmet lastnikom konj nudi nastanitev in krmo za konje in si na tak način
zagotovi del dohodka na kmetiji (Saje, 2005).
Glavna naloga poljedelstva je pridelava kakovostne hrane za ljudi in krme za živali. Včasih so
na kmetijah pridelovali skoraj vso hrano za ljudi in potrebno krmo za živali kot dopolnilo
krmi s travinja. Zato je bil izbor poljščin, ki so jih kmetje na obravnavanem območju
pridelovali zelo pester in kolobar dovolj širok (Saje, 2005).
Danes je poljedelstvo na tem območju večinoma podrejeno pridelovanju krme za potrebe
živinoreje. Prevladujoča poljščina je tako koruza za silažo in zrnje, ki se večinoma goji v
monokulturi. Kolobarja se ne uporablja oz. je kolobar zožen na samo dve ali tri kulture
(Kozjek, 2005). To je tako s stališča kmetijske stroke (enostransko izčrpavanje zemlje,
povečana zapleveljenost posevkov, večji pojav bolezni in škodljivcev, večji stroški
pridelave…) kot tudi s stališča varstva narave (povečano gnojenje z mineralnimi gnojili, večji
odmerki herbicidov na hektar, slabšanje rodovitnosti tal…) neugodno. Zato bi morali kmetje
nujno začeti gojiti tudi druge poljščine, ki so jih na tem območju nekoč že uspešno gojili (žita,
metuljnice, krmne dosevke…). Na njivah bi morali uvesti vsaj triletni, še bolje štiriletni
kolobar, s poljskimi poskusi pa bi morali preveriti tudi možnost gojenja novih kmetijskih
rastlin (Saje, 2005).
Tudi vrtnarstvo je na obravnavanem območju slabo razvito. Bližina glavnega mesta pa kar
kliče po pridelavi zelenjave za trg. Na žalost v teh krajih ni tradicije tržne pridelave zelenjave
in najbrž se zato vrtnarstvo tako počasi uveljavlja. Vrtnarstvo je delovno zelo intenzivna
panoga, pri kateri je možno na majhni površini ustvariti dohodek za enega ali več članov
kmečke družine. Za uspešno vrtnarsko proizvodnjo mora kmet poleg vrtnarskega znanja imeti
določena znanja iz trženja in del svojega časa nameniti promociji in prodaji svojih pridelkov
(Saje, 2005). Glede na velikost in bližino trga (bližina Ljubljane) in donosnost panoge ima
vrtnarstvo veliko možnosti za hiter razvoj. Z razvojem vrtnarstva ter organiziranim
povezovanjem pridelovalcev vrtnin za trg bi bilo možno v kratkem času ustvariti kar nekaj
novih delovnih mest.
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Nekoč je bilo sadjarstvo na območju občine Horjul dokaj dobro razvito. Visokodebelni
sadovnjaki so bili nepogrešljiv del kmetij, ki so nekaterim kmetijam prinašali znaten del
dohodka. Kmetje so sadje prodajali sveže oz. so ga predelovali v mošt in žganje ter ga sušili v
posebnih sušilnicah. Za sadjarstvo so najbolj primerne sončne zavetrne lege na obrobju
Ljubljanskega barja in v hribovitem delu obravnavanega območja (Saje, 2005).
S pridelavo jabolk se na območju občine ukvarja sadjarska kmetija Janša iz Lesnega Brda.
»Blkcova kmetija« se s sadjarstvom ukvarja vse od leta 1996. Jabolka pridelujejo v 4 ha
velikem sadovnjaku. Na kmetiji Janša se vsa jabolka pridelujejo s pravili integrirane
pridelave, kar pomeni, da se z uporabo naravnih virov in mehanizmov, ki zmanjšujejo
negativne vplive kmetovanja na okolje in zdravje ljudi, prideluje kakovostna in zdrava hrana.
Postopke ves čas nadzorujejo mnoge institucije in inšpekcije. Jabolka prodajajo stalnim
kupcem, podjetju Metrel d. d. ter Kmetijski zadrugi Dobrova. Integrirano pridelavo so na
kmetiji uvedli leta 2006, danes pa razmišljajo o preusmeritvi na ekološko pridelavo, vendar se
pri tej odločitvi srečujejo s številnimi pomisleki. Nekateri izmed pomislekov so, da v
Sloveniji še ne obstajajo preizkušene kmetije z ekološko pridelavo jabolk, zaradi česar so
sorte še nepoznane, nepoznana je tudi odpornost teh sort na razne bolezni, v sadovnjaku bi
morali zamenjati vse sadike jablan, bojijo se izgube strank, ki prisegajo na določeno sorto,
zvišala pa bi se tudi cena jabolk (Prosen Verbič, 2013b).
Slika 6.1: Sadni nasad v Lesnem Brdu

Avtorica: Š. Božnar, 2014.

Leta 1991 je bilo v Vrzdencu ustanovljeno tudi Društvo za biološko-dinamično gospodarjenje
AJDA Vrzdenec. Društvo med vrtičkarji in kmeti z izobraževanjem, organizacijo predavanj,
izdajanjem literature in izdelovanjem biološko-dinamičnih preparatov širi in spodbuja
najstarejšo in najuglednejšo sonaravno metodo pridelovanja najodličnejše hrane, imenovano
biološko-dinamična metoda. Ta metoda omogoča doseganje pridelkov izjemne kakovosti brez
uporabe strupov in umetnih gnojil in zagotavlja ohranjanje trajne plodnosti tal, pestrosti
kulturnih rastlin in ekološko ravnotežje. Metoda uči partnerstva do zemlje, rastlin, živali in
ljudi ter odgovornosti do kulturnih rastlin in domačih živali kot kulturne dediščine, ki jo
moramo neokrnjeno ohranjati za bodočnost (Društvo za…, 2014).
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Kmetje iz horjulske občine večino pridelkov pridelanih na ekološki način prodajajo kot
konvencionalne, saj trenutno še ni organiziranega odkupa ekoloških pridelkov. Kot ekološke
pridelke jih lahko po višjih cenah prodajo le na ekološki tržnici v Ljubljani. A to velja samo
za sadje in zelenjavo, ne pa tudi za meso. Klavnice, ki bi odkupovala živali in meso iz
ekoloških kmetij ter ga prodajala kot ekološko, v Sloveniji zaenkrat še ni.
Kmetijstvo je na tem območju posebno občutljivo, saj se ljudem ponuja možnost lažjega in
boljšega zaslužka v Ljubljani in okolici. Najboljša kmetijska zemljišča pa so podvržena
močnemu pritisku po pozidavi ali drugačni spremembi namembnosti (Kozjek, 2005). Občina
Horjul bi se tako morala povezati s sosednjima občinama (Ljubljana in Vrhnika), kjer bi
horjulski kmetje lahko prodajali svoje ekološke pridelke ter jim pomagati pri registriranju
dopolnilnih dejavnosti, ki bi jim prinašala dodaten zaslužek. Kmetje lahko svojo priložnost
iščejo tudi v razvoju ekološkega turizma na podeželju, saj Ljubljančani poleg domačih
pridelkov, želijo koristiti tudi različne storitve na podeželju. Podeželje jim namreč predstavlja
možnost oddiha in rekreacije ter kvalitetnega preživljanja prostega časa.
6.2

EKOLOŠKI TURIZEM

Turizem ima na socialno, kulturno in naravno okolje tako pozitivne kot tudi negativne učinke.
Pozitivni učinki so: spodbujanje kulturnih značilnosti destinacije, ohranjanje lokalne kulture,
nova delovna mesta, krepitev ekološke zavesti za ohranjanje kakovosti naravnega okolja… na
drugi strani pa so negativni učinki: hrup, onesnaževanje okolje, degradacija pokrajine,
nezadovoljstvo lokalnega prebivalstva, ogrožanje avtohtonega rastlinstva in živalstva,
skomercializiranje avtohtone kulture… Za zmanjšanje negativnih ter povečanje pozitivnih
učinkov turizma, so se pričeli razvijati novi koncepti turizma, t. j. trajnostni turizem
(Kraševec, 2009). Trajnostni turizem se je razvil zaradi zahtev po drugačnem turizmu, ki je
prizanesljiv do okolja in hkrati ekonomsko uspešen (Mihalič, 2006).
Načela trajnostnega razvoja temeljijo na treh stebrih: ekološkem, socialno-kulturnem in
ekonomskem. Ti trije stebri so medsebojno odvisni in morajo med sabo najti ustrezno
ravnovesje, da se lahko dopolnjujejo. Trajnostni turizem mora zato optimalno uporabiti
naravne vire, ki so osnova za turistični razvoj, vzdrževati ekološke procese, varovati naravno
dediščino ter biološko pestrost, spoštovati socialno-kulturno avtentičnost lokalne skupnosti,
ohranjati njihovo naravno in kulturno dediščino, zagotavljati dolgoročno ekonomsko
stabilnosti, omogočiti socialno–ekonomsko korist za vse deležnike, pravično razporediti
sredstva, nuditi priložnost za zaslužek in zaposlitev, prispevati k odpravljanju revščine in
podobno (Kraševec, 2009).
Koncept trajnostnega turizma je primeren za vse vrste in oblike turizma kot tudi za vse
turistične destinacije. Njegovo uresničevanje zahteva predvsem spremembe v načinu
razmišljanja in odnosu do turizma. Razmišljanje trajnostnega turizma je usmerjeno v
sedanjost in prihodnost, saj upošteva tako sedanje kot prihodnje ekonomske, socialne in
ekološke vplive ter zadovoljuje potrebe obiskovalcev, gospodarstva, okolja in lokalnih
prebivalcev (Mihalič, 2006).
Ena izmed zvrsti trajnostnega turizma je ekološki turizem oz. eko turizem. Eko turizem
pomeni ekološki turizem, pri čemer se izraz ekološki nanaša tako na naravno kot socialno
(tudi kulturno) okolje. To pomeni, da pospešuje varovanje okolja, ima nizke negativne učinke
v okolju in zagotavlja socialno-ekonomsko vključevanje lokalnega prebivalstva. Danes ga
obravnavamo kot koncept turizma, ki je prijazen do okolja ter manjšega obsega. Meja med
trajnostnim in ekološkim turizmom je pogosto zabrisana, kljub temu pa ju je mogoče ločiti po
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tem, da ekološki turizem poleg načel trajnostnega turizma vsebuje še dodatna načela in sicer
(Mihalič, 2006):
- vedno se odvija v neokrnjenem okolju,
- nujno mora biti vključen izobraževalni del in
- primernejši je za manjše skupine in individualne goste.
V občini Horjul je turizem kljub velikemu turističnemu potencialu slabo razvit. Največji
potencial za razvoj turizma ima občina v razvoju ekološkega turizma. Nekatere izmed
prednosti pri razvoju ekološkega turizma so:
- bogata naravna in kulturna dediščina,
- ugodna geografska in prometna lega in
- neokrnjena narava.
Razvoj ekološkega turizma vidimo v povezavi z razvojem ekoloških kmetij. Ekološke
turistične kmetije bi gostom poleg domačih dobrot, izdelkov in pridelkov omogočale tudi
aktivni oz. doživljajski turizem, ki je vse bolj priljubljena oblika preživljanja prostega časa.
Območje občine Horjul je bogato z naravno in kulturno dediščino, kar je z vidika turističnega
razvoja velika prednost. Gričevnato in hribovito površje v občini je primerno za razvoj
izletništva, kraško površje s številnimi jamami in brezni pa je primerno za razvoj jamarskega
turizma. Številni športni objekti na območju občine obiskovalcu omogočajo tudi izvajanje
različnih športnih dejavnosti (smučanje, balinanje, kolesarjenje, igranje tenisa…). Kmetije bi
v povezavi s konjerejskim društvom lahko gostom ponujale vožnjo s konjsko vprego oz. šolo
jahanja.
Kulturna dediščina slovenskega podeželja predstavlja svojstveno posebnost. Na območju
občine najdemo številne kulturne in zgodovinske spomenike. Domačini se povezujejo v
številnih društvih, kjer organizirajo različne prireditve, s katerimi obujajo šege in navade ter
ohranjajo bogato tradicijo predvsem pa skrbijo za kulturno življenje domačinov in
obiskovalcev.
Na območju občine prenočišča ponuja samo turistična kmetija Pri Hlipč, ki ponuja osem
ležišč (Bajtarji, 2014). V občini bi bilo potrebno poskrbeti za več namestitvenih kapacitet.
Ekološko turistične kmetije bi lahko gostom ponujale prenočevanje na seniku, v kozolcih oz.
na prostem.
Občina Horjul lahko svojo priložnost išče tudi v razvoju učnih oz. pedagoških kmetij,
organizaciji šole v naravi, naravoslovnih dni in počitniških dejavnosti za osnovnošolce. Od sv.
Urha, protiturškega obrambnega tabora do Prosce poteka tudi gozdna učna pot, ki je primerna
tako za osnovne kot tudi srednje šole. Odlično dopolnilo turistični dejavnosti na kmetiji so
lahko izobraževalni programi za odrasle (Saje, 2005).
Vendar mora občina, če želi doseči pomemben korak k razvoju ekološkega turizma, najprej
narediti velik korak na področju oglaševanja in trženja. Za večjo prepoznavnost občine bi bilo
najprej potrebno izdelati celovito grafično podobo občine ter na njej označiti vse izletniške
destinacije, ki jih lahko turist obišče. To bi bilo lahko vključeno v brošuro, ki mora biti
dostopna širši množici in sicer na sejmih, internetu in v različnih turistično informacijskih
centrih po vsej Sloveniji. K razvoju turizma v občini bi veliko prispeval tudi turistično
informacijski center (TIC), kjer bi se lahko obiskovalci seznanili z aktualno ponudbo v občini.
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K boljši orientiranosti obiskovalca bi pripomogla tudi turistična signalizacija (kažipoti,
zemljevidi, informacijske table…).
Za občino bi to sicer predstavljalo velik finančni zalogaj vendar bi predlagani ukrepi vplivali
na prepoznavnost in razvoj območja, lokalnemu prebivalstvu pa bi nudili možnost zaslužka.
Hkrati bi na območju občine ohranili naravno in kulturno dediščino območja, saj za
izboljšanje turistične ponudbe ni potrebna gradnja večjih infrastrukturnih objektov in drugih
posegov v naravno okolje.
6.3

TRAJNOSTNA ENERGETSKA OSKRBA

Vse več pozornosti se posveča poudarjanju obnovljivih virov energije (v nadaljevanju OVE)
pred neobnovljivimi viri energije (v nadaljevanju NVE). Stopnja uporabe OVE je eden izmed
pomembnejših dejavnikov za izboljšanje in varovanje okolja ter pokazatelj stopnje
sonaravnega razvoja nekega območja. Za Slovenijo velja, da spada med države z razmeroma
visokim deležem OVE v porabi primarne energije, kar je posledica tega, da v Sloveniji
prevladujejo mlade kamnine in je država z zelo omejenimi NVE oz. so ti viri že v veliki meri
izčrpani (Ogrin, Plut, 2009).
V nadaljevanju bodo na podlagi sedanjih razmer predstavljene možnosti za koriščenje OVE v
prihodnosti.
6.3.1 Biomasa
Biomaso predstavljajo les, trave, energetske rastline, rastlinska olja ipd. Okrog 7 – 10 %
osnovnih energetskih potreb na svetu zadostimo z lesno biomaso, ki obsega predvsem naravni
les: les iz gozda (hlodi, vejevje, grmovje ipd.), lesni odpadki iz industrije (odpadni kosi,
žagovina, lubje in odpadni proizvodi iz lesa, kot so zaboji, palete...) (Biomasa,
2014). Biomasa, zlasti les, je tisti obnovljivi vir energije, ki je za občino kratkoročno najbolj
obetaven tako glede izdatnosti kot glede gospodarske upravičenosti. V razmerah, ko so cene
nafte na svetovnem trgu visoke, je lesna biomasa že skoraj konkurenčna fosilnim gorivom, saj
jih lahko nadomesti kot vir energije za ogrevanje. Lesna biomasa je primerna tudi za
soproizvodnjo toplote in električne energije (Stritih in sod., 2007).
Obnovljivost vira, domačnost, razvoj tehnologij priprave in rabe ter cenovna konkurenčnost
dvigujejo pomen lesa kot vira energije. Glavne značilnosti trenutne rabe so naslednje:
zastarele tehnologije priprave in rabe, slabi izkoristki kurilnih naprav, neustrezne emisijske
vrednosti ter nekonkurenčne cene pridobljene energije (Lokalni energetski koncept…, 2012).
Potencial lesne biomase je količina lesa, ki je na nekem območju trajno razpoložljiva v
energetske namene. Pri tem moramo ločevati med teoretičnim in dejansko razpoložljivim
potencialom. Teoretični potencial lesne biomase iz gozdov je vsa lesna biomasa, ki jo
teoretično lahko pridobimo iz gozdov. To je najvišji dovoljen posek lesa. Dejanski
razpoložljivi potencial pa je manjši od teoretičnega zaradi različnih dejavnikov (Lokalni
energetski koncept…, 2012):
- načel gospodarjenja z gozdovi, tehnologij pridobivanja in rabe lesne biomase
(opremljenost in usposobljenost lastnikov gozdov in gozdarskih podjetji za
pridobivanje lesne biomase),
- trga gozdnih lesnih proizvodov (razmerje med stroški pridobivanja in ceno lesne
biomase oz. posameznih gozdnih lesnih sortimentov na trgu)
- in socio-ekonomskih razmer lastnikov gozdov (značilnosti posameznih socioekonomskih kategorij lastnikov gozdov in iz tega izhajajoč odnos do gozda).
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Občina Horjul ima največji potencial v izkoriščanju lesne biomase, saj gozdovi pokrivajo
približno 59% celotnega območja občine (Odlok o občinskem…, 2013). Približno 96 % teh
gozdov je v zasebni lasti in le 46 % stanovanj na območju občine se ogreva z lesom (Lesna
biomasa…, 2014).
Po ocenah Gozdarskega inštituta Slovenije in Zavoda za gozdove Slovenije sodi občina med
primerne za izrabo lesne biomase v energetske namene. Primernost občin so ocenili glede na
tri skupine kazalcev (Lesna biomasa…, 2014):
·

·
·

demografski kazalci: delež zasebne gozdne posesti, površina gozda na prebivalca
in delež stanovanj, ki za ogrevanje uporabljajo les kot glavni oziroma edini vir
energije;
socialno-ekonomski kazalci: delež gozda, realizacija najvišjega možnega poseka
in ocenjen delež lesa primernega za energetsko rabo;
gozdnogospodarski kazalci: povprečna velikost gozdne posesti, delež težje
dostopnih in manj odprtih gozdov ter delež mlajših razvojnih faz gozda.
Karta 6.1: Skupni rang primernosti za izkoriščanje lesne biomase

Vir: Lesna biomasa…, 2014.

Iz navedenih kazalcev so oblikovali skupen rang, ki ima pet stopenj primernosti. Rang 1 so
dobile občine, ki so na podlagi omenjenih kazalcev manj primerne za rabo lesne biomase, v
rang 5 pa so se uvrstile občine, ki so bolj primerne. Občina Horjul ima skupen rang
primernosti 3 (demografski kazalci: 2, socialno-ekonomski kazalci: 3, gozdnogospodarski
kazalci: 4) (Lesna biomasa…, 2014).
Lesno biomaso je možno uporabljati tudi kot vhodni energent pri ogrevanju na različne
načine: v okviru daljinskega sistema ogrevanja, manjšega mikrosistema ali individualno v
posameznih kotlih na lesno biomaso. V občini Horjul v okviru zasebne investicije načrtujejo
izgradnjo sistema za daljinsko ogrevanje na lesno biomaso (DOLB sistem), v sklopu katerega
bo občina nanj priključila tudi javne objekte ter s tem omogočila prehod iz rabe fosilnih goriv
na ne fosilna goriva (Odlok o občinskem …, 2013).
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6.3.2 Sončna energija
Proizvodnja električne energije s sončnimi elektrarnami je dolgoročno najobetavnejši, najbolj
čist in trajnosten način oskrbe človeštva z energijo. Vendar sončne elektrarne za zdaj še niso
konkurenčne klasičnim virom energije, predvsem zaradi visokih investicijskih stroškov,
manjšega obsega obratovanja ter nizkih cen fosilnih goriv, ki ne vključujejo okoljskih škod
(Stritih in sod., 2007).
Za izrabo potenciala energije sonca je pomemben predvsem globalni in kvaziglobalni sončni
obsev (gostota sončne energije vpadle v določenem času na horizontalno oz. nagnjeno
sprejemno površino). Slovenija je precej gorata in hribovita in v vsej pokrajini so bodisi bolj
bodisi manj prisojne ali osojne lege. Zato je poleg globalnega obseva (torej obseva
horizontalnih tal) pri nas precej pomemben tudi kvaziglobalni obsev različno nagnjenih tal
(Lokalni energetski koncept…, 2012).
Sončno energijo lahko izrabljamo za proizvodno električne energije ali za proizvodno toplote
s pomočjo sončnih kolektorjev. Uporaba sončne energije za gretje stavb in pripravo tople
vode je tehnološko osvojena, zato je njena raba odvisna izključno od toplotnih lastnosti stavb
ter projektnih zahtev. Razpoložljiva količina sončnega sevanja po vsej Sloveniji, ne glede na
lokacijo, lahko zadošča za cca. 50-odstotno pokrivanje potreb po topli vodi in gretju. Pogoj za
to je uvajanje nizkotemperaturnega sistema ogrevanja in dobra toplotna zaščita stavb (Stritih
in sod., 2007).
Pri izrabi sončne energije je pomembno kam je obrnjen sprejemnik sončne energije, da nanj
vpade čim več energije. Seveda morajo morebitni uporabniki postaviti svoje naprave na
mesto, ki je dovolj visoko in odprto, tako da ga vsaj na južni strani ne omejujejo ovire. Zdi se,
da je najboljša orientacija na jug, kar res velja za december. Vendar je po nižinah predvsem v
hladnejšem delu leta zjutraj pogosto megla, ki izgine šele dopoldne. V takih primerih je bolje,
da sprejemnik ni obrnjen točno na jug, temveč nekoliko na zahod, zato da popoldansko sonce,
ki ga je več kot dopoldanskega, nanj vpada čim bolj pravokotno. Tako so npr. marca
ugodnejši azimuti okoli 183°. Pozimi, ko je sonce nizko, so boljši večji nakloni (60°), poleti
pa manjši (Lokalni energetski koncept občine Horjul, 2012).
Občina Horjul ima letni globalni obsev med 4.200 in 4.400 MJm-2, kvaziglobalni obsev pa se
giblje med 4.200 in 4.400 MJm-2 (Lokalni energetski koncept…, 2012).
Občina Horjul ima potencial v izrabi sončne energije, saj razpolaga s tremi sončnimi
elektrarnami, ki obratujejo na strehah športne dvorane, vrtca in šole. Pridobljeno električno
energijo oddajajo tudi v distribucijsko omrežje (Prosen Verbič, 2014).
6.3.3 Vetrna energija
Vetrovi so v Sloveniji z vidika možne energetske rabe še slabo raziskani. Za racionalno rabo
vetrne energije so najprimernejši močni in stalni vetrovi (Ogrin, Plut, 2009).


Večina vetrnih elektrarn za obratovanje potrebuje veter s hitrostjo okoli 5 m/s. Pri visokih
hitrostih, običajno nad 25 m/s, se vetrne elektrarne ustavijo. Maksimalne moči se dobijo pri
hitrosti vetra okoli 15 m/s, med 15 in 25 m/s pa proizvedejo vetrnice največ električne
energije. Pri previsokih in prenizkih hitrosti vetra je vetrna elektrarna zaustavljena in takrat ne
proizvaja električne energije (Energija vetra, 2014).
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Karta 6.2: Povprečna hitrost vetra 50 m nad tlemi v obdobju 1994-2000 iz modela Aladin DADA v občini
Horjul

Vir: Povprečna letna hitrost…, 2014.

Za občino Horjul je značilno, da se povprečna hitrost vetra izmerjena na 50 m nad tlemi giblje
v velikostnem razredu 1 - 2 m/s oziroma v 2 – 3 m/s na manjših območjih v občini, kar je za
ekonomsko izkoriščanje vetrne energije premalo.
6.3.4 Bioplin
Bioplin je zmes plinov, ki nastane pri anaerobnem vrenju (brez prisotnosti kisika) v bioplinski
napravi. Razkroj biomase in živalskih odpadkov poteka s pomočjo razkrojnih
mikroorganizmov – bakterij. Trenutno ga največ uporabljajo v kogeneratorskih enotah
(sočasna proizvodnja električne in toplotne energije) na družinskih kmetijah, smetiščih,
napravah za čiščenje odpadnih voda itd. Bioplin lahko proizvajamo tako rekoč iz vseh
organskih materialov, ki vsebujejo zadovoljivo razmerje ogljika in dušika (bakterije
uporabljajo ogljik iz ogljikovih hidratov ter dušik iz beljakovin). Za proizvodnjo bioplina se
lahko uporabljajo tudi rastline (koruza, sirek itd.), komunalni odpadki (rastlinski material iz
košnje javnih površin, listje itd.), odpadki predelani v prehrambni industriji ter odpadki hrane
iz gospodinjstev (Jejčič, Poje, 2014).
Prevladujoča kmetijska panoga v občini Horjul je živinoreja. Leta 2010 je bilo na območju
občine 151 kmetij, od tega jih je bilo 116 specializiranih v živinorejo, 25 jih je bilo
specializirano za pridelovalce poljščin, 10 jih je bilo nerazvrščenih. Na 130 kmetijskih
gospodarstvih so leta 2010 vzrejali 912 glav velike živine, skupne poljedeljske površine (brez
nasadov) so znašale približno 135 ha (Popis kmetijskih gospodarstev, 2010).
Občina Horjul nima potenciala za proizvodnjo in koriščenje bioplina, ki bi ga proizvajali iz
odpadkov živali, saj se na območju občine pojavljajo manjše kmetije, zato bi bila proizvodnja
bioplina ekonomično neupravičena. Prav tako je vprašljivo pridobivanje bioplina iz ostankov
poljščin. Občina Horjul tudi nima potenciala za izrabo odpadkov, saj za odvoz odpadkov iz
občine skrbi Snaga Javno podjetje d. o. o., ki odpadke odvaža na deponijo v Ljubljano.
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Ker občina Horjul nima potenciala za proizvodnjo bioplina, se je vključila v projekt RCERO
Ljubljana. Projekt RCERO Ljubljana se izvaja kot skupni projekt občin osrednjeslovenske
regije ter sledi razvojnim usmeritvam države s področja okoljske infrastrukture na področju
ravnanja z odpadki in je zato uvrščen v Operativni program razvoja okoljske in prometne
infrastrukture za obdobje 2007 do 2013, ki ga je sprejela Vlada RS in je sofinanciran iz
sredstev Kohezijskega sklada.
RCERO Ljubljana rešuje problem komunalnega ravnanja z odpadki v osrednjeslovenski regiji
in predstavlja celovito rešitev problematike ravnanja z odpadki ter sledi doslednemu
izpolnjevanju EU direktiv. Poleg tega projekt RCERO zmanjšuje emisije toplogrednih plinov,
zlasti metana (CH4), omogoča pridobivanje sekundarnih energentov, zagotavlja varovanje
vodnih virov in zagotavlja optimalno rabo razpoložljivih odlagalnih površin. Objekti RCERO
bodo med drugim omogočali predelavo odpadkov, izrabo njihove energetske vrednosti,
proizvodnjo elektrike iz bioplina, pridobivanje komposta in preprečevali izpuste toplogrednih
plinov (predvsem metana) v ozračje. S pomočjo novozgrajenih objektov v okviru RCERO bo
področje ravnanja z odpadki urejeno za 24 občin osrednjeslovenske regije, med katerimi je
tudi občina Horjul (Ljubljanski projekti…, 2014).
Skozi ozemlje občine Horjul bo potekal tudi prenosni plinovod za zemeljski plin. Ministrstvo
za infrastrukturo in prostor pripravlja državni prostorski načrt (DPN), ki bo zajemal načrt
poteka prenosnega plinovoda M3/1 Kalce–Vodice (Prosen Verbič, 2013c).
6.3.5 Geotermalna energija
Geotermalna energija je toplota, ki nastaja in je shranjena v notranjosti Zemlje. Izkoriščamo
jo lahko neposredno z zajemom toplih vodnih ali parnih vrelcev oziroma s hlajenjem vročih
kamenin. Temperatura termalne vode pogojuje možnost uporabe geotermalne energije.
Ločimo visokotemperaturne in nizkotemperaturne geotermalne vire. Pri prvih je temperatura
vode nad 150 °C in jih izrabljamo za proizvodnjo elektrike, pri drugih pa je temperatura vode
pod 150 °C in jih izrabljamo neposredno za ogrevanje (Geotermalna energija…, 2014).
Možnost izkoriščanja geotermalne energije na področju Slovenije je zaradi raznolike geološke
sestave tal različna. Geotermalno najbogatejša in tudi najbolj raziskana so naslednja območja:
Panonska nižina, Krško-Brežiško polje, Rogaško-Celjsko območje, Ljubljanska kotlina,
slovenska Istra in območje zahodne Slovenije (Lokalni energetski koncept…, 2012).
Geotermalno energijo lahko izkoriščamo na sledeče načine (Lokalni energetski koncept…,
2012):
– geotermalno izkoriščanje (vrelci vroče vode, vrelci pare, dvofazni
vrelci voda – para),
– hlajenje vročih kamenin,
– geotlačno izkoriščanje (proizvodnja električne energije, ogrevanje,
balneologija).
Trenutno je v Sloveniji 79 vrtin z volumskim pretokom približno 1500 l/s in toplotno močjo
140 MWt. Izkoriščanje vodonosnikov je smotrno, če vodonosnik ni globlje kot 2000 do 3000
m, če je vrelec izdaten (>150 t/h) in vsebuje manj kot 60 g/kg mineralov (Lokalni energetski
koncept…, 2012).
Za območje občine Horjul še ni dostopnih študij o potencialu izrabe geotermalne energije.
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6.3.6 Hidroenergija
Vodna energija je med tradicionalnimi obnovljivimi energetskimi viri še vedno zelo
pomembna. Raba energije vodnih virov je povezana s pretvarjanjem potencialne energije v
hitrostno in tlačno, odvisna pa je od padavin oz. pretoka vode ter strmca (Plut, 2011).
V preteklosti je na reki Horjulščici delovalo sedem mlinov in žaga (Intihar, 2001). Za
izkoriščanje hidroenergetskega potenciala reke Horjulščice kot obnovljivega vira energije pa
bi bilo potrebno izvesti dodatne študije. Glede na dejansko stanje ocenjujemo, da pretok
(sQs= 1,51 m3/s) reke Horjulščice ni dovolj velik za pridobivanje energije (Lokalni energetski
koncept…, 2012).


6.3.7 Javna razsvetljava
Po celotnem ozemlju občine Horjul je razvejana javna razsvetljava. Ker je bila stara
razsvetljava energetsko potratna, so se na Občini odločili za menjavo z manj potratnimi
svetilkami. Do danes so skupno odstranili že 116 potratnih svetilk ter jih nadomestili s 105
LED-svetilkami in 11 klasičnimi, 150-vatnimi svetilkami. Do konca leta 2014 bodo na
ozemlju občine tako zamenjane vse potratne stare luči. Občina Horjul je sicer ena redkih
občin, kjer javno razsvetljavo ponoči ugašajo in sicer od polnoči do 5. ure zjutraj. Ta ukrep je
bil uveden pred leti kot posledica vladne uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnaževanja okolja, ki je letno porabo elektrike za javno razsvetljavo omejila na 50 kWh na
prebivalca (Lončar, 2014).
Na podlagi zgoraj navedenega lahko sklenemo, da je sedanja raba OVE v občini precej
skromna, kar pogojujejo naravne razmere ter razpoložljiva tehnologija, vendar občina stremi k
večji uporabi OVE ter energetsko varčnejšemu delovanju občine. Od omenjenih OVE se
najbolj izkorišča lesna biomasa, sončna energija pa šele pridobiva na pomenu. V ta namen bi
morala občina spodbujati posameznike s subvencijami, da bi na zgradbe namestili sončne
sisteme, saj je investicija v takšen projekt kar precejšnja. Občina bi lahko imela tudi potencial
za izrabo geotermalne energije, vendar bi bilo potrebno temu nameniti večjo pozornost. Glede
na naravne in tehnološke razmere občina nima potenciala za koriščenje bioplina,
hidroenergije in vetrne energije.
Cilji oz. smernice za prihodnjo rabo OVE na območju občine so naslednji:
· povečati delež uporabnikov OVE, predvsem na področju sončne energije ter
zmanjšati emisije, ki nastanejo pri uporabi fosilnih goriv,
· spodbujati energetsko varčne gradnje,
· spodbujati učinkovitejšo rabo energije,
· omogočiti prehod iz individualnega na skupni način ogrevanja (daljinski sistem
ogrevanja na lesno biomaso, zemeljski plin),
· omogočiti energetsko varčnejše delovanje občine (zmanjšanje osvetljevanja
sakralnih in kulturnih objektov, racionalnejša raba v gospodinjstvih in
gospodarstvu).
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6.4

TRAJNOSTNA UREDITEV PROMETNE INFRASTRUKTURE

Eden izmed pogojev za uspešnost in razvoj kraja predstavlja prometna povezanost, vendar je
za povečanje privlačnosti območja ter izboljšanje kvalitete življenja potrebno uvesti prometno
politiko, ki je naklonjena hoji, kolesarjenju, javnemu prometu ter zmanjšanju uporabe osebnih
vozil. V nadaljevanju bomo podali nekaj predlogov, s katerimi lahko odpravimo
pomanjkljivosti prometne ureditve na območju občine Horjul.
Zmanjšati število osebnih vozil ter povečati uporabo javnega prevoza. Cestno omrežje
občine je dobro razvito. Skozi ozemlje občine poteka regionalna cesta R2 VrhnikaLjubljanica, ki povezuje zaledje Horjula s središčem občine in predstavlja pomembno cestno
povezavo za občane, medtem ko glavno povezavo z Ljubljano predstavlja 11 km dolg odcep
lokalne ceste pri Dobrovi, preko katerega potekajo pomembni prometni in turistični tokovi
(Velkavrh, 2003). Ti dve cesti sta tudi najbolj prometno obremenjeni. Dobra prometna
povezanost in potreba po vse večji mobilnosti vplivata na to, da se število osebnih vozil v
občini vsako leto povečuje. Za dvig kvalitete življenja v občini in zmanjšanje pritiskov na
okolje bi morala občina spodbujati občane k racionalnejši uporabi avtomobilov in uporabi
javnega prevoza. V občini se vrši medkrajevni promet v smeri Vrhnika-Horjul, medtem ko je
v smeri Ljubljana-Šentjošt urejen javni potniški promet. Avtobusna linija Ljubljana-Šentjošt
(linija 56) je od leta 2013 del integrirane linije, vendar del te avtobusne trase poteka tudi skozi
ozemlje občine Horjul, ki ni podala soglasja za integrirano linijo. Občina Horjul bi to soglasje
morala podati, saj bi se s tem občutno zmanjšala cena prevoza, posledično bi se povečal tudi
delež potnikov javnega prevoza. K pogostejši rabi javnega prevoza pripomorejo tudi vozni
redi avtobusov. Odkar je linija 56 del integrirane linije se je sicer povečala pogostost
povezave (na vsako uro), vendar to velja le za delovnike. Ob sobotah je avtobusna linija zelo
redka, medtem ko je do nedavnega ob nedeljah in praznikih sploh ni bilo. S prvim majem
2014 je linija 56 poizkusno dodala dodatno linijo še ob sobotah ter dodala dve liniji ob
nedeljah in praznikih (Ljubljanski potniški promet, 2014). Občina bi morala poskrbeti tudi za
naselja (Samotorica, Koreno nad Horjulom), ki so oddaljena od glavnih prometnic v občini in
so izključene iz uporabe javnega prometa. Avtobusna linija vključuje le vasi, ki se nahajajo ob
glavni prometnici. V teh naseljih večinoma stanujejo starejši ljudje, ki so težko mobilni.
Občina bi zato morala uvesti kombije, ki bi najmanj dvakrat dnevno, starejše občane vozili do
avtobusne postaje, kjer bi lahko prestopili na avtobus in se odpravili po opravkih v Ljubljano.
Izgradnja pločnikov ter prometne signalizacije. V občini Horjul imajo 4 km pločnikov.
Pločniki so zgrajeni v naseljih Horjul, Vrzdenec, Podolnica in Zaklanec. V naseljih Podolnica
in Zaklanec občina načrtuje tudi dograditev povezave pločnikov, ki bi povezovala obe vasi ter
otok za omejevanje cestnega prometa (Odlok o občinskem …, 2013). Občina bi za večjo
varnost prebivalcev morala zgraditi pločnike tudi v naseljih Žažar, Vrzdenec, Lesno Brdo,
Ljubgojna, saj se te vasi nahajajo ob glavnih prometnicah v občini. Pločnik bi bilo potrebno
zgraditi tudi do naselja Koreno nad Horjulom, ki ga predvsem ob vikendih obiščejo številni
izletniki. Za večjo varnost v prometu bi občina morala poskrbeti tudi s potrebno signalizacijo
(semaforji, prehodi za pešce) ter prometnimi otoki, s katerimi bi se omejil cestni promet.
Izgradnja kolesarskih poti. Največja pomanjkljivost pri prometni ureditvi v občini Horjul
predstavljajo kolesarske steze, ki jih ni. Kolesarske poti trenutno potekajo po regionalnih in
občinskih poteh. Glede na to, da je kolesarstvo v občini zelo priljubljena dejavnost, vsako leto
je organizirana tudi Akcija vzponov na Koreno, bi bilo v občini potrebno zgraditi kolesarske
steze, s katerimi bi poskrbeli za večjo varnost občanov. Z izgradnjo kolesarskih stez bi se
povečala kvaliteta življenja občanov, povečala bi se mobilnost s kolesi ter zmanjšala uporaba
motornih vozil, posledično pa bi se zmanjšali tudi negativni vplivi na okolje
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Slika 6.2: Kolesarske poti trenutno potekajo po regionalnih in občinskih poteh

Avtorica: Š. Božnar, 2014.

Obnova cest in gradnja obvoznice. Na območju občine skrbijo za vzdrževanje cest, ki so
ključnega pomena pri zagotavljanju varnosti. Leta 2001 je bila obnovljena regionalna cesta
R2 Ljubljanica-Vrhnika, v letu 2013 je občina poskrbela tudi za asfaltiranje in urejenost ene
izmed bolj prometnih lokalnih cest Ulaka-Grda dolina (Prosen Verbič, 2013a). Občina mora
še naprej skrbeti za vzdrževanje in obnavljanje cest tako za najbolj prometno obremenjene
ceste kot tudi za tiste, ki so manj obremenjene (javne poti, gozdne ceste). Za leto 2014 občina
pripravlja projekt izgradnje obvoznice, s katero se bo razbremenila glavna prometnica skozi
naselje Horjul ter stranske ceste, ki vodijo do šole in vrtca ter povečala varnost pešcev.
Obvoznico bodo gradili od vrtca čez travnik do šole, medtem ko bo drugi del poti do
Ljubgojne zgrajen kot pešpot, ki bo namenjena predvsem otrokom, družinam in starejšim
(Prosen Verbič, 2014).
Osveščanje prebivalstva. Za dvig kvalitete življenja občanov, večjo varnost v cestnem
prometu ter zmanjšanje negativnih pritiskov na okolje bi občina morala osveščati prebivalce.
To bi lahko storili preko brošur in delavnic, s katerimi bi občane spodbujali k večji uporabi
javnega prevoza, hoji, kolesarjenju, zmanjšanju uporabe avtomobilov oz. k uporabi
avtomobilov, ki manj obremenjujejo okolje (vozila na biogoriva in električna vozila). Na
območju občine bi bilo potrebno postaviti tudi polnilno infrastrukturo za električna
akumulatorska vozila.
Glavni cilj prometne ureditve so zmanjšati odvisnost od avtomobila in s tem zmanjšati
negativne vplive na okolje. Na območju občine je potrebno spodbujati uporabo javnega
potniškega prometa ter uporabo pešpoti. Skrbeti je potrebno za varnost občanov v cestnem
prometu, predvsem z izgradnjo kolesarskih poti in ustreznim vzdrževanjem cest na območju
občine.
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Cilji oz. smernice na področju prometne ureditve:
· osveščanje prebivalstva o alternativnih oblikah mobilnosti ter odgovornejša raba
avtomobilov;
· spodbujanje uporabe javnega prevoza;
· izgradnja pločnikov ter ureditev prometne signalizacije;
· izgradnja kolesarskih stez;
· povečanje varnosti prebivalcev občine z vzdrževanjem cest in gradnjo obvoznice.
· spodbujanje uporabe vozil na alternativna goriva.
6.5

TRAJNOSTNA UREDITEV KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Urejena kanalizacija je predpogoj za učinkovito uporabo zelo kvalitetne in količinsko dovolj
razpoložljive podtalnice za potrebe pitne vode, zato so v občini Horjul tudi na področju
komunalne infrastrukture potrebne nekatere spremembe.
V občini je potrebno urediti vodovodno omrežje, s katerim bodo poskrbeli za kakovostnejšo
in varnejšo oskrbo s pitno vodo, zmanjšanje vodnih izgub in za varstvo okolja na področju
voda.
V preteklih letih so s pomočjo vzorčenja vode ugotovili, da so bile v vodi dveh vodovodov
prisotne bakterije E. coli ali enterokoki. Za izboljšanje vodne oskrbe je občina Horjul za
vodovod Koreno nabavila filtre, za vodovod Lesno Brdo pa UV-čistilno napravo (Alič, 2012).
V preteklem letu so obnovili vodovod v Podolnici, kjer v prihodnosti predvidevajo tudi
sanacijo zapečatene vrtine (Odlok o občinskem …, 2013). Preusmeritev na uporabo
podtalnice je nujna zaradi oporečne pitne vode iz površinskih zajetij, kar je predvsem
posledica nedovoljenega odlaganja nevarnih odpadkov, praznjenja greznic in gnojenja
kmetijskih površin na območjih, kjer so vodna zajetja.
V naseljih Horjul, Vrzdenec, Ljubgojna in Podolnica je delno zgrajeno kanalizacijsko
omrežje, medtem ko imajo v ostalih naseljih, kjer je gradnja razpršena, po večini urejene
lastne greznice, enega ali več prekata odprtega tipa. Za čiščenje in odvajanje komunalnih
odpadnih in padavinskih voda na območju občine skrbi javno podjetje VO-KA Ljubljana
(Odlok o občinskem …, 2013; Kalan, 2011).
V občini delujeta tudi dve čistilni napravi (ČN Vrzdenec in ČN Horjul), s katerima so v občini
prispevali k zmanjševanju onesnaževanja podtalnice. Poleg odpadne vode po kanalih doteka
tudi meteorna in še nekatera druga voda, ki dodatno obremenjuje delovanje in kakovost
čiščenja odpadne vode (Odlok o občinskem …, 2013). Vendar je kapaciteta ČN Horjul
trenutno premajhna in jo je potrebno povečati iz sedanjih 400 PE na načrtovanih 1950 PE.
Gradnja nove ČN je predvidena za jesen 2014, v letu 2015 naj bi že pričela s poizkusnim
obratovanjem (Jazbec, 2014).
V letu 2013 so v Podolnici zgradili kanalizacijsko omrežje, toda zaradi finančnih težav
izvajalca, še nimajo uporabnega dovoljenja. Priključevanje na javno kanalizacijsko omrežje v
Podolnici bo možno šele po pridobljenem uporabnem dovoljenje, ki ga izda UE. Za naselja v
občini, za katera je značilna razpršena gradnja je predvidena ureditev odvoda komunalne
odpadne vode z gradnjo malih čistilnih naprav za vsak objekt posebej. Občina Horjul vsem
zainteresiranim, ki se prijavijo preko javnega razpisa, sofinancira 50 % stroškov nakupa malih
čistilnih naprav (Jazbec, 2014).
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Za občino Horjul predlagamo investicijo v rastlinsko čistilno napravo (v nadaljevanju RČN).
RČN delujejo praviloma gravitacijsko, brez strojne in električne opreme, tako da se voda
pretaka preko dveh zaporednih bazenov izoliranih s folijo, napolnjenih s substratom in
zasajenih z različnimi vlagoljubnimi rastlinami. Voda iz gospodinjstva priteče najprej skozi
glavni odtok po cevi v manjši zadrževalnik, kjer se zadržijo grobi delci, od tu naprej pa v prvo
gredo rastlinske čistilne naprave, ki jo imenujemo filtrirna greda. Tu se odstranijo še vsi ostali
suspendirani delci. Voda teče naprej v čistilno gredo, kjer poteka največji del čiščenja in se
dokončno očisti. Prečiščena voda iz RČN dosega predpisane normative in se jo lahko odvaja v
okolje, lahko jo tudi zbiramo in uporabimo za zalivanje zelenic, pranje avtomobilov, sanitarno
vodo, ga gašenje požarov ali jo zbiramo v okrasnem bajerju (Vovk Korže, Vrhovšek, 2006).
Za zbiranje odpadkov je v občini Horjul dobro poskrbljeno. Na številnih lokacijah so urejeni
ekološki otoki, ki so namenjeni ločenemu zbiranju odpadkov, dvakrat letno je organiziran tudi
odvoz kosovnega materiala. Delež ločeno zbranih odpadkov se iz leta v leto povečuje, kar gre
prepisati vedno večji okoljski ozaveščenosti občanov.
Cilji oz. smernice za prihodnji razvoj komunalne infrastrukture:
· obnova vodovodnega omrežja;
· izgradnja kanalizacijskega omrežja;
· povečanje čistilne zmogljivosti čistilne naprave ter zamenjava pretočnih greznic z
malimi čistilnimi napravami;
· osveščanje prebivalcev o varstvu vodnih zajetij;
· investicija v rastlinsko čistilno napravo.
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7

ZAKLJUČEK

Občina Horjul leži v osrednji Sloveniji, približno 15 km zahodno od Ljubljane. V devetih
naseljih, ki se razprostirajo na 33 km2 velikem ozemlju prebiva 2872 prebivalcev.
Razgibana pokrajina, ki je posledica stika dinarsko-kraškega in alpskega sveta ter ohranjena
narava predstavljata potencial za trajnostni razvoj.
Tema diplomskega dela, zasnova trajnostnega turizma v občini Horjul, je aktualna in
povezuje vsakdanje življenje prebivalcev z varstvom narave. Razvoj območja je nemogoče
ustaviti, vendar lahko stremimo k temu, da kljub razvoju in tehnologiji še vedno ohranjamo
naravo za prihodnje generacije. Na začetku diplomskega dela smo terminološko opredelili
pojem trajnostni razvoj in opisali njegov kronološki razvoj. Nato smo z vidika trajnostnega
razvoja funkcijsko ovrednotili naravnogeografske in družbenogeografske značilnosti občine
Horjul ter analizirali občinske strategije in načrte, na podlagi katerih smo izdelali smernice
trajnostnega razvoja občine v prihodnosti. Kot prioritetna področja razvoja smo izpostavili
ekološko kmetijstvo, ekološki turizem, trajnostno energetsko oskrbo, trajnostno ureditev
prometne infrastrukture ter trajnostno ureditev komunalne infrastrukture.
Kmetijstvo na območju občine Horjul je bilo nekoč zelo pomembna gospodarska dejavnost, ki
izgublja na pomenu. Na območju občine se soočajo s problemom opuščanja kmetijstva in
zaraščanjem kmetijskih površin, kar je predvsem posledica naravnih dejavnikov ter dejstva,
da na tem območju prevladujejo polkmetje, ki se s kmetijstvom ukvarjajo predvsem v prostem
času. Za občino Horjul tako predlagamo spodbujanje ekološkega kmetijstva, ki mu v prid
govorijo tako naravno kot družbenogeografski razlogi, med katerimi je potrebno izpostaviti
razgiban relief, naklon in kamninsko podlago ter razdrobljenost parcel, velikost kmetij,
neugodne lastniške in posestne strukture. Vsi našteti vzroki, ki predstavljajo omejitve pri
razvoju intenzivnega kmetijstva so lahko velika prednost pri razvoju ekološkega kmetijstva.
Ekološko kmetijstvo lahko zagotovi obstoj marsikateri kmetiji, s tem pa omogoči ohranitev in
nego kulturne krajine. Na območju občine Horjul je registriranih pet ekoloških kmetij ter
biološko-dinamično društvo Ajda. Ekološke kmetije v višjih predelih občine imajo največ
potenciala v razvoju živinoreje, predvsem govedoreji, reji drobnice in konjereji. Na njivskih
površinah v dolini bi se lahko razvijalo integrirano in ekološko vrtnarstvo in poljedelstvo.
Sončne zavetrne lege na obrobju Ljubljanskega barja in v hribovitem delu obravnavanega
območja so primerne za razvoj integriranega sadjarstva. Kmetije na območju občine bi lahko
svoj obstoj iskale tudi v razvoju dopolnilnih dejavnosti kot so predelava lesa, pridelava sadja,
konjereja kot oblika turizma, oskrba konj za posameznike, pedagoške kmetije.
Občina Horjul ima velik potencial za razvoj ekološkega turizma, ki je slabo izkoriščen.
Prednosti občine pri razvoju ekološkega turizma so bogata naravna in kulturna dediščina,
dobra geografska in prometna lega in ohranjena narava. Vse to omogoča razvoj izletništva in
pohodništva, kolesarstva, jamarskega turizma in turizma na kmetijah. Ekološki turizem
vidimo v povezavi z razvojem ekoloških kmetij. Ekološke turistične kmetije bi gostom poleg
domačih dobrot, izdelkov in pridelkov omogočale tudi aktivni oz. doživljajski turizem, ki je
vse bolj priljubljena oblika preživljanja prostega časa. Kmetije bi v povezavi s konjerejskim
društvom lahko gostom ponujale tudi vožnjo s konjsko vprego oz. šolo jahanja.
Na območju občine bi bilo potrebno poskrbeti tudi za namestitvene kapacitete. Ekološko
turistične kmetije bi lahko gostom ponujale prenočevanje na seniku, v kozolcih oz. na
prostem. Občina Horjul lahko svojo priložnost išče v razvoju učnih oz. pedagoških kmetij,
organizaciji šole v naravi, naravoslovnih dni in počitniških dejavnosti za osnovnošolce.
Odlično dopolnilo turistični dejavnosti na kmetiji so lahko izobraževalni programi za odrasle.
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Če bo želela občina doseči pomemben korak k razvoju ekološkega turizma, bo morala najprej
narediti velik korak na področju oglaševanja in trženja. Za večjo prepoznavnost občine bi bilo
najprej potrebno izdelati celovito grafično podobo občine ter na njej označiti vse izletniške
destinacije, ki jih lahko turist obišče. To bi bilo lahko vključeno v brošuro, ki mora biti
dostopna širši množici in sicer na sejmih, internetu in v različnih turistično informacijskih
centrih po vsej Sloveniji. K razvoju turizma v občini bi veliko prispeval tudi turistično
informacijski center (TIC), kjer bi se lahko obiskovalci seznanili z aktualno ponudbo v občini.
K boljši orientiranosti obiskovalca bi pripomogla tudi turistična signalizacija (kažipoti,
zemljevidi, informacijske table…).
Na področju trajnostne energetske oskrbe občine smo izpostavili rabo obnovljivih virov
energije in njeno učinkovito rabo. Sedanja raba obnovljivih virov energije (OVE) je precej
skromna, kar pogojujejo naravne razmere ter razpoložljiva tehnologija. Vendar občina stremi
k večji uporabi OVE ter energetsko varčnejšemu delovanju občine. Od omenjenih OVE se
najbolj izkorišča lesna biomasa, sončna energija pa pridobiva na pomenu. Občina Horjul
trenutno razpolaga s tremi sončnimi elektrarnami, ki obratujejo na strehah športne dvorane,
vrtca in šole. Pridobljeno električno energijo oddajajo v distribucijsko omrežje. Občina bi
morala s subvencijami spodbujati posameznike, da bi na zgradbe namestili sončne sisteme, saj
je investicija v takšen projekt kar precejšnja. Občina bi lahko imela še potencial za izrabo
geotermalne energije, vendar bi bilo potrebno temu področju v prihodnosti nameniti večjo
pozornost. Glede na naravne in tehnološke razmere občina nima potenciala za koriščenje
bioplina, hidroenergije in vetrne energije. Čez ozemlje občine Horjul bo potekal tudi prenosni
plinovod za zemeljski plin. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor pripravlja državni
prostorski načrt (DPN), ki bo zajemal načrt poteka prenosnega plinovoda M3/1 Kalce–
Vodice.
Občina Horjul je ena redkih slovenskih občin, ki od polnoči do 5. ure zjutraj ugaša javno
razsvetljavo.
Za večji trajnostni razvoj občine in izboljšanje kakovosti življenja na območju občine so
potrebne izboljšave na področju prometne infrastrukture. V občini je potrebno zmanjšati
odvisnost od avtomobila in s tem zmanjšati negativne vplive na okolje. Potrebno je spodbujati
uporabo javnega potniškega prometa. Občina Horjul bi morala podpisati sporazum o
integrirani liniji. Za večjo varnost občanov v cestnem prometu je potrebno poskrbeti
predvsem z izgradnjo kolesarskih stez in ureditvijo prometne signalizacije ter ustreznim
vzdrževanjem cest na območju občine ter zgraditi pločnike v tistih naseljih, kjer jih še ni.
V občini Horjul so tudi na področju komunalne infrastrukture potrebne nekatere spremembe.
Potrebno je urediti vodovodno omrežje, s katerim bodo poskrbeli za kakovostnejšo in
varnejšo oskrbo s pitno vodo, za zmanjšanje vodnih izgub in za varstvo okolja na področju
voda. Predpogoj za učinkovito uporabo zelo kvalitetne in količinsko dovolj razpoložljive
podtalnice za potrebe pitne vode pa je urejena kanalizacija. V strnjenih naseljih na območju
občine je delno urejeno kanalizacijsko omrežje, medtem ko so v naseljih z razpršeno
poselitvijo po večini urejene lastne greznice, enega ali več prekata odprtega tipa. Za naselja v
občini, za katera je značilna razpršena gradnja je predvidena ureditev odvoda komunalne
odpadne vode z gradnjo malih čistilnih naprav za vsak objekt posebej. Na območju občine
delujeta tudi dve čistilni napravi, vendar je kapaciteta ČN Horjul premajhna in jo je potrebno
povečati. Občina Horjul bi morala razmisliti o investiciji RČN. Na območju občine je dobro
poskrbljeno tudi za zbiranje odpadkov. Na številnih lokacijah so urejeni ekološki otoki, ki so
namenjeni ločenemu zbiranju odpadkov, dvakrat letno je organiziran tudi odvoz kosovnega
odpada.
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Sončna energija

TRAJNOSTNA ENERGETSKA
OSKRBA
Biomasa

EKOLOŠKI TURIZEM

EKOLOŠKO KMETIJSTVO

·

59 % gozdnih površin

·
·
·
·

·
·
·

zaposlitev ,
ogrevanje
sončne elektrarne,
električna energija in proizvodnja toplote s

kulturna dediščina,
ohranjanje narave,
ohranjanje kulturne pokrajine,

gričevnato in hribovito površje
naravna dediščina (kraški pojavi),
geografska lega,
prometna lega,
biotska raznovrstnost

·
·
·
·
·

·

·
·
·

registrirano pet ekoloških kmetij,
velikost kmetij (76 % manjših od 10 ha),
razdrobljenost parcel,
neugodna lastniška in posestna struktura,
prevladujejo polkmetje,
ohranjanje kulturne pokrajine,
zaraščanje kmetijskih površin,
opuščanje kmetovanja,
zaposlitev

pestra geološka zgradba (karbonatne in
nekarbonatne kamnine),
razgiban relief,
naklon površja (prevladuje nad 12 °),
zmerno celinsko podnebje Z in J
Slovenije (povprečna količina padavin
znaša 1594 mm),
prevladujoča tipa prsti sta rendzina in
distrična rjava prst

·

·
·
·
·
·
·
·
·
·

DRUŽBENOGEOGRAFSKI DEJAVNIKI

FIZIČNOGEOGRAFSKI DEJAVNIKI

Preglednica 7.1: Pregled smernic za trajnostni razvoj občine Horjul
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· višji predeli – razvoj živinoreje
(drobnica, konjereja)
· ravninski deli – poljedelstvo in
vrtnarstvo
· sončne zavetrne lege (na
obrobju Ljubljanskega barja, v
hribovitem delu – integrirano
sadjarstvo
· dopolnilne dejavnosti
(pedagoške kmetije, predelava
lesa in sadja, konjereja kot
oblika turizma, oskrba konj za
posameznike)
· ekološka prodaja (Ljubljana,
Vrhnika)
· oddajanje vrtičkov v najem
· v povezavi z razvojem
ekološkega kmetijstva,
· namestitvene kapacitete
(prenočišča na seniku, kozolcu,
na prostem),
· učne oziroma pedagoške
kmetije, organizacija šole v
naravi, naravoslovnih dni,
počitniških dejavnosti za
osnovnošolce,
· izobraževalnih programov za
odrasle
· povečanje deleža uporabnikov
OVE (sončne energije),
· energetsko varčne gradnje,
· prehod iz individualnega na
skupni način ogrevanja
(daljinski sistem ogrevanja na
lesno biomaso ali zemeljski

PREDLOGI

TRAJNOSTNA UREDITEV
KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE

TRAJNOSTNA UREDITEV
PROMETNE INFRASTRUKTURE

Javna razsvetljava

Hidro energija

Geotermalna energija

Bioplin

Vetrna energija

zmerno celinsko podnebje Z in J
Slovenije (povprečna količina padavin
znaša 1594 mm),
povprečni srednji pretok Horjulščice
znaša 1,51 m3/s

·

geološka zgradba (plazovi in usadi)
razgiban relief

kraško površje
močvirnata zemljišča
razgiban relief
zmerno celinsko podnebje Z in J
Slovenije (povprečna količina padavin
znaša 1594 mm)

·
·

·
·
·
·

·

ni še dostopnih študij

letni globalni obsev med 4200 in 4400
MJ/m2
povprečna hitrost vetra 50 m nad tlemi
znaša 1 – 2 m/s

FIZIČNOGEOGRAFSKI DEJAVNIKI

·

·

·

62 km urejene prometne infrastrukture (36
km javnih, 22 km lokalnih poti in 4 km
pločnikov),
javni potniški promet (Ljubljana–Šentjošt)
medkrajevni potniški promet (HorjulVrhnika)
ni kolesarskih stez
4 vodovodni sistemi,
delno urejeno kanalizacijsko omrežje,
urejene greznice (razpršena gradnja)
2 čistilni napravi,
male čistilne naprave,
ekološki otoki,
dvakrat letno odvoz kosovnega materiala,
odvoz komunalnih odpadkov (Snaga
d.o.o.)

·

·
·
·
·
·
·
·
·

·

·
·

ugašanje od polnoči do 5. ure zjutraj

v preteklosti mlini in žage

majhne kmetije (76 % manjših od 10 ha),
poljedelstvo ni razvito,
odpadke se odvaža na deponijo v
Ljubljano

·

·

·
·
·

DRUŽBENOGEOGRAFSKI DEJAVNIKI
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Avtorica: Š. Božnar, 2014.

· izgradnja kolesarskih stez,
· ureditev prometne
signalizacije, izgradnja
pločnikov, vzdrževanje cest,
· osveščanje prebivalcev o
alternativnih oblikah
mobilnosti,
· spodbujanje uporabe javnega
prevoza (vključitev v sistem
integrirane linije)
· ureditev vodovodnega omrežja
za kakovostno in varnejšo
oskrbo s pitno vodo,
· osveščanje prebivalcev o
varstvu za vodna zajetja
· rastlinske čistilne naprave,
· male čistilne naprave,
· povečati kapacitete čistilne
naprave,

· plin),
· energetsko varčnejše delovanje
občine (zmanjšanje
osvetljevanja sakralnih in
kulturnih objektov,
racionalnejša raba v
gospodinjstvih in
gospodarstvu)

PREDLOGI

V uvodu smo si zastavili tri hipoteze, ki smo jih tekom izdelave diplomskega dela skušali
potrditi oziroma zavreči. Prva hipoteza pravi, da je razvoj občine Horjul v uvodnem začetnem
obdobju trajnosti. To hipotezo lahko potrdimo, saj se smernice takšnega razvoja pojavljajo
šele v novejših občinskih strategijah. Druga hipoteza pravi, da ima občina Horjul glede na
svoje naravnogeografske in družbenogeografske danosti veliko možnosti za udejanjanje
močnejšega prihodnjega trajnostnega razvoja. Tudi to hipotezo lahko potrdimo, saj smo ob
analiziranju in preučevanju stanja ugotovili, da ima občina Horjul možnosti trajnostnega
razvoja na področju ekološkega kmetijstva, ekološkega turizma, trajnostne energetske oskrbe,
trajnostne ureditve prometne infrastrukture ter trajnostne ureditve komunalne infrastrukture.
Tretja hipoteza pa pravi, da največji geografski potencial za trajnostni razvoj občine
predstavljata ekološko kmetijstvo in ekološki turizem. Ta hipoteza se je le delno potrdila, saj
smo s pomočjo analize ugotovili, da ima občina Horjul velik potencial tudi na drugih
področjih.
Vse predlagane smernice trajnostnega razvoja občine pomenijo razvojno priložnost, ki
predvideva uresničitev gospodarske, socialne in okoljske blaginje. Od prebivalcev občine
Horjul in njihovih pobud pa je odvisno, kako jim bo uspelo ohraniti, razvijati in tržiti naravni
potencial in tako prispevati k dvigu kvalitete življenja.
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SUMMARY
Municipality of Horjul is located in central Slovenia, approximately 15 km to the west of
Ljubljana. In the nine settlements that spreads on the area of 33 km2 live 2872 residents.
A great potential for sustainable development is coming from diverse landscape that is a
consequence of the contact between two terrains - Dinaric-Karst and alpine world - and well
preserved nature.
The theme of the thesis – sustainable development - is current and connects everyday living
with preservation of nature. Development of the area cannot be stopped, but nature can still be
conserved for the next generation in spite of development and technology. At the beginning of
the thesis is the terminological definition of sustainable development as well as the
chronological advances in it. And later on are presented and analysed the specific guidelines
for the Municipality of Horjul based on natural and artificial geographical features.
Agriculture used to be a very important economic activity in the area of Municipality of
Horjul but has lost on meaning and nowadays the municipality encounters with a problem of
abandonment and reforestation of agricultural land that are mainly a consequence of natural
factors and the dominance of so called half-time farmers, who farm in their free time after
work. In our opinion it is best to stimulate organic farming in the area for various reasons
(diversity of terrain, slopes, bedrock, fragmented parcels of land, farm size and unfavourable
equity and property structures). All these reasons usually are a restriction in development of
intensive agriculture. Organic farming can ensure the existence of many farms and at the same
time preserve the specific culture of the region. At the moment there are registered five
organic farms and an association that promotes biodynamic farming. But because of diversity
of the terrain there are some areas that are more suitable for some kinds of farming than the
others.
Municipality of Horjul has a great potential in developing ecotourism that is up to this point
poorly exploited. Advantages for ecotourism are mainly natural and cultural heritage, good
geographical and traffic position and well preserved nature that give opportunity for
development of hiking, biking, caving and agritourism. The suggestion is to connect
ecotourism with development of organic farming into so called “adventure” tourism that
offers guests different homemade products with different adventures, like horse-riding,
carriage rides.
The disadvantages are mainly at accommodation facilities that are practically non-existent.
Ecological farms would be able to offer overnight stays in hey barns, in typical Slovene
hayracks called “kozolec” or even in the open air. Municipality of Horjul could seek its
opportunity in developing of learning/teaching farms, organizing outdoor educational
programs and holiday activities for school-children. As an addition to tourism on a farm there
could be organized educational programs for adults.
The first important step in developing of ecotourism has to be done in marketing. Local
authorities should create a whole graphic design of the municipality and mark all destinations
a tourist can visit. This brochure should be than available to people in different places all over
Slovenia as well as in internet. A great help would also be tourist orientation signs and maps.
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In the area of sustainable energy supply are exposed the use of renewable energy sources and
its efficient use. Current use of renewable energy sources is rather modest which is related to
natural circumstances and available technology. The local authorities aim to increase the use
of renewable energy sources and energy efficient functioning of the municipality. Most
commonly is used biomass. Solar energy is gaining in importance – there are three solar
power plants on the roofs of local sports hall, school and kindergarten. Municipal authorities
should promote building up solar systems by giving out founds that would help residents cofound such expensive project. The area could have potentials in the use of geothermal energy
but the field is not yet explored. Municipality of Horjul has based on geographical specifics
no potential in use of biogas, hydropower or wind power. Through the territory of
Municipality of Horjul will pass a gas-pipeline M3/1 Kalce-Vodice.
Municipality of Horjul is one of the fewer Slovenian municipalities which turns of the public
lights from midnight to 5 a.m.
There are needed improvements in the area of transport infrastructure for a better sustainable
development and improved quality of life in the region. Car dependency should be lowered
and enlarge use of public transformation and by that reduced negative influences of the
environment. Road safety will be improved by constructing bicycle lines and regulation of
traffic signalisation and proper maintenance of the roads.
Changes are also needed in the field of municipal infrastructure. It is necessary to regulate the
water supply network that will provide higher quality and safer drinking water. But the first
step towards safe drinking water is settled sewage system. In the areas of the municipality
where the houses are nearby one another there is a regulated sewage system and in the other
areas each house has its own septic tank. In the municipality there are two wastewater
treatment plants but the capacity of Horjul wastewater treatment is too small and needs to be
increased. In the municipal area it is well taken care of waste gathering.
In the introduction, we set three hypotheses we have tried to confirm or reject with this thesis.
The first hypothesis says development of Municipality of Horjul is in its early stages of
sustainable development. We can confirm this than we can see the guidelines for this
development only in newer strategies. The second hypothesis is that Municipality of Horjul
has great chances for a future sustainable development based on its natural and artificial
geographical features. This hypothesis can also be confirmed, because we stated that
Municipality of Horjul has chances for sustainable development in the fields of ecological
farming, ecotourism, sustainable energy supply, sustainable traffic and municipal
infrastructure. And the third hypothesis states the biggest geographical potential for
sustainable development is in ecological farming and ecotourism. This hypothesis is only
partially confirmed, because we analysed that Municipality of Horjul has a great potential also
in other fields.
All suggested guidelines for sustainable development of municipality mean a development
opportunity that provides economical, social and environmental well-being. But it all depends
on residents of Municipality of Horjul and their initiatives if they manage to maintain,
develop and market the natural potential and this way contribute to higher quality of life.
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