
BOROVNICA,  
SOSEKA OB POTOKU

Urejena in varna stanovanjska soseska je 
umeščena ob potok Borovniščico ter smrekov 
gozd na eni strani in obstoječe urbano okolje s 
trgovino, zdravstvenim domom, lekarno, pošto, 
bencinskim servisom, devetletno osnovno šolo v 
sklopu katere deluje tudi podružnična glasbena 
šola, vrtcem ter knjižnico na drugi strani. 

Dostop in uvoz v novo naselje Borovnica je urejen 
po novi povezovalni cesti in po novem cestnem 
priključku na Ljubljansko cesto, regionalno 
cesto Vrhnika – Podpeč, na Vrhniki je možnost 
vključitve v promet na avtocesto, priporočamo 
pa vožnjo z vlakom, ki je hitra in udobna, obenem 
pa tudi varčna in okolju prijazna.

Stanovanjska soseska Borovnica, leži v neokrnjeni naravi le 30 kilometrov 
od Ljubljane. Vožnja z vlakom od prestolnice do soseske traja zgolj 18 minut, 
vlak pa ustavi tik pred pragom naselja. 



V stanovanjski soseski Borovnica  
je na voljo 53 še nikoli vseljenih stanovanj, zgrajenih v letu 2013.  

Vabimo vas, da si jih ogledate na 
 

Dnevu odprtih vrat,   

ki bo potekal 9. decembra med 9. in 17. uro v naselju Ob Borovni[;ici. 
 

Uslužbenci Stanovanjskega Sklada RS bomo v tem času vsem zainteresiranim  
na razpolago za dodatna pojasnila o možnostih nakupa,  

kreditiranja in lastnostih stanovanj. Možnost ogleda vzorčnih stanovanj.
 

Vljudno vabljeni!
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Borovnica

KREDITIRANJE>
•  Stanovanjski sklad 

RS nudi za nakup teh 
stanovanj možnost 
ugodnega kreditiranja 
z dolgoročnim 
stanovanjskim 
posojilom iz lastnih 
finančnih sredstev in 
pod pogoji razpisa (80% 
vrednosti stanovanja)

LOKACIJA BOROVNICA>
•  Nižji stroški bivanja 

(cenejša oskrba, lokalni 
pridelki, možnost 
aktivnosti v naravi)

•  Primerna za mlade 
družine (stik z naravo, 
bližina šole, vrtca, 
zdravstvenega doma, 
lekarne,…)

•  Udobna prometna 
povezava z Ljubljano 
(vlak - 18 minut vožnje 
do glavne postaje, 
pogostost voženj, okolju 
in denarnici prijazno 
potovanje)


