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STANJE IN RAZVOJNE TEŽNJE V OBČINI BREZOVICA
Izvleček
Občina Brezovica predstavlja prebivalstveno hitro rastočo občino, katere rasti pa ne sledi
razvoj družbene javne infrastrukture, gospodarske javne infrastrukture in opremljenost naselij,
zato se na tem področju pojavljajo številne razvojne težnje. Gre za priselitveno privlačno
območje, ki je z zaposlitvenega vidika precej vezano na izvenobčinska območja, mdr. zaradi
bližine sosednje Mestne občine Ljubljana. Za obdobje zadnjih petnajstih let so značilne
številne stanovanjske novogradnje, s čimer se krepi stanovanjsko-bivalna funkcija naselij.
Zaradi novih gradenj stanovanjskih in drugih objektov (prometnic – avtocesta) ter neurejene
gospodarske javne infrastrukture je obremenjeno okolje. Pomen kmetijstva se zmanjšuje, kar
je v prostoru razvidno tudi v spremembi morfologije in izgleda naselij. Z vidika gospodarstva
ima občina na področju turizma, ki je slabo razvito, težnje razvoja, ravno tako pa je očitna
potreba po ureditvi večje obrtno-poslovne cone. Pri vseh posegih v prostor je potrebno
upoštevati naravno in kulturno dediščino, ki je na območju občine Brezovica izredno bogata,
ravno tako pa tudi poplavno ogroženost na območju Ljubljanskega barja.
Ključne besede: prostorsko planiranje, Občina Brezovica, stanje v prostoru, razvojne težnje,
občinski prostorski načrt

SPATIAL STATUS AND DEVELOPMENT
MUNICIPALITY OF BREZOVICA

TENDENCIES

WITHIN

THE

Abstract
Municipiality of Brezovica is a community with a rapid growth of population, however the
growth is not in pace with the development of social public infrastructure, economic public
infrastructure and with the equipment of the settlements. Therefore, in this area there are
many development tendencies. The area is attractive for settlement and from the employing
point of view it is linked to other municipalities, especially to the adjacent Municipiality of
Ljubljana. Throughout the last fifteen years many new residential buildings have been built
and thus the urban function of the settlemens have been emphasized.. Due to the construction
of residential and other constructions such as roads connected to the highway) and
unregulated public economic infrastructure the environment is quite polluted.. The
importance of agriculture is declining which can be seen in changes in morphology and in
appearance of the settlements. From the economic point of view , the community has many
development tendencies in tourism, which has not been developed much so far.. Furthermore,
there is a need to regulate a larger business zone. For all the interventions in the area, it is
necessary to take in account the extremely rich natural and cultural heritage, as well as the
risk of flooding on the area of Ljubljana marshes.
Key words: spatial planning, Municipality of Brezovica, spatial status, development
tendencies, Municipal Spatial Plan
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1. UVOD

1.1. Namen in cilj diplomskega dela ter delovna hipoteza
Namen in cilj diplomskega dela je prikazati stanje v prostoru in izluščiti razvojne težnje v
občini Brezovica.
Pri izdelavi analize stanja in razvojnih teženj v prostoru se izhaja iz naravnih (fizičnih)
danosti prostora in tudi družbenih, ki so posledica delovanja človeka v prostoru. Pri tem se je
potrebno ozirati na socialne razmere prebivalstva, razvoj in stanje v gospodarstvu, na stanje
okolja in skrb za njegovo kakovost ter razvoj gospodarske javne infrastrukture. Izdelana
analiza predstavlja eno od obveznih strokovnih podlag pri izdelavi Občinskega prostorskega
načrta občine Brezovica.
Občina Brezovica je del Ljubljanske urbane regije in leži v neposredni bližini Ljubljane.
Njenih 16 naselij je imelo v preteklosti predvsem ruralen značaj, danes pa se nekatera med
njimi razvijajo v suburbanizirana naselja, kar je posledica bližine Ljubljane in privlačnosti
»nemestnega« okolja za priselitev. Ta proces je najbolj opazen v naselju Brezovica, ki je
obenem občinsko, administrativno in oskrbno središče. Številne novogradnje posegajo v
varovana območja narave, kot so Natura 2000, zavarovana območja (Krajinski park
Ljubljansko barje), ekološko pomembna območja in naravne vrednote. Obenem pri nekaterih
novogradnjah investitorji ne upoštevajo poplavne ogroženosti na območju Ljubljanskega
barja. Značilna je hitra rast prebivalstva, s katero pa obenem rastejo tudi potrebe po
nadgradnji omrežij družbene javne infrastrukture (izobraževalne ustanove, površine za šport
in rekreacijo, objekti za izvajanje kulturne dejavnosti) in gospodarske javne infrastrukture, ki
nista ustrezno zgrajeni. Opazna je krepitev dveh urbanih aglomeracij: Brezovica-Vnanje
Gorice-Notranje Gorice in Podpeč-Kamnik-Preserje. V razvoju in opremljenosti zaostajajo le
manjša naselja na območju Krimskega hribovja, ki so prostorsko bolj oddaljena od glavnih
poselitvenih polov in glede na cestne povezave tudi težnje dostopna. Pri tem je potrebno
izvzeti Preserje, ki se s Kamnikom pod Krimom in Podpečjo povezuje v aglomeracijo, in
Rakitno. Slednja je kljub večji prostorski oddaljenosti razmeroma dobro razvita. V celotni
občini turistični potencial ni zadostno izkoriščen glede na možnosti razvoja (bogata naravna
in kulturna dediščina) okolju prijaznega turizma. Ravno tako v občini ni urejene večje obrtnoposlovne cone, kar ne vpliva ugodno na razvoj gospodarstva, z vidika zaposlovanja pa so
prebivalci občine precej vezani na izvenobčinska območja, pri čemer osrednji zaposlitveni
center predstavlja Ljubljana.
1.2. Metode dela
Za izdelavo diplomskega dela je bilo pomembno tako terensko kot kabinetno delo. Kabinetno
delo je vsebovalo pregled literature in virov, pridobivanje informacij in podatkov preko
elektronske pošte ali telefona ter izvedbo analiz (prebivalstva, stanovanj v občini itd.),
tipizacije naselij in izdelavo kart (ter jih obravnavati tudi analitično), grafikonov, slik in tabel.
V okviru terenskega dela je bilo potrebno opraviti številne razgovore z občinskimi uradniki
in predstavniki krajevnih skupnosti v občini, ki razpolagajo z informacijami in podatki o
stanju v prostoru ter planih za prihodnost.
V okviru prikaza stanja so podane občinske fizičnogeografske in družbenogeografske
značilnosti ter stanje okolja in viri onesnaževanja, naravna in kulturna dediščina, ogroženost z
naravnimi in drugimi nesrečami, razvoj podeželja, infrastrukturna opremljenost, območja
razpršene gradnje in poselitve ter degradirana urbana območja. Navedeni so tudi obstoječi
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prostorski akti. Namen prikaza občinskih fizičnogeografskih značilnosti je podati prikaz lege
občine in opis njenih geomorfoloških, geoloških, podnebnih, hidroloških, pedoloških in
vegetacijskih značilnosti. V okviru prikaza družbenogeografskih značilnosti so podani
rezultati analize značilnosti prebivalstva in analize stanovanj v občini, značilnosti poselitve ter
stanje v gospodarstvu, šolstvu, zdravstvu, kulturi in športu. V zadnjih poglavjih so navedeni
problemi v prostoru v občini Brezovica (z vidika prebivalstva, oskrbnih in storitvenih
dejavnosti ter družbene javne infrastrukture, okoljskih dejavnosti, dejavnosti, vezane na
naravne vire, poselitve in gospodarske javne infrastrukture) in razvojno ugodne lastnosti
stanja v prostoru (z vidika prebivalstva in poselitve, oskrbnih in storitvenih dejavnosti,
družbene javne infrastrukture, okoljskih dejavnosti, naravne in kulturne dediščine, obrambe in
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, gospodarske javne infrastrukture,
gospodarstva). Nazadnje so navedene tudi razvojne težnje v prostoru, ki izhajajo iz analize
stanja v prostoru. Prikazane so razvojne težnje z vidika prebivalstva, stanovanj, gospodarstva,
poselitve,družbene javne infrastrukture, okolja, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
gospodarske javne infrastrukture, razvoja podeželja, krajine ter degradiranih urbanih območij.
V poglavju o razvojnih težnjah so navedeni tudi razvojni načrti občine.
1.3. Viri in literatura
Pri izdelavi diplomskega dela so bili uporabljeni tako spletni kot tiskani viri, izdatno
pomembni in za izvedbo analize bistveni pa so tudi ustni viri. Literature, ki bi se osredotočala
zgolj na območje občine, praktično ni. Obstajajo pa številna literarna dela na temo
Ljubljanskega barja, ki predstavlja osrednji del občine, manj pa tudi na temo Krimskega
hribovja in Rakitniške planote, ki predstavljata južni del občine. Pri izdelavi diplomskega dela
sem si pomagala s strokovnimi podlagami, ki so bile izdelane pri preteklih spremembah
prostorskih aktov. Pri izdelavi analiz prebivalstva, stanovanj in gospodarstva so bili večinoma
uporabljeni podatki s spletnih strani Statističnega urada Republike Slovenije. Za izdelavo kart
so bili podatki navadno pridobljeni pri različnih strokovnih službah, občinskem urbanistu g.
Lovšinu, občinskem portalu GIS Kaliopa ali Atlasu okolja. Kot sem že omenila, sem številne
pomembne informacije in podatke o stanju, problemih in razvojnih težnjah v prostoru dobila
od ustnih virov – občinskih uradnikov in predstavnikov krajevnih skupnostih.
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2. FIZIČNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI OBČINE
2.1. Lega občine
Občina Brezovica je del Ljubljanske urbane regije (ali Osrednjeslovenske statistične regije) in
leži v njenem jugozahodnem delu. Na vzhodu meji na občine Ljubljana, Ig ter Velike Lašče,
na jugu na občino Cerknica, na zahodu na občine Borovnica, Vrhnika in Log-Dragomer ter na
severu na občino Dobrova-Polhov Gradec (Atlas okolja, 2009). Njena površina znaša 91,2
km2, leta 2008 pa je imela 10.552 prebivalcev (Statistični letopis 2009, 2010). V občini je 16
naselij (Brezovica pri Ljubljani, Dolenja Brezovica, Gorenja Brezovica, Goričica pod
Krimom, Jezero, Kamnik pod Krimom, Notranje Gorice, Planinca, Plešivica, Podpeč,
Podplešivica, Preserje, Prevalje pod Krimom, Rakitna, Vnanje Gorice, Žabnica).
Leži na južnem delu Ljubljanske kotline in obsega 30 km2 Ljubljanskega barja (Občina
Brezovica, 2009). V južnem delu preide v Krimsko hribovje, ki je že del dinarskih planot
notranje Slovenije. Na skrajnem severnem delu sega v Polhograjsko hribovje (Atlas okolja,
2009).
Karta 1: Lega občine Brezovica

Vir podlage: Občine Slovenije, 2006
Avtorica: Šijanec, K., 2009

2.2. Relief in geomorfološke značilnosti
Na območju občine lahko izpostavimo dve večji pokrajinski enoti, in sicer Ljubljansko barje
(severni del občine) in Krimsko hribovje z Rakitniško planoto (del južno od Ljubljanskega
barja). V skrajnem severnem delu občina že sega v Polhograjsko hribovje.
9

Pokrajinska enota Ljubljansko barje zavzema severni del občine in je hkrati najjužnejši del
Ljubljanske kotline. Na severu meji na Polhograjsko hribovje, na jugu pa na Krimsko
hribovje. Gre za edino nižinsko visoko barje v Sloveniji, ki je tudi evropskega pomena (sodi
med najjužneje ležeča visoka barja v Evropi). Gre za udorino tektonskega nastanka, katere
razvoj se je začel pred 2 milijonoma let. Celotno območje se je v preteklosti ugrezalo in se
ugreza tudi danes, ob čemer se nekateri deli ugrezajo hitreje, kar pogojuje nastanek osamelcev
(Slovenija : pokrajine in ljudje, 1998). Na območju Ljubljanskega barja se nastali osamelci
Plešivica, Veliki vrh in Grič (Atlas okolja, 2009). O tektonskem nastanku Ljubljanskega barja
piše tudi Šifrer, ki meni, da je bilo za razvoj Ljubljanskega barja zelo pomembno obdobje po
miocenski transgresiji oz. umiku Panonskega morja (Šifrer, 1983).
Območje Krimskega hribovja in Rakitniške planote gradijo karbonatne kamnine, zato se je tu
izoblikovalo kraško površje na apnencu in dolomitu. Melik to območje uvršča med Velike
Notranjske planote, med katerimi Krimsko hribovje predstavlja njen najsevernejši del. Površje
je zelo razčlenjeno in le na območju Rakitne planotasto. Razvite so tako podzemeljske (kraške
jame) kot površinske (vrtače) kraške oblike, površinska rečna mreža pa je razvita na dolomitu.
Na območju Rakitne je nastal tudi aluvialni tip reliefa, ki se je izoblikoval na močno pretrtem
triasnem dolomitu in ustvaril kraško polje, ki leži na nadmorski višini 790 m, zanj pa je
značilen tudi nizki obod. Kraško polje na Rakitni pa ni edino kraško polje na območju
Krimskega hribovja, saj se na območju južno od naselja Preserje nahaja kraško polje Ponikve
(Slovenija : pokrajine in ljudje, 1998), ki je po mnenju Melika najmanjše kraško polje v
Sloveniji (Krajevna skupnost Podpeč-Preserje, 2009). Prehod Krimskega hribovja v
Ljubljansko barje je precej strm in tektonskega nastanka. Krimsko hribovje se dviga tudi
danes (Slovenija : pokrajine in ljudje, 1998).
Polhograjsko hribovje se uvršča v zahodni del slovenskega predalpskega sveta. Skrajni
severni del občine Brezovica, ki sicer ni poseljen, že sega vanj. Ta del Polhograjskega
hribovja je zgrajen pretežno iz permokarbonskih temnosivih glinovcev in peščenjakov in je
eden najnižjih (glede na nadmorsko višino) predelov Polhograjskega hribovja, kar naj bi bilo
pogojeno s tektonskim ugrezanjem Ljubljanskega barja (Slovenija : pokrajine in ljudje, 1998).

2.3. Geološke značilnosti (Osnovna geološka karta Slovenije, 2006)
Osamelec Veliki vrh je zgrajen iz triasnih
karbonatnih kamnin, in sicer sivega
srednjetriadnega masivnega dolomita, plastovitega dolomita in apnenca, osamelec Plešivica
pretežno iz karbonskih kremenovih peščenjakov, kremenovih konglomeratov in glinastih
skrilavcev (Osnovna geološka karta SFRJ, Tolmač za list Kranj L 33-65, 1976), gradijo pa ga
v manjši meri tudi permokarbonski glinasti skrilavci, alevroliti, peščenjaki in konglomerati ter
triasni dolomit (Slovenija : pokrajine in ljudje, 1995, Osnovna geološka karta SFRJ, Tolmač
za list Postojna L 33-77, 1970). Osamelec Grič je zgrajen iz triasnega plastovitega dolomita in
karbonskih kremenovih peščenjakov, kremenovih konglomeratov in glinastih skrilavcev
(Osnovna geološka karta SFRJ, Tolmač za list Postojna L 33-77, 1970).
Krimsko hribovje gradijo triasne in jurske karbonatne kamnine, tako apnenec kot dolomit.
Območje naselja Jezero gradijo pretežno spodnjejurski (spodnja liada) zrnati dolomiti, ki se
občasno izmenjujejo s svetlosivim apnencem. Iz istih kamnin je zgrajena tudi Žalostna gora.
Na območju Podpeči, Preserja in hriba Sv. Ana prevladuje spodnjejurski (zgornja liada in
dogger) drobnozrnat dolomit z občasnimi redkimi vložki temnejšega sivega oolitnega
apnenca, pod temi sloji pa ležijo skladi srednjeliadnega apnenca. Na območju Krimskega
hribovja se izmenjujejo triasne in jurske karbonatne kamnine, in sicer spodnjejurski (spodnja
liada) zrnati dolomiti, spodnjejurski (zgornja liada in dogger) drobnozrnat dolomit z
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občasnimi redkimi vložki temnejšega sivega oolitnega apnenca, srednjetriadni sivi
butimonozni dolomit, sivi gosti in oolitni apnenec ter menjavanje apnenca in dolomita (te
kamnine, ki so izredno bogate s fosili, so prisotne tudi v Podpeči) ter triasni dolomit noriške
in retske stopnje (zgornja triada), ki na območju Krimskega hribovja in Rakitniške planote
prevladuje (nemalokrat ti skladi više zvezno prehajajo v jurske plasti). Območje Rakitne in
njeno okolico gradijo predvsem triasne kamnine, in sicer triasni dolomit noriške in retske
stopnje, zgornje ladinski apnenec in dolomit ter dolomit iz skitskih plasti (spodnja triada), ki
se menjava s tanjšimi in debelejšimi plastmi sljudnatega peščenega skrilavca. Območje ob
soteski Zala gradi tudi anizični dolomit, ki leži med skitskimi in ladinskimi seidmenti. Zanj je
značilno, da je v spodnjem delu plastovit in temnejši, v višjih delih pa svetlejši in neplastovit
(Osnovna geološka karta SFRJ, Tolmač za list Postojna L 33-77, 1970).
Del občine, ki leži v Polhograjskem hribovju, gradijo pretežno permokarbonski skladi,
natančneje srednjepermski grödenski skladi, na katerih leže predvsem sivkasti kremenovi
peščenjaki, ter temnosiv glinasti skrilavec, alevrolit, peščenjak in konglomerat (Slovenija :
pokrajine in ljudje, 1995, Osnovna geološka karta SFRJ, Tolmač za list Kranj L 33-65, 1976).
Le posamezne delčke območja na prehodu v Ljubljansko barje gradijo spodnjetriadni apnenci
in dolomiti (Osnovna geološka karta SFRJ, Tolmač za list Kranj L 33-65, 1976).
Na območju Ljubljanskega barja in v manjši meri tudi na aluvialnem reliefu na območju
Rakitne prevladujejo holocenske drobnozrnate glinaste in ilovnate usedline (Slovenija :
pokrajine in ljudje, 1995).

2.4. Podnebne značilnosti
Relief je na območju občine Brezovica eden izmed glavnih faktorjev, ki vplivajo (in so
vplivali) na podnebne značilnosti tega območja. V naravi je postavljena jasna ločnica med
Ljubljanskim barjem in Krimskim hribovjem, ki imata tudi pri podnebju svoje specifične
značilnosti.
Območje občine Brezovica ima po Ogrinovi klasifikaciji »prehodno podnebje« med
zmernocelinskim podnebjem osrednje Slovenije in zmernocelinskim podnebjem zahodne in
južne Slovenije, pri čemer je za Ljubljansko barje in del Polhograjskega hribovja bolj
značilno zmernocelinsko podnebje osrednje Slovenije, za območje Krimskega hribovja in
Rakitniške planote pa zmernocelinsko podnebje zahodne in južne Slovenije. Ogrinova
klasifikacija podnebnih tipov v Sloveniji izhaja iz Koppenovega podnebnega sistema, ki je
podnebne tipe opredelil na podlagi podatkov o povprečnih mesečih in letnih temperaturah ter
padavinah. Ogrin je klasifikacijo še dopolnil, in sicer z upoštevanjem povprečnih temperatur
najhladnejšega in najtoplejšega meseca ter primerjavo povprečnih aprilskih in oktobrskih
temperatur. Zmernocelinska podnebja imajo tako povprečno temperaturo najhladnejšega
meseca med 0 in -3°C, povprečno temperaturo najtoplejšega meseca pa med 15 in 20°C. Pri
zmernocelinskem podnebju zahodne in južne Slovenije so povprečne oktobrske temperature
višje od aprilskih, povprečna letna količina padavin se giblje med 1300 in 2800 mm, območja
pa imajo submediteranski padavinski režim. Pri zmernocelinskem podnebju osrednje
Slovenije je povprečna letna količina padavin nižja, in sicer med 1000 in 1300 mm, značilen
je subkontinentalni padavinski režim, ravno tako pa so povprečne oktobrske temperature višje
od aprilskih (Ogrin, 1996).
Za območje Ljubljanskega barja je značilna večja pogostost megle, zlasti v zaprtih kotanjah,
kjer so pogosti toplotni obrati, in v zavetrni legi za osamelci. Značilna je tudi večja količina
padavin, ki jih pogojuje bližina morja in usmerjenost kotanje Ljubljanskega barja, ki poteka v
isti smeri (jugozahod – severovzhod) kot večina vlažnih vetrov. Največ padavin, ki so sicer
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neenakomerno razporejene, območje prejme jeseni. Drugi višek nastopi pozno spomladi,
primarni nižek pozimi, sekundarni pa poleti. Letno Ljubljansko barje prejme več kot 1400
mm padavin. Temperaturne razmere pogojuje gorska pregrada Krimskega hribovja, ki
preprečuje dotok toplih zračnih mas iznad morja. Za osrednji del Ljubljanskega barja so
značilne nižje temperature zraka kot za robne predele (Slovenija : pokrajine in ljudje, 1998).
Na podnebne razmere v Krimskem hribovju in tako tudi na Rakitniški planoti bistveno vpliva
nadmorska višina, saj Krimsko hribovje predstavlja pregrado za zračne mase. Kljub temu to
območje ne prejme toliko padavin kot zahodnejše planote, in sicer povprečna letna količina
padavin na Rakitni znaša 1748 mm. Navadno so padavine enakomerno razporejene preko
celega leta, primarni višek nastopi pozno jeseni, sekundarni pa poleti. V depresijah, kakršni
sta kraško polje na Rakitni in kraško polje Ponikve, imata večje število meglenih dni in tudi
nižje minimalne temperature (Slovenija : pokrajine in ljudje, 1998).
Za skrajni severni del občine, ki že sega v Polhograjsko hribovje, je v primerjavi z
Ljubljanskim barjem značilna večja letna količina padavin, ki se giblje okoli 1600 mm (višja
območja prejmejo več padavin) (Slovenija : pokrajine in ljudje, 1998).

2.5. Hidrografske značilnosti
Osrednji vodotok na območju občine je Ljubljanica, ki teče ob južnem robu Ljubljanskega
barja. Ima izjemno nizek strmec, saj na 26 km dolgi poti od Vrhnike do Ljubljane padec znaša
le 4 m (Slovenija : pokrajine in ljudje, 1998). Vanjo se stekajo vsi površinski vodotoki na
območju občine. Prevladujejo levi pritoki, saj desnih zaradi kraškega površja praktično ni.
Njena rečna mreža je tako na območju občine precej asimetrična. Zaradi številnih pritokov se
Ljubljanici dolvodno povprečni pretok bistveno poveča: pri izviru na Vrhniki srednji
povprečni letni pretok znaša 23,9 m3/s, pri Mostah v Ljubljani pa že 76,2 m3/s (Hidrološki
letopis Slovenije 2006, 2009). Struga Ljubljanice je v celoti regulirana, prav tako pa tudi
struge njenih pritokov v spodnjem toku, ko le ti pritečejo na Ljubljansko barje (Kušljanov
graben – Veliki graben, Radna, Bevški kanal, Drobtinka, Curnovec) (Atlas okolja, 2009).Za
območje Ljubljanskega barja so značilne pogoste (vsakoletne) in dolgotrajne poplave, ki
nastanejo ob dvigu talne vode kot posledica povečane količine padavin. Poplavna voda se na
posameznih območjih na površju obdrži do nekaj tednov. Pogosteje poplavljeno je območje
med Plešivico in Notranjimi Goricami ter območje ob Drobtinki (območje vzhodno od
Notranjih Goric). Pogosto je poplavljen tudi svet tako na levi kot desni strani Ljubljanice
(Slovenija : pokrajine in ljudje, 1998). Že v preteklosti so se ljudje proti poplavam borili z
raznimi vodnogospodarskimi ukrepi, kot so melioracije, s katerimi so osušili pokrajino in
pridobili nove kmetijske površine, ki so se ohranile do danes. Vedno večji problem pa
predstavlja širjenje urbanega prostora in s tem povezanih novogradenj (stanovanjskih), ki ne
upoštevajo poplavne ogroženosti. S širitvijo pozidanih površin se povečuje tudi odtok
padavinske vode s površja, ki negativno vpliva na intenziteto poplav.
Mokrišča, ki so značilna predvsem za območje Ljubljanskega barja, pokrivajo kar 30,3%
občine (Regionalne zasnove prostorskega razvoja…II.faza, 2003).
Na območju občine se vode pretakajo tako površinsko kot podzemno. Podzemni vodotoki so
značilni zlasti za južnejšo polovico občine, kjer geološka zgradba pogojuje kraški tip reliefa.
V južni polovici občine tečejo tudi površinski vodotoki, in sicer potok Zala (levi pritok Iške),
ki teče po južni meji občine in ima nekaj stalnih površinskih pritokov (Tracah, Podresnik itd.).
Površinski vodotoki se pojavljajo tudi na Rakitniškem polju in polju Ponikve (obe sta kraški
polji). Krajši površinski vodotoki so prisotni še v kotanji ob Podpeškem jezeru (Atlas okolja,
2009).
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2.5.1. Hidrogeološka zgradba (Atlas okolja, 2009)
Območje Krimskega hribovja in Rakitniške planote ima karbonatno kamninsko zgradbo
(apnenec, dolomit). Po njegovem osrednjem delu poteka pas obširnih in visoko do srednje
izdatnih vodonosnikov, ki se na območju občine razcepi v vzhodni in zahodni krak. V ostalih
delih Krimskega hribovja se nahajajo lokalni ali nezvezni izdatni vodonosniki ali obširni,
vendar nizko do srednje izdatni vodonosniki. Na manjšem območju zahodno od središča
naselja Rakitna obsežen vodonosnik leži takoj pod tankim pokrovom.
Na prehodu Ljubljanskega barja v Krimsko hribovje od Kamnika pod Krimom do Podpeči
poteka pas lokalnih ali nezveznih izdatnih vodonosnikov ali obširnih, vendar nizko do srednje
izdatnih vodonosnikov.
Na območju barjanskih osamelcev (Plešivica, Veliki vrh, Grič) se nahajajo obširni in visoko
do srednje izdatni vodonosniki ter manjši vodonosniki z lokalnimi in omejenimi viri
podzemne vode. Na območju Podplešivice in ob vznožju Plešivice se nahajajo lokalni ali
nezvezni izdatni vodonosniki ali obširni, vendar nizko do srednje izdatni vodonosniki. Manjši
vodonosniki z lokalnimi in omejenimi viri podzemne vode se nahajajo tudi v severnem delu
občine nad magistralno cesto.
Na celotnem ravninskem območju Ljubljanskega barja obsežen vodonosnik leži takoj pod
površjem.
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Karta 2: Hidrogeološka karta z vodotoki

Vir: Atlas okolja, 2009
Avtorica: Šijanec, K., 2009

2.6. Prst in rastje (Slovenija : Pokrajine in ljudje, 1998)
Ljubljansko barje je znano po prisotnosti organskih šotnih prsti (šote), ki pa so bile v
preteklosti zaradi ekonomskih in bivalnih potreb človeka (melioracije, sežiganje šote) precej
izkrčene. Šota nastane s kopičenjem slabo razpadlih organskih snovi. Nastaja lahko na
območjih, kjer je značilna visoka talna voda ali kjer se padavinska voda dalj časa zadržuje na
površju. Danes so šotne prsti nemalokrat prekrite z naplavinami Ljubljanice. Za njivsko rabo
zaradi velike vlažnosti niso primerne. V procesu nastajanju prsti na Ljubljanskem barju sta
imeli glavno vlogo reliefna izoblikovanost površja oz. uravnanost površja in kamninska
zgradba, kjer prevladujejo drobnozrnate glinaste in ilovnate usedline. To je pogojevalo razvoj
oglejenih prsti, saj se je voda zaradi nezmožnosti odtekanja dal časa zadrževala v porah.
Oglejene prsti prevladujejo na levi strani Ljubljanice, večinoma pa so izkoriščene za travnike.
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Na osamelcih se je na dolomitu razvila rjava izprana pokarbonatna prst, ki jo večinoma
porašča gozd. Rastje na območju Ljubljanskega barja se je zaradi posegov človeka močno
spremenilo. Prevladuje združba bora, breze in šotnih mahov, od drevesnih vrst pa so pogosti
tudi rdeči bor, navadna breza in puhasta breza. Iz omenjene vegetacijske združbe se je na
območjih, kjer so šoto in rastje sežigali, razvila resava (med rastlinami tu prevladuje jesenska
vresa). Ob vodnih jarkih uspevajo posamezne drevesne vrste, kot so črni topol, črna jelša,
dob, navadna breza in vrba. Kjer so šoto rezali, se je začela ponovna rast barjanskih rastlin.
Na osamelcih kot že omenjeno prevladujejo gozdne združbe, in sicer gozd hrastov, belega
gabra in prehlajenke.
Na območju Krimskega hribovja in Rakitniške planote so na karbonatnih kamninah večinoma
nastale sprane pokarbonatne prsti, manjši pa je delež rendzin in evtričnih rjavih prsti (te so
nastale na območju med Zalo in izvirom Iške). V dnu kraškega polja na Rakitni so nastale
debele, vendar mokrotne prsti, ki za gojenje kulturnih rastlin niso primerne. Prsti v Krimskem
hribovju so navadno plitve in slabše rodovitne, zato območje večinoma porašča gozd.
Prevladujeta gozd bukve in jelke ter gozd bukve in gabrovca. V soteski Zale rastejo tudi
nekatere alpske vrste, ki so najverjetneje ostanek iz ledene dobe.
Na območju Polhograjskega hribovja v občini so nastale predvsem kisle rjave prsti, na katerih
prevladuje kisloljubni gozd bukve, kostanja in hrastov.

3. DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI OBČINE

3.1. Razvoj občine skozi zgodovino
Območje občine je bilo poseljeno že v času mostiščarjev, o čemer priča arheološka dediščina.
V obdobju mostiščarjev je današnje Ljubljansko barje še prekrivalo jezero (to obdobje je
natančno opisal Janez Jalen). Poselitev in spreminjane kulturne in naravne krajine sta se
nadaljevala v obdobju Keltov in Rimljanov, o čemer prav tako pričajo arheološke najdbe
(Nastanek in opis občine Brezovica, 2009). Že v času Rimljanov je tu vodila pomembna
prometna pot, ki je potekala preko kraških planot (Hrušica), mimo Vrhnike (Nauportus) in
Brezovice do Ljubljane (Emona). Večjega pomena je bil kamnolom v Podpeči, v katerem so
kopali podpeški marmor in ga po Ljubljanici prevažali v Emono. Pristanišče v Podpeči je
ohranilo večji pomen in delovalo do 19. stoletja, ko je bila zgrajena železniška proga, ki je
prečila Ljubljansko barje (Krajevna skupnost Podpeč-Preserje, 2009). Ljubljanico so zaradi
lažjega rečnega prometa na območju Podpeči tudi regulirali (Nastanek in opis občine
Brezovica, 2009). Zaradi naravnih prvin (ravne rodovitne površine, večje površine gozda) in
hkrati bližine Ljubljane in Vrhnike so bili dobri pogoji tako za razvoj agrarnih dejavnosti
(kmetijstvo, gozdarstvo) kot industrije in kasneje terciarnih dejavnosti. Potrebno pa je
poudariti, da je bližina Ljubljane obenem zaviralni faktor za razvoj lokalnega gospodarstva
(industrija, obrt, podjetništvo), saj znaten delež prebivalcev dnevno migrira na delo v mesto.
V zadnjih petnajstih letih je vse intenzivnejši tudi proces suburbanizacije, ki se kaže v
preseljevanju mestnega prebivalstva na v preteklosti pretežno bolj podeželska območja v
občini. Številna naselja v občini tako vedno bolj izgubljajo svoj (nekdaj bolj) agrarni značaj.
Večanje števila prebivalcev vpliva na širjenje storitev (trgovski centri itd.). Občina je bila
ustanovljena leta 1995, ko se je odcepila od takratne Občine Ljubljana.
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3.2. Prebivalstvo v občini Brezovica
Glede na podatke Statističnega letopisa 2009 v občini Brezovica živi 10.552 prebivalcev v 16
naseljih (Statistični letopis 2009, 2010). Število gospodinjstev (družinskih in nedružinskih) v
občini je po rezultatih Popisa 2002 3008, povprečna velikost gospodinjstva pa 3,1 člana
(Popis 2002, 2009). Območje občine je z 115,7 prebivalcev na kvadratni kilometer
nadpovprečno gosto poseljeno (Statistični letopis 2009, 2010).
Tabela 1: Osnovni podatki o občini Brezovica
Občina
Brezovica
Slovenija

Število
prebivalcev
10.552

Površina

Gostota poselitve

91,2 km2
(0,45%
Slovenije)

Zasebna
gospodinjstva
SKUPAJ Povprečna
velikost
3008
3,1

99,8 preb./km2

6023

684847

površine

20273 km2

2022629

115,7 preb./km2

Število
naselij
16

2,8

Vir: Popis 2002, 2009; Statistični letopis 2009, 2010

3.2.1. Gibanje števila prebivalstva

3.2.1.1. Gibanje števila prebivalstva po naseljih
Predstavljeno je gibanje števila prebivalcev po podatkih Popisa 2002 in Statističnega urada, ki
podatke objavlja za obdobje od 2. polletja 2007 dalje. Za obdobje 1997-2007 pa je
predstavljeno gibanje števila državljanov v naseljih občine Brezovica. Po metodologiji
Statističnega urada RS je prebivalec Slovenije oseba s prijavljenim stalnim in/ali začasnim
prebivališčem v Sloveniji, ki v Sloveniji prebiva ali ima namen prebivati eno leto ali več in ni
začasno odsotna iz Republike Slovenije eno leto ali več. Državljan Republike Slovenije pa je
oseba z državljanstvom Republike Slovenije, ki ima v Republiki Sloveniji prijavljeno stalno
in/ali začasno prebivališče (Metodološka pojasnila o naravnem in selitvenem gibanju
prebivalstva, 2010).

3.2.1.1.1. GIBANJE ŠTEVILA PREBIVALCEV V NASELJIH
Tabela 2: Gibanje števila prebivalcev v naseljih v obdobju 2007-2009
Naselje
2002

Brezovica
pri
Ljubljani
Dolenja Brezovica
Gorenja Brezovica
Goričica
pod
Krimom
Jezero
Kamnik
pod
Krimom

2.
polletje
2007

Število prebivalcev
1. polletje 2008
2. polletje 2008

1. polletje 2009

2321

2555

2606

2619

2682

z
56
127

56
56
152

55
55
165

55
54
165

57
53
175

660
750

703
813

702
849

715
856

718
881

16

Notranje Gorice
Planinca
Plešivica
Podpeč
Podplešivica
Preserje
Prevalje
pod
Krimom
Rakitna
Vnanje Gorice
Žabnica
Skupaj

1476
Z
147
468
259
263
185

1593
2
170
508
258
302
185

1613
2
170
516
258
309
192

1607
2
174
508
261
311
193

1606
2
174
517
258
327
190

511
1829
223
9334

640
2026
264
10283

648
2080
272
10492

664
2085
283
10552

660
2125
291
10716

Vir: Popis 2002, 2009; SI-stat podatkovni portal: Prebivalstvo po naseljih v Sloveniji, 2010
Grafikon 1: Gibanje števila prebivalcev v naseljih v obdobju 2007-2009

Število prebivalcev

3000
2500
2000
1500
1000
500

D

B
ol
e n re
zo
j
a
G
or Br vica
en ez
o
ja
Br vica
ez
ov
i
G ca
or
ič
ica
Je
ze
r
N
ot Ka o
ra
m
nj
ni
k
e
G
or
Pl ice
an
in
Pl ca
eš
iv
ic
Po a
Po
d
dp pe
č
le
ši
vi
Pr ca
es
er
Pr j e
ev
al
j
Vn R a e
an kit
je na
G
or
ic
Ža e
bn
ic
a

0

2. polletje 2007

1. polletje 2008

2. polletje 2008

1. polletje 2009
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Avtorica: Šijanec, K., 2010
V obdobju od 2. polletja 2007 do 1. polletja 2009 je število prebivalcev najbolj naraslo v
naselju Goričica pod Krimom, in sicer za 13,1%. Sledi naselje Žabnica, kjer se je število
prebivalcev povečalo za 9,3%. V naseljih Kamnik pod Krimom se je število prebivalcev v
izbranem obdobju povečalo za 7,7%, v naselju Preserje pa za 7,6%. Za več kot 2% se je
število prebivalcev povečalo v naseljih Jezero (+2,1%), Plešivica (+2,3%), Prevalje pod
Krimom (+2,6%), Rakitna (+3%) in Vnanje Gorice (+4,7%). Razmeroma nizko rast
prebivalstva ima naselje Notranje Gorice, kjer se je število prebivalstva povečalo za 0,8%. V
Dolenji Brezovici je število prebivalcev skorajda stagniralo (+/- 1). V naseljih Planinca in
Podplešivica je število prebivalcev v 2. polletju 2007 enako številu prebivalcev v 1. polletju
2009. Število prebivalcev se zmanjšuje edino v naselju Gorenja Brezovica, kjer se je v
izbranem obdobju število prebivalcev zmanjšalo za 5,7%.
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3.2.1.1.2. GIBANJE ŠTEVILA DRŽAVLJANOV RS V NASELJIH
Tabela 3: Gibanje števila državljanov RS v naseljih v obdobju 1997-2007
Naselje
Brezovica pri
Ljubljani
Dolenja
Brezovica
Gorenja
Brezovica
Goričica pod
Krimom
Jezero
Kamnik pod
Krimom
Notranje
Gorice
Planinca
Plešivica
Podpeč
Podplešivica
Preserje
Prevalje pod
Krimom
Rakitna
Vnanje
Gorice
Žabnica
Skupaj

1997

1998

1999

2000

Število prebivalcev
2001 2002 2003

2004

2005

2006

2007

2120

2186

2209

2248

2308

2352

2394

2423

2431

2449

2482

64

64

63

62

64

62

60

58

58

57

56

55

56

54

54

55

58

57

57

55

57

57

123

124

129

130

128

131

126

124

136

140

137

610
694

613
704

611
724

625
724

635
739

643
767

644
788

658
794

669
809

685
808

699
817

1447

1472

1481

1481

1490

1494

1517

1536

1549

1557

1598

4
143
483
266
241
190

4
142
484
263
246
187

4
142
487
267
245
188

4
141
483
263
251
186

4
144
480
266
262
183

3
148
486
273
263
184

2
149
503
270
267
187

2
150
503
271
275
189

2
158
499
261
278
185

2
164
509
253
300
183

2
170
512
259
305
182

467
1623

481
1677

499
1727

522
1783

529
1819

538
1861

567
1896

588
1933

612
1972

633
1995

643
2029

193
8723

201
8904

201
9031

214
9171

221
9327

230
9493

233
9660

231
9792

251
9925

256
10048

269
10217

Vir: Mlakar, 2010

Grafikon 2: Gibanje števila državljanov RS v naseljih v obdobju 1997-2007
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Avtorica: Šijanec, K., 2010
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Opazen je trend naraščanja števila državljanov RS v naseljih v občini z izjemo naselij Dolenja
Brezovica, Planinca, Prevalje pod Krimom in Podplešivica. Za več kot 30% se je v obdobju
1997-2007 število državljanov povečalo v naseljih Žabnica (+39,4%) in Rakitna (za +37,7%).
Sledita naselji Preserje (+26,6%) in Vnanje Gorice (+25%). Za približno 17% se je število
državljanov povečalo v naseljih Brezovica (+17,1%) in Kamnik (+17,7%), na Plešivici pa
nekoliko več (+18,9%). Sledijo Jezero (+14,6%), Goričica po Krimom (+11,4%), Notranje
Gorice (+10,4%), Podpeč (+6,%) in Gorenja Brezovica (+3,6%). Število državljanov se je
zmanjšalo v naseljih Planinca (-50%; ostala sta le še dva državljana), Dolenja Brezovica (12,5%), Prevalje (-4,2%) in Podplešivica (-2,6%).

3.2.1.2. GIBANJE ŠTEVILA PREBIVALSTVA NA RAVNI OBČINE
Glede na demografske kazalce je v zadnjem desetletju opazen trend povečevanja števila
prebivalstva, in sicer za faktor 1,2 v obdobju 1997-2008 (Statistični letopis…, 2010).
Naraščanje števila prebivalcev je med drugim posledica intenzivnega procesa suburbanizacije.
Tabela 4: Število prebivalcev v občini Brezovica v obdobju 1997-2008
Leto
Število
prebivalcev

1997
8696

1998
8859

1999
9009

2000
9076

2001
9256

2002
9334

2003
9623

2004
9769

2005
9906

2006
10015

2007
10283

Vir: Statistični letopis…, 2010

Grafikon 3: Naraščanje števila prebivalcev v občini Brezovica v obdobju 1997-2008
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Vir: Statistični letopis…, 2010
Avtorica: Šijanec, K., 2010
Glede na slovensko povprečje (3,5 na 1000 prebivalcev) je opazen znatno nadpovprečen
pozitiven skupni prirast prebivalstva v občini, ki znaša 14,5 na 1000 prebivalcev (v letu
2006). Desetkrat večji je v primerjavi s slovenskim povprečjem naravni prirastek, ki znaša 4,0
(Prebivalstvo Slovenije 2006, 2009). Prirast prebivalstva je razmeroma visok že celotno
zadnje desetletje (Prebivalstvo Slovenije…, 2009).
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Grafikon 4: Skupni prirast prebivalstva v občini Brezovica v obdobju 2002-2006
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Vir: Prebivalstvo Slovenije…, 2009
Avtorica: Šijanec, K., 2009
V občini narašča število tujcev s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, in sicer se je v
obdobju 2007 (2. polletje) - 2009 (1. polletje) povečalo za 2,16-krat (SI-stat podatkovni
portal: Osnovne skupine prebivalstva, 2010). Leta 2002 se je za neslovensko narodnost
opredelilo 3,6% prebivalcev občine (Popis 2002, 2009).

3.2.1.2. SELITVENI PRIRAST PREBIVALSTVA NA RAVNI OBČINE
Iz spodnjega grafikona je razvidno, da skupni selitveni prirast od leta 2004 dalje skorajda
neprekinjeno raste, ob čemer je še posebno izrazit povečan selitveni prirast v letu 2008.
Zaradi predvidenih novogradenj, za katere so že bila izdana gradbena dovoljenja (Stražišar,
2010), je moč sklepati, da se bo trend priseljevanja nadaljeval.
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Grafikon 5: Skupni selitveni prirast v občini v obdobju 1995-2008
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Vir: SI-stat podatkovni portal: Selitveno gibanje in skupni prirast prebivalstva po občinah,
2010
Avtorica: Šijanec, K., 2010

3.2.2. Starostna in spolna struktura prebivalstva
V letu 2007 je bilo v občini 5305 prebivalk ženskega spola in 5247 prebivalcev moškega
spola. Delež prebivalcev ženskega spola je v občini znašal 50,3% in je v primerjavi s
slovenskim povprečjem, ki znaša 50,6%, rahlo manjši (Statistični letopis 2009, 2010).
Občina ima glede na slovenske razmere ugodno starostno strukturo, kar kažeta kazalca indeks
staranja prebivalstva, ki dosega vrednost 84,4 (slovensko povprečje znaša 118,0) (SI-stat
podatkovni portal: Prebivalstvo po petletnih starostnih skupinah in spolu, 2010) ter povprečna
starost prebivalstva, ki znaša 38,6 let (slovensko povprečje znaša 39,5 let) (Popis 2002, 2009).
*Opomba: Izračun indeksa staranja:
(prebivalstvo staro 65 ali < let/prebivalstvo staro > kot 15 let) × 100 = indeks staranja prebivalstva
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Grafikon 6: Prebivalstvo občine Brezovica po starostnih skupinah in spolu v 1. polletju 2009
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Vir: SI-stat podatkovni portal: Prebivalstvo po petletnih starostnih skupinah in spolu, 2010
Avtorica: Šijanec, K., 2010

3.2.3. Izobrazbena struktura prebivalstva
V občini je glede na podatke Popisa 2002 neizobraženega 0,3% prebivalstva, starega 15 ali
več let. Prevladujejo prebivalci s srednješolsko izobrazbo, katerih delež znaša 58,9%.
Končano osnovno šolo ima 23,5%, nepopolno osnovno šolo pa 3,9%. Višjo izobrazbo ima
5,5% prebivalstva, visoko 6,8%, podiplomski študij pa je končalo 1,2% prebivalstva (Popis
2002, 2009). V občini je opazen trend izboljšanja izobrazbene strukture prebivalstva. Število
študentov je v zadnjem desetletju (1999-2009) naraslo za faktor 1,75 (Statistični letopis…,
2010). Glede na slovensko povprečje ima občina nadpovprečno število diplomantov na 1000
prebivalcev (v letu 2008 8,91, slovensko povprečje pa je bilo 8,36) (SI-stat podatkovni portal:
Diplomanti terciarnega izobraževanja, 2010).
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Grafikon 7: Število prebivalcev v občini Brezovica v srednješolskih in terciarnih
izobraževalnih programih v obdobju 1999-2008
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Vir: Statistični letopis…, 2010
Avtorica: Šijanec, K., 2010
3.2.4. Stopnja brezposelnosti, zaposlenost in socialni status
Glede na podatke za mesec januar 2010 v občini živi 4.727 delovno aktivnih prebivalcev. Kot
brezposelnih je registriranih 312 oseb, stopnja registrirane brezposelnosti pa znaša 6,2%.
Stopnja registrirane brezposelnosti od 2. polovice leta 2008 vztrajno narašča, vendar je pod
državnim povprečjem, ki znaša 10,6% (SI-stat podatkovni portal: Delovno aktivno
prebivalstvo, registrirane brezposelne osebe…, 2010).
Grafikon 8: Stopnja registrirane brezposelnosti v obdobju januar 2008 - januar 2010
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Vir: SI-stat podatkovni portal: Delovno aktivno prebivalstvo, registrirane brezposelne
osebe…, 2010
Avtorica: Šijanec, K., 2010
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Število delovno aktivnega prebivalstva narašča, saj se je v obdobju 2000-2008 njegov delež
povečal za 20,9% (SI-stat podatkovni portal: Delovno aktivno prebivalstvo (brez kmetov)…,
2010). To kaže, da je v občini dovolj razpoložljive delovne sile.
Grafikon 9: Število delovno aktivnega prebivalstva v občini Brezovica v obdobju 2000-2008
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Vir: SI-stat podatkovni portal: Delovno aktivno prebivalstvo (brez kmetov)…, 2010
Avtorica: Šijanec, K., 2010
Glede na podatke SI-stat podatkovnega portala je bilo leta 2008 v občini Brezovica zaposlenih
933 njenih občanov, kar znaša 21,9% vsega delovno aktivnega prebivalstva v občini. Delež
občanov zaposlenih v občini Brezovica se je v obdobju 2000-2008 gibal med 21,4% (leta
2001) in 22,6% (leta 2003) (SI-stat podatkovni portal: Zaposlene in samozaposlene osebe po
občini prebivališča in občini delovnega mesta, 2010). Ostalo prebivalstvo dnevno migrira,
glavni izvenobčinski zaposlitveni center pa je Ljubljana.
Indeks delovne migracije v občini je v obdobju 2000-2008 vztrajno naraščal z vrednosti 38,3
na 48,4 (SI-stat podatkovni portal: Indeks delovne migracije po občinah, 2010).
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Grafikon 10: Indeks delovne migracije v občini Brezovica v obdobju 2000-2008
Indeks delovne migracije v občini Brezovica v obdobju 20002008
50
45
40
35
30
25
20
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Leto

Vir: SI-stat podatkovni portal: Indeks delovne migracije po občinah, 2010
Avtorica: Šijanec, K., 2010
Povprečna mesečna bruto plača je v letu 2008 znašala 1182,98 EUR na zaposleno osebo in
delovno aktivno prebivalstvo, kar jo uvršča pod državno povprečje, ki znaša 1391,43 EUR.
Značilen je trend naraščanja vrednosti mesečnih bruto plač, kar je razvidno tudi iz spodnjega
grafikona. Povprečna mesečna bruto plača se je v desetih letih v občini več kot podvojila
(Statistični letopis…, 2010). Glede na plače po dejavnostih (SKD) najvišje vrednosti dosega
poslovanje z nepremičninami (3.310,75 EUR mesečne bruto plače v januarju 2010), sledijo pa
informacijske in komunikacijske dejavnosti (3.167,62 EUR mesečne bruto plače v januarju
2010) (SI-Stat podatkovni portal: Povprečne mesečne plače po dejavnostih, 2010).
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Grafikon 11: Rast povprečne mesečne bruto plače (v EUR) na zaposleno osebo in delovno
aktivno prebivalstvo v obdobju 1997-2008
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*pretvorba SIT v evre po menjalnem tečaju 1 EUR=239,63 SIT
Vir: Statistični letopis…, 2010
Avtorica: Šijanec, K., 2010
3.2.5. Prebivalstvo po veroizpovedi
Večina prebivalcev je katoliške veroizpovedi, za katero se je opredelilo 61,4% prebivalstva.
Islamske veroizpovedi je 1,4% prebivalstva, pravoslavne pa 1,1%. Delež prebivalstva
evangeličanske in druge protestantske veroizpovedi je zanemarljiv (Popis 2002, 2009).
3.2.6. Struktura gospodinjstev
V občini je med gospodinjstvi najpogostejše 4-člansko družinsko gospodinjstvo, katerih delež
znaša 28,3%. Sledijo 2- in 3- članske družine s približno enakima deležema – prve z 20,6%,
druge (3-članske) z 20,2%. Kot je že omenjeno v Tabeli 1, povprečno gospodinjstvo v občini
šteje 3,1 prebivalca. Precej manjši je delež 5-članskih družin (9,3%) ter 6- ali veččlanskih
družinskih gospodinjstev (4,7%). Pri nedružinskih gospodinjstvih prevladujejo enočlanska
(skupni delež med gospodinjstvi znaša 15,5%, med nedružinskimi gospodinjstvi pa kar
91,7%). Veččlanska nedružinska gospodinjstva imajo med vsemi gospodinjstvi skupno
zanemarljiv delež (1,4%). Prevladujejo družine z 2 otrokoma (35,1 % družin oz. več kot
tretjina), z deležem 33,1 % pa sledijo družine z 1 otrokom. Malo je družin s 3 ali več otroki
(9,8%). Razmeroma velik je delež družin brez otrok, in sicer 22,0% (Popis 2002, 2009).
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3.3. POSELITEV V OBČINI BREZOVICA
Neposrednih meril in določil za Občino Brezovica v Strategiji prostorskega razvoja Slovenije
ni. Očiten pa je vpliv Ljubljane na poselitev v Brezovici, saj leži v njeni neposredni bližini.
Ljubljana predstavlja državno-upravno, administrativno, gospodarsko, kulturno,
izobraževalno, storitveno in oskrbno središče, ki ima obenem mednarodni pomen. Tu so
locirane najvišje funkcije ter državne ustanove, obenem pa gre za največjo koncentracijo
poslovnih, kulturnih in storitvenih dejavnosti, ki so pomembne z vidika celotne države.
Pomembno vlogo ima tudi na meddržavni ravni. S tega vidika zagotovo pospešuje poselitev v
občini Brezovica, ki je prostorsko relativno blizu Ljubljane in med njima potekajo številne
cestne povezave. To spreminja značaj urbanega prostora občine Brezovica. Po drugi strani pa
je zaradi storitev in servisnih dejavnosti, ki jih nudi Ljubljana, zaviran razvoj storitvenega
sektorja na območju občine Brezovica. Gostota poselitve v občini Brezovica je nadpovprečna
in znaša 115,7 preb./km2 (Statistični letopis 2009, 2010).
Občina Brezovica je del Ljubljanske urbane regije, ki jo imenujejo tudi Osrednjeslovenska
regija. V svojem Regionalnem razvojnem programu za obdobje 2007-2013 je LUR zastavila
tri strateške cilje (RRP LUR, 2009):
 Delujoče somestje.
 Ustvarjalni ljudje in uspešna podjetja.
 Regija z evropsko prestolnico, kjer je kakovost življenja najvišja v Evropi.
V njeni viziji razvoja je zapisano, da je LUR somestje, prepleteno z naravo. S spodbujanjem
ustvarjalnosti in sodelovanja bo regija dosegla visoko konkurenčnost v svetu in visoko
kakovost življenja. Položaj Ljubljane kot »evropske prestolnice« pa naj bi se odražal v celotni
regiji (RRP LUR, 2009).

3.3.1. Omrežje naselij v občini Brezovica
V Občini Brezovica je 16 naselij, in sicer Brezovica pri Ljubljani, Dolenja Brezovica, Gorenja
Brezovica, Goričica pod Krimom, Jezero, Kamnik pod Krimom, Notranje Gorice, Planinca,
Plešivica, Podpeč, Podplešivica, Preserje, Prevalje pod Krimom, Rakitna, Vnanje Gorice in
Žabnica. Jedro strnjene in gostejše poselitve je severni del občine. Naselje Brezovica
predstavlja administrativno, upravno in oskrbno središče občine ter ima obenem največ
prebivalcev. Njene oskrbne funkcije se ne razvijajo skladno z naraščanjem števila
prebivalstva, saj le ta raste precej hitreje, kar pa je značilno tudi za ostala centralna naselja v
občini. Brezovici po velikosti in funkcijah sledita naselji Vnanje in Notranje Gorice, ki se
prostorsko intenzivno širita. Naselja Brezovica, Vnanje Gorice in Notranje Gorice
predstavljajo urbano aglomeracijo.
Območje Ljubljanskega barja - zlasti njegovi robni deli in deli ob vznožju osamelcev
(Žabnica, Plešivica, Podplešivica) je bistveno gosteje naseljeno kot območje Krimskega
hribovja in Rakitniške planote, kjer imajo naselja Preserje, Rakitna, Gorenja Brezovica,
Dolenja Brezovica in Planinca skupaj bistveno manj prebivalcev kot severneje ležeča
poselitvena območja. Naselje Preserje je funkcijsko navezano na severni del občine, saj se z
naseljema Podpeč in Kamnik, ki ležita na prehodu Ljubljanskega barja v Krimsko hribovje,
povezujejo v aglomeracijo. Na prehodu Ljubljanskega barja v Krimsko hribovje se nahajajo
tudi naselja Jezero, Goričica pod Krimom in Prevalje pod Krimom (Atlas okolja, 2009).
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Karta 3: Naselja v občini Brezovica

Vir: Digitalni sloj občin Geodetske uprave RS, 2010; Lovšin, 2010
Avtorica: Šijanec, K., 2010
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3.3.1.1. Vloga in razvoj posameznih naselij
V spodnjih poglavjih je podrobneje opisana funkcija glavnih naselij, pri ostalih pa so
navedeni določeni osnovni podatki.

3.3.1.1.1. Naselja na območju Ljubljanskega barja
 Brezovica pri Ljubljani
Naselje Brezovica se prvič omenja leta 1341 (Krajevni leksikon Slovenije, 1995). Predstavlja
administrativno in upravno središče občine. Njegova oskrbna funkcija zaradi bližine Ljubljane
ni tako izrazita, razpolaga pa s pošto, trgovino za prehrano, specializirano trgovino, bencinsko
črpalko, gostilnami s prehrano in gostilno s prenočišči, v naselju pa je tudi sedež župnije.
V severnem delu sega v območje Polhograjskega hribovja in dosega nadmorske višine tudi
nad 500m (najvišji vrh je Vrh s 540m nadmorske višine, ki leži na meji med občinami
Brezovica, Log-Dragomer in Dobrova-Polhov Gradec) (Atlas okolja, 2009). Z južnim delom
sega v območje Ljubljanskega barja. Na njegov razvoj je pomembno vplivala izgradnja
avtoceste in njenega priključka na Brezovici, skozi naselje vzporedno z avtocesto poteka tudi
državna cesta Ljubljana-Vrhnika-Logatec-Postojna, katere pomen se je zmanjšal z izgradnjo
avtoceste (pred tem je bila to osrednja prometna žila, ki je vodila do slovenskega Primorja, to
povezavo pa so uporabljali že Rimljani). S te prometnice se v središču naselja odcepi državna
cesta, ki vodi mimo Vnanjih in Notranjih Goric do Podpeči.
Skozi naselje poteka tudi železniška proga z železniško postajo v samem naselju, ki je za
prebivalce pomembna predvsem z vidika potniškega prometa. Sicer v naselju potekata tako
proga mestnega potniškega prometa (6B) kot proga medkrajevnega potniškega prometa.
V zadnjih petnajstih letih se je na območju naselja odvijal intenziven proces suburbanizacije,
ki povzroča naraščanje števila prebivalstva in vpliva na prostorsko širitev naselja in
spremembe v prostoru in načinu življenja v nekdaj bolj podeželskem naselju. V obdobju
1997-2007 se je število državljanov v naselju povečalo za 17,1%. Trenutno ima naselje 2682
prebivalcev (SI-stat podatkovni portal: Prebivalstvo po naseljih v Sloveniji, 2009), v obdobju
2007-2009 pa se je število prebivalcev povečalo za 4,7%. V celotnem naselju prevladuje
mestni način življenja in le malo je objektov, kjer se še preživljajo s kmetijsko dejavnostjo.
Značilno je tudi preseljevanje mestnega prebivalstva v enostanovanjske hiše na območju
občine, blokovske zazidave pa praktično ni. Naselje ima izredno močno spalno funkcijo
(»spalno« naselje – neizoblikovana, zgolj funkcionalno zasnovana pozidava s stanovanjskimi
hišami ne glede na prostorsko ali arhitekturno identiteto okolja (Fister, 1993)). Oskrbna
funkcija (zaradi bližine Ljubljane) se ne razvija skladno z naraščanjem števila prebivalstva.
Gospodarstvo je v primerjavi z ostalimi naselji dobro razvito (obrtniki, trgovina, gostinstvo).
V naselju sta devetletna osnovna šola in vrtec.
Naselje Brezovica je po merilih SPRS pomembnejše lokalno središče. Skupaj z naseljema
Vnanje in Notranje Gorice predstavlja somestje, ki se vedno bolj krepi (SPRS…, 2004).
 Notranje Gorice
Notranje Gorice ležijo na Ljubljanskem barju ob vznožju osamelca Plešivica, od naselja
Vnanje Gorice pa jih loči vodotok Drobtinka. Naselje je bilo prvič omenjeno v 12. stoletju
(Krajevni leksikon Slovenije, 1995). V celoti poteka ob železniški progi in ima bolj ali manj
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podolgovato obliko. V naselju sta železniška in avtobusna postaja, opremljeno pa je tudi s
pošto, trgovino s prehrano, specializirano trgovino in gostilno s prehrano. Od meseca aprila
2010 je naselje bogatejše za trgovski center Tuš z dodatnimi storitvami, ki tako trenutno
predstavlja največji trgovski center v občini. V naselju je tudi urad upravne enote, sedež
Krajinskega parka Ljubljansko barje in sedež župnije.
Tu je v zadnjih letih opaziti počasnejši trend naraščanja prebivalstva (trenutno ima 1606
prebivalcev (SI-stat podatkovni portal: Prebivalstvo po naseljih v Sloveniji, 2009)), ki je
ravno tako posledica priseljevanja prebivalstva, zaradi katerega prihaja do prostorskega
širjenja naselij (nemalokrat novogradnje na Ljubljanskem barju segajo v poplavna območja –
npr. ob Kušljanovem grabnu). V obdobju 1997-2007 se je število državljanov v naselju
povečalo za 10,4%. Glede na število prebivalcev je tretje največje naselje v občini, v obdobju
2007-2009 pa se je število prebivalstva povečalo za 0,8%. V zadnjih petnajstih letih so
posamezni deli naselja pridobili »spalno« funkcijo. Obstoječe gospodarstvo sloni na
obrtništvu in trgovini.
Naselje ima vrtec in podružnično štiriletno osnovno šolo.
Skupaj z naseljema Vnanje Gorice in Brezovica predstavlja somestje, ki se vedno bolj krepi.
Glede na terminologijo in smernice Strategije prostorskega razvoja Slovenije Notranje Gorice
kot del te aglomeracije predstavljajo pomembnejše lokalno središče (SPRS…, 2004).
 Vnanje Gorice
Vnanje Gorice so obcestno naselje (Krajevni leksikon Slovenije, 1995), ki v celoti leži na
Ljubljanskem barju. Zaradi svoje lege so bile in so privlačne za priseljevanje, zato se je tudi tu
oblikovalo »spalno« naselje. Poselitveni del je strnjen v severozahodnem delu naselja, v
bližini železniške proge in državne ceste Brezovica-Notranje Gorice-Podpeč.
Tudi prebivalstvo v Vnanjih Goricah narašča (trenutno ima 2125 prebivalcev (SI-stat
podatkovni portal: Prebivalstvo po naseljih v Sloveniji, 2009)), zlasti zaradi priseljevanja
mestnega prebivalstva in s tem povezanih novogradenj. Glede na število prebivalcev je drugo
največje naselje v občini, v obdobju 2007-2009 pa se je število prebivalstva povečalo za
4,7%. V obdobju 1997-2007 se je število državljanov v naselju povečalo za kar 25%,
posamezni deli naselja pa so se preobrazili v »spalna«.
V naselju imajo največji vrtec v občini (sprejme sedem skupin otrok), splošno in zobno
ambulanto, ortodonta, fizioterapevta in lekarno. Naselje je opremljeno tudi s trgovino s
prehrano, specializirano trgovino in gostilno s prehrano.
Naselje Vnanje Gorice skupaj z naseljema Notranje Gorice in Brezovica predstavlja somestje,
ki se vedno bolj krepi. Glede na terminologijo in smernice Strategije prostorskega razvoja
Slovenije Vnanje Gorice kot del te aglomeracije predstavljajo pomembnejše lokalno središče
(SPRS…, 2004).
 Plešivica
Plešivica je razloženo naselje na osamelcu Plešivica na Ljubljanskem barju. Dostopno je po
cestah iz smeri Notranjih in Vnanjih Goric ter iz smeri Loga (Krajevni leksikon Slovenije,
1995). Leta 2009 je imela 170 prebivalcev (SI-stat podatkovni portal: Prebivalstvo po naseljih
v Sloveniji, 2009), v obdobju 2007-2009 pa je število prebivalcev naraslo za 2,3%. V obdobju
1997-2007 se je število državljanov v naselju povečalo kar za 18,9%, čemur pa ni sledila
krepitev opremljenosti naselja.
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 Podplešivica
Podplešivica je razloženo naselje, ki leži na Ljubljanskem barju zahodno od osamelca
Plešivica (Krajevni leksikon Slovenije, 1995). Leta 2009 je imela 258 prebivalcev (SI-stat
podatkovni portal: Prebivalstvo po naseljih v Sloveniji, 2009), v obdobju 2007-2009 pa je
število prebivalcev stagniralo. V obdobju 1997-2007 se je število državljanov v naselju
zmanjšalo za 2,6%.
 Žabnica
Gre za obcestno naselje na Ljubljanskem barju, ki leži ob vznožju osamelca Plešivica
(Krajevni leksikon Slovenije, 1995). Leta 2009 je imela 291 prebivalcev (SI-stat podatkovni
portal: Prebivalstvo po naseljih v Sloveniji, 2009), v obdobju 2007-2009 pa je število
prebivalcev naraslo za 9,3%, kar jo trenutno uvršča na drugo mesto med naselji glede na
hitrost rasti prebivalstva. V obdobju 1997-2007 se je število državljanov v naselju povečalo
kar za 39,4%, čemur pa ni sledila krepitev opremljenosti naselja.

Karta 4: Naselja v severnem delu občine

Vir: Atlas okolja, 2009
Avtorica: Šijanec, K., 2009
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3.3.1.1.2. Naselja na prehodu iz Ljubljanskega barja v Krimsko hribovje
 Jezero
Naselje Jezero je locirano na prehodu kraškega Krimskega hribovja v Ljubljansko barje ob
vznožju Sv. Ane in Velikega hriba. Leži v neposredni bližini Podpeškega jezera, ki je
privlačno za izletniške turiste. Severozahodna meja naselja poteka po Ljubljanici. Gre za
gručasto naselje (Krajevni leksikon Slovenije, 1995).
Prevladujoč tip gradnje v naselju so enostanovanjske hiše.
Leta 2009 je imelo 718 prebivalcev (SI-stat podatkovni portal: Prebivalstvo po naseljih v
Sloveniji, 2009), v obdobju 2007-2009 pa je število prebivalcev naraslo za 2,1%, kar je pod
povprečjem občine. Intenzivno je v obdobju 1997-2007 naraščalo število državljanov v
naselju, in sicer skupno za 14,6%. Izdelan je že projekt z gradbenim dovoljenjem, po katerem
bodo v naselju Jezero zgradili novo stanovanjsko sosesko, ki bo zagotovila 65 novih
stanovanjskih enot (Stražišar, 2010). Glede na podatke občinskega urbanista, da naj bi v eni
stanovanjski enoti živele tri osebe, bo naselje Jezero dobilo 195 novih prebivalcev, s čimer se
bo skupno število prebivalcev (glede na stanje v letu 2009) povečalo za 27,34%.
V naselju je vzpostavljen javni medkrajevni potniški promet in ljubljanski mestni potniški
promet - proga 19B, ki vodi iz Ljubljane, preko Črne vasi do Podpeči in Jezera (Nova linija
mestnega avtobusa 19B, 2009).
Naselje ima štiriletno podružnično osnovno šolo, opremljeno pa je tudi z bencinsko črpalko in
gostilno s prehrano.
Glede na terminologijo in smernice Strategije prostorskega razvoja Slovenije naselje Jezero
predstavlja lokalno središče (SPRS…, 2004).
 Podpeč
Naselje Podpeč leži ob severnem vznožju vzpetine Sv. Ana na prehodu Krimskega hribovja v
Ljubljansko barje. Naselje se je oblikovalo ob osrednji prometnici (državni cesti), ponekod pa
so opazni celo elementi obcestnega naselja. Prvič je bilo omenjeno leta 1260 (Krajevni
leksikon Slovenije, 1995).
Leta 2009 je imelo 517 prebivalcev (SI-stat podatkovni portal: Prebivalstvo po naseljih v
Sloveniji, 2009), v obdobju 2007-2009 pa je število prebivalcev naraslo za 9,5%. V obdobju
1997-2007 se je število državljanov v naselju povečalo za skupno za 6%.
V naselju imajo splošno in zobno ambulanto ter lekarno. Avgusta 2009 se je vrtec povečal za
pet oddelkov, poleg tega pa gre tudi za pionirski projekt modularnega vrtca v Sloveniji.
Naselje je opremljeno tudi s trgovino s prehrano, specializirano trgovino in gostilno s
prehrano.
Glede na terminologijo in smernice Strategije prostorskega razvoja Slovenije naselje Podpeč
predstavlja lokalno središče. Skupaj z naseljema Preserje in Kamnik pod Krimom se
povezujejo v urbano aglomeracijo, ki ob delitvi funkcij predstavlja pomembnejše lokalno
središče (SPRS…, 2004).
 Kamnik pod Krimom
Gre za obcestno naselje (Krajevni leksikon Slovenije, 1995), katerega celotna površina je
razpotegnjena v smeri sever-jug. Njegovi najsevernejši deli že segajo v območje
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Ljubljanskega barja. Jedro poselitve je na uravnanem svetu, ki meji na vzpetine Sv. Jožef (na
severovzhodu), Žalostna gora (na severozahodu) in Tisavec na jugu.
Leta 2009 je imelo 881 prebivalcev (SI-stat podatkovni portal: Prebivalstvo po naseljih v
Sloveniji, 2009), v obdobju 2007-2009 pa je število prebivalcev naraslo za 7,7%. V obdobju
1997-2007 se je število državljanov v naselju povečalo za kar 17,7%.
Naselje nima razvitih pomembnejših oskrbnih funkcij, opremljeno pa je z avtobusno postajo,
železniško postajo, policijsko postajo in gostilno s prehrano.
Glede na terminologijo in smernice Strategije prostorskega razvoja Slovenije naselje Kamnik
pod Krimom predstavlja lokalno središče. Skupaj z naseljema Podpeč in Preserje se
povezujejo v urbano aglomeracijo, ki ob delitvi funkcij predstavlja pomembnejše lokalno
središče (SPRS…, 2004).
 Prevalje pod Krimom
Gre za obcestno naselje ob vznožju Krimskega hribovja (Krajevni leksikon Slovenije, 1995).
Leta 2009 je imelo naselje 170 prebivalcev (SI-stat podatkovni portal: Prebivalstvo po
naseljih v Sloveniji, 2009), v obdobju 2007-2009 pa je število prebivalcev naraslo za 2,6%.
Nasprotno pa se je število državljanov v naselju v obdobju 1997-2007 zmanjšalo za 4,2%.
 Goričica po Krimom
Gre za razloženo naselje, ki se je razvilo ob državni cesti, ki povezuje Podpeč in Borovnico
(Krajevni leksikon Slovenije, 1995). V obdobju 2007-2009 je Goričica beležila največjo rast
prebivalstva, in sicer se je le to povečalo za 13,1%. Leta 2009 je imelo 190 prebivalcev (SIstat podatkovni portal: Prebivalstvo po naseljih v Sloveniji, 2009). V obdobju 1997-2007 se je
število državljanov v naselju povečalo za 11,4%.
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Karta 5: Naselja na prehodu med Ljubljanskim barjem in Krimskim hribovjem

Vir: Atlas okolja, 2009
Avtorica: Šijanec, K., 2009

3.3.1.1.3. Naselja na območju Krimskega hribovja
 Preserje
Gre za bolj ali manj strnjeno gručasto naselje, ki leži na uravnanem kraškem površju med
vzpetino Špilj na vzhodni strani in Sv. Jožefom na severozahodni strani. Naštete reliefne
značilnosti omogočajo razvoj rekreacijskega izletniškega turizma. Cerkev Sv. Vida v naselju
je bila prvič omenjena leta 1351 (Krajevni leksikon Slovenije, 1995).
Leta 2009 je imelo 327 prebivalcev (SI-stat podatkovni portal: Prebivalstvo po naseljih v
Sloveniji, 2009), v obdobju 2007-2009 pa je število prebivalcev naraslo za 7,6%. V obdobju
1997-2007 se je število državljanov v naselju povečalo za kar 26,6%, kar ga uvršča na tretje
mesto po deležu rasti prebivalstva v tem obdobju.
Naselje ima devetletno osnovno šolo, prebivalcem pa ne nudi vrtca. Opremljeno je z
avtobusno postajo, pošto, gostilno s prehrano, v naselju pa se nahaja tudi sedež župnije.
Glede na terminologijo in smernice Strategije prostorskega razvoja Slovenije naselje Preserje
predstavlja lokalno središče. Skupaj z naseljema Podpeč in Kamnik pod Krimom se
povezujejo v urbano aglomeracijo, ki ob delitvi funkcij predstavlja pomembnejše lokalno
središče (SPRS…, 2004).

34

 Rakitna
Rakitna je najjužneje ležeče naselje v občini in edino večje naselje v tem predelu. Gre za
razloženo naselje, skozi katerega teče cesta, ki povezuje Podpeč in Cerknico (Krajevni
leksikon Slovenije, 1995). Poleg stalno naseljenih enostanovanjskih hiš so za to območje
značilne večje naselbine počitniških hiš ali občasno naseljenih domov. Župnijska cerkev Sv.
Križa je bila prvič omenjena leta 1420 (Krajevni leksikon Slovenije, 1995).
Leta 2009 je imela 660 prebivalcev (SI-stat podatkovni portal: Prebivalstvo po naseljih v
Sloveniji, 2009), v obdobju 2007-2009 pa se je število prebivalcev povečalo za 3%. V
obdobju 1997-2007 se je število državljanov v naselju povečalo za kar 37,7%, kar Rakitno
uvršča na drugo mesto po deležu rasti prebivalstva v tem obdobju. Po ocenah naj bi imelo
naselje Rakitna približno 400 avtohtonih prebivalcev, tretjino stalnih prebivalcev pa naj bi
predstavljali lastniki nekdaj počitniških hiš, ki so se odločili sem za stalno preseliti (Kovačič,
2010).
V naselju je Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna regionalnega pomena, ki je edino
srednjegorsko klimatsko zdravilišče za otroke v Sloveniji. Prvenstveno je namenjeno za
zdravljenje in rehabilitacijo otrok z astmo in drugimi kroničnimi obolenji dihal ter za
okrevanje po težjih boleznih (Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna, 2009).
Rakitna ima podružnično štiriletno osnovno šolo in vrtec, ki je zaradi naraščanja potreb svoje
kapacitete avgusta 2009 povečal za dva oddelka, ki sta locirana v prizidku rakitniške osnovne
šole (Vrtci Brezovica, 2009). Opremljena je z avtobusno postajo, pošto, trgovino s prehrano,
gostilno s prehrano, v naselju pa je tudi sedež župnijskega urada. Je razmeroma dobro
opremljeno naselje, zlasti zaradi prostorske oddaljenosti od sosednjih naselij.
Glede na terminologijo in smernice Strategije prostorskega razvoja Slovenije naselje Rakitna
predstavlja lokalno središče (SPRS…, 2004).
 Gorenja Brezovica
Gorenja Brezovica je obcestno naselje, ki se nahaja jugovzhodno od naselja Preserij na
območju Krimskega hribovja (Krajevni leksikon Slovenije, 1995). V obdobju 2007-2009 je
Gorenja Brezovica beležila negativno rast prebivalstva, in sicer se je le to zmanjšalo za 5,7%.
V obdobju 1997-2007 je naselje beležilo pozitivno gibanje števila prebivalstva, saj se je
število državljanov v naselju povečalo za 3,6%. Leta 2009 je imela 53 prebivalcev (SI-stat
podatkovni portal: Prebivalstvo po naseljih v Sloveniji, 2009).
 Dolenja Brezovica
Dolenja Brezovica je gručasto naselje, ki leži jugovzhodno od naselja Preserje (Krajevni
leksikon Slovenije, 1995). V obdobju 2007-2009 je Dolenja Brezovica beležila skorajda nično
rast prebivalstva (absolutno gledano se je število prebivalcev povečalo za 1), v obdobju 19972007 pa se je število državljanov zmanjšalo za 12,5%. Leta 2009 je imela 57 prebivalcev (SIstat podatkovni portal: Prebivalstvo po naseljih v Sloveniji, 2009).
 Planinca
Gre za skorajda opuščeno hribovsko vas v Krimskem hribovju na območju južno od Podpeči
(Krajevni leksikon Slovenije, 1995). V obdobju 2007-2009 je Planinca beležila stagnacijo
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prebivalstva, in sicer je vseskozi imela le 2 stalna prebivalca (SI-stat podatkovni portal:
Prebivalstvo po naseljih v Sloveniji, 2009). V obdobju 1997-2007 se je število državljanov v
naselju prepolovilo.

Karta 6: Naselja na območju Krimskega hribovja

Vir: Atlas okolja, 2009
Avtorica: Šijanec, K., 2009

3.3.1.2. Opremljenost naselij v občini Brezovica
Naselje Brezovica je kot občinsko središče najbolj opremljeno naselje v občini, saj razpolaga
z občinskim uradom, notarsko pisarno, osnovno šolo (9-letna), vrtcem, knjižnico, pošto,
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bencinsko črpalko, več trgovinami in gostilnami (ena tudi s prenočišči) ter dvorano za
kulturne dejavnosti. Skozi naselje poteka tudi linija ljubljanskega mestnega potniškega
prometa (6B) in medkrajevnega potniškega prometa, v naselju pa je tudi železniška postaja.
Kljub temu da gre za občinsko središče, pa v naselju Brezovica ni enote Zdravstvenega doma
Ljubljana, lekarne ali banke. V naselju je tudi sedež župnije.
Naselju Brezovica po opremljenosti sledijo Notranje Gorice in Rakitna, na katere boljšo
opremljenost je vplivala tudi prostorska ločenost od ostalih poselitvenih jeder v občini. Obe
naselji razpolagata s poštnim uradom, trgovino, osnovno šolo (4-letna), vrtcem, gostilno
(Rakitna premore tudi gostinski objekt s prenočišči). Skozi naselji poteka linija
medkrajevnega potniškega prometa, obenem pa je v obeh naseljih tudi sedež župnije. Meseca
aprila 2010 je bil v Notranjih Goricah odprt nov trgovski center Tuš, s čimer imajo Notranje
Gorice največji trgovski center na območju občine. Na območju Notranjih Goric bo zgrajen
tudi Dom za starejše občane, s čimer se bo naselje po opremljenosti zelo približalo Brezovici
z ozirom na to, da ima v Notranjih Goricah sedež tudi izpostava upravne enote in Krajinski
park Ljubljansko barje ter da je v naselju tudi železniška postaja. Z izgradnjo hotela v bližini
jezera se je okrepila tudi opremljenost Rakitne.
Po stopnji opremljenosti Notranjim Goricam in Rakitni sledijo Vnanje Gorice, ki pa imajo
bistveno manj funkcij in tako je del naselja povsem »spalni«. Prepoznaven pa je vzorec
krepitve aglomeracije Brezovica-Vnanje Gorice-Notranje Gorice. Številčno so Vnanje Gorice
sicer slabše opremljene, vendar pa je na območju naselja osrednja enota Zdravstvenega doma
Ljubljana na območju občine, lekarna, trgovina in gostilna. Skozi naselje potekata tako linija
ljubljanskega mestnega potniškega prometa (tu ima linija 6B končno postajo) kot linija
medkrajevnega potniškega prometa. V naselju Vnanje Gorice bo izvedena gradnja železniške
postaje, s čimer se bo opremljenost naselja še okrepila.
Med pomembnejša naselja po opremljenosti sodijo tudi naselja Podpeč, Jezero, Preserje in
Kamnik pod Krimom. Skozi vsa naselja poteka linija medkrajevnega potniškega prometa,
skozi naselji Podpeč in Jezero pa tudi linija ljubljanskega mestnega potniškega prometa
(19B). V vseh naseljih so gostinski obrati. Naselje Jezero razpolaga z vrtcem, osnovno šolo
(4-letno) in bencinsko črpalko, naselje Preserje pa z 9-letno osnovno šolo, železniško postajo,
sedežem župnije in poštnim uradom. V Podpeči je enota Zdravstvenega doma Ljubljana,
poštni urad, lekarna in večja trgovina Mercator.
Ostala naselja so razmeroma skromno opremljena. Skozi naselja Dolenja Brezovica, Gorenja
Brezovica, Plešivica, Goričica pod Krimom in Prevalje pod Krimom poteka edino linija
medkrajevnega potniškega prometa. Naselja Planinca, Podplešivica in Žabnica so povsem
neopremljena z oskrbnimi storitvami. Glede na trende rasti prebivalstva bi lahko Žabnico, ki
med naselji dosega največjo rast števila prebivalstva (glede na rast števila državljanov v
obdobju 1997-2007), bolje opremili.
Na območju občine ni izpostav bank, le v poštnih uradih deluje tudi Poštna banka Slovenije.
Po Pogačnikovi funkcijski razvrstitvi mest glede na dejavnosti naselja v občini (Pogačnik,
1999) večinoma obsegajo nižjo raven funkcij. Srednjo raven funkcij dosegajo na področju
prometa in komunikacij zaradi mestnega javnega prometa in železniške postaje hitrega
medmestnega prometa. Nekatera naselja dosegajo srednjo raven funkcij tudi na področju
trgovine (trgovina na debelo, nekatere bolj specializirane trgovine na drobno), obrti (specialne
obrti, servisi za gospodinjske stroje, avtomobilski servisi) ter industrije (več manjših ali
srednjih podjetij ali kakšno večje podjetje).
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3.3.1.3. Tipizacija naselij v občini Brezovica
V tipizaciji sem naselja razdelila na tipe A, B in C, in sicer glede na 4 merila – gibanje števila
prebivalstva, opredelitev pomembnosti naselja po SPRS, opremljenost naselij in število
delovnih mest. Pri slednjem sem izhajala iz podatkov o številu zaposlenih po podatkih iz
PIRS-a. Pri vsakem merilu sem posamezno naselje ovrednotila, za kateri tip naselja gre – A,
B ali C, nato pa iz teh opredelitev podala tudi končno oceno, za kateri tip naselja gre:
• Tip A: Najpomembnejša centralna naselja v občini, ki doživljajo razvoj
• Tip B: Druga centralna naselja v občini, ki doživljajo razvoj
• Tip C: Naselja brez večjih centralnih funkcij, katerih razvoj stagnira ali nazaduje
Tipizacijo sem izdelala po naslednjih merilih:
-

Gibanje števila prebivalstva v obdobju 1997-2007:
 Število prebivalstva se povečuje. (Tip A)
 Število prebivalstva stagnira oz. se je v obdobju 1997-2007 spremenilo za do + 4%
ali – 4%. (Tip B)
 Število prebivalstva se zmanjšuje. (Tip C)

Tabela 5: Tipi naselij glede na gibanje števila prebivalstva
Naselje
Tip

Brezovica
Vnanje Gorice
Notranje Gorice
Plešivica
Podplešivica
Žabnica
Jezero
Podpeč
Kamnik
Goričica pod Krimom
Prevalje pod Krimom
Preserje
Gorenja Brezovica
Dolenja Brezovica
Planinca
Rakitna
Vir: Mlakar, 2010
Avtorica: Šijanec, K., 2010

-

A
A
A
A
B
A
A
A
A
A
C
A
B
C
C
A

% naraščanja/padanja
števila prebivalstva v
obdobju 1997-2007
+17,1
+25
+10,4
+18,9
-2,6
+39,4
+14,6
+6
+17,7
+11,4
-4,2
+26,6
+3,6
-12,5
-50
+37,7

Opredelitev pomembnosti naselja po SPRS

Glede na kategorizacijo pomembnosti naselij po Strategiji prostorskega razvoja Slovenije ima
občina Brezovica občinsko središče, pomembnejše lokalno središče in lokalno središče:
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Tabela 6: Pomembnost občinskih naselij po Strategiji prostorskega razvoja Slovenije
Občinsko središče (Tip A)
Brezovica
Pomembnejše lokalno središče (Tip A)

• Brezovica
• aglomeracija Vnanje Gorice in
Notranje Gorice v povezavi z
Brezovico
• aglomeracija Podpeč, Preserje in
Kamnik ob delitvi funkcij

Lokalno središče (Tip B)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ostala naselja (Tip C)

Rakitna
Podpeč
Preserje
Kamnik
Jezero
Plešivica
Podplešivica
Žabnica
Prevalje pod Krimom
Goričica pod Krimom
Dolenja Brezovica
Gorenja Brezovica
Planinca

Vir: SPRS…, 2004
Avtorica: Šijanec, K., 2010
Glede na terminologijo in smernice Strategije prostorskega razvoja Slovenije sta naselji
Vnanje Gorice in Notranje Gorice kot del aglomeracije Brezovica – Vnanje Gorice – Notranje
Gorice pomembnejši lokalni središči, katerih funkcije pa je potrebno krepiti. Urbano
aglomeracijo, ki se medsebojno funkcijsko dopolnjuje, predstavljajo tudi naselja Podpeč,
Kamnik pod Krimom in Preserje. Glede na merila Strategije prostorskega razvoja Slovenije
lokalna središča (zlasti z vidika števila prebivalcev) predstavljajo naselja Kamnik pod
Krimom, Preserje, Podpeč, Jezero in Rakitna, pomembnejša lokalna središča pa naselja
Brezovica (ki je obenem tudi občinsko središče), Vnanje Gorice in Notranje Gorice. Somestje
naselij Podpeč - Kamnik pod Krimom - Preserje glede na funkcije, ki si jih deli, sicer
predstavlja pomembnejše lokalno središče, vendar ima za dosego tega statusa (glede na merila
SPRS) skupno premalo prebivalcev.

-

Opremljenost naselij
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Pokopališče

Sedež župnije

Muzej, galerija itd.

Objekt s
prenočitvenimi
zmogljivostmi

Gostilna s prehrano

Bencinska črpalka

Druge trgovine

Trgovina s prehrano

Zdravstveni dom

Lekarna

Dvorana za kulturne
dejavnosti

Knjižnica

Poštni urad

Devetletna OŠ

Štiriletna OŠ

Vrtec

Policijska postaja

Avtobusna postaja
mestnega potniškega
prometa

Avtobusna postaja
medkrajevnega
potniškega prometa

Železniška postaja

Tabela 7: Opremljenost naselij v občini

Brezovica
Dolenja
Brezovica
Gorenja
Brezovica
Goričica pod
Krimom
Jezero
Kamnik pod
Krimom
Notranje
Gorice
Planinca
Plešivica
Podpeč
Podplešivica
Preserje
Prevalje pod
Krimom
Rakitna
Vnanje Gorice
Žabnica



















  
  



























































































































  
  



















































 



 


























































  
  
  
  
  
  






























































































 
 
 









 
 
 








































 
 
 

Avtorica: Šijanec, K., 2010
Naselje Brezovica je kot občinsko središče najbolj opremljeno naselje v občini, saj poleg (že
navedenega v tabeli) razpolaga tudi z občinskim uradom in notarsko pisarno. Notranje Gorice
so z novim trgovskim centrom Tuš pridobile največji trgovski center na območju občine, z
gradnjo Doma za starejše občane, ki se je pričela septembra 2010, pa se bo po opremljenosti
zelo približalo Brezovici. Svojo opremljenost pa bodo z izgradnjo železniške postaje v letu
2011 okrepile tudi Vnanje Gorice.
Glede na stopnjo opremljenost so naselja razdeljena v tipe A, B, C:
• Tip A: Najbolje opremljena naselja (10 ali več): Brezovica, Notranje Gorice, Rakitna,
Vnanje Gorice
• Tip B: Srednje opremljena naselja (3 do 9): Jezero, Kamnik pod Krimom, Podpeč,
Preserje
• Tip C: Slabše opremljena naselja (2 ali 1): Dolenja Brezovica, Gorenja Brezovica,
Goričica pod Krimom, Plešivica, Prevalje pod Krimom, Podplešivica, Žabnica,
Planinca

-

Število delovnih mest

Pri številu delovnih mest po naseljih se izhaja iz podatkov Poslovnega registra Slovenije za
leto 2009. Ne gre za absoluten podatek o številu delovnih mest, ampak gre za prikaz števila
podjetij, ki zaposlujejo določeno število ljudi. Glede na število ljudi, ki jih zaposlujejo, so
podjetja razdeljena po razredih: 1 zaposlen, 2 zaposlena, 3-4 zaposleni, 5-9 zaposlenih, 10-19
zaposlenih, 20-49 zaposlenih, 50-99 zaposlenih, 100-149 zaposlenih. Posebno pa je
izpostavljen tudi delež in število podjetij, ki zaposlujejo 5 ali več oseb, saj gre tu za
pomembnejše gospodarske objekte, katerih pomen lahko presega meja občine.
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Tabela 8: Število delovnih mest po naseljih v občini
Naselje
Število podjetij

Brezovica

Vnanje Gorice

Notranje Gorice

Plešivica

Podplešivica

1 zaposlen
2 zaposlena
3-4 zaposleni
5-9 zaposlenih
10-19 zaposlenih
20-49 zaposlenih
50-99 zaposlenih
100-149 zaposlenih
SKUPAJ
1 zaposlen
2 zaposlena
3-4 zaposleni
5-9 zaposlenih
10-19 zaposlenih
20-49 zaposlenih
50-99 zaposlenih
100-149 zaposlenih
SKUPAJ
1 zaposlen
2 zaposlena
3-4 zaposleni
5-9 zaposlenih
10-19 zaposlenih
20-49 zaposlenih
50-99 zaposlenih
100-149 zaposlenih
SKUPAJ
1 zaposlen
2 zaposlena
3-4 zaposleni
5-9 zaposlenih
10-19 zaposlenih
20-49 zaposlenih
50-99 zaposlenih
100-149 zaposlenih
SKUPAJ
1 zaposlen
2 zaposlena
3-4 zaposleni
5-9 zaposlenih
10-19 zaposlenih

42
10
25
18
8
6
2
2
113
28
17
8
5
1
0
1
0
60
17
10
8
5
2
0
0
0
42
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
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Podjetja SKUPAJ (z
5 ali več zaposlenimi)
Število
Delež
[%]
36
50

7

9,72

7

9,72

0

/

1

1,39

Žabnica

Jezero

Podpeč

Kamnik

Goričica
Krimom

pod

20-49 zaposlenih
50-99 zaposlenih
100-149 zaposlenih
SKUPAJ
1 zaposlen
2 zaposlena
3-4 zaposleni
5-9 zaposlenih
10-19 zaposlenih
20-49 zaposlenih
50-99 zaposlenih
100-149 zaposlenih
SKUPAJ
1 zaposlen
2 zaposlena
3-4 zaposleni
5-9 zaposlenih
10-19 zaposlenih
20-49 zaposlenih
50-99 zaposlenih
100-149 zaposlenih
SKUPAJ
1 zaposlen
2 zaposlena
3-4 zaposleni
5-9 zaposlenih
10-19 zaposlenih
20-49 zaposlenih
50-99 zaposlenih
100-149 zaposlenih
SKUPAJ
1 zaposlen
2 zaposlena
3-4 zaposleni
5-9 zaposlenih
10-19 zaposlenih
20-49 zaposlenih
50-99 zaposlenih
100-149 zaposlenih
SKUPAJ
1 zaposlen
2 zaposlena
3-4 zaposleni
5-9 zaposlenih
10-19 zaposlenih
20-49 zaposlenih
50-99 zaposlenih

0
0
0
3
3
4
2
1
0
0
0
0
10
3
2
2
4
3
0
0
0
14
4
4
4
0
1
1
2
0
16
15
1
2
0
1
2
0
0
21
2
1
0
0
0
1
0
42

1

1,39

7

9,72

4

5,56

3

4,17

1

1,39

Prevalje
Krimom

Preserje

Gorenja
Brezovica

Dolenja
Brezovica

Planinca

pod

100-149 zaposlenih
SKUPAJ
1 zaposlen
2 zaposlena
3-4 zaposleni
5-9 zaposlenih
10-19 zaposlenih
20-49 zaposlenih
50-99 zaposlenih
100-149 zaposlenih
SKUPAJ
1 zaposlen
2 zaposlena
3-4 zaposleni
5-9 zaposlenih
10-19 zaposlenih
20-49 zaposlenih
50-99 zaposlenih
100-149 zaposlenih
SKUPAJ
1 zaposlen
2 zaposlena
3-4 zaposleni
5-9 zaposlenih
10-19 zaposlenih
20-49 zaposlenih
50-99 zaposlenih
100-149 zaposlenih
SKUPAJ
1 zaposlen
2 zaposlena
3-4 zaposleni
5-9 zaposlenih
10-19 zaposlenih
20-49 zaposlenih
50-99 zaposlenih
100-149 zaposlenih
SKUPAJ
1 zaposlen
2 zaposlena
3-4 zaposleni
5-9 zaposlenih
10-19 zaposlenih
20-49 zaposlenih
50-99 zaposlenih
100-149 zaposlenih
SKUPAJ

0
4
2
0
1
0
0
0
0
0
3
2
2
0
1
2
0
1
0
8
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0

/

4

5,56

0

/

0

/

0

/

Rakitna

1 zaposlen
2 zaposlena
3-4 zaposleni
5-9 zaposlenih
10-19 zaposlenih
20-49 zaposlenih
50-99 zaposlenih
100-149 zaposlenih
SKUPAJ

4
0
1
0
0
1
0
0
6

Vir: Slak, 2009
Avtorica: Šijanec, K., 2010

Grafikon 12: Število podjetij, ki zaposlujejo 1 osebo ali več

Vir: Slak, 2009
Avtorica: Šijanec, K., 2010
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1

1,39

Grafikon 13: Število podjetij, ki zaposlujejo 5 ali več oseb

Vir: Slak, 2009
Avtorica: Šijanec, K., 2010
Tipizacija naselij kot zaposlitvenih centrov (glede na podatke o številu zaposlenih v
podjetjih):
• Tip A: Najpomembnejši zaposlitveni centri: Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje
Gorice
• Tip B: Pomembni zaposlitveni centri: Podpeč, Kamnik, Jezero, Preserje
• Tip C: Naselja s slabo možnostjo zaposlitve: Žabnica, Rakitna, Goričica, Podplešivica,
Prevalje pod Krimom, Plešivica, Gorenja Brezovica, Dolenja Brezovica, Planinca

Glede na tipizacijo naselij po merilih naselja spadajo v naslednje tipe:
Tabela 9: Tipizacija naselij v občini glede na centralnost in stopnjo razvoja
Tip naselja
Naselje
Brezovica
A - Najpomembnejša centralna naselja v
občini, ki doživljajo razvoj
Vnanje Gorice
Notranje Gorice
Podpeč
Tip B - Druga centralna naselja v občini,
ki doživljajo razvoj
Kamnik
Jezero
Preserje
Rakitna
Plešivica
Tip C - Naselja brez večjih centralnih
funkcij, katerih razvoj stagnira ali
Podplešivica
nazaduje
Žabnica
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Prevalje pod Krimom
Goričica po Krimom
Gorenja Brezovica
Dolenja Brezovica
Planinca
Avtorica: Šijanec, K., 2010
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Karta 7: Tipizacija naselij v občini glede na centralnost in stopnjo razvoja

Vir podlage: Digitalni sloj občin Geodetske uprave RS, 2010; Lovšin, 2010
Avtorica: Šijanec, K., 2010
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3.4. ANALIZA STANOVANJ V OBČINI BREZOVICA
Tabela 10: Stanovanjske stavbe v obdobju 1999-2008 (glede na dovoljenja za gradnjo stavb)
Leto

Število stavb

Površina stavb
[m2]

Število stanovanj
v stavbah

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

36
25
31
24
41
32
72
41
36
31

7037
5738
7712
6059
11609
12656
18163
9786
15049
11275

37
26
35
29
46
57
82
46
90
48

Površina
stanovanj v
stavbah [m2]
4958
3547
4840
4432
7715
7817
12478
7279
9400
7914

Vir: SI-stat podatkovni portal: Stanovanja in stavbe po občinah v Sloveniji, 2010
Največ gradbenih dovoljenj je bilo izdanih leta 2005, in sicer za 72 stavb, sledita pa leti 2003
in 2006 z gradbenimi dovoljenji za 41 stavb. Glede na izdana gradbena dovoljenja število
stavb po letu 2005 upada. Tudi površina [m2] stanovanj je bila največja leta 2005, sledi pa leto
2007 s 15049 m2 in 36 stavbami. Leti 2000 in 2002 izstopata tako po manjšem številu stavb
(glede na izdana gradbena dovoljenja) kot manjši površini, ki jo stavbe zavzemajo. Iz
podatkov o številu stavb (glede na izdana gradbena dovoljenja) in številu stanovanj v stavbah
je razvidno, da je bilo največ gradbenih dovoljenj za večstanovanjske stavbe izdanih v letih
2004 in 2007 (SI-stat podatkovni portal: Stanovanja in stavbe po občinah v Sloveniji, 2010).
Tabela 11: Dokončana stanovanja po številu sob in površini v občini Brezovica v obdobju
2002-2008
2002
Enosobna
Dvosobna
Trisobna
Štirisobna
Petin
večsobna
SKUPAJ

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Št.

[m2]

Št.

[m2]

Št.

[m2]

Št.

[m2]

Št.

[m2]

Št.

[m2]

Št.

[m2]

1
1
8
10
17

43
59
760
1446
2408

4
5
6
6
10

188
339
625
753
1637

1
2
10
14
18

56
107
812
1777
3320

0
4
21
8
22

0
220
2293
818
4463

1
1
3
28
33

40
48
233
3538
6419

0
4
5
20
15

0
178
583
2633
3386

1
16
32
19
49

103
1254
2828
2462
6930

37

4716

31

3542

45

6072

55

7794

66

10278

44

6780

117

13577

*Št. = število stanovanj
Vir: SI-stat podatkovni portal: Gradnja stanovanj po občinah Slovenije, 2010
Iz podatkov v zgornji tabeli je razvidno, da je glede na kategorijo število sob bilo (glede na
načrte) dokončanih največ pet- in večsobnih stanovanj, znatno manj pa je bilo v obdobju
2002-2008 dokončanih enosobnih in dvosobnih stanovanj. Opazno je prevladovanje tri- in
večsobnih stanovanj. Kot je razvidno iz spodnjega grafikona, povprečna velikost dokončanih
stanovanj narašča (oz. je v letu 2007 skorajda enaka tej iz leta 2006), z izjemo leta 2008, kar
je posledica večstanovanjske gradnje. Leta 2008 je bilo dokončanih tudi znatno več stanovanj
(SI-stat podatkovni portal: Gradnja stanovanj po občinah Slovenije, 2010). Glede na nove
prostorske ureditvene pogoje v občini, ki dovoljujejo le enostanovanjsko gradnjo (Odlok o
spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih…, 2006, Odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o prostorskih…, 2009), se bo povprečna površina dokončanih stanovanj
najverjetneje še povečala.
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Grafikon 14: Povprečna površina dokončanih stanovanj v obdobju 2002-2008

Vir: SI-stat podatkovni portal: Gradnja stanovanj po občinah Slovenije, 2010
Avtorica: Šijanec, K., 2010
Glede na podatke Statističnega letopisa 2009 v Tabeli 12, ki se nanašajo na število stanovanj
v občini, prevladujejo trisobna stanovanja, ki jih je skoraj tretjina (31,9%). Sledijo dvosobna
in štirisobna, ki imajo skoraj enak delež - dvosobna 21,7%, štirisobna 21,4%. Najmanj je
enosobnih stanovanj (6,8% delež), pet- ali večsobnih pa je 18,1%. Občina ima glede na
državno povprečje nadpovprečen delež 3- in večsobnih stanovanj.
Tabela 12: Stanovanja v Občini Brezovica po številu sob (v letu 2008)
Enosobna
Dvosobna
Trisobna
Štirisobna
Pet- in večsobna
Skupaj

Število stanovanj
255
816
1196
805
681
3753

Vir: Statistični letopis 2009, 2010
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Grafikon 15: Delež stanovanj v Občini Brezovica po številu sob (v letu 2008)
Delež [% ] stanovanj v Občini Brezovica po številu sob

Enosobna
Dvosobna
Trisobna
Štirisobna
Pet- in večsobna

Vir: Statistični letopis 2009, 2010
Avtorica: Šijanec, K., 2010
Tabela 13: Povprečna površina stanovanja na osebo [m2] v občini Brezovica
Stanovanja
82
219
496
455
1710
2962

Povprečna površina Do 10,0
stanovanja na osebo 10,1-15,0
[m2]
15,1-20,0
20,1-25,0
Več kot 25,0
Skupaj

Osebe
378
988
2049
1643
4274
9332

Vir: Popis 2002, 2010
Po podatkih Popisa 2002 je skoraj polovici (45,8%) prebivalstva pripadalo več kot 25,0 m2
stanovanjske površine. Do 10,0 m2 stanovanjskih površin ima najmanj oseb, in sicer 4,1%.
Tabela 14: Stanovanja glede na neke prostore v sklopu stanovanja

Število
stanovanj
Delež [%]
Delež [%]
Slovenija

Balkon

Terasa

Atrij

Zimski
vrt

Shramba

1975

650

62

24

1321

58,76
58,91

19,34
12,91

1,84
1,48

0,71
0,47

39,30
29,78

Klet

Stanovanj
SKUPAJ

1353

Stanovanja
brez
navedenih
prostorov
436

40,26
66,11

12,97
11,06

100
100

3361

Vir: Popis 2002, 2010
Več kot polovica stanovanj v občini ima balkon, s približno 40% pa sledijo stanovanja s
shrambo (delež je višji od deleža na ravni Slovenije) ali kletjo. Delež stanovanj s kletjo je v
primerjavi s Slovenijo znatno nižji zato, ker stanovanja v občini na območju Ljubljanskega
barja zaradi nevarnosti vdora podtalnice večinoma nimajo kleti. Petina stanovanj ima teraso,
kar je znatno nadpovprečno v primerjavi s Slovenijo. Delež stanovanj z atrijem ali zimskim
vrtom je zanemarljiv, a še vedno višji v primerjavi s povprečjem Slovenije (Popis 2002,
2010).
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Grafikon 16: Stanovanja glede na neke prostore v sklopu stanovanja

Vir: Popis 2002, 2010
Avtorica: Šijanec, K., 2010
Glede na podatke Popisa 2002, ki so navedeni v Tabeli 15, v občini med tipi stavb s
stanovanji oz. bivalnimi prostori prevladujejo samostojno stoječe hiše, ki predstavljajo kar
90,5% vseh stanovanjskih stavb. Sledijo dvojčki ali vrstne hiše, ki predstavljajo 5% ter hiše s
kmečkim gospodarskim poslopjem, ki predstavljajo 3,5%. Večstanovanjskih stavb je v občini
zanemarljivo malo, in sicer predstavljajo le 0,7% stanovanjskih stavb. Leta 2006 je bil sprejet
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice, ki na območju stavbnih površin za
stanovanja dovoljuje zgolj gradnjo enostanovanjskih hiš (Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o prostorskih…, 2006). Odlok je bil istega leta tudi popravljen in leta 2009 še
dopolnjen (Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih…, 2009).
Tabela 15: Stavbe s stanovanji in drugimi bivalnimi prostori glede na vrsto stavbe
Samostojno
stoječa hiša

Dvojček
ali Hiša s kmečkim Večstanovanjska
Drugo
Skupno število stavb
vrstna hiša
gospodarskim
stavba
poslopjem
2408
134
92
18
9
2661

Vir: Popis 2002, 2009
Grafikon 17: Stavbe s stanovanji in drugimi bivalnimi prostori glede na vrsto stavbe

Vir: Popis 2002, 2010
Avtorica: Šijanec, K., 2010
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Grafikon 18: Stanovanja po letu zadnje prenove

Vir: Popis 2002, 2010
Avtorica: Šijanec, K., 2010
Na Grafikonu 18 so predstavljena stanovanja, ki so bila prenovljena, sicer pa jih od skupno
3361 stanovanj 2581 ni bilo prenovljenih. Največ stanovanj je bilo prenovljenih v obdobju
1996-2000 (Popis 2002, 2010).

Grafikon 19: Stanovanja v občini Brezovica po letu zgraditve (v letu 2008)
Stanovanja v občini Brezovica po letu zgraditve (leta 2008)
2001-2008
1991-2000
1981-1990
1971-1980
Število stanovanj
1961-1970
1946-1960
1919-1945
do 1918
0

200

400

600

800

1000

Vir: Statistični letopis 2009, 2010
Avtorica: Šijanec, K., 2010
V zasebni lasti fizičnih oseb je kar 98,4% stanovanj, povprečna površina stanovanj v zasebni
lasti pa je 89,71m2. V lasti javnega sektorja je 1,3% stanovanj v občini, njihova povprečna
površina pa je 56,77m2 (Popis 2002, 2009).
Ob popisu leta 2002 je bilo v stanovanjih v občini 3.001 gospodinjstev, od katerih je bilo
lastnikov ali solastnikov 2.518 oz. 83,9%. Najemniških gospodinjstev je bilo 1,5%, od tega 20
gospodinjstev v neprofitnem ali socialnem stanovanju in 26 v profitnem ali službenem
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stanovanju. Podnajemniških gospodinjstev je bilo 29 oz. 0,96%. Kot zgolj uporabnikov pa je
bilo ob Popisu 2002 registrirano 401 gospodinjstvo (13,36%) (Popis 2002, 2009).
Tabela 16: Stanovanja in njihova površina v naseljih občine Brezovica glede na stalnost
naselitve
Naselje

Stanovanja - skupaj
Število

Brezovica pri
Ljubljani
Jezero
Kamnik pod
Krimom
Notranje
Gorice
Plešivica
Podpeč
Podplešivica
Preserje
Prevalje pod
Krimom
Rakitna
Vnanje
Gorice
Žabnica
Občina
SKUPAJ

Stalno naseljena
stanovanja
Število
Površina
[m2]
770
74.093

Stalno nenaseljena
stanovanja
Število
Površina
[m2]
66
5.866

Stanovanja za
občasno uporabo
Število
Površina
[m2]
-

836

Površina
[m2]
79.959

223
263

19.687
24.369

202
229

18.200
21.832

/
/

/
/

/
/

/
z

496

41.755

481

40.553

15

1.202

-

-

50
157
99
98
61

4.148
12.631
7.531
8.793
5.516

/
144
88
87
/

/
11.574
6.565
7.706
/

/
13
11
11
/

/
1.057
966
1.087
/

/
-

/
-

336
587

22.594
58.843

180
554

14.848
55.481

32
z

1.744
z

124
z

6.002
z

79
3.361

7.603
300.254

72
2.978

6.962
273.338

7
249

641
20.379

134

6.537

Vir: Popis 2002, 2009
*za naselja Goričica pod Krimom, Dolenja Brezovica, Gorenja Brezovica in Planinca podatki v Popisu
prebivalstva 2002 niso bili navedeni; navedena naselja se v občini uvrščajo med naselja z najmanjšim
številom prebivalcev

Skupno je največ stanovanj v naselju Brezovica, ki je glavno gravitacijsko območje v občini,
sledijo pa Vnanje in Notranje Gorice. Tudi Rakitna ima glede na občinske razmere veliko
stanovanj, od katerih pa je več kot tretjina namenjenih zgolj za občasno uporabo oz. kot
počitniški domovi. Naselje Rakitna je obenem tudi edino počitniško naselje v občini, v
katerem je kar 91,8% evidentiranih počitniških domov v občini. Skupno je v občini 88,6%
stalno naseljenih stanovanj. Številčno je največ stalno nenaseljenih stanovanj v naselju
Brezovica (66 stanovanj), po deležu pa v naseljih Podplešivica (11,11%) in Preserje
(11,22%). Zaradi zaupnosti podatkov za nekatera naselja v občini podatki o nenaseljenih
stanovanjih in stanovanjih za občasno uporabo niso dostopni. Tako lahko iz danih podatkov
sklepamo, da je v občini skupaj nenaseljenih 7,4% stanovanj (Popis 2002, 2009).
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Karta 8: Opremljenost naselij s stanovanji

Vir: Popis 2002, 2009
Vir podlage: Digitalni sloj občin Geodetske uprave RS, 2010; Lovšin, 2010
Avtorica: Šijanec, K., 2010
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3.5. GOSPODARSTVO

3.5.1. Kmetijstvo
Po Zakonu o kmetijstvu (Ur.l. RS št. 54/2000) je kmetijska dejavnost gospodarska panoga, ki
obsega pridelovanje kmetijskih rastlin oziroma živinorejo ter storitve za rastlinsko pridelavo
oziroma živinorejo, razen veterinarskih storitev, in obsega naslednje dejavnosti: pridelovanje
kmetijskih rastlin, živinoreja, mešano kmetijstvo ter storitve za rastlinsko pridelavo in
živinorejo, razen veterinarskih storitev (Zakon o kmetijstvu, 2000).
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Karta 9: Lokacije kmetij v občini Brezovica

Vir: Digitalni sloj občin Geodetske uprave RS, 2010; Istenič, 2010; Lovšin, 2010
Avtorica: Šijanec, K., 2010
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V občini vsa kmetijska zemljišča v uporabi pripadajo družinskim kmetijam, njihova skupna
površina pa znaša 2.487,80 ha. Pri družinskih kmetijah kar 82,9% družinskih članov pomaga
na kmetiji. Od tega večini delo na kmetiji predstavlja stransko dejavnost, edina dejavnost pa
je le za 17,5% družinskih članov, ki delajo na kmetiji (Popis kmetijstva 2000, 2009).
Grafikon 20: Kmetijstvo kot dejavnost in družinski člani, ki pomagajo na kmetijah

Vir: Popis kmetijstva 2000, 2009
Avtorica: Šijanec, K., 2009
Neugodna je starostna struktura gospodarjev, saj sta dve tretjini gospodarjev starejši od 55 let.
Najnižji je delež gospodarjev, mlajših od 34 let, in sicer 4,0% (Popis kmetijstva 2000, 2009).
Grafikon 21: Starostna struktura gospodarjev na družinskih kmetijah

Vir: Popis kmetijstva 2000, 2009
Avtorica: Šijanec, K., 2009
Na področju kmetijske izobrazbe ima večina gospodarjev samo praktične izkušnje (79,9%).
Tečaje iz kmetijstva je opravilo 4,7% gospodarjev. Tako poklicno kot srednjo, višjo, visoko
strokovno, univerzitetno ali podiplomsko kmetijsko izobrazbo ima 2,3% gospodarjev (Popis
kmetijstva 2000, 2009).
Tabela 17: Gospodarji glede na šolsko izobrazbo
Izobrazba
Število gospodarjev
Brez izobrazbe, nepopolna
41
osnovnošolska izobrazba
Osnovnošolska izobrazba
121
Poklicna izobrazba
80
Srednješolska izobrazba
50
Višja, visoka strokovna,
7
57

Delež [%]
13,7
40,5
26,8
16,7
2,3

univerzitetna ali podiplomska
izobrazba
Skupaj
Vir: Popis kmetijstva 2000, 2009

299

100

GVŽ ima 286 družinskih kmetij v občini, ki imajo skupno 2.339,89 GVŽ. Številčno je med
živalmi največ goveda (2.720), ki ga ima kar 241 družinskih kmetij v občini. Sledijo prašiči
(496 živali), ki jih ima 92 družinskih kmetij. Krav molznic je na 80 družinskih kmetijah
skupno 471. Na družinskih kmetijah z govedom prevladujejo črede velikosti 3-9 glav (Popis
kmetijstva 2000, 2009).
Grafikon 22: Družinske kmetije z govedom po velikosti črede

Vir: Popis kmetijstva 2000, 2009
Avtorica: Šijanec, K., 2009
Delež kmetijskih zemljišč v občini znaša 35%. Za kmetijstvo najbolj primeren je osrednji del
občine oz. območje Ljubljanskega barja. Da je za njivske površine najbolj primerno območje
Ljubljanskega barja, kaže tudi spodnja karta.
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Karta 10: Raba kmetijskih površin v občini Brezovica

Vir: Digitalni sloj občin Geodetske uprave RS, 2010; Lovšin, 2010; Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - raba tal, 2009
Avtorica: Šijanec, K., 2009
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3.5.1.1. Kmetijstvo po panogah
Kmetije se večinoma ukvarjajo z živinorejo, in sicer pašno in mešano. S pašno živinorejo se
skupno ukvarja 45,2% družinskih kmetij, z mešano živinorejo pa 34,1% kmetij. Kmetje se
ukvarjajo še z mešano rastlinsko pridelavo (zlasti v kombinaciji z živinorejo), delež
družinskih kmetij, ki se ukvarjajo izključno s poljedelstvom, z vrtnarstvom ali gojenjem
trajnih nasadov, pa je majhen. Med poljščinami znatno prevladujeta silažna koruza in koruza
za zrnje (Popis kmetijstva 2000, 2009).
Tabela 18: Družinske kmetije po tipu kmetovanja
Tip kmetovanja
Število družinskih kmetij
2
Poljedelstvo
1
Vrtnarstvo
1
Trajni nasadi
135
Pašna živina
4
Prašiči in perutnina
14
Mešana
rastlinska
pridelava
102
Mešana živinoreja
40
Mešana
rastlinska
pridelava in živinoreja
/
Nerazvrščene kmetije
299
Skupaj
Vir: Popis kmetijstva 2000, 2009

Delež družinskih kmetij [%]
0,7
0,3
0,3
45,2
1,3
4,7
34,1
13,4
/
100

Živinoreja je v gospodarskem smislu najpomembnejša panoga v občini, saj se z njo ukvarja
kar 94,0% vseh družinskih kmetij. Največ travniških in pašniških površin je v severnem delu
občine, zlasti na območju Ljubljanskega barja. V južnem delu občine so večje sklenjene
površine travnikov in pašnikov na območju Rakitne. Glavna živinorejska kmetijska dejavnost
v občini je govedoreja (kmetijstvo Rakitne sloni le na živinoreji (Kovačič, 2010)). V občini
perutninarstvo ni razvito, pomen prašičereje pa je zanemarljiv (z njima se ukvarja le 1,3%
družinskih kmetij) (Popis kmetijstva 2000, 2009, Stražišar, 2009). Za občino je značilna
ekstenzivna živinoreja.

Tabela 19: Družinske kmetije po GVŽ
Govedo
Prašiči

Krave molznice

Občina
241
Brezovica
Vir: Popis kmetijstva 2000, 2009

92

Družinske
kmetije z GVŽ
80
286

Tabela 20: Družinske kmetije po rabi njiv
Raba njive
Število družinskih kmetij
Površina [ha]
203
Žita za pridelavo zrnja
215
Krompir
Industrijske rastline
153
Krmne rastline
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289,43
32,38
294,47

134
291

Zelenjava
Njive in vrtovi - skupaj
Vir: Popis kmetijstva 2000, 2009

7,58
626,09

Grafikon 23: Družinske kmetije po rabi njiv v ha

Vir: Popis kmetijstva 2000, 2009
Avtorica: Šijanec, K., 2009
Tabela 21: Družinske kmetije po površini poljščin
Poljščina
Število družinskih kmetij
Površina [ha]
37
Pšenica
36
Ječmen
184
Koruza za zrnje
215
Krompir
/
Buče za olje
/
Sladkorna pesa
99
Silažna koruza
Vir: Popis kmetijstva 2000, 2009

21,41
25,12
201,00
32,38
/
/
234,66

Med poljščinami prevladujeta silažna koruza in koruza za zrnje. Glede na rabo njiv pa največ
površine zavzamejo krmne rastline in žito za pridelavo zrnja (Popis kmetijstva 2000, 2009).
Gojenje zelenjave in sadja je v občini razmeroma slabo razvito. Sadjarstvo je ekstenzivno,
med gojenimi drevesi pa prevladujejo jablane z deležem 42,4%. Sledijo češplje in slive z
22,2% deležem ter hruške z 20,6% deležem (Popis kmetijstva 2000, 2009).
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Grafikon 24: Družinske kmetije po kmečkih sadovnjakih

jablane
hruške
breskve
marelice
češnje in višnje
češplje in slive

Vir: Popis kmetijstva 2000, 2009
Avtorica: Šijanec, K., 2009
Na kmetijskih zemljiščih v občini so bile izvedene številne melioracije, s pomočjo katerih so
kmetje prišli do novih obdelovalnih površin. Melioracije so bile pogoste zlasti na
Ljubljanskem barju, kjer morajo melioracijske jarke redno čistiti.
5 do 10 kmetij v občini je v fazi preusmerjanja v ekološko pridelavo, ekološke kmetije pa
trenutno v občini ni (Stražišar, 2009). Ekološko kmetijstvo je posebna oblika kmetijske
pridelave, ki poudarja gospodarjenje v sožitju z naravo. Gre za način trajnostnega kmetovanja,
ki upošteva kmetijo kot celosten, enovit sistem, v smislu tla-rastline-živali-človek in skrbi za
ravnovesje vseh vključenih elementov. Pomembno je ohranjanje rodovitnosti tal z večanjem
humusa in z uporabo organskih gnojil. Ekološki kmetje morajo izpolnjevati zahteve, določene
z Uredbo Sveta (ES) št. 834/2007, Uredbo komisije (ES) št. 889/2008, Pravilnik o ekološki
pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, št. 128/06)
(Ekološko kmetovanje, 2009).
Cilji ekološkega kmetijstva so poleg prepovedi uporabe kemičnih sintetičnih pesticidov in
umetnih mineralnih gnojil široko zastavljeni v smislu (Ekološko kmetovanje, 2009):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ohranjanja rodovitnosti tal,
sklenjenega kroženja hranil,
živalim ustrezne reje in krmljenja,
pridelave zdravih živil,
zaščite naravnih življenjskih virov (tla-voda-zrak),
minimalne obremenitve okolja,
aktivnega varovanja okolja in biološke raznovrstnosti,
varstva energije in surovin,
zagotovitve delovnih mest v kmetijstvu.
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3.5.1.2. Dopolnilne dejavnosti na kmetijah
Kmetijstvo je edina dejavnost le za 17,5% družinskih članov, ki delajo na kmetiji (Popis
kmetijstva 2000, 2009). V občini bo tudi v prihodnje zelo malo kmetij, ki se bodo preživljale
izključno s kmetijsko dejavnostjo. Dopolnilne dejavnosti bi lahko pripomogle k večjemu
ekonomskemu doprinosu kmetijstva.
Trenutno so dopolnilne dejavnosti v občini razmeroma slabše razvite, v Poslovnem registru
Slovenije pa je kot nosilcev dopolnilne dejavnosti na kmetiji registriranih 11 oseb. Le nekaj je
kmetij, ki se ukvarjajo z gozdarstvom in delom s kmetijsko mehanizacijo. Med
pomembnejšimi dopolnilnimi dejavnostmi v občini je čebelarstvo, v občini pa delujeta tudi
Čebelarsko društvo Filip Žagar (Notranje Gorice) in Čebelarsko društvo Krim (Kamnik pod
Krimom) (Stražišar, 2009).

3.5.1.3. Problemi v kmetijstvu

3.5.1.3.1. Zaraščanje kmetijskih površin
Kmetijske površine se zaraščajo predvsem v hribovitih območjih (Krimsko hribovje), kar
pogojujejo naravni dejavniki, kot sta relief in prst, saj je to območje manj rodovitno in tudi
težje dostopno (zaradi izoblikovanosti kraškega površja) ter obenem manj primerno za
obdelovanje s kmetijsko mehanizacijo.
3.5.1.3.2. Prepletanje kmetijstva z drugimi rabami prostora
Problem predstavlja zlasti lociranost kmetij v samem središču vaških jeder, kjer je urbani
način življenja in zanj značilna raba (predvsem stanovanjski objekti) zamenjal podeželskega
(kmetijska dejavnost). Kmetijska dejavnost je tako ponekod v konfliktu, zlasti kjer prevladuje
bivalna funkcija in gre za gosto strnjeno pozidavo.
3.5.1.3.3. Neizvedene komasacije
Na območju občine Brezovica je bila načrtovana komasacija zemljišč, do katere ni prišlo.
Tako se danes kmetje v občini pri dostopu do svojih parcel srečujejo s številnimi problemi,
zlasti pa je to preče na območju Ljubljanskega barja (Stražišar, 2009). V Krajevni skupnosti
Brezovica je potrebno izvesti komasacijo zemljišč 80 ha velikega območja južno od
železniške proge (Dolgoročni razvojni program…, 2005, Slana, 2010).
3.4.1.3.4. Uporaba gnojilnih sredstev
Ker je delež njiv največji na območju Ljubljanskega barja, je obenem tu uporabljen tudi
največji delež gnojilnih in drugih sredstev, vendar zaenkrat ti niso prekomerni onesnaževalci.
Glede na dane naravne razmere je to območje najbolj primerno za gojenje koruze (Stražišar,
2009).
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3.5.2. Gozdarstvo
Po Zakonu o gozdovih je »gozd zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem v obliki sestoja, ki
lahko doseže višino najmanj 5 metrov in ima površino najmanj 0,25 hektarja; zemljišče v
zaraščanju na površini najmanj 0,25 hektarja, ki se zadnjih 20 let ni uporabljalo v kmetijske
namene in na katerem lahko gozdno drevje doseže višino najmanj 5 metrov ter je pokrovnost
gozdnega drevja dosegla 75 odstotkov; obrečni in protivetrni pasovi, širši od ene drevesne
višine odraslega drevja, na površini najmanj 0,25 hektarja« (Zakon o gozdovih, 2009).
»Druga gozdna zemljišča so zemljišča, porasla z gozdnim drevjem ali drugim gozdnim
rastjem, na površini najmanj 0,25 hektarja, ki niso gozd in se zadnjih 20 let niso uporabljala
v kmetijske namene. Med druga gozdna zemljišča se uvrščajo tudi obore v gozdovih za rejo
divjadi in zemljišča pod daljnovodi v gozdu na površini najmanj 0,25 hektarja. Gozdna
infrastruktura, ki ni odmerjena v samostojno parcelo, je sestavni del gozda« (Zakon o
gozdovih, 2009).
Gozdovi po podatkih Zavoda za gozdove RS skupno pokrivajo 54,8% občine. Gozd
prevladuje v južni polovici občine na območju Krimskega hribovja. Za občino imajo gozdovi
tako socialni, varovalni kot gospodarski pomen, obenem pa so pomemben tvorec krajinske
podobe. Večinoma je gozd dobro ohranjen in biološko raznolik.
Občina ima interes po izkoriščanju lesne mase, vendar zaenkrat še nima določenih deponij
(Šebenik, 2009). Obenem gozdna območja predstavljajo potencial za razvoj turizma ter za
razvijanje športnih in rekreacijskih dejavnosti.
Na območju Rakitne se posamezni kmetje ukvarjajo z razrezom lesa in tesarstvom, žage pa so
prisotne tako na Rakitni kot Dolenji Brezovici in Jezeru (Stražišar, 2009).
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Karta 11: Območja gozdov v občini Brezovica

Vir: Digitalni sloj občin Geodetske uprave RS, 2010; Lovšin, 2010
Avtorica: Šijanec, K., 2010
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3.5.2.1. Varovanje gozdov
Po Uredbi o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim pomenom (Ur.l. RS št. 88/2005) so
varovalni gozdovi gozdovi, ki varujejo zemljišča usadov, izpiranja in krušenja, gozdovi na
strmih obronkih ali bregovih voda, gozdovi, ki so izpostavljeni močnemu vetru, gozdovi, ki v
hudourniških območjih zadržujejo prenaglo odtekanje vode in zato varujejo zemljišča pred
erozijo in plazovi, gozdni pasovi, ki varujejo gozdove in zemljišča pred vetrom, vodo, zameti
in plazovi, ter gozdovi na zgornji meji gozdne vegetacije; gozdovi s posebnim namenom z
izjemno poudarjeno raziskovalno funkcijo so gozdni rezervati. To so gozdovi, ki so zaradi
svoje razvojne faze in dosedanjega razvoja izjemno pomembni za raziskovanje, proučevanje
in spremljanje naravnega razvoja gozdov, biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot
ter kulturne dediščine (Uredba o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim pomenom,
2005).
Zavarovani gozdovi v občini Brezovica se nahajajo na območju posameznih delov Krimskega
hribovja, na območju Ljubljanskega barja in manjši del tudi na območju Polhograjskega
hribovja. Varovalni gozdovi pokrivajo 2,3% občine, gozdovi s posebnim pomenom pa 1,3%.
Varovalnega pomena so predvsem gozdovi na območju Ljubljanskega barja, ki večinoma
poraščajo osamelce Plešivica, Veliki vrh in Grič.
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Karta 12: Območja varovalnih gozdov in gozdov s posebnim namenom v občini Brezovica

Vir: Digitalni sloj občin Geodetske uprave RS, 2010; Lovšin, 2009
Avtorica: Šijanec, K., 2009
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3.5.3. Lovstvo in ribištvo
Lovstvo je dejavnost trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, s katero se lahko ukvarjajo pravne
osebe, ki izpolnjujejo predpisane pogoje. Trajnostno gospodarjenje z divjadjo obsega
ohranjanje, lov divjadi, ukrepanje v življenjskem okolju divjadi, posege v populacije zaradi
gospodarskih, veterinarsko-sanitarnih, zdravstvenih in drugih utemeljenih razlogov (Zakon o
divjadi in lovstvu, 2004).
Upravljanje rib v okviru sladkovodnega ribištva obsega načrtovanje na področju upravljanja
rib, določitev prostorskih enot, določanje pravil za trajnostno rabo rib, naloge v zvezi z
ohranjanjem ugodnega stanja rib in doseganja dobrega ekološkega stanja, podeljevanje
koncesij za ribiško upravljanje v ribiških okoliših, ribolov v komercialnih ribnikih, gojitev rib,
evidence v sladkovodnem ribištvu in poročanje, strokovno usposabljanje delavcev izvajalcev
ribiškega upravljanja, škode in odškodnine zaradi pogina rib, ribiško-čuvajsko službo, javne
službe ter druga, s sladkovodnim ribištvom povezana vprašanja (Zakon o sladkovodnem
ribištvu, 2006).
V občini delujeta Lovsko društvo Rakitna in Lovsko društvo Brezovica ter Ribiška družina
Barje. V občini je razvit lovski in ribiški turizem, ki pa znotraj te gospodarske panoge nima
prvenstvene vloge.
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Karta 13: Ribiški okoliši in revirji na območju občine Brezovica

Vir: Digitalni sloj občin Geodetske uprave RS, 2010; Jenič, 2009; Lovšin, 2010
Avtorica: Šijanec, K., 2010
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3.5.4. Rudarstvo
Rudarstvo je raziskovanje, izkoriščanje in gospodarjenje z mineralnimi surovinami kot
naravnim virom ne glede na to, ali so v zemlji ali na njeni površini, v tekočih ali stoječih
vodah ali pa v obalnem morju. Mineralne surovine so vse energetske surovine (fosilna goriva
in ogljikovodiki), rude in kamnine, deli kamnin, mineralov, usedlin, produkti izhlapevanja
(sol) in geotermični energetski viri. Gospodarjenje z mineralnimi surovinami je v pristojnosti
države, ki ureja, načrtuje in nadzira raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin z
namenom zagotoviti njihovo optimalno izkoriščanje v skladu z načeli varstva okolja in
naravnih vrednot (Zakon o rudarstvu, 1999).
V občini je kar nekaj nahajališč tehničnega kamna - apnenca in dolomita, od katerih so
nekatere v preteklosti tudi izkoriščali. Prevladujejo nahajališča v dolomitu triasne ali jurske
starosti (Lovšin, 2009).
Že v obdobju naselitve Rimljanov je bil velikega pomena Kamnolom Podpeč, ki danes sodi
pod spomeniško varstvo nepremične kulturne dediščine. Leži na južni strani križišča asfaltnih
cest v Podpeči, v njem pa so do leta 1973 kopali rudo, znano pod imenom »podpeški
marmor«. Danes je v njem lociran predelovalni obrat za naravni (okrasni) kamen podjetja
Mineral iz Ljubljane. Kamnolom je v celoti opuščen in v čelnem delu samosaniran, še vedno
pa to območje predstavlja potencialni prostor za ponovno izkoriščanje »podpeškega
marmorja«. Podoben apnenec se nahaja tudi v dveh opuščenih kamnolomih v bližini (ob cesti
proti Jezeru in ob cesti proti Kamniku pod Krimom) (Lovšin, 2009).
V osrednjem delu Notranjih Goric (med cesto ob železniški progi in proti Žabnici) je lociran
opuščen kamnolom tehničnega kopa-dolomita, ki so go uredili leta 1848 za potrebe gradnje
železniške proge Ljubljana-Trst, ponovno pa je bil masovno izkoriščan po drugi svetovni
vojni (za gradnjo porušenih mostov od Ljubljane do Borovnice). Problematična je sama
njegova lociranost v središču vasi, poleg tega pa je zelo krušljiv (Naselje Notranje Gorice,
2009; Lovšin, 2009). S kamnolomom upravljajo Slovenske železnice, občina pa ima interes za
odkup kamnoloma (Čuden, 2009).
S kamnolomom tehničnega kamna-apnenca v Preserju (pod Žalostno goro) upravlja SCT, s
katerim je bil sklenjen dogovor o sanaciji, ki pa se še ni začela. Do začetka devetdesetih let je
kamnolom izkoriščalo podjetje SGP Slovenija ceste iz Ljubljane za različne potrebe
gradbeništva (Lovšin, 2009).
Posamezni opuščeni kamnolomi dolomita se nahajajo na območju severnega dela naselja
Vnanje Gorice, med asfaltiranima cestama proti Notranjim Goricam in Velikemu vrhu.
Kamnolome so v preteklosti izkoriščali za lokalne potrebe gradbeništva, danes pa so v dnu
nekaterih že postavljene hiše ali drugi objekti. Kamnolomi naj bi bili prepuščeni naravni
samosanaciji. Na območju naselja Vnanje Gorice so na hribu Gulč, severno od cerkve Sv.
Duh, štirje manjši površinski kamnolomi, od katerih so bili najprej opuščeni severni trije (ki
so pretežno samosanirani), južni v neposredni bližini pokopališča pa je bil še pred leti občasno
aktiven. Občina vlaga sredstva in ima vzpostavljeno redarsko službo za preprečevanje
odlaganja odpadnega materiala v kamnolomih. Večji opuščeni kamnolom tehničnega kamna
dolomita se nahaja ob južnem-jugovzhodnem vznožju hriba Veliki vrh, v preteklosti pa so ga
izkoriščali za različne potrebe gradbeništva. Tudi v njegovem dnu so črna odlagališča
odpadnega materiala. Dno bi bilo tako potrebno sanirati s humusnim prekritjem, preostali del
kamnoloma pa bi se prepustilo samosanaciji (Lovšin, 2009).
Na območju naselja Jezero se na južnem robu Ljubljanskega barja nahaja nahajališče
naravnega kamna, ki ga gradi temnosiv apnenec, ponekod tudi svetlosiv gosti in temni
apnenec. Zaloga nahajališča znaša 650.000 m3, možnost komercialne uporabe pa nudi tudi
odpadni material. To nahajališče tako predstavlja potencialen in zelo perspektiven prostor za
izkoriščanje kamnine (Lovšin, 2009).
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Manjši opuščen kamnolom tehničnega kamna apnenca se nahaja tudi na jugozahodnem
vznožju Šivčevega griča (Lovšin, 2009).
Tudi na območju naselja Gorenja Brezovica sta dva opuščena površinska kopa dolomita, in
sicer na vzhodu vasi ob vznožju hriba Vrh, v preteklosti pa so ju izkoriščali za potrebe
gradbeništva. Obstaja možnost izkoriščanja kamnoloma v pobočje hriba Vrh, sicer pa naj se
kamnoloma ustrezno sanira (Lovšin, 2009).
Na območju Rakitne je več opuščenih kamnolomov. Na skrajnem severozahodnem obrobju
zaselka Novaki se nahaja manjši opuščeni kamnolom tehničnega kamna dolomita, ki so ga v
preteklosti lokalno izkoriščali za potrebe gradbeništva. Kamnolom ne zahteva posebnih
sanacijskih ukrepov. Na območju južno od zaselka Boršt pri Rakitni oz. jugovzhodno od
zdravilišča na Rakitni se nahajajo občasno aktivni površinski kopi dolomita, ki se izkoriščajo
za lokalne potrebe v gradbeništvu in vzdrževanju makadamskih cest. V njih je potrebno še
naprej preprečevati odlaganje odpadnega materiala ter opustiti izkoriščanje (Lovšin, 2009).
Celotno območje se bo prepustilo samosanaciji in kasneje rekultiviralo (Kovačič, 2010).
Opuščen kop dolomita se nahaja tudi vzhodno od zaselka Boršt in tudi tu je potrebno
preprečiti odlaganje odpadnega materiala in kamnolom prepustiti samosanaciji in renaturaciji.
Občasno aktivni kamnolom dolomita se nahaja na vzhodnem robu počitniškega naselja
Rakitna – Jezero, naravni kamen pa uporabljajo za lokalne potrebe gradbeništva. Po
končanem izkoriščanju bo potrebna sanacija in rekultivacija kamnoloma (Lovšin, 2009).
V občini deluje podjetje Mineral d.d., katerega dejavnost je pridobivanje, predelava in
montaža naravnega kamna. Posamezna podjetja v občini se ukvarjajo z žganjem apna.

3.5.5. Industrija, proizvodnja, obrt in storitvene dejavnosti
V spodnji tabeli so našteta podjetja v občini, ki glede na podatke Poslovnega registra
Slovenije zaposlujejo 5 ali več ljudi. Podjetja, za katera ni podatka o številu zaposlenih, v
analizo niso vključena.
Tabela 22: Podjetja v občini Brezovica
Ime podjetja

Naselje

RABBIT'S TRANSPORT KARMEN ZAJEC S.P.
'"MIZARSTVO STRUNA" MIZARSTVO STRUNA BOŠTJAN
S.P.
GRADBENIŠTVO MLADEN JANKOVIČ S.P.
PPS PREVOZI STANE PIRC S.P.
PREVOZNIŠTVO ALOJZ PETRIČ S.P.
'"SUKNO" TRGOVINA S TKANINAMI NA DEBELO IN
DROBNO, BOŽIČ ANTON S.P.
"ČISTILNI SERVIS" (ZBIRANJE NAROČIL PO NALOGIH
RAZNIH GOSP.SUB., ČIŠČENJE POSLOVNIH IN DRUGIH
PROSTOROV) PERIĆ ĐUJA S.P.
KLJUČAVNIČARSTVO - MONTAŽA FRANC MARINČIČ S.P.
GRADNJE PETELIN JANKO PETELIN S.P.
MINERAL Podjetje za pridobivanje, predelavo in montažo
naravnega kamna d.d.
P.P. PLAST, proizvodnja elektroizolacijskih cevi in kablov, d.o.o.
OSNOVNA ŠOLA PRESERJE
OSNOVNA ŠOLA BREZOVICA PRI LJUBLJANI
MLADINSKO KLIMATSKO ZDRAVILIŠČE RAKITNA
IMAG d.o.o. Proizvodnja, storitve in trgovina, Ljubljana
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Podpeč
Brezovica
Podplešivica
Vnanje Gorice
Jezero

Število zaposlenih
20 do 49 zaposlenih
5 do 9 zaposlenih
5 do 9 zaposlenih
5 do 9 zaposlenih
5 do 9 zaposlenih

Kamnik pod Krimom

20 do 49 zaposlenih

Notranje Gorice
Žabnica
Goričica pod Krimom

5 do 9 zaposlenih
5 do 9 zaposlenih
20 do 49 zaposlenih

Podpeč
Jezero
Preserje
Brezovica
Rakitna
Brezovica

50 do 99 zaposlenih
5 do 9 zaposlenih
50 do 99 zaposlenih
50 do 99 zaposlenih
20 do 49 zaposlenih
5 do 9 zaposlenih

AVP avtomatizacija varilnih procesov d.o.o.
NA POT trgovina in servis d.o.o.
GEO - HIDRO podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve,
Preserje, d.o.o.
LA VIE trgovina, storitve in proizvodnja d.o.o.
PLEŠKO CARS Podjetje za prodajo in servisiranje vozil d.o.o.
HOJA GALANTERIJA PODPEČ proizvodnja lesene galanterije
d.d.
PRIGO podjetje za transport, gradbeništvo in trgovino, d.o.o.,
Brezovica
HOTENJKA lepila, barve, parketi, d.o.o.
WISTOCK trgovsko in posredniško podjetje d.o.o.
MIPRO TRGOVINA, transport in trgovina, d.o.o.
KRALJ TRADE podjetje za transportne storitve d.o.o. Ljubljana
TOMSTROJ podjetje za inženiring, strojegradnjo in trgovino d.o.o.
MARAL, storitveno podjetje, d.o.o.
ŠPAN podjetje za proizvodnjo, trgovino, servis in transport d.o.o.
Brezovica
3D STRAŽIŠAR Dental depo, d.o.o., Vnanje Gorice
TABAS Podjetje za gradbeništvo, trgovino in gostinstvo, d.o.o.,
Brezovica pri Ljubljani
AVTOMEHANIKA SEVER servisiranje in trgovina, d.o.o.
Brezovica
AVTO KLEMENČIČ servisiranje in trgovina d.o.o., Notranje
Gorice
SIPRO, gostinsko podjetje d.o.o.
TEHNO-CAD, proizvodnja, projektiranje, trgovina in servis, d.o.o.
MOK montaža in obdelava kovin d.o.o.
AIR - G Trgovsko in proizvodno podjetje d.o.o.
LIMNOS Podjetje za aplikativno ekologijo d.o.o.
ŽLEB GRADNJE d.o.o.
PLEŠKO & NESA transport, trgovina in storitve d.o.o.
ROGELJ & ROGELJ, gostinstvo, trgovina, storitve, d.o.o., Preserje
DUOL inženiring d.o.o.
URH & CO d.o.o., podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve
d.o.o., Preserje
OBČINA BREZOVICA
AVTOSTORITVE ROGELJ avtokleparstvo in trgovina, k.d.,
Preserje
ZAKO TRADE - BAŠIĆ & CO gradbeno in trgovsko podjetje,
d.n.o.
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE BREZOVICA d.o.o.
MOND GRAFIKA grafične storitve, d.o.o.
VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD VRTCI BREZOVICA
PLAN-NET družba za gradbeništvo, d.o.o.
MIZARSTVO IGOR SEVER S.P.
SIMPRO proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
MEDIAVAL, podjetje za marketing in inženiring, d.o.o.
BTL MARKETING, posredništvo in trgovina, d.o.o., Brezovica pri
Ljubljani
KAMNOSEŠTVO SVETE PETER SVETE S.P.
VODOVODNE NAPELJAVE, PRENOVE KOPALNIC BORIS
ŠEBENIK S.P.
PEKARNA IN KEKSARNA KOVAČ - KOVAČ GORAN S.P.
ŠEBENIK TRANSPORT, družba za transport, posredništvo,
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Brezovica
Brezovica

10 do 19 zaposlenih
5 do 9 zaposlenih

Preserje
Brezovica
Brezovica

10 do 19 zaposlenih
100 do 149 zaposlenih
10 do 19 zaposlenih

Podpeč
Brezovica
Brezovica
Brezovica
Jezero
Brezovica
Notranje Gorice
Jezero
Brezovica
Vnanje Gorice

50 do 99 zaposlenih
100 do 149 zaposlenih
5 do 9 zaposlenih
10 do 19 zaposlenih
5 do 9 zaposlenih
5 do 9 zaposlenih
5 do 9 zaposlenih
10 do 19 zaposlenih
50 do 99 zaposlenih
5 do 9 zaposlenih

Brezovica

5 do 9 zaposlenih

Brezovica

5 do 9 zaposlenih

Notranje Gorice
Brezovica
Vnanje Gorice
Vnanje Gorice
Brezovica
Vnanje Gorice
Brezovica
Notranje Gorice
Jezero
Brezovica

5 do 9 zaposlenih
10 do 19 zaposlenih
5 do 9 zaposlenih
5 do 9 zaposlenih
5 do 9 zaposlenih
10 do 19 zaposlenih
5 do 9 zaposlenih
10 do 19 zaposlenih
10 do 19 zaposlenih
5 do 9 zaposlenih

Preserje
Brezovica

10 do 19 zaposlenih
10 do 19 zaposlenih

Podpeč

10 do 19 zaposlenih

Brezovica
Kamnik pod Krimom
Brezovica
Vnanje Gorice
Kamnik pod Krimom
Brezovica
Brezovica
Vnanje Gorice

20 do 49 zaposlenih
10 do 19 zaposlenih
20 do 49 zaposlenih
50 do 99 zaposlenih
20 do 49 zaposlenih
5 do 9 zaposlenih
5 do 9 zaposlenih
5 do 9 zaposlenih

Brezovica
Jezero
Brezovica
Brezovica
Notranje Gorice

5 do 9 zaposlenih
5 do 9 zaposlenih
5 do 9 zaposlenih
5 do 9 zaposlenih
10 do 19 zaposlenih

trgovino in servis d.o.o.
ALDATA SOLUTION d.o.o., računalniški sistemi in programske
rešitve
COSMO trgovina in storitve, d.o.o.
PROZVOK kulturna produkcija d.o.o.
PINKS gradbeništvo d.o.o.
FLOR podjetje za gradbeni inženiring in zaključna dela d.o.o.
UNIJA računovodska hiša d.d.
GRADNJE GRČA storitve d.o.o.
PR KOPAČ gostinstvo d.o.o.
NART trgovina, storitve in proizvodnja d.o.o.
MARG, inženiring d.o.o.
EL-PLAN, storitve, d.o.o.
BS Storitve d.o.o.
TEMIZ ČISTILNI SERVIS, MEHMET BAGISLAR S.P.
MI ELEKTRONIKA, proizvodnja elektronskih sklopov, d.o.o.

Brezovica
Brezovica
Notranje Gorice
Brezovica
Preserje
Brezovica
Notranje Gorice
Brezovica
Brezovica
Brezovica
Jezero
Brezovica
Brezovica
Brezovica

20 do 49 zaposlenih
5 do 9 zaposlenih
5 do 9 zaposlenih
5 do 9 zaposlenih
5 do 9 zaposlenih
20 do 49 zaposlenih
5 do 9 zaposlenih
10 do 19 zaposlenih
20 do 49 zaposlenih
20 do 49 zaposlenih
10 do 19 zaposlenih
10 do 19 zaposlenih
5 do 9 zaposlenih
10 do 19 zaposlenih

Vir: Slak, 2009
Največ zaposlenih imata podjetji La Vie, trgovina, storitve in proizvodnja d.o.o. in PRIGO,
podjetje za transport, gradbeništvo in trgovino, d.o.o. (Brezovica), ki zaposlujeta od 100 do
149 oseb. 50 do 99 oseb zaposlujejo vzgojno-izobraževalni Zavod Vrtci Brezovica, Osnovna
šola Brezovica pri Ljubljani, Osnovna šola Preserje, ŠPAN, podjetje za proizvodnjo, trgovino,
servis in transport d.o.o. Brezovica, Hoja Galanterija Podpeč d.d. (proizvodnja lesene
galanterije) in Mineral - podjetje za pridobivanje, predelavo in montažo naravnega kamna d.d.
(Slak, 2009).
Največ podjetij, ki imajo zaposlenih več kot 5 oseb, je v naselju Brezovica, in sicer se v njem
nahaja kar polovica vseh podjetij v občini, ki zaposlujejo 5 ali več ljudi, obenem se tu nahaja
tudi večina večjih podjetij (La Vie, Prigo, Špan itd.). Sledijo naselja Vnanje Gorice, Notranje
Gorice in Jezero, v vsakem od njih pa ima sedež 7 podjetij (delež 9,72%), ki zaposlujejo 5 ali
več oseb. V Podpeči in tudi Preserju je takih podjetij 4 (delež 5,56%), Kamnik pod Krimom
pa ima 3 podjetja (delež 4,17%), od katerih vsako zaposluje 5 ali več oseb. Po eno tako
podjetje (delež 1,39%) se nahaja še v naseljih Rakitna, Podplešivica, Žabnica in Goričica
(Slak, 2009).
Skupno ima v občini 72 podjetij zaposlenih več kot pet oseb. Med podjetji s pet ali več
zaposlenimi prevladujejo podjetja s 5 do 9 zaposlenimi, katerih delež znaša 48,6%. Z deležem
25% sledijo podjetja z 10 do 19 zaposlenimi, nato pa podjetja, ki zaposlujejo 20 do 49 oseb z
deležem 15,3% (Slak, 2009).
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Grafikon 25: Število zaposlenih po velikostnih razredih

Vir: Slak, 2009
Avtorica: Šijanec, K., 2009

3.5.5.1. Podjetja (dejavnosti C-K) v občini
Tabela 23: Podjetja (dejavnosti C-K) v Občini Brezovica in število zaposlenih
Leto
Število podjetij
Število zaposlenih
447
1141
1999
452
1180
2000
457
1198
2001
463
1244
2002
477
1326
2003
502
1444
2004
507
1523
2005
554
1768
2006
592
1876
2007
791
2352
2008
Vir: SI-stat podatkovni portal: Podjetja po občinah, 2009, SI-stat podatkovni portal: Podjetja
po občinah , 2010
*S 1. januarjem 2008 je v državah članicah Evropske unije začela veljati nova klasifikacija dejavnosti
poslovnih subjektov, zato podatki o poslovnih subjektih iz leta 2008 niso direktno primerljivi s podatki
iz prejšnjih let.

Število podjetij (dejavnosti C-K) v občini se je v devetih letih (v obdobju 1999-2007)
povečalo za 24,5%. Do leta 2003 je število podjetij raslo zmerno, najhitreje pa se je povečalo
v zadnjih letih (podatki za 2006 in 2007) (SI-stat podatkovni portal: podatki po občinah,
2009).
V obdobju 1999-2007 se je bistveno povečalo tudi število zaposlenih v podjetjih (dejavnosti
C-K), in sicer za 39,2%. Število se je začelo izraziteje povečevati od leta 2002, najbolj pa od
leta 2005 naprej. Sam prihodek se je več kot podvojil (SI-stat podatkovni portal: Podjetja po
občinah, 2009).
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Grafikon 26: Naraščanje števila podjetij (dejavnosti C-K)
Naraščanje števila podjetij v obdobju 1999-2007
650
600
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Število podjetij

400
350
300
250
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Leto

Vir: SI-stat podatkovni portal: Podjetja po občinah, 2009
Avtorica: Šijanec, K., 2009
Grafikon 27: Naraščanje števila zaposlenih (dejavnosti C-K)
Naraščanje števila zaposlenih v podjetjih v obdobju
1999-2007
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Vir: SI-stat podatkovni portal: Podjetja po občinah, 2009
Avtorica: Šijanec, K., 2009
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2005

2006

2007

3.5.5.2. Obrt
Tabela 24: Obrtni obrati z obrtnimi dejavnostmi ter obrati z domačo in umetno obrtjo v občini
Brezovica po pravnoorganizacijskih oblikah, 31.12.2003
Fizične osebe
Skupaj

Brezovica

93

Pravne osebe

Samostojni
podjetniki
posamezniki

Opravljajo
domačo in
umetno obrt

Druge

Skupaj

93

-

-

39

Družbe
z
neomejeno
odgovornostjo
4

Komanditne
družbe
2

Družbe
z
omejeno
odgovornostjo
33

Skupaj
Delniške
družbe

Druge

-

132

Vir: Statistični letopis 2004, 2009
V letu 2003 v občini med fizičnimi osebami ni bilo obrtnika, ki bi se ukvarjal z domačo ali
umetno obrtjo. Vse fizične osebe so samostojni podjetniki posamezniki. Med pravnimi
osebami prevladujejo družbe z omejeno odgovornostjo, ki predstavljajo 84,6% vseh družb
(Statistični letopis 2004, 2009).
Grafikon 28: Gibanje števila obrtnih obratov z obrtnimi dejavnostmi ter obrati z domačo in
umetno obrtjo v občini Brezovica v obdobju 1997-2003

Vir: Statistični letopis…, 2009
Avtorica: Šijanec, K., 2009

3.5.6. Turizem in gostinstvo

3.5.6.1. Turizem
Občina ima zaradi svojih naravnih danosti razvit rekreativni turizem (zlasti pohodništvo, tek
in kolesarstvo v Krimskem hribovju in na Rakitniški planoti), dodaten ugoden faktor za razvoj
turizma pa je tudi bližina prestolnice, ki zagotavlja veliko število potencialnih turističnih
obiskovalcev.
Z vidika naravnih danosti možnosti za razvoj turizma predstavlja območje Ljubljanskega
barja (rekreativni turizem). Ljubljansko barje je za razvoj turizma pomembno tudi zaradi
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bogate arheološke in etnološke dediščine. V okviru Krajinskega parka je ponujena možnost
jahanja in vožnje z vozovi ter vožnja z ladjico po Ljubljanici. Med naravnimi danostmi
Krajinskega parka na območju občine so izpostavljeni Podpeško jezero (jezero s kraškim
izvirom in podzemnim lijakastim odtakanjem; ponuja možnost ribolova, v poletnem času pa
je urejeno tudi kopališče), Podpeški kamnolom (temno siv apnenec, ki vsebuje bele lupine
fosilnih školjk) in Goriški mah (največje in najbolj ohranjeno visoko barje na območju
Ljubljanskega barja, ki se nahaja v bližini vasi Goričica pod Krimom) (Turizem v Krajinskem
parku Ljubljansko barje, 2009). Zlasti se na tem območju razvija izletniški turizem.
Prav tako ima z vidika naravnih danosti ugodne razmere za razvoj turizma širše območje
Rakitne. Zanj so značilni dobri klimatski pogoji za pljučne bolnike, ki privablja tudi turiste,
predvsem otroke in mladino, ki so nastanjeni v Mladinskem klimatskem zdravilišču. Na
območju Rakitniške planote je razvit tudi izletniški pohodni turizem.
Na območju Krimskega hribovja je izletniški pohodni turizem razvit zlasti na vzpetinah, kot
so Sveta Ana, Žalostna gora itd., ki so priljubljena izletniška točka prebivalcev tako bližnje
kot širše okolice.
Razvita sta tudi lovski in ribiški turizem, kar nakazujejo tudi aktivna lovska društva in ribiška
družina.
V občini je večji turistični objekt s prenočitvenimi zmogljivostmi Mladinsko klimatsko
zdravilišče Rakitna, ki je regionalnega pomena in razpolaga s 100 ležišči. Namenjeno je
predvsem otrokom in mladini, v letu 2008 pa je imelo 2372 nočitev (Rasperger, 2009).
Prenočitvene zmogljivosti ima na Rakitni tudi Turistična kmetija »Na Flajštru« (skupaj 14
ležišč) (Kovačič, 2010). V letih 2006 in 2007 je bilo registrirano eno gostišče, ki je oddajalo 8
sob s 16 ležišči (SI-stat podatkovni portal: podatki po občinah, 2009). Prenočišča nudi tudi
gostišče Pri Poku. Meseca oktobra 2010 je bil na Rakitni odprt hotelski objekt (Hotel na
Rakitni, 2010), ki bo popestril turistično ponudbo Rakitne in posredno pospešil razvoj
turizma.
V Podpeči aktivno deluje Turistični informacijski center, enak objekt pa je v preteklosti
deloval na Rakitni. V občini je do nedavnega deloval Polharski muzej v Kamniku pod
Krimom, danes pa zbirka deluje na Rakitni v okviru Polharskega društva Krim (Debevc,
2010).
V občini je slabše razvit kmečki turizem, saj se s to dejavnostjo ukvarjata le dve osebi na
območju Rakitne (Kovačič, 2010).
3.5.6.2. Gostinstvo
Na območju občine je več gostiln z dolgoletno tradicijo in tudi novejših, katerih ponudba
spodbuja povpraševanje tudi izven občinskih meja. Večji gostinski obrati na območju občine,
ki ponujajo tudi hrano, so naslednji:
• v naselju Brezovica: Pr Kopač (zaposluje 10 do 19 ljudi), Pri Poku, Gostilna Kavčič,
Kašča pr Mrlačnik
• v naselju Vnanje Gorice: Gostilna Amfora
• v naselju Notranje Gorice: Pr’ Pavlet
• v naselju Podpeč: Gostilna Spodnji Kirn
• v naselju Jezero: Brunarica
• v naselju Kamnik: Pri Koširju, Pri Mari, Pri zgornjem Kirnu
• v naselju Preserje: Picerija Balada
V naselju Brezovica ima svoj sedež podjetje Halo Pinki, ki se ravno tako ukvarja z
gostinstvom in hrano razvaža tudi na dom.
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3.5.7. Obrtno-poslovne cone
Občina ima razmeroma malo območij, namenjenih izključno za proizvodne in poslovne
dejavnosti. V južnem delu občine (Krimsko hribovje in Rakitniška planota) po prostorskih
ureditvenih pogojih nobeno območje ni opredeljeno kot površina za obrtno-podjetniške,
proizvodne in poslovne dejavnosti. Večje površine, po PUP-u opredeljene za obrtnopodjetniške, proizvodne in poslovne dejavnosti, so na območju naselij Kamnik pod Krimom
(deloma Prevalje pod Krimom), Jezera, Podpeči, Notranjih Goric in Brezovice. Večina teh
območij gospodarsko aktivno deluje, vendar bi bilo ponekod potrebno posodobiti komunalno
infrastrukturo. Pogosto so za njihovo širjenje ovira varovalni režimi naravne dediščine
(Krajinski park Ljubljansko barje, Natura 2000,…).
Z vidika makrolokacijskih dejavnikov za umestitev obrtnih con najbolj izstopa bližina
državnega središča Ljubljana, ki predstavlja pomembno tržišče (Pogačnik, 1999).
Z vidika mikrolokacijskih kriterijev za postavitev obrtno-poslovnih con ima občina
razmeroma neugodne razmere. Območje Krimskega hribovja in Rakitniške planote zaradi
razgibanega reliefa, slabše razvitega prometnega omrežja in komunalnega omrežja nasploh ter
naravne dediščine ni primerno za umestitev obrtno-poslovne cone. Območje Ljubljanskega
barja je sicer reliefno primerno (ravnina), vendar gre za območje slabše nosilnosti in
stabilnosti, visokih poplavnih voda in talne vode, rodovitnih kmetijskih zemljišč in območij
naravne dediščine državnega pomena (Pogačnik, 1999). Najbolj primerno območje za
umestitev gospodarskih con v občini je območje ob avtocesti v naselju Brezovica. Obenem so
primerne površine za razvoj proizvodnih dejavnosti tudi na prehodu Ljubljanskega barja v
Krimsko hribovje.
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Karta 14: Območja s pretežno gospodarskimi dejavnostmi

Vir: Digitalni sloj občin Geodetske uprave RS, 2010; Lovšin, 2010; Odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o PUP za plansko celoto V10…, 2006
Avtorica: Šijanec, K., 2010
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3.6. ŠOLSTVO, ZDRAVSTVO, KULTURA IN ŠPORT

3.6.1. Zdravstvo
Za izvajanje in načrtovanje zdravstvene oskrbe je pristojno Ministrstvo za zdravje, ki mora
občini zagotoviti osnovno zdravstvo.
Z vidika zdravstvene oskrbe ima občina splošno (delujeta dve zdravnici splošne medicine in
dve patronažni sestri) in zobno ambulanto (tako za odrasle kot otroke) v Vnanjih Goricah in
splošno (deluje en zdravnik splošne medicine in ena patronažna sestra) in zobno ambulanto
(za odrasle) v Podpeči, prebivalci občine pa se lahko obrnejo tudi na Zdravstveni dom
Ljubljana, enota Vič-Rudnik. Splošna ambulanta v Podpeči ima registriranih približno 2250
ljudi (Gabriel, 2010), zobna pa 2255. Čakalna doba je navadno 1 mesec, za protetiko pa do 3
leta (Gardin, 2010). Številka registriranih ljudi v splošni ambulanti v Vnanjih Goricah se bliža
4500 (Planinec, 2010), zobna ambulanta pa ima registriranih med 2800 in 2900 ljudi (podatki
so skupni za otroškega zobozdravnika in zobozdravnika za odrasle). Pri zobozdravniku za
odrasle je čakalna doba za protetiko do 6 mesecev (Zupan Benko, 2010).
V Vnanjih Goricah imajo tudi ortodonta in fizioterapevta na koncesijo (Zdravstvo v občini
Brezovica, 2009). Zdravstvena dejavnost fizioterapija je omejena s številom točk, ki jih mora
zbrati, in z minimalnim številom napotnic na leto, ki znaša 270. Čakalna doba je do 90 dni.
Ortodont ima registriranih 920 ljudi, na aktivnem zdravljenju je 323 oseb, na zdravljenje pa
jih čaka 497 (Franinovič, 2010, Vaupotič, 2010).
V občini imajo dve lekarni, in sicer v naseljih Podpeč in Vnanje Gorice (koncesionar
Ljubljanske lekarne).
3.6.1.1. Specializirano zdravstvo
Regionalnega pomena je Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna, ki je edino srednjegorsko
klimatsko zdravilišče za otroke v Sloveniji. Prvenstveno je namenjeno za zdravljenje in
rehabilitacijo otrok z astmo in drugimi kroničnimi obolenji dihal ter za okrevanje po težjih
boleznih. Trenutno izvajajo respiratorni program (program namenjen zdravljenju,
rekonvalescenci in rehabilitaciji otrok in mladostnikov, z obolenji respiratornega sistema) in
program motenj hranjenja in čustvenih motenj (program zgodnje obravnave otrok in
mladostnikov, rizičnih za razvoj motenj čustvovanja in motenj hranjenja, program
reintegracije otrok in mladostnikov s čustvenimi motnjami in motnjami hranjenja). Z
nudenjem posebne zdravstvene oskrbe so na tem območju začeli že leta 1915, današnje ime
pa je zdravilišče dobilo leta 1962. Prvi zidani objekti zdravilišča so bili zgrajeni leta 1932,
obnovljeni in dozidani pa so bili še leta 1987. V letu 1994 je bil dograjen še športnorekreativni park. Zdravilišče je pomembno tudi z vidika šolstva, saj tu organizirajo šole v
naravi, zimovanja in letovanja tako predšolskih kot šolskih otrok (Mladinsko klimatsko
zdravilišče Rakitna, 2009). Vizija mladinskega klimatskega zdravilišča je ostati javni
zdravstveni zavod, namenjen otrokom in mladostnikom za programe s področja obolenja
dihal in motenj hranjenja in/ali čustvenih motenj, ostale proste kapacitete pa nuditi različnim
ciljnim skupinam (šole, društva, itd.) in tako razvijati tudi turistično dejavnost. Zdravstvena in
tržna dejavnost se lahko medsebojno dopolnjujeta. Trenutno zdravilišče razpolaga s 100
ležišči (Rasperger, 2009).
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3.6.2. Socialno varstvo
Temeljno izhodišče politike socialnega varstva in naloga tako države kot lokalnih skupnosti je
zagotavljanje razmer, ki bodo posameznikom v povezavi z drugimi v družinskem, delovnem
in bivalnem okolju omogočale ustvarjalno sodelovanje in uresničevanje njihovih razvojnih
možnosti, s čimer bodo dosegali visoko in konkurenčno raven kakovosti življenja, ki bo
obenem ustrezala merilom človeškega dostojanstva. Vsi posamezniki in družine, ki si
socialnega varstva ne morejo zagotoviti sami, so upravičeni do določenih pravic iz socialnega
varstva. Naloge socialnega varstva izvajajo javni socialno-varstveni zavodi, kot so centri za
socialno delo, domovi za starejše, posebni zavodi za odrasle, socialno-varstveni zavodi za
usposabljanje otrok in mladostnikov s težko, težjo ali najtežjo motnjo v duševnem razvoju,
varstveno-delovni centri ter krizni centri za otroke in mladino (Socialno-varstvene storitve –
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 2009).
Na občini izvajajo običajne programe socialnega varstva in sofinancirajo socialno ogrožene
občane. Občina ima fond kadrovskih in socialnih stanovanj, ki pa je majhen. Kmalu bo občina
zagotavljala 1 socialno stanovanje, razpolaga pa z 2 kadrovskima stanovanjema (Svete, 2009,
Šebenik, 2009). V fazi gradnje je Dom starejših občanov v Notranjih Goricah.
3.6.3. Izobraževanje
Kakovostno razvita mreža izobraževalnih ustanov in obenem dobra izobrazbena struktura
prebivalstva je cilj, h kateremu se stremi tako na državni, regionalni kot lokalni ravni. Vzgoja
in izobraževanje se (v Republiki Sloveniji) prične s predšolsko vzgojo (v javnih in zasebnih
vrtcih), konča pa (v najboljšem primeru) z zaključitvijo doktorskega študija. V Republiki
Sloveniji v osnovi ločimo naslednje ravni izobraževanja – predšolska vzgoja, osnovnošolsko
izobraževanje, srednješolsko izobraževanje ter višje strokovno izobraževanje. Obenem
potekajo tudi programi glasbenega izobraževanja, izobraževanja oseb s posebnimi potrebami
in izobraževanje odraslih (Izobraževanje v Sloveniji…, 2009).
Občina Brezovica svojim občanom zagotavlja možnost predšolske vzgoje in osnovnošolskega
izobraževanja.
Program predšolske vzgoje poteka v okviru Vrtcev Brezovica, ki je razdeljen na več enot enota Brezovica, enota Vnanje Gorice, enota Notranje Gorice, enota Podpeč ter enota Rakitna
(Vrtci Brezovica, 2009).
• Enota Brezovica se nahaja ob Tržaški cesti v montažno grajenem objektu, ki je
podoben družinski hiši. Obiskujeta jo dve skupini otrok, starih od treh let do vstopa v
šolo. Ta enota vrtca premore tudi telovadnico, v kateri potekajo tudi prireditve, ki niso
vezane na dejavnosti vrtca (Vrtci Brezovica, 2009). Nove oddelke vrtca so dobili v
sklopu rekonstrukcije šole na Brezovici, gradnja pa je bila končana jeseni 2010.
• Enota Vnanje Gorice je največji vrtec v občini, saj sprejme kar sedem skupin otrok (od
prvega leta starosti do vstopa v šolo), tu pa se nahaja tudi sedež uprave vrtca. Prav
tako je lociran v montažnem objektu (Vrtci Brezovica, 2009).
• Enota Notranje Gorice se nahaja v starejši hiši, v kateri je obenem tudi Podružnična
šola Notranje Gorice za otroke od 1. do 4. razreda. Vrtec lahko obiskujejo otroci od
tretjega leta starosti (Vrtci Brezovica, 2009).
• Vrtec Podpeč je prenovljen in se nahaja v montažnem objektu. Obiskujejo ga otroci
petih starostnih skupin (Vrtci Brezovica, 2009). Vrtec se je avgusta 2009 povečal za
pet oddelkov, poleg tega pa gre za pionirski projekt modularnega vrtca v Sloveniji.
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• Enota Rakitna svojo dejavnost izvaja v prostorih Podružnične šole Rakitna in je
obenem najmanjši vrtec v občini. Vrtec lahko obiskujejo otroci od prvega leta starosti
dalje (Vrtci Brezovica, 2009). Zaradi naraščanja potreb je vrtec avgusta 2009 povečal
svojo kapaciteto za dva oddelka, ki sta locirana v prizidku rakiške osnovne šole. Z
selitvijo vrtca v nove prostore, se je v podružnični osnovni šoli »sprostil« en prostor,
ki ga osnovna šola sedaj lahko uporablja za lastne potrebe (Kovačič, 2010).
Program osnovnošolskega izobraževanja poteka v okviru Osnovne šole Brezovica in Osnovne
šole Preserje ter Podružničnih osnovnih šol Notranje Gorice, Jezero in Rakitna (Izobraževalne
ustanove v občini Brezovica, 2009).
Prvi pouk je začel na Brezovici potekati že leta 1852, leta 1854 pa je bilo dozidano prvo
šolsko poslopje. Zaradi naraščanja števila otrok in potreb po širjenju kapacitet šole je bila leta
1902 ustanovljena tudi šola v Notranjih Goricah. Ponovno se je Osnovna šola na Brezovici
širila leta 1954, ko se je začela gradnja nove šole, leta 1998 pa je bil dograjen tudi nov
prizidek (Zgodovina Osnovne šole Brezovica, 2009). Redni pouk na Osnovni šoli Preserje se
je začel že leta 1854, prvotno šolsko poslopje pa je bilo zgrajeno leta 1835. Pritisk na
Osnovno šolo Preserje je zmanjšala ustanovitev Podružnične osnovne šole na Rakitni (pred 1.
svetovno vojno) in Jezeru (leta 1921). Program osemletke je na Osnovni šoli Preserje stekel
leta 1961, leta 1981 pa se je šola (iz Zadružnega doma) preselila v nove prostore (Zgodovina
Osnovne šole Preserje, 2009).
Osnovna šola Brezovica je še vedno trpela pomanjkanje kapacitet, saj je bila jeseni 2010
končana tudi rekonstrukcija obstoječe osnovne šole na Brezovici, v okviru katere so porušili
stari trakt in zgradili novega ter tako pridobili 3600 m2 novih površin za šolske potrebe. Tloris
novega šolskega objekta ni bistveno večji, saj se je šola povečala za eno nadstropje (Smrekar,
2010).
3.6.4. Kultura
Med najpomembnejše kulturne dogodke v občini sodi kulturna prireditev Kulturno močvirje,
v okviru katere se zberejo vsa kulturna društva v občini in drugi kulturni izvajalci v občini
(Dogodki v občini Brezovica, 2009). V občini vsako leto poteka tudi Slikarski ex-tempore, ki
ima medobčinski pomen (Smrekar, 2009).
Omrežje kulturne javne infrastrukture je iz nekaterih vidikov ustrezno razvito, drugje pa bi ga
bilo potrebno še bistveno dopolniti.
Kar se tiče prostorov (dvoran) za izvajanje kulturne dejavnosti, se le te odvijajo v Kulturnem
domu Notranje Gorice (nekdanji Zadružni dom Notranje Gorice), v Kulturnem domu Podpeč
(ki je bil leta 2001 prenovljen (Stražišar, 2010)), v dvorani v Domu krajanov v Vnanjih
Goricah, v telovadnicah Osnovne šole Brezovica in Osnovne šole Rakitna ter v gasilskem
domu na Brezovici. Leta 2009 je bila v okviru knjižnice na Brezovici zgrajena tudi dvorana,
ki predstavlja osrednji prostor za odvijanje kulturne dejavnosti na območju naselja Brezovica
in zadošča trenutnim potrebam občine. Z gradnjo prizidka osnovne šole na Rakitni je naselje
poleg novih prostorov vrtca dobilo tudi nov prostor, ki ga bo lahko krajevna skupnost koristila
za potrebe družbenih dejavnosti (Kovačič, 2010). S temi prostori so osnovne potrebe občine
pokrite, vendar s strani krajevnih skupnosti še vedno obstajajo želje po gradnji oz. ureditvi
novih dvoran.
Ustrezno razvita je knjižnična dejavnost, saj tu v okviru Mestne knjižnice Ljubljana delujeta
dve enoti, in sicer Knjižnica Brezovica in Knjižnica Podpeč ter izposojevališči Notranje
Gorice in Rakitna. To trenutno zadošča potrebam občine. Knjižnica Brezovica je bila
ustanovljena 8.2.2009. V Notranjih Goricah je bila knjižnica ustanovljena leta 1951 v okviru
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Kulturno umetniškega društva »Zadrugar« in se je imenovala ljudska knjižnica. Rakitna do
leta 1985 ni imela knjižnice, odprte za javnost. Dejavnost knjižnice je nadomeščal ljubljanski
bibliobus. Leta 2002 se je knjižnica iz prostorov podružnične šole preselila v večje in
primernejše prostore v krajevnem domu. Izposojevališči v Notranjih Goricah in na Rakitni
vodita ljubiteljska knjižničarja (Knjižnica Prežihov Voranc, 2009).
Muzejska dejavnost je v občini praktično nerazvita. Do nedavnega je v občini deloval
Polharski muzej v naselju Preserje, ki je bil v zasebni lasti. Polharski muzej danes deluje na
Rakitni v okviru Polharskega društva Krim in ni registriran kot muzej, pač pa kot dejavnost
društva. Polharsko društvo Krim organizira tudi razne prireditve (npr. ob otvoritvi in
zaključku polharske sezone) ter razne šole o pravilnem odnosu do narave in primernem
obnašanju v naravi. Pri organizaciji dejavnosti sodelujejo tudi z Ministrstvom za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano ter Lovsko zvezo Slovenije (Debevc, 2010). Na Rakitni deluje tudi
zasebna etnografska zbirka kmečkega orodja in pohištva (Kovačič, 2010). Na tem področju
obstajajo možnosti za razvoj, saj bi zaradi bogate naravne in kulturne dediščine občine imeli
dovolj gradiva za odprtje muzeja.
Izredno pa so prebivalci aktivni, kar se tiče društev, ki se ukvarjajo s kulturno dejavnostjo. V
občini jih deluje kar osem (Kulturno društvo Brezovica, Kulturno društvo Vnanje Gorice,
Kulturno društvo Janez Jalen, Kulturno društvo Podpeč, Kulturno umetniško društvo Hrošč,
Kulturno društvo Breza, Kulturno društvo Rakitna, Kulturno umetniško društvo Cantus),
ukvarjajo pa se tako z glasbeno kot gledališko dejavnostjo (Društva v občini Brezovica,
2009).

3.6.5. Šport in rekreacija

3.6.5.1. Površine, namenjene za športno in rekreativno dejavnost
V občini se športne površine in površine za rekreacijo nahajajo zlasti v bližini šol, katerih
športne kapacitete v popoldanskem času koristijo tudi drugi občani. Tudi otroška igrišča so
urejena le na območju vrtcev. Leta 2009 je bilo končano večnamensko igrišče v predelu
Postaja v naselju Brezovica, v katerem deluje tudi balinišče (na Radni) (Slana, 2010, Štravs,
2010). V naselju Notranje Gorice deluje Športni park Jama, katerega ponudbo športnih
aktivnosti želijo še povečati (Čuden, 2010).
Mreža tako zunanjih kot notranjih športnih površin ni ustrezno razvita. Večina športnih
dejavnosti se tako odvija v telovadnicah osnovnih šol Brezovica, Notranje Gorice in Preserje,
ki so po prostorskih dimenzijah razmeroma majhne. Osnovna šola Jezero in v prejšnjem
stavku omenjene osnovne šole imajo tudi zunanje igrišče. Zunanje igrišče se nahaja tudi ob
Podružnični osnovni šoli Rakitna (Smrekar, 2009). Občina se zavzema za izgradnjo novega
osrednjega športnega središča z dvorano, vendar trenutno za to nima ustreznih finančnih
sredstev (Šebenik, 2009). Začasno rešitev so našli v postavitvi presostatične športne dvorane,
ki stoji poleg brezoviške osnovne šole.
Na območju občine je v okviru površin za športno dejavnost tudi letališka steza (vzletišče) za
ultra lahka letala, igrišče za odbojko na mivki, naravna kopališča (ki so večinoma divja) in
teniška igrišča.
Športna društva in klubi pogrešajo večji skupni prostor, na katerem bi se lahko odvijale
športne dejavnosti. Mreža občinskih športnih društev in klubov je sicer izredno razvita, saj jih
je skupno aktivnih kar devetnajst: Športno društvo Brezovica, BŠK Radna, Karate klub
Brezovica, B.V.G. Gulč, Športno društvo Jama, Smučarsko skakalni klub Jezero, Športno
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društvo Špela Brezovica, Namizno teniški klub Preserje, Potapljaško alpinistično jamarsko
društvo DACO, Športno društvo Podpeč – Preserje, Šolsko ŠD Preserje, Športno društvo
Vzpon, Športno društvo Pristava Podpeč, Športno društvo Wild Rabbit, Šahovsko društvo
Podpeč, Športno društvo Rakitna, Planinsko društvo Podpeč Preserje, Športno društvo Orion,
Aero klub Podpeč (Društva v občini Brezovica, 2009).
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Karta 15: Družbena infrastruktura v občini Brezovica

Vir podlage: Digitalni sloj občin Geodetske uprave RS, 2010; Lovšin, 2010
Avtorica: Šijanec, K., 2010
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4. INFRASTRUKTURNA OPREMLJENOST OBČINE
4.1. Cestno prometno omrežje

4.1.1. Državno prometno omrežje
Izmed državnih cest v občini je kot glavno prometnico z najbolj intenzivnimi prometnimi
tokovi in obenem velikim vplivom na prostorski razvoj občine potrebno izpostaviti krak
avtoceste A1 (Šentilj-Koper), ki občino preči v njenem severnem delu, v neposredni bližini
naselja Brezovica. Odsek od Dolgega mostu do Brezovice je bil zgrajen v obdobju 1976-1979
in je del primorskega kraka avtoceste A1. Ima mednarodni pomen, saj je del V. evropskega
prometnega koridorja, ki povezuje Lyon in Kijev. Priključek na avtocesto je lociran na
vzhodni strani naselja Brezovica (Avtocestni odsek Dolgi most (Ljubljana) – Vrhnika, 2010).
Vzporedno z avtocesto ravno tako poteka državna cesta (na območju naselja Brezovica
Tržaška cesta), ki v eno smer vodi proti Vrhniki in Postojni, v drugo pa proti Ljubljani. Tudi
na tej je intenzivnost in frekvenčnost prometa visoka, zlasti zaradi dnevnih delovnih migracij
prebivalcev občine in dodatno v poletni turistični sezoni. Državna cesta se nadaljuje v
cestnem kraku iz središča naselja Brezovica v smeri proti jugu vse do naselja Rakitna. Tik
pred Rakitno se cesta odcepi v krak v smeri proti občini Ig. Tudi na območju naselja Podpeč
se odcepita dva kraka državne ceste – eden v smeri proti vzhodu (proti naselju Jezero), drugi
pa v smeri proti zahodu (proti naseljema Kamnik pod Krimom in Goričica pod Krimom)
(Atlas okolja, 2009).
V občini poteka ena regionalna cesta 2. reda (Ljubljana Vič-Vrhnika-Poljane), dve regionalni
cesti 3. reda (Vrhnika-Podpeč-Ig-Ljubljana (Peruzzijeva) in Preserje-Rakitna-Cerknica)
(Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Brezovica, 2009).
Problematični cestni odseki v občini so (Peršin, 2010):
 ulica Na Brezno, Remškarjeva cesta, ulica V Radno (vse v naselju Brezovica)
 ozko grlo v Preserju
 križišče v Podpeči pri Mercatorju in sama cesta skozi naselje Podpeč
 cesta skozi naselje Rakitna
 cesta skozi naselje Notranje Gorice, ki je potrebna rekonstrukcije
 odsek ceste Kamnik-Preserje v vaškem jedru
4.1.2. Občinsko prometno omrežje
V občini je osem lokalnih cest (LC), katerih skupna dolžina je 16,585km, in 140 javnih poti
(JP), katerih skupna dolžina znaša 82,317km (Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v
Občini Brezovica, 2009). Občinsko cestno omrežje je na posameznih območjih gosto in
precej razvejano ter dopolnjuje osnovne prometne žile, ki jih predstavljajo državne ceste.
Cestna mreža je izrazito bolj gosta v severnem delu občine, saj v južnem delu na območju
Krimskega hribovja in Rakitniške planote prometnic razen v naselju Rakitna skorajda ni.
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Karta 16: Občinske in državne prometnice v občini Brezovica

Vir: GIS Kaliopa Brezovica, 2009
Avtorica: Šijanec, K., 2009
Pločniki za pešce so v naselju Brezovica zgrajeni ob Tržaški cesti do gostišča Pri Poku. Na
območju Rakitne pločnik poteka od centra vasi do Jezera. Pločniki so zgrajeni v bližini
osnovnih šol na območju Preserja, Kamnika pod Krimom, Jezera in Podpeči. Pločnik je
zgrajen tudi ob Podpeški cesti do Notranjih Goric (Peršin, 2010).
4.2. Železniško prometno omrežje
V občini poteka dvotirna železniška proga, ki je del V. evropskega prometnega koridorja in
ima tako tudi mednarodni pomen. Občino prečka v smeri severovzhod-jugozahod, poteka pa
večinoma vzporedno z državnimi cestami. Pomembna je tako z vidika potniškega kot
tranzitnega prometa. V občini so tri železniške postaje, in sicer na Brezovici, v Notranjih
Goricah in Preserju.

87

4.3. Mirujoči promet
Problematika parkirišč se kaže zlasti na turistično bolj privlačnih območjih (Rakitna,
Ljubljansko Barje), kjer zaradi pomanjkanja parkirnih prostorov obiskovalci parkirajo na
neprimernih območjih in uničujejo okolje. Pomanjkanje parkirnih mest je zaznati tudi v
bližini zgradb, kjer prebivalci koristijo javne storitve (zdravstveni dom, šola, vrtec,
pokopališče). Prav tako ni zagotovljenih mest za večja tovorna vozila.
4.4. Javni potniški promet
Javni potniški promet v občini je organiziran v okviru LPP-jevega mestnega in
medkrajevnega potniškega prometa.
Od linij mestnega potniškega prometa na območju občine potekata dve, in sicer 6B, ki ima
končno postajo v Vnanjih Goricah in katere avtobusne postaje so razporejene ob Tržaški in
Podpeški cesti (Shema linij MPP, 2009), ter proga 19B, ki vodi iz Ljubljane preko Črne vasi
do Podpeči in Jezera (njena končna postaja je v naselju Jezero nasproti gasilskega doma;
avtobusne postaje so razporejene ob ulicah Črna vas, Lipe, Podpeč in Jezero) (Nova linija
mestnega avtobusa 19B, 2009).
Na območju občine v okviru medkrajevnega potniškega prometa poteka avtobusna linija
Vrhnika, ki povezuje vsa naselja v občini (Shema linij medkrajevnega potniškega prometa,
2009). V naselju Preserje je bilo leta 2009 obnovljeno avtobusno obračališče (obenem je bilo
zgrajeno tudi parkirišče) (Avtobusno obračališče Preserje, 2009, Stražišar, 2010), na Rakitni
pa avtobusno postajališče v centru vasi in zgrajena nova avtobusna postaja z obračališčem
(Širjenje infrastrukture na Rakitni, 2009; Peršin, 2010).
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Slika 1: Linije medkrajevnega javnega potniškega prometa LPP z avtobusnimi postajami v
občini

Vir: Shema linij medkrajevnega potniškega prometa, 2009
Avtorica: Šijanec, K., 2009

4.5. Vodovodno omrežje
Za oskrbo prebivalcev z vodo v občini skrbita Javno komunalno podjetje Brezovica d.o.o. in
JP VO-KA. Javno komunalno podjetje Brezovica z vodo oskrbuje območja Krajevnih
skupnosti Notranje in Vnanje Gorice ter Podpeč-Preserje, JP VO-KA pa oskrbuje prebivalce
Krajevnih skupnosti Rakitna in Brezovica (ta vodo deloma dobiva tudi iz vaškega vodovoda,
ki ga upravlja sama) (Čuden, 2009).
Vodooskrbni sistem JKP Brezovica oskrbuje s pitno vodo 6178 prebivalcev (oz. prebivalce
krajevnih skupnosti Podpeč-Preserje, Vnanje Gorice in Notranje Gorice) na več kot 1900
odjemnih mestih. Glavni vir pitne vode je črpališče Virje, ki se nahaja na meji med občinama
Brezovica in Ig ob državni cesti Ig-Borovnica. Pri upravljanju vodooskrbnega sistema ima
JKP Brezovica največ težav z zastarelimi cevovodi (salonitne cevi), ki so večinoma stari tudi
do 40 let in na njih pogosto prihaja do okvar (npr. razpokane cevi, puščanje cevi na spoju) ter
se jih trudi čim intenzivneje prenavljati. Posamezne obremenitve so povezane tudi z
naravnogeografskimi danostmi, kot so lociranost na območju Ljubljanskega barja ali
kamnitega kraškega terena. Izvajajo se tudi sanacije hišnih priključkov in vodomernih jaškov,
saj so številni zastareli in ne ustrezajo današnjim merilom (JKP Brezovica, 2009).
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JP VO-KA kot vir vode izkorišča prodni vodonosnik Ljubljanskega polja in Ljubljanskega
barja, vodo pa črpa v petih vodarnah, in sicer Kleče, Hrastje, Jarški prod, Šentvid in Brest (JP
VO-KA, 2009).
Občina je do konca leta 2009 zgradila povezovalni vodovod na odseku Podpeč - Vnanje
Gorice in odseku Notranje - Vnanje Gorice, na samem območju Vnanjih Goric pa tudi
vodovod od gasilnega doma do rezervoarja v Vnanjih Goricah (Peršin, 2009).
V preteklem letu je bila zgrajena nova vrtina Brce (Črpališče na Brcah-Vnanje Gorice, 2009;
Vodni viri v Občini Brezovica, 2009), občina pa načrtuje tudi gradnjo nove vrtine (Čuden,
2010).
Karta 17: Shematska karta obstoječega vodovodnega omrežja v občini Brezovica

Vir: GIS Kaliopa Brezovica, 2009
Avtorica: Šijanec, K., 2009

4.6. Omrežje odvajanja komunalnih voda
Čiščenje in odvajanje komunalnih odpadnih in padavinskih voda v občini Brezovica izvajata
JP VO-KA Ljubljana in Javno komunalno podjetje Brezovica (Čuden, 2009).
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Na območju naselja Brezovica je zgrajen sanitarni kanal kanalizacije, ponekod pa tudi
meteorni kanal kanalizacije. Ob železnici od južnega dela naselja Brezovica do Notranjih
Goric poteka primarno kanalizacijsko omrežje. Primarno kanalizacijsko omrežje poteka tudi v
delu Vnanjih Goric in ob Tržaški cesti od meje z Mestno občino Ljubljana do križišča s
Podpeško cesto (Peršin, 2009).
Na območju občine kanalizacijsko omrežje trenutno ni ustrezno urejeno, zato se izvajajo in so
načrtovani projekti izgradnje omrežja za odvajanje komunalnih odpadnih in padavinskih
voda. Občina že realizira gradnjo 1. faze kanalizacijskega sistema na Rakitni, (izgradnja
kanalizacijskega omrežja v starem delu Rakitne in izgradnja čistilne naprave), za gradnjo 2.
faze pa občina še ni pridobila gradbenega dovoljenja in sredstev (Knap, 2010, Peršin, 2010).
Do konca leta 2012 naj bi bila končana gradnja kanalizacijskega omrežja na območju Radne v
naselju Brezovica, ki se je že pričela (Knap, 2010, Peršin, 2010, Slana, 2010, Štravs, 2010).
Občina je na delu Vnanjih Goric v letu 2009 zgradila gravitacijsko kanalizacijo (Peršin,
2010).
Do konca leta 2006 za izvajanje službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in
padavinskih voda na območju Krajevnih skupnosti Brezovica in Rakitna skrbi Javno podjetje
VO-KA, na območju Krajevnih skupnosti Vnanje Gorice, Notranje Gorice in Podpeč-Preserje
pa Javno komunalno podjetje Brezovica d.o.o. (Odlok o razmejitvi območja izvajanja
obvezne javne…, 2005). JKP Brezovica d.o.o. upravlja s čistilno napravo za potrebe
stanovanjskih hiš Žabnica-Notranje Gorice, do konca leta 2006 pa je s kanalom s čistilno
napravo v Kamniku pod Krimom in kanalizacijsko omrežje s čistilno napravo Notranje
Gorice upravljala JP VO-KA d.o.o. (Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in
padavinske vode na območju Občine Brezovica, 2005). Po Odloku pa je z letom 2007
izvajanje obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in
padavinskih voda za celotno območje Občine Brezovica prevzelo Javno komunalno podjetje
Brezovica d.o.o. (Odlok o izvajanju obvezne javne.., 2006). Po Odloku iz leta 2008 pa to
javno službo zopet opravljata tako JKP Brezovica d.o.o. za območje Krajevnih skupnosti
Vnanje Gorice, Notranje Gorice, Podpeč-Preserje in Rakitna, Javno podjetje VodovodKanalizacija pa opravlja javno službo za Krajevno skupnost Brezovica. Sicer pa se čiščenje
odpadne vode na območju Občine Brezovica izvaja v centralni čistilni napravi Ljubljana
(Zalog) za odpadne vode, ki se odvajajo preko centralnega kanalizacijskega omrežja iz
območij, ki so nanj priključena, v lokalnih komunalnih čistilnih napravah za odpadne vode, ki
se odvajajo preko lokalnih kanalizacijskih omrežij iz območij, ki so nanj priključena ter
pretočnih, nepretočnih greznicah ali malih komunalnih čistilnih naprav za odpadne vode iz
stavb, ki niso priključene na javno kanalizacijo (Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in
padavinske odpadne vode, 2008).

4.6.1. Čistilne naprave
Naselje Brezovica in del Vnanjih Goric sta priključeni na centralno čistilno napravo Ljubljana
(Zalog) za odpadne vode. V občini delujejo tudi čistilna naprava v Kamniku pod Krimom, ki
porablja moč 85 PE, ter čistilna naprava za potrebe stanovanjskih hiš Žabnica-Notranje
Gorice, ki deluje z močjo približno 60 PE. Čistilna naprava v Notranjih Goricah ne deluje,
predvidena pa je njena uporaba za vakuumsko postajo (Peršin, 2009).
Načrtovana je ureditev čistilne naprave na območju zahodnega dela Vnanjih Goric ob meji z
naseljem Žabnica, ureditev biološke čistilne naprave na Rakitni in ureditev čistilne naprave za
območje Podpeči-Preserja, ki naj bi bila locirana ob Ljubljanici na meji med naseljema
Notranje Gorice in Jezero ter ob občinski meji z Mestno občino Ljubljana. Biološka čistilna
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naprava na Rakitni bo imela polovično zmogljivost, in sicer s priključno močjo 870 PE,
gradnja pa bo končana v letu 2011. Namenjena bo potrebam naselja Rakitna. Čistilna naprava,
ki naj bi bila locirana ob Ljubljanici na meji med naseljema Notranje Gorice in Jezero ter ob
občinski meji z Mestno občino Ljubljana s končno priključno močjo 5100 PE, bo zgrajena do
konca leta 2015, v 1. fazi pa bo njena priključna moč 2600 PE. Namenjena bo naseljem
Podpeč, Preserje, Jezero, Kamnik in Prevalje. Na območju zahodnega dela Vnanjih Goric ob
meji z naseljem Žabnica bo čistilna naprava s priključno močjo 4300 PE zgrajena do konca
leta 2015, namenjena pa bo naseljem Vnanje Gorice, Notranje Gorice in Žabnica (Peršin,
2009).

4.7. Telekomunikacijsko omrežje
»Telekomunikacijsko omrežje tvorijo satelitska omrežja, fiksna in mobilna, govorna in
podatkovna prizemna omrežja, omrežja za radijsko in televizijsko radiodifuzijo in omrežja za
kabelsko televizijo. Ustrezno razvita telekomunikacijska infrastruktura spodbuja družbeni,
kulturni in regionalni razvoj, zmanjšuje probleme razdalj, spodbuja oblikovanje novih storitev
ter olajšuje dostop do informacij in storitev. (S telekomunikacijskim omrežjem se zagotavlja
dostop do kakovostnih in za vsakdanje življenje, delo in razvoj, pomembnih storitev
informacijske družbe in učinkovito delovanje sistemov za potrebe varnosti, obrambe, zaščite
in reševanja. Zato se ga razvija kot učinkovit, zanesljiv in prostorsko racionalen sistem«
(Strategija prostorskega razvoja Slovenije, 2009).
Telefonski priključek je zagotovljen in na razpolago v celotni občini, telefonsko omrežje in
telefonske centrale pa niso v najboljšem fizičnem stanju. Vodi omrežja ADSL so napeljani po
celotni občini, vendar Telekom Slovenija d.d. ne zagotavlja prostih priključkov (Čuden,
2009). V Krajevni skupnosti Rakitna je telefonska povezava omogočena preko radijske zveze
(Kovačič, 2010).
Z vidika mobilne telefonije je signal prisoten povsod, razen v posameznih južnih predelih
občine (zlasti je kritično gozdnato območje med Rakitno in Preserjem) in v Vnanjih Goricah
(Istenič, 2010, Kovačič, 2010).
Tudi signal RTV je dostopen v celotni občini. Prebivalci občine, ki imajo odprt pogled na
Krim, so s postavitvijo oddajnika na Krimu dobili tudi možnost priključka na brezžično
kabelsko televizijo (Čuden, 2009).
Možnost priključka na kabelsko televizijo imajo v vseh naseljih (Čuden, 2009).
Možnost priključka na optični kabel je zagotovljena le prebivalcem naselja Brezovica. Glavni
optični kabel poteka ob Podpeški cesti do Preserij, vendar ni razpeljan do stanovanjskih in
drugih objektov (Čuden, 2009).

4.8. Električno omrežje
Občino z električno energijo oskrbuje Elektro Ljubljana. V občini se nahaja 46
razdelilnih/transformatorskih postaj. Omrežje je (z izjemo na območju Rakitne, kjer poteka
daljnovod RTP Divača – RTP Beričevo z 220kV (Peršin, 2010)) nizkonapetostno. Težnja je,
da bi se vodi ozemljili, kar bo dolgotrajen proces, saj jih večina poteka po zraku. Občina nima
večjih lastnih virov električne energije, le manjšo hidroelektrarno na Rakitni (z njo upravlja
Elektro Ljubljana) (Šebenik, 2010).
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4.9. Energetsko omrežje
Plinovodno omrežje je trenutno deloma zgrajeno le na območju naselja Brezovica, izvajalec
oskrbe s plinom pa je podjetje Energetika Ljubljana (Energetika Ljubljana – oskrbovanje
občine Brezovica s plinom, 2009). Energetika Ljubljana je že leta 2002 izdelala programsko
rešitev Oskrbe Občine Brezovica z zemeljskim plinom, ki pokriva naselja Brezovica, Vnanje
Gorice in Notranje Gorice, leta 2009 pa je izdelala tudi idejno zasnovo oskrbe z zemeljskim
plinom za naselje Podpeč. Gradnja plinovoda do Občine Brezovica se je začela v letu 2004,
ko so pričeli z gradnjo regulacijske postaje Kozarje (postaja Kozarje je vir distribucijskega
plinovodnega omrežja v občini) do Tržaške ceste. Gradnja distribucijskega plinovodnega
omrežja na samem območju občine pa se je začela leta 2006 s I. fazo plinifikacije Občine
Brezovica, ki vključuje gradnjo plinovodnega omrežja ob Tržaški cesti in nadalje na območjih
južno in severno od nje. Trenutno je distribucijsko plinovodno omrežje tako zgrajeno v
naselju Brezovica na območju med križiščem Tržaške ceste in Podsmreke do Malovaške
ulice. II. faza izgradnje distribucijskega plinovodnega omrežja se je začela leta 2008, pokriva
pa območje v naselju Brezovica med avtocesto (Ljubljana-Koper) in naseljem Vnanje Gorice.
Sprva je bilo plinovodno omrežje v II. fazi zgrajeno na območju pod avtocesto med
Malovaško ulico in Podpeško cesto. Gradnja plinovoda se je leta 2009 nadaljevala po
Podpeški cesti do železniške proge (Ljubljana-Koper), plinovod pa je bil zgrajen tudi na
dostopnih cestah na Podpeško cesto. V letu 2010 se je gradnja plinovodnega omrežja v II. fazi
nadaljevala z gradnjo plinovoda na območju Komanije in Postaje v občini Brezovica ter z
nadaljevanjem gradnje glavnega distribucijskega plinovodnega omrežja na območju naselij
Vnanje Gorice in Notranje Gorice. Obenem se je začela tudi gradnja za dokončanje I. faze, ki
pomeni nadaljnjo izgradnjo plinovoda ob Malovaške ulice do meje z občino Log-Dragomer
(Garvas, 2009). Ostali prebivalci občine tako koristijo druge vire energije, med katerimi sta
najbolj pogosta kurilno olje in drva. Od vrst alternativnih virov energije posamezni objekti
koristijo sončno energijo.

4.10. Omrežje javne razsvetljave
Javna razsvetljava je vzpostavljena v vseh naseljih. Omrežje javne razsvetljave je najgostejše
in najbolj razvejano na območju naselij Brezovica, Vnanje Gorice in Notranje Gorice (GIS
Kaliopa Brezovica, 2009).
Javna razsvetljava je neustrezna v posameznih območjih Krajevne skupnosti Vnanje Gorice,
zato je bodo sanirali oz. dograjevali hkrati z ostalo gospodarsko javno infrastrukturo (Istenič,
2010), ravno tako pa tudi v Krajevni skupnosti Brezovica (dogradili naj bi jo do leta 2012)
(Slana, 2010).
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Karta 18: Shematska karta javne razsvetljave v občini Brezovica

Vir: GIS Kaliopa Brezovica, 2009
Avtorica: Šijanec, K., 2009
4.11. Pokopališča
V občini Brezovica je pet pokopališč, in sicer v naseljih Brezovica, Notranje Gorice, Vnanje
Gorice, Preserje in Rakitna.

5. STANJE OKOLJA
5.1. Zrak
Na onesnaženost zraka na območju Občine Brezovica najbolj vpliva cestni promet (avtocesta
in Tržaška cesta sta iz tega vidika največja onesnaževalca) oz. plini, ki se zaradi njega
sproščajo v zrak. V občini ni večjih industrijskih ali drugih gospodarskih objektov, ki bi z
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emisijami onesnaževale zrak (Zrak: Emisije iz naprav - Eionet, 2010). Prometni tokovi so
najbolj dinamični v severnem delu občine ob avtocestnem kraku, kjer so emisije izpušnih
plinov največje.
5.2. Prst
Prst v občini je popolnoma degradirana na pozidanih površinah, katerih delež se je v zadnjih
dvajsetih letih bistveno povečal. Prst je onesnažena tudi na območjih intenzivnejšega
kmetijstva, kjer se prekomerno uporabljajo umetna gnojila, pesticidi in nitrati, obenem pa prst
onesnažujejo tudi neprimerno urejene gnojne jame (Regionalne zasnove prostorskega
razvoja… II. faza, 2003). Prst je zaradi izpušnih plinov onesnažena tudi ob prometnicah in v
njihovi bližnji okolici.
5.3. Voda
Glavni vodni vir občine je vrtina Virje-Podpeč in nova vrtina Brce (Črpališče na BrcahVnanje Gorice, 2009, Vodni viri v Občini Brezovica, 2009), ki ga upravlja JKP Brezovica. Z
vodo črpališča Virje-Podpeč se oskrbuje 6178 prebivalcev oz. prebivalci krajevnih skupnosti
Podpeč-Preserje, Vnanje Gorice in Notranje Gorice (ostali prebivalci se oskrbujejo z vodo iz
vodarne Brest v Občini Ig). Občasno morajo opraviti dezinfekcijo vode, da je le-ta nato
primerna za pitje. V primeru intenzivnega deževja prihaja do motnosti vode (zlasti po daljšem
sušnem obdobju), ki je večja od dovoljene. Motnost vode pogojuje kraško površje, na katerem
se vodni vir nahaja (JKP Brezovica, 2009).
Vodne vire ima tudi Rakitna, in sicer z izdatnostjo 1 l/s (Varstvena območja vodnih virov na
Rakitni, 2009).
Z vidika vodnih virov naj bi imelo Krimsko hribovje še veliko neizkoriščenih kapacitet, ki naj
bi zadostovale tudi za oskrbovanje prebivalcev širše okolice (Ljubljane in njenih primestnih
naselij) s pitno vodo (Medved, 2007).
Občina je v letu 2009 zgradila vrtino in črpališče v Vnanjih Goricah (ima skupen jašek z VOKO, zgrajena pa je bila v sklopu povezovalnega vodovoda in ob rekonstrukciji ceste), načrtuje
pa tudi nove (Čuden, 2010).
Površinska rečna mreža je bolj razvita v severnem delu občine, ki je reliefno manj razgiban in
ravninski. V južnem delu občine je nekaj površinskih vodotokov na območju Rakitne (Atlas
okolja, 2009). Glavni vir za onesnaževanje vodotokov je neustrezno urejeno kanalizacijsko
omrežje ter neprimerno tesnjene greznice. Na slednje je bilo opozorjeno že v Dolgoročnem
razvojnem programu 2005. Nekaj večjih industrijskih obratov, ki z odpadnimi vodami
obremenjujejo Ljubljanico, je v območju naselij Jezero in Podpeč. Drobtinko obremenjujejo
manjši industrijski obrtni obrati. Vodotoke onesnažujejo tudi meteorne vode, ki se vanje
odtekajo neposredno s cestnih in drugih pozidanih površin ter kemična sredstva uporabljena v
kmetijstvu.
5.4. Obremenjenost s hrupom
Glavna vira hrupnega onesnaževanja okolja v Občini Brezovica sta železniška proga s
tovornim in potniškim prometom ter avtocestni krak A1. Avtocestni krak poteka v smeri
vzhod-zahod skozi katastrsko občino Brezovica. Železniška proga poteka skozi katastrski
občini Brezovica in Kamnik v smeri severovzhod-jugozahod (Atlas okolja, 2009). V bližini
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železniške proge bi bilo potrebno zgraditi ustrezne protihrupne zaščite. V naselju Brezovica je
večja hrupna obremenjenost prebivalstva ob Tržaški cesti (Slana, 2010).

6. VIRI ONESNAŽEVANJA IN PRITISKI NA OKOLJE
6.1. Industrija in obrt
Na območju je med večjimi industrijski ali obrtnimi obrati, ki obremenjujejo okolje, moč
izpostaviti Špan (vulkanizerstvo, servis vozil itd.) in Prigo (transport in logistika) v naselju
Brezovica ter Hojo Galanterijo Podpeč (proizvodnja obešal, rezil in izdelava lesne galanterije)
in Mineral na območju Podpeči in Jezera.
6.2. Infrastruktura
Okolje najbolj obremenjuje cestni promet, in sicer zaradi avtoceste in Tržaške ceste, ki nista
namenjeni le lokalnim dovozom, ampak tudi tranzitnemu prometu. Ker odtekanje meteornih
voda s cestnih površin generalno ni ustrezno urejeno, tudi to povzroča dodatne obremenitve
okolja. Z vidika komunalne infrastrukture bremenitev za okolje predstavljajo tudi neustrezno
tesnjene greznice, na kar je bilo opozorjeno že v Dolgoročnem razvojnem programu 2005.
6.3. Odpadki
Komunalne odpadke iz občine odvaža Javno podjetje Snaga d.o.o., in sicer na deponijo Barje
(Komunalna odlagališča v Sloveniji v letu 2002, 2009). V občini ni industrijskih odlagališč
(Industrijska odlagališča v Sloveniji v letu 2002, 2009).
Količina odpadkov, zbranih z javnim odvozom, je v obdobju 2003-2006 znatno naraščala, od
leta 2006 dalje pa zelo rahlo upada. Leta 2008 je količina komunalnih odpadkov znašala
44.196 ton. V obdobju 2003-2006 se je količina odpadkov skupno povečala za 2000 ton, v
obdobju 2006-2008 pa zmanjšala le za 40 ton. Količina odpadkov (zbranih z javnim
odvozom) ni rasla sorazmerno s številom prebivalstva, ampak bistveno hitreje (v obdobju
2002-2008 za faktor 1,77, število prebivalcev pa 1,13) (SI-stat podatkovni portal: Količine
odpadkov po občinah zbrane z javnim odvozom, 2010).
Občina si prizadeva za ureditev ekoloških otokov v naseljih, zaenkrat pa jih je dovolj le v
naselju Brezovica (Slana, 2010).
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Grafikon 29: Količina odpadkov zbranih z javnim odvozom v obdobju 2002-2008
Količina odpadkov zbranih z javnim odvozom v občini
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Vir: SI-stat podatkovni portal: Količine odpadkov po občinah, zbrane z javnim odvozom,
2010
Avtorica: Šijanec, K., 2010
6.4. Motilni faktorji v okolju
Med glavne motilne faktorje sodijo črna in divja odlagališča odpadkov, ki bi jih bilo potrebno
popisati in sanirati. Zlasti je situacija problematična na območju Vnanjih Goric, v bližini
katerih je deponija Barje, saj se številni posamezniki namesto na deponiji (kjer je storitev
plačljiva) odločijo odvreči odpadke na območju Ljubljanskega barja v Vnanjih Goricah
(Istenič, 2010). Ustanovitev Krajinskega parka Ljubljansko barje je imela ugoden vpliv tudi
na izboljšanje stanja okolja z vidika črnih odlagališč.
Na kakovost bivalnega okolja vplivajo tudi obrtne in poslovne dejavnosti, ki so trenutno
pogoste locirane neposredno med bivalnimi površinami in lahko predstavljajo moteč faktor za
prebivalce.
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7. NARAVNA DEDIŠČINA
7.1. Ekološko pomembna območja
Glede na Zakon o ohranjanju narave (iz leta 2004) je ekološko pomembno območje habitatni
del, del habitatnega tipa ali ekosistemske enote v naravi, ki je bistvena za ohranjanje biotske
raznovrstnosti. Pri načrtovanju posegov v prostoru in prostorskem planiranju nasploh jih je
potrebno upoštevati, predstavljajo pa tudi izhodišče za izdelavo naravovarstvenih smernic. Če
obstaja želja zgraditi objekt na ekološko pomembnem območju, ki obenem ne leži v Naturi
2000, območju naravnih vrednot ali zavarovanem območju, za gradnjo ni potrebno pridobiti
naravovarstvenih pogojev in soglasja. V kategorijo ekološko pomembnih območij se uvrščajo
tudi osrednja območja življenjskega prostora velikih zveri (južni del občine oz. območje
Krimskega hribovja - Menišije) (Ekološko pomembna območja – ARSO, 2010). Med
ekološko pomembna območja na območju Občine Brezovica se uvrščata območji
Ljubljanskega barja in Krimskega hribovja- Menišije, ki skupaj obsegata 93% območja
občine. Nadpovprečno visok delež ima občina z vidika površin, ki predstavljajo osrednji
življenjski prostor zveri (ARSO - Karta ekološko pomembnih območij v Sloveniji, 2009).
Tabela 25: Ekološko pomembna območja v občini Brezovica
Ime območja
Vrsta območja
ostala ekološko pomembna območja
Ljubljansko barje
osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri

Krimsko hribovje- ostala ekološko pomembna območja
osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri
Menišije
Vir: ARSO - Karta ekološko pomembnih območij v Sloveniji, 2009
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Karta 19: Ekološko pomembna območja v Občini Brezovica

Vir: Digitalni sloj ekološko pomembnih območij Agencije RS za okolje, 2010; Digitalni sloj
občin Geodetske uprave RS, 2010; Lovšin, 2010
Avtorica: Šijanec, K., 2010
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7.2. Natura 2000
V občini Brezovica sta dve sklenjeni območji, ki sodita v Naturo 2000, in sicer enota
Ljubljansko barje in enota Krimsko hribovje – Menišija. Prva pokriva severni del občine,
druga pa južni del. V Naturo 2000 se uvršča tudi enota Podpeška jama (Natura 2000, 2009).
Vsega skupaj Natura 2000 pokriva kar 89% območja občine.
Ljubljansko barje se v Naturo 2000 uvršča kot Posebno območje varstva (POV) oz. Special
protection area (SPA), ki je opredeljeno in pravno določeno po direktivi o pticah. Po Direktivi
o pticah morajo države članice populacije prosto živečih ptičev ohraniti na ravni , ki ustreza
ekološkim, znanstvenim in kulturnim zahtevam, upoštevajoč ekonomske in rekreacijske
potrebe. Varstvo ima prednost pred ekonomskim izkoriščanjem oziroma rekreacijo. Države
morajo tudi zavarovati, vzdrževati ali ponovno vzpostaviti zadostno pestrost in velikost
življenjskih prostorov za vse prosto živeče ptiče. To še posebej velja za selitvene vrste
(Zakonodaja Nature 2000, 2009).
Krimsko hribovje-Menišija in Podpeška jama se v Naturo 2000 uvrščata kot območji,
pomembni za skupnost (Site of Community Interest, SCI). Gre za območje, ki v biogeografski
regiji ali regijah pomembno prispeva k ohranitvi ali obnovitvi ugodnega stanja ohranjenosti
naravnega habitatnega tipa in lahko tudi pomembno prispeva k usklajenosti Nature 2000 in/ali
pomembno prispeva k ohranjanju biološke raznovrstnosti v tej biogeografski regiji ali regijah
(Zakonodaja Nature 2000, 2009).
Tabela 26: Območja Natura 2000 v občini Brezovica
Območje
Vrste
Veliki pupek
Ljubljansko barje

Ljubljansko barje

človeška ribica
hribski urh
močvirska sklednica
potočni piškurji
sulec
platnica
blistavec
pezdirk
pohra
nežica
kapelj
ozki vretenec
navadni škržek
strašnični mravljiščar
močvirski cekinček
travniški postavnež
barjanski okarček
navadni koščak
koščični škratec
veliki studenčar
drobni svitek
mali podkovnjak
vidra
Loeselova grezovka
čapljica
črna štorklja
sršenar
pepelasti lunj
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Habitatni tipi
Ilirski hrastovo-belogabrovi
gozdovi (Erythronio-Carpinion)
Ilirski bukovi gozdovi (Fagus
sylvatica (Aremonio-Fagion)
Bazična nizka barja
Nižinski ekstenzivno gojeni
travniki (Alopecurus pratensis,
Sanguisorba officinalis)
Nižinske in montanske do
alpinske hidrofilne robne
združbe z visokim steblikovjem
Travniki s prevladujo stožko
(Molinia spp.) na karbonatnih,
šotnih ali glineno-muljastih tleh
(Molinion caeruleae)
Vodotoki v nižinskem in
montanskem pasu z vodno
vegetacijo zvez Ranunculion
fluitantis in CallitrichoBatrachion

/

Krimsko hribovje-Menišija

Podpeška jama
Vir: Natura 2000, 2009

rdečenoga postovka
prepelica
kosec
priba
sloka
veliki škurh
veliki skovik
vodomec
rumena pastirica
slavec
repaljščica
kobiličar
rečni cvrčalec
bičja trstnica
rakar
pisana penica
rjava penica
rjavi srakoper
ozki vretenec
črtasti medvedek
bukov kozliček
drobnovratnik
mali podkovnjak
volk
rjavi medved
navadni ris
kranjski jeglič

človeška ribica
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Ilirski hrastovo-belogabrovi
gozdovi (Erythronio-Carpinion)
Ilirski bukovi gozdovi (Fagus
sylvatica (Aremonio-Fagion)
Jame, ki niso odprte za javnost
Karbonatna skalnata pobočja z
vegetacijo skalnih razpok
Travniki s prevladujo stožko
(Molinia spp.) na karbonatnih,
šotnih ali glineno-muljastih tleh
(Molinion caeruleae)
Polnaravna suha travišča in
grmiščne faze na karbonatnih
tleh (Festuco Brometalia)
(*pomembna rastišča
kukavičevk)
Alpinska in subalpinska travišča
na karbonatnih tleh
Vodotoki v nižinskem in
montanskem pasu z vodno
vegetacijo zvez Ranunculion
fluitantis in CallitrichoBatrachion
Alpske reke in zelnata
vegetacija vzdolž njihovih
bregov
Presihajoča jezera
Jame, ki niso odprte za javnost

Karta 20: Območja Nature 2000 v Občini Brezovica

Vir: Digitalni sloj Nature 2000 Agencije RS za okolje, 2010; Digitalni sloj občin Geodetske
uprave RS, 2010; Lovšin, 2010
Avtorica: Šijanec, K., 2010
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7.3. Naravne vrednote
»Naravne vrednote obsegajo vso naravno dediščino na območju Republike Slovenije.
Naravna vrednota je poleg redkega, dragocenega ali znamenitega naravnega pojava tudi
drug vredni pojav, del žive ali nežive narave, naravno območje ali del naravnega območja,
ekosistem, krajina ali oblikovana narava. To so geološki pojavi, minerali in fosili ter njihova
nahajališča, površinski in podzemski kraški pojavi, podzemske jame, soteske in tesni ter drugi
geomorfološki pojavi, ledeniki in oblike ledeniškega delovanja, izviri, slapovi, brzice, jezera,
barja, potoki in reke z obrežji, morska obala, rastlinske in živalske vrste, njihovi izjemni
osebki ter njihovi življenjski prostori, ekosistemi, krajina in oblikovana narava« (Varstvo
naravnih vrednot, 2009). Na območju naravnih vrednot se posegi in dejavnosti lahko izvajajo
le, če to ni mogoče na drugih prostorskih in tehničnih možnostih. Pri tem se naravna vrednota
ne sme uničiti. Prav tako se ne smejo spremeniti lastnosti, zaradi katere je bil del narave
spoznan za naravno vrednoto (Varstvo naravnih vrednot, 2009). Skupno območja naravnih
vrednot obsegajo približno 9% celotnega območja občine. V občini se nahaja sedemnajst
območij naravnih vrednot (Podpeč - nahajališče fosilov, Goriški mah, Jezero pri Podpeči,
Ponikve pri Preserju, Podkamnik – izviri, Ljubljanica – paleostruga, Radna, Drobtinka,
Ljubljanica, Iška z Zalo - soteska, Rakitna - kraško polje s ponikvami, Goričica, Grič –
Dobčenica, Plešivica, Kušljanov graben, Zala, Oblakov gozd) in 52 točkovnih naravnih
vrednot. Nekatere naravne vrednote so državnega pomena, prevladujejo pa geomorfološke in
hidrološke naravne vrednote (Naravovarstveni atlas, 2010).
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Karta 21: Naravne vrednote v občini Brezovica

Vir: Digitalni sloj naravnih vrednot Agencije RS za okolje, 2010; Digitalni sloj občin
Geodetske uprave RS, 2010; Lovšin, 2010
Avtorica: Šijanec, K., 2010
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7.4. Zavarovana območja
Ustanovitev zavarovanih območij je le eden od ukrepov, kako zaščititi naravo in naravno
dediščino. Zavarovana območja se glede na Zakon o ohranjanju narave (iz leta 2004) ločijo na
širša in ožja zavarovana območja. Med širša zavarovana območja sodijo narodni, regijski in
krajinski parki, med ožja pa strogi naravni rezervati, naravni rezervati in naravni spomeniki
(Zavarovana območja – ARSO, 2010).
Zavarovana območja v občini pokrivajo 34% površja. V območje občine sega Krajinski park
Ljubljansko barje, ki pokriva večji del severne polovice občine. Krajinski parki so območja z
izredno biotsko, ekološko in krajinsko vrednostjo, na katerem se dejavnost človeka z okoljem
(naravo) že dalj časa prepleta na kakovosten način (Zavarovana območja –ARSO, 2010).
Krajinski park Ljubljansko barje je bil ustanovljen leta 2008 in je z vidika prostorskega
planiranja predvidel načine varovanja posameznih območij Ljubljanskega barja (Krajinski
park Ljubljansko barje, 2010). Na območju občine sta tudi ožji zavarovani območji, in sicer
Podpeški kamnolom ter Jezero pri Podpeči, ki sta naravna spomenika (Naravovarstveni atlas,
2009). Naravni spomenik sodi med najredkejše naravne vrednote, status pa si pridobi zaradi
izjemne lege, velikosti, oblike ali vsebine (Zavarovana območja –ARSO, 2010). Po Uredbi o
Krajinskem parku Ljubljansko barje med ožja zavarovana območja sodijo naravni rezervat
Goriški mah in naravna spomenika Jezero pri Podpeči ter Ljubljanica s pritoki (Uredba o
Krajinskem parku Ljubljansko barje, 2008).
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Karta 22: Zavarovana območja v Občini Brezovica

Vir: Digitalni sloj občin Geodetske uprave RS, 2010; Digitalni sloj zavarovanih območij
Agencije RS za okolje, 2010; Lovšin, 2010
Avtorica: Šijanec, K., 2010
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7.5. Vodovarstvena območja
Vodovarstvena območja so območja, na katerih so z namenom zaščititi vodna telesa
vzpostavljeni različni vodovarstveni režimi. Le-ti naj bi zmanjšali tveganje za onesnaženje do
stopnje, da bo območje še sprejemljivo za odvzem vode (Joerg, 2008).
Občina Brezovica ima opredeljena vodovarstvena območja na državnem nivoju, ki pokrivajo
22% občine. Največ jih je v skrajnem južnem delu občine na območju Rakitne in Krimskega
hribovja. Tu prevladuje 3. varstveni režim, prisotna pa sta tudi prvi in drugi. V občini sta še
dve manjši sklenjeni območji z vodovarstvenim režimom. Večje izmed njiju je locirano v
osrednjem delu občine ob vzhodni meji (z občino Ig), v bližini naselij Jezero in Preserje.
Prisotni so 1., 2. in 3. varstveni režim. Drugo vodovarstveno območje je locirano v skrajnem
severozahodnem mejnem delu občine nad naseljem Brezovica. Gre za 1. in 2. varstveni režim
(Atlas okolja, 2009).
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Karta 23: Vodovarstvena območja v Občini Brezovica

Vir: Digitalni sloj občin Geodetske uprave RS, 2010; Digitalni sloj vodovarstvenih območij
Agencije RS za okolje, 2010; Lovšin, 2010
Avtorica: Šijanec, K., 2010
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8. KULTURNA DEDIŠČINA
»Kulturna dediščina so viri in dokazi človeške zgodovine in kulture, ne glede na njihov izvor,
razvoj in ohranjenost (snovna, materialna dediščina), ter s tem povezane kulturne dobrine
(nesnovna, nematerialna dediščina). Zaradi njihove kulturne, znanstvene in splošno človeške
vrednosti sta varstvo in ohranjanje kulturne dediščine v državnem interesu. Osnovna,
kulturna funkcija kulturne dediščine je njeno neposredno vključevanje v prostor in aktivno
življenje v njem, predvsem na področju vzgoje, posredovanja znanj in izkušenj preteklih
obdobij, ter krepitev narodove samobitnosti in kulturne istovetnosti. Ločimo snovno
(materialno) dediščino, stavbno dediščino, arheološko dediščino, dediščinsko kulturno krajino
(integralna dediščina, območja nacionalne prepoznavnosti (območja kompleksnega varstva
kulturne dediščine v odprtem prostoru), premično dediščino in zbirke, narodno bogastvo ter
nesnovno (nematerialno dediščino)« (Kulturna dediščina, 2009).
Za območje občine Brezovica je v registru kulturne dediščine 172 enot, od tega 37 območij in
135 objektov, delov objektov ali skupin objektov.
Tabela 27: Nepremična arheološka kulturna dediščina v občini Brezovica
IME
NASELJE
OBSEG ENOTE
Brezovica pri Ljubljani Arheološko najdišče Radna
Brezovica pri Ljubljani - Rimska
cesta
Goričica
pod
Krimom
Arheološko najdišče Bjetenca
Goričica
pod
Krimom
Arheološko najdišče Grič
Jezero - Arheološko najdišče sv.
Lovrenc
Kamnik
pod
Krimom
Arheološko najdišče Žabji grad
Kamnik
pod
Krimom
Naselbina Založnica
Ljubljana - Arheološko območje
Ljubljansko barje
Notranje Gorice - Arheološko
najdišče Kušljanov graben
Notranje Gorice - Naselbina
Gmajna
Planinca - Arheološko območje
Britof
Plešivica na Barju - Gradišče
Podpeč - Arheološko najdišče
Ljubljanica
Podpeč - Arheološko najdišče sv.
Ana
Podplešivica
Arheološko
najdišče Roje, Zamedvednica in
Bluše
Prevalje
pod
Krimom
Arheološko najdišče Šivčev hrib
in prekop
Prevalje pod Krimom - Gradišče
Žalostna gora
Rakitna - Zaporni zid
Vnanje Gorice - Arheološko

BREZOVICA PRI LJUBLJANI

Območje

BREZOVICA PRI LJUBLJANI

Območje

GORIČICA POD KRIMOM

Območje

GORIČICA POD KRIMOM

Območje

JEZERO

Območje

KAMNIK POD KRIMOM

Območje

KAMNIK POD KRIMOM

Območje

VNANJE GORICE

Območje

NOTRANJE GORICE

Območje

NOTRANJE GORICE

Območje

PLANINCA

Območje

PLEŠIVICA
NOTRANJE GORICE

Območje
Območje

JEZERO

Območje

PODPLEŠIVICA

Območje

GORIČICA POD KRIMOM

Območje

KAMNIK POD KRIMOM

Območje

RAKITNA
VNANJE GORICE

Območje
Območje

109

najdišče Dobčenica
Vnanje Gorice - Arheološko
najdišče Hrib
Vnanje Gorice - Arheološko
najdišče Novi deli
Vnanje Gorice - Arheološko
najdišče Spodnji Mah
Vnanje Gorice - Gradišče Gulč

VNANJE GORICE

Območje

VNANJE GORICE

Območje

VNANJE GORICE

Območje

VNANJE GORICE

Območje

Vir: Register kulturne dediščine v Sloveniji, 2009
Tabela 28: Nepremična profana stavbna kulturna dediščina v občini Brezovica
IME
NASELJE
OBSEG ENOTE
Brezovica pri Ljubljani Domačija pri Poku
Brezovica pri Ljubljani Domačija Remškarjeva 27
Brezovica pri Ljubljani Domačija Tržaška 501
Brezovica pri Ljubljani Domačija Tržaška 585
Brezovica pri Ljubljani Domačija V Radno 15
Brezovica pri Ljubljani Gostilna Pri Kopaču
Brezovica pri Ljubljani - Hiša
Tržaška 591
Brezovica pri Ljubljani - Kašča
pri hiši Brezoviška 31
Brezovica pri Ljubljani - Kašča
pri hiši Podpeška 22
Brezovica pri Ljubljani Mežnarija Starovaška 15
Brezovica pri Ljubljani Transformatorska postaja TP
Brezovica 82
Brezovica pri Ljubljani Železniška postaja
Brezovica pri Ljubljani Župnišče
Dolenja Brezovica - Domačija
Dolenja Brezovica 11
Gorenja Brezovica - Domačija
Gorenja Brezovica 8
Goričica
pod
Krimom
Domačija Goričica pod Krimom
22
Jezero - Domačija Jezero 51
Jezero - Domačija Jezero 52
Jezero - Domačija Jezero 57
Jezero - Domačija Jezero 67
Jezero - Gospodarsko poslopje
pri hiši Jezero 59
Jezero - Hiša Jezero 60
Kamnik pod Krimom - Domačija
Kamnik pod Krimom 81
Kamnik pod Krimom - Hiša
Kamnik pod Krimom 55
Kamnik pod Krimom - Kašča pri

BREZOVICA PRI LJUBLJANI

Območje

BREZOVICA PRI LJUBLJANI

Skupina objektov

BREZOVICA PRI LJUBLJANI

Skupina objektov

BREZOVICA PRI LJUBLJANI

Skupina objektov

BREZOVICA PRI LJUBLJANI

Skupina objektov

BREZOVICA PRI LJUBLJANI

Skupina objektov

BREZOVICA PRI LJUBLJANI

Objekt

BREZOVICA PRI LJUBLJANI

Objekt

BREZOVICA PRI LJUBLJANI

Objekt

BREZOVICA PRI LJUBLJANI

Objekt

BREZOVICA PRI LJUBLJANI

Objekt

BREZOVICA PRI LJUBLJANI

Skupina objektov

BREZOVICA PRI LJUBLJANI

Objekt

DOLENJA BREZOVICA

Skupina objektov

GORENJA BREZOVICA

Skupina objektov

GORIČICA POD KRIMOM

Skupina objektov

JEZERO
JEZERO
JEZERO
JEZERO
JEZERO

Objekt
Skupina objektov
Skupina objektov
Skupina objektov
Objekt

JEZERO
KAMNIK POD KRIMOM

Objekt
Skupina objektov

KAMNIK POD KRIMOM

Objekt

KAMNIK POD KRIMOM

Objekt
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hiši Kamnik pod Krimom 56
Kamnik
pod
Krimom
Železniška postaja Preserje
Kamnik
pod
Krimom
Železniški most čez Ljubljanico
Notranje Gorice - Čuvajnica
Notranje Gorice - Domačija
Podpeška 400
Notranje Gorice - Hiša Podpeška
402
Notranje Gorice - Kašča pri hiši
Cesta na Log 7
Notranje
Gorice
Transformatorska postaja TP
Notranje Gorice 40
Notranje Gorice - Železniška
proga Notranje Gorice-Preserje
Notranje Gorice - Železniški
most
Notranje Gorice - Železniško
postajališče
Plešivica na Barju - Kašča pri
hiši Plešivica 56
Podpeč - Apnenica I
Podpeč - Apnenica II
Podpeč - Apnenica III
Podpeč - Cestni most čez
Ljubljanico
Podpeč - Domačija Podpeč 47
Podpeč - Domačija Podpeč 50
Podpeč - Domačija Podpeč 65
Podpeč - Gostilna Grebenčeva
klet
Podpeč - Hiša Podpeč 41
Podpeč - Kovačija Podpeč 43
Podpeč - Mizarstvo Hoja
Podpeč - Toplarji v jedru vasi
Podpeč - Vila Kobi
Podplešivica - Kušljanov grad
Preserje
pod
Krimom
Domačija Preserje 27
Preserje
pod
Krimom
Župnijska kašča
Prevalje
pod
Krimom
Domačija Prevalje pod Krimom
9
Prevalje pod Krimom - Vodnjak
pri hiši Prevalje 24
Rakitna - Hiša Rakitna 48
Rakitna - Hiša Rakitna 56
Rakitna - Hiši Rakitna 57 in 58
Rakitna - Župnišče
Vnanje Gorice - Domačija Na
Gulč 4
Vnanje Gorice - Domačija Pod
Goricami 17
Vnanje Gorice - Domačija
Vnanje Gorice 47
Vnanje Gorice - Domačija

KAMNIK POD KRIMOM

Skupina objektov

KAMNIK POD KRIMOM

Objekt

NOTRANJE GORICE
NOTRANJE GORICE

Objekt
Skupina objektov

NOTRANJE GORICE

Objekt

NOTRANJE GORICE

Objekt

NOTRANJE GORICE

Objekt

NOTRANJE GORICE

Objekt

NOTRANJE GORICE

Objekt

NOTRANJE GORICE

Objekt

PLEŠIVICA

Objekt

PODPEČ
PODPEČ
PODPEČ
PODPEČ

Objekt
Objekt
Objekt
Objekt

PODPEČ
PODPEČ
PODPEČ
PODPEČ

Skupina objektov
Skupina objektov
Skupina objektov
Objekt

PODPEČ
PODPEČ
PODPEČ
PODPEČ
JEZERO
PODPLEŠIVICA
PRESERJE

Objekt
Skupina objektov
Skupina objektov
Skupina objektov
Objekt
Objekt
Skupina objektov

PRESERJE

Objekt

PREVALJE POD KRIMOM

Skupina objektov

PREVALJE POD KRIMOM

Objekt

RAKITNA
RAKITNA
RAKITNA
RAKITNA
VNANJE GORICE

Objekt
Objekt
Skupina objektov
Objekt
Območje

VNANJE GORICE

Območje

VNANJE GORICE

Območje

VNANJE GORICE

Skupina objektov
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Vnanje Gorice 70
Vnanje Gorice - Domačija
Vnanje Gorice 77
Vnanje Gorice - Domačija
Vnanje Gorice 80
Vnanje Gorice - Domačija
Vnanje Gorice 87
Vnanje Gorice - Hiša Na Gulč 11
Vnanje Gorice - Hiša Na Gulč 5
Vnanje Gorice - Hiša Pod
Goricami 3
Vnanje Gorice - Hiša Vnanje
Gorice 79

VNANJE GORICE

Območje

VNANJE GORICE

Skupina objektov

VNANJE GORICE

Območje

VNANJE GORICE
VNANJE GORICE
VNANJE GORICE

Objekt
Objekt
Objekt

VNANJE GORICE

Objekt

Vir: Register kulturne dediščine v Sloveniji, 2009
Tabela 29: Nepremična sakralna stavbna kulturna dediščina
IME
NASELJE
Brezovica pri Ljubljani - Cerkev
sv. Antona Puščavnika
Brezovica pri Ljubljani Kapelica ob Starovaški cesti
Brezovica pri Ljubljani Kapelica pri hiši Gornja pot 7
Dolenja Brezovica - Kapelica
Gorenja Brezovica - Kapelica
Gorenja Brezovica - Kapelica pri
hiši Gorenja Brezovica 3
Jezero - Cerkev sv. Lovrenca
Jezero - Kapelica pri hiši Jezero
51
Jezero - Zidano znamenje
Kamnik pod Krimom - Cerkev
sv. Florijana
Kamnik pod Krimom - Kapelica
nasproti hiše Kamnik pod
Krimom 30
Kamnik pod Krimom - Kapelica
nasproti hiše Kamnik pod
Krimom 80
Kamnik pod Krimom - Kapelica
ob poti na Žalostno goro
Notranje Gorice - Cerkev sv.
Martina
Notranje Gorice - Kapelica
Notranje Gorice - Zidano
znamenje
Planinca - Cerkev sv. Tomaža
Plešivica na Barju - Kapelica
Plešivica na Barju - Razpelo
pred Kušljanovim gradom
Plešivica na Barju - Razpelo pri
hiši Plešivica 46
Podpeč - Cerkev sv. Ane
Podpeč - Kapelica pri hiši
Podpeč 26
Preserje pod Krimom - Cerkev
sv. Jožefa
Preserje pod Krimom - Cerkev

OBSEG ENOTE

BREZOVICA PRI LJUBLJANI

Objekt

BREZOVICA PRI LJUBLJANI

Objekt

BREZOVICA PRI LJUBLJANI

Objekt

DOLENJA BREZOVICA
GORENJA BREZOVICA
GORENJA BREZOVICA

Objekt
Objekt
Objekt

JEZERO
JEZERO

Objekt
Objekt

JEZERO
KAMNIK POD KRIMOM

Objekt
Objekt

KAMNIK POD KRIMOM

Objekt

KAMNIK POD KRIMOM

Objekt

KAMNIK POD KRIMOM

Objekt

NOTRANJE GORICE

Objekt

ŽABNICA
NOTRANJE GORICE

Objekt
Objekt

PLANINCA
PLEŠIVICA
PODPLEŠIVICA

Objekt
Objekt
Objekt

PODPLEŠIVICA

Objekt

JEZERO
PODPEČ

Objekt
Objekt

PRESERJE

Objekt

PRESERJE

Objekt
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sv. Vida
Preserje pod Krimom - Kapelica
pri hiši Preserje 28
Prevalje pod Krimom - Ambient
cerkve Žalostne Matere božje
Prevalje pod Krimom - Cerkev
Žalostne Matere božje
Prevalje pod Krimom - Kapelica
Prevalje pod Krimom - Kapelice
Križevega pota
Rakitna - Cerkev sv. Križa
Rakitna - Kapelica Lurške
Matere božje
Rakitna - Kapelica Matere božje
Na Klancu
Rakitna
Kapelica
Srca
Jezusovega
Rakitna - Kapelica sv. Antona
Padovanskega
Vnanje Gorice - Cerkev sv. Duha
Vnanje Gorice - Razpelo Nova
pot

PRESERJE

Objekt

PREVALJE POD KRIMOM

Skupina objektov

PREVALJE POD KRIMOM

Objekt

PREVALJE POD KRIMOM
PREVALJE POD KRIMOM

Objekt
Skupina objektov

RAKITNA
RAKITNA

Objekt
Objekt

RAKITNA

Objekt

RAKITNA

Objekt

RAKITNA

Objekt

VNANJE GORICE
VNANJE GORICE

Objekt
Objekt

Vir: Register kulturne dediščine v Sloveniji, 2009
Tabela 30: Nepremična sakralno profana kulturna stavbna dediščina
IME
NASELJE
OBSEG ENOTE
Preserje pod Krimom - Ambient
cerkve sv. Vida

Območje

PRESERJE

Vir: Register kulturne dediščine v Sloveniji, 2009
Tabela 31: Memorialna nepremična kulturna dediščina v občini Brezovica
IME
NASELJE
OBSEG ENOTE
Brezovica pri Ljubljani Pokopališče
Brezovica pri Ljubljani - Skupni
grob padlih v NOB
Brezovica pri Ljubljani Spomenik padlim v NOB
Brezovica pri Ljubljani Spomenik padlim v prvi svetovni
vojni
Brezovica pri Ljubljani Spomenik zamolčanim žrtvam
Gorenja Brezovica - Spomenik
partizanoma
Gorenja Brezovica - Spominska
plošča ustanovitvi čete
Jezero - Spominski plošči padlim
v NOB
Kamnik pod Krimom - Grobnica
padlih v NOB na Sodnem vrhu
Kamnik
pod
Krimom
Spomenik padlim v NOB na
Sodnem vrhu
Kamnik
pod
Krimom
Spominska plošča talcem
Notranje Gorice - Kip Lada

BREZOVICA PRI LJUBLJANI

Objekt

BREZOVICA PRI LJUBLJANI

Objekt

BREZOVICA PRI LJUBLJANI

Objekt

BREZOVICA PRI LJUBLJANI

Objekt

BREZOVICA PRI LJUBLJANI

Objekt

GORENJA BREZOVICA

Objekt

KAMNIK POD KRIMOM

Del objekta

JEZERO

Del objekta

KAMNIK POD KRIMOM

Objekt

KAMNIK POD KRIMOM

Objekt

KAMNIK POD KRIMOM

Del objekta

NOTRANJE GORICE

Objekt
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Mavsarja-Ronka
Notranje Gorice - Pokopališče
Notranje Gorice - Skupni grob
padlim v NOB
Notranje Gorice - Spomenik
padlim v NOB
Notranje Gorice - Spomenik
zamolčanim žrtvam
Notranje Gorice - Spominska
plošča Janžetu Novaku
Notranje Gorice - Spominska
plošča Ladu Mavsarju
Notranje Gorice - Spominsko
znamenje talcem na Strženu
Plešivica na Barju - Spominska
plošča aktivistom OF
Plešivica na Barju - Znamenje
sestanku aktivistov OF
Podpeč - Spominska plošča
Deseti Ljubljanski brigadi
Podplešivica
Spominsko
znamenje talcem
Preserje pod Krimom - Kip
Jožeta Moleka-Puntarja
Preserje
pod
Krimom
Pokopališče
Preserje pod Krimom - Skupni
grob padlim v NOB
Preserje
pod
Krimom
Spominska
kapelica
na
pokopališču
Preserje
pod
Krimom
Spominska
plošča
Francu
Debevcu
Prevalje
pod
Krimom
Spominsko znamenje padlima
partizanoma
Rakitna - Skupni grob padlih
borcev
Rakitna - Spomenik bojem
Levstikove
in
Ljubljanske
brigade
Rakitna - Spomenik partizanoma
Vnanje Gorice - Pokopališče
Vnanje Gorice - Skupni grob
padlim v NOB
Vnanje Gorice - Spomenik
zamolčanim žrtvam
Vnanje Gorice - Spominska
plošča padlim v NOB

NOTRANJE GORICE
NOTRANJE GORICE

Objekt
Objekt

NOTRANJE GORICE

Objekt

NOTRANJE GORICE

Objekt

NOTRANJE GORICE

Del objekta

NOTRANJE GORICE

Del objekta

NOTRANJE GORICE

Objekt

PLEŠIVICA

Del objekta

PLEŠIVICA

Objekt

PODPEČ

Del objekta

PODPLEŠIVICA

Objekt

PRESERJE

Objekt

PRESERJE

Objekt

PRESERJE

Objekt

PRESERJE

Objekt

PRESERJE

Del objekta

PREVALJE POD KRIMOM

Objekt

Rakitna - Skupni grob padlih
borcev
GORENJA BREZOVICA

Objekt

RAKITNA
VNANJE GORICE
VNANJE GORICE

Objekt
Objekt
Objekt

VNANJE GORICE

Objekt

VNANJE GORICE

Del objekta

Objekt

Vir: Register kulturne dediščine v Sloveniji, 2009
Tabela 32: Naselbinska nepremična kulturna dediščina
IME
NASELJE
Goričica pod Krimom - Vas Na
Griču
Jezero - Vaško jedro
Kamnik pod Krimom - Vas

OBSEG ENOTE

GORIČICA POD KRIMOM

Območje

JEZERO
KAMNIK POD KRIMOM

Območje
Območje
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Vnanje Gorice - Obcestna vas

VNANJE GORICE

Območje

Vir: Register kulturne dediščine v Sloveniji, 2009
Tabela 33: Kulturna krajina kot integralna dediščina v občini Brezovica
IME
NASELJE
OBSEG ENOTE
Gorenja Brezovica - Kulturna
krajina

GORENJA BREZOVICA

Območje

Vir: Register kulturne dediščine v Sloveniji, 2009
Tabela 34: Ostala nepremična kulturna dediščina
IME
NASELJE

OBSEG ENOTE

Notranje Gorice - Kamnolom
Podpeč - Kamnolom

Območje
Območje

NOTRANJE GORICE
JEZERO

Vir: Register kulturne dediščine v Sloveniji, 2009
V občini je le en spomenik državnega pomena, in sicer območje Podpeči oz. njeno arheološko
najdišče ob Ljubljanici. Kot kulturna spomenika lokalnega pomena sta opredeljena dva
objekta, in sicer cerkev sv. Vida v Preserju ter župnijska kašča v Preserju (Register kulturne
dediščine v Sloveniji, 2009). Za enoto kulturne dediščine Podplešivica-Kušljanov graben je
pripravljen predlog za razglasitev za kulturni spomenik lokalnega pomena (Pirnat, 2009).
Na območju občine se nahajajo naslednje enote kulturne dediščine, ki so valorizirane
(ovrednotene) za kulturni spomenik državnega pomena, vendar zanje še ni pripravljen predlog
za razglasitev (Pirnat, 2009):
• Goričica pod Krimom – Arheološko najdišče Betenc
• Goričica pod Krimom – Arheološko najdišče Grič
• Jezero – Arheološko najdišče sv. Lovrenc
• Kamnik pod Krimom – Naselbina Založnica
• Ljubljana – Arheološko območje Ljubljansko barje
• Notranje Gorice – Arheološko najdišče Kušljanov graben
• Notranje Gorice – Naselbina Gmajna
• Plešivica na Barju – Gradišče
• Podplešivica – Arheološke najdišče Roje, Zamedvednica in Bluše
• Vnanje Gorice – Arheološko najdišče Hrib
• Vnanje Gorice – Arheološko najdišče Novi deli
• Vnanje Gorice – Arheološko najdišče Spodnji Mah
• Vnanje Gorice – Arheološko najdišče Dobčenica
• Vnanje Gorice – Gradišče Gulč
Na območju občine se nahajajo naslednje enote kulturne dediščine, ki so valorizirane
(ovrednotene) za kulturni spomenik lokalnega pomena, vendar zanje še ni pripravljen predlog
za razglasitev (Pirnat, 2009):
• Rakitna – Zaporni zid
• Brezovica pri Ljubljani – Domačija Tržaška 585
• Brezovica pri Ljubljani – Kašča pri hiši Brezoviška 31
• Jezero – Hiša Jezero 60
• Notranje Gorice – Hiša Podpeška 402
• Vnanje Gorice – Hiša na Gulč 11
• Brezovica pri Ljubljani - Cerkev sv. Antona Puščavnika
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•
•
•
•
•
•
•

Kamnik pod Krimom – Cerkev sv. Florijana
Notranje Gorice – Cerkev sv. Martina
Podpeč – Cerkev sv. Ane
Prevalje pod Krimom – Cerkev Žalostne Matere božje
Prevalje pod Krimom – Kapelice Križevega pota
Rakitna – Cerkev sv. Križa
Vnanje Gorice – Cerkev sv. Duha

Ostale enote kulturne dediščine so trenutno le v kategoriji varovanja v prostorskih aktih in po
trenutnem stanju evidence.
Tabela 35: Kulturna dediščina v občini Brezovica po tipu

Število
Odstotki
[%]

Profana
stavbna
dediščina
69
40,1

Sakralna
stavbna
dediščina
36
20,9

Sakralno
profana
stavbna dediščina
1
0,6

Memorialna
dediščina

Naselbinska
dediščina

36
20,9

Vir: Register kulturne dediščine v Sloveniji, 2009
Grafikon 30: Kulturna dediščina v občini Brezovica po tipu

Vir: Register kulturne dediščine v Sloveniji, 2009
Avtorica: Šijanec, K., 2009

116

4
2,3

Arheološka
dediščina
23
13,4

Kulturna
krajina
1
0,6

Ostalo

Skupaj

2
1,2

172
100

Karta 24: Kulturna dediščina v občini Brezovica

Vir: Digitalni sloj občin Geodetske uprave RS, 2010; Lovšin, 2009
Avtorica: Šijanec, K., 2009
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9. OGROŽENOST Z NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
9.1. Poplavna ogroženost
Na posameznih delih Ljubljanskega barja prihaja do vsakoletnih pogostih poplav, ki jih
povzročajo narasli površinski vodotoki in visoka talna voda na območju Ljubljanskega barja.
Ob Ljubljanici in njenih pritokih tako prihaja do vsakoletnih poplav nižinskega tipa.
Najpogosteje nastopijo jeseni in pozimi. Domačini so s pojavom naravne nesreče seznanjeni
in nekateri vztrajajo pri poselitvi na območjih vsakoletnih poplav (voda jim poplavi tudi
bivalni objekt). Večinoma so prizadete neposeljene površine (največ travniki).
Na območju Rakitne se pojavljajo le katastrofalne (stoletne) poplave, ki so posledica izrazito
povečane količine padavin. Gre za kombinacijo kraškega in nižinskega tipa poplav, ogrožene
pa so tako poseljene kot neposeljene površine (Atlas okolja, 2009).
Problem predstavlja širjenje naselij (urbanih območij) na poplavno ogrožene predele.
Nekatere novogradnje so na njih izvajajo kljub opozorilom na potencialno nevarnost. Najbolj
potencialno ogroženi sta naselji Podpeč in Jezero, območje Notranjih Goric ter neposeljene in
poseljene površine ob vznožju Plešivice (ob pogostih poplavah), ob redkih in katastrofalnih
poplavah pa so ogroženi tudi deli naselja Vnanje Gorice (sicer so tu večinoma poplavljene le
kmetijske površine, ki lahko kmete oškodujejo za pridelek (Istenič, 2010)) in Žabnice (Atlas
okolja, 2009). Na območju Krajevne skupnosti Notranje Gorice stanovanjski objekti zaenkrat
še niso bili poplavljeni (Čuden, 2010). Na območju Krajevne skupnosti Brezovica jarki ob
intenzivnih padavinah (večjih pretokih) ne prestopijo bregov, občasno pa so poplavljeni tudi
naseljeni objekti (na območju Ljubljanskega barja) (Slana, 2010). Skupno naj bi pogosto
poplavljene površine v občini zavzemale 7,8% (Regionalne zasnove prostorskega
razvoja…II.faza, 2003), katastrofalne poplave pa ogrožajo 19,1% površja občine.
Poplavna voda je na Ljubljanskem barju najgloblja na območju med Sinjo Gorico in
Notranjimi Goricami, kjer doseže tudi vrednost 90 cm, pogosteje pa je globoka od 50 do 70
cm. Na območju med Podpečjo in Črno vasjo je poplavna voda globoka med 30 in 50 cm
(Slovenija : pokrajine in ljudje, 1998).
Občina ima izdelan Načrt zaščite in reševanja za poplave.
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Karta 25: Poplavna ogroženost v občini Brezovica

Vir: Digitalni sloj občin Geodetske uprave RS, 2010; Digitalni sloj območij katastrofalnih
poplav Agencije RS za okolje, 2010; Lovšin 2010
Avtorica: Šijanec, K., 2010
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9.2. Potresna ogroženost
Območje občine po projektnem pospešku tal sodi med 0,2g in 0,25g. Največja potresna
nevarnost je v skrajnem severnem delu občine, ki obenem zavzema tudi najgosteje poseljen
del občine ob avtocesti in naseljem Brezovica. Stopnja nevarnosti se po conah zmanjšuje proti
južnemu delu občine (Atlas okolja, 2009). Glede na seizmično karto Slovenije se občina
uvršča v 7. in 8. območje.
Občina ima izdelan Načrt zaščite in reševanja za potres.
Karta 26: Seizmična karta Slovenije

Vir: Seizmičnost terena, 2009
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Karta 27: Karta potresne nevarnosti občine Brezovica

Vir: Atlas okolja, 2009
Avtorica: Šijanec, K., 2009

9.3. Ogroženost s plazovi
Potencialno nevarnost zemeljski plazovi predstavljajo na vseh vzpetih hribovitih površinah v
občini, kamor sodi celotno območje Krimskega hribovja, obronki Polhograjskega hribovja v
skrajnem severnem delu občine in barjanski osamelci, kot so Plešivica, Grič in Veliki vrh. Gre
za različne stopnje ogroženosti, pri čemer je največja ogroženost v predelu Polhograjskega
hribovja, sledijo barjanski osamelci, pobočja nad Kamnikom pod Krimom, pobočja nad
uravnavo ob Dolenji Brezovici ter nazadnje hriboviti predeli vzhodno in jugovzhodno od
naselja Rakitna (Atlas okolja, 2009).
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V občini ni konkretnih točk, ki so ogrožene s plazovi, niti območja, ki bi ga bilo potrebno
sanirati zaradi plazu v preteklosti. Občina tako ne namerava izdelati načrta zaščite in
reševanja za primer zemeljskih plazov, izdelati pa namerava generalen načrt zaščite in
reševanja za primer naravnih nesreč (Šebenik, 2009, Štravs, 2009).
9.4. Požarna ogroženost
Območje občine je požarno manj ogroženo. Večja je v primeru požara ogroženost v nekaterih
vaških jedrih in posameznih novih zazidalnih predelih z ožjimi ulicami, kjer cestna
infrastruktura ni ustrezna za dostop intervencijskih vozil. Večjo potencialno nevarnost ob
primeru požara predstavljajo bencinske črpalke v občini, območje Hoje Galanterije Podpeč ter
obrtnih objektov Špan in Prigo, kjer je višja koncentracija hitro gorljivih snovi (Slana, 2010).
V občini deluje devet prostovoljnih gasilskih društev, in sicer PGD Brezovica, PGD Vnanje
Gorice, PGD Notranje Gorice, PGD Podpeč, PGD Jezero, PGD Preserje, PGD Kamnik pod
Krimom, PGD Goričica-Prevalje pod Krimom, PGD Brezovici pod Krimom in PGD Rakitna.
V občini deluje tudi Gasilska zveza Brezovica (Društva v občini Brezovica, 2009).
Hidrantno omrežje v celotni občini je ustrezno in zagotavlja zadostne količine požarne vode.
Tudi vsa strnjena bolj odmaknjena naselja imajo hidrante, priključene na vaški vodovod
(Šebenik, 2009). Občina ima izdelan Načrt zaščite in reševanja za požar.

9.5. Civilna zaščita
V občini se nahajajo tri javna zaklonišča, in sicer na Brezovici, v Osnovni šoli Preserje in
vrtcu v Vnanjih Goricah. Njihova kapaciteta zadošča potrebam občine (Štravs, 2009).

10. OBMOČJA RAZPRŠENE GRADNJE IN POSELITVE V OBČINI
Razpršeno gradnjo predstavljajo objekti, ki so v okolje z vidika prostorskega načrtovanja
umeščeni neracionalno, saj izraba prostora ni ustrezna, poleg tega pa so objekti večinoma
komunalno neustrezno opremljeni (Zakon o prostorskem načrtovanju, 2007). Razpršena
gradnja se v večjem obsegu pojavlja na območju južno od Notranjih Goric, na območju med
naseljema Žabnica in Plešivica, v južnem delu Vnanjih Goric, na območju ob zahodnem
vznožju Plešivice in območju zahodno od osamelcev Plešivica in Medvejca, na območju
Preserij ter Dolenje in Gorenje Brezovice (GIS Kaliopa Brezovica, 2009). Občina teži k njeni
sanaciji, saj bo na ta način zagotovljena njihova prenova ter priključevanje na gospodarsko
javno infrastrukturo. Obremenitev za okolje predstavljajo greznice ob stanovanjskih objektih,
saj nekatere niso ustrezno tesnjene. Na slednji problem je opozarjal že Dolgoročni razvojni
program 2005. Zlasti je to problematično na območju Ljubljanskega barja, ki je bolj ranljivo
oz. »dojemljivo« za eksogene vplive.
Razpršena poselitev je tip poselitve, ki se v prostoru zaznava v obliki razpršenih malih naselij,
ki so del avtohtone poselitve (Strategija prostorskega razvoja Slovenije, 2009). Razpršena
poselitev je najbolj značilna za posamezna območja v naseljih Rakitna, Preserje, Podplešivica,
Žabnica in Notranje Gorice.
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Karta 28: Območja evidentirane razpršene gradnje v občini Brezovica

Vir: Digitalni sloj občin Geodetske uprave RS, 2010; Lovšin, 2010
Avtorica: Šijanec, K., 2010
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11. RAZVOJ PODEŽELJA (Ravbar, Kladnik, 2003)
Inštitut za geografijo je pod vodstvom Draga Kladnika in Marjana Ravbarja leta 2003 izdelal
členitev slovenskega podeželja, v kateri je celovito vrednotil podeželje, njegove potenciale in
stopnjo razvitosti. Za merila so izbrali tipe pokrajin, območja z omejitvenimi dejavniki,
zemljiško strukturo, posestno strukturo, socialno-geografsko strukturo, kazalnike gospodarske
moči, kakovost delovnih mest, stopnjo brezposelnosti, ekonomsko-geografsko strukturo,
zaposlenost v kmetijstvu, družbeno (personalno) infrastrukturo in obremenitve v pokrajini.
Glede na kazalnik (znotraj vsakega merila) so prostor točkovno vrednotili na podeželsko
naselje natančno.
Podeželska naselja v občini Brezovica so relativno dobro ocenjena, saj jih večina sodi v
najvišji (1.) sintezni razred (*sinteznih razredov je pet). V 2. sintezni razred sodi naselje
Gorenja Brezovica, v 3. sintezni razred pa naselje Planinca. Na ugodno razvitost podeželja
vpliva dejstvo, da gre za pogosto za primestna ali suburbanizirana naselja (s številnimi
novogradnjami ali nadomestnimi gradnjami), za katera je značilna tudi razmeroma ugodna
demografska, gospodarska in personalna struktura, kmetijstvo pa ima v njih le obrobno vlogo
(in obenem zagotovljeno tržišče v Ljubljani).
V občini (na občinski ravni) deluje Društvo podeželskih deklet in žena s sedežem v Vnanjih
Goricah (Kovačič, 2010, Krajevna skupnost Vnanje Gorice, 2009).
Naselja danes vedno bolj izgubljajo svoj ruralni izgled, nekatera pa so ga (zlasti zaradi
priselitvenih tokov in z njimi povezanih novogradenj) že skorajda izgubila.
Na območju občine ni razvit kmečki turizem, katerega razvoj bi pripomogel tudi k ohranitvi
podeželja.

12. DEGRADIRANA URBANA OBMOČJA
Pojem degradiranega urbanega območja je povezan s procesom razvrednotenja urbanega
območja, v okviru katerega prihaja do zmanjševanja vrednosti zemljišča, ureditev, stavb in
naprav na njem od višjega k nižjemu stanju uporabnosti, ki lahko vodi tudi do opustitve
predhodne aktivne rabe, ko jo je še mogoče obnoviti ali nadomestiti z drugo. V končni fazi
procesa razvrednotenja je urbano območje tako iztrošeno in poškodovano, da na njem ni več
mogoče vzpostaviti nobene ponovne rabe ali dejavnosti brez zahtevne regeneracije, obširne
sanacije oziroma celostne rekonstrukcije območja. O degradaciji obenem govorimo tudi
takrat, ko obstoječe stanje okolja ni v skladu s pričakovanim stanjem ali se ne razvija proti
načrtovanim stanjem. Pri degradaciji ocenjujemo tudi neizkoriščene razvojne potenciale in
primerjalne prednosti določenega območja (Koželj, 1998).
Med degradiranimi urbanimi območji v občini so večinoma rudarska območja (npr.
kamnoloma v Notranjih Goricah in Podpeči). Največ je opuščenih kamnolomov, ki so
točkasto razporejeni v posameznih naseljih občine. Gre za degradirana urbana območja zlasti
po oblikovnih merilih (parametri, ki izhajajo iz vrednotenja razpoznavnosti, berljivosti,
stimulativnosti, skladnosti, privlačnosti in sporočilnosti prostorskih oblik ter drugih sporočil v
okolju) in okoljevarstvenih (parametri, s katerimi se določajo in merijo obremenitve širšega
in/ali neposrednega okolja z aktivno ali opuščeno rabo urbanega območja), saj so danes v
mnogih opuščenih kamnolomih divja odlagališča odpadkov (Koželj, 1998).
Poleg opuščenih kamnolomov in peskokopov med degradirana območja v občini sodi tudi
pogorela hiša v Vnanjih Goricah, ki spada po spomeniško varstvo in je del kulturne dediščine
(Istenič, 2010).

124

V vaškem jedru Rakitne se nahaja 4-5 praznih hiš, od katerih dve že propadata. V praznih in
propadajočih objektih bi po ureditvi lastništva lahko uredili center za starejše, galerijo itd.
(Kovačič, 2010).

125

Karta 29: Obsežnejša degradirana urbana območja v občini Brezovica

Vir podlage: Digitalni sloj občin Geodetske uprave RS, 2010; Lovšin, 2010
Avtorica: Šijanec, K., 2010
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13. ANALIZA OBSTOJEČIH PROSTORSKIH AKTOV (Uradni list RS, 2010)
13.1. Občinski prostorski plan
 Dolgoročni plan občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000; Ur. list SRS 11/86,
Ur.l. RS 23/91,71/93, 62/94
 Družbeni plan Občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986-1990; Ur. list SRS
34/86, 10/87, 14/89, Ur.l. RS 40/92
 Odlok o spremembah dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljana za obdobje 19862000 in družbenega plana Občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986-1990 za
območje Občine Brezovica; Ur.l. RS 73/98
 Odlok o spremembah dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljana za obdobje 19862000 in družbenega plana Občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986-1990 za
območje Občine Brezovica; Ur.l. RS 81/04
 Odlok o spremembah dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljana za obdobje 19862000 in družbenega plana Občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986-1990 za
območje Občine Brezovica; Ur.l. RS 82/05
 Odlok o spremembah dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljana za obdobje 19862000 in družbenega plana Občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986-1990 za
območje Občine Brezovica; Ur.l. RS 70/09
13.2. Prostorski ureditveni pogoji
Planska celota V 10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice:
 Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 10 Brezovica, Vnanje
Gorice, Notranje Gorice; Ur.l. RS 09/94
 Odlok o spremembah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 10
Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice; Ur.l. RS 73/98
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
plansko celoto V 10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice; Ur.l. RS 65/03
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
plansko celoto V 10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice; Ur.l. RS 49/05
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
plansko celoto V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice; Ur.l. RS 37/06
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
plansko celoto V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice; Ur.l. RS 87/06
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
plansko celoto V 10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice; Ur.l. RS 15/09
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
plansko celoto V 10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice; Ur.l. RS 104/09
Planska celota Podpeč V20 Podpeč, V21 Preserje, V22 Prevalje, V23 Brezovica in V46
Vnanje Gorice:
 Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje KS Preserje, Notranje Gorice-del
in Vnanje Gorice-del (planske celote V 20 Podpeč, V 21 Preserje, V 22 Prevalje, V 23
Brezovica in V 46 Vnanje Gorice; Ur.l. RS 11/95
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 Odlok o spremembah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje KS
Preserje, Notranje Gorice-del in Vnanje Gorice-del (planske celote V 20 Podpeč, V 21
Preserje, V 22 Prevalje, V 23 Brezovica in V 46 Vnanje Gorice; Ur.l. RS 73/98
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
planske celote V 20 Podpeč, V 21 Preserje, V 22 Prevalje, V 23 Brezovica in V 46
Vnanje Gorice; Ur.l. RS 21/05
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
planske celote V20 Podpeč, V21 Preserje, V22 Prevalje, V23 Brezovica in V46
Vnanje Gorice, V10 Brezovica, V24 Rakitna; Ur.l. RS 74/05
 Odlok o spremembi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje krajevnih
skupnosti Preserje, Notranje Gorice – del in Vnanje Gorice del; Ur.l. RS 87/06
Planska celota V 24 Rakitna:
 Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje KS Rakitna (planska celota V 24
Rakitna); Ur.l. RS 11/95
 Odlok o spremembi Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje KS Rakitna
(planska celota V 24 Rakitna); Ur.l. RS 73/98
 Odlok o spremembah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Krajevne
skupnosti Rakitna (planska celota V24 Rakitna); Ur.l. RS 87/06
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Karta 30: Osnovna namenska raba v občini Brezovica

Vir: Digitalni sloj občin Geodetske uprave RS, 2010; Lovšin, 2010
Avtorica: Šijanec, K., 2010
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13.3. Prostorsko izvedbeni načrti
− Občinski lokacijski načrti oz. podrobni prostorski načrti:
o Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja VP 10/1
Brezovica; Ur.l. RS 74/05
o Odlok o občinskem lokacijskem načrtu VT 20/2 Jezero; Ur.l. RS 114/06
o Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja VM 10/2; Ur.l. RS
114/06
o Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja z
oznako VP 10/2 – del; Ur.l. RS 85/08, 29/10
o Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja VM
10/3 in VS 10/5 – del; Ur.l. RS 29/10

14. POVZETEK STANJA V PROSTORU V OBČINI BREZOVICA
Na stanje v prostoru so pomembno vplivale fizičnogeografske značilnosti območja. Bistveno
gosteje poseljeno je ravninsko območje Ljubljanskega barja, kjer se nahajata tudi večji del
obeh funkcijsko in oskrbno najpomembnejših aglomeracij – Brezovica-Vnanje GoriceNotranje Gorice ter Podpeč-Preserje-Kamnik. K slednji funkcijsko spada tudi naselje Jezero,
ki se stika s Podpečjo. Na območju Ljubljanskega barja potekajo tudi glavne prometnice
(avtocesta, regionalna cesta Ljubljana-Vrhnika in železnica). V ravninskih predelih je bolj
razvito tudi poljedelstvo, kar je razvidno iz deleža njiv na območju Ljubljanskega barja.
Geološka zgradba območja je omogočila razvoj rudarstva, katerega korenine segajo že v čas
Rimljanov, ko je v Podpeči deloval kamnolom »podpeškega marmorja«. Specifične klimatske
razmere pa so na območju Rakitniške planote omogočile razvoj zdraviliške dejavnosti v
okviru Mladinskega klimatskega zdravilišča.
Sama občina je bila v preteklosti bistveno bolj ruralna kot danes. S priseljevanjem ljudi iz
drugih občin (zlasti sosednje Mestne občine Ljubljana, s katero že od nekdaj obstajajo dobre
prometne povezave) se je podoba večine naselij začela spreminjati, najbolj izrazito pa
Brezovice, Vnanjih in Notranjih Goric, ki nosijo tudi funkcijo »spalnih« naselij. V obdobju
1997-2007 so vsa naselja z izjemo Dolenje Brezovice, Planince, Prevalj pod Krimom in
Podplešivice beležila rast prebivalstva oz. državljanov. Presenetljivo je Žabnica (glede na
delež rasti) v tem obdobju doživljala največjo rast prebivalstva, ne pa tudi funkcij. Skupno se
je število prebivalcev v občini v obdobju 1997-2008 povečalo 1,2-krat. Tako kot število
prebivalcev narašča tudi število stanovanj. Ravno številne novogradnje, ki jih gradijo večja
nepremičninska podjetja, povzročijo večje priseljevanje ljudi. Najbolj razvito naselje v občini
je Brezovica, ki jo »dohitevajo« Notranje Gorice. Zelo dobro je opremljena tudi Rakitna, kar
je posledica precejšnje prostorske oddaljenost od oskrbnih centrov.
V primerjavi z državnim povprečjem ima občina razmeroma ugoden indeks staranja in
starostno strukturo, kar je pozitiven učinek priselitvenih tokov (največ je 4-članskih
gospodinjstev). Podobno je tudi z izobrazbeno strukturo, zato bi bilo potrebno človeške vire v
občini bolj učinkovito izkoristiti. V občini sami je zaposlena le dobra petina delovno aktivnih
prebivalcev, ostali pa dnevno migrirajo v sosednje občine (predvsem Ljubljano). Registrirana
stopnja brezposelnosti je v primerjavi z državnim povprečjem nižja, a v zadnjih dveh letih
vztrajno narašča.
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Na področju gospodarstva je opazna rast števila podjetij in tudi zaposlenih. Razvita je tako
obrt kot storitvene dejavnosti. Večji proizvodni objekt predstavlja Hoja-Galanterija Podpeč
(proizvodnja lesene galanterije), med največja podjetja v občini, ki obenem zaposlujejo tudi
največ ljudi, pa sodijo Prigo d.o.o. (prvenstveno se ukvarjajo s transportom), La Vie
(prvenstveno se ukvarja s trgovsko dejavnostjo), Špan (ukvarjajo se s trgovino, servisiranjem
avtomobilov in transportom) in Mineral v Podpeči (pridobivajo in predelujejo naravni
kamen). Rudarstvo z izjemo Minerala in posameznih privatnikov, ki se ukvarjajo z žganjem
apna, ni razvito. Lovstvo in ribištvo sta skromno razvita zgolj v okviru turizma, gozdarstvo pa
je glede na potencial nerazvito. Podobno je s turizmom, saj občina za njegov razvoj ne koristi
ugodnih naravnih pogojev ter kulturne in naravne dediščine. V občini deluje en turistični
informacijski center v Podpeči. Prenočišča nudijo le trije turistični objekti na Rakitni in eden
na Brezovici. Najbolj razvit je izletniški pohodni turizem, ki pa ga občina gospodarsko
neposredno ne koristi. Gostinstvo je v občini zelo dobro razvito, saj imajo vsaj eno gostilno
vsa pomembnejša naselja, mnogo gostiln pa ima tudi dolgoletno tradicijo. Z vidika
gospodarstva je v občini zaznati veliko težnjo po ureditvi večje obrtno-poslovne cone in tudi
po širitvi nekaterih že obstoječih območij, ki se ukvarjajo s poslovno dejavnostjo. Pomen
kmetijstva v zadnjih letih upada, sicer pa je tukaj pomembnejša panoga živinoreja. Večina
njiv se nahaja na območju Ljubljanskega barja. Kmetje se srečujejo s problemom neizvedenih
komasacij, pogosto pa prihajajo v konflikt tudi s sokrajani, ki jih njihova dejavnost moti in jih
želijo preseliti na rob naselja. Dopolnilne dejavnosti so slabo razvite.
Zaradi rasti števila prebivalstva se občina srečuje s problemom pomanjkanja izobraževalnih
kapacitet, saj bi bilo potrebno širiti tako nekatere osnovne šole kot vrtce. Sicer ima občina
dobro razvit sitem osnovnih šol in vrtcev, saj z njimi »pokrije« celotno območje občine. Enoti
Zdravstvenega doma sta v Vnanjih Goricah in Podpeči, kjer delujejo zdravniki v splošnih in
zobozdravstvenih ambulantah. Kapaciteto prostorov zdravstvenega doma v Vnanjih Goricah
bi bilo potrebno povečati. Mladinsko klimatsko zdravilišče na Rakitni je za občino velikega
pomena, saj gre za zdravstveni objekt državnega pomena.
Občina ima z vidika družbene javne infrastrukture urejenih kar nekaj rekreacijskih in športnih
površin, bolje pa sta iz tega vidika opremljeni Brezovica in Notranje Gorice. Kljub temu bi
bilo potrebno urediti nove športne površine in adaptirati obstoječe. Moteče je, da v celotni
občini ni večje večnamenske športne dvorane, katere gradnja je na območju naselja Brezovica
že dalj časa predvidena. V občini deluje precej športnih društev.
V občini trenutno ni domov za ostarele, v bližnji prihodnosti pa bo le ta zgrajen v Notranjih
Goricah.
Z vidika prostorskih kapacitet za kulturne dejavnosti imajo dvorano naselja Brezovica,
Vnanje Gorice, Notranje Gorice, Podpeč in Rakitna. Na območju občine je tudi relativno
dobro razvita mreža knjižnic (izposojevališča so na Brezovici, v Podpeči, Rakitni ter v
Notranjih Goricah), ki sodijo pod Mestno knjižnico Ljubljana. V občini deluje precej
kulturnih društev, slabše pa je stanje na področju organizacije kulturnih dogodkov.
Skorajda vsa omrežja gospodarske javne infrastrukture niso ustrezno razvita. Vodovodne cevi
je potrebno zaradi zastarelosti sanirati (kar v nekaterih naseljih že poteka), omrežje samo
preurediti in ponekod zgraditi povsem novo. Velik problem predstavlja kanalizacijsko
omrežje, ki je v manjši meri zgrajeno le na območju Brezovice, Vnanjih in Notranjih Goric.
Zelo problematične so posamezne greznice, ki so neustrezno tesnjene. Cestno omrežje je z
izjemo odsotnosti obvoznic ustrezno razvejano in razvito, so pa posamezni cestni odseki
dotrajani in nevarni, nekateri pa tudi neasfaltirani. Večina naselij ni ustrezno opremljenih s
pločniki, na turistično bolj privlačnih območjih pa je zaznati pomanjkanje parkirišč. Javni
potniški promet je dobro razvit, saj na območju občine potekata dve progi LPP, in sicer 6B, ki
ima končno postajo v Vnanjih Goricah, ter 19B, ki vozi skozi Črno vas do Jezera. Na
celotnem območju občine poteka tudi linija medkrajevnega potniškega prometa, obenem pa
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ima železniška proga postajališča v Preserju, Notranjih Goricah in Brezovici, zgrajena pa naj
bi bila tudi postaja v Vnanjih Goricah. Energetsko omrežje (plinovod) je deloma zgrajeno na
območju Brezovice.
Zrak najbolj obremenjuje promet na avtocesti in Tržaški cesti, kjer so prometni tokovi
najgostejši. Večjih industrijskih objektov v občini je malo, le ti pa bolj kot zrak obremenjujejo
vodotoka Ljubljanico in Drobtinko. Velik delež prsti je zaradi novogradenj povsem
degradiran, obremenjuje pa jo tudi neustrezno prečiščena meteorna voda, netesnjene greznice
in kmetijska škropilna sredstva. Za območje ob železniški progi je značilna velika
obremenjenost s hrupom, protihrupne ograje pa niso zgrajene. Količina komunalnih odpadkov
je do leta 2006 intenzivno naraščala, sedaj pa stanje stagnira oz. zelo rahlo upada. Ekološki
otoki so v zadostni meri urejeni le na Brezovici, v ostalih naseljih pa bi jih bilo potrebno
urediti več.
Različna zaščitena območja naravne in kulturne dediščine skupaj pokrivajo več kot 90%
občine. Tu se nahajajo zavarovana območja (Krajinski park Ljubljansko barje, Podpeški
kamnolom), naravne vrednote, ekološko pomembna območja, Natura 2000, vodovarstvena
območja in različne vrste kulturne dediščine. Eden večjih problemov predstavljajo divja
odlagališča, ki nastajajo kljub redni sanaciji in so glavni motilni faktor v okolju.
Od naravnih nesreč so tu najbolj pogoste poplave, ki se vsako leto pojavljajo na območju
Ljubljanskega barja in na levem ter desnem bregu Ljubljanice. Poplavna voda se lahko zadrži
tudi več tednov, navadno pa poplavi kmetijske površine. Potencialno ogroženi so prav tako
prebivalci, vendar se mnogi ne zavedajo nevarnosti in stanovanjske stavbe gradijo na
ogroženih območjih na Ljubljanskem barju. Ravno poplave so in bodo v prihodnosti še bolj
predstavljale oviro za prostorski razvoj posameznih območij.
Na posameznih območjih občine je pogosta razpršena gradnja, ki se v večjem obsegu pojavlja
na območju Notranjih Goric, na območju med naseljema Žabnica in Plešivica, Preserij ter
Dolenje in Gorenje Brezovice. Občina se trudi razpršeno gradnjo omejiti.

132

Karta 31: Sintezna karta stanja v prostoru v občini Brezovica

Avtorica: Šijanec, K., 2010
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15. GLAVNI PROBLEMI STANJA V PROSTORU
Izpostavljeni problemi v prostoru izhajajo iz predhodno izdelane analize stanja v prostoru in
že izdelanih strokovnih podlag (Dolgoročni razvojni program občine Brezovica: Strateški in
operativni del, 2005), katerih navedbe je bilo potrebno preveriti (ali se je problem že ustrezno
rešil), upoštevani pa so tudi ustni viri, ki so seznanjeni s prostorskimi problemi v posameznih
delih občine.
15.1. Prebivalstvo
•

Naraščanje registrirane brezposelnosti, ki pa je v primerjavi z državnim povprečjem še
podpovprečna.

15.2. Oskrbne in storitvene dejavnosti ter omrežja družbene javne infrastrukture
•
•
•
•
•

Čakalne vrste za specializirano zdravstveno oskrbo (ortodont in fizioterapevt).
Majhen fond kadrovskih in socialnih stanovanj.
Premajhne kapacitete izobraževalnih ustanov (zato so načrtovana širjenja):
Podružnična osnova šola Notranje Gorice, Podružnična osnovna šola Jezero; vrtci:
Enota Vnanje Gorice, Enota Notranje Gorice, Enota Brezovica.
Pomanjkanje prostorov za dvoranski šport.
Premalo izkoriščen turistični potencial na območju Ljubljanskega barja in Krimskega
hribovja z Rakitniško planoto.

15.3. Okoljske dejavnosti
•

•
•
•

•
•
•
•

Hitro naraščanje količine komunalnih odpadkov v občini (za faktor 1,77 v šestih letih)
(SI-stat podatkovni portal…, 2010), katerih količina ni naraščala sorazmerno s
številom prebivalstva. Od leta 2006 dalje količina komunalnih odpadkov rahlo upada
(SI-stat podatkovni portal…, 2010).
Hrupna obremenjenost prebivalstva v poselitvenih območjih ob železniški progi in
avtocesti.
Popolna degradacija prsti zaradi številnih novogradenj.
Divja in črna odlagališča odpadkov. Zlasti je situacija problematična v opuščenih
kamnolomih in na območju Vnanjih Goric, v bližini katerih je deponija Barje, saj se
številni posamezniki namesto na deponiji (kjer je storitev plačljiva) odločijo odvreči
odpadke (v jarkih) na območju Ljubljanskega barja v Vnanjih Goricah (Istenič, 2010).
Lociranost obrtnih in poslovnih dejavnosti neposredno v naseljih, kjer so stanovanjske
površine.
Neustrezno čiščenje državnih jarkov na območju Ljubljanskega barja in neurejeno
odvodnjavanje na Ljubljanskem barju, na kar je bilo opozorjeno tudi v Dolgoročnem
razvojnem programu 2005.
Obremenjevanje in onesnaževanje prsti zaradi neurejenega kanalizacijskega sistema in
sistema odtekanja meteornih vod.
Obremenjevanje in onesnaževanje kmetijskih površin in podtalnice zaradi prekomerne
uporabe gnojilnih in škropilnih sredstev.

134

•
•

Onesnaževanje zraka in prsti v prometno bolj obremenjenih območjih.
V Krajevni skupnosti Rakitna so s področja kmetijstva izpostavili naslednje probleme
(Kovačič, 2010):
 manjšanje števila kmetij
 izgubljanje avtohtone podobe kmetij in podiranje kmetijskih poslopij, če le ta
preidejo v last nekmeta, s čimer se uničuje izgled pokrajine
 zaraščanje kmetijskih zemljišč (v zadnjih štiridesetih letih naj bi se zaraslo od
50 do 60% kmetijskih zemljišč)

15.4. Dejavnosti, vezane na naravne vire
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Slaba razvitost dopolnilnih dejavnosti v kmetijstvu (z izjemo čebelarstva).
Odsotnost ekoloških kmetij v občini.
Neizvedena komasacija zemljišč, ki bi kmetom olajšala dostop do obdelovalnih
površin. Na to je bilo opozorjeno tudi v Dolgoročnem razvojnem programu 2005
Zaraščanje obdelovalnih kmetijskih površin v hribovitih delih občine.
Manjšanje deleža rodovitnih kmetijskih površin na račun novogradenj.
Konfliktnost kmetijstva z drugimi rabami v vaških jedrih.
Neizkoriščanje gospodarskega potenciala gozda (Šebenik, 2009).
Nesaniranost posameznih kamnolomov in divja odlagališča v njih.
Kmetijstvo v ravninskem delu (zlasti Ljubljansko barje, kjer je tudi delež njivskih
površin največji) je precej monokulturno (Dolgoročni razvojni program…, 2005).

15.5. Obramba ter varstvo pred naravnimi n drugimi nesrečami
•
•

Širjenje stanovanjskih površin na poplavna območja in sama lociranost nekaterih že
obstoječih stanovanjskih objektov.
Za vožnjo gasilnih vozil neprimerni cestni odseki v posameznih vaških jedrih, ki bi v
primeru požara onemogočali reševanje.

15.6. Poselitev
•
•

Razpršena gradnja.
Odsotnost večje poslovne cone (kakršna je načrtovana ob avtocesti), kamor bi lahko
tudi preselili obrtne in industrijske dejavnosti, ki se trenutno izvajajo v središčih
naselij med stanovanjskimi stavbami.

15.7. Gospodarska javna infrastruktura
•
•
•
•

Problematični cestni odseki v občini.
Neasfaltirani odseki cest v občini.
Pomanjkanje parkirišč na turistično privlačnih območjih (zlasti v naseljih Rakitna,
Jezero).
Neustrezno urejeno omrežje odvajanja komunalnih voda in vodovodno omrežje (nove
gradnje že potekajo), ki ga je potrebno prenoviti (salonitne cevi itd.) in dograditi.
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•
•
•
•
•
•

Pomanjkanje čistilnih naprav (gradnje novih so že načrtovane).
Neustrezna razvitost plinovodnega omrežja (širitev je že načrtovana).
Odsotnost mobilnega signala v nekaterih delih Rakitne in na Požarnicah v Vnanjih
Goricah (Istenič, 2010, Kovačič, 2010).
Preobremenjeno prometno omrežje, na katerem pogosto prihaja do prometnih
zamaškov (zlasti na Tržaški cesti v naselju Brezovica, po kateri se vsak dan prepelje
večje število tako delovnih migrantov kot tranzitnega prometa).
Odsotnost avtocestnega izvoza, ki bi omogočal lažji dostop prebivalcem Žabnice (in
obenem tudi Lukovice, ki leži v sosednji občini Log-Dragomer) (Dolgoročni razvojni
program…, 2005).
Odsotnost skupnega parkirišča za avtobuse in tovornjake, zaradi česar imajo
posamezni podjetniki parkirišča urejena na lastnih parcelah, na kar je bilo opozorjeno
tudi v Dolgoročnem razvojnem programu 2005.

16. RAZVOJNO UGODNE LASTNOSTI STANJA V PROSTORU
Navedene ugodne lastnosti stanja v prostoru izhajajo iz predhodno izdelane analize stanja v
prostoru.
16.1. Prebivalstvo in poselitev
•
•
•
•
•
•

Razvoj in krepitev večih naselij v občini in ne zgolj občinskega središča - naselja
Brezovica.
Ugodna lega občine Brezovica, saj meji na Mestno občino Ljubljana, ki predstavlja
pomemben zaposlitveni in izobraževalni center, obenem pa so njene številne storitve
na lahkem dosegu občanov Brezovice.
Število prebivalcev v vseh naseljih (z izjemo Planince, Dolenje Brezovice,
Podplešivice in Prevalj pod Krimom) narašča (Mlakar, 2010).
Občina ima v primerjavi z državnim povprečjem ugodnejšo starostno strukturo, saj
njen indeks staranja znaša 84,4, slovensko povprečje pa 118,0. Nižja je tudi povprečna
starost prebivalca (SI-stat podatkovni portal…, 2009).
Izobrazbena struktura prebivalstva je v primerjavi z državnim povprečjem ugodnejša.
Stopnja brezposelnosti prebivalcev je pod državnim povprečjem.

16.2. Oskrbne in storitvene dejavnosti ter omrežja družbene javne infrastrukture
•
•
•
•

Enote vrtcev in osnovnih šol so prostorsko ustrezno razmeščene, saj pokrivajo
območje celotne občine in se vseskozi širijo v skladu s potrebami prebivalcev.
Ustrezno razvejana mreža knjižnic, ki se nahajajo v naseljih Brezovica, Podpeč,
Notranje Gorice in Rakitna.
Večina večjih naselij (Brezovica, Notranje Gorice, Vnanje Gorice, Podpeč, Rakitna)
razpolaga z dvorano za kulturne dejavnosti.
V občini je zdravstvena oskrba organizirana tako na severnem (Vnanje Gorice) kot
bolj južnem polu (Podpeč) občine.
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•

Občina ima veliko razpoložljivih površin za pohodništvo in tek v naravi (območje
Ljubljanskega barja in Krimskega hribovja), z rekonstrukcijo osnovne šole na
Brezovici pa je občina pridobila zunanjo plezalno steno.

16.3. Okoljske dejavnosti
•
•

Količina komunalnih odpadkov od leta 2006 dalje rahlo upada (SI-stat podatkovni
portal…, 2010).
Ustanovitev Krajinskega parka Ljubljansko barje.

16.4. Naravna in kulturna dediščina
•

•

Območje občine ima zelo privlačno naravno krajino, saj večji del severnega dela
občine predstavlja Ljubljansko barje, južni del občine pa že sodi pod Krimsko hribovje
(z Rakitniško planoto). Zanimiv je tudi prehod Ljubljanskega barja v kraško Krimsko
hribovje, kjer so zaradi stika dveh različnih geoloških enot nastale edinstvene
geomorfološke oblike, kot je naravno jezero v naselju Jezero.
Območje Ljubljanskega barja predstavlja pomembno arheološko najdišče, zlasti ožji
pas ob Ljubljanici in paleostruga Ljubljanice, ki sta pomemben del kulturne dediščine
Slovenije.

16.5. Obramba ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
•
•

Dobro organizirana prostovoljna gasilska dejavnost.
Občina ne sodi med potresno najbolj ogrožena območja.

16.6. Gospodarska javna infrastruktura
•
•
•
•

Vse pomembnejše cestne povezave so asfaltirane, cestno omrežje pa povezuje in
omogoča lahek dostop do vseh poseljenih predelov.
V občini potekata kar dve trasi Ljubljanskega mestnega potniškega prometa, in sicer
6B, ki poteka na severnem delu občine skozi naselje Brezovica do Vnanjih Goric, ter
19B, ki poteka v južnem delu občine skozi naselji Jezero in Podpeč.
Občino preči železniški krak, ki je namenjen tako tovornemu kot potniškemu prometu
in tako prebivalcem občine predstavlja dodatno povezavo z Mestno občino Ljubljana.
Vsem prebivalcem občine je nudena možnost priključka na kabelsko televizijo
(Čuden, 2009).

16.7. Gospodarstvo
• V vseh lokalnih središčih (z izjemo Rakitne) so prisotna podjetja, ki zaposlujejo deset
ali več ljudi (Slak, 2009).
• Število podjetij v občini narašča (SI-stat podatkovni portal…, 2009).
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• Občina ima nahajališča tehničnega kamna – apnenca in dolomita, od katerih je
nekatere v preteklosti že, druge pa bi v prihodnosti lahko začela gospodarsko
izkoriščati.
• Razvitost dopolnilne dejavnosti čebelarstva, katerega izvajalci se povezujejo v
društvih Čebelarsko društvo Filip Žagar (Notranje Gorice) in Čebelarsko društvo Krim
(Kamnik pod Krimom) (Stražišar, 2009).
• Razviti sta dejavnosti lovstva in ribištva, ki se razvijata pod okvirjem Lovskega
društva Rakitna in Lovskega društva Brezovica ter Ribiške družine Barje.

17. RAZVOJNE TEŽNJE V PROSTORU IN RAZVOJNI NAČRTI OBČINE
Navedene razvojne težnje v prostoru izhajajo iz predhodno izdelane analize stanja v prostoru,
že izdelanih strokovnih podlag, katerih navedbe je bilo potrebno preveriti, upoštevani pa so
tudi ustni viri (člani občinske uprave, predstavniki Krajevnih skupnosti, predstavniki
strokovnih služb itd.), ki so seznanjeni z razvojnimi težnjami v posameznih delih občine.
V posameznem tematskem poglavju so navedeni tudi razvojni načrti občine in razvojni trendi,
kjer o njih lahko govorimo.
17.1. Prebivalstvo
Prebivalstvo narašča v vseh naseljih z izjemo Planince, Dolenje Brezovice, Podplešivice in
Prevalj pod Krimom, skupno pa se je v obdobju 1997-2008 povečalo za faktor 1,2 (Statistični
letopis…, 2010). Prebivalstvo se veča zaradi priseljevanja v območje občine (od leta 2004
dalje skupni selitveni prirast izrazito narašča (SI-stat podatkovni portal…, 2010)), desetkrat
večji pa je v primerjavi s slovenskim povprečjem tudi naravni prirastek, ki znaša 4,0
(Prebivalstvo Slovenije 2006, 2009). Z vidika socialnega položaja prebivalcev se ohranja
trend rasti mesečnih bruto plač ter izboljšanja stopnje izobrazbe prebivalstva.
Razvojni načrti občine:
-

-

Omejiti tok imigrantov, dokler rast števila prebivalstva ne bo usklajena z rastjo
družbene infrastrukture (kapacitete vrtcev in osnovnih šol) in prometnega omrežja
(prometni zamaški).
Ohranjati indeks starosti, ki dosega vrednost 84,4 (slovensko povprečje znaša 118,0)
in ga izboljšati (SI-stat podatkovni portal…, 2010).
Ohranjanje (v primerjavi s slovenskim povprečjem) razmeroma ugodne starostne
strukture prebivalstva.
Nadaljevati trend izboljšanja izobrazbene strukture prebivalstva (število študentov je v
desetletju 1999-2009 naraslo za faktor 1,75 (Statistični letopis…, 2010)). Glede na
slovensko povprečje ima občina tudi nadpovprečno število diplomantov na 1000
prebivalcev (v letu 2008 8,91, slovensko povprečje pa je bilo 8,36) (SI-stat podatkovni
portal: Diplomanti terciarnega izobraževanja, 2010).
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-

-

Zmanjšati stopnjo registrirane brezposelnosti, ki je od 2. polovice leta 2008 v porastu.
Stopnja registrirane brezposelnosti (6,2%) je sicer v primerjavi s slovenskim
povprečjem nižja (SI-stat podatkovni portal…, 2010).
Nadaljnja rast mesečnih bruto plač (sam prihodek se je v obdobju 1999-2009 več kot
podvojil).
Prebivalcem zagotavljati čim večjo kakovost življenja, posebno pozornost pa nameniti
invalidom in ljudem s posebnimi potrebami (Dolgoročni razvojni program…, 2005).

17.2. Stanovanja
V zadnjem desetletju se je število stanovanjskih enot v občini povečalo, in sicer v obdobju
2002-2008 za skupno 395 stanovanjskih enot (SI:stat podatkovni portal…, 2010). Delež 3- in
več-sobnih stanovanj v občini ostaja nadpovprečen (Statistični letopis 2009, 2010).
Razvojni načrti občine:
-

-

Nova stanovanja graditi v skladu s povpraševanjem na trgu in ne »na zalogo«.
Gradnja zgolj enostanovanjskih hiš (v skladu s potrebami), ki naj bodo v skladu z
morfologijo in arhitekturo naselij. Glede na obstoječe občinske prostorske izvedbene
akte je dovoljena le gradnja enostanovanjskih hiš.
Stanovanjske objekte graditi znotraj že obstoječih zazidalnih otokov in jih »zapolniti«,
kar je bila tudi ena od razvojnih usmeritev v Dolgoročnem razvojnem programu 2005.
Stanovanjsko gradnjo usmerjati v tista območja, ki so z vidika ohranjanja naravnih in
kulturnih potencialov manj pomembna.

17.3. Gospodarstvo
Pričakovana je nadaljnja krepitev gospodarstva terciarnega sektorja (povečanje števila podjetij
v obdobju 1999-2007 za 24,5% (SI:stat podatkovni portal…, 2009)) in števila zaposlenih v
njem (v obdobju 1999-2007 za 39,2% (SI:stat podatkovni portal…, 2009)).
Razvojni načrti občine:
- Spodbujanje razvoja obrtno-poslovnih in proizvodnih dejavnosti, ki so v občini v
porastu in nadaljnja rast števila podjetij in števila zaposlenih v njem.
- Nuditi več delovnih mest prebivalcem z univerzitetno izobrazbo (višjo izobrazbo ima
5,5% prebivalstva, visoko 6,8%, podiplomski študij pa je končalo 1,2% prebivalstva
(Popis 2002, 2009)) in delovnih mest nasploh.
17.3.1. Industrija in obrt
V prostoru občine zaradi trenda naraščanja števila podjetij in razvoja obstoječih obstaja težnja
po širjenju območij, ki bi bili namenjeni zgolj ali predvsem gospodarski dejavnosti. Večje
gospodarske objekte se zato poskuša umeščati v okoljsko manj ranljiv prostor in s posegi v
prostor čim manj ogrožati naravno in kulturno dediščino. Kjer to ni mogoče, se izvajajo
preventivni ukrepi, s katerimi se zmanjša škodljiv poseg v prostor.

139

Razvojni načrti občine:
•
•
•
•

Nadaljnje spodbujanje delovanja različnih manjših obrtnikov.
Spodbujanje razvoja obrtnikov, ki bi se ukvarjali z domačo ali umetno obrtjo
(trenutno jih v občini ni) (Regionalne zasnove prostorskega razvoja…, 2003).
Selitev obrtnih in industrijskih dejavnosti izven stanovanjsko-poselitvenega
območja.
Gradnja novih obrtno-poslovnih con:
• Spodbujanje razvoja novih obrtno-poslovnih con (potrebo po ureditvi večje
obrtno-poslovne cone je izpostavil že Dolgoročni razvojni program 2005), ki
naj se gradijo na okoljsko manj ranljivih območjih (gradnjo usmerjati v tista
območja, ki so z vidika ohranjanja naravnih in kulturnih potencialov manj
pomembna):
 Izgradnja obrtno-poslovne cone na območju ob avtocesti v naselju
Brezovica, kar je bilo predvideno tudi v Dolgoročnem razvojnem programu
2005. Ureditev cone naj bi potekala v sklopu izgradnje novega
avtocestnega priključka (Slana, 2010).
 Gradnja nove s širitvijo že obstoječih površin, namenjenih za poslovno
dejavnost, v Kamniku pod Krimom (poslovna cona, v kateri se nahajajo
prostori podjetja Akrapovič) (Stražišar, 2010).
 Širitev že obstoječih proizvodnih površin podjetja Hoja v Podpeči
(Stražišar, 2010).
• V obstoječih obrtno-poslovnih conah posodobiti komunalno infrastrukturo.
• Zmanjšati hrupno obremenjenost prebivalcev v bližini območij z obrtnoposlovnimi in servisnimi dejavnostmi.
• Izkoristiti bližino državnega središča Ljubljana, ki predstavlja veliko
potencialno tržišče.

17.3.2. Turizem
Turizem kot gospodarska dejavnost ostaja neprioritetna panoga, saj ni razvita ustrezna
infrastruktura za to dejavnost, niti v sami bližnji prihodnosti niso načrtovani konkretni
projekti, ki bi pospešili razvoj te panoge. V občini izletniški turizem ostaja prevladujoča in
praktično edina prisotna oblika turizma, saj s hotelom razpolagajo le na Rakitni (nov hotel je
bil odprt oktobra 2010).
Razvojni načrti občine:
• Razvoj izletniškega in okolju prijaznega turizma na območju Krimskega hribovja,
Rakitniške planote in Ljubljanskega barja. Zlasti je potrebno bolj učinkovito izkoristiti
bližino Ljubljane.
• Povečanje opremljenosti občine s prenočitvenimi zmogljivostmi, zlasti v naseljih
Rakitna in Brezovica.
• Izkoristiti lego ob avtocesti Ljubljana-Koper in spodbujati razvoj tranzitnega turizma.
• Pospešiti razvoj kmečkega turizma. V Krajevni skupnosti Rakitna se nadejajo, da bo
novi hotel na Rakitni, katerega gradnja je bila končana v mesecu septembru 2010,
pospešil tudi razvoj kmečkega turizma (Kovačič, 2010).
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• Ureditev različnih tematskih poti o naravni in kulturni dediščini (na območju
Ljubljanskega barja, Krimskega hribovja, Rakitniške planote), kar je bilo predlagano
tudi v okviru Dolgoročnega razvojnega programa 2005. V Krajevni skupnosti Rakitna
so izrazili željo po ureditvi botanične učne poti. Le ta bi se lahko povezala s kraško
učno potjo, ki bi jo bilo potrebno na novo urediti (Kovačič, 2010).
• Ureditev muzeja na temo Ljubljanskega barja (naravna in kulturna dediščina dediščina mostiščarjev, Rimljanov, Ilirov), ki je bil predviden že v Dolgoročnem
razvojnem programu 2005. Možne lokacije za muzej so v naseljih Jezero, Podpeč,
Notranje Gorice in Prevalje. V Krajevni skupnosti Notranje Gorice so podali možnost,
da bi v primeru ureditve koliščarskega naselja tu hkrati razvijali tudi turizem na temo
kulturnika Janeza Jalna (Čuden, 2010), željo po vzpostaviti koliščarskega naselja pa je
izrazila tudi Krajevna skupnost Podpeč-Preserje (Stražišar, 2010).
• Med naravnimi danostmi Krajinskega parka Ljubljansko barje za razvoj okolju
prijaznega turizma koristiti Podpeško jezero (jezero s kraškim izvirom in podzemnim
lijakastim odtakanjem; ponuja možnost ribolova, v poletnem času pa je urejeno tudi
kopališče), Podpeški kamnolom (temno siv apnenec, ki vsebuje bele lupine fosilnih
školjk) in Goriški mah (največje in najbolj ohranjeno visoko barje na območju
Ljubljanskega barja, ki se nahaja v bližini vasi Goričica pod Krimom) (Dolgoročni
razvojni program…, 2005).
• Za razvoj turizma učinkoviteje koristiti jezero na Rakitni.
• Urediti kolesarske poti za razvoj rekreativnega turizma in jih promovirati.
• Ureditev izposojevalnice koles v Vnanjih Goricah, ki bi po ureditvi kolesarskih poti na
območju Ljubljanskega Barja lahko predstavljale izhodiščno točko (Istenič, 2010).
• Ureditev avtokampa na območju naselja Vnanje Gorice (možna lokacija je v bližini
končne postaje avtobusne linije 6B Ljubljanskega potniškega prometa), saj bi Vnanje
Gorice lahko predstavljale izhodiščno točko za turistične oglede Ljubljane (povezava z
linijo mestnega potniškega prometa, zgrajena pa bo tudi železniška postaja) (Istenič,
2010).
• Spodbujati razvoj izletniškega pohodniškega turizma na območju Krimskega hribovja
in Rakitniške planote ter obenem urediti ustrezne utrjene pešpoti, za kar se zavzemajo
tudi v Krajevni skupnosti Rakitna (Kovačič, 2010), obenem pa je ureditev pešpoti
predlagal tudi Dolgoročni razvojni program 2005. Z ureditvijo utrjenih pešpoti bi se
preprečilo potno erozijo in uničenje vegetacije.
• V Krajevni skupnosti Podpeč-Preserje so izrazili željo po obnovi sušilnice sadja v
naselju Planinca, s čimer bi se tudi ohranila kulturna dediščina. Prenovili bi tudi
pomožni župnijski objekt na Sv. Ani in ga rekonstruirali v turistični objekt (Stražišar,
2010).
• Vzpostaviti program plovnosti Ljubljanice, kar je bilo kot eden od načrtov razvoja
občine navedeno tudi v Dolgoročnem razvojnem programu 2005.
• Celovito razvijati zdraviliški turizem v Krajevni skupnosti Rakitna, v kateri naj se
razvija zdraviliška vas (Dolgoročni razvojni program…, 2005), za katero je potrebno
rezervirati prostor (Kovačič, 2010). Zdraviliška vas naj bi imela tako letno kot zimsko
pestro ponudbo, ki bi slonela na naravnih in klimatskih značilnostih Rakitniške
planote, ki so ugodne za različne pljučne bolnike in imajo zdravilni učinek nasploh.
Potencialnim turistom bi nudila možnost zdravega preživljanja časa v naravi, razvijali
pa bi okolju prijazen turizem. Zdraviliški ponudbi bi priključili tudi možnosti različnih
ogledov turistično atraktivnih točk v bližini – Iški vintgar, soteska Zale, Krim, rimski
obrambni zid, kraški pojavi (zlasti jame) itd. (Program celostnega razvoja KS Rakitna,
2004).
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• Širjenje zdraviliške dejavnosti Mladinskega klimatskega zdravilišča na Rakitni, ki bi
se usmerilo tudi v turistično (tržno) dejavnost (Rasperger, 2009).
• Ureditev nordijskega centra na Rakitni, ki bi nudil možnost teka na smučeh (na progah
po Rakitniški planoti), smučanja (na Novaški gori) in skakanja (skakalnica »Plahanov
laz«) (Čuden, 2010, Dolgoročni razvojni program…, 2005).
• Spodbujanje razvoja lovskega in ribiškega turizma. Zlasti je potrebno razvijati
polharski turizem (kar je navedeno tudi v Dolgoročnem razvojnem programu 2005),
kar se v določeni meri na območju Rakitne že odvija.
• Spodbujanje razvoja različnih športov v turistične namene: balonarstvo, jahanje,
letalstvo, čolnarjenje (ker vzletišče poteka v bližini Ljubljanice, je posege v naravo
potrebno načrtovati čimbolj premišljeno) (Dolgoročni razvojni program…, 2005).
• Obnovitev in ponovna ureditev gozdne učne poti na Rakitni, ki sta jo upravljala Zavod
za gozdove RS in Mladinsko klimatsko zdravilišče (Kovačič, 2010).
• Ureditev razgledišč na vrhovih Sv. Ana, Žalostna gora in Sv. Jakob, ki na južni strani
obrobljajo Ljubljansko barje. Kot ena od možnosti razvoja turizma je bila ureditev
razgledišč podana že v okviru Dolgoročnega razvojnega programa 2005, vendar se na
tem področju ni naredilo veliko.
• Še naprej razvijati gostinstvo in ga ohranjati.
• Razvijati sekundarno turistično infrastrukturo, kot so smerokazi, kolesarske in
sprehajalne poti, obeležitve, pločniki itd., kar je tudi eden od načrtov v Dolgoročnem
razvojnem programu 2005.
• Ob arheoloških ostankih nekdanjega zapornega rimskega zidu urediti zgodovinsko
učno pot, ki bi bila obenem tudi pohodna (s tem projektom se je ukvarjalo društvo
Claustra Alpium Iiuliarium). Pri projektu naj se občina poveže tudi z ostalimi
občinami (pot ob rimski zapori poteka od Velikih Lašč, ob Zali, Iški, čez Rakitniško
planoto) (Kovačič, 2010). Ureditev nekdanjega zapornega rimskega zidu je bila ena od
razvojnih načrtov občine že v okviru Dolgoročnega razvojnega programa 2005, vendar
zaenkrat še ni uresničena.
• Oživitev turističnega društva in turistično-informacijskega centra na Rakitni (Kovačič,
2010) ter spodbujati nadaljnjo delovanje turistično-informacijskega centra v Podpeči.
17.3.3. Kmetijstvo
V občini se izvajajo načrtovane komasacije kmetijskih zemljišč, katerih realizacija pa ne bo
kmalu zaključena. Tudi vnaprej se s subvencijami spodbuja ukvarjanje kmetov z dopolnilnimi
dejavnostmi, kot je npr. čebelarstvo.
Razvojni načrti občine:
• Izvedba komasacije zemljišč, s čimer bodo imeli kmetje olajšan dostop do svojih
parcel. Na območju naselja Brezovica je komasacijo potrebno izvesti na kmetijskih
zemljiščih južno od železnice (zavzemajo 80 ha) (Dolgoročni razvojni program…,
2005).
• V kmetijstvu se posluževati ekoremediacij (Regionalna zasnova prostorskega
razvoja…, 2003).
• Spodbujanje razvoja ekoloških kmetij (trenutno v občini ni ekoloških kmetij, je pa
nekaj kmetij v preusmerjanju v ekološko kmetijstvo), kar je med razvojnimi načrti
navedeno tudi v Dolgoročnem razvojnem programu 2005.
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• Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, ki bi lahko pripomogle k
večjemu ekonomskemu doprinosu kmetijstva (nadaljnje spodbujanje razvoja
čebelarstva s subvencijami).
• Spodbujanje razvoja novih oblik kmetovanja: polžereje, gojenja začimb, gojenja
zdravilnih zelišč (Dolgoročni razvojni program…, 2005).
• Spodbujanje razvoja kmečkega turizma (skromno razvito le na območju Rakitne).
• Izboljšati starostno in izobrazbeno strukturo gospodarjev na družinskih kmetijah.
• Ohranjanje najboljših kmetijskih zemljišč (s posebnim poudarkom na območju
Ljubljanskega barja, kjer je tudi delež njiv največji).
• Spodbujati razvoj zelenjadarstva (vrtnarstva) in cvetličarstva, saj se trenutno z
zelenjadarstvom v občini ukvarja ena kmetija, s cvetličarstvom pa dve.
• Preprečevati zaraščanje kmetijskih zemljišč.
• Kjer prevladuje bivalna funkcija in gre za gosto strnjeno pozidavo, preseliti kmetije na
rob naselja, kar je bila tudi ena od razvojnih usmeritev v Dolgoročnem razvojnem
programu 2005. Zlasti je to problematično v posameznih vaških jedrih.
• Ohranjanje ruralnega videza naselij in vaških jeder, kar je tudi eden od razvojnih
načrtov v Dolgoročnem razvojnem programu 2005.
• Spodbujati medsebojno povezovanje kmetov (skupni obrati, trženje, mehanizacija,
izobraževanje), ki bo pripomoglo k razvoju kmetijstva (Razvojni program
podeželja…, 2004).
• Organiziranje kmetijske tržnice (Kovačič, 2010).
• Krajevna skupnost Rakitna je izrazila željo, da naj se (po določenih kriterijih)
aktivnim kmetijam namenska raba dela zemljišč povrne nazaj iz stavbne v kmetijsko
(Kovačič, 2010).
17.3.4. Gozdarstvo
Gozdarstvo v občini ostaja manj pomembna gospodarska panoga, ki pa bi se jo dalo v
prihodnosti za gospodarske namene bolj učinkovito izkoriščati, saj se na območju Krimskega
hribovja nahaja veliko gospodarskega gozda, ki nima posebnega varovalnega pomena.
Razvojni načrti občine:
• Spodbujati smotrno uporabo gozdov v gospodarske namene in učinkovitejše
izkoriščanje lesne biomase. Zlasti se je potrebno zavedati, da gozd predstavlja tudi
pomemben gospodarski vir, ki ga trenutno v občini ne izkoriščajo optimalno.
• Ohranjanje socialnega in varovalnega pomena gozdov (varovalnih gozdov in gozdov s
posebnim pomenom).
• V Krajevni skupnosti Rakitna je želja po večji izrabi biomase za pridobivanje toplote
in v ta namen vzpostavitvi centralne toplotne postaje. Obenem želijo spodbujati
predelavo lesa kot dopolnilno dejavnost (Kovačič, 2010).
17.3.5. Lovstvo in ribištvo
Lovstvo in ribištvo sta v prostoru prisotni kot športno rekreativni dejavnosti in kot taki se ju
bo ohranjalo.
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Razvojni načrti občine:
•
•

Prenova in ureditev objektov lovskega doma na Brezovici in Rakitni.
Spodbujati nadaljnji razvoj lovstva in ribištva, ob čemer bi ju lahko razvijali kot šport
v turistične namene.

17.3.6. Rudarstvo
Obstoječi kamnolomi v občini niso več aktivni in so večinoma sanirani, čeprav občina ima
potenciale za ponoven razvoj rudarske dejavnosti. V sanacijo kamnolomov v Podpeči,
Kamniku in Notranjih Goricah se bo finančno vlagalo, ostale še nesanirane kamnolome oz.
kope pa prepustilo samosanaciji.
Razvojni načrti občine:
• Odkup kamnoloma v središču Notranjih Goric (Čuden, 2010).
• Sanacija kamnolomov v Podpeči, središču Notranjih Goric in na območju naselja
Notranje Gorice, Preserje, na območju naselja Vnanje Gorice in Gorenje Brezovice.
Občina v sanacijo in rekultivacijo kamnolomov, z izjemo kamnolomov v Podpeči,
Kamniku in Notranjih Goricah, v prihodnosti ne namerava vlagati finančnih sredstev,
sodelovala pa bo z vidika priprave prostorskih aktov. Financiranje sanacije in
rekultivacije bo v domeni privatnega kapitala (Šebenik, 2010).
• Preprečevanje odlaganja odpadnega materiala v kamnolomih na območju naselja
Vnanje Gorice. Želja občine je v vseh opuščenih kamnolomih preprečiti nastajanje
divjih odlagališč.
• Spodbujanje razvoja dejavnosti žganja apna (Dolgoročni razvojni program…, 2005,
Razvojni program podeželja…, 2004).

17.4. Poselitev
Prostorsko ekspanzijo doživljajo skorajda vsa naselja v občini, občina po ostaja nadpovprečno
gosto poseljena, saj tu živi povprečno 115,7 preb./km2 (Statistični letopis 2009, 2010). Dobra
polovica (59,8%) prebivalstva živi v območju aglomeracije Brezovica - Vnanje Gorice Notranje Gorice, ki predstavljajo najmočnejši poselitveni pol v občini. Obstoječo razpršeno
poselitev se sicer ohranja, vendar se teži k temu, da se v prihodnje ne bi širila. Sama vaška
jedra se ohranjajo in usmerjajo v prenovo oz. obnovo.
Razvojni načrti občine:
-

-

-

Nadaljnja delitev funkcij aglomeracije Podpeč-Preserje-Kamnik in krepitev te
aglomeracije, ki naj se razvija kot pomembnejše lokalno oskrbno središče. K
aglomeraciji Podpeč-Preserje-Kamnik se priključuje tudi naselje Jezero.
Nadaljnja krepitev somestja Brezovica-Vnanje Gorice-Notranje Gorice. Brezovica
ostaja osrednji centralni kraj, Vnanje in Notranje Gorice pa je potrebno bolje
opremiti.
Krepitev vseh oskrbnih središč s funkcijami in družbeno infrastrukturo.
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-

-

-

-

Sanacija razpršene gradnje in preprečevanje širjenja ter nastajanja nove razpršene
gradnje.
Z novogradnjami (enostanovanjske hiše) »zapolniti« že obstoječe zazidalne ureditvene
otoke (kar je bilo predvideno tudi v Dolgoročnem razvojnem programu 2005), zlasti
pa preprečevati gradnjo na območju Ljubljanskega barja.
Izrazita potreba po gradnji in ureditvi večje obrtno-poslovne cone (kakršna je
načrtovana ob avtocesti), ki jo je predvidel že Dolgoročni razvojni program 2005.
Industrijske in obrtne obrate preseliti izven stanovanjskih območij v novo nastale
obrtno-poslovne cone.
Obstoječe kmetije, ki svojo dejavnost opravljajo v središču stanovanjskih območij,
preseliti na primerno mesto na robu naselja, kar je bilo med razvojnimi načrti navajano
tudi v Dolgoročnem razvojnem programu 2005.
Prenova in ureditev vaških jeder v vseh naseljih v občini. Krajevna skupnost Rakitna
je izdelala vsebinsko zasnovo projekta »Vaško jedro Rakitna«, ki naj bi bil realiziran v
letih 2012 in 2013 in ki med drugim obsega ureditev vaškega trga pred cerkvijo,
župniščem in domom krajevne skupnosti, ureditev nadstreška pri poslovilni vežici,
ureditev zelenice pred podružnično osnovno šolo in vrtcem, ureditev dostopne poti do
nove knjižnice in kulturnice ter rekonstrukcijo in obnovo fasad in streh na objektih, ki
obkrožajo osrednji trg, v izvornem slogu (Krajevna skupnost Rakitna, 2010).
V Krajevni skupnosti Rakitna so izrazili željo po ohranjanju razložene oblike naselja
in zaselkov. Obenem naj se ohranjajo obstoječe kmetije in gospodarska poslopja, ki
prispevajo k avtentičnemu izgledu pokrajine (zlasti so problem nekmetje, ki kmetijska
poslopja podirajo). Zavzemajo tudi stališče in težnjo, naj se aktivnim kmetom del
stavbnih zemljišč povrne nazaj v kmetijska zemljišča (glede na namensko rabo)
(Kovačič, 2010).

17.5. Omrežja družbene javne infrastrukture

17.5.1. Oskrbne dejavnosti
V skladu z demografskimi trendi se bo širila tudi mreža oskrbnih storitev, ki pa je
koncentrirana na aglomeracijo Brezovica - Vnanje Gorice - Notranje Gorice in aglomeracijo
Podpeč - Kamnik – Preserje, h kateri se priključuje tudi naselje Jezero. V ostalih naseljih, z
izjemo Rakitne, se mreža oskrbnih dejavnosti ne širi. Zlasti se v prostoru kaže potreba po
izgradnji večjega centra za opravljanje različnih storitev, ki bi bil lociran v občinskem
središču.
Razvojni načrti občine:
-

-

Izgradnja trgovskega centra na območju med avtocesto in Tržaško cesto v naselju
Brezovica (nasproti gasilnega doma v naselju Brezovica) (Štravs, 2010), ki ga ja
predvidel tudi Dolgoročni razvojni program 2005. Možna je tudi izgradnja trgovskega
centra v okviru novega avtocestnega priključka (Slana, 2010).
Ureditev in izgradnja stavbnega kompleksa v naselju Brezovica, kjer bodo prebivalci
lahko koristili različne javne storitve (sedež občinske uprave, notarske pisarne,
nudenje različnih storitvenih dejavnosti). Kompleks je bil predviden že v
Dolgoročnem razvojnem programu leta 2005, vendar ideja še ni uresničena.
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-

-

Preselitev poštnega urada na Rakitni v pritličje doma krajevne skupnosti (v sklopu
projekta »Vaško jedro Rakitna«; projekt naj bi bil zaključen v letu 2011 ali 2012)
(Krajevna skupnost Rakitna, 2010). Preselitev poštnega urada bo možna, ko bo iz
pritličja doma krajevne skupnosti preseljena knjižnica (Kovačič, 2010).
Demografsko ogrožena območja, med katere se glede na demografske trende uvrščata
naselji Planinca in Dolenja Brezovica, se bo ohranjalo na obstoječi stopnji
opremljenosti.

17.5.2. Zdravstvo
Omrežje zdravstvene infrastrukture je sicer primerno umeščeno v prostoru in dostopno
občanom, vendar bo potrebna okrepitev njegove zmogljivosti z širjenjem obstoječih kapacitet
ali izgradnjo novih. V skladu z demografskimi trendi bo v prihodnosti potrebno povečati tudi
število zdravstvenega osebja.
Razvojni načrti občine:
-

V skladu z demografskimi trendi (rast števila prebivalstva) povečati zdravstvene
kapacitete:
• Povečanje kapacitet zdravstvenega doma v Vnanjih Goricah (dolgoročen projekt).
Kot možni rešitvi sta izpostavljeni sanacija prostorov obstoječega zdravstvenega
doma ali selitev na novo lokacijo (Čuden, 2010, Smrekar, 2010).
• Z gradnjo Doma za starejše občane v Notranjih Goricah se bo del zdravniške
oskrbe iz zdravstvenega doma v Vnanjih Goricah preselil v Notranje Gorice, kjer
bo (v prostorih Doma za starejše občane) deloval zdravnik splošne medicine
(Šebenik, 2010).
• V Krajevni skupnosti Rakitna so izrazili željo, da bi vsaj enkrat tedensko v naselju
delovala ambulanta za splošno medicino. Zdravnik bi lahko koncesijo pridobil v
okviru Mladinskega klimatskega zdravilišča ali kasneje v okviru Centra za varstvo
starejših in pomoč na domu (Kovačič, 2010).

17.5.3. Specializirano zdravstvo
V občini se tudi vnaprej specializirano zdravstvo ne bo razvijalo (Smrekar, 2010), saj zaradi
zdravstvenih storitev v sosednji Mestni občini Ljubljana to ni potrebno. Svojo ponudbo širi in
razvija le Mladinsko klimatsko zdravilišče na Rakitni.
Razvojni načrti občine:
-

Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna (Rasperger, 2009):
• Vizija mladinskega klimatskega zdravilišča je ostati javni zdravstveni zavod,
namenjen otrokom in mladostnikom, za programe s področja obolenja dihal in
motenj hranjenja in/ali čustvenih motenj, ostale proste kapacitete
pa nuditi različnim ciljnim skupinam (šole, društva, itd.) in tako razvijati tudi
turistično dejavnost. Zdravstvena in tržna dejavnost se naj medsebojno
dopolnjujeta.
• Zdravilišče je potrebno obnoviti.
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17.5.4. Socialno varstvo
Na območju občine se širijo kapacitete za izvajanje socialnega varstva, zlasti z vidika gradnje
domov za ostarele in varovanih stanovanj, za kar so že izdelani posamezni projekti, gradnja
doma v Notranjih Goricah pa se je že pričela oktobra 2010. Občina iz tega vidika sledi
potrebam svojih občanov in tudi prebivalcev drugih občin.
Razvojni načrti občine:
-

-

Gradnja domov za ostarele:
• V fazi izgradnje je dom za ostarele in varovana stanovanja v Notranjih Goricah,
katerih kapacitete bodo zadoščale za 240 oseb (Čuden, 2010).
• Želja po gradnji doma za starejše občane v Preserju, ki bo lahko nastanil 60 oseb
(Stražišar, 2010).
• Izgradnja doma za starejše občane in varovanih stanovanj na območju ob nekdanji
primestni železnici Ljubljana-Vrhnika (v smeri proti Vnanjim Goricam ob Cesti z
grabnom) v naselju Brezovica, kar je bilo predvideno že v Dolgoročnem
razvojnem programu 2005. Območje je za gradnjo takega objekta primerno, saj so
v neposredni bližini mnogi objekti, ki nudijo storitve (Slana, 2010). Projekt je v
idejni fazi, kot razvojna točka pa je bila izražena že v Dolgoročnem razvojnem
programu 2005, vendar se ni uresničila.
• Izgradnja centra za varstvo starejših in pomoč na domu na Rakitni (kot razvojna
možnost je bila izražena že v Dolgoročnem razvojnem programu leta 2005), ki bi
lahko deloval kot podružnica novega doma za starejše občane v Notranjih Goricah.
Sicer bi center za varstvo starejših in pomoč na domu nudil tudi manjše število
prenočišč (največ 30 postelj). Izgradnja časovno še ni opredeljena, sledila pa bi
najverjetneje gradnji doma za starejše občane v Notranjih Goricah, Vnanjih
Goricah in Preserju (težnja je do leta 2016) (Kovačič, 2010).
• Gradnja varovanih stanovanj in doma za starejše v Vnanjih Goricah (gre zgolj za
idejni projekt, ki časovno še ni opredeljen) (Istenič, 2010).
Povečati fond kadrovskih in socialnih stanovanj v občini.

17.5.5. Izobraževanje
Število otrok v občini se zaradi priseljevanja (samo v letu 2008 se je priselilo 246 oseb (SIstat-podatkovni portal…, 2010)) povečuje (bolj, kot bi se le z naravno rastjo prebivalstva),
zato gradnja infrastrukture za družbene dejavnosti pogosto ne zmore slediti stanovanjskim
novogradnjam. Kljub širjenju že obstoječih in graditvi novih objektov za izobraževalne
namene kapacitete še zmeraj niso povsem ustrezne, zato se že pripravljajo projekti širitve enot
vrtca v Vnanjih in Notranjih Goricah ter Brezovici in širjenje kapacitet Podružnične osnovne
šole Notranje Gorice in Jezero.
Razvojni načrti občine:
-

Povečanje kapacitet vrtcev (Vrtci Brezovica se delijo na enote Brezovica, Vnanje
Gorice, Notranje Gorice, Podpeč in Rakitna) zaradi naraščanja števila otrok, kar je
deloma tudi posledica starostne strukture imigrantov:
• Povečanje kapacitet Enote Vnanje Gorice (tudi sedež uprave vrtca), za kar je že
izdelan projekt širitve vrtca za dva oddelka z izdanim gradbenim dovoljenjem, ki
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-

-

bo dolgoročno realiziran, ko se bo pokazala nujna potreba po izgradnji (Smrekar,
2010).
• Povečanje kapacitet Enote Notranje Gorice, ki bi s širitvijo postal 5-oddelčen.
Občina za leto 2011 načrtuje gradnjo novega vrtca v Notranjih Goricah, projekt pa
naj bi bil zaključen do leta 2013 (Smrekar, 2010).
• Povečanje kapacitet Enote Brezovica s preselitvijo in hkratno širitvijo vrtca (Slana,
2010).
Povečanje kapacitet osnovnih šol (OŠ Brezovica s podružnično OŠ Notranje Gorice
ter OŠ Preserje s podružničnima OŠ Jezero in Rakitna), ravno tako zaradi naraščanja
števila otrok v občini:
• Rekonstrukcija Podružnične osnovne šole Notranje Gorice (po končani gradnji
vrtca v Notranjih Goricah) in izgradnja manjše telovadnice za potrebe vrtca
(Čuden, 2010, Smrekar, 2010).
• Selitev Podružnične osnovne šole Jezero na novo lokacijo in hkratno povečanje
kapacitet OŠ. Obstaja tudi možnost, da se Osnovno šolo Jezero preselili v prostore
Osnovne šole Preserje (Smrekar, 2010).
Izolacija ter obnova fasade in zamenjava oken na Podružnični osnovni šoli Rakitna (v
sklopu projekta »Vaško jedro Rakitna«; projekt naj bi bil zaključen v letu 2011 ali
2012) (Krajevna skupnost Rakitna, 2010). Šolska telovadnica in zunanje igrišče bosta
deležni manjše prenove oz. obnove (Kovačič, 2010).

17.5.6. Kultura
Občina je glede na potrebe primerno opremljena z objekti za izvajanje različne kulturne
dejavnosti, saj imajo dvorano za kulturno dejavnost naselja Brezovica, Notranje Gorice,
Vnanje Gorice, Podpeč in Rakitna, ter s knjižnicami (v naseljih Brezovica, Notranje Gorice,
Podpeč in Rakitna), tudi vnaprej pa se bo infrastrukturo adaptiralo, posodabljalo in po potrebi
dograjevalo.
Razvojni načrti občine:
-

-

-

Povečati opremljenost naselij z muzeji in galerijami:
• muzej na temo Ljubljanskega barja (predstavitev kulturne in naravne dediščine),
kar je bilo med razvojne načrte uvrščeno tudi v Dolgoročnem razvojnem programu
2005
Ohranjati obstoječo in obenem širiti mrežo kulturnih društev.
Ohranjati obstoječo in obenem širiti ponudbo kulturnih prireditev (kulturna prireditev
Kulturno močvirje, Ex tempore itd.) v občini.
Izgradnja dvoran za kulturno dejavnost:
• Izgradnja dvorane za kulturno dejavnost v naselju Rakitna (težnja je dvorano
zgraditi na območju za osnovno šolo do konca leta 2018) (Kovačič, 2010).
• Izgradnja večnamenske dvorane (namenjena tako kulturnim kot športnim
dejavnostim) na območju Krajevne skupnosti Podpeč-Preserje (Stražišar, 2010).
Vzdrževanje in sanacija obstoječih kulturnih domov na območju občine.
Organizacija glasbene šole (Čuden, 2010).
Prenova (fasade in notranjosti) kulturnega doma v Podpeči (Stražišar, 2010).
Ureditev knjižnice in kulturnice v mansardi vrtca na Rakitni v sklopu projekta »Vaško
jedro Rakitna« (projekt naj bi bil zaključen v letu 2013 ali 2014) (Krajevna skupnost
Rakitna, 2010).
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-

-

-

Postavitev obnovljenega starega kozolca na Rakitni in ureditev lokalne etnografske
zbirke v njem v sklopu projekta »Vaško jedro Rakitna« (projekt naj bi bil zaključen v
letu 2011 ali 2012) (Krajevna skupnost Rakitna, 2010).
Ureditev prostorov (v že obstoječih objektih) za potrebe krajevnih društev na Rakitni v
sklopu projekta »Vaško jedro Rakitna« (projekt naj bi bil zaključen v letu 2011 ali
2012) (Krajevna skupnost Rakitna, 2010).
Izgradnja dvorane (na lokaciji nad podružnično osnovno šolo) na Rakitni v sklopu
projekta »Vaško jedro Rakitna« (projekt naj bi bil zaključen v letu 2011 ali 2012)
(Krajevna skupnost Rakitna, 2010).

17.5.7. Šport in rekreacija
Občina nima večje pokrite dvorane za športne dejavnosti in tudi sicer ji primanjkuje površin
za dvoranske športe, zato je pričakovana izgradnja telovadnice na območju naselja Brezovica,
nato pa po potrebi tudi v drugih naseljih (npr. v Podpeči, saj bi tako imela »svojo« dvorano za
športne dejavnosti tako severna kot južna polovica občine). Površin za rekreacijo v naravi je
veliko, urediti pa je potrebno kolesarske poti, ki na območju občine niso definirane.
Razvojni načrti občine:
-

-

-

-

Povečati opremljenost naselij z infrastrukturo za športne dejavnosti (tako notranjih kot
zunanjih):
• Občina se zavzema za izgradnjo večnamenske športne dvorane v naselju
Brezovica (na območju med nekdanjo primestno železnico in osnovno šolo
(Slana, 2010)), vendar trenutno za to nima ustreznih finančnih sredstev (Šebenik,
2009).
• Ureditev in obnovitev smučišča na Novaški gori na območju naselja Rakitna.
Težnja občine je na Rakitni urediti Nordijski center, ki bi vključeval ponudbo
smučišča na Novaški gori, teka na smučeh na območju Rakitniške planote in
skakalnico »Plahanov laz« (Čuden, 2010).
• Gradnja skakalnice »Plahanov laz« (Čuden, 2010).
• Izgradnja večnamenske dvorane (namenjena lahko tako kulturnim kot športnim
dejavnostim) na območju Krajevne skupnosti Podpeč-Preserje (Stražišar, 2010).
• Šolska telovadnica in zunanje igrišče na Rakitni bosta deležni manjše prenove oz.
obnove (Kovačič, 2010).
Na Pristavi ob Ljubljanici zgraditi pristanišče (pomol itd.) za čolne in opremo,
namenjeno okolju prijazni športni aktivnosti, za kar se zavzema tudi Krajevna
skupnost Podpeč-Preserje (Stražišar, 2010).
Ureditev večjega občinskega športnega parka z notranjimi in zunanjimi športnimi
površinami.
Ureditev kolesarskih poti na območju celotne občine.
Ureditev rekreativnih utrjenih pešpoti (tudi trim steze) na območju Krimskega
hribovja, Rakitniške planote in Ljubljanskega barja, na kar so opozorili v Krajevni
skupnosti Rakitna (Kovačič, 2010). Ureditev pešpoti in trimstez je bil tudi eden od
razvojnih načrtov v Dolgoročnem razvojnem programu 2005.
Ureditev skejt parka v območju naselja Notranje Gorice (lahko v okviru obstoječega
športnega parka Jama) (Čuden, 2010).
Izgradnja manjše telovadnice za potrebe vrtca v Notranjih Goricah (Čuden, 2010).
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-

-

Ureditev fitnes centra na območju občine, kar bi bilo glede na obstoječe prometne
povezave najbolj smiselno v naselju Brezovica ali Podpeč. Izgradnja fitnes centra na
območju občine je bila predvidena že v Dolgoročnem razvojnem programu 2005,
vendar se želja do danes ni uresničila.
Ureditev zimskega drsališča za otroke na igrišču Podružnične osnovne šole Rakitna, ki
ga načrtuje Športno društvo Rakitna (Kovačič, 2010).

17.6. Okolje

17.6.1. Vode
Z vidika vodooskrbe območje občine ostaja navezano na izvenobčinske vodne vire, ki so pod
upravo VO-KE Ljubljana. Teženj po izkoriščanju lastnih vodnih virov na območju Krimskega
hribovja ni (Čuden, 2009). Z vidika vodnih virov ima Krimsko hribovje še veliko
neizkoriščenih kapacitet, ki bi zadostovale tudi za oskrbovanje prebivalcev Ljubljane in
njenih primestnih naselij s pitno vodo. Vodo bi tako lahko črpali s pomočjo drenažnega rova
pod Rakitno, zajemali pa bi jo z galerijami in predori v gorskem masivu. O slednjih
možnostih razmišlja JP VO-KA (Medved, 2007).
Vodotoki in podtalnica so vedno bolj posredno obremenjeni zaradi gostejšega prometa (zlasti
ob Tržaški cesti in Podpeški cesti), Ljubljanico in njene pritoke po bremenijo odpadne vode
obrtnih obratov (npr. Hoja Galanterija Podpeč, Mineral itd.).
Razvojni načrti občine:
-

-

-

-

-

Izboljšati kvaliteto vode s celostno ureditvijo odvajanja komunalnih vod.
Gradnja novih vrtin za pitno vodo (občina načrtuje gradnjo najmanj ene vrtine (vendar
ne v naselju Brezovica), lokacija in časovni termin izgradnje pa še nista določena
(Čuden, 2009)).
Zmanjšanje obremenjevanja vodotokov zaradi neustrezno urejenega kanalizacijskega
omrežja in neustrezno tesnjenih greznic. Na slednje je bilo opozorjeno tudi v
Dolgoročnem razvojnem programu 2005.
Zmanjšanje obremenjevanja vodotokov (Ljubljanica, Drobtinka) z odpadnimi vodami
industrijskih obratov.
Ustrezno čiščenje meteornih voda, ki v vodotoke in podtalnico odtekajo neposredno s
cestnih in drugih pozidanih površin, problem pa predstavlja tudi stekanje fekalij. Na
območju Krajevne skupnosti Brezovica so zlasti kritični državni jarki ob železnici, ki
ji pogosto zasipa pesek s proge ter tako zmanjšuje njihovo sposobnost zadrževanja
vode, kar je najbolj moteče ob kratkotrajnih močnih padavinah (Slana, 2010).
Nadaljevati z rednim čiščenjem odvodnih kanalov (Kušljanov graben, Drobtinka,
Veliki graben itd.) na Ljubljanskem barju in ustrezno vzdrževati jarke na območju
Ljubljanskega barja nasploh, na kar je bilo opozorjeno tudi v Dolgoročnem razvojnem
programu 2005.
Na območju Krajevne skupnosti Rakitna zaradi razvoja turizma (izletniškega in
stacionarnega, dejavnosti Mladinskega klimatskega zdravilišča, zasneževanja
smučišč), gostinstva in spremembe funkcije vikendov (počitniških hiš) v stalno
naseljene objekte predvidevajo, da bo v prihodnosti prišlo do primanjkljaja vode. Zato
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je potrebno poiskati nove vodne vire in tako povečati kapacitete vodovodnega
omrežja, ki ga upravlja JP VO-KA (Program celostnega razvoja KS Rakitna, 2004).
17.6.2. Ravnanje z odpadki
Občina si prizadeva za čimbolj smotrno ravnanje z odpadki, katerih količina je v preteklosti
izrazito naraščala (od leta 2006 dalje je bolj konstantna). Ekološki otoki se postopoma urejajo
v vseh naseljih. Problem divjih odlagališč kljub sprotni sanaciji le teh ni odpravljen.
Razvojni načrti občine:
-

-

-

Nadaljnje zmanjševanje (od leta 2006 dalje) količine komunalnih odpadkov (SI-stat
podatkovni portal…, 2010), katerih količina pa naj se zmanjšuje hitreje.
Spodbujati ločeno zbiranje odpadkov.
Nadaljnja sanacija divjih odlagališč in preprečevanje nastajanja novih, ki so še posebej
problematična na območju Ljubljanskega barja, ki je za onesnaževanje bolj ranljivo.
Zlasti je situacija problematična na območju Vnanjih Goric, v bližini katerih je
deponija Barje, saj se številni posamezniki namesto na deponiji (kjer je storitev
plačljiva) odločijo odvreči odpadke (v jarkih) na območju Ljubljanskega barja v
Vnanjih Goricah (Istenič, 2010).
Izgradnja centra za zbiranje kosovnega materiala v Kamniku pod Krimom. Gradnja
centra naj bi bila končana do konca leta 2011, projektna dokumentacija pa je že izdana
(Čuden, 2010).
Ureditev ekoloških otokov za odvoz komunalnih odpadkov v vseh naseljih občine. Na
Rakitni naj bi ob pokopališču uredili ekološki otok v sklopu projekta »Vaško jedro
Rakitna« (projekt naj bi bil zaključen v letu 2011 ali 2012) (Krajevna skupnost
Rakitna, 2010).

17.6.3. Onesnaženost zraka in prsti
Do popolne degradacije prsti prihaja na območju novogradenj. Degradacija se bo nadaljevala,
saj je predvidenih kar nekaj večjih gradbenih posegov (novo stanovanjsko naselje na Jezeru
na Ljubljanskem barju, gradnja doma za starejše občane v Notranjih Goricah in Preserju itd.)
(Stražišar, 2010). Večina njivskih površin se nahaja na območju Ljubljanskega barja, ki
predstavlja Krajinski park, zato je uporaba pesticidov in gnojil omejena.
Razvojni načrti občine:
-

-

Omejiti degradacijo prsti na račun gradnje novih objektov. Novogradnje je potrebno
omejiti na že pozidana območja in povečati izkoriščenost prostora, kjer je prst deloma
že degradirana.
Zmanjšanje emisij iz industrijskih obratov na območju občine.
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17.6.4. Hrupna obremenjenost
Hrupno najbolj obremenjeni so prebivalci, ki živijo neposredno v bližini železnice, kjer
trenutno niso zgrajene protihrupne ograje, ki npr. ščitijo prebivalce v neposredni bližini
avtoceste. Večji gospodarski obrati se v prostor umeščajo tako, da za prebivalce niso moteči.
Razvojni načrti občine:
-

-

-

Ustrezna zaščita prebivalstva pred hrupom ob izgradnji AC priključka Lukovica in
zahodne obvoznice Brezovica ter ob izgradnji obrtno-poslovne cone ob AC v naselju
Brezovica.
Ustrezna zaščita prebivalstva pred hrupom ob izgradnji primestne železnice LjubljanaVrhnika (začetek gradnje še ni časovno opredeljen, projekt pa je še v idejni fazi in bo
izdelan v sklopu Državnega lokacijskega načrta).
Izgradnja protihrupnih ograj ob železniški progi.
Na območju Krajevne skupnosti Rakitna vzpostaviti ustrezen prometni režim, ki bo
pripomogel k manjši hrupni obremenjenosti prebivalcev (Kovačič, 2010).

17.6.5. Motilni faktorji
Na območju občine vseskozi poteka sanacija črnih odlagališč odpadkov, ki velik problem
predstavljajo na območju Ljubljanskega barja, ki je za onesnaževanje najbolj ranljivo. Nadzira
in sanira se tudi divja odlagališča v opuščenih kamnolomih, ki se razpršeni po celotnem
območju občine.
Razvojni načrti občine:
-

Selitev obrtnih in poslovnih dejavnosti izven stanovanjskih območij.
Sanacija črnih in divjih odlagališča odpadkov. Kot že omenjeno, je situacija najbolj
problematična na območju Vnanjih Goric, v bližini katerih je deponija Barje (številni
posamezniki se namesto na deponiji (kjer je storitev plačljiva) odločijo odvreči
odpadke na območju Ljubljanskega barja v Vnanjih Goricah) (Istenič, 2010).

17.6.6. Naravna dediščina
Naravna dediščina je varovana na državni ravni, na območju občine pa se nahajajo naravne
vrednote, ekološko pomembna območja, Natura 2000, zavarovana območja, vodovarstvena
območja (na državnem nivoju) in Krajinski park Ljubljansko barje.
Razvojni načrti občine:
-

-

Ohranjanje naravnih vrednot, ekološko pomembnih območij, zavarovanih območij,
območja Nature 2000 (enota Ljubljansko barje, enota Krimsko hribovje – Menišija in
Podpeška jama) in vodovarstvenih območij (različni sistemi varovanja narave
pokrivajo skupno več kot 90% občine).
Na območjih naravne dediščine čimbolj zreducirati obremenitve - novogradnje,
gospodarske dejavnosti, promet in neustrezno urejeno komunalno infrastrukturo.
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17.6.7. Kulturna dediščina
Kulturna dediščina na območju občine ni izkoriščena v turistične namene, ustrezno pa je
zavarovana na državnem nivoju.
Razvojni načrti občine:
-

-

-

Ohranjanje kulturne dediščine in prizadevanje za čimprejšnjo razglasitev enote
kulturne dediščine Podplešivica-Kušljanov graben za kulturni spomenik lokalnega
pomena.
Koriščenje kulturne dediščine, zlasti pa območja Podpeči oz. njenega arheološkega
najdišča ob Ljubljanici, ki je razglašeno za kulturni spomenik državnega pomena, v
turistične namene.
Zavarovanje Plečnikove krajinske ureditve vrta Dobi.
Na območjih kulturne dediščine čimbolj zreducirati obremenitve – novogradnje,
gospodarske dejavnosti, promet in neustrezno urejeno komunalno infrastrukturo.
Na območju Krajevne skupnosti Rakitna z ustreznimi ukrepi preprečiti nadaljnje
propadanje objektov (npr. kozolci), ki so del kulturne dediščine, njihovi lastniki pa jih
ne vzdržujejo (Kovačič, 2010).

17.7. Obramba ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

17.7.1. Poplavna ogroženost
Poplavno ogrožena so večja območja na Ljubljanskem barju in ob Ljubljanici ter nekaterih
njenih pritokih. Kljub potencialni nevarnosti se izvajajo novogradnje, ki bodo v prihodnosti
zagotovo potrebne sanacije. Z namenom zmanjšati obseg poplav na Ljubljanskem barju se
izvaja čiščenje primarnih in sekundarnih vodnih jarkov, vendar preredko.
Razvojni načrti občine:
-

-

Omejevanje gradnje objektov na poplavno ogroženih območjih (zlasti na
Ljubljanskem barju) oz. zaustavljanje širjenja naselij na poplavno ogrožene predele.
Gradnja je dovoljena le ob upoštevanju protipoplavnih ukrepov. Najbolj sta ogroženi
naselji Podpeč in Jezero, območje Notranjih Goric ter neposeljene in poseljene
površine ob vznožju Plešivice (ob pogostih poplavah), ob redkih in katastrofalnih
poplavah pa so ogrožena tudi naseljena območja na območju Vnanjih Goric in ob
vznožju Žabnice.
Ustrezna sanacija obstoječih poplavno ogroženih objektov.
Redno čiščenje vodnih jarkov na območju Ljubljanskega barja, kar bo povzročilo
večjo pretočnost jarkov (na slednje je bilo opozorjeno tudi v Dolgoročnem razvojnem
programu 2005).
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17.7.2. Požarna ogroženost
Stopnja požarne ogroženosti je nizka, obenem pa je močno razvita tudi prostovoljna gasilska
dejavnost. Fizičnogeografske značilnosti niso dejavniki, ki bi povečevali požarno ogroženost,
saj so le ti izključno družbene narave (neprevozne ulice za gasilska vozila, bencinske črpalke
itd.).
Razvojni načrti občine:
-

-

-

Širitev cest v nekaterih vaških jedrih, kjer cestna infrastruktura ni povsem ustrezna za
dostop intervencijskih vozil, s čimer se bo zmanjšala potencialna nevarnost v primeru
požara.
• Z vidika ozkega dostopa za vozila sta v naselju Brezovica problematični ulici
Remškarjeva cesta, Podsvetija in V Radno (Slana, 2010, Štravs, 2010), v naselju
Notranje Gorice Vrstna ulica (ulica je zaparkirana) (Čuden, 2010), v naselju
Rakitna pa (neasfaltiran) odsek ceste v zaselku Boršt in poti v bližini jezera
(Kovačič, 2010).
Ohranjanje aktivnega delovanja prostovoljnih gasilskih društev (v občini deluje devet
prostovoljnih gasilskih društev: PGD Brezovica, PGD Vnanje Gorice, PGD Notranje
Gorice, PGD Podpeč, PGD Jezero, PGD Preserje, PGD Kamnik pod Krimom, PGD
Goričica-Prevalje pod Krimom, PGD Brezovici pod Krimom in PGD Rakitna).
Posodobitev voznega parka gasilskih društev (Stražišar, 2010).
Gradnja novega gasilskega doma v Notranjih Goricah (PGD Notranje Gorice; gradnja
naj bi bila končana do leta 2012), Kamniku pod Krimom (PGD Kamnik pod Krimom;
gradnja naj bi bila končana do leta 2014) (Stražišar, 2010) in Rakitni (Krajevna
skupnost Rakitna, 2010) ter adaptacije ostalih gasilskih domov (Stražišar, 2010).

17.7.3. Ogroženost s plazovi
V občini je malo območij, ki so ogrožena s plazovi. Nastale plazove se sproti sanira in
preprečuje nadaljnjo gradnjo.
Razvojni načrti občine:
-

Omejevanje gradenj na območjih, ogroženih z zemeljskimi plazovi – predvsem
hribovita območja (največja ogroženost je v predelu Polhograjskega hribovja, sledijo
barjanski osamelci, pobočja nad Kamnikom pod Krimom, pobočja nad uravnavo ob
Dolenji Brezovici ter nazadnje hriboviti predeli vzhodno in jugovzhodno od naselja
Rakitna) (Atlas okolja, 2009).
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17.8. Gospodarska javna infrastruktura

17.8.1. Prometno omrežje
17.8.1.1. Cestno omrežje
Cestno omrežje je na območju občine razmeroma dobro razvejano in tudi vzdrževano in le
malo je še cestnih odsekov, ki bi jih bilo potrebno asfaltirati. Ker pa so ceste zaradi večjega
pretoka vozil in gostejšega prometa (posledica gospodarske rasti in večanja števila
prebivalstva) bolj obremenjene, bi bile potrebne izgradnje obvoznic ob posameznih naseljih
(Brezovica-Žabnica-Notranje Gorice, Preserje-Rakitna), prometne zamaške na Tržaški cesti
pa bi razbremenil nov avtocestni priključek na Lukovici, ki se ureja z Državnim prostorskim
načrtom.
Ceste se postopoma opremlja s pločniki, načrtovanje omrežja kolesarskih stez pa trenutno ni v
aktivni fazi.
Razvojni načrti občine:
-

-

-

-

-

Vzdrževanje obstoječih občinskih in državnih cest.
Asfaltiranje vseh cest, od katerih pa so najbolj kritični naslednji odseki (Peršin, 2010):
• Javna pot od Merkuna do Pečarja v naselju Jezero
• Odsek občinske ceste Lazi V. v naselju Kamnik pod Krimom
• Javna pot Podkamnik v Kamniku pod Krimom
• Povezava od železniške postaje do Ljubljane (Cesta v Log) in njena priključna
cesta od vzletišča v Vnanjih Goricah do Gmajnic (cesto je potrebno tudi
urediti; gre za intervencijsko pot) (Slana, 2010)
Ponovna preplastitev cest v naselju Brezovica (po izgradnji gospodarske javne
infrastrukture) (Slana, 2010).
Izgradnja avtocestnega priključka Lukovica in zahodne obvoznice Brezovica
(povezala bo kraje Lukovica, Žabnica, Vnanje Gorice in Notranje Gorice), ki bo
povezala Lukovico in Vnanje Gorice. Gradnja je načrtovana v okviru Državnega
prostorskega načrta, realizirana pa naj bi bila do leta 2012.
Izgradnja nadvoza nad avtocesto (nad območjem pod cerkvijo v naselju Brezovica), ki
bi bil namenjen pešcem in kolesarjem. Projekt je v idejni fazi (Slana, 2010). Težnja je
bila že navedena v Dolgoročnem razvojnem programu leta 2005, vendar ni bila
uresničena.
Rekonstrukcija Tržaške ceste od križišča s Podpeško cesto do meje z naseljem
Lukovica. Gradbena dela naj bi se pričela leta 2012 (Slana, 2010, Štravs, 2010).
Izgradnja novih in širitev obstoječih cestnih povezav z Ljubljano (razvojni načrt je bil
podan tudi v Dolgoročnem razvojnem programu 2005), s čimer bi se zmanjšali
prometni zamaški na Tržaški cesti.
Izgradnja obvoznic ob naseljih, kjer je to mogoče (npr. mimo Preserij v smeri
Rakitne). Obvoznico na Rakitni je predvidela tudi študija Program celostnega razvoja
Krajevne skupnosti Rakitna (Program celostnega razvoja…, 2004). Obvoznico na
območju Krajevne skupnosti Brezovica lahko predstavljata cestna odseka od
železniške postaje do Ljubljane (Cesta v Log) in njena priključna cesta od vzletišča v
Vnanjih Goricah do Gmajnic (cesto je potrebno tudi urediti) (Slana, 2010), ko bosta
asfaltirana. Občina predvideva tudi izgradnjo obvoznice Brezovica-Žabnica-Notranje
Gorice (Čuden, 2010).
155

-

-

-

Sanacija problematičnih cestnih odsekov (Peršin, 2010):
 ulica Na Brezno, Remškarjeva cesta, ulica V Radno (vse v naselju Brezovica) –
sanacija naj bi bila končana do konca leta 2012 (potekala bo hkrati z gradnjo
kanalizacije)
 celotna cesta skozi naselje Preserje v smeri proti Rakitni (zlasti problematično je
ozko grlo v centru vasi); gradnja naj bi bila zaključena do konca leta 2015
 križišče v Podpeči pri Mercatorju (gradnja naj bi bila končana do konca leta 2015)
in sama cesta skozi naselje Podpeč; cesta bo najprej sanirana na odseku PodpečJezero (zgrajena bodo tudi avtobusna postajališča in pločnik), nato pa tudi v smeri
Podpeč-Borovnica (projekt časovno še ni opredeljen)
 cesta skozi naselje Rakitna (sanacija bi lahko potekala hkrati z gradnjo
kanalizacije; najbolj kritičen je odsek od jezera do konca naselja (Kovačič, 2010))
 cesta skozi naselje Notranje Gorice, ki je potrebna rekonstrukcije (izgradnja naj bi
bila izvedena do konca leta 2011)
 odsek ceste Kamnik-Preserje v vaškem jedru (projekt časovno še ni opredeljen)
Ureditev kolesarskih poti na območju občine:
• Krajevna skupnost Brezovica je vključena v projekt Varna kolesarska pot
Ljubljana-Vrhnika, v okviru katerega so bo leta 2011 pričela gradnja kolesarske
poti od križišča Podpeške in Tržaške ceste do meje z naseljem Lukovica oz. do
meje z občin Log-Dragomer. Potekala bo hkrati z rekonstrukcijo ceste, dogradili
pa bodo tudi pločnike. Ureditev kolesarskih poti naj bi bila končana do leta 2013
(Slana, 2010).
Ureditev pločnikov na območju občine (Peršin, 2010):
• izgradnja pločnika ob Tržaški cesti od križišča s Podpeško cesto do meje z
naseljem Lukovica (gradbena dela naj bi se pričela leta 2012 in bodo potekala v
sklopu rekonstrukcije ceste)
• izgradnja pločnika na območju Vnanjih Goric od gasilskega doma do centra vasi
(do konca leta 2011)
• izgradnja pločnika na območju Podpeči-Jezera (gradnja naj bi potekala od leta
2011 do 2013)
• izgradnja pločnika v območju naselja ob cesti Podpeč-Borovnica (sledila bo
izgradnji pločnika na območju Podpeči-Jezera)
• izgradnja pločnika ob ulici Cesta na postajo v naselju Brezovica (do železniške
postaje (Slana, 2010)
• izgradnja manjkajočega dela pločnika od Osnovne šole Preserje do Kamnika
• izgradnja pločnika v Preserju od Osnovne šole Preserje v smeri proti severovzhodu
(projekt časovno še ni opredeljen)
• izgradnja pločnika ob Cesti na Log v Notranjih Goricah (projekt časovno še ni
opredeljen)
• izgradnja pločnika skozi stari del vasi Notranjih Goric, ki naj bi potekala sočasno z
rekonstrukcijo ceste (gradnja naj bi bila končana do konca leta 2011)
• izgradnja pločnika ob cesti od železniške postaje Preserje do Prevalj (projekt
časovno še ni opredeljen)
• izgradnja pločnika na Rakitni od začetka vasi do osnovne šole
• ustrezno urediti poljsko pot od Mladinskega klimatskega zdravilišča na Rakitni do
centra vasi, s čimer se bodo pešci izognili hoji ob glavni prometnici
• občina želi s pločniki opremiti vsa naselja, nekateri odseki pa bodo glede na
potrebe prebivalstva prednostno obravnavani
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17.8.1.2. Železniško omrežje
Železnica predstavlja pomembno prometno povezavo z Ljubljano, v katero občani dnevno
migrirajo. Zato jim je potrebno zagotavljati čim lažji dostop do transportnega sredstva, k
čemur bi veliko pripomogla gradnja nove železniške postaje med obstoječima postajama na
Brezovici in Notranjimi Goricami. Z gradnjo železniške postaje v Vnanjih Goricah bi se lahko
vzpostavil tudi okolju prijazen sistem »park&drive«.
Obenem bi bilo z vidika medobčinske povezave smiselno ponovno vzpostaviti primestno
železniško progo Ljubljana-Vrhnika.
Razvojni načrti občine:
-

-

-

-

Z inovacijami spodbujati železniški potniški promet, saj bi se tako zmanjšala raba
osebnih avtomobilov, ki povzroča vsakodnevne prometne zamaške in pritiske na
okolje.
Izgradnja železniške postaje v Vnanjih Goricah (gradnja naj bi se začela in končala
leta 2011) (Čuden, 2010). Nasploh je težnja v občini zagotoviti čim večje število
postajališč za vlak in varno urediti železniške prehode.
Izgradnja oz. obnova primestne železniške proge Ljubljana-Vrhnika, ki bi bila
kategorizirana kot regionalna proga za mešani promet. Novo projektirana proga bi bila
kategorizirana kot regionalna proga za mešani promet. Proga je načrtovana kot
enotirna neelektrificirana, za največjo hitrost vlakov 80 km/h, kar se utemeljuje z
majhno skupno dolžino in primestnim značajem s pogostimi postanki. Nova proga naj
bi imela na delu od odcepa z glavne proge pa do Vrhnike sledeča prometna mesta: 4
postaje (Brezovica-nova, Lesno Brdo, Tovorna postaja Vrhnika, Vrhnika) in 4
postajališča (Lukovica, Log, Drenov Grič, Industrijska cona) (Zornada, 2009).
Izgradnja protihrupnih ograj ob železniški progi.

17.8.1.3. Mirujoči promet
Hkrati z naraščanjem števila prebivalstva in širitvijo mreže družbenih dejavnosti ter hkratnim
razvojem gospodarstva se kaže tudi potreba po večjem številu parkirnih mest, zlasti v okolici
zgradb, kjer so občanom nudene različne storitve, ponekod pa so zaparkirane tudi ulice.
Obenem tudi ni zagotovljenega večjega parkirnega mesta za tovorna vozila.
Po drugi strani pa je odsotnost urejenih parkirnih mest moteča tudi na območju Rakitne, ki je
priljubljeno pri izletniških (rekreativnih) turistih.
Razvojni načrti občine:
•

•

Zagotoviti zadostno število parkirnih mest na turistično bolj privlačnih območjih
(Rakitna, Ljubljansko barje) in v bližini zgradb, kjer prebivalci koristijo javne
storitve (zdravstveni dom, šola, vrtec, pokopališče):
 Na območju Rakitne je večje parkirišče potrebno urediti v bližini jezera in ne v
središču vasi, saj le tam ni primernega (zadostnega) prostora (Kovačič, 2010).
 Na Rakitni urediti okolico s parkirišči pri jezeru oz. bodočemu turističnemu
objektu s prenočitvenimi zmogljivostmi (v okviru turističnega programa)
(Program celostnega razvoja KS Rakitna, 2004).
Ureditev osrednjega trga s parkiriščem na Rakitni v sklopu projekta »Vaško jedro
Rakitna« (projekt naj bi bil zaključen v letu 2011 ali 2012) (Krajevna skupnost
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•

•

Rakitna, 2010). Parkirišče ob trgu bo majhno in ne bo služilo potrebam turistov,
ampak potrebam krajanov (potrebe vrtca, podružnične osnovne šole in dvorane)
(Kovačič, 2010).
Urediti parkirišče za večja tovorna vozila (kar je predvidel tudi Dolgoročni
razvojni program 2005):
 Parkirišče za tovornjake se lahko uredi tudi v okviru nove obrtne cone v
naselju Brezovica, če se bo za to izkazala potreba (Slana, 2010).
Ureditev parkirišča za osebna vozila v bližini končne postaje avtobusne linije
Ljubljanskega potniškega prometa 6B v Vnanjih Goricah (Istenič, 2010).

17.8.2. Telekomunikacijsko omrežje
V občini se telekomunikacijsko omrežje razvija (telefonski priključek, signal mobilne
telefonije, signal RTV in priključek na kabelsko televizijo so razpoložljivi na območju celotne
občine), zagotoviti pa je potrebno lažji dostop do interneta oz. možnost priključka na optični
kabel vsem prebivalcem (trenutno imajo to možnost le prebivalci Brezovice).
Razvojni načrti občine:
-

-

-

Posodobiti obstoječe telefonsko omrežje in telefonske centrale.
Zagotoviti (Telekoma Slovenija d.d.) proste priključke na omrežje ADSL.
Omogočiti signal mobilne telefonije na celotnem območju občine:
• Brez mobilnega signala je gozdnat predel med Rakitno in Preserjem (Kovačič,
2010) in na območju Požarnic v Vnanjih Goricah (Istenič, 2010).
Prebivalcem občine nuditi možnost priključka na brezžično kabelsko televizijo.
Na območju občine vzpostaviti žično omrežje kabelsko komunikacijskega sistema
Telemach.
Zagotoviti možnost priključka na optični kabel v Vnanjih Goricah, Notranjih Goricah,
Podpeči, Jezeru, Kamniku pod Krimom in Preserju (trenutno je priključek zagotovljen
le na območju naselja Brezovica).
Kjer teren dopušča, je vode potrebno ozemljiti.

17.8.3. Električna infrastruktura
Večina vodov še vedno poteka po zraku, zato je potrebna njihova čimprejšnja ozemljitev.
Hkrati s prostorskim širjenjem naselij (novogradnje) in prebivalcev pa se povečujejo tudi
potrebe po električni energiji, zato se krepi zmogljivost obstoječih transformatorskih postaj in
gradi nove.
Razvojni načrti občine:
-

Izgradnja novih transformatorskih postaj na območjih, kjer ni mogoče zagotavljati
ustreznih napetosti, je predvidena gradnja novih transformatorskih postaj (Brezovicacerkev, Bičevje-Podpeška, Vnanje Gorice-Podpeška, Plešivica, Notranje GoriceMavsarjeva, Notranje Gorice-železniška postaja, Podpeč-Črna vas in Jezero, Preserjegasilni dom, Kamnik pod Krimom, Rakitna) (Dittrich, 2010), glede na stanje pa bo
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-

potrebno povečati zmogljivost posameznih transformatorskih postaj na Brezovici na
območju severno od avtoceste (Slana, 2010).
Načrtovana je rekonstrukcija daljnovoda RTP Beričevo – RTP Divača z 220 na 2 ×
400 kV (Peršin, 2010).
Spodbujati razvoj lastnih občinskih virov električne energije.
Spodbujanje razvoja alternativnih virov električne energije (zlasti sončne celice).
Ozemljiti vso električno infrastrukturo, kjer teren to dopušča.

17.8.4. Energetska infrastruktura
Ker je plinovodno omrežje deloma zgrajeno le na območju naselja Brezovica, je potrebno
nadaljevati s čim hitrejšo realizacijo projekta plinifikacije, ki je v prvem planu predvidena za
območje naselij Brezovica, Vnanje Gorice in Notranje Gorice. V ostalih naseljih se do
izgradnje plinovoda spodbuja uporabo alternativnih virov energije.
Razvojni načrti občine:
-

-

-

-

-

Izgradnja ali dograditev plinovodnega omrežja sprva na območju naselij Brezovica
(primarni vodi so tu že zgrajeni, sekundarni pa naj bi bili dograjeni v krajšem
časovnem obdobju), Vnanje Gorice in Notranje Gorice in nato širitev oskrbe z
zemeljskim plinom v smeri naselij Podpeč, Jezero, Kamnik pod Krimom in Preserje.
Prehod (objektov, ki za ogrevanje koristijo trda ali tekoča goriva) na oskrbo z
zemeljskim plinom mora biti čim hitrejši, kjer tehnične možnosti to omogočajo in kjer
bo to gospodarsko smotrno. Drugačen način ogrevanja bo na zgoraj navedenih
območjih možen le preko obnovljivih virov energije, ko dobo priključitev na plinovod
onemogočali tehnični pogoji ali ko gradnja gospodarsko ne bo smotrna. Na oskrbo z
zemeljskim plinom, ki vključuje ogrevanje, kuhanje, tehnologijo in pripravo tople
sanitarne vode, preidejo tako obstoječi objekti kot novo zgrajeni objekti (Garvas,
2009).
Gradnja plinovodnega omrežja ob Tržaški in Podpeški cesti mora biti časovno in fazno
usklajena z gradnjo ostale gospodarske javne infrastrukture, ki jo izvajata Občina
Brezovica ali Družba za državne ceste RS (na Tržaški cesti) (Garvas, 2009).
V ostalih območjih občine plinifikacija ni načrtovana, saj bi bila zaradi velike
prostorske oddaljenosti zazidalnih otokov (zaselki itd.) težko izvedljiva. Rešitev se
kaže v samostojnih ali skupnih postajah utekočinjenega naftnega plina. Če pa bodo v
neposredni bližini območij, predvidenih za plinifikacijo, opredeljena nova ureditvena
zazidalna območja, bodo tudi ta območja vključena v plinifikacijo (Garvas, 2009).
V porastu je poraba okolju prijaznejših goriv za motorna vozila, kot sta stisnjen
zemeljski plin (CNG) in utekočinjen naftni plin (LPG), zato bo na območju občine
Brezovica potrebna izgradnja črpalke za ta goriva (Garvas, 2009).
Podpiranje pridobivanja bioenergije iz lesne biomase (za to velika zainteresiranost
obstaja v Krajevni skupnosti Rakitna) (Kovačič, 2010).
Kjer teren dopušča, je vode potrebno ozemljiti.

17.8.5. Javna razsvetljava
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Tudi v nadalje širiti omrežje javne razsvetljave na novo poseljena območja ter posodabljati že
obstoječe omrežje.
Razvojni načrti občine:
-

-

Na celotnem območju občine uvesti enoten standard okolju prijaznih svetil.
Ustrezno opremiti vsa območja, na katerih se bo pokazala potreba po javni
razsvetljavi.
V Krajevni skupnosti Vnanje Gorice imajo ponekod neustrezno javno razsvetljavo, ki
jo bodo dograjevali z ostalo gospodarsko javno infrastrukturo (Istenič, 2010).
Na območju naselja Brezovica javno razsvetljavo dograditi v ulicah Na Lazih, Na
Brezno, na odseku od Podpeške ceste do OŠ Brezovica in v stranskem uvozu s
Podpeške ceste. To naj bi bilo storjeno do leta 2012 (Slana, 2010).
V območju, ki sodi v sklop projekta »Vaško jedro Rakitna«, je potrebno ustrezno
dograditi oz. preurediti javno razsvetljavo (Kovačič, 2010).
Kjer teren dopušča, je vode potrebno ozemljiti.

17.8.6. Vodovodno omrežje
Vsi projekti izgradnje, dograditve ali prenove (azbestne cevi) vodovodnega omrežja na
območju občine še niso zaključeni, realizacija nekaterih pa se še niti ni začela. V prihodnje se
bodo tako postopoma vsa naselja opremila z ustreznim vodovodnim omrežjem.
Razvojni načrti občine:
-

-

Prenove, adaptacije in sanacije vodovodnega omrežja:
• Zamenjava vseh azbestnih cevi. Za območje naselij Podpeč, Preserje, Vnanje in
Notranje Gorice, kjer vodovod upravlja JKP Brezovica, je že izdelana zasnova
sistema za obdobje 30 let (Peršin, 2010).
• Prenova zastarelih vodovodnih cevi in preprečiti ponavljajoče se okvare (npr.
razpokane cevi, puščanje cevi na spoju, salonitne cevi (ta problem so izpostavili v
Krajevni skupnosti Vnanje Gorice za vodovod ob Podpeški cesti in na Požarnicah)
(Istenič, 2010)).
• Sanacija zastarelih in merilom neustreznih hišnih priključkov in vodomernih
jaškov.
• Prenova vodohrama Radna (ko bo prišlo v last VO-KE) in sočasna gradnja novega
vodovoda na Radni, ki bo potekala sočasno s sanacijo ceste in izgradnjo
kanalizacije (gradnja naj bi bila končana do konca leta 2012) (Slana, 2010, Štravs,
2010).
Rekonstrukcije in izgradnje vodovodnega omrežja ali njegovih delov:
• Rekonstrukcija vodovoda na »zapadnem« delu naselja Brezovica - območje od
križišča Tržaške in Podpeške ceste - do meje z naseljem Lukovica (zamenjava
vseh cevi, jaškov, izgradnja nove prečrpalne postaje na Drobtinški vesti). Temu bi
sledila tudi rekonstrukcija vodovoda na območju Bičevja in Postaje v naselju
Brezovica. Časovni roki za rekonstrukcijo vodovoda na »zapadnem« delu še niso
definirani, do nje pa bo zagotovo prišlo šele po izgradnji vodovoda na Radni.
Vodovod na območju Bičevja in Postaje bo zgrajen po izgradnji vodovoda na
»zapadnem« delu. Izgradnja nove prečrpalne postaje v naselju Brezovica je
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•

načrtovana tudi na območju za vrtcem (Knap, 2010, Peršin, 2010, Slana, 2010,
Štravs, 2010).
Izgradnja nove vodne vrtine za pitno vodo (lokacija in časovni termin izgradnje
vrtine še nista znana) (Čuden, 2010).

17.8.7. Sistem odvajanja komunalnih odpadnih voda
Ker je s kanalizacijskim omrežjem opremljen le del naselja Brezovica, je potrebno nadaljevati
z načrtom postopnega opremljanja naselij s kanalizacijskim omrežjem, katerega realizacija se
je že pričela.
Razvojni načrti in trendi:
-

-

Izgradnja kanalizacijskega omrežja:
• Izgradnja ustreznega kanalizacijskega sistema na Rakitni (s strani občine časovni
termin izvedbe projekta še ni opredeljen). Kanalizacijski sitem naj bi bil enoten,
sestavljalo pa bi ga 42 primarnih in sekundarnih kanalizacijskih kanalov. Vsi
poslovni in stanovanjski objekti bodo povezani z rastlinsko čistilno napravo
(Dolgoročni razvojni program…, 2005, Knap, 2010, Peršin, 2010).
• Izgradnja kanalizacijskega omrežja na območju Radne (do konca leta 2012)
(Knap, 2010, Peršin, 2010, Slana, 2010, Štravs, 2010).
• Izgradnja kanalizacijskega omrežja na »zapadnem« delu naselja Brezovica območje od križišča Tržaške in Podpeške ceste - do meje z naseljem Lukovica.
Temu bi sledila tudi izgradnja kanalizacijskega omrežja na območju Bičevja in
Postaje v naselju Brezovica. Časovni roki za izgradnjo kanalizacijskega omrežja
na »zapadnem« delu še niso definirani, do nje pa bo zagotovo prišlo šele po
izgradnji vodovoda na Radni. Kanalizacijsko omrežje na območju Bičevja in
Postaje bo zgrajeno po izgradnji kanalizacijskega omrežja na »zapadnem« delu
(Knap, 2010, Peršin, 2010, Slana, 2010, Štravs, 2010).
• Izgradnja kanalizacijskega omrežja na območju Podpeči in Preserij (predvidoma
naj bi bila gradnja končana do leta 2017) (Knap, 2010, Peršin, 2010).
• Izgradnja vakuumske kanalizacije in čistilne naprave na območju Vnanjih Goric
(predvidoma naj bi bila gradnja končana do konca leta 2015) (Knap, 2010, Peršin,
2010).
• Izgradnja kanalizacije na območju Notranjih Goric (predvidoma naj bi bila gradnja
končana do konca leta 2015 (Knap, 2010, Peršin, 2010)).
Manjše zaselke opremiti s samostojnimi kanalizacijskimi sistemi in čistilnimi
napravami.

17.8.7.1. Čistilne naprave
V občini bo do izgradenj novih čistilnih naprav okolje še vedno bolj obremenjeno, saj se v
čistilno napravo (centralno čistilno napravo Ljubljana (Zalog)) izlivajo le odpadne vode iz
območja naselij Brezovica in Vnanje Gorice, obstoječi čistilni napravi na območju občine (v
Kamniku pod Krimom in Žabnici) pa imata skupno moč 145 PE (Peršin, 2009).
Razvojni načrti občine:
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-

-

Ureditev novih čistilnih naprav:
• Ureditev čistilne naprave na območju zahodnega dela Vnanjih Goric ob meji z
naseljem Žabnica (namenjena potrebam naselij Vnanje Gorice, Notranje Gorice in
Žabnica). Čistilna naprava naj bi bila zgrajena do konca leta 2015 (Peršin, 2010).
• Ureditev čistilne naprave za območje Podpeči-Preserja, ki naj bi bila locirana ob
Ljubljanici na meji med naseljema Notranje Gorice in Jezero ter ob občinski meji z
Mestno občino Ljubljana (namenjena potrebam naselij Podpeč, Preserje, Jezero,
Kamnik in Prevalje). Čistilna naprava naj bi bila zgrajena do konca leta 2015
(Peršin, 2010).
• Ureditev biološke čistilne naprave na Rakitni (namenjena potrebam naselja
Rakitna) v letu 2011 (Peršin, 2010).
Manjše zaselke opremiti s samostojnimi kanalizacijskimi sistemi in čistilnimi
napravami (naselja Prevalje in Goričica pod Krimom, Gorenja Brezovica, Dolenja
Brezovica).

17.8.8. Pokopališča
Pokopališča so dobro vzdrževana, vseskozi pa se zaradi večanja števila prebivalstva in
hkratnega staranja prebivalstva izkazuje potreba po širjenju le- teh.
Razvojni načrti občine:
-

Širjenje pokopališč v Vnanjih Goricah, Preserju, Notranjih Goricah in Rakitni:
• V naselju Vnanje Gorice je potrebna širitev obstoječega pokopališča in ureditev
pokopališča v celoti (Istenič, 2010).
• V Krajevni skupnosti Podpeč-Preserje je potrebno širiti obstoječe pokopališče v
Preserju. Gre za idejni projekt, ki naj bi bil zaključen do leta 2015, s širitvijo
pokopališča pa naj bi se zagotovila nova klasična grobna polja in žarna grobna
polja. Pokopališče pa je sicer že ustrezno urejeno (parkirišče itd.) ter prenovljeno
(Stražišar, 2010).
• V naselju Notranje Gorice se je v letu 2010 realizirala širitev pokopališča, ki ji bo
sledila ureditev okolice pokopališča, ki vključuje tudi širitev parkirišča (Čuden,
2010).
• V Krajevni skupnosti Rakitna potrebna prenova pokopališča, v okviru katere bo
izvedeno: izgradnja pokritega prostora ob vežici (namenjenega za obrede), obnova
vežice. Krajevna skupnost želi tudi širiti pokopališče (Krajevna skupnost že
načrtuje odkup za to primernih zemljišč) in zgraditi prostor za orodje (v sklopu
gradnje nadstreška in ekološkega otoka) (Kovačič, 2010).

17.9. Razvoj podeželja
Na podeželju se vedno bolj uveljavlja urbani način življenja, agrarna dejavnost pa zamira.
Tlorisi vasi se spreminjajo zaradi prostorske ekspanzije novogradenj.
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Razvojni načrti občine:
-

-

Zmanjšati pritisk procesa suburbanizacije (novogradnje) na kmetijske površine.
Razvijati okolju prijazno kmetijstvo, še posebej na območju Ljubljanskega barja, kjer
je delež njiv največji.
Ureditev in prenova vaških jeder v naseljih Rakitna, Notranje Gorice, Vnanje Gorice,
Podpeč, Jezero, Kamnik, Preserje, Prevalje in Goričica.
V čim večjem obsegu ohranjati vizualni izgled in strukturo podeželskih naselij (tloris
vasi itd.) (navedeno tudi v Dolgoročnem razvojnem programu 2005):
• V Krajevni skupnosti Rakitna se zavzemajo za ohranitev strukture naselja z
zaselki. Del naselja s počitniškimi hišami naj se prostorsko ločeno razvija in ne
prepleta z ostalim delom naselja (Kovačič, 2010).
Razvijati kmečki turizem (Kovačič, 2010) ter dopolnilne dejavnosti na kmetijah.
Spodbujati razvoj ekokmetij.
Ohranjati majhne kmetije in preprečiti njihov propad (Razvojni program podeželja…,
2004).

17.10. Degradirana urbana območja
Na območju ne nastajajo nova degradirana urbana območja in tudi sicer je degradiranih malo
urbanih površin, ki ostajajo v enakem obsegu.
Razvojni načrti občine:
-

Sanacija in rekultivacija posameznih točkovno lociranih opuščenih kamnolomov, kjer
je potencial za rabo ali dejavnost zmanjšan ali omejen.
Obnova pogorele hiše v Vnanjih Goricah, ki spada po spomeniško varstvo in je del
kulturne dediščine (Istenič, 2010).
V vaškem jedru Rakitne se nahaja 4-5 praznih hiš, od katerih dve že propadata. V
praznih in propadajočih objektih bi po ureditvi lastništva lahko uredili center za
starejše, galerijo itd. Želja je prazne objekte reaktivirati (Kovačič, 2010).

18. POVZETEK RAZVOJNIH TEŽENJ IN NAČRTOV V OBČINI BREZOVICA
Najbolj izrazite so težnje in razvojni načrti na področju gospodarske javne infrastrukture,
družbene javne infrastrukture in gospodarstva.
Potrebno je tudi vnaprej urejevati problematične cestne odseke in asfaltirati vse ceste na
območju občine. Prometni zamaški na območju občine bi se sprostili z dograditvijo obvoznic
(Brezovica- Žabnica-Notranje Gorice, Preserje-Rakitna) in ureditvijo več cestnih povezav z
Ljubljano (tako bi se zmanjšali prometni zamaški na Tržaški cesti). Dograjevati je potrebno
pločnike v naseljih, prvenstveno v bližini šol, vrtcev in drugih javnih objektov. Razvidna je
tudi težnja po uresničitvi projekta izgradnje primestne železnice Ljubljana-Vrhnika, saj bi se
tudi na ta način zmanjšali pritiski na okolje in cestno infrastrukturo. Na območju občine je
potrebno zagotoviti ustrezno parkirišče za tovorna vozila in zadostno število parkirnih mest v
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bližini javnih ustanov in v turistično privlačnih območjih (npr. Rakitna). Nujna je ureditev
kolesarskih poti, ki bi lahko pripomogle tudi k razvoju turizma. Planirane so gradnje
vodovodnih in kanalizacijskih sistemov v naseljih Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje
Gorice, Podpeč, Preserje, Jezero, Kamnik in Rakitna ter ureditve čistilnih naprav, s katerimi
bodo pokrite potrebe občine. Energetskega plinovodnega omrežja si želijo v vseh naseljih,
najprej pa bo težnja uresničena v naseljih Brezovica, Vnanje Gorice in Notranje Gorice, nato
pa še v Podpeči, Jezeru, Kamniku pod Krimom in Preserju. Vse vode na območju občine je
potrebno ozemljiti.
V gospodarstvu se kaže velika potreba po ureditvi večje obrtno-poslovne cone ob avtocesti v
naselju Brezovica. Razvijanje (okolju prijaznega) turizma v bližnji prihodnosti ni prioriteta
občine, čeprav ima le-ta z ozirom na njeno naravno in kulturno (arheološko in etnološko)
dediščino za to velike potenciale. Na območju Rakitne je razvidna težnja razvoja
zdraviliškega turizma. Na celotnem območju občine naj se uredijo različne tematske poti (na
temo Ljubljanskega barja, zgodovine (rimski zid na Rakitni, Podpeški kamnolom), botanike,
krasa), muzej na temo Ljubljanskega barja ter izvede gradnja imitacije koliščarskega naselja
(v naseljih Jezero, Podpeč, Notranje Gorice ali Prevalje). V občini je potrebno ustvarjati več
delovnih mest, zlasti tudi za višje izobraženo prebivalstvo, ki ga je v občini nadpovprečno
veliko. Prisotna je težnja razvijanja kmetijstva, ki naj se usmeri v ekološko pridelavo hrane.
Spodbuja naj se razvoj dopolnilih dejavnosti, ki bi veliko pripomogle k ekonomskemu
doprinosu kmetijstva. Preprečuje naj se zaraščanje obdelovalnih površin in izvede komasacijo
kmetijskih zemljišč. Gozdarstvo kot gospodarsko panogo je potrebno začeti razvijati, od
rudarstva pa spodbujati žganje apna, spodbujati je potrebno tudi razvoj domače in umetne
obrti.
Izobraževalne kapacitete se zaradi naraščanja števila otrok vseskozi širijo in se bodo tudi v
nadalje (enote vrtcev v Vnanjih Goricah, Notranjih Goricah in Brezovici ter podružnični
osnovni šoli Notranje Gorice in Jezero), pričakovana pa je tudi širitev športnih in
rekreacijskih površin (bistvena je izgradnja večje večnamenske dvorane za notranje športe).
Infrastrukturo za kulturno dejavnost je potrebno razvijati z izgradnjo novih dvoran in muzeja
(na temo Ljubljanskega barja). Teži se k širitvi kapacitet za izvajanje socialnega varstva, kot
je ureditev doma za starejše občane v naseljih Notranje Gorice (gradbena dela se že izvajajo),
Brezovica, Preserje in Vnanje Gorice ter ureditev centra za varstvo starejših in pomoč na
domu na Rakitni. Potrebna bo širitev prostorskih kapacitet zdravstvenih domov s širitvijo
obstoječih kapacitet ali izgradnjo novih. Z vidika oskrbnih dejavnosti občina teži k širitvi
kapacitet, k čemur bi pripomogla ureditev stavbnega kompleksa na Brezovici, ki bi
predstavljal storitveni in upravno-administrativni center. V naselju Brezovica bi se širila tudi
trgovina z ureditvijo večjega trgovskega centra. Pokopališča bo potrebno širiti v Vnanjih
Goricah, Preserju in Rakitni ter urediti okolico pokopališča pri Notranjih Goricah. Industrijski
in obrtni objekti, ki se nahajajo med stanovanjskimi objekti, naj se preselijo v novo nastale
obrtno-poslovne cone. Obstoječe kmetije naj se preseli na rob naselij.
Razpršeno gradnjo na območju občine je potrebni sanirati in preprečevati njeno širjenje.
Stanovanjske novogradnje je potrebno usmerjati v že obstoječe zazidalne otoke.
Za varnost pred naravnimi nesrečami je potrebno omejevati gradnjo na poplavno ogroženih
območjih oz. sprejeti protipoplavne ukrepe ter redno čistiti vodne jarke na območju
Ljubljanskega barja. Za večjo požarno varnost je potrebno razširiti ozka cestna grla v naseljih
in ohranjati aktivno delovanje prostovoljnih gasilskih društev.
Okolje je potrebno varovati in zmanjšati obremenjevanje. Odvodnjavanje meteornih voda s
cestnih površin je potrebno urediti tako, da bodo te ustrezno prečiščene. Zmanjšati je potrebno
obremenjevanje vodotokov z odpadnimi vodami industrijskih obratov in z izlivi iz neustrezno
tesnjenih greznic. Degradacijo prsti je moč zmanjšati z omejitvijo novogradenj, ki pogosto
niso ekonomsko upravičene in potrebne. Urediti je potrebno čim več ekoloških otokov in
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zreducirati količino odpadkov. Hrupno obremenjenost prebivalstva je potrebno zmanjšati z
izgradnjo protihrupnih ograj.
Naravno in kulturno dediščino je potrebno ohranjati ter omejiti novogradnje in ostale
gradbene posege na tem območju. Propadajoče objekte pod kulturnim varstvom v Vnanjih
Goricah in na Rakitni je potrebno obnoviti.
Ohranjati je potrebno razmeroma ugoden indeks staranja prebivalstva in izobrazbeno
strukturo prebivalstva ter ju še izboljšati.
Za razvoj podeželja je potrebno urediti in obnoviti vaška jedra naselij in spodbujati razvoj
kmečkega turizma, dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in ekokmetijstva.
Tudi vnaprej je želja sanirati in preprečevati nastajanje divjih odlagališč (zlasti na območju
Ljubljanskega barja).

19. SKLEP
Občina Brezovica je območje s hitro rastjo števila prebivalstva, ki je ne doživljajo le štiri od
šestnajstih naselij v občini. Ne razvija se zgolj občinsko središče (Brezovica), ampak se
krepijo urbane aglomeracije Brezovica - Vnanje Gorice - Notranje Gorice (v njej živi več kot
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polovica občanov), prav tako pa tudi aglomeracija Podpeč - Preserje - Kamnik, s katero se
funkcijsko povezuje tudi naselje Jezero. Naselje Jezero obenem sodi med bolje opremljena
naselja v občini in tudi med pomembnejše občinske zaposlitvene centre. S severnim delom se
naselje Jezero prostorsko povezuje z Podpečjo, zato bi lahko govorili o aglomeraciji Jezero Podpeč - Preserje – Kamnik. Delovna hipoteza o obstoju aglomeracije Podpeč - Preserje –
Kamnik je tako deloma potrjena. Naselje Brezovica je občinsko, administrativno in oskrbno
središče občine, ki ima največ prebivalcev in bo to funkcijo obdržala tudi vnaprej. Posamezni
deli naselij na Brezovici ter v Vnanjih in Notranjih Goricah imajo izrazito »spalno« funkcijo,
celostno gledano pa gre še vedno za najmočnejši poselitveni pol v občini ter najintenzivneje
razvijajočo se aglomeracijo po opremljenosti (z GJI, oskrbnimi funkcijami, stanovanji itd.).
Kot naselji, ki v samem razvoju v primerjavi z ostalimi najbolj zaostajata, je možno
izpostaviti Dolenjo Brezovico in Planinco. Obe naselji se nahajata na južni polovici občine v
območju Krimskega hribovja. Območje Krimskega hribovja, ki predstavlja južni del občine,
je možno označiti za funkcijsko manj pomembno, saj sta edini pomembnejši centralni naselji
tu le Preserje in Rakitna. Delovna hipoteza o dobri razvitosti Rakitne je potrjena, saj Rakitna
kljub veliki prostorski odmaknjenosti spada med najbolje opremljena naselja v občini in
predstavlja lokalno središče. V zadnjih petnajstih letih se je na območju občine zaradi
novogradenj izrazito povečal stanovanjski fond, ki je seveda predstavljal tudi velik poseg v
prostor, ki nemalokrat sega v območje naravne in kulturne dediščine. Poleg tega se je začel
spreminjati tudi izgled naselij in gostota poselitve, zato je le to občina skušala spremeniti z
odlokom leta 2008, po katerem je dovoljena le gradnja enostanovanjskih hiš. Na območju
Rakitne, kjer se nahajajo skorajda vse počitniške hiše v občini, se število prebivalcev veča
tudi zaradi stalnega naseljevanja lastnikov počitniških hiš. V večini naselij na območju
Ljubljanskega barja ter tudi v nekaterih na meji med Krimskim hribovjem in Ljubljanskim
barjem (zlasti Podpeč in Jezero) se zadnjih petnajst let zaradi priseljevanja odvija proces
suburbanizacije, ki je najintenzivnejši v naseljih Brezovica, Vnanje Gorice ter nekaterih
naseljih na in ob vznožju Plešivice: Notranje Gorice, Žabnica in Plešivica. Zaradi
suburbanizacije se spreminja arhitekturni izgled naselij in tudi tlorisi naselij (nekdaj manjših
vasi), spreminja pa se tudi sestava (kmetje imajo vedno manjši delež) in način življenja
prebivalstva. Želja občine nasploh je »umiriti« priseljevanje, poselitev pa je potrebno
usmerjati v že pozidane površine. Problematično je, da se preostala infrastruktura (vrtci,
osnovne šole, ceste itd.) ne dopolnjuje vzporedno s hitrim večanjem števila prebivalstva oz.
ne sledi njegovemu tempu. Opazno je pomanjkanje kapacitet v osnovnih šolah in njihovih
podružnicah, zaradi katerega je že prišlo do širitve nekaterih šolskih objektov, obstajajo pa
realne potrebe po povečanju kapacitet Podružničnih osnovnih šol Notranje Gorice in Jezero.
Tudi kapacitete vrtcev na zadoščajo prebivalcem občine, zato bo potrebno (poleg že izvedenih
širitev) širiti enote vrtca v Notranjih in Vnanjih Goricah ter na Brezovici. Glede razvoja
socialnega varstva ima občina številne možnosti, saj ima več primernih lokacij za izgradnjo
domov za ostarele, ki bi lahko bili regionalnega pomena. Z vidika gospodarske javne
infrastrukture obstajajo potrebe po ureditvi ustreznega kanalizacijskega omrežja in čistilnih
naprav, s čimer bo manj obremenjeno tudi okolje (danes nekatere greznice niso ustrezno
tesnjene), po ureditvi in sanaciji vodovodnega omrežja ter ureditvi oskrbe z plinom. Načrti
dograditve ali adaptacije občine so stvarni, vprašljivo pa je, kdaj bodo zaradi pomanjkanja
finančnih sredstev uresničeni. V cestnem omrežju je potrebno sanirati posamezne cestne
odseke in določene še asfaltirati, koristno pa bi bilo dograditi obvoznice, in sicer na
povezavah Brezovica-Žabnica-Notranje Gorice in Preserje-Rakitna. Predvsem bi bilo
potrebno zmanjšati prometne zamaške na Tržaški cesti, kar bi dosegli z ureditvijo dodatnih
cestnih povezav z Ljubljano in izgradnjo novega avtocestnega priključka. Slednje bo
najverjetneje v okviru Državnega prostorskega načrta realizirano najprej, saj občina zadostnih
finančnih sredstev nima niti za ureditev že obstoječih cest. Obremenjenost cest bi se
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zmanjšala tudi z izgradnjo primestne železnice Ljubljana-Vrhnika, ta državni projekt pa je
zaenkrat še v idejni fazi. Naselja je potrebno opremiti s pločniki, prvenstveno v bližini
osnovnih šol in vrtcev. Na območju občine (zlasti v njeni severni polovici) bi bilo smotrno
urediti kolesarske poti. Določeni projekti na to temo se že izvajajo, vendar pa občina k temu
pristopa premalo celovito.
Območje občine Brezovica sega v različna varovana območja naravne in kulturne dediščine.
Sega v ekološko pomembna območja (ne pokrivajo le slabe desetine občine), zavarovana
območja (večinski del predstavlja Krajinski park Ljubljansko barje) in Naturo 2000, na
območju občine pa se nahaja kar nekaj naravnih vrednot in tudi vodovarstvena območja.
Zaradi številnih novogradenj se na varovana območja posredno ali neposredno izvajajo
pritiski, od sestavin okolja pa so obremenjeni tako voda, prst kot zrak. Onesnažujejo jih
neprečiščena meteorna voda, ki odteka s cestnih površin, prometni izpušni plini, neustrezno
tesnjene greznice (stanje naj bi se popravilo po ureditvi kanalizacijskega omrežja in čistilnih
naprav), uporaba neprimernih sredstev v kmetijstvu in divja odlagališča. Zlasti je za vplive iz
okolja dovzetno Ljubljansko barje, kjer med drugim poteka krak avtoceste in Tržaška cesta ter
imajo sedež glavna industrijska in obrtna podjetja v občini, obenem pa je to glavno območje
stanovanjskih novogradenj.
Ker v občini trenutno ni urejena nobena obrtno-poslovna cona (zgolj v podrobnejši namenski
rabi so posamezna območja opredeljena za obrtno-servisne ter obrtno-podjetniške, proizvodne
in poslovne dejavnosti), so na področju gospodarstva opazne težnje po ureditvi večje obrtnoposlovne cone na območju ob avtocesti v naselju Brezovica. To bi pripomoglo k razvoju
industrije, obrti in storitvenih dejavnosti v občini. Širiti pa se želijo tudi nekatera območja, na
katerih se že izvaja gospodarska dejavnost. Občina bo tako kljub bližini Ljubljane tudi
vnaprej intenzivno razvijala svojo obrt in industrijo. Z ureditvijo večje obrtno-poslovne cone
bi se lahko obrtni in drugi poslovni ter proizvodni objekti selili iz stanovanjskih območij.
Večja podjetja v občini, ki nudijo storitvene dejavnosti, se večinoma ukvarjajo s trgovino in
transportom. Pomen kmetijstva v občini se zmanjšuje, občina pa želi razvijati ekološko
kmetijstvo ter kmečki turizem. Turizem kot tržna dejavnost (z izjemo gostinstva) v občini ni
razvit, na kar kaže odsotnost turistične infrastrukture in organizacije. Z vidika turizma ima
občina (oz. krajevne skupnosti) različne razvojne načrte, s katerimi bi lahko turizem postal
ena od njenih vodilnih gospodarskih panog. Načrti v bližnji prihodnosti najverjetneje ne bodo
realizirani, saj je sam turizem v občini slabo razvit, takega stanja pa se brez velikih vloženih
sredstev v krajšem obdobju ne da spremeniti. Turizem predstavlja enega največjih občinskih
gospodarskih potencialov .
Izmed naravnih nesreč območje občine najbolj ogrožajo poplave, najbolj ogroženo pa je
območje Ljubljanskega barja. Večinoma gre le za kmetijska zemljišča, ponekod pa so
ogroženi tudi stanovanjski objekti (Podpeč, Jezero, Brezovica, Vnanje Gorice, Žabnica,
Notranje Gorice). Gradnjo stanovanjskih in nestanovanjskih objektov na poplavnih območjih
je potrebno dosledno preprečevati in v prihodnosti z odlokom določiti primerne protipoplavne
ukrepe (ki jih trenutno ni), ki naj se pri gradnji upoštevajo. Ravno poplavna območja bodo v
prihodnosti pomembno vplivala na oblikovanje prostora in posege v njem.
Ena najbolj izrazitih teženj v prostoru je tako rast prebivalstva in prostorska širitev večine
naselij. Smiselno bo omejiti stanovanjsko gradnjo, saj se družbena in gospodarska javna
infrastruktura ne moreta širiti v nedogled, prav tako pa bi to zmanjšalo pritiske na naravno in
kulturno dediščino.
20. SUMMARY
The Municipality of Brezovica is an area with a fast growth of population, the exceptions
being only four of sixteen settlements within the municipality. Both the municipal centre
Brezovica as well as the urban agglomerations Brezovica – Vnanje Gorice – Notranje Gorice
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(where more than half of citizens live) and Podpeč – Preserje – Kamnik (which the settlement
of Jezero is also connected with as far as the function goes) are the most vigorous in their
development. The settlement of Jezero is at the same time one of settlements with the best
facilities within the Municipality and is therefore also one of the most prosperous employment
centers. On its northern side, Jezero is spatially connected to Podpeč and for that reason it is
also possible to talk about the agglomeration Jezero – Podpeč – Preserje – Kamnik, which
partially confirms the working hypothesis about the existence of agglomeration Podpeč –
Preserje – Kamnik. The settlement of Brezovica has the largest number of population and is a
municipal, administrative and supply centre of the Municipality. This will remain the case in
the future as well. Certain parts of settlements of Brezovica, Vnanje Gorice and Notranje
Gorice are distinctly commuter towns (bedroom communities), however on the whole this is
still the most populated part of the Municipality. It is also an area with the most intensively
developing agglomeration as far the available facilities (GJI, care facilities, apartments, etc.)
are concerned. On the other hand, the settlements of Dolnja Brezovica and Planica are the
least developed. They are both located in the southern part of the Municipality near the hills
of Krim. The area of the hills surrounding Krim is the southern part of the Municipality and is
functionally a less prospective part. Preserje and Rakitna are the most important among the
settlements here. A working hypothesis about a good development level of Rakitna is
therefore confirmed – it is namely a local centre and is one of the settlements with the best
facilities within the Municipality - in spite of its remoteness. In the past fifteen years there has
been a considerable increase in the housing fund within the Municipality - this was on account
of new residential constructions. However, this has also been a huge invasion in space and has
quite often interfered with the area of natural and cultural heritage. Furthermore, the
appearance of the settlements and the density of population have started to change, which
prompted the Municipality to pass an ordinance in 2008 which allows only the construction of
houses intended for one family only. Within the Municipality, Rakitna is the place where
most of the vacation homes are located and the reason for the increasing number of population
is also the permanent settlement of the owners of these vacation facilities. In the last fifteen
years, most of the settlements in the area of the Ljubljana Marshes (Ljubljansko barje) as well
as certain locations between Krim and the Ljubljana Marshes (mainly Podpeč and Jezero)
have undergone a suburbanization process, which can be attributed to people moving into the
area. It is the most intensive in the settlements of Brezovica, Vnanje Gorice and near the
foothills of Plešivica – Notranje Gorice, Žabnica and Plešivica. Due to this process of
suburbanization the architectural appearance and floor plans of settlements (of what used to
be smaller villages) are beginning to change. Furthermore, the composition of the population
(the share of farmers is on a decrease) and the lifestyle itself are also changing. The aim of the
Municipality is therefore to decelerate the immigration process and to have the already
constructed facilities settled. One of the problems is the fact that the development of the rest
of the infrastructure (kindergartens, nursery schools, roads) does not match up with the pace
of the population growth. There is a noticeable lack of capacities in primary schools and their
subsidiaries, which has already resulted in an expansion of several educational facilities.
There is also a need to expand the capacity of the primary school Notranje Gorice and its
subsidiary in Jezero. Nursery schools are facing the same problems and the expansion of their
units (in addition to what has already been done) is needed in Notranje Gorice, Vnanje Gorice
and in Brezovica. In the field of social care the Municipality has many development
possibilities; there are namely several appropriate locations to build nursing homes that might
be of regional importance.
As far as the economic public infrastructure is concerned, there are tendencies to regulate the
sewerage network and the cleaning facilities, which would lessen the impact on the
environment (some cesspits are not sealed properly). There is also a need to regulate the water
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supply network and the supply of gas. Plans for additional constructions and adaptations
within the Municipality are very realistic but their realization remains questionable due the
lack of funds. As for the road network, sanitation of individual road sections is necessary and
some of them should also be asphalted. It would also be advisable to construct extra bypasses,
in particular on locations Brezovica - Žabnica - Notranje Gorice and Preserje - Rakitna. Most
of all, there is a necessity to reduce the traffic jams on Tržaška Street, which could be
achieved by constructing additional road connections with Ljubljana and a new motorway
access and exit point. This will probably be realized at the earliest through the project of State
spatial planning because the Municipality itself does not have the necessary funds, not even to
manage the existing roads. Furthermore, the impact on roads could be lessened by
constructing a suburban railroad Ljubljana – Vrhnika, however this state project is at present
still in a conceptual phase. There is also a necessity to build the pavements, especially in the
locations near schools and kindergartens, and to set up cycle paths, especially in the northern
side of the Municipality. Projects in this field are already in progress, but the Municipality as
such does not have an integrated approach on this matter.
The area of the Municipality of Brezovica extends to various protected areas of natural and
cultural heritage. It encompasses some ecologically significant areas (only less than one tenth
of the municipality is not included), protected areas (the largest part is the Nature park
Ljubljana Marshes - Ljubljansko barje), and Natura 2000. There are also some places of
natural value and water protection zones. These places are directly or indirectly endangered
due to a considerable amount of new constructions. The local water, soil and air are likewise
severely burdened by the not refined meteor water which runs off the road surface, as well as
by traffic exhaust gases, by inadequately sealed septic tanks (this should improve after the
sanitation of sewerage network and cleaning facilities, by the use of inappropriate means in
agriculture and by illegal refuse dumps. Ljubljana Marshes is one of the most affected areas
for several reasons; firstly because the main industrial and craft companies in the Municipality
are located here; secondly, because of the impact of the second leg of the motorway and
because of the proximity of the Tržaška Street; and finally, because this is the main location
of the new residential constructions.
In the field of economy, there is a tendency to set up a larger business zone near the motorway
in the settlement of Brezovica. At present there is namely no small business-commercial zone
available in the Municipality (merely some areas designated for small trade-business,
production and commercial activities). This would contribute to the development of the
economy, trade and service activities within the municipality. At the same time, there is also
the aim to expand to other areas, where the economic activity is already in progress. The
Municipality will thus intensively develop its own trade and industry, regardless of the
closeness of Ljubljana. Larger companies in the area, which provide service activities, mostly
deal with trade and transport. This is the reason for the decreasing impact of the agriculture,
even though the aim of the municipality is to develop ecological agriculture and agritourism.
As a marketing activity, tourism is at present not developed, which is clearly reflected in the
lack of any tourism-related infrastructure and organization. The Municipality and its local
communities have several developing plans, whereby tourism could eventually become one of
the leading industries. Unfortunately, these plans will most likely not be realized in the near
future, as tourism is rather poorly developed and the situation cannot be altered in a short
period of time without investing large amounts of funds. Tourism for now remains one of the
biggest economic potentials within the Municipality.
Amongst the natural catastrophes, the entire area, in particular the Ljubljana Marshes can be
affected by severe flooding. This land is mainly agricultural, but in certain parts (Podpeč,
Jezero, Brezovica, Vnanje Gorice, Žabnica, Notranje Gorice) residential objects are also
endangered. For this reason, the construction of residential and other objects should be
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consistently prevented within flood zones. Furthermore, some ordinances should also be
passed and suitable anti-flooding measures (none exist at present) should be defined for
constructions in the future. These potentially flood areas will be one of the biggest factors to
consider with regard to spatial planning and interventions in the area in the future.
Both the growth of population and special expansion of most of the settlements are among the
most distinct tendencies there are. The social and economic public infrastructure cannot
expend without limits. Therefore it would be reasonable to restrict the residential
construction, which would also lessen the impact on natural and cultural heritage.
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