UNIVERZA V LJUBLJANI
FILOZOFSKA FAKULTETA
ODDELEK ZA GEOGRAFIJO

LEA KIMOVEC

Spreminjanje oskrbnih navad prebivalcev občine Vodice

Zaključna seminarska naloga

Ljubljana, 2019

UNIVERZA V LJUBLJANI
FILOZOFSKA FAKULTETA
ODDELEK ZA GEOGRAFIJO

LEA KIMOVEC

Spreminjanje oskrbnih navad prebivalcev občine Vodice
Zaključna seminarska naloga

Mentorica: izr. prof. dr. Irma Potočnik Slavič

Ljubljana, 2019

Univerzitetni študijski program
prve stopnje: GEOGRAFIJA

ZAHVALA
Zahvaljujem se mentorici doc. dr. Irmi Potočnik Slavič za vso pomoč, vodenje in strokovno
svetovanje. Iskrena zahvala gre tudi družini in prijateljem za vso podporo in spodbudne
besede ter vsem ostalim, ki so mi na kakršen koli način pomagali pri izdelavi zaključne
seminarske naloge.

Izvleček
Spreminjanje oskrbnih navad prebivalcev občine Vodice
V zaključni seminarski nalogi smo preučevali vlogo središčnih naselij nižje stopnje, in sicer
na suburbaniziranem območju (občina Vodice) v osrednjeslovenski regiji, kjer se prepletajo
gravitacijski vplivi Ljubljane, Kranja in Kamnika. S terensko anketo (N=82) smo želeli med
prebivalci občine Vodice analizirati oskrbne navade (nakup hrane, obleke, obutve, pohištva),
pa tudi navade glede opravljanja javnih ter zdravstvenih storitev. Ker je večina aktivnega
prebivalstva zaposlenega v bližnjih večjih središčih, so za občino značilne delovne dnevne
migracije, ki so večinoma vezane na individualni prevoz z osebnimi avtomobili. Rezultati so
pokazali na pomembno vlogo lokalnih oskrbnih središč pri oskrbi z živili, izobraževalnih ter
zdravstvenih dejavnostih. Pri specializiranih storitvah se anketirani prebivalci usmerjajo k
bolje opremljenim večjim središčnim naseljem (tu je izrazita prevladujoča vloga Ljubljane).
Na oblikovanje oskrbnih navad preučevanega območja vplivajo prostorske, demografske in
socialne spremembe. Kljub pozitivnemu migracijskemu saldu v preteklih desetletjih se
opremljenost občine s središčnimi funkcijami in storitvami splošnega pomena ni izboljšala. Z
ohranitvijo središčnih dejavnosti in prilagoditvijo ponudbe časovnim in prostorskim vzorcem
dnevnih migrantov bi občina Vodice svojim prebivalcem zagotovila kakovostnejše bivalno
okolje.
Ključne besede: središčno naselje, oskrbne navade, storitve javnega pomena, občina Vodice,
Slovenija
Abstract
Changing the supply habits of residents of Municipality Vodice
In the final seminar paper we examined the role of lower-level central settlements in a
suburbanized area (Vodice municipality) in the Osrednjeslovenska region, where the
gravitational influences of Ljubljana, Kranj and Kamnik intertwine. With the field survey
(N=82) we wanted to analyse the habits (purchase of food, clothes, footwear, furniture)
among the inhabitants of the Municipality of Vodice, as well as the habits regarding the
provision of public and health services. Since the majority of the active population is
employed in larger cities nearby, the municipality is characterized by daily work related
migrations mostly linked to individual transports by car. The results highlighted the important
role of local supply centres with food supply, education and health. In the case of specialized
services, the surveyed population is highly oriented towards better equipped larger central
settlements (here the prominent role of Ljubljana can be detected). Spatial, demographic and
social changes shape the supply habits of the study area. Despite the positive migration
balance over the past decades, the municipality's provision of central functions and services of
general interest have not improved. By maintaining the core activities and adapting to the
temporal and spatial patterns of daily migrants, the Municipality of Vodice would provide its
inhabitants with a higher quality living environment.
Key words: central settlements, supply habits, services of general interest, Municipality of
Vodice, Slovenia
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SEZNAM OKRAJŠAV
AJPES – Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
IJPP – integrirani javni potniški promet
LPP – Ljubljanski potniški promet
LUR – Ljubljanska urbana regija
PISO – Prostorsko informacijski sistem občin
P + R – parkiraj in se pelji z avtobusom (ang. park and ride)
REN – Register nepremičnin
SKD – standardna klasifikacija dejavnosti
SSP – storitve splošnega pomena
SURS – Statistični urad Republike Slovenije
ZRC SAZU – Znanstveno raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
ZZRS – Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije
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1. Uvod
Za Slovenijo je značilna razpršena poselitev, saj več kot dva milijona ljudi prebiva v okoli
šest tisoč naseljih. Območja, za katera je značilna zgostitev prebivalcev in dejavnosti, se
večinoma nahajajo v večjih urbanih središčih vzdolž glavnih infrastrukturnih povezav (Šolar,
1999). V kategorijo naselij z zgostitvijo prebivalcev in dejavnosti sodijo tudi nekatera
središčna naselja nižjih stopenj središčnosti, ki predstavljajo pomembno oskrbno,
zaposlitveno, socialno in upravno vlogo v življenjih prebivalcev. Leta 2002 je v središčnih
naseljih 1. in 2. stopnje živela slaba petina slovenskega prebivalstva, hkrati pa so v letu 2005
nudila skoraj petino slovenskih delovnih mest. Kljub temu središčna naselja nižjih stopenj
niso stabilna, saj na njih v večji meri vplivajo prostorske in družbene spremembe (Benkovič
Krašovec, 2006). Na omrežje središčnih naselij v Sloveniji so v zadnjem stoletju vplivale
industrializacija, urbanizacija in različne reforme lokalne samouprave. K spremembam so
pripomogli še drugi dejavniki, kot so dvig življenjskega standarda, povečanje potrošnje, hitra
motorizacija in razvoj avtocestnih omrežij (Benkovič Krašovec, 2006). V zadnjem desetletju
je značilen tudi močan vpliv digitalizacije, povečane uporabe interneta in naraščajoče
mobilnosti (Nared in sod., 2017).
Od leta 1869 do 2018 se je prebivalstvo na ozemlju današnje občine Vodice skoraj podvojilo,
zato so začele naraščati potrebe po novih storitvah. Prebivalstveni potencial ima velik vpliv na
nadaljnji razvoj središčnih dejavnosti, izboljšanje opremljenosti in krepitev oskrbne vloge
središčnih naselij nižjih stopenj (Benkovič Krašovec, 2006). Navkljub povečanju prebivalstva
občina še vedno ne nudi raznovrstnih storitev, zato so jih prebivalci primorani opravljati izven
nje. Bližina glavnega mesta in drugih središč z boljšo ponudbo različnih storitev je
omogočila, da so prebivalci postali odvisni od oskrbovanja v večjih središčnih naseljih.
Občina je od Ljubljane, ki je tudi dominantno središče celotne države, oddaljena le 18
kilometrov. Majhna oddaljenost od večjih središč lahko pozitivno vpliva na oskrbne navade
mobilnih prebivalcev, saj imajo na voljo raznovrstne storitve na relativno kratki razdalji. Po
drugi strani navezanost na velika in dostopna središča uspava razvoj celotne občine Vodice in
s tem upada število določenih središčnih dejavnosti, ki so bile prej prisotne, sedaj pa so zaradi
nekonkurenčnosti izginile. Že Vrišer je opozarjal na dvojnost manjših središčnih naselij v
okolici Ljubljane in podal dve potencialni možnosti v razvoju: nekatera naselja bodo izgubila
svoje funkcije zaradi navezanosti na Ljubljano, druga pa se bodo specializirala za funkcije, ki
jih morda glavno mesto ne nudi. Pri tem igra veliko vlogo še hitra motorizacija in
konkurenčen javni promet (Vrišer, 1988).
Oblikovanje oskrbnih navad je odvisno od več različnih dejavnikov, med katere sodijo
zaposlitvena središča, oddaljenost od kraja bivanja, središčne dejavnosti, ki jih nudi kraj ali
občina bivanja, razvitost cestnega omrežja, kakovost in konkurenčnost javnega prevoza,
oddaljenost od večjih središč, osebnih preferenc idr. Zaradi vse širše dostopnosti avtomobila
ter izboljšanja dostopnosti do drugih središč se največje spremembe dogajajo ravno pri
središčnih naseljih nižjih stopenj, med katera sodijo tudi nekatera naselja v občini Vodice.
Posledično vsi omenjeni dejavniki vplivajo na spremembo oskrbnih navad njenih prebivalcev.
Za nadaljnji razvoj občine je zato pomembno, da je zadovoljivo opremljena z oskrbnimi
dejavnostmi in storitvami splošnega pomena, da nudi dovolj delovnih mest in ima dobro
infrastrukturno povezavo do bolj oddaljenih središč višjih stopenj središčnosti.

1.1 Namen in cilji
Namen zaključne seminarske naloge je preučiti oskrbne navade prebivalcev občine Vodice ter
vzroke za njihovo spreminjanje.
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Cilji zaključne seminarske naloge so:






preučiti razporeditev in ponudbo oskrbnih storitev, ki so danes na voljo v občini
Vodice,
analizirati oskrbne navade anketiranih prebivalcev občine Vodice ter navade
opravljanja javnih in zdravstvenih storitev,
ugotoviti, v katerih naseljih prebivalci opravljajo storitve splošnega pomena ter
prepoznati vzroke za opravljanje storitev v obstoječih središčnih naseljih,
analizirati spremembe oskrbnih navad prebivalcev občine Vodice,
prepoznati možnosti za razvoj novih storitev na tem področju.

Pri oblikovanju zaključne seminarske naloge so bile postavljene tri hipoteze.




Pri oskrbi z živili in mešanim blagom v občini Vodice imajo pomembno vlogo lokalna
središča, saj je potrošniku najpomembnejša bližina storitve.
Občina Vodice ne nudi dovolj središčnih storitev, zato so se prebivalci primorani
oskrbovati v večjih središčih, pri čemer ima dominantno vlogo zaradi raznovrstne
ponudbe glavno mesto Ljubljana.
Na oblikovanje oskrbnih navad prebivalcev občine Vodice najbolj vpliva kraj njihove
zaposlitve ali šolanja, saj se oskrbujejo na poti na ali z delovnega mesta.

1.2 Metode dela
Pri izdelavi zaključne seminarske naloge smo uporabili več metod dela. Pričeli smo s
kabinetno metodo, ki je vključevala pregled obstoječe literature in virov, ki so se nanašali
na tematiko središčnih naselij, oskrbnih storitev in storitev javnega pomena. Središčna naselja
na slovenskem ozemlju so preučevali že Vrišer (1968, 1988, 1990), Kokole (1968a, 1968b,
1971), Cigale (2002), Benkovič Krašovčeva (2006) in Nared s sodelavci (2016, 2017). Pri
preučevanju omenjenih del smo dobili vpogled v problematiko središčnih naselij v Sloveniji.
Ker središčna naselja skozi čas doživljajo spremembe, omenjeni avtorji v svojih raziskavah
uporabljajo različne metodologije, poimenovanja in kriterije za določitev stopnje središčnosti.
Izkazalo se je, da bodo spremembe v strokovnem gradivu oteževale opredelitev stopnje
središčnosti obravnavanih naselij.
V nadaljevanju je sledil pregled obstoječe literature, ki obravnava posamezna naselja v občini
Vodice. Najstarejše demografske podatke za izbrano področje smo poiskali v Imeniku krajev
vojvodine Kranjske (1874). Ostale podatke smo pridobili še iz treh različnih krajevnih
leksikonov, in sicer iz Krajevnega leksikona Dravske banovine (1937), Krajevnega leksikona
Slovenije (1968) in Krajevnega leksikona Slovenije (1995). Uporabili smo predvsem
demografske podatke, podatke o najpogostejših naseljih zaposlitve prebivalcev, o ustanovah
in društvih, ki so delovala na tem področju ter nekatere fizično- in družbenogeografske
značilnosti. S pomočjo krajevnih leksikonov smo se seznanili z zelo natančnimi opisi naselij v
občini Vodice za obdobje od leta 1937 do leta 1995, med katerimi so bili na voljo tudi
podatki, ki jih SURS ne beleži več in jih danes lahko pridobimo le z metodo anketiranja (npr.
najpogostejši kraji zaposlitve). Sodobnejše podatke smo črpali iz spletne strani Občine
Vodice, Statističnega urada Slovenije (SURS), spletne strani Prostorsko informacijskega
sistema občin (PISO), Registra nepremičnin (REN) in Agencije Republike Slovenije za
javnopravne evidence in storitve (AJPES).
Pred izvedbo terenskega dela z anketiranjem je bilo najprej potrebno zbrati podatke o
starostni strukturi prebivalcev občine Vodice, jih statistično obdelati in nato oblikovati
primeren vzorec anketirancev. Podatke o starostni strukturi smo pridobili s spletne strani
3

SURS-a. V letu 2018 je imela občina Vodice 4861 prebivalcev. Vzorec anketirancev je bil
nato oblikovan glede na starostno strukturo prebivalcev občine Vodice, iz raziskave so bili
izvzeti prebivalci, mlajši od 15 let. Ciljno populacijo je tako predstavljalo 3969 prebivalcev.
Za lažje oblikovanje vzorca glede na starostno strukturo so bile oblikovane desetletne
starostne skupine.
Preglednica 1: Število prebivalcev občine Vodice po desetletnih starostnih skupinah.
starostna
skupina
število
prebivalcev
odstotek
prebivalcev
število
pridobljenih
anket
število
pridobljenih
anket v
odstotkih

15–24
let

25–34
let

35–44
let

45–54
let

55–64
let

65–74
let

75–84
let

85 +
let

skupaj

547

561

745

773

605

394

269

75

3969

13,8 %

14,1 %

18,8 %

19,5 %

15,2 %

9,9 %

6,8 %

1,9 %

100
%

12

18

13

16

14

7

3

2

85

14 %

21 %

15 %

19 %

16 %

8%

4%

2%

100
%

Vir podatkov: SURS, 2018, Anketa, 2019.

Rezultati zaključne seminarske naloge temeljijo na metodi terenskega dela z anketiranjem
prebivalcev, ki smo ga izvajali v aprilu in maju 2019. Pri terenskem delu smo uporabili tudi
metodo fotografiranja. Zastavljen cilj je bil pridobiti vsaj 80 anket, saj bi to predstavljalo
okoli 2 % vseh občanov, starejših od 15 let. Izvedli smo 87 anket, od tega sta bili 2 anketi
nedokončani ter 5 nepopolno rešenih. Pri določenih vprašanjih je prišlo do nejasnosti ali
pomanjkljivih odgovorov, ker so prebivalci ankete večinoma reševali samostojno. V anketi je
bilo 14 % anketirancev predstavnikov najmlajše starostne skupine, 21 % jih je prihajalo iz
druge najmlajše starostne skupine, 15 % jih je pripadalo tretji skupini 35–44 let, 18 % skupini
45–54 let, 16 % kategoriji 55–64 let, 8 % iz 65–74 let, 4 % iz kategorije 75–84 let, ter 2 % iz
skupine 85 let in starejši. Število pridobljenih anket iz posameznih desetletnih starostnih
skupin je bilo zelo primerljivo dejanski starostni strukturi prebivalcev občine, večje
odstopanje je predstavljalo le večje število anketirancev iz druge starostne skupine ter rahel
upad v tretji desetletni starostni skupini. V občini je v letu 2018 živelo 1982 žensk in 1987
moških, ki so starejši od 14 let, kar kaže na skoraj enakovredno spolno strukturo. V anketi je
bilo 59 % sodelujočih ženskega, 41 % pa moškega spola.
Anketni vprašalnik je vključeval 24 vprašanj odprtega in zaprtega tipa, ki je bil zaradi lažjega
in hitrejšega pridobivanja podatkov sestavljen kot spletni anketni vprašalnik. Želeli smo
ugotoviti, v katerih krajih prebivalci kupujejo živila in mešano blago, oblačila in obutev,
pohištvo in tehnično blago ter kateri dejavniki so najbolj pomembni pri nakupovanju oziroma
opravljanju določenih storitev. Anketiranci so lahko napisali do tri naselja, kjer opravljajo
nakupe ter jih razvrstili od tistega, ki ga obiskujejo najpogosteje, do tistega, ki ga ne
obiskujejo tako pogosto. Poleg tega so morali podati še glavni razlog, zakaj storitev opravljajo
v tem naselju. Dodatna vprašanja so se nanašala na spremembe njihovih nakupovalnih navad
v času njihovega življenja. Prav tako so odgovarjali na vprašanja o pogostosti nakupovanja v
večjih mestih ter o vzrokih za spremembe njihovih nakupovalnih navad. Naslednji sklop
vprašanj je bil osredinjen na opravljanje javnih storitev. Vprašanja so se nanašala na kraje,
kamor hodijo na pošto, v osnovno šolo, vrtec, banko, knjižnico, lekarno, gledališče in
bankomat. Prav tako so lahko navedli do tri kraje ter vzroke za opravljanje javnih storitev v
4

teh naseljih. Zadnji sklop so predstavljala vprašanja o zdravstvenih storitvah, torej o obisku
naselij, kjer imajo prebivalci opredeljenega splošnega zdravnika, zobozdravnika ter različne
specialiste. Anketni vprašalnik se je zaključil z vprašanji o anketirančevem spolu, starosti,
izobrazbi, socialnem statusu, kraju zaposlitve ali šolanja ter načinu prevoza v službo ali šolo.
Rezultati so v nadaljevanju zaključne seminarske naloge predstavljeni v preglednicah,
grafikonih, grafičnih shemah in s slikami. S pomočjo metode anketiranja smo prišli do
podatkov, ki jih ni bilo mogoče pridobiti s spletne strani občine ali SURS-a, saj gre za osebne
oskrbne navade, ki so odvisne od različnih dejavnikov. Želeli smo ugotoviti, če obstaja
reprezentativen vzorec dinamike opravljanja oskrbnih navad prebivalcev občine Vodice.
Po končanem anketiranju smo ugotovili, da je imel anketni vprašalnik določene
pomanjkljivosti. Izdelava vzorca anketirancev po starostnih skupinah sicer zajema realno
sliko prebivalstva, vendar jih je slaba polovica prihajala le iz dveh desetletnih starostnih
skupin, in sicer 35–45 let in 45–54 let, zato se je slabost metode izkazala v manjšem številu
starejših anketirancev, ki bi potencialno lahko bili največji pokazatelj sprememb oskrbnih
navad v daljšem časovnem obdobju. Pri uporabi spletnega anketnega vprašalnika bi kot
prednost izpostavili hitrost pridobivanja podatkov ter časovni prihranek pri njihovi obdelavi.
Po drugi strani pa zaradi odsotnosti anketarja pride do večjega števila nepopolno ali
pomanjkljivo izpolnjenih odgovorov. V primeru, da bi anketirali na terenu, predvidevamo, da
bi dobili boljši vpogled v oskrbne navade, vendar bi to vzelo veliko več časa. Digitalna
izvedba je pri izpolnjevanju ankete ovirala starejšo populacijo, saj večinoma niso vešči
uporabe različnih digitalnih pripomočkov, zato smo najstarejše anketirance izpraševali ustno,
anketar pa je nato spotoma izpolnjeval spletni anketni vprašalnik.
Pri anketiranju je nekaj predstavnikov iz generacije starejših od 60 let pri dejavnostih, kot so
obisk gledališča, knjižnice, bančnih storitev navedlo, da teh storitev ne uporabljajo, zato niso
podali svojih odgovorov. V prihodnosti bi se bilo potrebno osredotočiti predvsem na starejše
prebivalce, saj se njihovo število veča, vendar kljub bližini večjih krajev zaradi slabše
mobilnosti nimajo možnosti dostopa do vseh storitev, ki jih potrebujejo oziroma so na voljo.
V nadaljevanju bi bilo anketnem vprašalniku smiselno dodati vprašanja o spletnem
nakupovanju in paketnih storitvah, saj zaradi hitre digitalizacije in povečane uporabe interneta
ter spletnega nakupovanja uporaba omenjenih storitev narašča. V oskrbo se vključujejo novi
ponudniki, zaradi katerih se nato ustvarjajo nove oskrbne navade in oskrbne poti.
Po prejetih odgovorih je sledil pregled podatkov in izločitev nepravilno izpolnjenih anket.
Podatke smo nato vnesli v program SPSS, kjer je sledila tudi statistična analiza in razdelitev
odgovorov po frekvenci pojavljanja. Pri pregledu rezultatov smo ugotovili, da zaradi
manjšega števila anketirancev ne bo možna primerjava med oskrbnimi navadami mlajše,
srednje in starejše generacije, prav tako ne bo mogoče narediti zahtevnejših statističnih analiz
in korelacij, s katerimi bi lahko prišli do natančnejših ugotovitev o spremembah, do katerih je
morda prišlo v zadnjih nekaj desetletjih. Sledila je primerjava pridobljenih rezultatov in
podatkov iz starejših krajevnih leksikonov. Najpogostejša središča zaposlitev občanov smo
primerjali z navedenimi središči v treh krajevnih leksikonih iz let 1937, 1968 in 1995. Poleg
zaposlitvenih središč smo lahko primerjali tudi središčne dejavnosti, ki so jih naselja v občini
nudila v različnih obdobjih.
Ker imajo središčna naselja pomembno gospodarsko in zaposlitveno vlogo, nas je v zaključni
seminarski nalogi zanimalo tudi število podjetij, ki so registrirana v občini Vodice ter
struktura njihovih dejavnosti. Število podjetij smo preverili na spletnih straneh SURS-a. Nato
smo iz AJPES-a pridobili podatke o podjetjih, ki imajo svoje sedež v občini in jih razvrstili
glede na standardno klasifikacijo dejavnosti (SKD).
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2. Vsebinski okvir
2.1 Središčna naselja
Naselja v Sloveniji se razlikujejo zaradi zgodovinskih, fizično- in družbenogeografskih ter
političnih dejavnikov, kar se kaže v številu prebivalcev, velikosti in funkcijah, ki jih nudijo.
Posledica vseh teh dejavnikov so različne stopnje razvitosti naselij. Razporeditev naselij,
vloga in njihova funkcija pomembno vplivajo na regionalno strukturo. Manjši kraji z malo
prebivalci nudijo manj dejavnosti, zato so odvisni od večjih naselij z več oskrbnimi
dejavnostmi (Kokole, 1968a).
Središčna naselja so preučevali že v sredini 19. stoletja, začenši z von Thünenovim modelom,
kljub temu pa se je pojem prijel šele s teorijo o središčnih naseljih nemškega geografa
Christallerja. Kot osnovno funkcijo središč je izpostavil oskrbo prebivalstva z različnimi
storitvami in blagom ter jih nato poimenoval kot središčne dejavnosti. Središča naj bi bila
razporejena tako, da bi omogočala čim boljšo dosegljivost do središčnih dejavnosti čim
večjemu številu prebivalcev (Vrišer, 1968).
Središčna naselja so tista središča, v katerih so zgoščene storitvene dejavnosti (terciarne in
kvartarne dejavnosti), ki so namenjene oskrbi lastnega in okoliškega prebivalstva. Med
središčne dejavnosti se uvrščajo terciarne dejavnosti, kot so promet, trgovina in storitvena
obrt, ter kvartarne dejavnosti, kot so šolstvo, zdravstvo, uprava in kulturne storitve. Zaradi
pomembnosti oskrbnih storitev za življenja prebivalcev središčna naselja predstavljajo
središče regije (Vrišer, 1968). Tudi v tuji literaturi so si definicije središčnega naselja zelo
podobne. Small in Witherick (1986) središčno naselje opredeljujeta kot vsako naselje, ki nudi
dobrine in storitve okoliškemu vplivnemu območju, ki ga sestavljajo podeželska in druga
manjša mestna naselja.
Glede na vrsto in število središčnih funkcij jih lahko razporedimo na več hierarhičnih stopenj.
V primeru, da ima naselje le osnovne središčne funkcije, ki jih uporabljajo le uporabniki, ki
bivajo v bližini, je njegovo vplivno območje majhno. Kadar ima naselje poleg osnovnih še
veliko število zahtevnejših in specializiranih središčnih funkcij, se poveča tudi raven
središčnosti, govorimo o središčnem naselju višje stopnje, ki ima hkrati tudi večje
gravitacijsko območje (Vrišer, 1968). Središčnost je mera, ki ovrednoti vlogo naselja v
oskrbi okolice ter je odvisna od števila in vrste dejavnosti v naselju. Glede na pogostost
uporabe se središčne dejavnosti med seboj razlikujejo (Rebernik, 2011).
Osnovne središčne dejavnosti so tiste, ki jih najpogosteje potrebujemo oziroma jih
uporabljamo skoraj vsak dan in so zato locirane v bližini potrošnikov. Mednje Vrišer uvrsti
osnovno šolo in trgovino z živili. Središčne dejavnosti, ki jih potrošnik potrebuje občasno ali
redko, se nahajajo na večjih razdaljah. Središča, ki imajo višjo stopnjo središčnosti, morajo
poleg zahtevnejših središčnih dejavnosti (banka, pošta, lekarna, bencinska črpalka itd.)
zajemati tudi vse osnovne dejavnosti naselij nižjih stopenj (Vrišer, 1968).
Središčna naselja se v Sloveniji preučujejo že od šestdesetih let 20. stoletja. Preučevali so jih
različni avtorji, med njimi Vrišer (1968, 1988, 1990), Kokole (1968a, 1968b, 1971), Cigale
(2002), Benkovič Krašovec (2006) in Nared (2016, 2017). Družbene in prostorske spremembe
pomembno vplivajo na spreminjanje pojma središčnih naselij. Za oblikovanje točne
opredelitve središčnih naselij v Sloveniji so zgoraj omenjeni avtorji uporabljali različne
metodologije. Pri oblikovanju hierarhije središčnih naselij so si za določitev stopnje
središčnosti izbirali različne središčne funkcije, prav tako je bilo drugačno pridobivanje
podatkov (Nared in sod., 2016). V Preglednici 2 je z izbranimi petimi raziskavami omenjenih
avtorjev prikazan različen pristop k preučevanju središčnih naselij v Sloveniji.
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Preglednica 2: Dinamika preučevanja dokazov in raziskav središčnih naselij v Sloveniji.
avtor
raziskave
število
stopenj
središčnosti
poimenovanje
posameznih
stopenj
središčnih
naselij

kriteriji za
določitev
središčnega
naselja

število
najmanj
opremljenih
središčnih
naselij

Kokole
(1968a,
1968b)
7 stopenj

Vrišer
(1988)

Cigale (2002)

7 stopenj

3 stopnje

1.
subcentralna
vas,
2. centralna
vas,
3. ruralni
center,
4. mesto
(Domžale),
5. mesto
(Brežice,
6. mesto
(Celje),
7. mesto
(Maribor)

krajevno ali
lokalno
središče,
ruralno ali
industrijsko
središče,
komunalno
ali občinsko
središče,
distriktno ali
okrožno
središče,
kantonalno
ali okrajno
središče,
provincijsko
ali
pokrajinsko
središče,
republiško
središče

osnovna šola,
trgovina z
mešanim
blagom,
gostilna,
krojač ali
čevljar

trgovina z
mešanim
blagom,
krajevna
skupnost,
nepopolna
ali popolna
osnovna
šola;

375
subcentralnih
vasi

pomožni
kriteriji:
gostišče,
mizarstvo
392 lokalnih
središč

Benkovič
Krašovec
(2006)
7 stopenj (po
Vrišerju)

Nared in sod.
(2016)

mikroregionalno
središče,
mezoregionalno
središče,
makroregionalno
središče

centralno
naselje 1.
stopnje,
2. stopnje

pošta,
popolna osnovna
šola,
bencinski servis,
banka,
splošna
ambulanta,
lekarna,
policija

popolna ali
nepopolna
osnovna šola,
trgovina z
živili,
gostinski
objekt s hrano
ali pijačo

6. središče
vicinalnega
pomena,
6a. središče
vicinalnega
pomena z manj
kot 500
prebivalci,
5. središče
lokalnega
pomena ,
4. središče
medobčinskega
pomena,
3. središče
regionalnega
pomena,
2. središče
nacionalnega
pomena,
1. nacionalno
središče
mednarodnega
pomena
501 – 1500
prebivalcev,
podružnična
osnovna šola,
popolna
osnovna šola,
zdravstvena
postaja ,
sedež občine

77
mikroregionalnih
središč

358 naselij 1.
stopnje
središčnosti

*raziskava se
osredotoča le
na najnižji dve
stopnji
središčnosti
naselij, ostale
stopnje
povzema po
Vrišerju

6 stopenj

703, ki imajo
vsaj eno izmed
poglavitnih
funkcij

Vir: Kokole, 1968a, 1968b; Vrišer, 1988; Cigale, 2002, Benkovič Krašovec, 2006; Nared in sod., 2016.
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Kokole središčne podeželske kraje razvrsti glede na stopnjo središčnosti v tri kategorije:
1. subcentralne vasi, 2. centralne vasi, 3. ruralne centre ter kot posebnost izpostavi
dominanten vpliv ljubljanske mestne aglomeracije, na katero se je opiralo še sedem mest
(Kokole, 1968b). V raziskavi podatke zbira s pomočjo telefonskih imenikov, seznamov
ustanov in anketiranjem osnovnih šol. Za razvrstitev središčnih naselij v hierarhijo uporabi
kazalnike glede na njihovo pogostost pojavljanja (Nared in sod., 2016). Vrišer podatke črpa še
iz Registra delovnih organizacij in samoupravnih skupnosti, Registra zasebnih podjetnikov in
popisa prebivalstva. Nov kazalnik za določanje središčnih naselij predstavlja razmerje med
prebivalstvom ter delovnimi mesti v terciarnem in kvartarnem sektorju po krajevnih
skupnostih. Ostale podatke je pridobil z anketiranjem krajevnih skupnosti (Vrišer, 1988).
Pri zbiranju podatkov v Cigaletovi raziskavi je pomembna kvalitativna metoda, saj si je
pomagal s Telefonskim imenikom Slovenije, seznami o poštnih poslovalnicah, seznami o
zdravstvenih domovih, seznami o osnovnih šolah in z anketami. Anketni vprašalniki so
vsebovali vprašanja o zadovoljevanju različnih potreb po različnih storitvah (Nared in sod.,
2016).
Kokole, Vrišer, Cigale in Benkovič Krašovčeva naseljem, ki zadoščajo kriterijem za
središčnost, torej najmanj opremljenim naseljem, pripišejo 1. stopnjo središčnosti. Naselja z
višjimi stopnjami središčnosti nudijo več funkcij. V raziskavi iz leta 2016 pa so Nared in
sodelavci pripravili novo hierarhijo in merila za določanje posamezne stopnje središčnosti.
Najbolj opremljeno naselje v Sloveniji, Ljubljana, ima sedaj po novih merilih 1. stopnjo
središčnosti, pred tem so se v to kategorijo uvrščala naselja, ki so bila opremljena najslabše in
je bila Ljubljana uvrščena na najvišjo stopnjo središčnosti. Središčna naselja so opredeljena
tudi s storitvami splošnega pomena, torej storitvami v splošnem interesu, za katere
uporabljajo posebne obveznosti javne službe. Storitve javnega pomena nato razdelijo na štiri
funkcije: javno upravo, šolstvo, zdravstvo in sodstvo (Nared in sod., 2016).
Pri najnovejši raziskavi središčnih naselij podatkovna zbirka temelji na Poslovnem registru
Slovenije (AJPES) ter zbirki ministrstev in agencij. Na podlagi števila prebivalcev in
posamezni funkciji, ki so jo pripisali posamezni stopnji središčnosti, avtorji opredelijo šest
stopenj. Zaradi razpršene poselitve so dodali še posebno kategorijo naselij z manj kot 500
prebivalci, ki mora imeti vsaj dve od obravnavanih štirih funkcij (Nared in sod., 2016).
2.2 Oskrba in storitve splošnega pomena (SSP)
 Oskrbo z osnovnimi dobrinami predstavljajo storitve, ki v večini po tržnem načelu
zagotavljajo osnovne dobrine, kjer so vključene trgovine, pošta, banka, lekarna in
bencinska črpalka (Marot, 2018).
 »Storitve splošnega pomena (SSP) so storitve, ki jih država prepozna kot pomembne
za prebivalce in jih v različnih oblikah zagotavlja prek javnih služb, organiziranih na
nacionalni, regionalni ali na lokalni ravni« (Marot, 2018, str. 155).
»Celostna prostorska strategija za zagotavljanje SSP temelji na štirih principih: kakovosti,
razpoložljivosti, cenovni dosegljivosti in dostopnosti, pri čemer se upošteva dejanske in
trenutne potrebe prebivalstva v danem prostoru, prostorske dimenzije in koristi ter sinergije
med različnimi sektorji SSP« (Marot in Damjanovič, 2016, str. 21).
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Slika 1: Glavni štirje principi celostne prostorske strategije za zagotavljanje SSP.

Vir: Marot in Damjanovič, 2016. Avtorica oblikovanja: Lea Kimovec.

Cilj Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2004 (Strategija prostorskega razvoja Republike
Slovenije, 2004) je bil zagotovitev kakovostnega bivalnega okolja, za kar je potrebno
poskrbeti za:




ustrezno in racionalno infrastrukturno opremljenost
razvito mrežo gospodarskih in storitvenih dejavnosti
dostopnost do družbene in javne infrastrukture.

Eden izmed zastavljenih ciljev je tudi omogočena udobna, cenovno ugodna, varna in
okoljsko sprejemljiva dostopnost do javnih funkcij, delovnih mest, storitev in znanja
(Strategija prostorskega razvoja Republike Slovenije, 2004). Cilji niso bili doseženi na vseh
območjih, zato prihaja do velikih neskladij, predvsem na podeželju. Med glavne razvojne
probleme podeželja tako uvrščamo oskrbo s storitvami, praznjenje prostora in staranje
prebivalstva. Predvsem zaradi zadnjega narašča povpraševanje po določenih storitvah, kot so
npr. nega starejših in prevoz, kjer povpraševanje močno presega ponudbo. Za zagotavljanje
SSP v spreminjajoči se družbi se je potrebno posvetiti integraciji posameznih sektorjev kot so
transport, telekomunikacije, oskrba z osnovnimi dobrinami, zdravstvena in socialna oskrba,
izobraževanje in regionalni razvoj (Marot in sod., 2018).
Nerentabilnost poslovanja je eden izmed glavnih vzrokov za opustitev središčnih dejavnosti.
Le-te so se premaknile na rob naselij, so izginile ali pa so dostopne le prek svetovnega spleta.
Pojav opuščanja središčnih dejavnosti je značilen predvsem za območja, kjer se soočajo z
odseljevanjem prebivalstva, za robna, obmejna območja. Glavni razlog predstavljata
pomanjkljivo in predrago vzdrževanje infrastrukture (Marot in sod., 2018).
Opuščanje središčnih dejavnosti je značilno tudi za manjša središčna naselja v bližini večjih
središč, kjer številne dnevne migracije z območja lahko zmanjšajo povpraševanje po storitvah
znotraj njega. Na takšnih območjih so najpomembnejši zasebni prevozi z avtomobilom, saj
javni prevoz ne more zagotoviti dostopa do SSP v istem časovnem obdobju.
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Pri oskrbnih storitvah ni pomembno le, katere središčne funkcije nudi določeno središčno
naselje, temveč tudi razdalja od potrošnika do storitve. Doseg dejavnosti predstavlja največjo
razdaljo, ki jo je potrošnik še pripravljen premagati, da pride do določene storitve ali blaga.
Kar pomeni, da je za potrošnika pomembno, da sta strošek in čas potovanja nižja od koristi, ki
jo ima od oskrbne storitve. Za vsako dejavnost se lahko določi, do katerega območja še lahko
vpliva. Minimalna meja je določena s prebivalstvenim pragom, ki je opredeljen kot
minimalno število prebivalcev (potrošnikov), ki je potrebno za poslovanje določene
dejavnosti. Maksimalna meja pa je določena z dosegom dejavnosti (Rebernik, 2011). Doseg
dejavnosti je lahko včasih pogojen tudi z upravno razdelitvijo in osebnimi preferencami
posameznikov.
Slika 2: Shema dosega dejavnosti s pogosto in redko uporabo.
dejavnosti s pogosto uporabo
• trgovina z živili in mešanim blagom

majhno vplivno območje
• središčno naselje in okolica

nižji prebivalstveni prag
• manjše število potrošnikov

dejavnosti z redko uporabo
• trgovina s pohištvom

veliko vplivno območje
• središčno naselje višje stopnje in širiša
okolica

višji prebivalstveni prag
• večje število potrošnikov

Vir: Rebernik, 2011. Avtorica: Lea Kimovec.

Dejavnosti s pogosto uporabo (npr. trgovina z živili, osnovna šola, vrtec) imajo majhno
vplivno območje, posledično je za delovanje potrebno malo potrošnikov. Tiste dejavnosti, ki
jih potrošniki le redko potrebujejo, morajo za dobro poslovanje imeti večje vplivno območje
in več potrošnikov (Rebernik, 2011). Pri opravljanju oskrbnih storitev so vplivna območja
središčnih naselij opredeljena s predpostavko, da ljudje opravljajo storitve v najbližjem
dosegljivem kraju, vendar se to izkaže za nepravilno pri bolj oddaljenih potovanjih ali pa
tistih, ki imajo več namenov in lokacij. Zaradi boljše dostopnosti in mobilnosti tako
oddaljenost za potrošnika več ne predstavlja težav. Posledično meje vplivnih območij niso
ostre, temveč se med seboj prekrivajo (Cigale, 2002).
2.2.1 Primeri trajnostne mobilnosti pri oskrbi
Na primeru prebivalstveno šibkega, podeželskega, obrobnega dela najbolj vzhodne zvezne
dežele v Avstriji (Gradiščanske), so analizirali vlogo lokalne mobilnosti (angl. local mobility)
in lokalne oskrbe (angl. local supply). Lokalno oskrbo so definirali kot oskrbo prebivalstva z
dobrinami za vsakodnevno rabo (živila in mešano blago) oziroma kratkotrajne potrebe, ki jih
lahko zadovoljijo v krajih bivanja in okolici. Širše lahko lokalno oskrbo razumemo tudi kot
storitve, ki podpirajo socialno, kulturno in gospodarsko življenje. Poleg trgovin, vključuje
tudi pekarne, mesnice, poštne storitve in gostinske storitve (Dietl in sod., 2016).
Mobilnost na kratke razdalje v okolici kraja bivanja ali zaposlitve in v oskrbnem okolišu
imenujejo lokalna mobilnost. V raziskavi so se osredotočili predvsem na okolju prijazno
mobilnost, kot je javni transport, hoja in kolesarjenje. Analiza je pokazala, da bi prebivalci
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kljub izboljšanju javnega transporta za oskrbovanje raje izbrali osebni prevoz z avtomobilom,
saj jim le-ta omogoča večjo udobnost. Enakega mnenja je starejša nemobilna generacija, kjer
bi jih bilo za oskrbovanje, le malo pripravljenih uporabljati javni prevoz. Kadar oskrbovanje
ni na dosegu, ki bi ga lahko opravili peš, so raje odvisni od družinskih članov. V raziskavi so
se zato posebej osredotočili na prebivalce, ki se po nakupih odpravijo s kolesom. Kupci
kolesarji naj bi bili pogosti in zvesti obiskovalci trgovin, kjer običajno opravljajo majhne
nakupe. Prav tako v trgovinah preživijo več časa, zato se med kupci in uslužbenci zgradijo
posebni odnosi. Uporaba kolesa za nakupovanje je običajna predvsem za kraje bivanja ali
zaposlitve (Dietl in sod., 2016).
Kupce so razvrstili v tri skupine:




Kupci, ki v oskrbovanje vključujejo še druge opravke: slednji ne sodelujejo pri lokalni
mobilnosti, (imenujejo jih angl. not-only shoppers);
kupci, ki v oskrbovanje ne vključujejo drugih opravkov, vendar imajo vedno na voljo
osebni avtomobil (angl. car-receptive shoppers): osebni avtomobil zaznavajo kot
sredstvo za udobnejše življenje in transport pri nakupih;
kupci, ki v oskrbovanje ne vključujejo drugih opravkov ter nimajo na voljo osebnega
avtomobila, (angl. independent shoppers): skupino večinoma sestavljajo starejši
ljudje, ki ne uporabljajo več avtomobila, mladi brez vozniškega dovoljenja in osebe, ki
so se zavestno odločile, da ga ne bodo uporabljale; ta skupina je najbolj dovzetna za
okolju prijazno lokalno mobilnost.

Promocija in spodbujanje opravljanja nakupov s kolesom bi lahko bila ukrepa za ohranitev
lokalne oskrbe in manjših lokalnih središč. Na izbiro kolesa kot prevoznega sredstva vplivajo
različni dejavniki, med njimi so najpomembnejši varna cestna kolesarska infrastruktura,
vreme (letni časi) in kakovosten parkirni prostor za kolesa (Dietl in sod., 2016).

3. Geografski oris občine Vodice
Občina Vodice, kot jo poznamo v današnjem obsegu, je bila ustanovljena leta 1995 in leži v
osrednjeslovenski statistični regiji, na meji z gorenjsko statistično regijo. Nahaja se 18
kilometrov severno od Ljubljane in 14 kilometrov jugozahodno od Kranja. Po površini meri
31 km2. Severozahodni del občine leži na Kranjsko-Sorškem polju, južni pripada Skaruškemu
polju, ostala naselja pa Šmarnogorsko-Rašiškim osamelcem (Krajevni leksikon Slovenije,
1995). Občina je obdana s Škofjeloškim hribovjem, Kamniško-Savinjskimi Alpami in
Šmarnogorsko-Rašiškimi osamelci, med katerimi so za preživljanje prostega časa najbolj
priljubljeni Rašica (647 m n. v.), Šmarna gora (676 m n. v.), Sv. Tilen (419 m n. v.) ter drugi
(Občina Vodice, 2019b). V občini se izmenjujejo gručasti in razloženi tip naselij. Za rahlo
dvignjene dele naselij na jugovzhodu pod Rašico (Povodje, Vojsko, Selo, Šinkov Turn,
Koseze) in severozahodu pod Repenjskim hribom (Repnje, Dobruša, Dornice) je značilna tudi
razpršena poselitev, kjer se nahajajo posamezne samotne kmetije in zaselki (Občina Vodice,
2019b). V letu 2018 je občina imela 4904 prebivalce; značilna je zmerna rast prebivalstva, ki
je rezultat pozitivnega selitvenega in naravnega prirasta (SURS, 2019a).
Na Grafu 1 je prikazano gibanje števila prebivalstva preračunano na območje današnje občine
Vodice med leti 1869 do 2019. Najprej je opazno stagniranje in rahlo nihanje prebivalstva do
leta 1910, nato število počasi narašča. Najhitrejšo rast je občina doživela v začetku tretjega
tisočletja, ko se je v obdobju desetih let število povečalo skoraj za 1000 prebivalcev. Slednje
je najverjetneje posledica povečane gradnje novih hiš in večjega selitvenega prirasta.
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Graf 1: Spreminjanje števila prebivalcev preračunano na območje današnje občine Vodice
med leti 1869–2018.
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Vir podatkov: Imenik krajev vojvodine Kranjske, 1874; Krajevni leksikoni 1937, 1968, 1995; Popisi
prebivalstva 1971, 1981, 1991, 2002; SURS, 2019.

Med 16 naselij, ki danes sestavljajo občino, so: Bukovica pri Vodicah, Dobruša, Dornice,
Koseze, Polje pri Vodicah, Povodje, Repnje, Selo pri Vodicah, Skaručna, Torovo, Utik,
Vesca, Vodice, Vojsko, Zapoge in Šinkov Turn (Občina Vodice, 2019c). Zaradi prehodne
lege med dvema regijama (osrednjeslovensko in gorenjsko) so naselja v svoji zgodovini
spadala pod različne občine in regije. Pred nastankom samostojne občine Vodice so naselja
spadala pod občino Šiška (Krajevni leksikon Slovenije, 1968). V prvi polovici 20. stoletja je
bila večina naselij pod okriljem občine Kamnik; le Dornice, Torovo in Zapoge so spadale v
občino Smlednik, ki je bila del občine Kranj. Naselje Vojsko je v istem obdobju pripadalo
občini Ljubljana-okolica (Krajevni leksikon Dravske banovine, 1937). Danes se med sosednje
občine uvrščajo Cerklje na Gorenjskem, Komenda, Ljubljana, Medvode, Mengeš in Šenčur.
Občina Vodice ima zelo ugodno prometno lego, saj po njeni zahodni strani poteka avtocesta
A2 Ljubljana-Jesenice, ki je del desetega prometnega koridorja. Na severnem delu skozi
Vodice pelje regionalna cesta Ljubljana-Brnik, na vzhodu pa je prometno pomembna
regionalna cesta Domžale-Škofja Loka. V bližini se nahaja osrednje slovensko letališče Jožeta
Pučnika Ljubljana. Leta 2012 je občina vzpostavila integrirano avtobusno linijo 60, s katero
upravlja Ljubljanski potniški promet, ki je povezala občino Vodice z Ljubljano. Z
avtobusnimi linijami se povezuje še s Kranjem, Medvodami in poslovno cono Komenda.
Zaradi bližine in dobre dostopnosti do glavnega mesta se območje spreminja v njegov
suburbani pas. Večina prebivalcev se sicer ukvarja s storitvenimi dejavnostmi. Zemljišča so
za kmetijstvo zelo ugodna in zavzemajo okoli polovico vseh površin. Večinoma so lažje
dostopna, le del jih sodi med zemljišča s težjimi pogoji obdelovanja, slednja se nahajajo na
jugovzhodu pod Rašico. Poleg kmetijskih zemljišč so zelo pomembni tudi gozdovi, ki
zasedajo 49 % vseh površin (Občina Vodice, 2019b).
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Občina Vodice sodi pod gravitacijsko območje Ljubljane, ki predstavlja regionalno središče.
Poleg tega v okviru Ljubljanske urbane regije (LUR) sodeluje na različnih področjih, kot so
turizem, komunalna infrastruktura, okoljske dejavnosti, prometne povezave itd. Z ukinitvijo
krajevnega urada Vodice leta 2017, je Ljubljana za občane postala tudi administrativno
središče. Občani lahko sedaj upravne storitve opravljajo na katerem koli uradu Upravne enote
Ljubljana. Zaradi svoje lege na meji med osrednjeslovensko in gorenjsko regijo občina
sodeluje tudi s slednjo, in sicer na področju oskrbe z vodo in prometnih povezav (Občina
Vodice, 2019b).
Slika 3: Območje občine Vodice.

3.1 Središčna naselja v občini Vodice
Središčna naselja nižjih stopenj so ključnega pomena za oskrbo prebivalstva, ohranjanje
poselitve, ohranjanje družbenega življenja, poleg tega nudijo zaposlitev delu prebivalstva in
imajo upravno vlogo (Benkovič Krašovec, 2006).
Kriteriji, ki določajo uvrstitev naselja v kategorijo središčnih naselij, so se po raziskavah
slovenskih avtorjev v zadnjem stoletju spreminjali. Glede na teoretska izhodišča Benkovič
Krašovčeve lahko naselje uvrstimo v kategorijo središčnih naselij 1. stopnje, če ima tri
osnovne dejavnosti: popolno ali nepopolno osnovno šolo, trgovino z živili ali mešanim
blagom in gostinski objekt s hrano ali pijačo (Benkovič Krašovec, 2006). Po novi razvrstitvi
Nareda in sodelavcev pa mora naselje razpolagati z naslednjimi dejavnostmi: popolno
osnovno šolo, zdravstveno postajo, sedežem občine ali podružnično osnovno šolo, da se lahko
kategorizira kot naselje 5. stopnje središčnosti. Drugi pogoj predstavlja število prebivalcev
naselja, ki jih mora biti med 1501 in 3000 (Nared in sod., 2016).
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V občini Vodice ima naselje Skaručna trgovino z živili, dva gostinska objekta, kulturno
dvorano ter vrtec. V prvi polovici 20. stoletja je sicer delovala podružnična šola, ki je imela
dva oddelka kmetijske nadaljevalne šole, medtem ko je danes poslopje spremenjeno v
podružnično enoto vrtca Škratek Svit. Na Skaručni je tudi redno postajališče potujoče
knjižnice. Kljub temu da naselju manjka osnovna šola, bi ga zaradi pomembnosti vseeno
uvrstili v kategorijo središčnih naselij 1. stopnje (po razvrstitvi Benkovič Krašovčeve, 2006).
Po novi Naredovi klasifikaciji iz leta 2016 Skaručne ne bi uvrstili med središčna naselja, saj
nima dovolj prebivalcev, pa tudi nobene izmed središčnih dejavnosti.
Drugo naselje, ki bi potencialno lahko spadalo v kategorijo središčnih naselij, je Utik, ki ima
podružnično šolo, vrtec, kulturno dvorano, gasilski dom ter do nedavnega tudi trgovino z
živili. V Utiku ni gostinskega objekta, najbližji se nahaja v Bukovici. Ker se naselji Utik in
Bukovica fizično stikata, dejansko delujeta kot celota, zato bi ju lahko v kategorijo središčnih
naselij 1. stopnje uvrstili kot stično naselje Bukovica–Utik, vendar ta možnost zaradi zaprtja
trgovine sedaj ni več mogoča. Naselje Utik je tako izgubilo funkcijo središčnosti, saj ga je
Benkovič Krašovčeva v svoji raziskavi uvrstila med naselja 1. stopnje središčnosti (Benkovič
Krašovec, 2006).
Slika 4: Podružnična šola Utik.

Avtorica: Lea Kimovec, 2019.

Med pomembnejša naselja v občini bi lahko uvrstili tudi Zapoge, ki pa so skozi čas izgubile
središčne dejavnosti. Včasih sta v naselju delovala trgovina in podružnica vrtca, danes je od
osnovnih oskrbnih dejavnosti ostal le še gostinski objekt. Po najnovejši klasifikaciji Nareda in
sodelavcev se nobeno izmed treh preučevanih naselij ne bi uvrstilo med središčna naselja.
Središče občine predstavlja naselje Vodice, ki ima hkrati tudi največ prebivalcev. Vodice
nudijo trgovino z živili, devetletno osnovno šolo, različne gostinske objekte, vrtec, splošno
knjižnico, zobozdravnika, zdravnika za odrasle, lekarno, dva bankomata, pošto, bencinsko
črpalko, kmetijsko zadrugo, mesnico, cvetličarno, stanovanjsko-poslovno cono, kulturni dom,
specializirane obrti in storitve. Občina je imela tudi svoj krajevni urad, ki je bil ukinjen leta
2017. V raziskavi središčnih naselij 1. in 2. stopnje je Benkovič Krašovčeva Vodice
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kategorizirala kot povprečno opremljeno naselje 2. stopnje, kljub temu da v naselju ni bančne
podružnice, sta na voljo dva bankomata kar lahko odraža učinke digitalizacije na oskrbne
navade prebivalcev (Benkovič Krašovec, 2006). Vodice prav tako dosegajo vse kriterije
(popolna OŠ, sedež občine, zdravstvena postaja, 1501–3000 prebivalcev), ki določajo, da se
naselje uvrsti med središče lokalnega pomena, 5. stopnje središčnosti (Nared in sod., 2016).
Slika 5: Središčne dejavnosti manjših naselij po Benkovič Krašovec (2006) in Nared (2016).
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Vir: Benkovič Krašovec, 2006., Nared in sod. (2016). Avtorica: Lea Kimovec.

Za naselja v občini Vodice velja, da se je njihova stopnja središčnosti spreminjala skozi leta,
zato je v Preglednici 4 predstavljeno, v katere kategorije naselij so spadala po raziskavah
posameznega avtorja.
Preglednica 3: Določitev stopnje središčnosti preučevanih naselij glede na različne avtorje.
primer
preučevanega
naselja
Vodice

Kokole
(1968a,
1968b)
subcentralna
vas

Skaručna

stopnja
središčnosti ni
določena

Utik

stopnja
središčnosti ni
določena

Vrišer
(1988)

Cigale
(2002)

Benkovič
Krašovec
(2006)
ruralno stopnja
povprečno
središče središčnosti opremljeno
ni določena
naselje 2.
stopnje
stopnja
stopnja
lokalno
središčnosti
središčnosti
središče
ni določena

Nared in sod.
(2016)
5. stopnja, središče
lokalnega pomena
stopnja središčnosti ni
določena

ni določena

lokalno stopnja
povprečno stopnja središčnosti ni
središčnosti
središče
opremljeno določena
ni določena
naselje 1.
stopnje

Vir: Kokole, 1968a, 1968b; Vrišer, 1988; Cigale, 2002; Benkovič Krašovec, 2006; Nared in sod., 2016.

3.2 Pomen središčnih naselij v občini Vodice
3.2.1 Gospodarska vloga
V letu 2005 je bilo v naseljih, ki jih je Benkovič Krašovčeva uvrstila v kategorijo 1. in 2.
stopnje središčnosti na voljo 157.917 delovnih mest, kar je predstavljalo 19,7 % slovenskih
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delovnih mest, kar dokazuje, da imajo središčna naselja za prebivalce pomembno
zaposlitveno vlogo (Benkovič Krašovec, 2006).
Število podjetij in struktura dejavnosti podjetij lahko bistveno vplivata na dnevne delovne
migracije, na oskrbne navade prebivalcev in hkrati tudi na razvitost občine. S posebnim
kazalnikom, imenovanim indeks delovnih migracij lahko prikažemo mobilnost delavcev in s
tem tudi primanjkljaj oziroma presežek delovnih mest na določenem območju. V primeru, da
je indeks delovne migracije visok, pomeni več delovno aktivnih prebivalcev po občini
delovnega mesta kot delovno aktivnih prebivalcev po občini bivanja, hkrati nam pove ali je
občina bolj delovna ali bolj bivalna (SURS, 2015). Glede na vrednost kazalnika občine
razvrstimo v posamezne kategorije, kjer Občina Vodice sodi med pretežno bivalne občine
(indeks delovnih migracij 36,0–55,9), saj njen indeks delovnih migracij znaša 44,6 (SURS,
2018c).
Po podatkih SURS-a, kjer beležijo tudi število zaposlenih v določenem podjetju, je bilo v letu
2017 v občini registriranih 454 podjetij (SURS, 2017a). Kar tretjina podjetij v občini se
uvršča v skupino mikro podjetij, ki imajo le enega zaposlenega. V občini je obratovalo 14
majhnih podjetij in le dve srednje veliki podjetji.
Preglednica 4: Število podjetij v občini Vodice leta 2017.
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podjetje
(50–249
zaposlenih)

veliko podjetje
(250 +
zaposlenih)
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zaposlenih

339

99

14

2
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Vir podatkov: SURS, 2017a.

Na AJPES-u smo pridobili podatke o podjetjih v občini v letu 2019 ter jih razvrstili glede na
standardno klasifikacijo dejavnosti (Preglednica 5). V občini Vodice je 272 samostojnih
podjetnikov, največ v kategoriji strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnosti, sledijo
trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil ter gradbeništvo. Prav tako je v občini
registriranih 167 družb z omejeno odgovornostjo (d.o.o), in 14 nosilcev dopolnilnih
dejavnosti na kmetiji.
Glede na SKD je največ podjetij, ki se ukvarjajo s strokovnimi, znanstvenimi ali tehničnimi
dejavnostmi, in sicer kar 99. Druga najbolj zastopana kategorija je kategorija G, ki s 84
podjetji predstavlja trgovino, vzdrževanje in popravila motornih vozil. Gradbeništvo (F) je
tretja najbolj zastopana dejavnost v občini z 59 podjetji. S predelovalnimi dejavnostmi pa se v
občini ukvarja 54 podjetij. Analiza je pokazala, da v občini prevladujejo predvsem storitvene
dejavnosti, iz sekundarnega sektorja pa se visoko uvršča le gradbeništvo. Večjih industrijskih
podjetij v občini nikoli ni bilo, zato so prebivalci že v preteklosti dnevno migrirali v okoliške
kraje.
Čeprav občina Vodice nudi kar nekaj zaposlitvenih možnosti, pa večina prebivalstva tudi
danes še vedno dnevno migrira na delo v bližnja središča. V prihodnje bi bilo smiselno
razmisliti o večji trajni naravnanosti občine in o razvoju delovnih mest, ki bi zmanjšala
dnevne delovne migracije. Veliko potenciala je v razvoju in nadgradnji specializiranih
storitvenih dejavnosti, ki jih okoliška večja mesta ne nudijo ali pa so storitve dražje oziroma
manj kakovostne. Zaradi privlačnega bivalnega okolja in bližine glavnega mesta se priložnost
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za nova delovna mesta odpira tudi na področju rekreacije in preživljanju prostega časa, ki sta
za enkrat še slabo zastopana sektorja.
Preglednica 5: Struktura podjetij po SKD v občini Vodice.
šifra kategorije
SKD
A
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
SKUPAJ

opis SKD
kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo
predelovalne dejavnosti
oskrba z električno energijo, plinom in paro
oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje
okolja
gradbeništvo
trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil
promet in skladiščenje
gostinstvo
informacijske in komunikacijske dejavnosti
finančne in zavarovalniške dejavnosti
poslovanje z nepremičninami
strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti
druge raznovrstne poslovne dejavnosti
dejavnosti javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne
socialne varnosti
izobraževanje
zdravstvo in socialno varstvo
kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti
druge dejavnosti

skupna
vsota
10
54
4
1
59
84
27
28
20
6
7
99
21
9
24
18
32
51
554

Vir podatkov: AJPES, 2019.

3.2.2 Bivalna vloga
Središčne dejavnosti so pomembne za ohranjanje poselitve in življenje podeželskega
prebivalstva. Zaradi suburbanizacije ter izboljšanja prometnih povezav se je povečalo tudi
število prebivalcev v občini Vodice. Po podatkih SURS-a ima občina od svoje ustanovitve
pozitiven skupni selitveni prirast, ki je največje vrednosti dosegel med leti 2005 in 2009. V
tem obdobju se je skupni selitveni prirast na 1000 prebivalcev gibal med 16,4 in 21,9. Nato je
leta 2010 sledil upad in leta 2014 celo negativni skupni selitveni prirast na 1000 prebivalcev,
ki je znašal -10,4. Po letu 2015 pa ponovno sledi pozitivno selitveno gibanje (SURS, 2019a).
Povečanje števila prebivalstva v obdobju 2005 do 2009 pa se kaže tudi v številu stavb, ki so
bile takrat zgrajene. Po podatkih pridobljenih iz REN-a je bilo 22,5 % vseh stavb v občini
Vodice zgrajenih po letu 2000. Natančneje, v prvem desetletju 21. stoletja je bilo zgrajenih
kar 422 novih stavb, kar je največ kot v kateremkoli desetletju prej. Številčno se lahko
približa obdobje med 1980 in 1989, ko je bilo zgrajenih 419 stavb. Več kot 63,5 % vseh
nepremičnin je bilo zgrajenih po letu 1970 (GURS, 2019).
Največ sprememb je bilo deležno največje naselje Vodice. Med leti 2000 in 2009 je bilo v
naselju Vodice zgrajenih kar ena četrtina vseh zgradb v občini. Zgradili so povsem nove
soseske, ki so privabile nove prebivalce. Namembnost novih sosesk je v celoti stanovanjska z
značilno zgostitvijo individualnih hiš, ki predstavljajo urejeno celoto.
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Preglednica 6: Čas izgradnje stavb v občini Vodice po posameznih desetletjih.
čas
izgradnje
pred 1900
1900–1909
1910–1919
1920–1929
1930–1939
1940–1949
1950–1959
1960–1969
1970–1979
1980–1989
1990–1999
2000–2009
2010–2019

št. stavb v občini št. stavb v naselju
Vodice
Vodice
236
47
77
9
24
4
45
7
111
29
69
15
162
48
266
66
356
105
419
109
337
97
422
117
186
31

Vir podatkov: GURS, 2019.

Primer nove soseske v celoti zgrajene v letu 2008, predstavlja predel v Vodicah, imenovan
Pod borovci, ki se nahaja le nekaj sto metrov od uvoza in izvoza na avtocesto. Znotraj naselja
so urejeni vsi komunalni priključki, kot so meteorno odvodnjavanje, kanalizacijsko,
plinovodno, telekomunikacijsko in javno električno omrežje. Vsaka individualna hiša ima
svojo garažo in zunanje zelene površine. Soseska je prostorsko ločena od glavne prometnice,
zato je prometno razbremenjena in v njej ni drugega prometa. V predelu Pod borovci so
pravokotno urejene ulice in pločniki z javno razsvetljavo. Drugi primer novogradenj v naselju
Vodice pa predstavlja razpršena gradnja individualnih ali večstanovanjskih hiš v že obstoječih
starejših soseskah. Le-te navadno niso opremljene z vso infrastrukturo, ki jo imajo na voljo na
novo zgrajene soseske. Na Sliki 6 so prikazana območja zgostitve novogradenj v naselju
Vodice.
Slika 6: Starost stavb v naselju Vodice.

Vir: PISO, 2019.

18

Vsi omenjeni procesi vplivajo na gostoto poselitve, ki v občini Vodice znaša 156 preb/km2, v
samem naselju Vodice pa kar 280 preb/km2 (SURS, 2019b). Gradnja novih stavb in
priseljevanje je vplivalo tudi na središčne dejavnosti in oskrbne navade prebivalstva.
Povečanje prebivalstva in priseljevanje predvsem mladih družin je najbolj vplivalo na
izobraževalne dejavnosti, saj je število otrok za vpis v vrtec in osnovno šolo vztrajno
naraščalo. S prenovo in povečanjem osnovne šole je občina pričela v letu 2002, ko so dodali
nove učilnice, večjo zbornico, prenovljeno kuhinjo in garderobo. Po neurju leta 2008 je
sledila še prenova telovadnice, knjižnice in nekaj novih učilnic (Kopitarjev glas, 2015). Danes
osnovno šolo obiskuje okoli 560 otrok. Prostorska stiska ni zajela le osnovne šole, temveč
tudi enote vrtca. V letu 2005 je bil pri osnovni šoli zgrajen nov centralni vrtec, ki ima osem
oddelkov (Vrtec Vodice, 2019).
V letu 2016 je bilo v Sloveniji 26 občin, ki je imelo indeks staranja pod 100, kar je pomenilo
ugodno razmerje med mlajšo in starejšo generacijo. Med slednje se je uvrščala tudi občina
Vodice z indeksom 78,4 (SURS, 2016b). Indeks staranja se je v letu 2019 povečal na 88,3.
Omenjeni podatki kažejo, da se kljub povečanju števila otrok v vrtcih in šolah prebivalstvo v
občini stara (SURS, 2019). Pomemben kazalnik, ki prikaže spremembo hitrosti trenda staranja
je skupni koeficient starostne odvisnosti. Koeficient kaže na število starostno odvisnih
prebivalcev (mladi do 15 leta in starejši nad 64 let) na 100 delovno sposobnih prebivalcev. Na
območjih, kjer je visoka stopnja rasti koeficienta se prebivalstvo stara zelo hitro (SURS,
2017b). Koeficient skupne starostne odvisnosti za leto 2019 v občini Vodice je 51,4;
koeficient starostne odvisnosti starega prebivalstva pa znaša 24,1, kar pomeni, da bodo v
prihodnosti pomembne infrastrukturne prilagoditve, kot so okrepljena zdravstvena oskrba,
domovi za ostarele, storitve namenjene negi starejših prebivalcev (SURS, 2019).

4. Analiza oskrbnih navad anketiranih prebivalcev občine Vodice
V zaključni seminarski nalogi so nas zanimale značilnosti oskrbnih navad prebivalcev občine
Vodice, predvsem lokacije in razlogi za opravljanje oskrbno-storitvenih dejavnosti. Anketa se
je osredotočala na nakupe živil in mešanega blaga, oblačil in obutve, pohištva in tehničnega
blaga ter na opravljanje javnih in zdravstvenih storitev. Želeli smo preveriti, v katera naselja
potekajo dnevne migracije, zaradi zaposlitve, študija ali oskrbnih storitev. V raziskavi smo
hoteli prepoznati spremembe v oskrbnih navadah prebivalcev, ki so nastajale zaradi različnih
dejavnikov.
4.1 Demografske značilnosti anketiranega prebivalstva
Največ anketirancev je prihajalo iz naselja Polje pri Vodicah (24 %), sledijo Vodice (22 %),
Šinkov Turn (11 %), Skaručna (8 %) in Repnje (7 %). Ankete smo pridobili v vseh naseljih,
razen iz Dornic, Povodja in Torovega. V slednjih naseljih nam ni uspelo pridobiti nobene
ankete, vendar je potrebno izpostaviti, da so to najmanjša naselja v občini, ki imajo manj kot
50 prebivalcev.
Vsi anketiranci so imeli dokončano vsaj osnovnošolsko izobrazbo, največ je bilo tistih s
končano srednjo strokovno šolo in univerzitetno izobrazbo.
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Slika 7: Izobrazbena struktura anketirancev.
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Vir podatkov: Anketa, 2019.

Največ anketirancev je bilo zaposlenih (66 %), sledijo upokojenci (16 %), študentje in dijaki
(13 %). Kot dodatno vprašanje bi bilo pri zaposlenih smiselno dodati, če so samozaposleni.
Po podatkih ZZRS se je stopnja registrirane brezposelnosti v prvih štirih mesecih leta 2019 v
občini gibala med 4,5 in 4,8 %. Stopnja registrirane brezposelnosti v Sloveniji je bila v istem
obdobju 7,6 % (ZZRS, 2019).
Med anketiranci jih kar 60 % kot kraj dela ali študija navaja Ljubljano, 18 % jih je zaposlenih
v krajih znotraj občine Vodice, s 5 % sledijo Gameljne ter tisti, ki delajo na terenu. Izmed
vprašanih jih je 4 % zaposlenih v Komendi. Po 2 % jih dela v Kranju in Kamniku, z 1 % so
navedeni še kraji, kot so Domžale, Medvode, Trzin in Ivančna Gorica. Iz slike 7 je razvidno,
da je kar 82 % anketiranih zaposlenih izven občine in dnevno migrira na druga zaposlitvena
območja. Prav vsi anketirani dijaki in študentje se šolajo v Ljubljani. Pri upokojenih
anketirancih so kot kraj nekdanje zaposlitve največkrat navedli Ljubljano, sledijo Vodice,
Gameljne in Komenda.
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Slika 8: Kraj dela ali šolanja anketiranih prebivalcev.
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Vir podatkov: Anketa, 2019.

Primerjali smo kraje zaposlitve anketiranih prebivalcev in podatke o krajih zaposlitve v
Krajevnem leksikonu Slovenije iz leta 1968, kjer so opazne določene razlike. V Krajevnem
leksikonu so bili pri opisu naselja navedena najpogostejša zaposlitvena središča prebivalcev
določenega kraja. V primeru občine Vodice se največkrat pojavijo Gameljne, saj so bili tam
zaposleni prebivalci skoraj iz vseh naselij, ki danes pripadajo občini (Dobruša, Dornice,
Koseze, Polje, Repnje, Selo, Torovo, Vesca, Vodice, Vojsko, Zapoge). V Zgornjih Gameljnah
je delovala tovarna dekorativnih tkanin Rašica, ki je v svojih najboljših časih zaposlovala tudi
več kot 1300 ljudi iz bližnje okolice. V tovarni je bila zaposlena večinoma ženska delovna sila
(Krajevni leksikon Slovenije, 1968). Propadajoče objekte tovarne in prodajalna v Zgornjih
Gameljnah je danes preurejena v lokalno središče. Drugo zaposlitveno središče je bil Pržan v
Ljubljani, kjer so bili zaposleni prebivalci Dobruše, Dornic, Kosez, Povodja, Repenj, Sela,
Vojskega in Zapog. Obrat Iskre na Pržanu je zaposloval več kot 500 ljudi (Krajevni leksikon
Slovenije, 1968). Posebno zaposlitveno središče so predstavljale Jarše pri Domžalah, ker so
bili tam zaposleni le prebivalci z vzhodnega dela občine, torej tisti, ki so bili Jaršam najbližje
(Bukovica, Koseze, Selo, Šinkov Turn, Utik, Vesca). Tudi v Mengšu so bili zaposleni
večinoma iz istih naselij kot v Jaršah, poleg tega so na delo hodili še iz Vodic. V Kranju so
bili zaposleni le prebivalci zahodnega dela občine (Dobruša, Dornice, Vodice, Zapoge).
Pomembno zaposlitveno središče je bil še Tacen v Ljubljani, kjer je bila tovarna kovinskega
orodja. V Trzin so na delo hodili prebivalci Bukovice, v Kamnik pa le Vodičani. V Šentvidu
so bile zgoščene predvsem mizarske delavnice, kjer so delali prebivalci Vojskega. Kot
pomembnejše industrijsko podjetje, ki je zaposlovalo več kot 3000 ljudi, je bil še Litostroj v
Ljubljani. V občini je potrebno izpostaviti farmo perutnine Emona v Repnjah ter valilnico in
kmetijski obrat v Vodicah. Poleg tega je v Vodicah delovala še opekarna Megrada, kjer so
izdelovali penasti beton (Krajevni leksikon Slovenije, 1968).
V Krajevnem leksikonu iz leta 1995 tako podrobne obravnave zaposlitvenih središč
posameznega naselja ni več, vseeno pa omenjajo, da je bilo v Vodicah še nekaj kmetov, v
zadnjem času pa več podjetnikov in obrtnikov. Kot glavna zaposlitvena središča so navedli
Ljubljano, Kranj, Medvode, Mengeš, Kamnik in Gameljne. V Vodicah je takrat še deloval
obrat tovarne Donit iz Medvod (Krajevni Leksikon, 1995).
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Kraj zaposlitve oziroma študija je eden glavnih dejavnikov, ki vpliva na oblikovanje
prostorskih vzorcev in oskrbnih navad prebivalcev (Potočnik Slavič, Rebernik, 2011). Če
primerjamo današnja zaposlitvena središča, v katera dnevno migrirajo aktivni prebivalci
občine, s tistimi, ki so omenjena v Krajevnih leksikonih 1995, 1968 in 1937, spremembe
morda niso tako očitne, saj ima dominantno vlogo Ljubljana. Zaradi nizkih kvalifikacij so bili
delavci s preučevanega območja pretežno usmerjeni v nekaj zaposlitvenih središč, predvsem v
večja industrijska podjetja. Krajani so bili zaposleni v podjetjih, kot so Iskra, Avtomontaža,
KOT, Litostroj, Rašica itd. Ob osamosvojitvi Slovenije so podjetja izgubila del izvoznega
trga, zato je sledilo obdobje tranzicije, ki so jo zaznamovale preobrazbe, odpuščanja delavcev
in propad podjetij.
Čeprav je večina prebivalcev zaposlenih v Ljubljani, je zaposlitvena struktura popolnoma
drugačna. Aktivno prebivalstvo je zaposleno v podjetjih različnih sektorjev, ne prevladuje več
skupinska zaposlitev v večjih industrijskih podjetjih. Zaposlitvena središča se v večini niso
spremenila, pojavilo se je nekaj novih, kot so Komenda, Medvode, Domžale, Kamnik,
predvsem na račun izgradnje večjih industrijskih-poslovnih con (poslovna cona Komenda,
obrtno industrijska cona Kamnik itd.). Zaposlitvena središča (kot so Gameljne in Jarše) se
zaradi propada podjetij skorajda ne pojavljajo več.
Legenda:
Občina Vodice
kraj zaposlitve prebivalcev
nov kraj zaposlitve

intenzivnejše delovne migracije

Slika 9: Najpogostejši kraji zaposlitve prebivalcev občine Vodice pred 50 leti.

Vir: Krajevni leksikon Slovenije, 1968.
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Slika 10: Najpogostejši kraji zaposlitve anketiranih prebivalcev občine Vodice v letu 2019.

Vir: Anketa, 2019.

V občini so v večini zaposleni samostojni podjetniki, v manjši meri samozaposleni kmetje ter
zaposleni v drugih središčnih dejavnostih splošnega pomena (osnovna šola, vrtec, občina). Po
podatkih SURS-a je vedno manj delovno aktivnih oseb, ki imajo delovno mesto v občini
prebivališča. V letu 2018 je v Sloveniji 52,9 % delovno aktivnih oseb odhajalo na delo v
drugo občino. V Ljubljano je dnevno na delo prihajalo 127.000 delovno aktivnih oseb iz
drugih občin (SURS, 2018a).
Občina Vodice se uvršča med pretežno bivalne občine, saj je njen indeks delovne migracije v
kategoriji 36,0-55,9. Leta 2018 je bilo le 16 občin, ki so se uvrščale v skupino izrazito
delovnih. Sosednje občine imajo vse višji indeks delovne migracije. Po podatkih iz leta 2014
so bile občine Medvode, Šenčur in Mengeš zmerno bivalne občine, Komenda šibko bivalna
občina, Cerklje na Gorenjskem zmerno delovna občina in Ljubljana izrazito delovna občina
(SURS, 2014). Po zgornjih ugotovitvah sklepamo, da vse navedene sosednje občine nudijo
možnost zaposlitve tudi prebivalcem občine Vodice.
Z zaposlitvenimi središči je povezana tudi uporaba prevoznih sredstev, saj se zaradi
zaposlitev in šolanja izven naselja bivanja večinoma vozijo z avtomobili. Vzrok je
najverjetneje bližina avtoceste, neprimerne avtobusne povezave (gneča, neustrezne ure
odhodov in prihodov, redke povezave) ter odsotnost železnice. Javni prevoz uporabljajo tako
zaposleni kot tudi dijaki in študentje, v manjši meri pa tudi starejši. Osebnih avtomobilov za
vožnjo na delovno mesto ne uporabljajo le zaposleni, temveč jih po odgovorih sodeč
uporablja tudi veliko študentov in dijakov za pot v šolo.
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Slika 11: Način potovanja na delovno mesto ali v šolo.
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Vir: Anketa, 2019.

Po podatkih SURS-a za leto 2016 naj bi vsak drugi prebivalec Vodic imel osebni avtomobil,
kar znaša 55 avtomobilov na 100 prebivalcev. Največ vprašanih na delo ali v šolo hodi z
avtomobilom, in sicer kar 81 %. Ostali uporabljajo avtobus (17 %), le peščica jih na delo hodi
peš. Pričakovano nihče za prevozno sredstvo ne uporablja vlaka, saj so najbližje železniške
postaje v Jaršah, Vižmarjah in na Ježici, ki pa so vse oddaljene več kot 10 kilometrov oziroma
več kot 15 minut vožnje z avtomobilom.
V letu 2012 je občina pridobila tri nove integrirane linije LPP, ki omogočajo hitrejšo in
cenejšo avtobusno povezavo z Ljubljano. Liniji 61 ter 62 sta bili namenjeni predvsem prevozu
šolskih otrok ter potnikom, ki se vozijo po občini (LPP, 2012a). Mesec kasneje so uvedli še
povezovalno linijo 30 kot povezavo med občinama Medvode in Vodice (LPP, 2012b). Občini
Vodice in Komenda ter poslovna cona Komenda so v želji, da bi ustvarili novo avtobusno
linijo, poslali predlog prevoznikom in Ministrstvu za infrastrukturo. V začetku januarja 2019
je pričela delovati nova linija, ki poteka od glavne avtobusne postaje v Ljubljani, prek Vodic
do poslovne cone Komenda. Z novo avtobusno linijo upravlja prevoznik Arriva, cena
enkratne vozovnice znaša od 1,80 evra do 2,70 evra, odvisno od vstopne postaje. Kartica
Urbana na tej relaciji ne velja, vseeno pa lahko dijaki in študentje uporabljajo kartico »IJPP
Urbana« (Občina Vodice, 2019a). Povezava med občinama Vodice in Komenda je bila zelo
pričakovana, saj je pred tem uporabnik javnega prometa iz Vodic v Komendo lahko prišel le
preko Ljubljane, Trzina in Mengša. Za razdaljo 5 kilometrov bi torej potnik z javnim
prevozom potreboval več kot dve uri. Javni promet bo sedaj v poslovno cono lahko pripeljal
kar 1500 zaposlenih (Dnevnik, 2019).
Med Vodicami in Kranjem avtobusne prevoze opravlja podjetje Arriva, ki v dneh šolskega
pouka nudi štiri prevoze na dan, v času počitnic le enega (Arriva, 2019). Kljub vsem
novostim, ki jih je uvedla občina v zadnjih letih na področju javnega prometa, se prebivalci
še vedno odločajo za prevoz z osebnimi avtomobili. Po zgornjih ugotovitvah lahko torej
sklepamo, da ne glede na izboljšane razmere v javnem potniškem prometu še vedno ni
večjega povpraševanja, zato bi občina za bolj trajnostno mobilnost prebivalcev morala
oblikovati še druge ukrepe.
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4.2 Opravljanje oskrbnih storitev
4.2.1 Živila in mešano blago
Rezultati ankete so pokazali, da se anketirani prebivalci občine Vodice oskrbujejo z živili in
mešanim blagom večinoma v Ljubljani (37 %) in Vodicah (21 %). Sledijo Skaručna, kjer
nakupuje 12 % oseb, Kranj (11 %) in Kamnik (7 %). Potrebno je izpostaviti, da so nekateri
anketiranci odgovarjali le z odgovorom Ljubljana, nekateri pa so celo navedli del Ljubljane,
zato so pri odgovoru Ljubljana prišteti še posamezni predeli mesta, kot so Šiška (6 %), Brod
(5 %), Vižmarje (1 %), BTC (1 %), Tacen (1 %), Brdo (1 %) in Vič (1 %). Nekaj jih nakupuje
tudi v Mostah (3 %), Medvodah (3 %) in Gameljnah (1 %). Pri nakupu živil in mešanega
blaga so anketiranci sami omenili dele Ljubljane, torej je za njih natančnejša lokacija
pomembna. Največ odgovorov pa sta prejela Brod in Šiška, ki sta tudi prostorsko najbližje
občini oziroma skozi ti naselji vodi običajna pot dnevnih migrantov. Najpomembnejši razlog
za izbor kraja z oskrbo živil in mešanega blaga je bila bližina storitve, saj je ta razlog
navedlo kar 41 % vseh vprašanih. Nato je sledil odgovor »storitev je na poti na delovno
mesto« (34 %). Tretji najpogostejši razlog je raznovrstna izbira (15 %). Ker je prebivalcem
najpomembnejša bližina storitve, imata veliko vlogo za oskrbo z živili tudi naselji nižje
središčne stopnje Vodice in Skaručna. Po drugi strani se oskrbujejo na poti v ali iz službe,
zato so pomembna zaposlitvena središča (Ljubljana) in poti do le-teh (Brod, Šiška,
Tacen,Vižmarje, BTC, Vič).
Slika 12: Naselja oskrbe z živili in mešanim blagom anketiranih prebivalcev občine Vodice.
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Kot drugo naselje, kjer pogosto opravljajo nakupe, so največkrat navedli Brod (19 %) in
Skaručno (16 %). Od večjih središč se pojavijo: Ljubljana (10 %), Kranj (10 %) in Kamnik
(10 %). Pri različnih delih Ljubljane so anketiranci navedli tudi Šiško (9 %), Vižmarje (3 %),
BTC (1 %), Dravlje (1 %), Šentvid (1 %). Tem sledijo še: Mengeš (5 %), Medvode (1 %),
Ivančna Gorica (1 %), Smlednik (1 %) in Trzin (1 %). Najpogostejši razlog pri izbiri drugega
središčnega naselja je bil »raznovrstna izbira« (35 %) in »bližina storitve« (27 %). Še vedno
je za potrošnike pomembno, da je storitev na poti na/iz delovnega mesta (19 %). Prvič je
pomembna tudi kakovost blaga (6 %). Le polovica anketirancev je navedla tri naselja, kjer
nakupujejo živila in mešano blago. Pri tretjem odgovoru se jih je največ odločilo za
Ljubljano, sledijo Kranj, Brod in Kamnik. Manjša središča pri tretji izbiri niso več prisotna,
morda je potrebno omeniti le odgovor Utik, kjer je bila včasih trgovina, a so jo zaprli. Pri
tretjem odgovoru je bil najpomembnejši razlog, da je več storitev na enem mestu, sledil je
odgovor raznovrstna izbira.
Preglednica 7: Naselja oskrbovanja z živili in mešanim blagom.
1. odgovor 2. odgovor
1. naselje Ljubljana Brod (Lj.)
2. naselje
Vodice
Skaručna
3. naselje Skaručna
Ljubljana

3. odgovor
Ljubljana
Kranj
Brod

Vir: Anketa, 2019.

Analiza je pokazala, da prebivalci občine pri nakupu živil izbirajo med več kraji nakupov. Za
prvo možnost izberejo lokalno središče, ker jim je pomembna bližina storitve. Za nakupe v
večjih središčih, kot so Ljubljana, Kranj in Kamnik, se odločijo, ker so na poti na delovno
mesto, nudijo večjo izbiro ali pa lahko opravijo več storitev hkrati. Iz tega sledi ugotovitev, da
je kraj zaposlitve pomemben dejavnik pri oblikovanju oskrbnih vzorcev, saj dnevno delovno
migracijsko pot uporabijo tudi za nakupe. Za občino Vodice bi bila najprimernejša opisa
potovalnih verig dom-delo-oskrba-dom in dom-delo-oskrba-delo-dom (Gabrovec, Bole,
2009). V anketi bi se lahko potovalne verige nanašale predvsem na Ljubljano, saj je tam
zaposlen največji del anketirancev, prav tako tam opravljajo največ oskrbnih storitev. Kljub
temu da je v Kamniku in Kranju zaposlen manjši del anketirancev, še vedno tam opravljajo
nakupe živil in mešanega blaga. Glavni razlog, da potrošniki obiskujejo oskrbne storitve v
Kranju in Kamniku, je raznovrstna izbira in možnosti opravljanja več storitev na istem mestu.
Hipoteza, da se oskrbne navade oblikujejo glede na kraj zaposlitve je lahko le deloma
potrjena, saj to velja le na primeru Ljubljane. Kranj in Kamnik za anketirane prebivalce ne
predstavljata večjega zaposlitvenega središča, vendar pa igrata pomembno vlogo pri
opravljanju osnovnih oskrbnih storitev.
4.2.2 Oblačila in obutev
V občini se ni možno oskrbovati z oblačili in obutvijo, zato 64 % vprašanih nakupuje v
Ljubljani, sledita Kranj (24 %) in Kamnik (8 %). Le nekateri navajajo Domžale (3 %) in
Škofjo Loko (1 %). Kot glavni razlog je več kot polovica navedla raznovrstno izbiro (55 %),
da je storitev na poti na delovno mesto (17 %) ter dostopnost do več storitev na istem
mestu (12 %).
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Slika 13: Kraj nakupovanja oblačil in obutve.
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Vir: Anketa, 2019.

Pri navedbi drugega naselja se pojavijo isti kraji, le v drugačnem zaporedju: Kranj (28 %),
Kamnik (15 %), Ljubljana (10 %). Večkrat se ljudje odpravijo tudi v Domžale (6 %).
Sklepamo lahko, da se anketiranci po nakup oblačil in obutve najpogosteje odpravijo v
Ljubljano, sledita Kranj in Kamnik. Kot najpogostejši razlog so pri drugi izbiri navedli
raznovrstno izbiro, več storitev na istem mestu, bližino in kakovostno blago. Pri izbiri tretjega
naselja so potrošniki spet izbrali Kranj, Kamnik, Ljubljano in Domžale. Prvič se pojavi
odgovor Medvode in celo tujina (Gradec v Avstriji). Ta naselja najpogosteje izberejo zaradi
raznovrstne izbire in ponudbe več storitev na istem mestu. Nakupe oblačil in obutve vsi
anketiranci opravljajo izven občine prebivališča, dominantno vlogo pa prevzema Ljubljana.
Ker sta Ljubljana in Kranj od občine skoraj enako oddaljena, glavne vloge kot pri oskrbi z
živili ne igra več bližina storitve, temveč raznovrstna izbira in pot na delovno mesto. Enako
kot pri oskrbi z živili se tudi pri tem vprašanju hipoteza o pomembnosti zaposlitvenih središč
pri oblikovanju oskrbnih navad lahko potrdi le delno, saj Kranj in Kamnik predstavljata
relativno pomembno oskrbno središče, le malo anketiranih aktivnih prebivalcev pa je tam
zaposlenih.
4.2.3 Pohištvo in tehnično blago
Nakupe pohištva in tehničnega blaga 72 % anketiranih opravlja v Ljubljani in 20 % v Kranju.
Anketiranci navajajo še Mengeš (4 %), Kamnik, Medvode in Skaručno. Pri tem vprašanju bi
bilo zaradi močne mizarske tradicije v okolici smiselno dodati podvprašanje o uporabi
mizarskih storitev in ne le nakupu pohištva v večjih nakupovalnih centrih. Kot glavni razlog
pri oskrbi s pohištvom in tehničnim blagom jih 48 % navaja raznovrstnost izbire, bližino
storitve (12 %) in več storitev na istem mestu (12 %). Enako kot pri nakupu oblačil se pri
izbiri drugega najpogostejšega naselja pojavijo Kranj, Ljubljana in Kamnik. Le nekaj omemb
so deležni tudi Mengeš, Škofja Loka, Žiri in Gradec (Avstrija). Najpomembnejši razlog je
raznovrstna izbira ter več storitev na istem mestu.
4.3 Javne in zdravstvene storitve
4.3.1 Poštne in bančne storitve
Poštne storitve občani v kar 78 % opravljajo na pošti v Vodicah, nekaj v Ljubljani (7 %),
Šmartnem (4 %), Komendi (3 %) in Medvodah (3 %). Najpomembnejši razlog je bližina
storitve (74 %). Kot drugo navedejo možnost opravljanja storitve na poti na delovno mesto
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(16 %), prav tako je nekaterim pomembno, da je storitev dostopna peš. Kljub temu da ima
pošta omejen delovni čas, večina prebivalcev še vedno poštne storitve opravlja v Vodicah.
Analiza je pokazala, da so poštne storitve pomembna središčna dejavnost, ki jo prebivalci še
vedno redno uporabljajo. Ključnega pomena je predvsem za starejše prebivalstvo, saj lahko na
pošti plačujejo položnice. Kot drugo naselje za uporabo poštnih storitev je bil najpogostejši
odgovor Ljubljana, sledijo Brod, Komenda, Vodice, Šmartno in Smlednik. S kar 61 % je bil
glavni razlog, da je pošta na poti na delovno mesto. Rezultati ankete so pokazali, da anketirani
občani najprej izberejo pošto zaradi njene bližine, pri čemer sklepamo, da je eden izmed
glavnih razlogov tudi prevzem paketov. Zaradi vzpona uporabe spletnega nakupovanja se
povečuje povpraševanje po paketnih storitvah. Pakete različni ponudniki dostavijo na dom ali
pa na najbližjo pošto njihovemu kraju bivanja. Nekateri ponudniki s pošto ne sodelujejo, zato
pakete pustijo na bencinski črpalki Petrol v Komendi. Kot drugi razlog za izbiro pošte so nato
izbrali tisto, ki je na poti na delovno mesto. Pri tretjem naselju je odgovorilo le 13
anketirancev, odgovori pa so bili podobni zgornjim.
Bančnih storitev v občini Vodice ni, zato se morajo prebivalci posluževati poslovalnic v
drugih naseljih. Največkrat obiščejo banke v Ljubljani (35 %), sledijo poslovalnice na Brodu
(27 %), Mengšu (13 %) in Šentvidu (6 %). Ostali bančne storitve opravljajo v Šiški, Kranju,
Kamniku, Viču, Šenčurju, Medvodah in Domžalah. Najpomembnejša razloga sta bližina
banke in možnost opravljanja storitve, ki je na poti na delovno mesto. Pri banki v Mengšu je
bila posebej izpostavljena gostoljubnost. Pri tem vprašanju so anketiranci večinoma navedli le
eno banko. Sklepamo, da kadar so kot navedbo podali banko v Ljubljani, se lokacija
spreminja, odvisno od tega, kje se nahajajo. Kadar pa so navedli specifičen del Ljubljane, kot
je na primer Brod, pa večinsko obiskujejo le to poslovalnico.
V občini sta na voljo dva bankomata, eden je lociran v Vodicah na bencinski črpalki, drugi na
Kopitarjevem trgu pri prodajalni sadja in zelenjave. Večina anketirancev, in sicer 53, (67 %),
je odgovorila, da bankomat uporablja v Vodicah, 16 % ga uporablja v Ljubljani, nekaj omemb
navaja še Medvode, Kamnik, Šiška, Moste, Gameljne, Mengeš in Brod. Glavni razlog za
uporabo bankomata v Vodicah je njegova bližina, drugi najpogostejši razlog je njegova
lokacija na poti iz službe. V manjši meri je pomemben tudi razlog, da je bankomat lahko
dostopen peš, kar je zelo pomembno za tiste, ki nimajo lastnega prevoza. Pri navedbi drugega
naselja se kraji niso spremenili, zamenjal se je le glavni razlog, saj prevladuje, da je bankomat
na poti na delovno mesto.
4.3.2 Izobraževalne dejavnosti
Pri izbiri osnovne šole pričakovano prevladuje odločitev za OŠ Vodice, in sicer s 64 odgovori
(86 %). Nato sledi osnovna šola Šmartno, kamor včasih vpišejo otroke iz Skaručne in
Vojskega. Nekaj jih je navedlo še podružnično šolo Utik, šole v Ljubljani in Medvodah.
Zanimiv je bil odgovor Skaručna, kar je verjetno navedel nekdo od starejših anketirancev, saj
je šola na Skaručni sedaj preurejena v vrtec. Najpomembnejši razlog za izbiro kraja šolanja je
seveda bližina. V sklopu vprašanja o predšolskem varstvu so anketiranci največkrat izbrali
vrtec Vodice (56 %), Skaručna (22 %) in Utik (10 %). Nekaj odgovorov so prejeli še vrtci v
Medvodah, na Brodu, Ljubljani in Smledniku. Prav tako kot pri izbiri šolanja je pri izbiri
vrtca najpomembnejša bližina storitve, stalno bivališče v občini in zagotovljeno mesto v
vrtcu.
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Slika 14: Prenovljena osnovna šola Vodice.

Avtorica: Lea Kimovec, 2019.

4.3.3 Kulturne dejavnosti
Občani imajo na voljo šolsko knjižnico, enoto Mestne knjižnice Ljubljana in postajališče
bibliobusa na Skaručni. Člani knjižnice v Vodicah lahko s kartico Urbana dostopajo do vseh
knjižnic v okviru Mestne knjižnice Ljubljana ter prav tako do potujoče knjižnice. Na to
vprašanje nekateri anketiranci (predvsem starejši) niso odgovorili, saj ne uporabljajo
knjižničnih storitev. Največ jih obiskuje domačo vodiško knjižnico (64 %), nato sledijo
različne ljubljanske knjižnice, anketiranci izpostavijo Šentvid, Knjižnico Otona Župančiča in
Šiško. V manjšini obiskujejo potujočo knjižnico, knjižnice Medvode, Domžale in Gameljne.
Razlogi za obisk določene knjižnice so predvsem bližina (65 %) storitev na poti na delovno
mesto (14 %) in velika izbira (11 %). Sklepamo, da anketiranci druge knjižnice obiščejo po
potrebi, kadar vodiška knjižnica ne razpolaga z določenimi gradivi. Za strokovna gradiva
običajno obiščejo knjižnico Otona Župančiča in Šiško. Nekateri se zapeljejo v Šentvid,
Gameljne ali Medvode. Pri navedbi drugega naselja, kjer obiskujejo knjižnico, se lokacije
niso kaj dosti spremenile, dodali so še Bežigrad, Kranj in Kamnik. Po drugi strani pa se je
spremenil glavni razlog, saj le-te obiskujejo zaradi raznovrstnosti ponudbe in ne njihove
bližine.
Med kulturnimi dejavnostmi nas je v analizi zanimal obisk gledališča. Tudi pri tem vprašanju
je bilo odgovorov manj, saj ga nekateri ne obiskujejo. Najpogostejša izbira je bila Ljubljana z
52 %, z 42 % je sledil Mengeš, omenili so še Vodice in Kamnik. V Vodicah je kulturni dom,
kjer se občasno zvrstijo manjše gledališke predstave. Največkrat so za obisk določenega
gledališča kot razlog navedli njegovo bližino (37 %), kar se je verjetno najbolj nanašalo na
bližnji Špas Teater v Mengšu. Drugi najpogostejši razlog je bila raznovrstna ponudba (28 %).
4.3.4 Zdravstvene in lekarniške storitve
V Vodicah je locirana podružnica lekarne Komenda. Kar 32 anketirancev, ki predstavljajo
40 %, lekarniške storitve opravlja na Brodu, šele nato sledi lekarna Vodice (26 %), Ljubljana
(19 %), Šentvid (4 %), Mengeš (4 %), Kranj (2 %), Medvode (2 %) in Komenda (2 %). Kot
glavni razlog za obisk lekarne je navedena bližina (28 %), vendar sta takoj za tem zvrstita še
dva, in sicer »storitev na poti na delovno mesto« (27 %) ter raznovrstna izbira (22 %). Za
10 % uporabnikov lekarniških storitev je zelo pomembna kakovost. Rezultati pri tem
vprašanju so presenetljivi, saj očitno dejavnik bližine nima tako dominantne vloge kot pri
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drugih storitvah. Sklepamo, da je razlog za slabši obisk lekarne v Vodicah njena majhnost in s
tem posledično slabša založenost z določenimi zdravili, prav tako tudi njen delovni čas
(Delovni čas lekarne Vodice: Pon 12.00 – 19.00, Tor 8.00 – 12.00 in 14.00 – 18.00, Sre
12.00 – 19.00, Čet 8.00 – 12.00 in 14.00 – 18.00, Pet 8.00 – 12.00 in 14.00 – 18.00, Sob in
Ned zaprto).
Slika 15: Kraj opravljanja lekarniških storitev.
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Vir: Anketa, 2019.

Izmed zdravniških storitev je v občini na voljo le ena splošna ambulanta s koncesijo. Največ
anketirancev ima svojega osebnega zdravnika izbranega v Vodicah (37 %), v Šentvidu
(27 %), Ljubljani (12 %), Medvodah (6 %), Kamniku (4 %) in Črnučah (3 %). Anketiranci so
v manjši meri omenili še Mengeš, Jarše pri Domžalah, Domžale, Šiško in Vnanje Gorice. Pri
tem vprašanju bi izpostavili, da anketiranci, ki so kot odgovor navedli Ljubljano, niso
opredelili točne lokacije, kar posledično lahko pomeni katero koli ambulanto v Ljubljani, med
njimi tudi Šentvid. Sklepamo, da je glavni razlog za večje število pacientov, ki ima izbranega
osebnega zdravnika v Šentvidu, v tem, da Vodice nimajo šolskega dispanzerja. Posledično so
vsi otroci kot pacienti evidentirani v Zdravstvenem domu Šentvid. Ob polnoletnosti se nato
odločijo za svojega osebnega zdravnika in veliko jih ostane v Šentvidu. Problem nastane, ko
zaradi prevelikega števila pacientov v tem zdravstvenem domu nekateri pacienti ostanejo brez
osebnega zdravnika, zato ga morajo poiskati drugje. Največ oseb je kot glavni razlog pri izbiri
osebnega zdravnika navedlo bližino storitve (52 %), nato sledi razlog, da je storitev na poti na
delovno mesto (14 %) ter kakovostna storitev (14 %).
Poleg splošne ambulante sta v Vodicah tudi dve zobozdravstveni ambulanti s koncesijo, kjer
ima zobozdravnika 49 oseb (61 %), v Šentvidu 11 (14 %), v Ljubljani 10 (12 %), sledijo
Šiška, Medvode, Kamnik ter z eno omembo Kranj, Kamnik, Radovljica, Jarše pri Domžalah,
Dol pri Ljubljani. Najpomembnejši razlog predstavlja bližina zobozdravnika, nato razlog, da
je storitev na poti na delovno mesto. Nekateri so izpostavili tudi kakovost storitve. Večje
število oseb v Vodicah je posledica dejstva, da so lahko pacienti tudi otroci in jim ni potrebno
hoditi v Šentvid. Različne specialiste ima večina (85 %) izbrane v Ljubljani, sledijo Šentvid,
Kranj, Domžale, Kamnik. Kot razlog je največkrat navedena ponudba raznovrstnih storitev.
4.4 Spremembe oskrbnih navad
Del anketnega vprašalnika je bil namenjen spremembam oskrbnih navad prebivalcev občine
Vodice. Zanimalo nas je, ali občani opazijo spremembe v njihovih oskrbnih navadah. Prav
tako so nas zanimali dejavniki, ki so vplivali na spremembe, razlike med oskrbnimi navadami
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mlajše, srednje in starejše generacije. Z analizo odgovorov bi lahko dokazali, ali so se
spremembe zgodile le pri nakupovanju določenih izdelkov.
Na vprašanje, če opravljajo nakupe živil in mešanega blaga pogosteje v večjih krajih kot
nekoč, je 70 % anketiranih oseb odgovorilo pritrdilno. V kolikor je bil njihov odgovor
pozitiven, je sledilo vprašanje, v katerem večjem kraju nakupujejo. Več kot polovica (54 %)
jih je izbralo Ljubljano, Kranj (23 %), Kamnik (20 %) in Domžale (2 %). Sledilo je vprašanje,
ki se je nanašalo na opravljanje nakupov živil v preteklosti v manjših krajih. Enako kot pri
prejšnjem vprašanju je 70 % anketiranih odgovorilo, da so prej živila nakupovali v manjših
krajih. Tisti, ki so odgovorili pritrdilno, so največkrat izbrali Mengeš (38 %), Moste (18 %),
Vodice (15 %), Skaručno (10 %), Medvode (6 %). Anketiranci poleg naštetih naselij omenijo
še Vižmarje, Gameljne in Komendo. Dobljeni rezultati kažejo, da so anketirane osebe prej
pogosteje nakupovale v manjših krajih, zato so imela manjša lokalna središča še večjo
oskrbno vlogo, kot jo imajo danes. Če navedene manjše kraje primerjamo z današnjimi, lahko
vidimo velik upad relevantnosti Mengša in Most pri Komendi glede oskrbe z živili. Pri
razlogih za spremembo oskrbnih navad so lahko anketiranci izbirali med več različnimi
odgovori. Dominantna razloga za spremembe sta bila večja ponudba drugje (32 %) in več
storitev na enem mestu (31 %). Za tem šele sledijo nizke cene (12 %), kakovostno blago
(9 %) in zaprtje trgovine (7 %). Posamezno so anketiranci podali še razloge, kot so selitev,
menjava službe, pridobljen izpit za avto idr. Anketirance je v večja mesta privabila večja
ponudba in možnost opravljanja več storitev hkrati, na račun katerih so kupce izgubila
predvsem manjša središča v okolici.
V preglednici 6 so prikazani rezultati odgovorov na vprašanje, če so v preteklosti pogosteje
nakupovali živila in mešano blago v manjših krajih (razporeditev odgovorov po desetletnih
starostnih skupinah). Analiza je pokazala, da v vseh starostnih skupinah prevladuje mnenje,
da so prej nakupovali v manjših krajih. Prebivalci, starejši od 65 let, v preteklosti niso
nakupovali v večjih krajih, skoraj večina se je oskrbovala le v manjših. Pri mlajših
generacijah pa so že opazne določene razlike.
Preglednica 8: Nakupovanje živil in mešanega blaga v manjših krajih v preteklosti po
starostnih skupinah.
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Sledilo je vprašanje, če sedaj opravljajo nakupe obutve in oblačil pogosteje v večjih krajih kot
nekoč. Anketirani občani so v 66 % izbrali pritrdilen in v 34 % negativen odgovor. Pri
anketirancih, ki so odgovorili pritrdilno, spet prevladujejo Ljubljana (56 %), Kranj (25 %),
Kamnik (14 %) in Domžale (2 %). Le en glas je dobila Škofja Loka. 37 % anketiranih
občanov se strinja, da so v preteklosti oblačila in obutev nakupovali v manjših krajih kot
sedaj. Tisti, ki so odgovorili pozitivno, so največkrat tovrstne nakupe v preteklosti opravljali v
Mengšu (34 %), Mostah (31 %), Medvodah (16 %). Sledijo še Gameljne, Domžale, Kamnik
in Radovljica. Pri razlogih za spremembe je prevladala večja ponudba drugje (49) in več
storitev na enem mestu (40). Tretje mesto si delita razloga zaprtje trgovin (16) in kakovostno
blago. Oskrbne navade so se spremenile tudi zaradi nizkih cen drugje (13). Nekaj odgovorov
pa je bilo, da se njihove oskrbne navade niso spremenile.
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Preglednica 9 Nakupovanje oblačil in obutve v manjših krajih v preteklosti po starostnih
skupinah.
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Po zgornjih ugotovitvah sklepamo, da so starejši anketirani občani v preteklosti nakupovali v
trgovinah, ki so bile locirane v manjših krajih, nato pa so zaradi odprtja večjih nakupovalnih
središč, ki so hkrati prinesla raznovrstno ponudbo in več storitev na istem mestu, majhne
trgovine postale nekonkurenčne. Občani so jih zato nehali obiskovati in posledično so
nekatere tudi zaprli. V preglednici 7 so prikazani odgovori o nakupovanju oblačil in obutve v
preteklosti v manjših krajih, ki prikazujejo, da generacije v starosti do 45 let niso nakupovale
oblačil v manjših krajih, najbolj opazno je to pri skupini 15–24 let. V srednji generaciji se že
opazi porast nakupovanja v manjših krajih, vendar ne tako izrazito kot nato pri skupini 65–74
let.
Na vprašanje o spremembi navad nakupovanja pohištva in tehničnega blaga je 77 %
anketirancev odgovorilo, da se njihove navade niso spremenile. Med tistimi, ki menijo, da so
se navade spremenile, smo ugotovili, da so prej pohištvo nakupovali v Domžalah, Ljubljani,
Vižmarjah, Tržiču, Radovljici, Medvodah, Kranju, Mengšu in Škofji Loki.
Rezultati ankete so pokazali, da so se oskrbne navade prebivalcev najbolj spremenile pri
nakupih živil in mešanega blaga. Anketirani prebivalci opažajo, da živila pogosteje kot prej
nakupujejo v večjih naseljih, pri tem ima dominanto vlogo Ljubljana. Največ sta zaradi tega
izgubili naselji Mengeš in Moste. Kot razlog za spremembo navad največkrat navajajo večjo
ponudbo in možnost opravljanja več storitev na enem mestu. Enako kot pri nakupu živil tudi
pri oskrbi z oblačili in obutvijo prebivalci opažajo pomembnejšo vlogo večjih središč. Manj
kot polovica pa se jih strinja s trditvijo, da so prej pogosteje nakupovali v manjših središčih. V
primerjavi s središči, kjer danes nakupujejo oblačila in obutev, sta spet največ izgubili naselji
Mengeš in Moste, pa tudi Medvode. Večja ponudba drugje, več storitev na istem mestu in
zaprtje trgovin so botrovali spremembam nakupovalnih navad. Najverjetneje so na
spremembe vplivala odprtja velikih nakupovalnih središč, ki imajo na voljo raznoliko
ponudbo trgovin in možnost opravljanja več storitev hkrati. Pri oskrbi s pohištvom anketirane
osebe ne opazijo, da bi se njihove navade spremenile.
4.5 Možnosti za razvoj središčnih dejavnosti
Zaradi povečanja števila prebivalstva so se povečale tudi potrebe po storitvah, zato je
potrebna širitev središčnih dejavnosti, ki v občini že obstajajo. Da obstajajo potrebe po
razvoju središčnih dejavnosti, se zavedajo tudi na občinski upravi, kjer so leta 2013 izvedli
javni natečaj za ureditev občinskega središča v Vodicah. V predvidenem središču naj bi tako
imeli prostor pošta, trgovina, knjižnica, lekarna, zdravstvene storitve, poslovni prostori in
občinska uprava. V načrtu je predvidena tudi nova kulturna dvorana, izgradnja doma za
starejše občane in bančna poslovalnica. Razvoj novih dejavnosti bi prinesel tudi nova delovna
mesta, hkrati pa bi bil pomemben tudi za starejše prebivalstvo (Občina Vodice, 2013). Na
Sliki 14 je predstavljena zmagovalna urbanistična zasnova središča Vodic, ki naj bi se pričelo
graditi po letu 2020.
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Slika 16: Idejna urbanistična zasnova novega središča Vodic.

Vir: Dekleva Gregorič arhitekti, 2013.

Obstoječi oskrbni sistem in pomanjkljivo zagotavljanje SSP v občini Vodice zahteva dnevno
migracijo, za kar prebivalci kot prevozno sredstvo večinoma uporabljajo avtomobil. Številne
dnevne delovne migracije iz občine hkrati tudi zmanjšujejo povpraševanje po storitvah znotraj
nje. Posledično se zaradi premajhnega povpraševanja središčne dejavnosti zaradi
nerentabilnosti zapirajo. Problem v občini ni le pomanjkanje storitev ampak tudi nezmožnost
dostopanja nemobilnih prebivalcev do njih. Med nemobilne prebivalce se uvrščajo predvsem
starejši, ki se zato vedno manj vključujejo v družbo, saj jim je oskrbovanje in opravljanje
javnih ter zdravstvenih storitev predstavljalo del interakcije z drugimi prebivalci. Javnemu
prevozu v občini se je v zadnjih letih sicer zelo povečala frekvenčnost, vendar do
učinkovitosti uporabe manjka še nekaj sprememb in ukrepov. Prometni sektor je močno
odvisen od zasebnih prevozov predvsem ob vikendih, ko javnega prevoza ni na voljo.
Rezultati anketnega vprašalnika so pokazali, kako pomembno oskrbno središče predstavljata
Kranj in Kamnik, ki nimata oziroma imata zelo slabe povezave z javnim prometom.
Občina bi morala sprejeti nove ukrepe, ki bi spodbujali trajnostno naravnano mobilnost.
Dobrodošla bi bila ureditev sistema P + R s parkirišči v Vodicah ali pa na Skaručni.
Preobrazbo mobilnosti prebivalstva bi lahko prinesla tudi predvidena gradnja železnice na
trasi Ljubljana – Brnik.
Okolju prijazna oblika mobilnosti, ki bi jo lahko uporabljali občani Vodic za oskrbovanje in
opravljanje SSP je kolesarjenje. Z uporabo kolesa kot mobilnega sredstva bi lahko hkrati
ohranili lokalna oskrbovalna središča, privarčevali denar, skrbeli za okolje in svoje zdravje.
Občina bi morala sprejeti ukrepe, ki bi kolesarjem kupcem izboljšali izkušnjo oskrbovanja.
Najpomembnejši izmed ukrepov bi bile nove direktne kolesarske poti, ki bi bile ločene od
cestišča, s tem bi kolesarjem omogočili varno pot. Pred lokalnimi središči bi bila smiselna
ureditev kolesarnic z nadstreškom in možnosti zaklepanja koles. Za boljšo uporabniško
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izkušnjo bi lahko v kolesarnicah postavili kotiček s tlačilkami za polnjene zračnic in manjše
orodje za popravilo koles. Občina bi z različnimi projekti in promocijo uporabe kolesa kot
mobilnega sredstva lahko izboljšala ozaveščenost prebivalstva ter kolesarjenje prikazala kot
uporabnejšo in okolju prijazno izbiro.
Naraščanje odstotka starejših je eden izmed glavnih razlogov za spreminjanje oskrbnih navad
in lokalne mobilnosti. Kljub temu da ima občina Vodice ugodno starostno sestavo
prebivalstva, se odstotek starejših vseeno povečuje. Zato bi bilo v prihodnosti smiselno
razmišljati o storitvah, ki so prilagojene tudi njim. Zaradi nemobilnosti starejši prebivalci
nimajo možnosti opravljanja oskrbnih storitev in SSP. Ker v občini niso prisotne vse
središčne storitve (npr. različni zdravniki specialisti) so starejši prebivalci večinoma odvisni
od družinskih članov. Izboljšala bi se lahko predvsem zdravstvena oskrba, prevozi starejših in
različne e-storitve. Obstaja tudi potreba po oskrbnih stanovanjih za starejše ter vmesnih
storitvah med institucionalno oskrbo in oskrbo na domu. Nov dom za ostarele ne bi rešil samo
bivalnega problema starejših, temveč bi lahko izboljšal tudi zdravstveno oskrbo na
preučevanem območju. Hkrati bi predstavljal tudi središče za socialno interakcijo ne samo
starejše, temveč vseh generacij.
Dnevne delovne migracije bi lahko zaustavili tudi z novimi zaposlitvami. Zaradi kvalitetnega
bivalnega okolja se največji potencial kaže v sektorju preživljanja prostega časa in pri
rekreaciji. Poleg tega bi zaradi bližine večjih mest, ki nudijo večje število potrošnikov, lahko
spodbujali razvoj specializiranih storitev, ki niso tako pogoste. Okrepile bi se lahko tudi
zdravstvene in lekarniške storitve, ki jih prebivalci opravljajo izven občine, čeprav so tukaj na
voljo. Poleg tega bi bil dobrodošel tudi otroški dispanzer.

5. Sklep in komentar
Na preučevanem območju imajo Vodice vlogo bivalnega, upravnega, oskrbnega in
poslovnega središča, ki nudi osnovne oskrbne dejavnosti. Manjši, vendar ne nepomembni
središči, predstavljata še naselji Skaručna in Utik. Zaradi dobre prometne lege, bližine večjih
mest in kakovostnega bivalnega okolja je občina Vodice postala privlačno bivalno okolje, ki
je privabilo večje število priseljencev. Kljub temu da se uvršča v kategorijo pretežno bivalnih
občin, nudi večje število delovnih mest na področju strokovnih, znanstvenih in tehničnih
dejavnosti, trgovine in vzdrževanja, gradbeništva in predelovalnih dejavnosti. V preteklosti je
bilo prebivalstvo zaposleno v večjih industrijskih obratih v okolici (Gameljne, Litostroj,
Tacen, Pržan, Jarše pri Domžalah itd.), danes pa so zaposleni v različnih dejavnostih, ki so
večinoma locirane v Ljubljani. Kljub izboljšanju javnega prometa, pa prebivalci za pot v ali iz
službe še vedno v glavnem uporabljajo osebne avtomobile.
Pri nakupu živil in mešanega blaga anketirani potrošniki izbirajo med več različnimi kraji.
Običajno zaradi bližine raje izberejo manjša lokalna središča, kot sta Vodice in Skaručna.
Naslednji razlog je možnost opravljanja storitve na poti na delovno mesto in raznovrstna
izbira. Pri drugih dveh najpogostejših razlogih nastopijo večja središča, kot so Ljubljana,
Kranj, Kamnik, Mengeš, Domžale, Medvode itd. S terenskim delom in anketiranjem smo
lahko potrdili prvo hipotezo, da pri nakupih živil in mešanega blaga pri potrošnikih
najpomembnejšo vlogo zaradi bližine igrajo manjša lokalna središča.
Rezultati ankete so pokazali, da imajo pri nakupu oblačil in obutve dominantno vlogo
Ljubljana, Kranj in Kamnik. Vmes se pojavi še nekaj manjših središč. Pri kupovanju oblačil
je najpomembnejša raznovrstna izbira ter možnost opravljanja več storitev na istem mestu.
Večja mesta še bolj izstopajo pri opravljanju nakupov pohištva in tehničnega blaga (Ljubljana
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in Kranj). Kot prvo naselje anketiranci običajno navedejo Ljubljano, torej se najpogosteje
odpravijo tja, sledita Kranj in Kamnik. Nekateri se po nakupih odpravijo celo v tujino (npr. v
Gradec). Iz zgornjih ugotovitev lahko razberemo, da je pri nakupu najpomembnejša
raznovrstna izbira, ne pa toliko dejstvo, da je storitev na poti na delovno mesto. Za večje
nakupe (kot je npr. pohištvo) so se potrošniki pripravljeni voziti dlje in jim ni pomembna
bližina storitve, temveč večja izbira. Hipoteza o tem, da potrošniki večino nakupov želijo
opraviti na poti na delovno mesto se je deloma potrdila, saj so anketiranci v večini zaposleni v
Ljubljani, kjer tudi nakupujejo. V Kranju in Kamniku je zaposlenih le nekaj anketiranih oseb,
kljub temu tam oskrbne storitve opravlja večje število anketirancev, kar pomeni, da se načrtno
odpravijo v Kranj ali Kamnik, bodisi zaradi večje izbire blaga, zaradi možnosti opravljanja
več storitev na enem mestu ali zaradi osebnih preferenc. V primeru, da je oseba zaposlena v
Ljubljani, kjer prav tako opravlja oskrbne storitve, po navadi oblikuje potovalno verigo domdelo-oskrba-delo-dom ali pa dom-delo-oskrba-dom. Kadar pa je zaposlitveno središče v
Ljubljani, oseba pa oskrbne storitve opravlja v Kranju ali Kamniku, se lahko oblikuje nov
vzorec dnevnih migracij, in sicer dom-delo-dom-oskrba-dom. Iz zgornjih rezultatov, lahko
ugotovimo, da ima za opravljanje oskrbnih storitev oblačil, obutve, pohištva in tehničnega
blaga primarno vlogo Ljubljana ter sekundarno vlogo Kranj.
Slika 17: Vzorec dnevnih migracij anketiranih prebivalcev.
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Vir: Anketa, 2019. Avtorica: Lea Kimovec.

Poštne, knjižnične, zdravniške in zobozdravstvene storitve občani najpogosteje opravljajo v
Vodicah. Posebnost so lekarniške storitve, ki jih največ opravlja v lekarni na Brodu, šele nato
v Vodicah. Pri izobraževalnih in knjižničnih storitvah ima še vedno največji vpliv naselje
Vodice, medtem ko si pri kulturnih dejavnostih, kot je obisk gledališča, vlogo delita Ljubljana
in Mengeš. V primeru druge postavljene hipoteze se je pokazalo, da se prebivalci poslužujejo
vseh storitev, ki jih nudi občina, izjemo predstavljajo le lekarniške storitve. V kolikor
določenih storitev ni, je najpogostejše naselje, kamor se odpravijo prebivalci, Ljubljana, saj
le-ta prevladuje tako pri oskrbnih, javnih kot tudi zdravstvenih storitvah. Po drugi strani pa
imata pri nakupih oblačil, obutve in pohištva manjšo vlogo tudi Kranj in Kamnik.
.
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Slika 18: Shematični prikaz območij oskrbe in SSP prebivalcev občine Vodice.

Vir: Anketa, 2019. Avtorica: Lea Kimovec

Tretja hipoteza je temeljila na predpostavki, da se oskrbne navade oblikujejo glede na kraj
zaposlitve. Hipoteza je bila le delno potrjena, saj je večina anketiranega prebivalstva
zaposlena v Ljubljani, kjer se tudi oskrbujejo. Izpostaviti je potrebno dejstvo, da Kranj in
Kamnik nista pomembni zaposlovalni središči, kjer pa vseeno nakupuje del anketirancev.
Izkazalo se je, da kraj zaposlitve ni glavni vzrok za oblikovanje oskrbnih navad, temveč
obstaja več med seboj prepletajočih se dejavnikov. Mednje lahko poleg kraja zaposlitve
uvrščamo še bližino storitve, kakovost storitve, raznovrstnost ponudbe in osebne preference
posameznikov.
Slika 19: Dejavniki, ki vplivajo na oblikovanje oskrbnih navad.
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Anketirani občani opažajo, da so se njihove navade spremenile predvsem pri nakupovanju
živil in mešanega blaga, kjer navajajo, da so prej pogosteje nakupovali v manjših krajih,
danes pa nakupe velikokrat opravljajo tudi v večjih središčih. Kot najpomembnejši razlog
navajajo raznovrstnost ponudbe, možnost opravljanja več storitev na istem mestu, nizke cene,
kakovostno blago in zaprtje trgovin. Pri nakupovanju oblačil in obutve le 37 % vprašanih
občuti spremembe v nakupovalnih navadah. Analiza rezultatov je nakazala, da najmlajša
generacija ni nikoli nakupovala v manjših središčih, medtem ko se spremenjene navade
močno opazijo pri starostni skupini 65–74 let. Skupno vsem starostnim skupinam je, da se
oskrba s pohištvom in tehničnim blagom ni spremenila, torej so imela že v preteklosti večja
središča najpomembnejšo vlogo.
Na preučevanem območju občine Vodice pri oskrbovanju ne prevladuje eno samo
gravitacijsko območje, ampak pride do mešanja vplivov in prepleta več različnih
gravitacijskih središč različnih (višjih) stopenj središčnosti. Kljub temu da ima občina Vodice
ugodno prometno lego, saj leži med dvema večjima slovenskima mestoma, Kranjem in
Ljubljano, se sooča s problemom izgubljanja središčnih funkcij, kar je značilnost tako
obrobnih kot vmesnih (prehodnih) območij. Oskrbne navade prebivalcev občine Vodice se
bodo v prihodnosti še spreminjale glede na gospodarske, demografske in prostorske
spremembe. Pri tem ima pomembno vlogo ohranitev opremljenosti z že obstoječimi
središčnimi dejavnostmi. Dostopnost do omenjenih storitev bo v prihodnosti pomembna
predvsem za starejšo generacijo, ki ne bo imela vsakodnevnega dostopa do prevoza z
avtomobilom. Če občina želi zagotoviti kakovostno bivalno okolje, bo morala poskrbeti za
ustrezno infrastrukturno opremljenost, razvito mrežo gospodarskih in storitvenih dejavnosti
ter za dostopnost do družbene javne infrastrukture.

6. Summary
In the studied area, Vodice provide the role of a residential, administrative, supply and
business centre which provide basic supply activities. The smaller, but not insignificant
centres nearby are also the settlements of Skaručna and Utik. Due to its good traffic position,
proximity to larger cities and quality living environment, the Municipality of Vodice has
become an attractive living environment, which has attracted a higher number of immigrants.
Although it belongs to the category of predominantly residential municipalities, it offers a
large number of employments in the fields of professional, scientific and technical activities,
trade and maintenance activities, construction and manufacturing. In the past, the population
was largely employed in larger surrounding industrial plants (Gameljne, Litostroj, Tacen,
Pržan, Jarše pri Domžale, etc.), but nowadays people are employed in various activities,
mostly located in Ljubljana. Despite the improvement of public transport, residents still
predominantly use cars for travelling to or from work.
When buying groceries and mixed goods, the surveyed consumers choose from several
different places. Usually, because of their proximity, they prefer smaller local centres such as
Vodice and Skaručna. The next reason is the ability to carry out the service on their way to
work and the variety of choices. The other two most common reasons include larger centres
such as Ljubljana, Kranj, Kamnik, Mengeš, Domžale, Medvode, etc. The results of the survey
have showed that Ljubljana, Kranj and Kamnik play dominant roles in the purchase of
clothing and footwear. Larger cities are even more prominent in the purchase of furniture and
technical goods (Ljubljana and Kranj). From the findings above we can see that the most
important thing when making a purchase is the variety of choice and not the fact that the
service is on its way to work. For larger purchases (such as furniture), consumers are willing
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to drive longer and are less concerned with proximity to the service and more concerned with
greater variety of choice. Postal, library, medical and dental services citizens most often
implement in Vodice. Pharmacy services are however, primarily implemented at the Brod
pharmacy and secondarily in Vodice. Vodice still remain the biggest influence in educational
and library services, while in cultural activities such as theatre visits, Ljubljana and Mengeš
share the dominant role. In the absence of certain services in the municipality, the most
frequent settlement of choice is Ljubljana.
The majority of the surveyed population is employed in Ljubljana, where they also implement
their supply services. It is necessary to emphasize the fact that Kranj and Kamnik are not
important employment centres, but nevertheless a big part of respondents, shop there. It turns
out that the place of employment is not the main reason rather there are several interrelated
factors influencing the formation of supply habits. These include, in addition to a place of
employment, the proximity of service, quality of service, variety of offers and personal
preferences of individuals.
Respondents noted their habits have changed mainly when shopping for groceries and mixed
goods, stating they used to shop more often in smaller towns, but nowadays they often make
purchases in larger centres. The most important reasons are the diversity of the offer, the
possibility of implementing multiple services at the same place, low prices, quality of goods
and the closing times of shops. When shopping for clothing and footwear, only 37% of
respondents feel a change in shopping habits. The analysis of the results suggested that the
youngest generation had never shopped in smaller centres, while the changes in habits were
strongly observed in the 65-74 age group. The one common point to all age groups is the
unchanged supply of furniture and technical goods, indicating the dominant role of larger
centres both in the past and the present.
In the studied area of the Municipality Vodice, supply is not dominated by a single
gravitational zone, there is a mixing of influences and interweaving of several different
gravitational centres of different (higher) degrees of centrality. Although the Municipality of
Vodice has a favourable traffic position, as it lies between two major Slovenian cities, Kranj
and Ljubljana, it faces the problem of losing its central functions, which is a common
characteristic for both peripheral and intermediate (transitional) areas. The supply habits of
inhabitants of Vodice Municipality will continue to change in the future in the light of
economic, demographic and spatial changes. Maintaining the already existing central
activities plays an important role in this. The accessibility of these services will be important
in the future, especially for the older generation, who will not have daily access to personal
transportation by car. If the municipality wants to provide a quality living environment, it will
have to provide adequate infrastructure, a developed network of both economic and service
activities and accessibility to a social public infrastructure.
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