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I. OBRAZLOŽITEV:
I. UVOD
1.Ocena stanja in razlogi za sprejem
Razvojna strategija občine je ob Občinskem prostorskem načrtu Občine najvišji krovni občinski
strateški dokument. Za razliko od slednjega, ki opredeljuje izhodišča, zasnovo in usmeritve
prostorskega razvoja občine, razvojna strategija opredeljuje izhodiščno stanje, prednosti, slabosti,
izzive in priložnosti ter razvojne usmeritve na vseh področjih življenja v občini.

2. Proces priprave dokumenta
Uprava Občine Borovnica je v novembru 2016 pripravila dokument Izhodišča za celovito in
vključujočo razvojno strategijo Občine Borovnica 2016- 2026 (plus), ki je bil na 8. seji Občinskega
sveta Občine Borovnica, dne 19. 11. 2015, predstavljen občinskim svetnikom ter v začetku leta 2016
tudi posameznim političnim strankam in društvom, ki delujejo v občini.. Omenjeni dokument je bil
tudi osnova za 6 moderiranih tematskih razvojnih delavnic za občane, ki jih je Občina Borovnica v
sodelovanju s Centrom za participativne procese organizirala jeseni 2016 in so obravnavale naslednje
teme:
Datum
Tematika
1
21. 9. 2016
Prostorski razvoj, varstvo narave in ohranjanje okolja
2
28. 9. 2016
Podeželje, kmetijstvo in podjetništvo
3
5. 10. 2016
Infrastruktura, mobilnost in prometna varnost
4
12. 10. 2016
Razvoj družbenih dejavnosti
5
19. 10. 2016
Integracija, socialni kapital in krepitev zmogljivosti
6
9. 11. 2016
Prostorski vidiki razvoja občine

Na podlagi Izhodišča za celovito in vključujočo razvojno strategijo Občine Borovnica 2016- 2026 (plus),
posredovanih pripomb političnih strank in društev ter rezultatov delavnic je nastal osnutek Razvojne
strategije Občine Borovnica 2017-2027. Dokument upoštevata razvojne strategije in dokumente
višjega reda na nacionalni ter ravni EU, s čimer je zagotovljena tudi skladnost razvojne strategije
Občine Borovnica s strateškimi razvojnimi dokumenti Republike Slovenije in Evropske unije. Ob tem
se opira tudi na Strategijo lokalnega razvoja za Lokalno akcijsko skupino barje z zaledjem in
Regionalni razvojni program Ljubljanske razvojne regije 2014-2020.
Med drugimi so bili podlaga za pripravo dokumenta, poleg že navedenih, upoštevani predvsem
naslednji dokumenti:
-

Strategija razvoja Slovenije 2014 – 2020 (osnutek) http://www.eu-skladi.si/kohezijado-2013/ostalo/operativni-programi/strategija-razvoja-slovenije

-

Lokalni energetski koncept občine Borovnica; Občina Borovnica, april 2012,
(http://www.borovnica.si/staro/datoteke/3056LEK_Borovnica_koncno_porocilo_1.2
_(29.5.2012)cilo_1.2_(29.5.2012).pdf

-

Nacionalni reformni program RS,
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/nrp2016_slovenia_sl.pdf

-

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Borovnica (Uradni list RS, št 52/2014,
z dne 11. 7. 2014, str. 5928; https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-listrs/vsebina/1183429)

-

Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014 – 2020,
http://www.eu-skladi.si/kohezija-do-2013/ostalo/operativni-programi/op-20142020-december-konni

-

Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode
(http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/zakonodaja/varstvo_ok
olja/operativni_programi/operativni_program_komunalne_vode.pdf)

-

Operativni program ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020;
(http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/varstvo_ok
olja/operativni_programi/optgp2020.pdf)

-

Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014- 2020;
(http://www.eu-skladi.si/kohezija-do-2013/ostalo/operativni-programi/op-20142020-december-konni )

-

Program priprave Načrta upravljanja Krajinskega parka Ljubljansko barje za
obdobje 2012-2022; Krajinski park Ljubljansko barje, april 2012
http://www.ljubljanskobarje.si/uploads/datoteke/program%20priprave%20NU%20K
PLB.pdf)

-

Program razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020; (http://www.programpodezelja.si/images/SPLETNA_STRAN_PRP_NOVA/1_PRP_20142020/1_1_Kaj_je_program_razvoja_pode%C5%BEelja/2._sprmememba_PRP/2._spre
memba_PRP.pdf)

-

Regionalni razvojni program Ljubljanske razvojne regije 2014-2020
(http://www.rralur.si/sites/default/files/rralur/RRP%20LUR%2020142020%20F%20I%20N%20A%20L.pdf )

-

Strategija lokalnega razvoja za Lokalno akcijsko skupino barje z zaledjem
(http://lasbarje.si/wp-content/uploads/2016/02/STRATEGIJA-LAS-BARJE-ZZALEDJEM-20_1.pdf )

-

Strategija razvoja in trženja turistične destinacije Ljubljana 2014 – 2020
(https://www.visitljubljana.com/assets/Dokumenti-PDF/O-turizmu-LJ/strategija2014-2020.pdf)

Občinski svet Občine Borovnica je osnutek Strategije obravnaval na svoji 20. redni seji dne 20. 4. 2017
in sprejel sklep, da se dokument posreduje v 45 dnevno javno obravnavo. V času javne obravnave je
predloge za redakcijske in vsebinske izboljšave dokumenta posredoval samo Občinski odbor SDS.
Podani predlogi so bili smiselno upoštevani pri dopolnitvah in redakciji predloženega besedila.
2. Namen in cilji
Namen Strategije je, da na podlagi celovitega pregled stanja v občini ter ob upoštevanju
razvojnih prioritet, trendov in programov v podporo lokalnemu in regionalnemu razvoju in
sodelovanju v Sloveniji in EU opredeli razvojno vizijo, izzive in priložnosti ter predvidi splošne
ukrepe, dejavnosti, nosilce ter vire za bolj celovit, skladen in hitrejši razvoj občine. Splošni cilj
Strategije je izboljšanje kakovosti življenja v občini, do česar naj bi prišlo s koordiniranim in
uravnoteženim izboljšanjem pogojev za razvoj obrti, podjetništva, kmetijstva, industrije in
turizma, predvsem v smislu krožnega gospodarstva,
izboljšanjem javnih storitev in
infrastrukture, ohranjanjem biotske pestrosti, zmanjšanjem obremenitev okolja in krepitvijo
zmogljivosti ekosistemov za prilagajanje podnebnih spremembam ter bolj živahnimi in pestrimi
socialnimi stiki ter športnimi, kulturnimi in karitativnimi dejavnostmi, izboljšanim zaupanjem,
večjim sodelovanjem tako med posamezniki kot med družbenimi skupinami, prav tako pa tudi
izboljšanim delovanjem občinske uprave i vključevanjem različnih deležnikov v procese
odločanja na občinski in drugih ravneh. Cilji strategije so tako:
a) bolj spodbudno okolje za razvoj inovativnega podjetništva z visoko dodano vrednostjo
in/ali neposrednim zadovoljevanjem lokalnega povpraševanja na področjih obrti,
industrije in kmetijstva,
b) boljše in stroškovno bolj učinkovite javne storitve, tako zaradi boljše usposobljenosti in
učinkovitosti občinske uprave ter javnih služb in podjetij v (pretežno) javni lasti kot tudi
zaradi premišljenega širjenja javno-zasebnega partnerstva;
c) dostop do sodobnih odprtih širokopasovnih omrežij oz. »hitrega interneta«, izboljšanje
računalniške pismenosti med vsemi generacijami ter večje uporabe IKT možnosti pri
poslovanju občinske uprave, javnih in zasebnih podjetjih.
d) manj onesnaženo ter bolj odporno okolje z ohranjeno biotsko pestrostjo;
e) izboljšana mobilnost in prometna dostopnost z izboljšanjem prometne infrastrukture,
storitve javnega prevoza, možnosti enostavnega in hitrega prehoda med različnimi

načini potovanja ter povečan delež prevozov z načini in vozili, ki manj obremenjujejo
okolje;
f) izboljšana dostopnost, kakovost in zanesljivost oskrbe z zdravo pitno vodo ter boljše,
učinkovitejše in cenejše upravljanje z odpadnimi vodami in njihovo čiščenje;
g) izboljšani infrastrukturni pogoji in spodbude za razvoj kulturnih, športnih, karitativnih,
zdravstveno-preventivnih in družabnih dejavnosti;
h) starajočemu se prebivalstvu bolje prilagojena infrastruktura, zdravstvene in oskrbne
storitve ter razvoj mreže za ohranjanje socialnih stikov in medgeneracijski dialog
i) razvoj turizma kot gospodarske dejavnosti na osnovi ustrezne turistične infrastrukture in
ponudbe

3. Finančne posledice
Potrditev dokumenta ne prinaša neposrednih finančnih posledic. Strategija se bo izvajala preko
razvojnih programov in ukrepov, ki bodo finančno opredeljeni v vsakoletnem proračunu občine.

II. PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Borovnica potrjuje Razvojno strategijo Občine Borovnica 2017- 2027+ v
predlaganem besedilu.
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