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VIZIJA RAZVOJA OBČINE BOROVNICA
Izvleček:
Občina Borovnica leži na stiku Ljubljanskega Barja z visokimi dinarskimi planotami, na
skrajnem JZ robu Ljubljanske kotline. Bogate zaloge lesa in vode igrajo ključno vlogo v
razvoju območja, vendar pa je njihov vpliv dvosmeren.
Tako so v preteklosti omenjeni naravni viri vplivali na razvoj žagarstva, v povojnem obdobju
industrializacije pa na razvoj lesne industrije.
Na drugi strani je s prebujanjem okoljske zavesti nastala potreba po zaščiti teh virov. Tako se
je predvsem v industrijo usmerjeno območje (ob lesni se je razvila tudi kemična industrija)
prvič soočilo z okoljskimi omejitvami v osemdesetih letih ob sprejetju odloka o zaščiti
vodnega vira Borovniškega vršaja. Temu se danes pridružuje direktiva o varovanih območjih
Natura 2000, ki, z izjemo osrednjega območja poselitve, pokriva celotno ozemlje občine.
Slednja se je posledično znašla na razvojnem razpotju, analiza fizičnogeografskih in
družbenogeografskih dejavnikov pa kaže, da bi občina svoje potenciale najbolje razvila s
sprejetjem okoljske razvojne vizije.
KLJUČNE BESEDE: regionalna geografija, geografija podeželja, občina Borovnica, vizija
razvoja, politika varovanja okolja
VISION OF DEVELOPMENT OF BOROVNICA MUNICIPALITY
Abstract:
Municipality Borovnica lies on a contact of Ljubljana Marsh with high Dinaric plateus of
continental Slovenia, on SW edge of Ljubljana basin.
Rich stocks of wood and water are playing key role in development of area, however their
impact is two-way.
In the past, natural resources mentioned above influenced the development of sawmills, and
later, in the post-war period of industrialization, the development of wood industry.
With awakening of environmental awarenes the need occured to protect these resources. So
for the first time, the area oriented mainly towards industry (beside wood, chemical industry
also developed) faced with environmental restriction. In the early eighties state and local
authorities admitted the decree to protect water resource of Borovnica vršaj. Up to this
moment another important environmental directive, called natura 2000, was admitted, wich,
with exception of settlements, covers the whole area of municipality.
Consecuently, the area found itself on development crossroads, yet the analysis of physical
and social factors showed, that the most suitable development vision for the area would be
environmental one.
KEY WORDS: regional geography, geography of countryside, Borovnica municipality,
vision of development, policy of protecting the environment

4

KAZALO
1.
1.1.
1.2.
1.3.

UVOD
NAMEN IN CILJI
TEZE
METODOLOGIJA DELA IN VIRI PODATKOV

2.
2.1
2.2.
2.3.
2.3.1.

OBČINA BOROVNICA
LEGA IN POLOŽAJ
KAM REGIONALNO UVRSTITI OBČINO BOROVNICA?
NASTANEK OBČINE
Dediščina sobivanja z občino Vrhnika

10
10
11
12
12

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.4.
3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.
3.5.

NARAVNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI OBČINE BOROVNICA
MORFOLOŠKO TOPOGRAFSKI OPIS
TEKTONSKO DELOVANJE
PODNEBNE ZNAČILNOSTI
Padavine
Temperature
Jasni in oblačni dnevi
HIDROGRAFSKE ZNAČILNOSTI
Splošen oris
Borovniški vršaj
Vodna oskrba
PEDOGEOGRAFSKE RAZMERE IN VEGETACIJA

14
14
15
17
17
18
19
20
20
21
22
25

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

POKRAJINSKO EKOLOŠKA ČLENITEV
LJUBLJANSKO BARJE
VRŠAJ BOROVNIŠČICE
OBROBNO GRIČEVJE Z VODOPREPUSTNIMI KAMNINAMI
KRAŠKI ROB

26
26
28
30
31

5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

OBMOČJA POSEBNIH VARSTVENIH REŽIMOV
VODOVARSTVENO OBMOČJE BOROVNIŠKEGA VRŠAJA
OBMOČJA NATURA 2000
EKOLOŠKO POMEMBNA OBMOČJA
VPLIV POLITIKE VAROVANJA OKOLJA IN VARSTVENIH
REŽIMOV NA RAZVOJ OBČINE

33
34
36
38
39

DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI OBČINE BOROVNICA
DEMOGRAFSKE IN POSELITVENE ZNAČILNOSTI
Gibanje števila prebivalcev v občini Borovnica
Staranje prebivalstva
Gibanje števila prebivalcev po naseljih
Razvoj naselij v obdobjih 1961-1991 in 1991-2002
Prihodnji razvoj naselij
Izobrazbena struktura prebivalcev v občini Borovnica
Dejavnostna struktura prebivalcev v občini Borovnica
Dejavnostna struktura po naseljih
Migracijske značilnosti prebivalcev občine Borovnica

41
41
41
42
43
46
47
48
51
52
56

6.
6.1.
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
6.1.4.
6.1.5.
6.1.6.
6.1.7.
6.1.8.
6.1.9.

5

7
8
8
9

6.1.9.1.
6.1.9.2.
6.2.
6.2.1.
6.2.1.1.
6.2.1.2.
6.2.2.
6.2.2.1.
6.2.3.
6.2.3.1.
6.2.3.2.
6.2.3.3.
6.2.3.3.1.
6.2.3.3.2.
6.2.3.3.3.
6.3.
6.3.1.
6.3.1.1.
6.3.1.2.
6.3.2.
6.3.2.1.
6.3.2.2.
6.3.2.3.
6.3.3.
6.4.
6.4.1.
6.4.2.
6.4.3.
6.4.4.
6.4.5.

Delovni migranti
Delovni migranti po naseljih
GOSPODARSKA SLIKA OBČINE
Gospodarski subjekti
Liko Vrhnika d.d.in Fenolit d.d.
Ostale družbe in samostojni podjetniki
Delovna mesta v občini in njihova struktura
Migracijska privlačnost občinskih podjetij
Možnosti razvoja gospodarstva
Primarne dejavnosti
Sekundarne dejavnosti
Storitvene dejavnosti
Razvoj storitvenih dejavnosti
Vpliv dnevnih/delovnih migracij na razvoj storitvenih dejavnosti
Razvoj turizma
PROMETNA INFRASTRUKTURA
Cestni promet
Vpliv cestnega prometa na okolje
Javni cestni promet
Železniški promet
Vpliv na gospodarstvo
Javni železniški promet
V. vseevropski koridor
Omrežje telekomunikacij
STANOVANJSKO OKOLJE IN PROBLEMATIKA
Stanovanjski fond
Zadovoljstvo občanov z bivanjskimi razmerami
Kam bi se selili?
Večstanovanjske zgradbe v občini
Stanovanjska politika v prihodnosti

56
58
62
62
62
63
65
65
66
66
69
70
70
72
74
75
76
77
78
79
79
79
81
82
82
82
84
86
88
88

7.
7.1.
7.2.
7.3.

VIZIJA RAZVOJA OBČINE BOROVNICA
OBČINA BOROVNICA – ZELENA OBČINA
OBČINA BOROVNICA- PODJETNA OBČINA
KOMPLEKSNA RAZVOJNA VIZIJA OBČINE BOROVNICA

90
90
93
94

8.

SKLEP

98

9.

SUMMARY

100

10.

VIRI IN LITERATURA

101

11.

SEZNAM PRILOG

104

6

1. UVOD
Občina Borovnica je mlada občina, ki leži na stiku Ljubljanskega Barja z visokimi dinarskimi
planotami, na skrajnem JZ robu Ljubljanske kotline.
Nastala je leta 1995 z odlokom vlade, medtem ko je lokalno prebivalstvo nasprotovalo
razdružitvi z vrhniško občino.
Danes, deset let kasneje, je razpoloženje povsem drugačno. Večina je prepričana, da je bila
osamosvojitev pravi korak, pojavljajo pa se nove, razvojne dileme.
V preteklosti so bogate zaloge lesa in vode igrale ključno vlogo pri razvoju območja. Tako se
je v borovniški dolini razvilo žagarstvo, po vojni pa se je na tej osnovi razvila lesna industrija,
ki jo še danes predstavlja podjetje Liko Vrhnika d.d. Koncept policentričnega razvoja,
značilen za povojno obdobje, je spodbujal industrializacijo podeželja. Poleg lesne se je razvila
tudi kemična industrija, v naselju Breg pri Borovnici so postavili tovarno za predelavo
fenolnih mas.
Razvoj industrije je spodbudil priseljevanje, ki je višek doseglo v osemdesetih letih. Med
priseljenci je bilo mnogo tujcev iz držav bivše Jugoslavije, ki so se naselili predvsem v
naseljih Borovnica in Dol. V istem času se je začelo močno razvijati tudi naselje Laze, kjer so
si hiše postavljali predvsem domačini in priseljenci iz okolice Ljubljane.
Tako bi lahko zaključili, da so se razvijala predvsem naselja ob regionalni cestni povezavi
Vrhnika – Borovnica – Podpeč, medtem ko so ostala stagnirala ali pa je število prebivalcev
upadalo.
Izjemi sta naselji Breg in Pako, ki se nahajata na severovzhodnem robu borovniške doline. Tu
je v osemdesetih začel veljati odlok o zaščiti vodnega vira Borovniški vršaj, ki je prepovedal
novogradnjo v omenjenih naseljih. Slednji sta tako postali nezanimivi za potencialne
priseljence.
Prehod v tržno gospodarstvo je močno prizadelo v industrijo usmerjeno občino. Največji
problem je bilo množično odpuščanje. V medpopisnem obdobju 1991-2002 je bilo izgubljenih
42 % delovnih mest, močno se je okrepila dnevna migracija v bližnje zaposlitvene centre,
med katerimi izstopa glavno mesto Ljubljana.
Kljub temu je industrija ostala glavna gospodarska dejavnost občine.
Na drugi strani je postajalo vedno bolj aktualno vprašanje varovanja naravnih virov in
naravne dediščine. Ob razglasitvi direktive Natura 2000 je kot varovano območje spoznano
celotno ozemlje občine z izjemo naselij. Severni, barski del pripada varovanemu območju
Ljubljanskega barja, vzpeti dolomitni in apnenčasti svet pa varovanem območju Krimsko
hribovje – Menišija.
Osnovna razvojna dilema občine je torej, kako združiti naraščajoče zahteve po varovanju
okolja z gospodarskim razvojem območja.

7

1.1. NAMEN IN CILJI
Namen diplomskega dela je preučiti in ovrednotiti naravnogeografske in družbenogeografske
dejavnike na ozemlju občine in na podlagi dobljenih podatkov določiti možne smeri razvoja
območja.
Cilji, ki jih pri tem zasledujem so:
- ugotoviti, kateri so pomembnejši naravni viri občine in kako jih slednja izkorišča in
varuje;
- ugotoviti, kakšno je stanje na področju človeških virov, gospodarstva, infrastrukture in
stanovanjskega okolja;
- ugotoviti kako bližina glavnega mesta države kot zaposlitvenega središča vpliva na
razvoj gospodarstva, predvsem storitvenih dejavnosti v sami občini,
- ugotoviti kakšen je odnos lokalnega prebivalstva do okolja, v katerem živijo.
1.2. TEZE
V diplomskem delu bom skušala potrditi ali ovreči naslednje teze:
Občina je zaradi svoje lege (bližina glavnega mesta) in relativno dobrih prometnih povezav
privlačna za priselitve, zato število prebivalcev konstantno narašča. Vendar pa rast ni
enakomerna. Za priseljence so predvsem zanimiva naselja ob regionalni cesti Vrhnika –
Borovnica – Ljubljana, medtem ko v ostalih število prebivalstva stagnira ali upada.
Najpomembnejša naravna vira občine sta pitna voda in gozd. Politika varovanja okolja in
odnos lokalnega prebivalstva do okoljskih vprašanj bosta igrala ključno vlogo pri bodočem
razvoju občine.
Bistveno bo na razvoj občine vplivala tudi politika države na področju izgradnje železniške
infrastrukture, predvsem v povezavi s V.vseevropskim koridorjem.
Vplivno območje bivšega občinskega središča Vrhnike slabi, medtem ko se krepi vplivno
območje glavnega mesta Ljubljana. Dostopnost dobro razvitih storitvenih dejavnosti v
glavnem mestu države zavira razvoj storitev v sami občini.
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1.3. METODOLOGIJA DELA IN VIRI PODATKOV
Pri pisanju diplomskega dela sem si pomagala s podatki popisov prebivalstva med leti 1961 in
2002 in pa s podatki iz statističnih letopisov med leti 1995 in 2004.
Dragocen vir podatkov, predvsem za severni, barjanski del občine, so bila diplomska dela
študentov geografije, katerih tematika se je dotikala omenjenega območja.
Drugače je literature za to območje malo ali pa so dostopni podatki precej zastareli.
Posledično sem se odločila, da izvedem anketo med gospodinjstvi občine. Tako so občani na
dom prejeli poseben vprašalnik, ki ga najdete v prilogi. Poslanih je bilo 1000 vprašalnikov in
sicer na naslove gospodinjstev, ki prejemajo občinsko glasilo Naš časopis. Vrnjenih je bilo
170 oziroma 17 % vprašalnikov, kar je pričakovan rezultat.
Metodo terenskega dela sem uporabila pri določanju načina rabe tal in analizi stanja v
kmetijstvu občine, medtem ko sem za pridobivanje podatkov o gospodarskem razvoju
območja v preteklosti in danes uporabila metodo intervjuja.
Podatki o vodni oskrbi in menjavi lastniške strukture stanovanj so iz arhivov Komunalnega
podjetja Vrhnika in Stanovanjske zadruge Vrhnika.
Kategorija statistične zaupnosti, ki so jo uveljavili v zadnjem popisu, mi je povzročala nemalo
težav. Manjkajoče podatke sem poskušala pridobiti na terenu, kjer pa je zopet prišlo do
veljave staro pravilo, da vedno več poveš tujcu kakor sosedu. Ob tej priložnosti se zato
zahvaljujem gospodu Danilu Dolencu iz Statističnega urada RS za pomoč in nasvete.
Prav tako se zahvaljujem vsem občanom, ki so mi pomagali s podatki in bili pripravljeni na
pogovor, ter seveda vsem, ki so izpolnili anketni vprašalnik.
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2. OBČINA BOROVNICA
2.1 LEGA IN POLOŽAJ
Občina Borovnica leži v osrednjem delu Slovenije, 25 km jugozahodno od glavnega mesta
Ljubljane.
Njena površina meri 42 km², na SZ in Z meji na občino Vrhnika, na J na občino Cerknica in
na V in na SV na občino Brezovica.
Ozemlje občine se na severu široko odpira v ravnico Ljubljanskega barja, medtem ko dolinska
lega zapira območje proti jugu. Reliefna pregrada je preprečila gradnjo prometnih poti v tej
smeri, zato vsi razvojni impulzi prihajajo s severa.
Karta 1: Občina Borovnica in sosednje občine.

Vir: Interaktivni naravovarstveni atlas Slovenije, 2005

Položaj občine je relativno ugoden. Leži na skrajnem JZ delu Ljubljanske kotline, ki je
prebivalstveno in gospodarsko središče Slovenije, z glavnim mestom Ljubljano kot upravnim
in kulturnim središčem. Preko njenega ozemlja teče V. vseevropski koridor Barcelona-Kijev,
ki je strateškega pomena za razvoj Slovenije.
Na drugi strani pa dolinska lega pogojuje zaprtost ozemlja. Meja med alpskim in dinarskim
gorstvom, ki teče preko njenega ozemlja pa daje občini vse značilnosti mejnih območij.
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2.2. KAM POKRAJINSKO UVRSTITI OBČINO BOROVNICA?
Preglednica 1: Primerjava regionalizacij slovenskega ozemlja.
Regionalizacija
Nižinski svet
Vzpeti svet
Melik, 1959
Barje
Krimsko višavje z
Rakitniško in
Pokojiško planoto
Ilešič, 1958
Osrednje ravnine
Visoke kraške planote
Ljubljanske kotline
in polja

Ilešič, 1972
Gams, 1983

Plut, 1999

Ožja Ljubljanska regija
Ljubljansko barje
Krimsko višavje

Ljubljanska mezoregija

Makroregija
Posavska Slovenija
barski del: Predalpske
pokrajine
ostali del: Kraške
pokrajine notranje
Slovenije
Osrednja Slovenija
nižinski svet:
Predalpski svet;
vzpeti svet: Dinarske
planote celinske
Slovenije
Osrednja Slovenija

Vir: Melik, 1959; Ilešič, 1958; Ilešič 1972; Gams, 1983; Plut, 1999

Iz tabele je razvidno, da ozemlje občine leži na stiku dveh naravnih enot. Tu poteka meja med
alpskim in dinarskim gorstvom, razlika pa je očitna glede na tip reliefa. Gre za izrazit prehod
iz naplavne ravnine v pretežno kraško planotast relief preko vmesne stopnje – vršaja.
Razlike med regionalizacijami so seveda odraz različnih kriterijev, ki so jih upoštevali avtorji.
V primeru prevlade naravnogeografskih kriterijev se območje deli na dve makroregiji.
Nižinski del pripada predalpskemu svetu, višji, vzpeti del pa kraškim pokrajinam notranje
Slovenije (Ilešič, 1958, Gams, 1983).
Na drugi strani Ilešič (Ilešič, 1972) in Plut (Plut, 1999) celotno območje uvrščata v
makroregijo Osrednja Slovenija. Prevladujoči regionalizacijski kriteriji so bili pri Ilešiču
zgodovinski dejavniki, relief, hidrogeografske poteze porečja in gravitacijska policentričnost
Slovenije, na drugi strani Plut upošteva členitev na porečja in vplivna območja središčnih
naselij. Bistvenih vsebinskih razlik tako ni, obstajajo le razlike v poimenovanju na ravni
mezoregije.
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2.3. NASTANEK OBČINE
Občina je nastala 1. januarja leta 1995. 29.5. 1994 je bil izpeljan posvetovalni referendum, ki
pa ni bil obvezujoče narave za zakonodajalca. Referenduma se je udeležilo 2724 volilnih
upravičencev (72 % volilnih upravičencev), ki so prepričljivo zavrnili idejo o samostojni
občini. Proti jih je namreč glasovalo kar 76,5 %, za pa le 21,3 %.
Kljub temu je Borovnica postala samostojna občina. Izpolnjevala je vse osnovne pogoje kot
so bili: popolna OŠ, primarno zdravstveno varstvo, preskrba z življenjskimi potrebščinami,
komunalna opremljenost, hranilnica ali banka, splošna knjižnica in prostori za lokalno
samoupravo.
Edini pogoj, ki ga novo nastala občina ni izpolnjevala, je bilo število prebivalcev. Slednjih je
bilo 3579, medtem ko naj bi jih bilo najmanj 5000.
V času krajevne skupnosti, ki je bila del občine Vrhnika, so ji pripadala tudi naselja
Pokojišče, Zavrh in Padež. Prebivalci slednjih so se odločili da se pridružijo občini Vrhnika.
Tako danes občina meri 42 km² in ima okoli 3900 prebivalcev.
2.3.1. Dediščina sobivanja z občino Vrhnika
Karta 2: Upravna enota Vrhnika.

Vir: Interaktivni naravovarstveni atlas Slovenije, 2005

Osnovna povezanost občin Vrhnika in Borovnica izhaja iz upravne razdelitve teritorija RS.
Kot je razvidno iz slike, območje občine Borovnica spada pod upravno enoto Vrhnika. To v
vsakdanjem življenju pomeni, da je na Vrhniki sedež vseh institucij s področja javne uprave
(matična služba, davčna služba, kataster, urad za socialne zadeve, zavod za zaposlovanje itd.),
katerih storitve so namenjene prebivalcem občine Borovnica.
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Z novim zakonom o javni upravi, ki izenačuje upravne enote in po katerem so slednje dolžne
nuditi usluge vsem prebivalcem države, ne glede na kraj bivanja, ta povezanost slabi. Povsem
pa bo najbrž izgubila svoj pomen ob vpeljavi elektronske javne uprave.
Občini povezuje tudi sistem zdravstvenega varstva. Zdravstvena postaja Borovnica je
dislocirana enota Zdravstvenega doma Vrhnika. Do letošnjega leta je bil v Borovnici
omogočen dostop do storitev osebnega zdravnika in laboratorija, z izjemo bolj kompleksnih
preiskav. V letošnjem letu pa je bil ukinjen laboratorij, tako da so vsi pacienti poslani na
preiskave na Vrhniko.
Občina Borovnica prav tako nima lastne veterinarske službe, le-ta je organizirana v vrhniški
občini.
Večina prebivalcev občine Vrhnika se oskrbuje z vodo iz Borovniškega vršaja. Vodni vir
upravlja Komunalno podjetje Vrhnika, ki je odgovorno tudi za področje ravnanja z odpadki.
Občini Vrhnika in Borovnica sta bili med prvimi v Sloveniji, ki sta uvedli sistem ločenega
zbiranja odpadkov. Izkazal se je za zelo uspešnega in je služil kot model mnogim slovenskim
občinam. Po zaprtju odlagališča odpadkov Tojnice so na isti lokaciji ustanovili Center za
ravnanje z odpadki.
Drugače je na področju oskrbe z vodo. Vrhniška občina se je odločila, da bo vse potrebe
pokrila z vodo iz Borovniškega vršaja. Problem, ki je ostal v Borovnici, je povezan z
varovanjem vodnega vira. Zaradi vodovarstvenih pasov in posebnega režima varovanja v
Borovnici ni mogoče graditi povsod, kjer bi želeli. Borovnica potrebuje kanalizacijo in
čistilne naprave, ves razvoj pa je povezan z vprašanjem varovanja vodnega vira in zato tudi
omejen. Občina Vrhnika porabi kar 80 % vode načrpane v Borovniškem vršaju, zato je vedno
bolj aktualno vprašanje odškodnine, ki naj bi jo občani Vrhnike plačevali občini Borovnica.
Naslednja stična točka obeh občin je tovarna Liko Vrhnika d.d. Sedež podjetja je v občini
Vrhnika, tovarna pa ima svoje obrate tudi v centru naselja Borovnica. Zaradi posebne politike
zaposlovanja (selitve delovne sile med obrati glede na potrebe) je podjetje močno vplivalo na
spremembe v dnevni delovni migraciji delovne sile in s tem posledično na razvoj javnega
avtobusnega prometa na relaciji Vrhnika – Borovnica.
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3. NARAVNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI OBČINE BOROVNICA
3.1. MORFOLOŠKO- TOPOGRAFSKI OPIS
Karta 3: Digitalni model reliefa (dmr 25) občine Borovnica.

Vir: Prostorsko informacijski sistem občin, 2005

V osrednjem delu ozemlja občine Borovnica je Borovniščica ustvarila t.i. borovniško kotlino,
ki poteka v dinarski smeri. Zasuta je s kvartarnimi naplavinami (karbonatni prod, grušč, til,
konglomerat, breča in tilit), proti severu pa prehaja v Ljubljansko barje, kjer prevladujeta
glina in melj.
V zgornjem delu se kotlina razcepi v tri krake. Zahodni krak predstavlja dolina Borovniščice
(v zgornjem delu Otavščice), osrednji dolina Prušnice, ki poteka v smeri S-J , vzhodni krak pa
se podolžno zajeda proti naselju Zabočevo.
Dolina Borovniščice se nadaljuje v sotesko Pekel.
Dolini Otavščice in Prušnice ločuje zaobljen greben, sestavljen iz apnenca, ki se preko
Goričice in Železnika nadaljuje proti Gredi.
Pobočja okoliških hribov se najprej položno, nato pa vedno bolj strmo dvigajo nad dolino. Na
vzhodu se nad dolino dviguje hrib Planina (735 m), mejo z brezoviško občino pa predstavlja
hrib Srebotnik. Slednji je že del Krimsko-Mokrškega hribovja. Območje je pretežno
sestavljeno iz apnenca, posebej so kraški pojavi izraziti v dinarsko usmerjeni suhi dolini, ki
ločuje Planino in Srebotnik.
Proti jugu se ozemlje močno in hitro dvigne. Strma kraška stopnja označuje prehod v visoki
notranjski kras. Značilen je greben Strmeca v povirju Prušnice, katerega pobočja so zelo strma
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in celo prepadna, prepredajo pa ga številne grape. Na zahodu se razteza Trebelnik (815 m
n.v.), ki predstavlja skrajni vzhodni del Logaške kraške planote.
Ozemlje je pretežno iz dolomita. V pobočju Trebelnika je Jelenska jama, v pobočju Krimščka
(vzhodno od naselja Brezovica) pa Vihrovica in Golobja jama (Hrovatin, 1999, s.10).
3.2. TEKTONSKO DELOVANJE
Celarc ugotavlja, da sta na morfologijo površja območja ki ga obravnavamo najpomembneje
vplivali triasna in terciarna tektonika (Hrovatin, 1999, str.10).
V mezozoiku je prevladovalo morje, še zlasti na prostoru današnje Južne in Zahodne
Slovenije. Občasno so se iz morja dvigali posamezni deli ozemlja kot kopno. Dvig ozemlja
nad morsko gladino je bil zlasti značilen za večji del J Slovenije (Gams, 1996, str.13).
Za obdobje triasa so bila tako značilna močna, dalj časa trajajoča gubanja zemeljske skorje
brez nastajanja prelomov in premikov plasti. Tvorile so se grude in udorine, ponekod celo
vrtače in zajede.
V prvem delu kenozoika, to je v terciarju, je bilo slovensko ozemlje na območju delovanja
alpidske orogeneze. Prišlo je do močnih pritiskov s severa in severovzhoda, ki so povzročili
gubanje in narivanje. V spodnjem pliocenu je nastopila tektonsko mirnejša faza in erozija je
površje dokaj uravnala (Gams, 1996, str.14).
Sredi pliocena se je začela doba tektonskega razlamljanja. Nagubano in narivano ter na
površju uravnano zemeljsko zgradbo je tektonika vzdolž alpskih, dinarskih ali kombiniranih
smeri razlomila v grude. Na območju občine Borovnica so se pojavili prelomi v smeri SZ-JV
in nekateri v smeri pravokotno na omenjeno (Hrovatin, 1999, str.11).

Najpomembnejši tektonski prelomi na območju občine Borovnica (Hrovatin, 1999, str.11):
Borovniški prelom 1
- prvi ga poimenuje Stanko Buser,
- smer: dinarska,
- potek smeri: naselje Breg, zahodno pobočje Planine, naselje Niževec, naselje Brezovica, desni breg
doline Prušnice, sedlo med Gredo in Strmecem.
Borovniški prelom 2
- prvi ga poimenuje Mencej,
- smer: dinarska,
- potek smeri: zahodni rob Borovniške doline, Bistra, mimo Vrhnike, Ligojna.
Rakitniški prelom
- smer: dinarska,
- potek smeri: naselje Pako, suha dolina med planino in Srebotnikom, nad naseljem Zabočevo, proti
naselju Rakitna.
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Za dolino Borovniščice domnevajo, da je pri njenem nastanku sodelovala razporna tektonika.
To naj bi dokazovalo dejstvo, da se slednja v naselju Borovnica ne razširi čez vse lapornate in
peščene sedimente v vzhodnem pobočju. Razporna tektonika je Otavščici dodala povečano
moč zadenjske erozije. Pritok Borovniščice, Prušnica, je z zadenjsko erozijo že znižal desno
pobočje Otavčice na 10 m. Ko bo dosegel manj kot 100 m oddaljeni potok bo prišlo do
pretočitve in slapovi v Peklu bodo ostali brez vode (Geografija Slovenije, 1998, str.39).
Najmlajši del območja je severni del, ki pripada enoti Ljubljanskega barja. Ljubljansko barje
je nastalo z ugrezanjem obsežnega območja Ljubljanske kotline, ki sta se ji v zadnji fazi
priključili še Ljubljansko polje in Ljubljansko barje.
Barje je nastalo pred dvema milijonoma let, v srednjem in mlajšem pleistocenu. Nekdaj je
bilo najjužnejše evropsko visoko barje in edini primer nižinskega visokega barja v Sloveniji.
Zanj so značilni številni prelomi, ki so udorino razsekali na kotanje in globeli. Kamninska
podlaga je na V delu Barja globje pogreznjena kot na Z delu.
Zaradi pogrezanja kotline so reke močno naplavljale prod in usedline. Večino prodnih
naplavin so prinašali potoki iz Krimsko-Mokrškega hribovja (Želimeljščica, Iška in
Borovniščica) ter Podlipščica, ki je zapolnila kotanje in globeli vzdolž južnega obrobja barja
do prodnega vršaja Borovniščice.
V pleistocenu je Iška zapolnila globeli in kotanje do Brezoviško-viškega preloma (ob cesti LjVrhnika med Dolgim mostom in Brezovico). Barjansko ozemlje je bilo, razen prodnih
vršajev, občasno ojezerjeno; v jezerih so se odlagale glinaste in meljne usedline. V hladnih
obdobjih pleistocena je Sava nanašala velike količine proda iz moren v Zgornje savski dolini,
kar je povzročilo zajezitev Ljubljanice ob izlivu v Savo in poplavitev celotne barjanske
kotline; odlagale so se le glinaste in meljaste plasti.
V holocenu je nastalo mostiščarsko jezero, pretežni del barjanske kotline sta začela prekrivati
glina in jezerski melj (jezerska kreda-polžarica).
Pred okoli 4000 leti se je mostiščarsko jezero osušilo in nastala je močvirna ravnina. Na
večjem delu te ravnine je nastala šota, ponekod debela tudi 8m. Ima večjo nosilnost kakor
polžarica, zato je tu mogoče uporabljati kmetijsko mehanizacijo. Skozi prodne plasti pod
barjanskimi glinami, neprepustnimi za vodo, se pretaka podtalna voda , ki je na precejšnem
delu pod arteškim tlakom. Podtalnica je pomemben vir pitne vode.
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3.3. PODNEBNE ZNAČILNOSTI
Po Ogrinovi klasifikaciji se podnebje občine Borovnica uvršča v zmerno celinsko podnebje
zahodne in južne Slovenije (Ogrin, 1996).
Pogoji za to so naslednji:
- povprečna aprilska temperatura nižja od oktobrske,
- submediteranski padavinski režim,
- povprečna letna količina padavin 1300 do 2800 mm.
Kot je razvidno iz grafa, na merilni postaji Borovnica merijo le količino padavin, ne pa tudi
temperature. Podatki za slednje so povzeti za merilno postajo Vrhnika, ki je Borovnici
najbližji kraj in leži na prehodu iz barske ravnice v Logaško planoto. Pri tem je potrebno
poudariti, da so odstopanja od realnih podatkov za Borovnico najbrž precejšnja. Glavni razlog
je kotlinska lega Borovnice oz. zaprtost območja, kar zmanjšuje vetrovnost in pospešuje
nastajanje temperaturnega obrata. Največja odstopanja tako lahko pričakujemo pri statistiki
zimskih temperatur.
3.3.1 Padavine
Graf 1: Povprečna, maksimalna in minimalna mesečna količina padavin v obdobju
1961-1990 za merilno postajo Borovnica.
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Vir: Klimatografija Slovenije: padavine, 1995

Indeks mediteranskosti za postajo v Borovnici znaša 0,9, kar pomeni da to območje spada v
submediteranski padavinski režim. Vendar pa Gams navaja, da je za ta režim značilno, da
največ padavin pade v mesecu oktobru in da med oktobrom in marcem pade vsaj polovica
letnih padavin. V prehodnem padavinskem režimu je mesečni višek v enem izmed jesenskih,
redkeje v spomladanskem mesecu (Gams, 1996, str. 32).
Iz grafa je razvidno, da na območju občine Borovnica največ padavin v povprečju pade
meseca novembra, kar Borovnico uvršča v prehodni režim, prav tako ni izpolnjen drugi pogoj.
Med marcem in oktobrom na tem območju v povprečju pade 732 mm padavin, kar je manj kot
polovica letnega povprečja 1563 mm.
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Prehodnost ozemlja, kar se tiče podnebnih karakteristik, potrjuje tudi podatek, da ima merilna
postaja Rakitna, ki se nahaja vzhodno od Krimščka indeks mediteranskosti 0,0.
Če se osredotočimo na padavinske maksimume ugotovimo, da so najvišji jeseni, predvsem
septembra in oktobra, in pa spomladi, meseca aprila. V jesenskem času so na Barju tudi
najpogostejše poplave. Te največ težav povzročajo v naselju Pako, kjer večkrat poplavi cesto,
in pa v naselju Borovnica, kjer talna voda vdira v kleti in povzroča materialno škodo.
Kar se tiče minimalnih padavin, lahko za obdobje med letom 1961 in 1990 ugotovimo, da sta
najbolj suha meseca januar in oktober, najvišje minimalne vrednosti pa dosegata meseca junij
in avgust, kar je pozitivno z vidika poletnih suš.
3.3.2. Temperature
Graf 2: Povprečne, maksimalne in minimalne mesečne temperature v obdobju 19611990 za merilno postajo Vrhnika.
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Vir: Klimatografija Slovenije: temperature, 1995

Povprečna 30-letna amplituda temperature zraka znaša 20,8 stopinj, najvišje vrednosti
dosegajo temperature v mesecu juliju, najnižje meseca januarja, ko se povprečna mesečna
temperatura edinkrat spusti pod ničlo. Visoka amplituda je posledica lege postaje v višinskem
pasu dna dolin, kotlin, kraških polj in drugih kotanj, kar dokazuje tudi podatek o amplitudi
minimalnih in maksimalnih mesečnih temperatur za isto obdobje. Prva znaša kar 24 stopinj,
druga pa 18,7.
Močni nočni in zimski temperaturni padci so posledica temperaturnega obrata, ki je pogost
pojav, problematičen predvsem zato, ker večina naselij leži na dnu doline. Toplotno inverzijo
na barski ravnici v hladnejših mesecih spremlja tudi megla, daljša obdobja brez sonca in nizke
temperature pa povečujejo depresivnost in brezvoljnost. Megla se pogosto pojavlja tudi v
ostalih letnih obdobjih, predvsem zjutraj, in povzroča težave v prometu.
Poleg megle se v tem višinskem pasu pogosto pojavlja tudi slana. Za kmetijstvo je
problematična predvsem spomladi, zasledimo jo celo ob koncu maja, jeseni pa se pojavi že
proti koncu septembra.
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3.3.3. Jasni in oblačni dnevi
Graf 3: Povprečno število jasnih in oblačnih dni v obdobju 1961-1990 za merilno postajo
Vrhnika.
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Vir: Klimatografija Slovenije: jasni in oblačni dnevi, 1991

Dolinska lega s temperaturno inverzijo močno vpliva na povečano oblačnost. K temu dodatno
prispeva zaprtost območja in slaba prevetrenost.
Tako število oblačnih dni v večini leta preseže število jasnih dni, izjemi sta le meseca julij in
avgust. Po pričakovanju je razpon med obema kategorijama največji v zimskih mesecih,
največ oblačnosti zaznamo v mesecu decembru, in v pozni jeseni.
Povprečje 30-letnega obdobja tako kaže, da je oblačnih kar 145 dni (40 %) v letu, jasnih pa le
40 dni oz. 11 %. Pri tem je potrebno upoštevati, da govorimo o podatkih povzetih po merilni
postaji Vrhnika. Glede na to, da je ozemlje občine Borovnica precej bolj zaprto, prevetrenost
območja pa posledično slabša, lahko sklepamo, da je oblačnih dni več, jasnih pa manj, čeprav
sta lokaciji oddaljeni le 8 km.
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3.4. HIDROGRAFSKE ZNAČILNOSTI OBMOČJA
3.4.1. Splošen oris
Karta 4: Hidrografska mreža občine Borovnica.

Vir: Interaktivni naravovarstveni atlas Slovenije, 2005

Vodni viri so glavno naravno bogastvo občine.
Glavni vodotoki so reka Ljubljanica, ki predstavlja severno mejo občine, ter potoka
Borovniščica in Prušnica.
Borovniščica izvira na skrajni južni meji občine, pod Širokim lazom in si prek soteske Pekel
utre pot v dolino. Južno od Borovnice, v bližini naselja Dražica se vanjo izlije drugi največji
potok Prušnica, ki izvira pod Strmecem. Obe imata v svojem povirnem, strmem in hribovitem
delu množico bolj ali manj stalnih pritokov.
Na njenem območju sta površinska vodotoka Borovniščica in Prušnica sta v osrednjem delu
občine nasuli prodni vršaj, ki sega na severu do Ljubljanice. Podtalnica Borovniškega vršaja
je najpomembnejši vir pitne vode v občini. Prodni vršaj prekrivajo barjanski sedimenti – šota
in organska glina. Površinsko in podzemno vodo zbirata potoka Borovniščica in Pruščica ter
manjši potok Voščevka.
Danes sta strugi Borovniščice in Prušnice meliorirani v celotnem ravninskem toku.
Med površinske vodne vire uvrščamo tudi kraške izvire. Ti so lahko stalni ali prelivni, na
ozemlju občine Borovnica pa jih je trenutno raziskanih okoli 16.
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Preglednica 2: Raziskani kraški izviri v občini Borovnica.
Ime izvira
n.v. (m)
Stalni kraški izvir
Zabočevo (1)
540
Borovnica (2)
450 in 455
Šumnik (2)
463 in 483
Ribčev izvir
295
*
Dol (2)
295
*
Borovnica (7)
Od 380 do 500
Ohonica (1)
330

Prelivni kraški izvir
*
*
*
*
*

Vir: Hrovatin, 1999

3.4.2. Borovniški vršaj
V prodnem vršaju Borovniščice sta z vrtinami ugotovljena dva vodonosnika:
- zgornji prodni vodonosnik (globina 12-32 m), se napaja s poniklo vodo Borovniščice
in Prušnice, ter s padavinami, arteška podtalnica;
- spodnji prodni vodonosnik (globina 52-70 m), se napaja z vodo kraško –
razpoklinskega in razpoklinskega vodnosnika Krimskega hribovja in delno tudi iz
kraškega vodonosnika vrhniško – cerkniške grude, arteška podtalnica.
Zgornji prodni vodonosnik se napaja iz ponikle vode iz površinskih vodotokov Borovniščice
in Prušnice ter s padavinami. Kakovost vode v tem vodonosniku je zdravstveno ustrezna po
vseh parametrih, le količina železa v vodi je naravno povišana. Koncentracije znašajo tudi 4-6
mg/l, kar je 20-30- krat več kot je zakonsko predpisana meja (0,2 mg/l), zato voda brez
predhodnega odstranjevanja železa ni primerna za oskrbo z vodo.
Spodnji prodni vodonosnik je od zgornjega ločen s 3-5 metrov debelo plastjo melja in meljne
gline. Napaja se z vodo kraško – razpoklinskega in razpoklinskega vodonosnika Krimskega
hribovja (jugovzhodno od vodnjakov) in delno iz kraškega vodonosnika vrhniško – cerkniške
grude. Voda v tem vodonosniku je zdravstveno neoporečna.
Borovniški vršaj je glavni vodni vir, iz katerega se oskrbuje okoli 85 % prebivalcev občine
Borovnica, večino vode pa zagotavlja tudi za občino Vrhnika. Gre za sistem štirih vodnjakov,
iz katerih črpajo vodo iz prodnega vodonosnika vršaja Borovniščice. Stalno obratujeta
vodnjaka VB-5 (37 l/s, globina 43 m) in VB-6 (32 l/s, globina 64 m), občasno pa še vodnjak
VB-3 (7 l/s, globina 43 m). Vsi trije vodnjaki črpajo vodo iz spodnjega vodonosnika. Vodnjak
VD-1 pa je plitvejši (26 m – zgornji prodni vodonosnik), voda je slabše kakovosti (povišana
vsebnost železa), zato je bil izločen iz vodovodnega sistema. Zmogljivost spodnjega prodnega
vodonosnika je ocenjena na okoli 100 l/s, v povprečju pa se iz naštetih vodnjakov črpa okoli
75 l/s podtalnice. Posledice prekomernega črpanja podtalnice iz tega vodonosnika lahko
povzroči poslabšanje kakovosti vode in posedanje barjanskih tal na širšem območju vodarne
(Program zaščite vodnih virov občine Borovnica, 2004).
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Slika 1: Črpališče Borovniški vršaj.

Vir: Komunalno podjetje Vrhnika, 2005

Vodni vir Borovniški vršaj ima kraško zaledje na hribih vzhodno od vodnjakov nad naselji
Pako, Breg in Trnovo. Voda s tega območja se steka v pleistocenski spodnji prodni
vodonosnik vršaja Borovniščice. Območje je gozdnato in nenaseljeno, brez pomembnejših
virov obremenjevanja vode.
Pred negativnimi vplivi dejavnosti na površini medzrnski vodonosnik varuje do 12 m debela
plast nepropustnih barjanskih sedimentov.
3.4.3. Vodna oskrba
Glavni vodni vir za občino Borovnica je Borovniški vršaj. Vodovod Vršaj oskrbuje 85% oz.
okoli 3200 prebivalcev občine. Ostali prebivalci se z vodo oskrbujejo iz lokalnih vodovodov
(Beli potok, Jele, Brezovica/Ohonica, Zabočevo, Pristava), kjer pa zaradi neurejenih območij
črpališč večkrat pride do onesnaženja z bakterijami.
Posledično se sistem vodne oskrbe razvija v smeri, da se vsa gospodinjstva priključijo na
vodovod Vršaj. Temu v prid govorijo naslednja dejstva:
- voda iz vodnjakov Vršaja je zdravstveno neoporečna, medtem ko je večina lokalnih
vodovodov bakteriološko oporečna,
- zmogljivost spodnjega prodnega vodonosnika je ocenjena na okoli 100 l/s, v
povprečju pa se iz naštetih vodnjakov črpa okoli 75 l/s podtalnice. To pomeni da
obstajajo rezerve, ki bi se jih dalo izkoristiti,
- zakonodaja zahteva, da ima vsak vodni vir svojega upravitelja, ki stalno vrši
monitoring ustreznosti in neoporečnosti pitne vode. Ekonomska upravičenost
delovanja lokalnih vodovodov je tako vprašljiva,
- upravitelj je lahko na območju občine le eden, v primeru Borovnice je to Komunalno
podjetje Vrhnika, tako da iz pravnega stališča podelitev dodatnih koncesij za
opravljanje te dejavnosti ni možna.
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Vendar pa je možno na problem gledati tudi iz drugačnega zornega kota. Kot bomo videli v
naslednjih poglavjih prebivalstvo občine Borovnica konstantno narašča, kar bi v prihodnosti
pomenilo vedno večji pritisk na omenjeni vodni vir.
Na drugi strani poraba vode precej niha. Kot je razvidno iz grafa, je poraba močno narasla
med leti 1997 in 2000, kar lahko pripišemo priključitvi novih uporabnikov na vodovodno
omrežje in pa hudi suši, ki je leta 2000 prizadela Slovenijo. Do leta 2003 je poraba nekoliko
upadla, vendar je leta 2004 zopet narasla, v vseh petih letih pa se giblje okoli številke 250.000
m³.
Graf 4: Količine načrpane in prodane vode za vodnjak Borovniški vršaj med leti 1996 in
2004.
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op.: zaradi spremenjene metodologije zbiranja podatkov so do leta 1999 na voljo zgolj podatki o količini prodane
vode, za leto 1999 pa podatkov ločeno za občino Borovnica ni bilo moč dobiti.
Vir: Komunalno podjetje Vrhnika, 2005

Največji porabniki so gospodinjstva, saj je gospodarska struktura občine šibka. Prav
zmanjšanju porabe v podjetjih gre pripisati zasluge za manjšo porabo vode do leta 2003, v
letih 2004 in 2005 pa se je zmanjšala poraba tudi v gospodinjstvih.
Graf 5: Količina porabljene vode v gospodinjstvih in gospodarstvu občine Borovnica
med leti 1997 in 2004.
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op.: za leto 1999 podatkov ločeno za občino Borovnica ni bilo moč dobiti.
Vir: Komunalno podjetje Vrhnika, 2005

Vendar pa ne smemo pozabiti, da občina Borovnica porabi le okoli 20% vode vršaja. 80%
vode se porabi v občini Vrhnika, kar bi ob konstantni rasti prebivalstva obeh območij v času
izrednih ali nepričakovanih razmer (primer: huda suša) lahko povzročilo težave v preskrbi z
vodo. Posledice prekomernega črpanja podtalnice bi lahko povzročilo poslabšanje kakovosti
vode in posedanje barjanskih tal na širšem območju vodarne.
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Naslednji argument, ki govori v prid obnovitvi, ohranitvi in zaščiti lokalnih vodovodov je
možnost onesnaženja vršaja. Prodni vodonosniki se namreč napajajo predvsem z vodo, ki
prihaja iz vzhoda. Tam so locirani številni možni onesnaževalci, največjo nevarnost pa
predstavlja možen izliv fenolnih snovi, ki jih prevažajo iz tovarne Fenolit. V primeru, da
občina ne sanira lokalnih vodovodov, bi to pomenilo, da bi prebivalci čez noč ostali brez
ustreznega vira pitne vode.
Poleg naštetega pa je pomembno tudi dejstvo, da se večina uporabnikov lokalnih vodovodov
zavzema za njihovo sanacijo in ohranitev in se ne želijo priključiti na vodovod Vršaj. Gradnja
vodovodnega sistema bi namreč zanje predstavljala nepotreben strošek, saj so z vodno oskrbo
zadovoljni.
Na podlagi povedanega lahko zaključimo, da bi bilo najsmotrneje optimizirati vodno oskrbo
in poskrbeti za najvišjo možno kvaliteto in ohranitev vodnih virov. Idealen scenarij, ki seveda
vključuje nekoliko višje stroške, bi bil, da bi Komunalno podjetje Vrhnika prevzelo nadzor
nad vsemi vodovodnimi sistemi občine.
Dokazano je, da je oporečnost vode v manjših vodovodih občine posledica okužb na samem
črpališču, ki je neprimerno urejeno. Stroški ureditve teh črpališč bi bili minimalni v primerjavi
s škodo, ki bi jo lahko povzročilo prekomerno črpanje vode na vršaju. Sama občina pa bi
imela v primeru onesnaženja vršaja urejene rezerve pitne vode.
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3.5. PEDOGEOGRAFSKE RAZMERE IN VEGETACIJA
Glavni dejavniki, ki vplivajo na razvoj prsti na ozemlju borovniške občine so vodne razmere,
relief in pa matična podlaga.
Po klasifikaciji Lovrenčaka (Geografski atlas Slovenije, 1998, str. 115), ki kot prednostna
dejavnika pri razvoju prsti upošteva relief in matično podlago, lahko prsti na ozemlju
borovniške občine razdelimo v dve skupini.
V prvo spadajo prsti na ravninah in v večjih dolinah. Gre za hidromorfne prsti na razvoj
katerih vpliva talna voda, deževnica ali poplavna voda. Na območju občine izstopata dve
pedogeografski enoti in sicer:
1) obrečne prsti, ki se pojavljajo na celotnem nižinskem delu, neposredno vzdolž potokov
Borovniščica in Prušnica. So pod vplivom poplavne vode in imajo slabo razvit in malo
razčlenjen navpični prerez, kar kaže na njihovo mladost. Vložki oglejenih prsti so tam, kjer je
visoka talna voda, zato so čezmerno vlažni. Kulturne rastline na teh prsteh slabo uspevajo,
zato jih često porašča obrečno grmovje in drevje, predvsem vrbe, topoli in jelše.
2) šotno in šotno-mineralne prsti. Pojavljajo se na območju Ljubljanskega barja, nastale pa so
zaradi značilnega morfološkega razvoja in posebnih vodnih razmer. Sedimenti Ljubljanskega
Barja so od vseh kvartarnih usedlin najtežje mehanične sestave, saj gre za pretežno glinast in
šotni material. V prsteh je velik delež organskih snovi, v šotnih celo več kot 30%, so vlažne in
slabo prepustne, kar otežuje ali celo preprečuje rast kulturnih rastlin, zato niso primerne za
poljedelstvo in jih porašča vlagoljubno rastje.
Za Barje je značilna še črna barjanska prst imenovana polžarica, pod katero se navadno
pojavlja temno rjavo šotno blato; ta prst je na ozemlju občine zastopana v manjši meri.
Na območju Barja se pojavljajo še antropogene prsti, ki so vlažne in hidromeliorirane. S
pomočjo odtočnih kanalov so prst na Barju meliorirali in zgornji horizont spremenili v orno
zemljo, primerno za kmetijsko rabo. Pod zgornjim horizontom se pojavlja horizont, ki je v
procesu oglejevanja.
Na prehodu iz nižinskega v vzpeti svet so se na karbonatnih kamninah razvile evtrične rjave
prsti, bogate s karbonati preperele matične osnove, zelo rodovitne in primerne za različno
kmetijsko rabo. Pokrivajo ozemlje južno od naselja Borovnica, vse tja do naselij Ohonica in
Niževec. JV, v pasu med naselji Zabočevi in Brezovica so na karbonatnih tleh nastale
rendzine, ki so manj primerne za kmetijsko izrabo. Prevladujejo travniki in pašniki, ki se na
prehodu v vzpeti svet stihijsko zaraščajo z grmovnim rastjem.
Zadnjo enoto predstavljajo prsti v vzpetem svetu. Na ozemlju občine Borovnica se pojavljajo
predvsem rjave pokarbonatne prsti in rendzine, ki so se razvile na apnencu in dolomitu. Gre
za plitve, nevtralne do slabo alkalne, za vodo prepustne prsti, ki jih večinoma porašča bukov
ali jelovo-bukov gozd.
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4. POKRAJINSKO EKOLOŠKA ČLENITEV
Na podlagi predstavljenih naravno geografskih značilnosti lahko na območju občine
Borovnica jasno prepoznamo štiri temeljne pokrajinsko-ekološke enote. Naravnogeografski
dejavniki, ki odločujoče vplivajo na členitev so:
- kamninska zgradba,
- morfološka oblika reliefa,
- vodne razmere.
4.1. LJUBLJANSKO BARJE
Severni del ozemlja občine predstavlja močvirna ravnica Ljubljanskega barja, nastala z
neotektonskim grezanjem.
Meja med barskim delom in vršajem poteka na zahodu od Bistre, sledi regionalni cesti
Vrhnika-Borovnica-Podpeč ter pri zaselku Logar (naselje Dol) ostro zavije proti vzhodu. Nato
teče ob levem bregu Borovniščice do točke, kjer se vanjo steka t.i. Šivcov graben (ostanek
stare Borovniščice). Tu zopet pravokotno zavije proti vzhodu in se v naselju Pako spet
pridruži regionalni cesti vse do izstopa iz občinskega ozemlja.
Med kamninami prevladujejo mladokvartarni nanosi ilovice, gline in melja.
Za borovniški del Barja, domačini ga imenujemo Mah, je značilna prevlada antropogenih
prsti. S hidromelioracijami so prst na Barju osušili in zgornji horizont spremenili v orno
zemljo, primerno za kmetijsko rabo.
Izjema je skrajni severni del, za katerega uporabljamo ledinsko ime Blato. Tu se pojavljajo
šotne prsti, na nekaterih delih pa tudi črna barjanska prst imenovana črnica, pod katero se
navadno pojavlja temno rjavo šotno blato.
Hidrogeografska podoba območja je močno spremenjena in je rezultat delovanja človeka.
Hidromelioracije so najbolj močno posegle v vodotok Borovniščico. Njena struga je danes
prestavljena proti zahodu, prej je tekla skozi naselje Breg, ostanek stare struge pa je viden v
t.i. Šivcovem jarku.
Celotno območje je prepleteno z odtočnimi kanali s katerimi odvajajo vodo. Ti kanali
potrebujejo redno vzdrževanje, čistiti bi jih bilo potrebno vsakih 10 let, vendar zaradi
pomanjkanja sredstev to ni mogoče, zato mnogi zaradi mulja in zaraščenosti ne opravljajo več
funkcije vodne poti.
Vsem posegom navkljub je to še vedno območje vsakoletnih poplav, ki so najbolj pogoste v
jesenskem času in pa spomladi predvsem meseca aprila.
Tu uspeva predvsem travniška acidofilna vegetacija, brežine vodotokov pa so zaraščene z
drevjem in grmičevjem, ki nudita zavetje mnogoterim živalskim vrstam, predvsem pticam.
Zaraščanje z gozdom, pojav, ki ga v zadnjem času opažajo na območju Barja, za barjanski
del občine Borovnica ni značilen.
Kulturne rastline tu slabo uspevajo, izjema je koruza, kar predstavlja velik minus za območje,
ki je drugače precej primerno za razvoj kmetijstva. Temperaturna inverzija v zimskem času in
megla, ki jo ponavadi spremlja na to dejavnost nimata omembe vrednega vpliva, zato pa
dodatno težavo predstavlja slana, ki se pogosto pojavlja v času vegetacijske dobe.
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Zaradi slabših pogojev za poljedelstvo je glavna dejavnost na območju, ki ni poseljeno,
živinoreja.
Travnate površine in lahek dostop do vode predstavljajo idealne pogoje za usmeritev v prosto
pašo, ki se pod vplivom okoljevarstvenih gibanj vedno bolj uveljavlja v živinoreji.
S prosto pašo so na Barju začeli že pred leti, pasli pa so predvsem bike. Ti so za tako
usmeritev najmanj primerni zaradi svoje teže in napadalnosti, zaradi česar bi lahko prišlo do
konfliktov s posamezniki ki območje koristijo predvsem v športno-rekreativne namene.
V zadnjem času pa se uveljavlja predvsem paša telic in konjev.
Zanimivo je, da je večina kmetov pašnike uredila v neposredni bližini regionalne cestne
povezave, kar je z okoljskega vidika relativno sporno (promet je stalen vir onesnaževanja),
vendar pa jih je v to najbrž prisila relativno nekvalitetna krma in pojavljanje strupene preslice
na bolj mokrotnih območjih, na drugi strani pa so tako pašniki najbližje kmetijam.
Kot smo že omenili je koruza tista kultura, ki je najbolj prilagojena barjanskim razmeram.
Prevlada živinoreje v kmetijstvu je pogojevala sajenje predvsem silažne koruze, vendar pa v
zadnjem času vse več kmetov poskuša tudi z gojenjem koruze v zrnu.
Kulture, ki na Barju relativno dobro uspevajo so tudi krompir, buče, fižol, zelje in konoplja,
medtem ko pšenica zahteva trdinska tla.
Pred leti so nekateri kmetje poskusili z gojenjem industrijske konoplje, njihovi nasadi pa so
bili uničeni s strani policije. Od takrat zanimanja za gojenje te vsestransko uporabne rastline
ni več.
Na drugi strani je na barjanskem delu občine največji nasad ameriških borovnic (15 ha). Te
grmovnice potrebujejo za svojo rast vlažna, kisla tla, in so idealno prilagojene razmeram.
Gojenje borovnic je v zadnjem času dejavnost, ki jo najbolj propagirajo, vendar so začetni
stroški izredno visoki, potrebno je ogromno ročnega dela, prvi pridelek pa lahko kmetovalci
pričakujejo šele po 6-8 letih.
Lani je zasebnik na Barju postavil tudi prvi steklenjak, kjer gojijo predvsem cvetje in
grmovnice, v zadnjem času pa tudi zelenjavo za prodajo.
Območje Barja ima tudi pomembno športno-rekreativno funkcijo. Dva barska kolovoza, eden
vodi na Barje iz naselja Pako, drugi iz naselja Dol, domačini uporabljajo za rekreacijo (tek,
kolesarjenje), za sprehajanje psov in ježo s konji.
Ta funkcija se z leti krepi, pojavljajo pa se že prvi konflikti med kmečkim in nekmečkim
prebivalstvom.
Rekreativce motijo predvsem slabo postavljene zaščitne ograje za živino, posebej kadar se
pasejo biki, v času gnojenja pa jih moti raztresena gnojevka, zaradi katere so kolovozi
praktično neuporabni.
Na drugi strani kmetje trdijo, da je to kmečka zemlja in da ostali tu nimajo kaj iskati. Posebej
jih motijo sprehajalci psov, saj slednji plašijo živino.
Oboji pa se močno zavzemajo za prepoved vožnje z osebnimi avtomobili vsem, ki niso
lastniki zemljišč, saj uničujejo kolovoz in onesnažujejo naravo.
Razglasitev Barja za krajinski park bo na tak ali drugačen način vplivala na obe njegovi
primarni funkciji. Strokovnjaki se strinjajo, da je prisotnost kmetijstva na območju nujna za
ohranitev Barja. Kmetje namreč z obdelovanjem njiv in vzdrževanjem pašnikov ohranjajo
njegovo podobo in preprečujejo, da bi se zaraslo z gozdom. Bo pa potrebno vzpodbujati
predvsem okolju prijazne, alternativne načine kmetovanja. Mnogi, ki poskušajo z gojenjem
rož in zelenjave na tem območju, dosegajo zelo dobre rezultate. Vendar pa je vrtičkarstvo za
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mnoge strokovnjake povsem nesprejemljiva dejavnost za to območje. Razvoj borovničarstva
stagnira, okoljevarstveniki pa opozarjajo na škodljivi vpliv zaščitnih mrež in ograd, predvsem
na populacijo ptic. Slednje ščiti tudi direktiva Natura 2000.
Na področju pašne živinoreje pričakujemo nadaljevanje trenda preusmeritve v pašo konj in
lažje govedi.
Konjereja je stično polje, kjer poleg kmetijske prihaja do izraza tudi turistična in športnorekreativna funkcija Barja. Ob tovarni Fenolit je tako že zrasel poligon za trening
preskakovanja ovir, tovarna pa je investirala tudi izgradnjo pristnega slovenskega kozolca, ki
je opremljen za popolno oskrbo konjev zasebnih lastnikov.
Kolovoz, ki povezuje naselje Dol s samostanom Bistra, bi lahko poleg svoje tradicionalne
funkcije (pot za kmetijsko mehanizacijo) opravljal tudi funkcijo kolesarske poti. Tako bi se
kolesarji lahko izognili prometni regionalni cesti.
Enako velja za kolovoz na Pakem, ki vodi do izliva Borovniščice v Ljubljanico. Na obeh pa bi
lahko uredili tudi tekaške poti.
Nujno pa bi bilo prepovedati športne in turistične aktivnosti, ki v ta prostor ne sodijo. To so
zlasti letenje z baloni, letalsko in raketno modelarstvo, prosto spuščanje psov, promet ter
plovba z motornimi vozili.
4.2. VRŠAJ BOROVNIŠČICE
Gre za enoto ki se razteza med Barjem in obrobnim gričevjem, tja do 320 metrov n.v., in
predstavlja dno doline, ki sta nasuli reki Borovniščica in Prušnica. Dolinsko dno se pri naselju
Borovnica močno zoži, relief se zlagoma dviguje proti JV, kjer se enota zopet razširi in
razdeli na dva kraka, ki sta ju izoblikovali reki Otavščica in Prušnica. Višinska razlika med
nižjim severnim in višjim južnim delom enote je 30 m.
Plast gline in melja tukaj prekrivajo rečni nanosi karbonatnega proda in peska, ki skrivajo
največje naravno bogastvo občine, vodno bogastvo Borovniškega vršaja. Zgornji prodni
vodonosnik, ki se nahaja na globini 12-32 m, se napaja s poniklo vodo Borovniščice in
Prušnice ter s padavinami, spodnji prodni vodonosnik (globina 52-70 m) pa napaja voda
kraško-razpoklinskega in razpoklinskega vodonosnika Krimskega hribovja ter delno voda
kraškega vodonosnika vrhniško-cerkniške grude.
Borovniški vršaj je glavni vodni vir, ki oskrbuje okoli 85 % prebivalcev občine.
V severnem delu enote, ki ga zaključuje naselje Borovnica, je visok nivo talne vode odločilno
vplival na razvoj prsti. Prevladujejo hidromorfne, čezmerno vlažne prsti, ki jih porašča
travniška acidofilna vegetacija.
Neposredno vzdolž potokov Borovniščica in Prušnica so se razvile obrečne prsti, ki se
pojavljajo po celotnem nižinskem delu. Gradijo najnižjo teraso nad strugo, zato so pod
močnim vplivom poplavne vode in imajo slabo razvit in malo razčlenjen navpični prerez, kar
kaže na njihovo mladost. Vložki oglejenih prsti so tam, kjer je visoka talna voda. Kulturne
rastline na teh prsteh slabo uspevajo, zato jih često porašča obrečno grmovje in drevje,
predvsem vrbe, topoli in jelše.
Z naraščanjem nadmorske višine, južno od naselja Borovnica, kjer so najdebelejši nanosi
proda so se na karbonatnem produ razvile rjave prsti. Zaradi ravnega reliefa in rodovitnih prsti
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je to območje relativno primerno za kmetijsko izrabo. Problematična je predvsem slana, ki se
tu pogosto pojavlja v času vegetacijske dobe.
Kljub temu je tu največ njivskih površin, ki se raztezajo predvsem južno od naselja
Borovnica, med železniško progo in strugo Borovniščice, ter ob naseljih Dražica, Ohonica in
Niževec.
Med kulturnimi rastlinami prevladujejo krompir, koruza in krmne rastline.
Na manj rodovitnih površinah so urejeni pašniki za govedo, v zadnjem času se razvija tudi
konjereja.
Pogost pojav na območju je temperaturni obrat, problematičen predvsem zato, ker gre za
poselitveno in prometno jedro občine. Toplotno inverzijo v hladnejših mesecih spremlja tudi
megla (predvsem severno od naselja Borovnica), daljša obdobja brez sonca in nizke
temperature pa povečujejo depresivnost in brezvoljnost. Megla se pogosto pojavlja tudi v
ostalih letnih obdobjih, predvsem zjutraj, in povzroča težave v prometu.
V preteklosti so se naselja razvijala predvsem na stiku vršaja z obrobnim gričevjem, v zadnji
štiridesetih letih pa je za naselja Dol, Breg, Brezovica in Borovnica značilno širjenje na
območje vršaja. Tako se v tej enoti nahajajo nižje ležeči deli naselij Pako, Breg, Borovnica,
Dol, Ohonica in Brezovica ter naselje Dražica.
Za to enoto je značilna tudi koncentracija prometne infrastrukture. Tu je speljana trasa
regionalne cestne povezave in večina lokalnih cest, čez južni in vzhodni del enote pa je
speljana železniška povezava Ljubljana-Postojna.
Ker je razvoj industrije in dejavnosti skoraj izključno vezan na naselje Borovnica, izjema je le
tovarna Fenolit postavljena na Bregu, je ta enota postala okoljsko izrazito obremenjena.
Država in lokalna skupnost sicer z različnimi ukrepi poskušata zavarovati vodni vir
Borovniškega vršaja, vendar pa je ob dejstvu da gre za poselitveno, prometno in gospodarsko
jedro občine, to, ob odsotnosti jasne razvojne usmeritve, vedno težja naloga.
Tako je že vse od 80-ih let dalje po zakonu prepovedana gradnja v naseljih Breg in Pako, v
ostalih naseljih pa je potrebno pridobiti posebno gradbeno dovoljenje. Omejen je tudi promet
z nevarnimi snovmi, ki poteka zgolj v smeri proti občini Vrhnika, nujno pa je posebno
spremstvo. Dosledno se izvaja le del zakona, ki ureja promet.
Prav tako je v omenjenih naseljih prepovedana prosta paša, ukrep, ki je stalno kršen. Posebej
ta problem prihaja do izraza v trenutku, ko poskušajo okoljske organizacije predstaviti tak
način paše kot bolj ustrezen. Tako so na mestu sadovnjakov ob kmetijah čez noč nastali
pašniki. Posebej v naselju Breg, kjer prevladuje nekmečko prebivalstvo, tak način paše sproža
konflikte med sosedi, ki se pritožujejo zaradi mrčesa in smradu.
V prihodnje se bo ta konflikt še stopnjeval, saj je večina kmetij v precej žalostnem stanju,
neurejenost pa znižuje kvaliteto bivanja vseh ostalih prebivalcev naselij.
Naraščanje števila prebivalcev, ki ga pričakujemo na tem območju, bo dodaten pritisk na
naravne vire. Občina je v svojem ureditvenem načrtu že namenila večje površine v centru
naselja Borovnica za gradnjo stanovanjskih objektov. Tako lahko v prihodnosti pričakujemo
zlitje naselij Dol, Laze in Borovnica na zahodu ter širjenje stanovanjskih površin proti naselju
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Breg. Večina kmetijskih površin na tem območju bo izginila, posebej zaradi sprememb
namembnosti zemljišča.
Del vršaja, ki se razteza proti jugovzhodu, je manj privlačen za priselitve. Vendar pa zaradi
atraktivne lege na stiku alpskega in dinarskega sveta pričakujemo, da bodo ta naselja
privlačnejša za domačine, ki se bodo želeli umakniti v bolj mirno okolje.
Močno bo na to območje vplivala tudi napovedana gradnja V. vseevropskega koridorja, ki naj
bi potekal preko njegovega ozemlja. Če bo ta načrt uresničen bo najbolj vplival predvsem na
prebivalce občine, ki živijo tik ob železniški progi. Izredno visoke obremenitve (napovedujejo
okoli 400 vlakovnih kompozicij dnevno) bi to območje naredile izrazito neprivlačno za
naselitev.
4.3. OBROBNO GRIČEVJE Z VODOPREPUSTNIMI KAMNINAMI
Gre za območje stika med kvartarnimi naplavinami in karbonatnimi kamninami s prevlado
dolomita, ki se nahaja na n.v. od 320 do 360 m in obkroža dolinsko dno.
Od prvih dveh enot se bistveno razlikuje po tem, da je tu zaradi višine izničen vpliv talne
vode. Na karbonatnih kamninah so se razvile evtrične rjave prsti, zelo rodovitne in primerne
za različno kmetijsko rabo.
Precej razgiban relief, malo sklenjenih ravnih površin in pogosto pojavljanje slane so
dejavniki, ki znižujejo primernost območja za kmetijsko rabo. Prevladujejo travniki in
pašniki, ki se na prehodu v vzpeti svet stihijsko zaraščajo z grmovnim rastjem, njivskih
površin je malo.
V tej enoti se nahajajo višje ležeči deli naselij Breg (Trnovo), Pako, Borovnica (Grič,
Malence), Dol, Brezovica in Ohonica ter naselja Niževec, Zabočevo in Laze. Kljub nekoliko
višji legi tudi to območje sodi v pas temperaturne inverzije.
Rob gozda sodi po raziskavah med prebivalci za najbolj zaželeno lokacijo za naselitev. To bi
lahko razložilo močno porast prebivalstva v tem pasu, rekorder so naselje Laze. V zadnjem
času se opaža, da se meja poselitve dviga vedno više. Tako se v naslednjo enoto širijo naselja
Brezovica, Zabočevo in Laze. Velik problem pri takih širitvah predstavlja izgradnja
komunalne infrastrukture, zato občina poskuša ustaviti širjenje naselij, kar pa ji ne uspeva
najbolje.
Kmetijstvo je močno usmerjeno v živinorejo in pridelavo krme, dodaten zaslužek nudi
spravilo lesa iz bližnjih gozdov. Na tem mestu je potrebno poudariti, da je bilo za kmečka
gospodarstva občine v preteklosti značilno, da so kupovali kmečko zemljo tako na Barju, kot
na trdinski zemlji, v lasti pa so imeli tudi gozd. Tako so lahko pridelovali različne kulture in
optimizirali lastno preskrbo. Danes je to seveda za kmetijstvo velik minus, saj je prišlo do
močne zemljiške razdrobljenosti.
Kmetje tudi danes poskušajo z dodatnimi dejavnostmi. Tako je v Ohonici nastala turistična
kmetija, ki stavi predvsem na bližino največje turistične zanimivosti občine, to je soteska
Pekel.
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Na zahodnem delu te enote teče železniška proga Ljubljana- Postojna. Enako kot za območje
vršaja tudi tu velja, da utegne izgradnja V. vseevropskega koridorja močno poslabšati bivalne
razmere in spremeniti obstoječe vzorce poselitve.
4.4. KRAŠKI ROB
Zadnja, četrta enota obsega območje, ki sega nad 360 m n.v. Relief se sprva položno, nato pa
vedno bolj strmo dviga nad dolinskim dnom. Vzhodna pobočja so višja, bolj strma, ponekod
celo prepadna. Vrhovi so zaobljeni, na vzhodu se najvišje dvigne 940 m visoki Krimšček, na
Z s 815. m prevladuje Veliki Trebelnik.
Od prsti se pojavljajo predvsem rjave pokarbonatne prsti in rendzine, ki so se razvile na
apnencu in dolomitu. Gre za plitve, nevtralne do slabo alkalne, za vodo prepustne prsti, ki jih
večinoma porašča bukov ali jelovo-bukov gozd.
Temperature so v povprečju nižje kot v prej opisanih enotah, krajša je tudi vegetacijska doba,
tako da podnebno gledano območje ni najbolj primerno za kmetijstvo. Dodatna omejitev je
tudi relief. Pojav temperaturne inverzije je redek in omejen na spodnjo mejo enote.
Območje je bogato z vodnimi viri. Gre predvsem za prelivne kraške izvire, ki z vodo
oskrbujejo prebivalce naselij Brezovica, Ohonica, Zabočevo, Niževec in Pristava.
Na zahodni strani enote lahko opazimo manjše pobočne uravnave, t.i. krčevine, ki so v
preteklosti služile za pašnike, danes pa se večinoma zaraščajo. Tu ležita dve najvišje ležeči
naselji v občini, Pristava in danes že opuščeno naselje Lašče.
Prebivalci Pristave se pretežno ukvarjajo s kmetijstvom. Zaradi neprimernih razmer za
poljedelstvo je slednje usmerjeno v živinorejo. Ukvarjajo se tudi s sadjarstvom, pridelujejo
predvsem jabolka in slive, ki jih sušijo. Atraktivna lokacija in bližina soteske Pekel
omogočata razvoj kmečkega turizma, vendar bi bilo najprej potrebno poskrbeti za izgradnjo
primerne prometne infrastrukture.
Vsekakor gre za območje, ki ima največji turistični potencial v občini. Tako je nad naseljem
Zabočevo, na vrhu strme kraške stopnje, urejena razgledna točka in odskočišče za jadralne
padalce. Od tu vodi kolovoz do kraške jame Vihrovice, nekoliko južneje pa se nahaja Golobja
jama, ki je težje dostopna. Vstop v jame je mogoč le v spremstvu.
Nad Kopitovim Gričem si lahko turisti ogledajo opuščeni rudnik boksita, nad Zabočevom pa
opuščen kamnolom.
Območje je primerno tudi za razvoj pohodništva. Atraktivne so predvsem poti na planoto
Rakitna, na Pokojiško planoto in pa pohodniška pot, ki preko soteske Pekel vodi na ozemlje
občine Cerknica.

31

32

5. OBMOČJA POSEBNIH VARSTVENIH REŽIMOV
Ozemlje občine Borovnica leži na stiku dveh makroregij, predalpskega sveta in dinarskih
planot celinske Slovenije.
Njen severni del sega na območje Ljubljanskega barja, ki ga država poskuša zaščititi s
statusom krajinskega parka, kraško površje na jugu pa je zaradi svoje specifike izrazito
občutljivo za onesnaženje in kot tako, predmet mnogih okoljevarstvenih projektov.
Slika 2: Ljubljansko barje.

Vir: Natura 2000, 2005

Tako je za občino značilno, da na njenem ozemlju velja oz. se poskuša uveljaviti različna
stopnja varovanja narave.
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5.1. VAROVANO OBMOČJE BOROVNIŠKEGA VRŠAJA
Prvi in najpomembnejši projekt varovanja okolja občine je posebni varovalni režim na
območju vodozbirnega pasu Borovniškega vršaja. Odlok je bil sprejet že v 80-ih letih
prejšnjega stoletja in deli območje občine na štiri cone oz. varovalne pasove.
Karta 6: Vodovarstvena območja virov pitne vode.

Vir: Interaktivni naravovarstveni atlas Slovenije, 2005

Karta 7: Varovanje in omejitve na območju občine Borovnica.

Vir: Prostorsko informacijski sistem občin, 2005
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1. cona: najožji varstveni pas z najstrožjim režimom varovanja
Gre za območje samega črpališča in njegove bližnje okolice. Prostor je ograjen, dostop
do njega ima le pooblaščena oseba, prepovedane pa so vse aktivnosti.
2. cona: ožji varstveni pas s strogim režimom varovanja
Tu velja prepoved gradnje industrijskih, stanovanjskih objektov, farm. Dovoljena je le
nadomestna gradnja, pod pogojem da se stari objekt poruši, ali 20% adaptacija.
Ni dovoljena gradnja čistilnih naprav ali odlaganje odpadkov.
Na področju kmetijstva velja prepoved uporabe večjih količin biocidov in umetnih
gnojil, reja živine je dovoljena le v manjših zasebnih hlevih.
Zaželjeno je ukvarjanje s poljedelstvom in gozdarstvom. Spodbuja se razvoj športnorekreativnih dejavnosti.
Problem tega pasu je da vanj spadata naselji Breg in Pako, na Bregu pa je locirana
tovarna fenolnih smol Fenolit. Potencialni onesnaževalec je tudi železnica.
3. cona: širši varstveni pas s sanitarnim režimom varovanja
Obsega celotno območje podtalnice Borovniškega vršaja in ožja območja kraških
izvirov.
Transport nevarnih snovi (primer: lahkotekoči naftni derivati) je dovoljen le s
spremstvom. Greznice in gnojišča morajo biti primerno urejena. Odlaganje odpadkov
ni dovoljeno.
Gradnja je dovoljena s soglasjem Zavoda za zdravstveno varstvo, ki preuči lokacijo
glede na varstveni pas.
Glavna potencialna onesnaževalca sta podjetje Liko in železnica.
4. cona: vplivni varstveni pas z blagim režimom varovanja
Ta pas zajema celotno vodozbirno zaledje Borovniščice, Otavščice in Prušnice ter
kraške izvire do Goričice (naselje v občini Brezovica).
Na tem območju ni nikakršnih omejitev pri stanovanjski gradnji, ostajajo pa omejitve
v prometu, ki so enake opisanim pri tretji varstveni coni.
Ne glede na relativno stroge ukrepe na papirju je realnost nekaj povsem drugega. Večina
prepovedi je povsem brezpredmetnih, saj ni nikogar, ki bi nadzoroval izvajanje tega zakona.
Izjemi sta omejevanje transporta in prepoved gradnje. Lokalno prebivalstvo večinsko podpira
varovanje vršaja.
Graf 6: Ali podpirate omejevalne ukrepe, ki veljajo na vodovarstvenem območju
Borovniškega vršaja?
15%

da
ne

85%

Vir: Anketa, 2005
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Izjema so prebivalci, ki podpirajo omejitve v prometu, nasprotujejo pa prepovedi gradnje. Pri
tem imajo precej močne argumente, saj v drugem vodovarstevnem pasu stoji tovarna, ki se
ukvarja s proizvodnjo fenolnih mas, v obeh naseljih, na Bregu in Pakem pa že več let zaman
čakajo na začetek gradnje kanalizacije.
Kot je razvidno iz karte prostorskega plana občine, je na JV strani občine tudi območje
varovalnega gozda. Varovalni gozdovi so specifična kategorija gozdov, ki zahtevajo posebno
varstvo. To so gozdovi, ki v zaostrenih ekoloških razmerah varujejo sebe, svoja zemljišča in
nižje ležeča zemljišča ter gozdovi, v katerih je izjemno poudarjena katera koli druga ekološka
funkcija. Sečnja je tu omejena in predpisana, prav tako vsak poseg v prostor zahteva presojo
vpliva na okolje.
5.2. PROGRAM NATURA 2000
Karta 8: Območja Natura 2000 v občini Borovnica.

Vir: Interaktivni naravovarstveni atlas Slovenije, 2005

Območja Natura 2000 obsegajo celotno ozemlje občine Borovnica, z izjemo centralnega dela
vršaja. Severni, barski del pripada varovanemu območju Ljubljanskega barja, vzpeti dolomitni
in apnenčasti svet pa varovanemu območju Krimsko hribovje – Menišija.
Cilj direktive je zaščita rastlinskih in živalskih vrst ter ohranitev habitatnih tipov.
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LJUBLJANSKO BARJE (PSCI)
RASTLINSKE IN ŽIVALSKE VRSTE
kapelj, navadni škržek, strašnični mravljiščar, močvirski cekinček, travniški postavnež, barjanski okarček,
potočni piškurji, sulec, platnica, blistavec, pezdirk, ozki vretenec, nežica,drobni svitek, veliki pupek,
človeška ribica, hribski urh, močvirska sklednica, mali podkovnjak, vidra, Loeselova grezovka, koščični
škratec,veliki studenčar, pohra
HABITATNI TIPI
Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (Erythronio – Carpinion)
Ilirski bukovi gozdovi (Fagus sylvatica (Aremonio – Fagion))
Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna loka); (Alnus glutinosa in Fraxinus excelsior (AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion albae)
Jame, ki niso odprte za javnost
Bazična nizka barja
Nižinski ekstenzivno gojeni travniki (Alopecurus pratensis Sanguisorba officinalis)
Travniki s prevladujočo stožko (Molinia spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno muljastih tleh (Molinion
caeruleae)
Nižinske in montanske do alpinske hidrofilne robne združbe z visokim steblikovjem
Vodotoki v nižinskem in montanskem pasu z vodno vegetacijo
KRIMSKO HRIBOVJE-MENIŠIJA (PSCI)
RASTLINSKE IN ŽIVALSKE VRSTE
KRANJSKI JEGLIČ, KOŠČIČNI ŠKRATEC, drobnovratnik, navadni ris, rjavi medved, volk, mali
podkovnjak, hribski urh, veliki pupek, navadni koščak, bukov kozliček, ozki vretenec
HABITATNI TIPI
Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (Erythronio – Carpinion)
Ilirski bukovi gozdovi (Fagus sylvatica (Aremonio – Fagion))
Jame, ki niso odprte za javnost

Varovanje z opredelitvijo statusa območja Natura 2000 pa pomeni, da imajo v ekonomskem
usklajevanju prednost tisti interesi in družbene skupine, ki spoštujejo naravni ritem obnove
zadevnih naravnih bogastev, z ničemer pa ne omejuje komercialnih, niti socialnih dejavnikov
trajnostnega razvoja v samoupravnih lokalnih skupnostih ali državi.
Cilji gospodarjenja z biotsko raznovrstnostjo so:
- usposobitev domačega prebivalstva za vodenje in izvajanje novih dejavnosti, ki jih
omogoča in prinaša zavarovano in varovano območje, še posebej narodni, regijski in
krajinski park,
- okrepitev kapacitet ustreznih ustanov, ki so vključene v ohranjanje biotske
raznovrstnosti in trajnostno rabo njenih sestavin,
- spodbujanje ekološkega kmetijstva in podpiranje trženja proizvodov iz območij
parkov,
- izvajanje kmetijsko okoljskih programov, ki pomagajo ohranjati pomembne habitate
in omogočajo rentabilnost kmetij z ekstenzivno proizvodnjo,
- podpiranje takšne modernizacije in obnove kmetijskih gospodarstev, ki prispeva k
večji sonaravnosti in nižjemu obremenjevanju okolja,
- spodbujanje ekonomske diverzifikacije in razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
ki temelji na ohranjanju biotske raznovrstnosti,
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-

spodbujanje povezovanja kulturnih programov s programi ohranjanja biotske
raznovrstnosti in varstva kulturne dediščine,
pravočasno ugotavljanje in preprečevanje negativnih trendov, ki jih na doslej
neposeljena območja prinaša razvoj prometne infrastrukture.

Območja zaščitena po direktivi Natura 2000 v borovniški občini so relativno neposeljena. Na
robnih delih se dotikajo naselij za katere je značilno, da se širijo iz obrobnega gričevja proti
kraškemu robu in na območje vršaja.
Poleg tega Natura 2000 ne deluje na podlagi omejitev ali prepovedi, še več, dovoljuje celo
okolju škodljive posege, če obstaja dovolj velik javni interes za izvedbo le.teh. Njen vpliv na
življenje in razvoj lokalne skupnosti bo torej drugačen kot v primeru naselij Breg in Pako, ki
sta pod varstvenim režimom vodnega vira.
Prebivalce občine smo povprašali ali poznajo program Natura 2000.
Graf 7: Ali poznate program Natura 2000?

28%
da
ne
72%

Vir: Anketa, 2005

Rezultati kažejo, da velik del prebivalstva, še nikoli ni slišal za omenjeni program. To
pomeni, da ga občinska uprava ne dojema kot pomemben del prihodnjega razvoja območja in
v njem tudi ne vidi možnih razvojnih potencialov.
5.3. EKOLOŠKO POMEMBNA OBMOČJA
Ozemlje občine je tudi osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri, kot so navadni
ris, rjavi medved in volk. V zadnjih letih so se medvedje močno približali naseljem, pogosto
jih v bližini svojih domov opazijo prebivalci Niževca in Zabočevega ter zaselka Trnovo nad
naseljem Breg.
Vroče polemike o povečanju odstrela medveda, zaradi ogrožanja lastnine in življenj
prebivalcev, ki se pojavljajo v slovenskih medijih, v občini ni zaslediti.
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Karta 9: Ekološko pomembna območja v občini Borovnica.

Vir: Interaktivni naravovarstveni atlas Slovenije, 2005

5.4. VPLIV POLITIKE VAROVANJA OKOLJA IN VARSTVENIH REŽIMOV NA
RAZVOJ OBČINE
Ker direktiva Natura 2000 še ni operativna (potrebna so usklajevanja države Slovenije z EU),
lahko ocenjujemo le vpliv varstvenega režima za območje Borovniškega vršaja.
Za slednjega bi lahko nekoliko cinično ugotovili, da je njegov edini uspeh ohranitev kvalitete
podtalnice, da pa sam pri tem, izjema je omejitev v prometu z nevarnimi snovmi, ni imel kaj
dosti vpliva.
Problem varstvenega režima je namreč, da deluje preko omejitev in prepovedi, da pa na drugi
strani območju oz. lokalni skupnosti, kjer je uveden, ne ponudi nobenih alternativnih
možnosti razvoja.
Tako bi morali biti vse od uveljavitve tega režima naselji Breg in Pako in dogajanje v njih
prioriteta vseh občinskih uprav. Te bi se morale zavedati, da so prebivalci teh dveh naselij
omejeni v razvoju zato, da se ščiti vodni vir za občini Borovnica in Vrhnika.
Tako pa se dogaja ravno obratno. Naselji izkazujeta oz. sta izkazovali upad prebivalstva, kar
je drugače neznačilno za naselja občine, ki ležijo ob regionalni cestni povezavi. Kljub velikim
besedam o zaščiti vršaja nobeno od naselij nima urejene kanalizacije, zaradi česar lokalno
prebivalstvo sprejema varstveni režim kot farso in stalno krši prepovedi o gradnji, prosti paši
itd. Pomanjkanje strokovnega nadzora vse skupaj samo še poslabša in varstveni režim je po
mnenju mnogih, z izjemo dela prometne politike, že zdavnaj izgubil svoj smisel.
Pretekle izkušnje so očitno upoštevali pri snovanju programa Natura 2000, ki kot alternativne
možnosti razvoja varovanih območij ponuja alternativne oblike kmetijstva (biološko,
dinamično, itd.) in razvoj turizma.
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Vendar pa je na tem mestu potrebno poudariti, da gre bolj kot ne za metanje peska v oči. V
času ko je evropska skupna kmetijska politika vse bolj napadana s strani tako drugih držav kot
tudi s strani lastnih državljanov je naravnost utopično pričakovati, da bo sistem
subvencioniranja trajal v nedogled. Poleg tega gre pri subvencioniranju zgolj za razporeditev
sredstev ne pa za ustvarjanje dobička. Na tak način zgolj večamo število tistih, katerih obstoj
je na nek način odvisen od države.
Na drugi strani je potrebno za prehod iz tradicionalnega v ekološko kmetijstvo tudi precej
samoinciative s strani kmetov. Kmetijstvo v Borovnici je usmerjeno predvsem v prirejo
govejega mesa in proizvodnjo mleka, saj naravne razmere niso ugodne za razvoj poljedelstva.
Tako za govedorejo kot za mlekarstvo velja, da sta glavna evropska kmetijska produkta, tako
da občina pravzaprav tudi z uvedbo ekološkega kmetijstva ne more ponuditi ničesar novega.
Enako velja za turizem. Občina lahko ponudi le znamenitosti lokalnega pomena, zaradi svoje
zgodovine je morda rahla izjema ostanek borovniškega viadukta. Privlačna je predvsem za
izletnike ob koncu tedna, ki pa v občini pustijo malo ali nič denarja, ali pa za ljubitelje
adrenalinskih športov za katere velja enako. Tako eni kot drugi so dodatna obremenitev za
okolje, poleg tega nikomur ni jasno, do kakšne mere je možno razvijati turizem in hkrati
varovati določeno območje.
Velik minus varstvenih režimov je tudi v tem, da si nobeden za cilj ni izbral ozaveščanje
lokalnega prebivalstva in vseh ostalih uporabnikov prostora o naravnih vrednotah, ki naj bi jih
s svojim delovanjem varovali. Vse ostaja zgolj na papirju, medtem ko v praksi marsikaj ni
dorečeno. Velikokrat je nepravično obtoževati posameznike za določena ravnanja, še posebej,
če sami niti ne vedo kaj počnejo narobe. Zato bi bilo nujno ustanoviti skupino strokovnjakov,
ki bi delovala na terenu in bi bila vsakodnevno na voljo za svetovanje, hkrati pa bi tudi
nadzirala izvajanje okoljskih zakonov.
Vse to je počasi pripeljalo do tega, da se v občini krepijo skeptiki, ki glasno zagovarjajo
odpravo varstvenih režimov, ki po njihovem mnenju zgolj zavirajo razvoj občine. Poleg tega
v zadnjem času mnogi izkoriščajo skrb za okolje kot propagando za dosego povsem
nasprotnih ciljev, kar meče slabo luč na celotno okoljsko politiko. Tako je v zadnjem času
propadel projekt daljinskega ogrevanja z biomaso, vse glasnejši so kritiki prepovedi gradnje v
drugi varstveni coni borovniškega vršaja, lokalna skupnost pa je povsem nezainteresirana in
nepripravljena na uvedbo direktive Natura 2000. Razvojno gledano varstveni režimi v taki
obliki in izvajanju prebivalstvu občine ne prinašajo ničesar spodbudnega.
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6. DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI OBČINE BOROVNICA
6.1. DEMOGRAFSKE IN POSELITVENE ZNAČILNOSTI
6.1.1. Gibanje števila prebivalcev v občini Borovnica
Graf 8: Starostna piramida prebivalstva občine Borovnica leta 2002.
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Vir: Popis prebivalstva, 2002

Graf 9: Gibanje števila prebivalcev v občini Borovnica (1961-2002).
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Vir: Popisi prebivalstva 1961, 1971, 1981, 1991, 2002
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Primerjava starostne piramide z grafom gibanja števila prebivalstva po popisih za občino
Borovnica nam ponudi zanimivo sliko.
Pogled na starostno piramido nam kaže, da sta za območje občine značilna pojava upadanja
rodnosti in staranja prebivalstva, medtem ko graf kaže konstantno rast števila prebivalcev.
Število prebivalcev občine Borovnica narašča že vse od leta 1961. V tem času je naraslo za
980 prebivalcev oziroma za 26 %.
Na podlagi teh dveh podatkov lahko sklepamo, da je rast števila prebivalcev občine posledica
priseljevanja, doseljuje se predvsem prebivalstvo v zreli dobi, odseljuje pa mlado
prebivalstvo.
6.1.2. Staranje prebivalstva
Število prebivalstva torej raste, slabša pa se njegova starostna sestava. Kot je razvidno iz
preglednice se razmerje med mladim (0-14 let) in starim (65+ let) prebivalstvom, izraženim z
indeksom staranja, močno preveša v prid slednjemu. Delež otrok se je namreč v štiridesetih
letih zmanjšal za več kot 13 odstotkov.
Preglednica 3: Indeks staranja prebivalstva in delež otrok starih od 0-14 let za občino
Borovnica (1961-2002).
leto
Indeks staranja
% otrok starih od 0-14 let
1961
31,1
29,7
1971
38,5
28,3
1981
63,0
25,1
1991
84,1
21,4
2002
86,3
16,4
Vir: Popisi prebivalstva, 1961-2002

Tako je danes delež mladega in starega prebivalstva v celotni prebivalstveni sliki skoraj
izenačen. Mladi do 14 let predstavljajo 16 %, starejši od 65 let pa 14 % prebivalstva.
Graf 10: Delež mladega in starega prebivalstva leta 2002.
O. Borovnica

14%

16%
0-14 let
15-64 let
65+
70%

Vir: Popis prebivalstva, 2002
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6.1.3. Gibanje števila prebivalcev po naseljih
Preglednica 4: Podatki o številu prebivalcev po naseljih v občini Borovnica v letih 1961,
1991 in 2002.
NASELJE

Borovnica
Dol
Breg
Brezovica
Pako
Laze
Zabočevo
Ohonica
Dražica
Niževec
Lašče
Pristava

ŠT.
PREB.
(l.61)

1391
389
306
181
144
131
112
75
74
40
9
7

RANG

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ŠT.
PREB.
(l.91)

2003
419
268
238
136
209
94
69
88
39
3
13

ŠT.
PREB.
(l.02)

2116
438
290
260
150
274
95
78
77
45
0
13

RANG

1
2
3
5
6
4
7
8
9
10
11

indeks
91/61

144,0
107,7
87,6
131,5
94,4
159,5
84,0
92,0
119,0
97,5
33,3
185,7

indeks
02/61

152,1
112,5
94,7
143,6
104,2
209,2
84,8
104,0
104,1
112,5
0
185,7

indeks
02/91

105,6
104,5
108,2
109,2
110,3
131,1
101,1
113,0
87,5
115,3
0
100,0

op.: podatki za naselje Pristava za leto 2002 so pridobljeni na terenu.
Vir: Popisi prebivalstva 1961, 1991 in 2002

Če primerjamo range za leti 1961 in 2002 ugotovimo naslednje. Na prvih treh mestih ni prišlo
do sprememb. Tako tu najdemo naselja Borovnica, Dol in Breg. Naselje Brezovica je
nazadovalo za eno mesto in je tako v letu 2002 peto največje naselje občine. Enaka je usoda
naselja Pako, medtem ko se je naselje Laze povzpelo kar za dve mesti, s šestega na četrto. pri
ostalih naseljih ni sprememb.
Izjema je naselje Lašče. Leta 1961 so bile Lašče z devetimi prebivalci na enajstem mestu po
velikosti, tik pred naseljem Pristava. Leta 1991 so tam živeli še trije prebivalci, po podatkih
popisa 2002 pa so Lašče izgubile funkcijo naselja, saj so se vsi prebivalci odselili. Tako je na
enajsto mesto napredovalo naselje Pristava, v katerem se je, za razliko od Lašč, med leti 1961
in 1991 prebivalstvo skoraj podvojilo, v zadnjem popisnem obdobju pa ne kaže sprememb.
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Graf 11: Zaporedje naselij v občini Borovnica v letih 1961 in 2002 glede na število
prebivalcev.
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Vir: Popisi prebivalstva 1961 in 2002

Rangiranje naselij glede na gibanje števila prebivalstva nam pokaže, da je za občino značilna
koncentracija prebivalstva v večjih naseljih. Najbolj je število poraslo v naseljih ranga 1, 4 in
5, medtem ko v manjših število prebivalstva praviloma stagnira oziroma rahlo upada (rang 7).
Seveda se tudi tu pojavljajo izjeme. Tako je za naselje ranga 3 v obdobju 1961-2002 značilen
upad prebivalstva, medtem ko se je na drugi strani v najmanjšem naselju v občini v obdobju
1961-1991 prebivalstvo skoraj podvojilo.
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6.1.4. Razvoj naselij v občini Borovnica v obdobjih 1961-1991 in 1991-2002
Preglednica 5: Tipi naselij v občini Borovnica.
Naselje
Nadmorska višina (m)
Breg pri Borovnici
300
Borovnica

305

Brezovica pri Borovnici

354

Dol pri Borovnici

300

Dražica
Pako

310
300

Ohonica
Niževec
Laze
Zabočevo
Pristava

320
325
360
360
460

Lašče

492

Tip naselja
Razpotegnjeno gručasto
naselje
Urbanizirano gručasto
naselje s starim vaškim
jedrom
Razloženo naselje z
gručastim jedrom
Razpotegnjeno naselje z
gručastim jedrom
Gručasto naselje
Razpotegnjeno obcestno
naselje
Gručasto naselje
Gručasto naselje
Razloženo naselje
Gručasto naselje
Naselje na krčevini (2
domačiji)
Naselje na krčevini

Vir: Priročni krajevni leksikon Slovenije, 1995

Za obdobje 1961-1991 je bilo značilno, da je prebivalstvo raslo predvsem v naseljih, ki ležijo
ob prometni žili občine. Izjema v tem pravilu so bila naselja Breg, Pako, Brezovica in
Pristava.
Za naselji Breg in Pako je Hrovatinova v svojem diplomskem delu zmotno sklepala, da je
upad posledica prepovedi gradnje na varovanem območju borovniškega vršaja, kamor naselji
spadata. Dokaz za to so podatki popisa 2002, ki kažejo, da število prebivalcev narašča,
medtem ko varstveni režim ostaja isti.
Problem Pakega in predvsem Brega je, da tu živi veliko število ljudi, ki se nikoli niso poročili.
Gre za generacijo, ki je danes stara v povprečju okoli 50 let, dejstvo da nikoli niso imeli
potomcev pa se močno odraža na demografski sliki kraja.
Ta se, kot smo že omenili, popravlja. Pako doživlja pravi razcvet, saj je to edino naselje poleg
Pristave kjer število mladih narašča.
Razlog je v obeh primerih enak, zanimiv, in kaže na to, kako osebne odločitve posameznika
lahko spremenijo podobo kraja. Na Pakem in Pristavi živita družini, ki imata za današnje
razmere res veliko število otrok. Družina na Pakem jih ima enajst, družina v Pristavi pa
trenutno pet. Materi sta sestri, ki izhajata iz velike družine in sami očitno nadaljujeta tradicijo.
Ta je pomembna tudi v naselju Brezovica. Gre za kraj, za katerega je značilna močna
povezanost lokalnega prebivalstva in kjer velja, da mora vsaka hiša prispevati vsaj enega
člana v gasilsko društvo.
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Naraščanje prebivalstva v naselju Breg je posledica priselitev. Priseljujejo se predvsem mlade
družine iz območij bivše Jugoslavije ter socialno šibki prebivalci občine. Zanje so v stari
Kobijevi vili uredili stanovanja.
Na drugi strani je prebivalstvo upadalo v manjših naseljih v t.i. Kotih. Lašče, Niževec,
Ohonica in Zabočevo so naselja, ki spadajo v to skupino. Razloge za upad lahko iščemo v
oddaljenosti od občinskega središča, odsotnosti priselitev, odseljevanju mladega prebivalstva.
Povsem drugačna pa je slika zadnjega medpopisnega obdobja. Vsa naselja občine beležijo rast
prebivalstva, izjema je naselje Dražica, in zdaj že opuščeno naselje Lašče.
Lašče, naselje na krčevini, v neposredni bližini naselja Pristava, so v tem času izgubile
funkcijo naselja. Prebivalci so se odselili v dolino, ohranili pa so stanovanjsko poslopje. Tako
je, ne glede na podobne življenjske pogoje, usoda teh dveh naselij popolnoma drugačna. Eno
je propadlo, medtem ko so prebivalci Pristave odločeni da ostanejo. Ukvarjajo se s
kmetijstvom, v bodoče pa razmišljajo tudi o kmečkem turizmu.
Razlogi za upad prebivalstva Dražice gre najbrž iskati v obdobno negativnem naravnem
prirastku. Za to naselje je bilo značilno močno staranje prebivalstva, indeks staranja je najvišji
v občini (130). Vendar pa je v zadnjem času v naselju zraslo več novih stanovanjskih gradenj,
priselilo se je nekaj mladih družin, tako da večjega upada ob prihodnjem popisu ne
pričakujemo.
6.1.5. Prihodnji razvoj naselij
Po letu 1991 je prišlo do pomembnega preobrata na področju stanovanjske politike. Stanovanj
je malo, tista ki so, so draga.
Mladi težko pridejo do lastnega stanovanja, zato ostajajo pri starših oziroma si postavljajo
hiše na domačih parcelah, v domačih krajih.
Mladi Borovničani se zavedajo, da je bližina Ljubljane in relativno dobra prometna
povezanost prednost, zato bodo v večjem številu ostajali doma.
Na drugi strani nižje najemnine in nižje cene zemljišč v primerjavi z Ljubljano ali Vrhniko
privabljajo nove priseljence.
Slednji se bodo priseljevali predvsem v kraje, ki ležijo ob prometni žili občine. To so Laze,
Dol, Borovnica, Breg in Pako. Struktura priseljencev bo različna.
Laze in Pako bosta zaradi svoje atraktivne lege in razgleda, pa tudi zaradi dražjih zemljišč,
privabljala starejše, premožnejše priseljence. Borovnica bo ostala cilj mladih, saj so tukaj
skoncentrirane storitvene dejavnosti.
Usoda naselja Breg je precej negotova. Zaselka Podgora in Trnovo se razvijata, precej bolj
resno je stanje v samem centru naselja. Velike kmetije brez potomcev, ki propadajo, ne
pomenijo nič dobrega. Ena izmed možnih rešitev je sanacija stare Kobijeve Vile, ki je v zelo
slabem stanju. Z njo bi pridobili poceni nove stanovanjske površine, saj je zaradi zaščite
borovniškega vršaja tu nova gradnja prepovedana.
Prebivalstvo bo raslo tudi v naselju Dol. Z vmesno pozidavo se bo naselje postopoma združilo
z naseljema Borovnica in Laze.
V ostalih naseljih bo število prebivalstva obdobno naraščalo, obdobno upadalo. Priselitve
bodo tu bolj posledica porok, ali pa se bodo selili sem prebivalci zgoraj omenjenih naseljih,ki
bodo želeli bolj mirno lokacijo za bivanje.
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6.1.6. Izobrazbena struktura prebivalcev občine Borovnica.
Grafi 12, 13 in 14: Primerjava izobrazbene strukture prebivalstva za Slovenijo,
Osrednjeslovensko statistično regijo in občino Borovnica, 2002.
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Občina Borovnica
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Vir: Popis prebivalstva, 2002

Eden pomembnejših vidikov razvoja določenega območja je izobrazba tam živečega
prebivalstva.
Če primerjamo grafe zgoraj, lahko ugotovimo naslednje.
Primerjava prvih treh kategorij, to so kategorije brez izobrazbe, nepopolna OŠ in končana OŠ
nam pokaže, da je prebivalstvo Borovnice tu relativno izenačeno s slovenskim povprečjem,
medtem ko so rezultati na ravni Osrednjeslovenske statistične regije precej boljši. Slednja v
naštetih kategorijah beleži 26 % populacije, na drugi strani je delež precej višji (O. Borovnica
32 %, Slovenija 33 %).
Druga skrajnost lestvice, kategorije višja izobrazba, visoka dodiplomska in visoka
podiplomska, kaže podobno sliko. Osrednjeslovensko regijo v tej kategoriji zastopa 19 %
prebivalstva, Slovenijo 13 in občino Borovnica 10.
Na sredini je slika nekoliko drugačna. Največji delež prebivalstva v kategorijah srednja nižje
in srednja poklicna, ter srednja strokovna in srednja splošna ima občina Borovnica, sledita
Osrednjeslovenska regija (55) in Slovenija s 54 %. Pri tem je potrebno poudariti, da je višji
delež v tej kategoriji pridobljen na račun nižjega v kategoriji višje in visoko izobražene
populacije.
Iz povedanega lahko zaključimo naslednje. Občina Borovnica je del Osrednjeslovenske
statistične regije, njeno prebivalstvo pa najprej konkurira prebivalstvu tega območja. Ker je
Osrednjeslovenska statistična regija najbolj razvita slovenska regija (94 % evropskega
povprečja), je tu konkurenca tudi najmočnejša. Največ je povpraševanja po visoko
kvalificirani delovni sili, te pa v občini očitno primanjkuje. Občina v najvišjih kategorijah
izobraženosti zaostaja celo za slovenskim povprečjem.
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Graf 15: Primerjava izobrazbene strukture prebivalstva za naselja občine Borovnica.
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op.: statistična zaupnost velja za naselja Dražica, Niževec, Ohonica in Pristava.
Vir: Popis prebivalstva, 2002

Med naselji z relativno visokim deležem (11 %) višje ali visoko izobraženega prebivalstva
izstopajo Borovnica, Laze in Pako. Razlogov za to je več. Borovnica je center občine in
naselje, ki izstopa po številu prebivalcev, za Laze je značilno, da so bile privlačna točka za
naseljevanje premožnejšega in bolj izobraženega sloja prebivalstva, Pako pa je edino naselje v
občini, kjer odstotek mladih raste, posledično pa se izboljšuje izobrazbena sestava.
Naselje, ki izstopa v negativnem smislu, posebej v kategoriji prebivalcev z nepopolno
osnovno izobrazbo, je Dol. Ker gre za območje, privlačno za priselitve, lahko razloge za
slabšo izobrazbeno sestavo iščemo v strukturi priseljencev. Za Dol je značilno, da ima poleg
Borovnice, najvišji delež priseljencev iz bivših jugoslovanskih republik, ki so predstavljali
poceni delovno silo za industrijska obrata Liko in Fenolit.
Kakšna je slika za prihodnost?
Po podatkih popisa 2002 je med prebivalci občine 150 študentov oz. skoraj 4 % populacije.
Istega leta je imela občina 366 osnovnošolcev in 222 srednješolcev, skupaj s študenti je bilo v
neko formalno obliko šolanja vključenih 738 prebivalcev občine oz. skoraj 20 % populacije.
To so vsekakor spodbudne številke, ki obetajo, da se bo izobrazbena struktura občine v
prihodnosti precej izboljšala.
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6.1.7. Dejavnostna struktura prebivalcev občine Borovnica
Občina Borovnica ima po podatkih popisa leta 2002 3839 prebivalcev, od tega jih je 1712 ali
45 % delovno aktivnih. Leta 1991 je bilo aktivnih 1688 od skupaj 3579 prebivalcev oz. 47 %
populacije.
Glede na prehod v tržno gospodarstvo, ki se je zgodil v tem času, domnevamo da odstotek
aktivnih upada na račun povečanja števila brezposelnih, ob upoštevanju trenda staranja
prebivalstva pa tudi na račun upokojencev.
Graf 16: Aktivni in vzdrževani prebivalci občine Borovnica.
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Vir: Popis, 2002

Graf 17: Primerjava strukture dejavnosti za leti 1991 in 2002 – občina Borovnica.
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Vir: Popis prebivalstva 1991, 2002

Graf številka 16 nazorno kaže, da se je v času po osamosvojitvi zgodil pričakovani zasuk od
sekundarnih k terciarnim in kvartarnim dejavnostim.
Razlogov za to je več. Prvi je vsekakor propad ali pa preoblikovanje večine industrijskih
podjetij, ki so zaposlovale borovniško delovno silo na Vrhniki in v Borovnici.
Tako je na primer tovarna Fenolit pred osamosvojitvijo zaposlovala več kot 300 delavcev,
danes jih je v njej zaposlenih le 80. Podobno se je dogajalo v Liku, Industriji usnja Vrhnika,
Kovinski in drugje.
Drugi razlog pa je bližina Ljubljane kot najpomembnejšega centra zaposlitve. Tudi nje niso
obšle težave v industrijskem sektorju, vendar pa je na drugi strani močno poraslo število
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delovnih mest v terciarnih in kvartarnih dejavnosti, kjer so našli zaposlitev tudi mnogi
Borovničani.
6.1.8. Dejavnostna struktura po naseljih
Naj v uvodu opozorim, da sta zaradi kategorije statistične zaupnosti izpuščeni naselji Niževec
in Pristava, podatki za naselji Ohonica in Pako pa so okrnjeni oz. prirejeni.
Naselja bomo obravnavali v dveh ločenih skupinah in sicer glede na popisne podatke iz leta
1991. Takrat se je pokazala jasna ločnica med naselji, ki ležijo ob regionalni cesti VrhnikaBorovnica-Podpeč in naselji, ki ležijo južno od občinskega središča Borovnice. Pri slednjih je
število prebivalcev zaposlenih v primarnih dejavnostih presegalo 15 % vseh zaposlenih,
medtem ko v prvi skupini ta delež ni presegel sedmih odstotkov. Izjema je le naselje Pako, ki
je kljub svoji legi beležilo 18 % zaposlenih v primarnem sektorju.
Grafi 18, 19, 20, 21:Primerjava dejavnostne strukture prebivalcev v naseljih Borovnica,
Breg, Dol in Laze za leti 1991 in 2002.
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Za našteta naselja je značilno, da je že tako nizek delež zaposlenih v primarnih dejavnosti
padel v povprečju na pičla dva odstotka, kar pomeni dva do štiri zaposlene, v primeru
Borovnice kot večjega naselja šest.
Delež zaposlenih v sekundarnih dejavnostih, ki je leta 1991 povsod znašal okoli 50 %, se je
zmanjšal in dosega vrednosti med 36 (Laze) in 41 (Breg) odstotkov.
Opazen je porast zaposlenih v storitvah. Tu spet prednjačijo Laze, kjer je ta delež v desetletju
zrasel kar za 18 %. Zanimivo pa je, da z izjemo naselja Breg nikjer ne zaznamo opaznejšega
premika pri kvartarnih dejavnostih, ki dosegajo približno enake vrednosti.
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Grafi 22, 23, 24, 25, 26: Primerjava dejavnostne strukture prebivalcev v naseljih
Brezovica, Dražica, Ohonica, Pako in Zabočevo za leti 1991 in 2002.
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Skupna lastnost naselij druge skupine je visok delež zaposlenih v primarnih dejavnostih leta
1991. Pri tem je potrebno upoštevati, da gre za majhna naselja, izjema je Brezovica, in da so
relativni deleži v tem primeru lahko varljivi.
Ta delež je bil najvišji v Dražici, kjer je bilo v tej kategoriji zaposlenih skoraj tretjina aktivnih
prebivalcev (12 prebivalcev). Zanimivo, da prav Dražica kaže tudi največji upad. Po podatkih
popisa 2002 je v primarnih dejavnostih zaposlen le še eden aktiven prebivalec naselja.
Zanimivo da se je za 11 zmanjšalo tudi število prebivalcev naselja, ki edino izkazuje upad
prebivalstva v zadnjem popisnem obdobju.
Čeprav bi lahko na podlagi grafičnega prikaza sklepali drugače, sta tudi v naseljih Pako in
Zabočevo v primarnih dejavnostih zaposlena le dva oziroma eden aktiven prebivalec, medtem
ko jih je bilo leta 1991 10 oz. 7.
V Brezovici je bilo takih leta 1991 19, danes pa so le še štirje.
V vseh naseljih je upadel delež zaposlenih v sekundarnih dejavnosti, izjema je Dražica. Zanjo
tako lahko sklepamo, da se je del prebivalstva iz kmetijstva usmeril v industrijo.
Vendar pa ta upad ni bil tolikšen kot pri naseljih prve skupine, tako da na primer v naselju
Brezovica odstotek zaposlenih v sekundarnih dejavnostih še vedno presega 40 %. Manjši je
tudi porast v terciarju, izjema je spet Dražica, zato pa beležijo naselja porast v kvartarnem
sektorju.
Naselji Niževec in Pristava, ki sta zaradi statistične zaupnosti izpuščeni, po naših
predvidevanjih spadata v drugo skupino.
Niževec je imel leta 1991 kar 36 % zaposlenih v primarnih dejavnostih, 35 v sekundarnih, 29
v terciarnih, medtem ko v kvartarnih dejavnostih ni bil zaposlen nihče.
V naselju Pristava so imeli istega leta 7 aktivnih prebivalcev, od tega so bili trije zaposleni v
primarnih, 2 v sekundarnih in terciarnih. Domnevamo, da se je tu odstotek zaposlenih v
primarnih dejavnosti še zvišal na račun drugih.
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6.1.9. Migracijske značilnosti prebivalcev občine Borovnica
Naraščanje števila prebivalstva v občini, šibko gospodarstvo, privlačnost glavnega mesta v
neposredni bližini, so glavni razlog za močna migracijska gibanja prebivalcev občine.
6.1.9.1. Delovni migranti
Graf 27: Dnevni migranti občine Borovnica po kraju dela v Sloveniji.
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Graf 28: Delovno aktivno prebivalstvo občine glede na kraj dela.
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Povprečno je 15 % prebivalcev občine zaposlenih v samem kraju bivanja, ostali se vozijo na
delo. 7 % jih je delo našlo v drugih krajih občine, močno pa prevladuje delež tistih, ki delajo
na območju Osrednjeslovenske statistične regije.
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Preglednica 6: Občina dela - delovno aktivni dnevni migranti občine Borovnica.
občina dela
število preb. občina dela
število preb. občina dela število
preb.
Ljubljana
796
Medvode
4
Pivka
z
Vrhnika
393
Grosuplje
3
Sevnica
z
Borovnica
100
Koper/Capodistria 3
Škofljica
z
Brezovica
32
Mengeš
3
Trbovlje
z
Logatec
20
Radovljica
3
Železniki
z
Postojna
14
Cerklje na
z
Žužemberk z
Gorenjskem
Horjul
8
Cerkno
z
Maribor
6
Dol pri Ljubljani z
Cerknica
5
Hrastnik
z
Kranj
5
Ig
z
Škofja Loka
5
Ivančna Gorica
z
Trzin
5
Murska sobota
z
Domžale
4
Piran/Pirano
z
Vir: Popis prebivalstva, 2002

Po številu zaposlenih izstopajo okoliške občine. Na prvem in drugem mestu sta pričakovano
Ljubljana in Vrhnika, sledijo občine Brezovica, Logatec, Postojna in Horjul.
Graf 29: Čas vožnje v eno smer v minutah.
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Vir: Popis prebivalstva, 2002

Pomagamo si lahko tudi s podatki o času vožnje. Tako ugotovimo da 74 % migrantov
potrebuje do delovnega mesta do trideset minut, 16 % jih potrebuje do 15 minut več, le en
odstotek pa predstavljajo tisti, ki za pot potrebujejo med in uro in uro in pol.
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Preglednica 7: Dnevni migranti občine Borovnica glede na kraj šolanja.
Kraj šolanja
Št. preb.
Ljubljana
490
Borovnica
340
Vrhnika
20
Maribor
6
Kranj
6
Domžale
z
Koper/Capodistria
z
Novo mesto
z
Piran/Pirano
z
Škofja Loka
z
op.: z je oznaka za statistično zaupnost
Vir: Popis prebivalstva, 2002

Poleg delovnih migracij so za občino značilne tudi migracije šolarjev. V naselju Borovnica je
osnovna šola z devetletnim programom, medtem ko srednje šole Borovničani večinoma
obiskujejo v Ljubljani, prav tako fakultete. Po podatkih popisa 20 otrok obiskuje OŠ na
Vrhniki, za študente pa zanimiva postajajo tudi ostala visokošolska središča.
6.1.9.2. Delovni migranti po naseljih
Če primerjamo med seboj naselja občine se zopet izriše delitev na dve skupini. V prvi so
naselja Dol, Laze, Borovnica, Breg in Pako.
Borovnica in Breg imata visok delež zaposlenih krajanov, Borovnica 16 % in Breg 20 %, kar
je razumljivo saj sta v teh dveh krajih locirana dva največja in edina industrijska obrata v
občini. Za druga tri naselja to sicer ni značilno, zato pa je povsod delež migrantov, ki
migrirajo na delo v drugo naselje občine nižji ali enak desetim odstotkom, kar pomeni, da si
prebivalci iščejo delovna mesta izven občine.
Na drugi strani imamo naselja Brezovica, Dražica in Zabočevo, kjer je ta odstotek višji,
Zabočevo ima na primer kar 28 % prebivalcev, ki na delo migrirajo v naselja znotraj meja
občine.
Zaradi statistične zaupnosti manjkajo podatki za naselja Niževec, Pristava in Ohonica, vendar
pa lahko po podatkih, dobljenih na terenu, in po podatkih o dejavnostni strukturi prebivalcev
sklepamo, da je slika enaka. Naselji Pristava in Ohonica bi najbrž izkazovali visok odstotek
doma zaposlenih, saj se prebivalci prvega ukvarjajo pretežno s kmetijstvom, medtem ko je v
Ohonici posebej razvito samostojno podjetništvo, ki zaposluje okoli 12 prebivalcev.
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Grafi 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37: Odstotek migrantov po naseljih občine.
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6.2. GOSPODARSKA SLIKA OBČINE BOROVNICA
6.2.1. Gospodarski subjekti
Gospodarstvo občine sloni na industriji kot najpomembnejši gospodarski dejavnosti. Razviti
sta lesna industrija, ki ima v teh krajih dolgo tradicijo, in kemična industrija.
Prvo predstavlja tovarna Liko Vrhnika d.d., katere del je lociran v naselju Borovnica, drugo
tovarna Fenolit d.d., ki jo najdemo v naselju Breg.
6.2.1.1. Liko Vrhnika d.d. in Fenolit d.d.
Razvoj obeh industrijskih obratov v Borovnici je močno povezan s konceptom
policentričnega razvoja značilnim za šestdeseta leta prejšnjega stoletja. Temeljno vodilo v
gospodarski politiki je bila industrializacija s poudarkom na graditvi težke in predelovalne
industrije.
Obe podjetji sta hitro rasli in zaposlovali ogromno delovne sile. Tako je imela tovarna Liko v
osemdesetih letih zaposlenih prek tisoč delavcev, danes jih zaposluje polovico manj. Na drugi
strani je bilo v Fenolitu leta 1991 zaposlenih več kot 300 delavcev, danes jih je le 80.
Graf 38: Priseljenci v občino Borovnica po letu prve priselitve.
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Gospodarski razvoj je povzročil val priselitve v osemdesetih letih prejšnjega stoletja.
Priseljevali so se predvsem prebivalci bivših jugoslovanskih republik, kar ima močan vpliv na
narodnostno sestavo prebivalcev občine še danes.
Poleg tega sta imeli podjetji velik vpliv na razvoj občine in naselij.
To je še posebej opazno v naselju Breg. Tu je tovarna za potrebe svojih delavcev zgradila
vrtec, odprli so trgovino in gostilno, prisotnost tovarne pa je ustvarila tudi nov sloj
prebivalstva, polkmete. Ti so se zaposlili kot delavci, a ohranili svoje kmetije, na katerih so
delali v popoldanskem času.
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Tovarni sta predstavljali tudi nekakšno socialno varovalko za občane. Vsakdo je namreč lahko
dobil delo.
Ta funkcija v obeh podjetij danes usiha. Delno jo ohranja Liko, saj v obdobjih povečanega
povpraševanja potrebuje nizko kvalificirano delovno silo.
6.2.1.2. Ostale družbe in samostojni podjetniki
Graf 39: Registrirani poslovni subjekti – družbe in število zaposlenih.
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Graf 40: Registrirani poslovni subjekti – samostojni podjetniki in število zaposlenih.
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Graf 41: Gibanje števila registriranih poslovnih subjektov med leti 1994 in 2003.
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V obdobju po osamosvojitvi in prehodu v tržni sistem se je v gospodarski strukturi občine
marsikaj spremenilo. Pojavila se je množica zasebnih podjetij, posebej po nastanku
samostojne občine leta 1995.
Njihova osnovna značilnost je, da ustvarijo relativno malo novih delovnih mest. Tako je 38
registriranih družb v letu 2002 ustvarilo 98 delovnih mest kar pomeni manj kot tri zaposlene
na družbo.
V občini je registriranih tudi 76 samostojnih podjetnikov.

Graf 42: Poslovni subjekti po dejavnosti – primerjava med leti 1994, 1997 in 2003.
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Če primerjamo poslovne subjekte po dejavnosti, lahko ugotovimo, da je prišlo v desetih letih
do precejšnjih sprememb. Močno sta porasla predvsem sekundarni in terciarni sektor. Slednji
kaže leta 2003 rahel upad, kar lahko pripišemo upadu v trgovini. Manjše trgovinice po
naseljih, ki so nastale po osamosvojitvi propadajo, zaradi specifičnega razvoja te dejavnosti o
katerem bomo podrobneje spregovorili v naslednjih poglavjih.
6.2.2. Delovna mesta v občini in njihova struktura
Po popisu leta 1991 sta bili v občini Borovnica 902 delovni mesti, leta 2002 jih je bilo
le še 520. Občina je tako v dobrih desetih letih izgubila 42 % delovnih mest.
Spremenila se je tudi njihova struktura.
Graf 43: Struktura delovnih mest v občini Borovnica po dejavnostih, primerjava med
letoma 1991 in 2002.
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Najmočneje so bila prizadeta delovna mesta v industriji, kjer jih je izginilo kar okoli 380.
Sledijo primarne dejavnosti. Tu se je izgubilo okoli 80 delovnih mest.
Porast delovnih mest v terciarnih dejavnostih je minimalen, 40 mest, še posebej če
upoštevamo, da je v tem času nastala občina in da so to storitvene dejavnosti, ki se v tem času
najbolj razvijajo.
Kvartarne dejavnosti niso pridobile nobenega novega delovnega mesta.
6.2.2.1. Migracijska privlačnost občinskih podjetij
Zaradi Zakona o varstvu osebnih podatkov nam žal ni uspelo pridobiti podatkov o kraju
bivanja zaposlenih v borovniških podjetjih, Liku in Fenolitu.
Prav tako je te podatke težko razbrati iz popisa, kjer je največkrat uveljavljena statistična
zaupnost.
Pomagamo si lahko s podatki o dnevnih migrantih glede na občino bivanja in občino dela. Pri
tem moramo upoštevati, da je podatek v primeru Borovnice najbrž okrnjen, saj upošteva le
migrante, ne pa tudi tistih, ki živijo in delajo v istem kraju v mejah občine.
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Preglednica 8: Dnevni migranti - zaposleni v občini Borovnica glede na občino bivanja.
kraj bivanja
število zaposlenih
Borovnica
100
Ljubljana
47
Vrhnika
46
Brezovica
13
Logatec
8
Kamnik
4
Ajdovščina
3
Ivančna Gorica
3
Maribor
3
Medvode
3
Domžale, Grosuplje, Horjul, Ilirska Bistrica, z
Kranj, Mirna Peč, Naklo, Pivka, Postojna,
Sežana, Šenčur, Škofljica, Trzin, Vuzenica,
Zagorje ob Savi
Vir: Popis prebivalstva, 2002

Seveda je potrebno poudariti, da ti podatki niso povsem verodostojni, saj je na tem področju
precej zlorab.
Je pa dejstvo, da je Borovnica privlačna predvsem za kraje, ki ležijo ob regionalni povezavi
Vrhnika-Borovnica-Ljubljana oz. bližja naselja, kar dokazujejo tudi podatki iz preglednice.
6.2.3. Možnosti razvoja gospodarstva
6.2.3.1. Primarne dejavnosti
Kot smo že ugotovili v prejšnjih poglavjih, naravne razmere v občini niso najbolj primerne za
poljedelstvo. Posledično se je v občini razvila predvsem živinoreja, kmetje pa dopolnjujejo to
dejavnost z gozdarstvom.
Graf 44: Občina Borovnica- družinske kmetije po ESU (Evropska enota ekonomske
velikosti).
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66

Velikostna sestava kmetij kaže na visoko nerentabilnost. Prevladujejo majhne, družinske
kmetije z 0-4 hektari. Večjih kmetij je malo, takih z najbolj ugodno velikostno sestavo, nad 16
ha, pa sploh ni.
Graf 45: Občina Borovnica – število družinskih kmetij z govedom po velikosti črede.
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Prevladujejo kmetije z majhno čredo, do deset glav, le pet kmetij ima čredo večjo od dvajsetih
glav.
Graf 46: Občina Borovnica – raba kmetijskih zemljišč v uporabi.
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Raba kmetijskih zemljišč je glede na usmeritev v živinorejo pričakovana. Pri tem je potrebno
upoštevati dejstvo, da so reliefno gledano najbolj primerna zemljišča dolinskega dna
mokrotna in zato najbolj primerna za pašnike in travnike.
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Graf 47: Občina Borovnica – raba njiv.
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Na njivah pretežno gojijo žita in krmne rastline, manjši delež predstavlja gojenje krompirja in
zelenjave.
V zadnjih letih se je v Borovnici razvila nova dejavnost, gojenje ameriških borovnic na kislih
barjanskih tleh, ki je prilagojena naravnim razmeram.
Z borovničarstvom se ukvarja šest domačinov z družinskimi člani. Dva pridelovalca se
preživljata s to dejavnostjo, vsi ostali so še dodatno zaposleni. Med seboj so povezani v
skupino pridelovalcev borovnic, katere cilj je zmanjšati skupne stroške, skupaj pa iščejo tudi
kupce.
Vendar pa se je potrebno zavedati, da je borovničarstvo dejavnost, ki zahteva ogromno
ročnega dela in velike finančne vložke, odkup pa ni vselej gotov. Od leta 1999 do danes se je
število pridelovalcev zmanjšalo Tako da na tem področju pričakujemo v naslednjih letih
stagnacijo dejavnosti.
Možnost razvoja kmetijstva vidimo v Borovnici predvsem v usmeritvi v ekološki način
kmetovanja. Razlogov za to je več, med njimi pa lahko izpostavimo naslednje:
- pridelki na trgu dosegajo večjo vrednost,
- povečuje se zanimanje potrošnikov za zdravo prehrano,
- bližina Ljubljane, kjer je kupna moč prebivalstva večja, prav tako povpraševanje.
Izrazita usmerjenost v živinorejo, predvsem v pridelavo govejega mesa, v času, ko to meso
izgublja na tržni vrednosti ni primerno.
Kmetje bi lahko izkoristili splošno nezadovoljstvo potrošnikov s trgovsko ponudbo in se
skupaj z lokalnimi trgovci dogovorili za skupen nastop na trgu. Prav tako pa bi lahko s
sodelovanjem občine odprli manjšo tržnico, kjer bi ob vikendih ponujali zelenjavo in sadje.
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6.2.3.2. Sekundarne dejavnosti
Možnosti za odprtje večjih industrijskih obratov v občini, glede na trenutne razvojne trende,
ni. Na drugi strani pa smo lahko iz grafa številka razbrali, da so se med leti 1994 in 1997
odpirala nova podjetja, in da sekundarni sektor rahlo, a še vedno narašča.
To rast lahko pripišemo porastu majhnih zasebnih podjetij, ki se ukvarjajo predvsem z
gradbeništvom in podobnimi dejavnostmi (pleskarske, zidarske storitve).
Na drugi strani je močno nazadovalo obrtništvo. Borovnica si že več let prizadeva zgraditi
nekakšno manjšo obrtniško cono po vzoru Logatca in bližnjih sosednjih krajev. Seveda pa so
razmere tu povsem različne.
Na Obrtniški ulici, kot se ta cona imenuje, je bilo precej časa locirano tretje največje podjetje
v občini Obrtnik, ki se je ukvarjalo z izdelavo lestev. Podjetje je neslavno propadlo, prostori
pa so bili dalj časa zapuščeni. Lani jih je zasedlo manjše obrtniško podjetje iz Grosupljega, ki
se ukvarja z izdelavo pohištva, ki pa ne zaposluje domače delovne sile.
Razvoj sekundarnih dejavnosti je odvisen predvsem od strategije razvoja, ki jo bo sprejela
občina. Varovanje okolja in sprejeti varovalni režimi onemogočajo razvoj dejavnosti izven
naselij, v naseljih pa je problematično predvsem pomanjkanje prostora in pa slaba
infrastrukturna opremljenost.
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6.2.3.3. Storitvene dejavnosti
Njim bomo posvetili posebno pozornost, saj so storitve trenutno gibalo razvoja območja v
katerem se nahaja občina Borovnica.
6.2.3.3.1.Razvoj storitvenih dejavnosti
Preglednica 9: Opremljenost naselij s storitvenimi dejavnostmi, leto 2005.
ime
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
naselja
Borovnica *
* * * * * * * * * * * * * * *
*
Breg
*
* *
*
*
Brezovica
*
Dol
*
*
Dražica
*
Lašče
Laze
Niževec
Ohonica
*
Pako
*
Pristava
Zabočevo
Vir: Krajevni leksikon Slovenije, 1995; terensko delo
Legenda:
1- občinsko središče
2- upravne javne službe
3- naselje z ulicami
4- železniška postaja
5- avtobusna postaja
6- vrtec
7- osnovna šola
8- pošta
9- telefonska govorilnica
10- banka
11- zdravstveni dom
12- obrt
13- industrija
14- trgovina s prehrano
15- druge trgovine
16- bencinska črpalka
17- gostilna s prehrano
18- gostilna s prenočišči
19- športno igrišče

Kot je razvidno iz preglednice so storitvene dejavnosti skoncentrirane v občinskem središču,
naselju Borovnica. Sledi ji naselje Breg, kar dokazuje, da je razvoj storitvenih dejavnosti
povezan z razvojem industrije. Tako je imelo naselje Breg pred osamosvojitvijo in z njo
povezanim prestrukturiranjem gospodarstva še vrtec in trgovino s prehrambenimi artikli,
danes pa tega žal ni več.
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Po pogovorih z domačini, ki so spremljali razvoj občine od druge svetovne vojne pa do danes,
lahko ugotovimo, da je Borovnica v tem času izgubila diskoteko in kino, pridobila pa
bencinsko črpalko.
V zadnjih desetih letih po osamosvojitvi je bilo največ sprememb na področju trgovine. Tako
sta trgovino s prehrano dobili tudi naselji Brezovica in Dol, medtem ko so v Borovnici odprli
papirnico, drogerijo, videoteko, trgovino z metrskim blagom ter trgovino s tekstilom. Z
izjemo papirnice in trgovine s tekstilom so vse že propadle, kar kaže na precej neprijazno
okolje za razvoj storitev.
Tako smo v anketi našteli nekaj storitvenih dejavnosti, ki v Borovnici še niso razvite,
anketiranci pa so se po petstopenjski lestvici odločali ali storitev pogrešajo ali ne. Prišli smo
do naslednjih rezultatov.
Graf 48: Storitve, ki v občini Borovnica niso prisotne in odnos anketirancev do njih.
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Po rezultatih ankete prebivalci občine najbolj pogrešajo cvetličarno, slaščičarno in mehanično
delavnico, vendar pa nobena od teh storitev ne dosega niti 50 % praga. Najmanj bi potrebovali
zasebnega zdravnika, pedikerja, kozmetični salon in internet kavarno.
Seveda je tu potrebno upoštevati razlike med različnimi starostnimi skupinami in razlike med
spoloma.
Mlajši so precej bolj naklonjeni razvoju storitev, vendar pa je njihova kupna moč majhna,
česar se zavedajo tudi potencialni podjetniki, ki bi se z določeno dejavnostjo ukvarjali. Na
drugi strani med upokojenci ni interesa za različne novitete, zaposleni pa izražene potrebe
zadovoljujejo v enem od obeh večjih zaposlitvenih centrov, Ljubljani in Vrhniki, in jih
odsotnost v domačem kraju ne moti.
Poleg tega obstaja še en razlog zakaj je tako malo zanimanja za razvoj storitev in ta je delo na
črno. Tako je večina zgoraj omenjenih storitev v realnosti na voljo, čeprav izvajalci niso
registrirani.
Potrebno se je zavedati, da povprečna plača v občini zaostaja celo za slovenskim povprečjem,
in čeprav je pogled na te stvari različen, se celo eminentni slovenski ekonomisti strinjajo, da
je delo na črno v bistvu pozitivna kategorija, saj zmanjšuje socialne razlike in izboljšuje
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položaj prebivalcev na podeželju. Je pa na drugi strani res, da tako delo uničuje konkurenco in
zmanjšuje možnosti za razvoj malega podjetništva.
6.2.3.3.2. Vpliv dnevnih/delovnih migracij na razvoj storitvenih dejavnosti
Vpliv dnevnih migracij na razvoj storitev smo poskušali ugotoviti s pomočjo ankete. Izbrali
smo področje osnovnih življenjskih potrebščin za katere smo sklepali, da jih večina kupuje v
Borovnici. Potem pa smo ugotavljali korelacijo med krajem dela in krajem nakupa. Rezultati
so naslednji.
Grafi 49, 50, 51, 52: Kraj nakupa osnovnih življenjskih potrebščin glede na kraj dela.
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Rezultati so pričakovani. Ne glede na to kje delajo, osnovne življenjske potrebščine večina
kupuje v Borovnici. Najmanjši je ta odstotek pri skupini zaposlenih v Ljubljani, največji pri
skupini zaposlenih v Borovnici.
Ti podatki pa kažejo še na nekaj, in sicer na dejstvo, da Vrhnika izgublja svoj vpliv, krepi pa
se vpliv Ljubljane in Podpeči. Dodatno smo poskušali to dokazati z vprašanjem v anketi, in
sicer so morali anketiranci odgovoriti ali jih je motila zapora ceste z Vrhniko med gradnjo
mostu v Bistri in zakaj jih je motila. Le štirje so odgovorili, da jih je motila zato, ker niso
mogli po nakupih.
Na podlagi teh podatkov lahko napovemo, da bodo dejavnosti terciarnega sektorja na ozemlju
občine še naprej upadale, kar kaže tudi graf številka.
Razlogi za to so naslednji:
- majhna kupna moč prebivalstva občine (pomembna je cena izdelka, tu pa prednjačijo
veliki nakupovalni centri in diskonti, majhne lokalne trgovine propadajo),
- velik del prebivalstva se vozi na delo v Ljubljano in na Vrhniko, nakupe opravijo
sproti
- potrošništvo postaja način življenja, ljudje preživljajo svoj prosti čas v nakupovalnih
središčih in združujejo nakupe z zabavo.
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6.2.3.3.3. Razvoj turizma
Turizem večkrat omenjajo kot dejavnost posebej primerno za območja, ki so zaradi svojih
naravnih vrednot, podvržena bolj ali manj strogim varovalnim režimom. Tako tudi program
Natura 2000 veliko stavi na razvoj te dejavnosti, ki naj bi imela velik vpliv na razvoj ostalih
storitev, ki jih potrebujejo turisti.
Vendar pa je eno tržiti Triglavski narodni park, ali pa manjšo občino na robu Ljubljanskega
barja.
Občina ima le dve turistični znamenitosti, ki izstopata iz povprečja. To sta soteska Pekel in
Borovniški steber, ostanek Borovniškega viadukta.
Soteska Pekel se nahaja južno od naselja Borovnica, v neposredni bližini naselja Ohonica. Tu
si je reka Otavščica vrezala strugo v dolomit. Deber je nastala ob strmo padajoči prelomni
coni, zaradi intenzivne tektonike pa je nastalo več geomorfoloških znamenitosti.
reka Otavščica se pretaka po vrsti petih večjih in manjših slapov. Za sotesko pa sta značilni
bogata flora in favna. Med mnogimi rastlinskimi in živalskimi vrstami izstopata kranjski
jeglič in vodni kos, ki sta zavarovana z odlokom o zavarovanju redkih in ogroženih rastlinskih
in živalskih vrst.
Pekel je vključen v inventar najpomembnejše naravne dediščine občine Borovnica in že vrsto
let predviden za razglasitev naravnega spomenika.
Ostanek Borovniškega viadukta je danes viden v centru Borovnice. Borovniški viadukt je bil
železniški viadukt na progi Ljubljana- Trst, ki so ga odprli leta 1857. Gradili so ga sedem let,
dolg je bil 511, visok pa 38 metrov in je imel 24 stebrov. Leta 1944 so ga uničili angleški
bombniki, saj je proga predstavljala oskrbovalno linijo za nemške okupatorje. Borovniški
steber je edini vidni ostanek te arhitekturne mojstrovine, vendar je zadrževanje v njegovi
bližini nevarno, saj ostanek ni ne zaščiten ne vzdrževan. Občina je sicer poskrbela za
osvetlitev, poleg stebra pa so postavili tudi pano z glavnimi informacijami o gradnji,
pomembnosti in uničenju viadukta, vendar pa bi posameznik potreboval veliko domišljije, da
bi v opisani razvalini prepoznal potencial za turistično znamenitost.
Vendar pa sta tako Pekel kot borovniški viadukt ter ostale znamenitosti, znamenitosti
lokalnega pomena, ki privabljajo le dnevne turiste iz okolice Ljubljane.
Ti v občini pustijo nič ali minimalno denarja, vsekakor niti približno dovolj, da bi se s
turizmom preživljalo lokalno prebivalstvo.
Zato je toliko bolj pohvale vredna ideja o Dnevu borovnic. Dan borovnic je postal lokalni
praznik, kjer je združena promocija kraja s prodajo pridelka borovnic. Praznik traja dva dni, v
večernih urah je poskrbljeno za zabavo, čez dan pa potekajo različne dejavnosti od športnih
iger do izbora miss borovnic. V tem času na stojnicah pridelovalci po nižjih cenah prodajajo
pridelek, medtem ko lokalna društva poskrbijo za pripravo raznih slaščic, narejenih izključno
iz tega sadeža.
Praznik vsako leto privabi množico ljudi in je odlična promocija kraja. Poleg tega nudi
zaslužek lokalnim gostincem ter pridelovalcem borovnic.
Po tem zgledu bi lahko občina pripravila Turistično pot po Borovnici, kjer bi ob vikendih
turistom nudila vodene oglede naravnih in kulturnih znamenitosti občine, ter tako združila
pohodništvo, kulturo in kulinariko.
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6.3. PROMETNA INFRASTRUKTURA
Prometna infrastruktura je bistvenega pomena za razvoj določenega območja. Tako je na
razvoj območja borovniške občine močno vplivala gradnja Južne železnice preko njenega
ozemlja in pa seveda odprtje Borovniškega viadukta leta 1957. Promet pa ima tudi pomembno
družbeno vlogo. Osnovna značilnost sodobnega načina življenja je prostorska ločitev kraja
bivanja in kraja zaposlitve. Tako je na primer v občini Borovnica 94 % zaposlenih, ki dnevno
migrirajo na delo in le 4 % takih, ki delajo doma. Dobra prometna povezanost s centri
zaposlitve je torej nujnost.
Graf 53: Pogostost potovanja na delo.
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Graf 54: Način potovanja na delo.
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Velika večina, kar 68 % se jih na delo vozi z avtom, od tega 63 % kot vozniki in 5 % kot
sovozniki. Drugo najbolj pogosto uporabljeno sredstvo prevoza je vlak. Z njim se na delo vozi
17 % prebivalcev.
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6.3.1. Cestni promet
Čez ozemlje občine vodi regionalna cesta Vrhnika-Borovnica-Podpeč-Ljubljana. Naselja, ki
ležijo ob tej povezavi so od zahoda proti vzhodu Dol, Laze, Borovnica, Breg in Pako in imajo
razvojno gledano prednost pred ostalimi.
Vsa ostala naselja so s centrom povezana s krajevnimi ali lokalnimi potmi.
Tako regionalna povezava, kot lokalne prometnice so zelo slabo urejene.
Največji problem regionalne ceste je, da jo upravlja država. Ta se v zadnjih letih bolj posveča
avtocestnim povezavam, regionalne pa pušča ob strani. Vendar gre v tem primeru za cesto, ki
je zgrajena na robu barja. Teren se tu pogreza, še posebej ker je to cesta, preko katere se
oskrbujejo vsa naselja med Ljubljano in Vrhniko in je na njej vedno polno težkih tovornjakov.
Da gre za resen problem dokazuje tudi anketa med občani.
Graf 55: Problemi s katerimi se dnevno srečujte v prometu.
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Ti so problem slabo vzdrževanega in neprimernega cestišča postavili visoko pred druge.
Problem je tudi pomanjkanje pločnikov in kolesarskih poti, posebej na odseku poti med
naseljema Breg in Borovnica, kjer je bilo v zadnjih letih več smrtnih žrtev med kolesarji.
Najbolj problematično je na tem področju naselje Pristava, do koder cesta ni asfaltirana. Gre
za najvišje ležeče naselje v občini, ki leži na 460 m n.v. Vsako manjše neurje cesto dodobra
uniči, kar povzroča dodatne težave tamkajšnjim prebivalcem.
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6.3.1.1. Vpliv cestnega prometa na okolje
Regionalna cesta je zgrajena na območju Borovniškega vršaja, kar povzroča precej težav, ki
so povezane predvsem s prevozom nevarnih snovi. V občini deluje podjetje Fenolit, ki se
ukvarja s predelavo fenola. Zaradi možnosti onesnaženja vodnega vira v primeru izlitja, velja
v prometu poseben varstveni režim. Prevoz nevarnih snovi je možen le v smeri Breg-Vrhnika
in obratno, cisterne pa spremljajo posebni varnostni avtomobili.
Dodatno obremenitev predstavljajo tovornjaki, ki z lesom oskrbujejo tovarno Liko v
Borovnici in pa tranzitni dnevni promet.
63 % migrantov dnevno uporablja avto kot sredstvo prevoza, kar pomeni 1014 avtomobilov
na cesti dnevno.
Graf 56: Najpogosteje uporabljane cestne povezave.
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Po rezultatih ankete je najbolj obremenjena cestna povezava Borovnica-Podpeč-Črna vasLjubljana, ki teče preko Barja, odsek Podpeč-Črna vas pa je bil asfaltiran šele leta 1999. Kar
61 % anketirancev jo uporablja dnevno.
Graf 57: Razlogi za uporabo avtomobila.
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19 % anketirancev uporablja avto, zaradi slabo urejenega javnega prometa, 12 % ker je
cenejši od ostalih možnosti in 8 % zaradi nakupov in ostalih opravkov.
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Glede na vzorce v potrošnji lahko pričakujemo, da se bo delež tistih, ki avto uporabljajo
zaradi nakupov še povečal, medtem ko lahko močno vplivamo na ceno in urejenost javnega
prometa.
6.3.1.2. Javni cestni promet
Za občino je značilno da se javni promet odvija predvsem preko železnice, saj je ta precej
cenejša od avtobusa. Avtobusne linije, ki povezujejo občino z Ljubljano in Vrhniko so zato
vse redkejše.
Na Vrhniko vozi delavski avtobus, namenjen predvsem zaposlenim v Liku, zato je njegov
urnik prilagojen delovnemu času v tovarni.
Prebivalci, predvsem tisti, ki nimajo izpita ali avta, močno podpirajo uvedbo redne avtobusne
linije med Vrhniko in Borovnico, saj je Vrhnika relativno dobro opremljena s storitvenimi
dejavnostmi, vendar pa njen vpliv zaradi upadanja delovnih mest in ukinjanja prometnih
povezav slabi.
Poseben problem je nastal ob ukinitvi laboratorija v Borovnici. Zdravstvene preiskave se
opravljajo na Vrhniki, zato pacienti nujno potrebujejo nekoga, da jih tja odpelje. V tem
primeru so prizadeti predvsem starejši, ki niso sposobni za vožnjo, in pa vsi tisti, ki iz takega
ali drugačnega razloga ne vozijo.
Problem pa je tudi notranja povezanost naselij v občini. Prevoz šolarjev je omogočen s
šolskim kombijem, vsi ostali pa so tako ali drugače prepuščeni samemu sebi. Zato bi bilo
smiselno uvesti stalno povezavo naselij, kar bi nenazadnje tudi razbremenilo naselje
Borovnica, ki je kot centralni kraj, sedež občinske uprave in prometno vozlišče občine,
najbolj obremenjen.
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6.3.2. Železniški promet
Preko ozemlja občine teče železniška proga Ljubljana-Sežana.
Železnica je v preteklosti odigrala ključno vlogo pri razvoju občine, danes pa postaja njena
vloga obrobna.
V naslednjih poglavjih bomo obravnavali njen vpliv na gospodarstvo občine, njeno funkcijo v
javnem prometu, problematiko projekta V. evropski koridor.
6.3.2.1. Vpliv na gospodarstvo
Za dva najpomembnejša gospodarska subjekta v občini, tovarno Liko in Tovarno Fenolit,
železnica ne predstavlja pomembne razvojne priložnosti.
Razlogi za to pa so precej različni.
Fenolit je v letih svoje ekspanzije nameraval zgraditi na borovniški železniški postaji
prečrpališče nevarnih snovi ter prevoz s cisternami preusmeriti na železnico. Načrt je
propadel, saj bi v primeru razlitja teh snovi, zaradi bližine Borovniščice, ki teče tik ob postaji,
prišlo do širšega onesnaževanja.
Tako ostaja pri starem režimu, ko cisterne z nevarnimi snovmi spremlja posebno vozilo,
vozijo pa lahko le v smeri Borovnica – Vrhnika, ne pa tudi v smeri Borovnica – Podpeč.
Podjetje je prečrpališče zgradilo na območju tovarne, zato je malo verjetno, da bi železnico v
kratkem zopet vključevali v svoje načrte, posebej ker so njihovi glavni tuji trgi sosednje
države EU.
Za podjetje Liko, ki leži tik ob železniški postaji, je bila železniška povezava v preteklosti
pomemben lokacijski dejavnik. Danes kombinirajo cestni transport z ladijskim, saj veliko
izvažajo v Ameriko, Kanado, VB in Avstralijo. Možnosti železniškega transporta ne
izkoriščajo preprosto zato, ker na postaji ni zgrajenega terminala za nakladanje. Problem pa je
tudi v povezavah s koprskim pristaniščem (znameniti problem izgradnje drugega tira med
Divačo in Koprom).
6.3.2.2. Javni železniški promet
Železnico kot sredstvo prevoza dnevno uporablja 17 % delovnih migrantov. K tej številki je
potrebno prišteti še večino srednješolcev, tako da lahko trdimo, da železnico uporablja okoli
25 % populacije.
Uporabniki so v anketi med razlogi zakaj se odločajo za tovrstno obliko prevoza na prvo
mesto postavili čas. Ta podatek nam pove, da gre v večini za šolarje in delavce, ki so
zaposleni v samem centru mesta Ljubljane, kamor vožnja z vlakom traja le 18 minut.
Na drugo mesto so postavili ceno, ki je v primeru delavskih in dijaških mesečnih vozovnic
dejansko nižja od cene prevoza z avtomobilom, drugače pa slednjo močno presega, saj stane
povratna vozovnica do centralne železniške postaje skoraj 1000 tolarjev.
Na tretjem mestu je udobje. Tu so uporabniki poudarili predvsem, da se izogneš gneči v
prometnih konicah in pa iskanju parkirnih mest.
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Da železnico uporablja ker nima izpita oz. avta je izjavilo 12 % anketirancev. To dokazuje, da
jo uporablja predvsem mlajša generacija.
Bližina železniške postaje je naslednji pomemben razlog. Tu imajo seveda precejšnjo
prednost prebivalci Borovnice. Ostala naselja so v povprečju oddaljena 2 in več kilometrov,
kar predstavlja, predvsem v zimskem času precejšen problem.
Graf 58: Razlogi za uporabo železnice.
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Graf 59: Problemi s katerimi se srečujejo uporabniki železnice.
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Na drugi strani kot največji problem izpostavljajo neustrezen vozni red. Ta je dejansko
povsem neprilagojen sodobnim spremembam delovnega časa in odraža krizo v razvoju
javnega prometa.
Problem so tudi zamude, ki so povezane predvsem s pomanjkljivo infrastrukturo na celotni
liniji. Pogosto se zgodi, da vlaki čakajo drug na drugega, ker obstajajo ozka grla, kjer srečanja
niso mogoča.
Zato je posebej zanimiv projekt, ki ga bomo opisali v naslednjem poglavju, to je projekt V.
evropski koridor.
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6.3.2.3. V. vseevropski koridor
V vseh razvojnih strategijah in projektih Slovenije ima peti evropski koridor pomembno
mesto. Vključuje železniško in avtocestno povezavo Trst-Ljubljana-Maribor-BudimpeštaLvov, z vstopom Slovenije in Madžarske v EU pa je postal del širše čezevropske mreže, ki bo
segala od Lizbone do Kijeva.
Glede železniške povezave je bil 23. februarja 2001 sklenjen dogovor med pristojnima
ministroma Pier-Luigijem Bersanijem in Jakobom Presečnikom o tem, kod naj bi potekala
proga. Rok za izvedbo naj bi se po odločitvi ministrov iztekel leta 2015. Na italijanski strani
bi se železnica prek Soče in predorov na Krasu dotaknila Trsta in zavila proti Dolini, kjer bi
prečkala mejo in se navezala na progo Divača-Koper, ki nato vodi do Ljubljane in Maribora
ter madžarske meje. Gradbena dela za uresničitev proge naj bi zajemala posodobitev in
elektrifikacijo proge na slovenski in madžarski strani, odpravo železniških prehodov in
postavitev drugega tira proge Divača-Koper. Od takrat na vladni ravni ni bilo bilateralnih
srečanj.
Iz evropskega dokumenta Projekt št. 4 razberemo, da bi nova železniška proga »ponujala
privlačno alternativo cestnemu prometu, ki prav zdaj zelo narašča. Odprava železniških
prehodov v Sloveniji in na Madžarskem bi občutno povečala varnost in omogočila zvečanje
srednje hitrosti vlakov. Gradnja drugega tira, ki bi omogočil dostop do Luke Koper, bi
spodbudila razvoj zaledja, glede na to, da so možnosti ekspanzije, ki jih ponuja tržaško
pristanišče, zelo majhne«. Italijanska stran bi v tem okviru rada videla tudi železniško
povezavo Trst-Koper, ki naj bi se nato priključila na glavno tirnico Trst-Divača-KoperLjubljana, saj bi to veliko prispevalo k sodelovanju med Luko Koper in Tržaškim
pristaniščem, vendar se slovenska stran še ni izrekla o tem.
Vse od leta 1994, ko je bil v Essnu sprejet projekt izgradnje evropske prometne mreže, ni bilo
za uresničitev načrtov za peti koridor storjeno nič pomembnejšega. Vendar je podobno tudi z
načrti za druge evropske prometnice, saj so bile od tedaj načrtovanih končane le tri. Mediji so
v zadnjem času poročali o prednostnem seznamu (tako imenovani quick list) evropskih
koridorjev, ki pa v uradnih dokumentih ni omenjen. Kljub temu je Evropska unija zvišala
finančno podporo projektom na 20 odstotkov, projekti pa naj bi bili končani do leta 2020.
Po zadnjih izračunih naj bi torej EU prispevala 220 milijard evrov, vrednost uresničitve
celotne infrastrukturne mreže pa presega 600 milijard evrov. Evropska komisija se je za
finančno kritje obrnila na Evropsko investicijsko banko in ta bo kmalu odločala o tem, kateri
načrti bodo imeli prednost. Banka naj bi med 29 projekti izbrala tiste, ki so izvedljivi v
najkrajšem času.
Za peti koridor konkretni načrti, s katerimi bi lahko konkurirali na prednostnem seznamu, še
niso izdelani. Rok za začetek del pa se izteče leta 2010. Peti koridor tako tvega, da ga bo EU
izključila s seznama prednostnih projektov. Tedaj bi se lahko Slovenija in Italija povezali s
prometnicami, ki bodo skozi Avstrijo povezovale vzhodno in zahodno Evropo. To pa pomeni,
da bodo proge daljše, predvsem pa, da bodo Trst, Koper in Ljubljana izključeni iz velike
evropske prometne mreže. Na strani Slovenije obstaja več problemov. Slovenija nima zadosti
finančnih sredstev niti državnega železniškega načrta.
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Tehnična in tehnološka opremljenost železniške infrastrukture v Sloveniji delno zaostaja za
opremljenostjo železnic v Evropi. Trenutno tako načrti in investicije v Sloveniji sledijo
glavnemu cilju, to je usposobljenosti javne železniške infrastrukture za hitrosti do 160
kilometrov na uro.
Poleg tega so investicije v železniško infrastrukturo povezane predvsem z rastjo prometa v
Luki Koper. Projekt je za Slovenijo ekonomsko upravičen le, če se bo povečal pretovor blaga
v koprskem in tržaškem pristanišču.
6.3.3. Omrežje telekomunikacij
V času globalizacije je dostop do interneta bistvenega pomena za razvoj podjetij, nepogrešljiv
pa postaja tudi v vsakdanjem življenju.
Na področju izgradnje telekomunikacijske infrastrukture občina Borovnica močno zaostaja.
Kabelsko omrežje je zgrajeno zgolj za del naselja Borovnica, vsem ostalim pa ostaja na
razpolago le dostop do interneta preko telefonskega priključka.
6.4. STANOVANJSKO OKOLJE IN PROBLEMATIKA
6.4.1. Stanovanjski fond
Graf 60: Občina Borovnica – stavbe s stanovanji glede na vrsto stavbe.
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V občini Borovnica je bil in ostaja prevladujoči način gradnje samostojno stoječa hiša. Vse
ostale kategorije skupaj ne dosegajo niti desetih odstotkov. Več stanovanjske stavbe so
omejene na blokovsko naselje in nekaj manjših v naselju Borovnica, ter na staro Vilo,
večstanovanjsko zgradbo v centru naselja Breg.
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Graf 61: Občina Borovnica – stanovanja po uporabi.
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Stanovanjski fond občine znaša 1334 stanovanj, od tega jih je 1232 oz. 93 % stalno
naseljenih, 82 oz 6 % stalno nenaseljenih in 20 oz. en odstotek namenjenih za občasno
uporabo.
Graf 62: Občina Borovnica – stavbe s stanovanji po letu zgraditve stavbe.
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Večina stanovanjskih zgradb je bila zgrajena pred letom 1918 (21 %), sledi močan upad v
obdobju do konca druge svetovne vojne, nato pa dva viška, prvega do leta 1960 lahko
pripišemo povojni obnovi, drugi med leti 1971 in 1980 (20 %) pa kaže na višek priseljevanja
v občino. V tem času je bilo zgrajeno blokovsko naselje v naselju Borovnica, močno se je
povečalo število prebivalcev naselij Dol in Laze. Priseljevanje se je nadaljevalo tudi v
naslednji dekadi, zgrajeno je bilo okoli 59 novih objektov s 112 stanovanji, v zadnjem
obdobju do leta 2000 pa se kaže precejšen upad (le 7 % stavb je zgrajenih v tem obdobju).
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Graf 63: Občina Borovnica – stanovanja po letu zgraditve stavbe.
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6.4.2. Zadovoljstvo občanov z bivanjskimi razmerami
Graf 64: Zadovoljstvo občanov z bivanjskimi razmerami (v %) glede na vrsto stavbe in
lastniško strukturo.
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Po podatkih ankete je 59 % občanov Borovnice zadovoljnih z bivanjskimi razmerami in se v
nobenem primeru ne bi selili drugam. Največ je takih med lastniki hiš in stanovanj v hišah,
najmanj pa med podnajemniki, kar je pričakovan rezultat.
Na kategorijo občanov, ki so z razmerami sicer zadovoljni, bi se pa kljub temu preselili, same
bivanjske razmere očitno nimajo vpliva. V tej kategoriji prednjačijo tisti, ki živijo pri starših
in bi se radi osamosvojili, podnajemniki ter prebivalci blokov.
Z vidika planiranja razvoja so najbolj zanimivi tisti prebivalci, ki z razmerami niso zadovoljni
in bi se zato radi odselili. Takih je v celotni občini, če upoštevamo rezultate ankete, le okoli 8
%, so pa izrazito neenakomerno porazdeljeni glede na lastniško strukturo. Kar 100 % rezultat
v tej kategoriji dosegajo podnajemniki v bloku. Pri tem je najprej potrebno povedati, da je
podnajemniških stanovanj v blokih v občini Borovnica relativno malo (okoli10). Večina
prebivalcev je namreč izkoristila predkupno pravico in stanovanja kupila po izrazito
ugodnejših cenah. Stanovanja, ki so ostala, so v lasti občine, v njih pa živijo socialno
ogrožene družine ali posamezniki, tako da je rezultat po svoje razumljiv.
Če se ozremo še po drugih kategorijah opazimo da odstotek nezadovoljnih raste, najmanjši je
pri lastnikih hiš, največji pri lastnikih stanovanj v bloku. Slednje bomo obravnavali v
posebnem poglavju.
Med tistimi, ki niso zadovoljni, vendar pa se kljub temu ne bi preselili po pričakovanju ne
najdemo podnajemnikov ali prebivalcev večstanovanjskih zgradb. Pač pa je takih največ med
tistimi, ki svoj stanovanjski problem rešujejo tako, da bivajo pri lastnih sorodnikih ali
sorodnikih svojih zakonskih partnerjev oz. so zanje dolžni skrbeti. Med lastniki nepremičnin
so razlogi za nezadovoljstvo največkrat dotrajanost objektov in nezmožnost popravila, na
drugi strani pa jim navezanost na lastni kraj ne dopušča selitve.
Prednosti življenja v občini Borovnica so za večino anketirancev mirno okolje, prostor,
narava in bližina Ljubljane. Prebivalci naselja Borovnica temu dodajajo tudi bližino storitev in
prometne infrastrukture.
Razlogov za nezadovoljstvo je veliko, bistveno pa se razlikujejo med prebivalci naselja
Borovnice in ostalimi naselji.
Prebivalce Borovnice tarejo problemi, ki so tipične narave za centralno naselje občine. Hrup,
stalen promet in z njim povezana prometna varnost (pločniki, dovozi, javna razsvetljava),
visoko se uvršča tudi problematika mladih, ki v naselju, ki vedno bolj postaja zgolj spalno
naselje Ljubljane, pogrešajo več aktivnosti in dogajanja.
Na drugi strani so problemi prebivalcev ostalih naselij povezani predvsem s pomanjkljivo
izgrajeno infrastrukturo. Visoko pa se pojavlja tudi problem oskrbe. Predvsem prebivalce
naselij Brezovica, Niževec, Zabočevo, Pristava in Ohonica, ki so najbolj oddaljeni od
Borovnice moti, da ni poskrbljeno za osnovno oskrbo v njihovih krajih. Pri tem je potrebno
povedati, da je trgovina v Brezovici bila, vendar so jo zaradi premalo prometa in dobička
zaprli.

85

Preglednica 10: Razlogi za nezadovoljstvo z bivanjskimi razmerami.
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Drugi problemi, ki so jih navedli anketiranci se tičejo predvsem okolja. Na prvem mestu je
problem talne vode. in z njim povezana gradnja kanalizacije. Prebivalce moti tudi onesnažen
zrak, posebej v zimskem času. Takrat je stanje posebej problematično v naselju Borovnica,
kjer je skoncentrirana večina prebivalstva in industrije. Individualna kurišča, promet in pa
emisije škodljivih snovi iz tovarne Liko, predvsem iz lakirnice, v tem času močno poslabšajo
kakovost zraka, problem pa še povečuje slaba prevetrenost območja. Zato je za mnoge sporno
dejstvo, da Borovnica še vedno nima neke oblike daljinskega ogrevanja.
Med starejšimi občani se pojavlja tudi problem vzdrževanja hiš. Kot smo ugotovili na začetku
je v občini 82 stalni nenaseljenih stanovanj. Večina od njih se nahaja v individualnih hišah, ki
so bile zgrajene za več družin. V primeru, da so se potomci odselili ali pa si zgradili lastno
bivališče, je breme vzdrževanja teh zgradb ostalo na starejši generaciji.
6.4.3. Kam bi se selili?
Preselilo bi se 33% anketirancev oz. tretjina vseh sodelujočih.
Preglednica 11: Priljubljene lokacije selitve.
kraj
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3,6%
ostalo: Brezje-Dobrova, Horjul, Kamnik pod Krimom, Pokojišče, Logatec, Notranje gorice,
Trzin, Lukovica, Grosuplje, Bloke, Bela Krajina, Pohorje, Trnovski gozd
Vir: anketa, 2002
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Najbolj zanimiva lokacija je Ljubljana oziroma okoliški kraji. Preseneča visok odstotek tistih,
ki bi se preselili na drugo lokacijo v isti občini. Med njimi prevladujejo starejši in upokojenci
iz naselja Borovnica, kar potrjuje našo napoved, da se bodo v prihodnje slednji selili
predvsem na mirnejše lokacije znotraj meja občine.
So pa ti rezultati po svoje močna kritika občinskemu vodstvu, saj Borovničani očitno
ugotavljajo, da so sosednje občine in njihova naselja bolj napredovala in da so razmere za
bivanje tam boljše.
Skrb zbujajo tudi podatki o starostni strukturi potencialnih emigrantov. Med temi močno
prevladujejo mladi med dvajsetim in tridesetim letom starosti, ki v občini očitno ne vidijo
svoje prihodnosti.
Graf 65: Starostna slika potencialnih emigrantov
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Graf 66: Izobrazbena struktura potencialnih emigrantov v %
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Dovolj zgovorni pa do tudi podatki o izobrazbeni strukturi potencialnih emigrantov. Med
njimi močno prevladujejo tisti s končano srednješolsko, višjo in visokošolsko izobrazbo, kar
pomeni, da bi se iz občine odselila njena »elita«.
6.4.4. Večstanovanjske zgradbe v občini
Poseben problem predstavljajo večstanovanjske zgradbe, to je blokovsko naselje v Borovnici
in pa večstanovanjska zgradba na Bregu, imenovana Vila.
Njihovi problemi se precej razlikujejo od problemov ostalih prebivalcev občine. Nobena
izmed teh zgradb nima parkirnih prostorov ali otroškega igrišča, pri tem, da je Vila v zelo
slabem stanju in da niso zagotovljeni osnovni higienski standardi.
Dodaten problem blokovskega naselja je, da tu živi večina industrijskih delavcev, migrantov
iz bivših republik Jugoslavije, medtem ko v Vili živijo predvsem socialno ogroženi.
Po letu 1991 se je mnogo prebivalcev odselilo, ostali so izkoristili možnost cenejšega odkupa.
O neprivlačnosti bivanjskega okolja priča tabela o menjavi lastniške strukture na primeru 12
stanovanj blokovskega naselja. Stanovanja se kupujejo in prodajajo v zelo kratkem času in v
večini primerov služijo kot kratkoročna rešitev stanovanjskega problema.
Preglednica 12: Menjava lastniške strukture na primeru 12 stanovanj blokovskega
naselja v Borovnici
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Vir: arhiv Stanovanjske zadruge Vrhnika

6.4.5. Stanovanjska politika v prihodnosti
Za Borovnico velja klišejsko prepričanje, da je za njen (ne)razvoj krivo predvsem
pomanjkanje gradbenih zemljišč ter pomanjkanje priselitev. V pričujočem delu smo dokazali,
da je prebivalstvena rast območja posledica migracij, prav tako pa je jasno, da samo gradbena
zemljišča niso dovolj, da bi območje veljalo privlačno za bivanje.
Tako občino pestijo predvsem neurejena komunalna infrastruktura, prometna infrastruktura
ter premalo dejavnosti za populacijo mladih.
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Dejstvo je, da so v okolici Ljubljane trenutno v modi stanovanjske soseske, ki rastejo kot gobe
po dežju. In da Borovnica take soseske nima oziroma je nemogoče pridobiti zemljo.
Občina je v svojem ureditvenem načrtu sicer predvidela nova območja namenjena gradnji
stanovanjskih objektov, vendar je problem ta, da gre za zemljo v zasebni lasti, ki jo lastniki
hranijo za svoje potomce in je zato ne prodajajo.
Novi zakon, ki predvideva izenačenje obdavčitve nepozidanih parcel s pozidanimi, naj bi tako
lastnike prepričal v prodajo. Zakon je prepuščen v izvajanje lokalni skupnosti, seveda pa se
vsak župan zaveda, da je uveljavitev tega zakona politični samomor, zato pred naslednjimi
lokalnimi volitvami ne pričakujemo kakšnih rezultatov na tem področju.
Dobra novica je, da so letos obnovili propadajoči samski dom v sklopu blokovskega naselja v
Borovnici, kjer bodo na voljo nova stanovanja z vso potrebno infrastrukturo. Poleg tega pa se
je se je občina zavezala, da bo poskušala omejiti stihijsko gradnjo in širjenje naselij, ter da bo
spodbujala gradnjo znotraj njih.
Čeprav gre za zasebno lastnino, bi občina morala najti mehanizme, s katerimi bi spodbujala
starejše občane, da oddajo nenaseljena stanovanja najemnikom. S tem bi si bistveno znižali
stroške za vzdrževanje, poleg tega pa bi zgradbe rešili pred počasnim propadom.
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7. VIZIJA RAZVOJA OBČINE BOROVNICA
Na podlagi analize naravnih in družbenogeografskih značilnosti smo prišli do naslednjih
zaključkov.
Občina Borovnica ne izstopa bistveno oziroma celo zaostaja v razvoju, v primerjavi s
povprečjem Osrednjeslovenske statistične regije.
Njeni ključni razvojni dejavniki so:
- geografska lega: občina leži v Osrednjeslovenski statistični regiji, ki velja za najbolj
razvito območje Slovenije. Na razvoj pomembno vpliva bližina glavnega mesta
Ljubljane, ki je upravno, kulturno in politično središče države in območje
koncentracije terciarnih in kvartarnih dejavnosti,
- atraktivno bivalno okolje: občina leži na stiku alpskega in dinarskega sveta, točneje na
stiku Ljubljanskega barja z visokimi dinarskimi planotami. Za stične pokrajine je
značilno, da so vizualno privlačne, poleg tega se občina lahko pohvali z relativno
dobro ohranjenim naravnim okoljem,
- ugoden prometni položaj: znotraj meja Osrednjeslovenske statistične regije je ozemlje
občine Borovnica sorazmerno odmaknjeno, vendar ima na drugi strani relativno
ugoden prometni položaj, saj preko ozemlja občine teče železniška proga Ljubljana –
Divača in pa regionalna cestna povezava Podpeč – Borovnica – Vrhnika.
Na podlagi opisanih razvojnih dejavnikov smo oblikovali tri razvojne vizije območja.
7.1. OBČINA BOROVNICA – »ZELENA OBČINA«
Okoljsko razvojno vizijo občine smo zasnovali na dejstvu, da je že danes celotno območje
občine varovano z različnimi varovalnimi režimi.
Na ozemlju občine se uveljavlja varovalni režim za vodni vir Borovniški vršaj. Pokrajinskoekološka enota Ljubljansko barje je zaščitena po direktivi Natura 2000, medtem ko enota
Kraški rob spada med potencialno varovana območja omenjene direktive. Območje Strmca
pokrivajo varovalni gozdovi, celotno območje Krimskega hribovja z Menišijo pa je
razglašeno za ekološko pomembno območje kot življenjski prostor velikih zveri.
Bistvo zelene razvojne vizije je, da našteti varovalni režimi niso zgolj črka na papirju, ampak
se jih striktno uveljavlja, stalno se izvaja nadzor nad morebitnimi kršitelji, ki se jih tudi
zakonsko preganja.
Propagira se življenje v čistem, naravnem okolju, v neposredni bližini glavnega mesta.
Naselja, ki se nahajajo v območju varovalnih režimov so:
- Breg in Pako (2. cona varstvenega režima Borovniški vršaj),
- naselji Pristava in Zabočevo ter deli naselij Dol, Brezovica, Pako, Breg in Laze.
V naseljih Breg in Pako se strogo spoštuje prepoved gradnje ter vse ostale prepovedi, ki
izhajajo iz odloka o varovanju (omejevanje prometa z nevarnimi snovmi, prepoved uporabe
umetnih gnojil, prepoved proste paše). Izvede se poseben projekt obnove obeh vasi, pri čemer
je poudarek na sanaciji črnih gradenj in propadlih kmetij.
Vse kmetije se nujno usmeri v ekološki način kmetovanja, prepovedana je kakršnakoli
uporaba umetnih gnojil in zaščitnih sredstev.
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V obeh naseljih se prednostno zgradi kanalizacijski sistem, ki je sicer prioriteta na celotnem
območju občine, ter kabelsko omrežje.
S pomočjo finančnih stimulacij (oprostitev davka na nepremičnine, nižji stroški plačila
vodarine, višji otroški dodatek) se poskuša ohraniti poselitev v omenjenih naseljih.
Za naselja, ki spadajo v območje Natura 2000 velja, da je prevladujoči interes javnosti, da se v
naseljih prepreči kakršenkoli škodljivi poseg ali dejavnost. Z izjemo prepovedi gradnje in
prepovedi proste paše se uveljavi podoben režim kot v naseljih Breg in Pako.
V vseh naseljih občine se zgradi kanalizacijski sistem, ki se ga priključi na čistilno napravo.
Ustavi se širjenje naselij na varovana območja, predvsem na območje pokrajinsko-ekološke
enote Kraški rob, in pa širjenje naselja Borovnica ne območje vršaja.
Posebna skrb se namenja ohranjanju kvalitete vode Borovniškega vršaja in ostalih vodnih
virov.
Na področju gospodarskih dejavnosti se izvedejo naslednji projekti.
V kmetijstvu se spodbuja prehod k integriranemu oziroma ekološkemu načinu kmetovanja in
sicer v vseh pokrajinsko-ekoloških enotah.
Posebej se spodbuja razvoj kmetijstva na Barju, saj ta dejavnost ohranja podobo krajine. V tej
enoti se predvsem spodbuja konjereja in pa gojenje kultur, ki so posebej prilagojene za rast na
kislih in vlažnih tleh (borovnice, koruza, krompir, zelje, fižol).
Zaščiti se vse kmetijske površine.
Ekološke kmetije se poveže med seboj, svoje pridelke tržijo pod skupno blagovno znamko,
pri čemer se zgledujejo po že uveljavljenem sistemu pridelovalcev borovnic.
Obstoječi industrijski objekti vgradijo skrb za okolje v svoje razvojne programe.
Proizvodnja ustreza najvišjim okoljskim standardom. Podjetje Liko se preusmeri v
proizvodnjo ekološkega pohištva, pri kateri velja prepoved uporabe vseh, za naravo in
človeka škodljivih sredstev.
Podjetje Fenolit, čigar proizvodnja temelji na predelavi fenolnih mas, bi tako preusmeritev
težko izvedel. Ker podjetje spada v območje 2. varstvene cone Borovniškega vršaja je
ekološko sanacijo že izvedlo. Podjetje je zgradilo dve biološki čistilni napravi, izvedlo
popolno sanacijo vseh objektov, aktivno pa izvaja tudi odlok o prepovedi oziroma omejevanju
prometa z nevarnimi snovmi.
V okviru okoljske razvojne vizije se obema podjetjema prepove širjenje proizvodnje, uvede
pa se tudi stalen zunanji nadzor, saj trenutno podjetji nadzirata sami sebe, pri čemer lahko
pride do možnih zlorab. Omejuje se razvoj okolju neprijazne industrije.
Podpira se razvoj storitev v vseh naseljih občine, predvsem z destimuliranjem dela na črno, in
pa razvoj turizma. V okviru turizma se propagira predvsem pohodništvo in gorsko
kolesarjenje v enoti Kraški rob ter turistično - rekreativno funkcijo območja Ljubljanskega
barja (tek, kolesarjenje, opazovanje ptic, čolnarjenje). Investira se v razvoj turistične
infrastrukture in gostinske ponudbe. V naseljih v Kotih se kmete spodbuja k odpiranju
turističnih kmetij. Omejuje se razvoj vseh oblik turizma, ki dokazano škodijo naravi
(adrenalinski športi, balonarstvo, itd.).
Na področju zaposlovanja ima v obstoječih in v novo nastajajočih podjetjih prednost domača
delovna sila.
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V okviru aktivne politike zniževanja škodljivih emisij v ozračje se obstoječe kapacitete
podjetja Liko uporabi za izvedbo projekta daljinskega ogrevanja z biomaso. Nadaljuje se s
projektom »Sončna hiša« (izraba sončne energije za ogrevanje) ter s projekti izgradnje
energetsko varčnih, pasivnih hiš.
Področje prometa je eno najbolj zahtevnih v okviru okoljske razvojne vizije. Pri tem je najprej
potrebno vzpostaviti mrežo stikov z vsemi sosednjimi občinami ter predvsem s centri
zaposlitve. Občina mora izkoristiti prednost železniške povezave z Ljubljano in na njej graditi
sistem javnega prometa. Poleg tega je potrebno ponovno vzpostaviti javni avtobusni promet,
predvsem na relaciji Borovnica – Vrhnika in pa med naselji občine. Javni promet je
subvencioniran, denar za subvencije pa se zbira od prodaje ekotočk uporabnikom
avtomobilov.
Nadgrajuje se sistem ločenega zbiranja odpadkov v smeri zmanjševanja količine nekoristnih
in nevarnih odpadkov.
Stalno je prisotna skrb za ohranjanje podeželja. Posebna skrb je namenjena ohranjanju
poselitve na razvojno manj privlačnih lokacijah (naselja v Kotih, naselja Pristava, Breg in
Pako) predvsem z investicijami v prometno infrastrukturo (ceste, internet).
Prednosti
Slabosti
- kvalitetno bivalno okolje v bližini
- vodni viri so ranljivi in se jih ne da
glavnega mesta,
ekonomsko izrabljati,
- dostop do čiste pitne vode v času
- razmere za kmetijstvo v občini so
naraščajočega pomanjkanja le-te,
slabe, poleg tega delež kmetov
- razvoj javnega prometa zmanjša
konstantno upada,
pritisk na bližnje zaposlitvene centre
- občina nima razvite nikakršne
(Ljubljana, Vrhnika),
turistične infrastrukture, poleg tega je
- dostop do interneta omogoča razvoj
njena turistična privlačnost minimalna,
alternativnih oblik dela (delo na
- ustvari se neprivlačno okolje za
domu),
gospodarstvo, predvsem za industrijo,
- možnosti gospodarskega razvoja v
- visoki stroški za subvencioniranje
vseh naseljih občine spodbuja
dejavnosti,
ohranjanje poselitve in zmanjšuje
- odvisnost občine od državnih
pritisk na centralno naselje občine
subvencij in subvencij EU,
Borovnico.
- visoki stroški bivanja.
Priložnosti
Nevarnosti
- privlačno okolje za premožnejši sloj
- nestrinjanje lokalnega prebivalstva z
prebivalstva, kar pomeni več sredstev,
omejitvami, ki izhajajo iz okoljske
za razvoj občine,
vizije,
- odpiranje novih delovnih mest v
- cena okolju prijazne proizvodnje je
terciarnih dejavnostih,
previsoka za podjetja, ki se umaknejo
- možnost razvoja okolju prijazne
iz občine, sledi izguba delovnih mest,
industrije, katere izdelki na trgu
- neprijazno okolje in premajhno zaledje
praviloma dosegajo višjo vrednost,
za razvoj storitev,
- biološko pridelani kmetijski proizvodi
- elitizem – revnejši sloj prebivalstva si
dosegajo na trgu večjo vrednost.
ne more privoščiti visokih stroškov
bivanja.
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7.2. OBČINA BOROVNICA – »PODJETNA OBČINA«
Povsem drugačno sliko ponuja razvojna vizija občine Borovnica kot podjetne občine. Tu se
kot razvojno prednost poskuša izrabiti bližino glavnega mesta države in pa ugodne prometne
povezave, predvsem v luči izgradnje V. vseevropskega koridorja.
Varstveni režimi in skrb za okolje ostanejo pomemben dejavnik, vendar pa občina kaže
visoko mero prilagodljivosti. Tako se sprosti prepoved gradnje v naseljih Breg in Pako,
medtem ko so v ostalih naseljih, ki so pod določeno zaščito, dovoljeni vsi posegi za katere se
izkaže, da so v interesu razvoja, ne glede na morebitno nastalo škodo v okolju.
Na področju gospodarstva je prednostni projekt izgradnja industrijsko – obrtne cone. Slednja
se nahaja v naselju Borovnica in se razteza med blokovskim naseljem, cesto in železnico ter
se razvija v smeri proti naselju Breg.
Železniško postajo v Borovnici se opremi z vso potrebno infrastrukturo, podjetja pa se
privablja predvsem z nizko ceno zemljišč, dobro infrastrukturno opremljenostjo in odličnimi
prometnimi povezavami. Na voljo jim je direktna povezava z luko Koper in vzhodno Evropo,
kar predstavlja strateško prednost za izvozno naravnana podjetja.
Spodbuja se razvoj obstoječih podjetij. V sklopu infrastrukturne opremljenosti industrijsko –
obrtne cone se izvede projekt »biomasa«. Upravljanje projekta se prepusti podjetju Liko, ki
tako dobiček od prodaje toplotne energije namenja za širitev proizvodnje.
Podjetje Fenolit na območju poleg tovarne zgradi rekreacijsko turistični kompleks z jahalnim
centrom, bazenom in mini golf igriščem in tako optimizira svojo dejavnost.
Odpiranje novih delovnih mest sproži val priselitev. Ker občina hrani ravninska zemljišča ob
prometnih povezavah za razvoj gospodarskih dejavnosti, usmerja poselitev predvsem v
naselja južnega dela občine, v gričevje ter naprej v pokrajinsko-ekološko enoto Kraški rob.
Pri tem žrtvuje večino kvalitetnih kmetijskih površin južno od Borovnice za zazidalne
površine, kar opravičuje z upadanjem števila kmečkega prebivalstva in razvojnimi potrebami
območja. Kmečko prebivalstvo najde zaposlitev v industriji in terciarnih dejavnostih, katerih
razvoj spodbudijo nove priselitve.
Ekološki turizem in biološko kmetijstvo sta spoznana za dejavnosti, ki ne prinašata dobička,
zato se ustavijo investicije v ta segment gospodarstva.
Območje Barja se izkorišča predvsem kot prostor za rekreacijo lokalnega prebivalstva.
Negativen vpliv podjetij na okolje slednja kompenzirajo z investicijami v zdravstvene
storitve, komunalno, prometno in športno infrastrukturo. Preko sistema štipendiranja in prakse
v podjetjih se poveže z lokalnim izobraževalnim sistemom, kar omogoča lažje zaposlovanje
lokalnega prebivalstva.
Visoko hrupno obremenitev okolja, ki je posledica povečanega prometa na železnici, občina
poskuša ublažiti z izgradnjo posebnih zaščitnih ograj.
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Prednosti
- stimulativno okolje za razvoj
gospodarstva,
- nova delovna mesta,
- gospodarski razvoj spodbudi
priseljevanje in razvoj storitvenih
dejavnosti,
- razvija se turizem, kar ima mnoge
pozitivne učinke na gospodarski
razvoj občine,
- razvija se južni, danes precej
zapostavljeni del občine.

Slabosti
- možno onesnaženje vodnega vira,
- močno obremenjevanje okolja,
predvsem v naseljih ob prometnih
povezavah,
- demografski trendi občine kažejo na
pomanjkanje mlade delovne sile,
- koncentracija dejavnosti v naselju
Borovnica močno poslabša bivanjske
razmere,
- močno obremenjena železniška
povezava bistveno zmanjša kvaliteto
bivanja v naseljih Laze, Borovnica,
Ohonica, Dražica, Breg in Pako,
- propad kmetijstva, ki je bistvenega
pomena za ohranitev Ljubljanskega
barja.
Priložnosti
Nevarnosti
- odprtje novih delovnih mest zmanjša
- možno onesnaženje vodnega vira
dnevno migracijo in s tem pozitivno
povzroči krizo v oskrbi z vodo,
vpliva na zmanjšanje emisij iz
- onesnaževanje okolja privede do
prometa,
konflikta z občino Vrhnika, ki je
- investicije v zdravstvo, komunalno in
odvisna od vodnega vira,
športno infrastrukturo večajo kvaliteto
- močna nasprotovanja starejših
bivalnega okolja,
občanov, ki v procesu staranja
- privlačno okolje za mlade in aktivne, z
prebivalstva pridobivajo politično moč
njihovim priseljevanjem se izboljšuje
– stalen medgeneracijski konflikt.
demografska podoba občine.

7.3. KOMPLEKSNA RAZVOJNA VIZIJA OBČINE
Osnovna značilnost kompleksne razvojne vizije je, da poskuša najti optimalno razmerje med
vizijo A in B.
Varovanje Borovniškega vršaja ostane prioriteta, vendar pa se nekoliko prilagodi varstveni
režim. Prepoved prometa z nevarnimi snovmi ostane, sprosti pa se prepoved gradnje v
naseljih Breg in Pako. V naseljih se zgradi kanalizacijo, ob cesti pa lovilne jarke. Skupaj s
sosednjimi občinami in podjetji, ki so potencialni onesnaževalci, se ustanovi posebno skupino
za posredovanje v primeru izlitja škodljivih snovi v podtalnico.
Poskuša se zmanjšati škodljivi vpliv naraščanja števila prebivalstva na okolje, predvsem s
spodbujanjem najemništva, omejevanjem stihijske gradnje in investicijami v okolju
prijaznejše stanovanjske objekte kot so sončne hiše, pasivne hiše itd. Priselitve, ki jih
spodbujajo nova delovna mesta, se usmerja izven naselja Borovnica, spodbuja se poselitev
predvsem v gričevnatem pasu.
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Zgradi se industrijsko-obrtna cona, ki je opremljena po najsodobnejših okoljskih standardih,
podjetja pa morajo spoštovati okoljske predpise. Prednost in nižje stroške najemnine imajo
podjetja, ki se ukvarjajo z okolju prijaznimi dejavnostmi. Celotna cona je priključena na
centralno čistilno napravo.
Izvede se projekt »biomasa«. Dobiček od prodaje energije podjetje Liko investira v
posodobitev proizvodnje. Tako podjetje Liko kot podjetje Fenolit nadaljujeta v smeri okolju
prijaznega razvoja. Dovoljena je širitev proizvodnje, vendar le v primeru, ko bi za to obstajal
velik javni interes (odprtje novih delovnih mest, investicije v občinsko infrastrukturo itd.).
Spodbuja se razvoj ekološkega kmetijstva, predvsem na območju Barja, v naseljih Breg in
Pako, ter v naseljih južnega dela občine. Ohrani se najbolj kvalitetne kmetijske površine, manj
kvalitetne pa spremeni v zazidljive površine.
Spodbuja se razvoj turizma (pohodništvo, kolesarjenje, jahanje, kulinarika) v pokrajinsko –
ekoloških enotah Kraški rob in Barje.
V prometu se propagira uporaba biodizla, uvede se javni prevoz med naselji občine, dodatno
se subvencionirata javni železniški in avtobusni promet.
Lokalno prebivalstvo ima prednost pri zaposlovanju, na drugi strani podjetja z različnimi
oblikami bonusov in malusov spodbujajo svoje zaposlene k uporabi sredstev javnega
prevoza., kar zmanjša pritisk na centralno naselje Borovnica.
Prednosti
- gospodarsko razvito, za poselitev
privlačno okolje,
- spodbujanje razvoja vseh naselij,
naselja ob regionalni povezavi se
razvijajo v smeri podjetne, naselja v
južnem delu občine pa v smeri zelene
vizije razvoja,
- iskanje optimalnih rešitev pri
vprašanju rabe prostora, prilagajanje.
Priložnosti
- spodbujanje priseljevanja mlade,
visoko izobražene delovne sile, s
čemer se izboljšuje demografska
sestava prebivalstva,
- zmanjša se dnevna delovna migracija
kar zmanjša pritiske na okolje,
- privlačno okolje za vse generacije.

Slabosti
- okoljska tehnologija je draga, visoki
stroški podjetij,
- potrebna visoko izobražena, mlada
delovna sila, ki je občina nima,
- kmetijstvo in turizem ne prinašata
dovolj ekonomskih koristi,
- ekonomsko gledano daleč najtežje
uresničljiva vizija.
Nevarnosti
- izgradnja V. vseevropskega koridorja
in visoke obremenitve okolja, ki
izhajajo iz tega naslova negativno
vplivajo na kvaliteto bivalnega okolja,
prebivalstvo se odseljuje iz naselij ob
železniški povezavi,
- želja po zadovoljevanju vseh strani
privede do pat položaja in posledično
do stagnacije območja,
- dolgotrajna pogajanja in zapletene
analize slabijo sposobnost hitrega
odzivanja na razvojne spremembe.
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Po pričakovanju je med anketiranci največ simpatij požela kompleksna razvojna vizija občine.
Graf 67: Če bi načrtovali razvoj občine, katero vizijo bi izbrali?
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Kompleksno razvojno vizijo podpira kar 60% vprašanih, medtem ko je delež pristašev zelene
in podjetne razvojne vizije, absolutno gledano, skoraj enak.
Strinjamo se, da je kompleksna razvojna vizija najustreznejša, saj izkorišča vse naštete
razvojne potenciale občine. Vendar pa se je skozi vrednotenje posameznih vizij izkazalo, da je
pravzaprav bistvenega pomena za bodoči razvoj občine uresničenje projekta izgradnje V.
vseevropskega koridorja.
Uresničenje tega projekta po našem mnenju izniči vse možnosti za okoljsko razvojno vizijo,
prav tako je malo, če ne povsem neverjetna realizacija kompleksne razvojne vizije.
Projekt izgradnje koridorja država Slovenija pogojuje z izrazitim povečanjem pretovora v
lukah Koper in Trst. Na tem odseku V. koridorja načrtujejo do 400 vlakovnih kompozicij na
dan, kar bi pomenilo izreden pritisk na okolje, posebej kar se tiče hrupa oziroma zvočnega
onesnaženja.
Močno bi padla cena nepremičnin v naseljih, ki se nahajajo ob železniški povezavi (Laze,
Borovnica, Breg in Pako), ki danes predstavljajo razvojno jedro občine in so tudi daleč najbolj
privlačna za priselitve.
Če bi občina poskušala izkoristiti razvojni potencial koridorja bi to nujno pomenilo večji
razvoj industrije. Za tak razvoj pa občina, z izjemo ugodnih prometnih povezav, nima
nikakršne podlage. V občini primanjkuje ravnih zazidljivih površin. Teh je sicer na pretek v
enoti Barje, vendar pa je tu gradnja nemogoča. Infrastrukturna opremljenost občine je pod
nivojem, saj nima ne kanalizacijskega sistema, ne kabelskega omrežja, prav tako je v južnem
delu in v nekaterih delih naselja Borovnice problem z električno napeljavo. Stroški
financiranja gradnje industrijsko – obrtne cone bi bili zato brez pomoči investitorjev odločno
previsoki.
Kljub rasti števila prebivalstva, ki pa se v zadnjem času umirja, občina nima dovolj
izobražene mlade delovne sile, še več, število mladih konstantno upada. Pri tem je potrebno
poudariti, da večino priseljencev privlačita mir, narava in pa nižji stroški bivanja v primerjavi
z Ljubljano, ki večini predstavlja kraj zaposlitve. Tako že sam odnos lokalne skupnosti
pogojuje razvoj območja v smeri »spalnega naselja« Ljubljane.
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Precej več ima občina možnosti pri razvijanju okoljske razvojne vizije, pri čemer je potrebno
poudariti, da bi bil končni rezultat, to je spalno naselje Ljubljane, povsem enak.
Ne verjamemo namreč, da bi lahko kmetijstvo in turizem zmogla rešiti ta del podeželja.
Občina nima primernih naravnih pogojev za razvoj kmetijstva, prav tako je majhen njen
turistični potencial. Delež Barja v občini je premajhen, na tem območju za razliko od
sosednjih občin ni večjih naravnih in kulturnih znamenitosti. Barje kot prostor rekreacije je
tako namenjen predvsem lokalnemu prebivalstvu.
Enako velja za enoto Kraški rob. Dejstvo je, da so tukaj čudovite pohodniške trase, poleg tega
pa tudi več naravnih kraških znamenitosti. Je pa to območje težko dostopno, kar pomeni, da ni
primerno za vsakogar, poleg tega pohodništvo, jamarstvo in razni adrenalinski športi kot so
gorsko kolesarjanje, padalstvo in zmajarstvo ne spadajo med najbolj dobičkonosne turistične
aktivnosti.
Prednost, ki jo vidimo v okoljski viziji razvoja je, da bi lokalnemu prebivalstvu omogočila
visoko kvaliteto življenja. Relativna odmaknjenost ozemlja občine je namreč botrovala temu,
da območje ohranja tipično podobo podeželja v vedno bolj urbanem prostoru, kar bi bilo po
našem mnenju vredno ohraniti.
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8. SKLEP
Občina Borovnica leži v osrednjem delu Slovenije, na stiku Ljubljanskega barja in dinarskih
planot celinske Slovenije.
Reliefna razgibanost površja na eni strani nudi atraktiven prostor za poselitev, na drugi pa
omejuje razvoj občine proti jugu, kjer hiter prehod v kraški planotast relief predstavlja oviro
prometnim potem.
Območje je bogato z vodnimi viri, ki v času resnih težav z vodno oskrbo predstavljajo
strateško prednost.
Prednost predstavlja tudi lega občine ob železniški povezavi Ljubljana-Divača in pa bližina
glavnega mesta Ljubljane.
Število prebivalcev občine konstantno narašča, rast pa je posledica priselitev v občino. Te so
bile najmočnejše v sedemdesetih in osemdesetih letih, ko je občina pod vplivom strategije
policentričnega razvoja doživljala industrijski preporod.
Tudi to območje močno zaznamuje staranje prebivalstva, ki se v Borovnici kaže predvsem v
povečanju vpliva na politiko in razvojno usmeritev občine s strani upokojencev. Majhen delež
mladih in nizka kupna moč tega segmenta prebivalstva vodita v okolje, ki je zanje relativno
neprijazno, zato ponavadi pograbijo prvo priložnost in se izselijo.
Teza o razvoju naselij, po kateri naj bi prebivalstvo raslo predvsem v naseljih ob regionalni
povezavi, medtem ko naj bi v naseljih, ki ležijo južneje stagniralo ali upadalo se ni izkazala za
resnično. Prebivalstvo narašča v vseh naseljih z izjemo Dražice. Rast ni konstantna,
posamezna naselja v medpopisnih obdobjih beležijo upad prebivalstva, prav tako se je v
zadnjih desetih letih močno zmanjšal delež priselitev. To lahko pripišemo predvsem upadu
industrijskega sektorja, ki je z ustvarjanjem delovnih mest v občini v preteklosti močno
prispeval k njeni privlačnosti za naselitev.
Se je pa kljub temu izkazalo, da obstaja jasna ločnica med naselji prve in druge skupine.
Posebej se ta izrazi ob dejavnostni in migracijski strukturi prebivalstva, tako da lahko malce v
šali govorimo o občini dveh hitrosti. Naselja južnega dela občine namreč v določenih
pogledih zaostajajo v razvoju za naselji ob regionalni povezavi.
Osamosvojitev in prehod v tržno gospodarstvo sta bila hud šok za to območje. V
medpopisnem obdobju 1991-2002 je občina izgubila več kot štirideset odstotkov delovnih
mest, prevlado sekundarnega sektorja pa je postopoma zamenjala terciarizacija gospodarstva.
Ta poteka silno počasi, v zadnjih letih celo upada. Upad je posledica specifičnega razvoja
storitvenih dejavnosti, ki se kopičijo predvsem v krajih z večjim gravitacijskim zaledjem,
trgovska dejavnost pa se razvija na obrobju večjih mest.
Prebivalci množično migrirajo na delo, po upadu domače industrije in propadu večjih podjetij
v bivšem občinskem središču Vrhniki postaja Ljubljana najpomembnejši zaposlitveni center.
Smer gravitacije prebivalstva občine Borovnica se tako obrača proti vzhodu in severovzhodu.
Kot smo ugotovili, dnevne migracije negativno vplivajo na razvoj storitev v občini, saj kraj
dela vse bolj postaja tudi kraj nakupa, pri čemer je močno prizadeta trgovinska dejavnost
občine, ki je najbolj razvita v okviru storitvenega sektorja.
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Izmed treh razvojnih vizij, ki smo jih podali (zelena občina, podjetna občina in kompleksna
razvojna vizija občine) je največ simpatij lokalnega prebivalstva po pričakovanju namenjeno
kompleksni razvojni viziji.
Prednost kompleksne razvojne vizije je, da poskuša združiti dva glavna razvojna potenciala
občine. To sta atraktivno naravno okolje, bogato z vodnimi viri, ki ga ščiti več različnih
varstvenih režimov in na drugi strani njena lega ob V. vseevropskem koridorju, v bližini
glavnega mesta države.
Pri analizi prednosti in slabosti posamezne vizije se je pokazalo, da je pravzaprav ključni
projekt, ki bo odločal o smeri razvoja občine, projekt izgradnje V. vseevropskega koridorja.
Uresničenje tega projekta po našem mnenju izniči vse možnosti za okoljsko razvojno vizijo,
prav tako je malo, če ne povsem neverjetna realizacija kompleksne razvojne vizije.
Projekt izgradnje koridorja država Slovenija pogojuje z izrazitim povečanjem pretovora v
lukah Koper in Trst. Na tem odseku V. koridorja načrtujejo do 400 vlakovnih kompozicij na
dan, kar bi pomenilo izreden pritisk na okolje, posebej kar se tiče hrupa oziroma zvočnega
onesnaženja.
Če bi občina poskušala izkoristiti razvojni potencial koridorja bi to nujno pomenilo večji
razvoj industrije. Za tak razvoj pa občina, z izjemo ugodnih prometnih povezav, nima
nikakršne podlage. V občini primanjkuje ravnih zazidljivih površin. Teh je sicer na pretek v
enoti Barje, vendar pa je tu gradnja nemogoča. Infrastrukturna opremljenost občine je pod
nivojem, saj nima ne kanalizacijskega sistema, ne kabelskega omrežja, prav tako je v južnem
delu in v nekaterih delih naselja Borovnice problem z električno napeljavo. Stroški
financiranja gradnje industrijsko – obrtne cone bi bili zato brez pomoči investitorjev odločno
previsoki, pri čemer je njena privlačnost za različne gospodarske subjekte minimalna.
Kljub rasti števila prebivalstva, ki pa se v zadnjem času umirja, občina nima dovolj
izobražene mlade delovne sile, še več, število mladih konstantno upada. Pri tem je potrebno
poudariti, da večino priseljencev privlačita mir, narava in pa nižji stroški bivanja v primerjavi
z Ljubljano, ki večini predstavlja kraj zaposlitve. Tako že sam odnos lokalne skupnosti
pogojuje razvoj območja v smeri »spalnega naselja« Ljubljane.
Precej več ima občina možnosti pri razvijanju okoljske razvojne vizije, pri čemer je potrebno
poudariti, da bi bil končni rezultat, to je spalno naselje Ljubljane, povsem enak.
Ne verjamemo namreč, da bi lahko kmetijstvo in turizem zmogla rešiti ta del podeželja.
Občina nima primernih naravnih pogojev za razvoj kmetijstva, prav tako je majhen njen
turistični potencial. Delež Barja v občini je premajhen, na tem območju za razliko od
sosednjih občin ni večjih naravnih in kulturnih znamenitosti. Barje kot prostor rekreacije je
tako namenjen predvsem lokalnemu prebivalstvu.
Enako velja za enoto Kraški rob. Dejstvo je, da so tukaj čudovite pohodniške trase, poleg tega
pa tudi več naravnih kraških znamenitosti. Je pa to območje težko dostopno, kar pomeni, da ni
primerno za vsakogar, poleg tega pohodništvo, jamarstvo in razni adrenalinski športi kot so
gorsko kolesarjanje, padalstvo in zmajarstvo ne spadajo med najbolj dobičkonosne turistične
aktivnosti.
Prednost, ki jo vidimo v okoljski viziji razvoja je, da bi lokalnemu prebivalstvu omogočila
visoko kvaliteto življenja. Relativna odmaknjenost ozemlja občine je namreč botrovala temu,
da območje ohranja tipično podobo podeželja v vedno bolj urbanem prostoru, kar bi bilo po
našem mnenju vredno ohraniti.
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9. SUMMARY
Municipality Borovnica lies on a contact of Ljubljana Marsh with high Dinaric plateus of
continental Slovenia, on SW edge of Ljubljana basin.
Rich stocks of wood and water are playing key role in development of the area, however their
impact is two-way.
In the past, natural resources mentioned above influenced the development of sawmills, and
later, in the post-war period of industrialization, the development of wood industry.
With awakening of environmental awarenes the need occured to protect these resources. So
for the first time, the area oriented mainly towards industry (beside wood, chemical industry
also developed) faced with environmental restriction. In the early eighties state and local
authorities admitted the decree to protect water resource of Borovnica vršaj. Up to this
moment another important environmental directive, called Natura 2000, was admitted, wich,
with exception of settlements, covers the whole area of municipality.
Consecuently, the area found itself on development crossroads, yet the analysis of physical
and social factors showed, that the most suitable developmental vision for the area would be
environmental one.
In the inquiry among local population, we asked them to choose among three different ways
of development of their municipality (environmental vision, industrial vision, complex
vision).
In vast majority they ruled for the complex vision.
The advantage of complex developmental vision lies in her ability to unite two main
developmental potentials of municipality, her attractive natural environment and her position
along V. all-European corridor, near Slovenia capital Ljubljana. Meanwhile other two are
focusing primarily on first or the second.
During the analysis of advantages and disadvantages of each individual vision it turned out
that the project wich will decide the way of development is the project of construction of V.
all-European corridor.
It is our firm believe that realization of this project nullifies all posibility for environmental
developmental vision and makes the realization of complex vision highly unbelievable.
Trying to utilize developmental potential of corridor would ceartinly mean larger
development of industry but sadly, with the exception of favourable traffic connections, there
is no basis for such a development. There is a lack of flat surfaces, suitable for construction of
factories, the infrastructure is catastrophic and there is no young, educated work-force.
There is also strong opposition among local population against such a way of development,
especially if we take into consideration that for majority of them nature and peace are the key
attraction of their living environment.
This are the reasons why we consider the environmental vision more suitable for development
of these area. Her key disadvantage is that it is difficult to find economic resources for such a
development, since natural conditions are not suitable for development of agriculture and
tourist attraction of municipality is also small.
Whatever the way of development will be, it is clear that municipality Borovnica is not going
to escape easily from its obvious destiny, being just another sleeping area in Ljubljana basin.
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Priloga 1: Anketni vprašalnik
OSEBNI PODATKI
Spol Ž M
Starost _______
V občini Borovnica živite od leta _______
Kraj bivanja: ________
Stopnja izobrazbe:
a) nedokončana OŠ
b) končana OŠ
c) dveletna poklicna in triletna srednja šola
d) štiriletna srednja šola
e) višja šola
f) visoka strokovna, univerzitetna izobrazba
g) magisterij, doktorat
Status: dijak, študent, zaposlen, nezaposlen, upokojenec, drugo __________
Vozniški izpit B kategorije:
DA NE
Kraj zaposlitve (študija, šolanja): _________
STORITVE
Kje kupujete osnovne življenjske potrebščine?
a) v Borovnici
b) na Vrhniki
c) v Podpeči
d) v ljubljanskih trgovskih centrih (V katerem?__________)
e) drugje ________
Kje kupujete večino prehrambnih artiklov?
f) v Borovnici
g) na Vrhniki
h) v Podpeči
i) v ljubljanskih trgovskih centrih (V katerem?__________)
j) drugje ________
Kje kupujete tehnične izdelke, belo tehniko, pohištvo in gradbeni material?
k) v Borovnici
l) na Vrhniki
m) v Podpeči
n) v ljubljanskih trgovskih centrih (V katerem?__________)
o) drugje ________
Na številčni lestvici ocenite trgovsko ponudbo v občini Borovnica!
( 1- slaba, 5- odlična)
1
2
3
4
5
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Ocenite, katere storitvene dejavnosti v občini najbolj pogrešate!
( 1- ne pogrešam, 5-močno pogrešam)
zasebni zdravnik
1
2
3
pediker
1
2
3
kozmetični salon
1
2
3
cvetličarna
1
2
3
drogerija
1
2
3
wellness (fitness, masaža, savna, solarij)
1
2
3
slaščičarna
1
2
3
internet kavarna
1
2
3
mehanična delavnica 1
2
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

4
4
4
4

5
5
5
5

Zgoraj naštete storitvene dejavnosti v občini Borovnica niso prisotne. V katerem drugem
kraju se jih največ poslužujete?
na Vrhniki
v Ljubljani
drugje _______
Kako ocenjujete kulturno ponudbo občine Borovnica (1-slaba, 5-odlična) ?
1
2
3
4
5
PROMET
V službo (oz. v šolo) se vozite:
z avtom
z vlakom
z avtobusom
s kolesom
hodim peš
ne hodim v službo (oz.v šolo)
Če se v službo (oz. v šolo) vozite z avtom, katero cestno povezavo pretežno uporabljate?
(primer: Dol-Borovnica-Podpeč-Črna vas-obvoznica: izhod LJ.-Bežigrad)
Navedite (1-najpomembnejši; 4-najmanj pomemben) štiri razloge zakaj uporabljate določeno
vrsto prevoza!
1-_____________; 2-___________; 3-______________; 4-______________
Opišite kako je na vas vplivala zapora ceste Borovnica-Vrhnika v času gradnje novega mostu
v Bistri.
(primer: Kot upokojenko me sama zapora ni motila preveč, saj ceste dnevno ne uporabljam.
Ker pa se je posledično močno povečal promet in hrup na Ljubljanski cesti kjer živim, lahko
rečem, da je zapora name delovala negativno.)

Naštejte po vrstnem redu probleme v prometu s katerimi se dnevno soočate!
1- ____________; 2-____________; 3-______________; 4-______________
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Kako ocenjujete stanje prometne infrastrukture (ceste, pločniki, osvetlitev, označbe, zimsko
pluženje) v vašem kraju in v celotni občini Borovnica?
(1-slabo; 5-odlično)
kraj: 1
2
3
4
5
občina:1
2
3
4
5
Ali bi podprli uvedbo avtobusne linije, ki bi povezovala ostala naselja občine z naseljem
Borovnica? DA
NE
STANOVANJSKO OKOLJE
Živite v:
hiši, katere lastnik ste
stanovanju v hiši, katerega lastnik ste
stanovanju v hiši kot podnajemnik
lastnem stanovanju v bloku
najemniškem stanovanju v bloku
drugo
Ste zadovoljni z bivanjskimi razmerami v katerih živite? DA
Utemeljite svoj odgovor!

NE

Če bi imeli možnost, ali bi se preselili?
DA
NE
In kje (navedite točno lokacijo, npr. Ljubljana) bi najrajši živeli? _____________
OKOLJSKE TEME
Katere vire energije uporabljate za ogrevanje bivanjskih prostorov in vode ?
(primer: les+elektrika; nafta+sončne celice; plin itd.)
Ali podpirate projekt »biomasa«?
Utemeljite svoj odgovor!

DA

NE

Ali podpirate omejevalne ukrepe (omejitve pri gradnji objektov, poseben prometni režim za
prevoz nevarnih snovi, itd.), ki veljajo na vodovarstvenem območju Borovniškega vršaja?
z njimi se ne strinjam, saj zavirajo razvoj območja
z ukrepi se strinjam, kvaliteta vode je pomembnejša
drugo: _________________________________
Ali menite, da bi moralo v okviru občine delovati posebno delovno telo, ki bi izvajalo nadzor
nad emisijami škodljivih snovi obeh tovarn, Lika in Fenolita? DA NE
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V občini Borovnica že 10 let ločujemo odpadke. Kako dosledni ste?
odpadke dosledno ločujem (zeleni zbiralnik, črni zbiralnik, ekološki otoki, nevarni odpadki)
odpadke ločeno zbiram v zeleni zabojnik oz. kompostnik in črni zabojnik
odpadkov ne ločujem
drugo:________________________
Ali poznate program Natura 2000 ? DA

NE

VIZIJA RAZVOJA
A: Občina Borovnica - »zelena občina«
Osnovne značilnosti: skrb za okolje je motor razvoja občine. Posebna skrb se namenja
ohranjanju kvalitete vode Borovniškega vršaja. V kmetijstvu se spodbuja prehod k
integriranemu oz. ekološkemu načinu kmetovanja (pridelki na trgu dosegajo večjo vrednost,
povečano zanimanje potrošnikov za zdravo prehrano) predvsem na območju Barja. Obstoječi
industrijski objekti in proizvodnja ustrezajo najvišjim okoljskim standardom (gradnja
čistilnih naprav) in so podvrženi stalnemu zunanjemu nadzoru. Omejuje se razvoj okolju
neprijazne industrije. Izvaja se aktivna politika zniževanja škodljivih emisij v ozračje,
predvsem na področju individualnih kurišč (projekt »biomasa«) in prometa (subvencioniranje
javnega prometa). Nadgrajuje se sistem ločenega zbiranja odpadkov v smeri zmanjševanja
količine nekoristnih in nevarnih odpadkov. Stalno je prisotna skrb za ohranjanje podeželja,
predvsem za ohranjanje poselitve na razvojno manj privlačnih lokacijah, predvsem z
investicijami v infrastrukturo (promet, internet). Propagira se življenje v čistem, naravnem
okolju v neposredni bližini glavnega mesta.
B: Občina Borovnica – »podjetna občina«
Osnovne značilnosti: kot razvojno prednost se poskuša izrabiti bližino glavnega mesta države
in pa ugodne prometne povezave (ob V. koridorju). Ob železniški postaji se zgradi
industrijsko obrtna cona z vso potrebno infrastrukturo. Pospešeno se gradi kabelsko omrežje
(internet). S sosednjimi občinami se poveže pri projektu obnove prometne infrastrukture
(primer: cestna povezava Borovnica-Podpeč). Spodbuja se razvoj obstoječih podjetij in
odpiranje novih delovnih mest. Preko sistema štipendiranja in prakse v podjetjih se poveže z
lokalnim izobraževalnim sistemom, kar omogoči lažje zaposlovanje lokalnega prebivalstva.
Spodbuja se investicije v storitve. Skrb za okolje ostane pomemben dejavnik, vendar pa
občina kaže visoko mero prilagodljivosti. Negativen vpliv podjetij na okolje slednja
kompenzirajo z investicijami v zdravstvene storitve in športno infrastrukturo.
C: Kompleksna razvojna vizija občine Borovnica
Osnovne značilnosti: Poskuša se najti optimalno razmerje med vizijo A in B. Spodbuja se
razvoj okolju prijazne industrije ter uporaba alternativnih virov energije. V prometu se
propagira uporaba biodizla, dodatno se subvencionira javni promet. Kmetijstvo se razvija na
območjih, ki niso v neposredni bližini prometnic. Spodbuja se investicije v storitve, s tem se
povečuje število delovnih mest in zmanjšuje promet v bližnja urbana središča, ter gradnja
kabelskega omrežja (internet).
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