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POROČILO:	4.	JAVNA	RAZAPRAVA	–	UKREPI	ZA	IZVAJANJE	CELOSTNE	
PROMETNE	STRATEGIJE	V	OBČINI	

 

Uvod 

Javna razprava, katere namen je bil potrditev Vizije prometnega razvoja Občine Vrhnika ter zasnova 
akcijskega plana za izvajanje Celostne prometne strategije, je potekala 21. 12. 2016 v Cankarjevi 
knjižnici Vrhnika. Razprave se je udeležilo 15 udeležencev. 

Javno razpravo so vodili pripravljavci Celostne prometne strategije (CPS): LUZ, d.d. in RRA LUR. 
Uvodoma je Uršula Longar (LUZ, d.d.) predstavila pomen CPS in bistvene značilnosti procesa 
oblikovanja CPS. V nadaljevanju je Aidan Cerar (RRA LUR) je predstavil rezultate preteklih korakov 
priprave CPS. Predstavitev je vsebovala sklepe iz povzetkov intervjujev z izbranimi deležniki iz Vrhnike, 
sklepov 1., 2. in 3. javne razprave izvedene na Vrhniki, delavnice s ključnimi deležniki ter povzetek 
oddanih anket. 

Program 4. javne razprave: UKREPI 

17.00 – 17.05 Uvodni pozdrav 

17.05 – 17.10 Predstavitev CPS 

17.10 – 17.20 Predstavitev preteklih korakov in osnutka vizije CPS 

17.20 – 17.35 Predstavitev nekaterih možnih ukrepov po ciljih 

17.35 – 19.00 Javna razprava in izbira ukrepov (ločeno po posameznih vrstah mobilnosti) 

19.00 – 19.15 Zaključki 

 

Rezultati iz prejšnjih aktivnosti so bili osnova za oblikovanje vizije razvoja trajnostne mobilnosti, ki sloni 
predvsem na rezultatih ankete (1354 izpolnjenih anket), rezultatih vključevanja javnosti preko javnih 
razprav (ključni izzivi in cilji), delavnici s ključnimi deležniki namenjeni oblikovanju osnutka vizije (vabljeni 
so bili predstavniki krajevnih skupnosti, javnih zavodov in društev, mestnega sveta ter gospodarstva) in 
sledijo vsem izpostavljenim ciljem za razvoj trajnostne mobilnosti. Določeni so bili strateški cilji in 
osnutek vizije prometnega razvoja občine, ki je bil objavljen na spletni strani www.vrhnika.si ter Našem 
časopisu, ob čemer so bili občanke in občani pozvani k oddaji svojih mnenj in predlogov za njeno 
izboljšavo. To so lahko storili preko anketnega vprašalnika ali elektronskega naslova.  Do četrte javne 
razprave je prispelo 5 komentarjev, ki so bili delno ali v celoti upoštevani pri oblikovanju končne verzije 
vizije.  

urejenih pešpoti 

urejenih kolesarskih tras 

prijazno in zeleno mestno središče 

Vabljeni k soustvarjanju  

trajnostne mobilnosti na Vrhniki. 

oživitve prevozov po Ljubljanici 

želimo si 
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STRATEŠKI	CILJI	

- Izboljšanje pogojev za varno pešačenje in kolesarjenje med naselji in v naseljih.  
- Spodbujanje trajnostnih oblik prometa, ki bodo povezovale zaledje občine s središčem 

Vrhnike in Ljubljano. 
- Funkcionalna železnica, po meri prebivalcev občine. 
- Zmanjšanje števila vozil na cesti in preusmeritev tranzitnega prometa mimo 

stanovanjskih območij. 
- Aktivna parkirna politika s ciljem zmanjševanja števila vozil in tranzitnega prometa v 

naseljih. 
- Boljša dostopnost do Ljubljanice ter raba rečnega in obrečnega prostora. 

	
VIZIJA	CELOSTNE	PROMETNE	STRATEGIJE	OBČINE	VRHNIKA	

Vrhnika, mesto, ki skozi različna zgodovinska obdobja predstavlja pomembno prometno 

povezavo Ljubljanske kotline z morjem, leži na eni najbolj obremenjenih prometnih poti. Prav 

zato, bo Vrhnika v prihodnosti svoje aktivnosti usmerjala v skrb za mestni javni prostor in 

zdravo okolje predvsem na račun zmanjševanja in preusmerjanja tovornega in osebnega 

tranzitnega prometa izven naselij. Krajše razdalje  bodo prebivalci in obiskovalci 

opravljali peš ali s kolesom, velik del daljših poti pa bo mogoče opraviti z javnim 

potniškim prometom. Ustrezne parkirne površine namenjene tovornjakom, tranzitnemu 

prometu in turističnim vozilom, bodo urejene izven središč naselij. Z zmanjšanjem prometa bo 

mestno središče lahko zaživelo kot privlačen, prijeten in živahen javni prostor, urejen po 

meri človeka. 

Občina bo dobro povezana z Ljubljano in s svojim zaledjem, saj bo nudila sodobne možnosti 

za trajnostno mobilnost prebivalcev in obiskovalcev. Prebivalcem, ki živijo v zalednem 

delu občine, bodo omogočeni alternativni in okolju prijazni načini mobilnosti. Urejene bodo 

varne in udobne peš in kolesarske povezave ter šolske poti,  posebna pozornost pa bo 

namenjena tudi ostalim  ranljivim skupinam.  Javni potniški promet bo izboljšan in 

prilagodljiv ter usklajen s potrebami prebivalcev in obiskovalcev. Železniški potniški promet 

bo postal funkcionalen in blizu prebivalcem ter tako konkurenčna alternativa ostalim oblikam 

mobilnosti. 

Z dobro dostopnostjo turističnih in rekreativnih območij ter urejenostjo reke Ljubljanice 

se bosta še dodatno krepila lokalna identiteta in prepoznavnost občine, odpirale pa se bodo 

tudi nove možnosti vzpostavitve rečnega prometa.   
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Potek razprave 

V nadaljevanju razprave so udeleženci po skupinah razpravljali o ukrepih, ločeno po različnih 
vrstah mobilnosti, ter predlagali kje in kako bi se ti ukrepi lahko izvedli. V nekaterih primerih so 
natančneje določili lokacijo izvedbe ukrepa/ukrepov, za nekatere ukrepe se je izkazalo, da jih 
je treba izvesti na nivoju cele občine, nekateri ukrepi pa niso vezani na prostorsko lokacijo. 
Osnovni nabor ukrepov je bil pripravljen vnaprej, tekom razprave pa se je dopolnjeval. Vsak 
posamezen udeleženec je za vsako vrsto mobilnosti izbral po največ tri ukrepe, ki so po 
njegovem mnenju najustreznejši oz. najpomembnejši ter jih prostorsko in časovno  umestil. 
Rezultat delavnice je izdelana karta občine Vrhnika z označenimi potrebnimi ukrepi za 
zagotavljanje trajnostnega prometnega razvoja.  

Udeleženci so ukrepe na karti označevali s pomočjo nalepk, na nalepkah pa so bile navedene 
številke posameznih ukrepov. Ukrepe, ki jih je potrebno izvesti na nivoju cele občine oz. jih ni 
mogoče prostorsko locirati, se je navedlo v t. i. »oblaku«. Nekateri ukrepi so bili lahko označeni 
z več nalepkami, kar v skupnem pomeni, da je po mnenju udeležencev to ukrep, ki ga je treba 
uvrstiti na prioritetni izvedbeni seznam. 

Ob koncu razprave so bile postavljene na ogled še risbe, ki jih je tekom razprave izdelala 
gospa Barbara Jurjevčič, in ilustrirajo nekatere rešitve za oblikovanje trajnostne mobilnosti po 
meri Občine Vrhnika. Ilustracije bodo v začetku  januarja 2017 na ogled v prostorih Cankarjeve 
knjižnice ter na občinskih plakatnih mestih.  
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Opis rezultatov razprave: 

 

HOJA	
 

Udeleženci so predlagali kar nekaj novih povezav za pešce, predvsem pločnikov na trasah   
šolskih poti. Pločnik od Kulturnega centra proti zahodu je bil dodan z idejo, da se peš povezava 
nadaljuje proti Močilniku in vzdolž Ljubljanice. Na Robovi cesti so bili dodani še pločnik v 
območju okoli šole, izboljšanje obstoječega prehoda za pešce ter umirjanje prometa. 
Umeščenih je bilo nekaj novih prehodov oz. brvi čez reko Ljubljanico, na področje, kjer bi bilo 
mogoče povezati že obstoječe peš povezave. Na karti je bil označen še zamik prehoda čez 
Tržaško cesto. Označen je tudi predlog za ureditev cone za pešce ter načrtovanje javnega 
prostora po meri pešca na Stari cesti. Poudarjena je bila še vzpostavitev varne šolske poti iz 
smeri Stara Vrhnika in v okolici OŠ Ivan Cankar ter povezave le-te z območjem okrog 
Močilnika. Umirjenega prometa si želijo tudi na Betajnovi. Predlagani so bili nekateri odseki 
cest umirjenega prometa izven središča Vrhnike, in sicer od Trčkovega griča proti Ligojni, Sinji 
Gorici in Vrhniki. V oblaku sta bila dodana predloga spodbujanja »pešbusa« ter celostna 
označitev šolskih poti.  
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KOLESARJENJE	
 
Na karto je bilo umeščenih nekaj novih kolesarskih stez; na Robovi cesti z namenom boljše 
dostopnosti šole s kolesom in povezava do Stare Vrhnike. Z namenom ločitve kolesarjev od 
ostalega prometa so udeleženci predlagali urejanje novih kolesarskih stez oziroma koriščenje 
obstoječih povezav, npr. stare železniške proge, dokler se ta ponovno ne uvede. Udeleženci 
si želijo tudi novih varnih kolesarnic (v povezavi s sistemom P+R) in polnilnih mest za električna 
kolesa. Umeščena so bile še nove kolesarke povezave, in sicer od Trčkovega griča do Brega, 
Kačje vasi do Vrhnike in Bistre ter medkrajevna povezava od Vrhnike do Borovnice. 
 
V oblaku (za celotno občino pomembni) so bili opredeljeni naslednji ukrepi:  
- Možnost izposoje koles. 
- Mreža kolesarskih povezav čez celo občino.  
- Kolesarnice ob postajah JPP, P+R in (turističnih) prestopnih točk (označeno 4x). 
- Uvedba »bicivlaka« v celi občini. 
- Kombiniranje različnih potovalnih načinov.  
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JAVNI	POTNIŠKI	PROMET	–	avtobus	in	vlak		
 
 
Pri JPP je bilo na karto umeščeno novo postajališče na koncu Robove ceste pod vrtcem. 
Dodano je bilo urejanje avtobusnih postajališč v več delih občine, predvsem je šlo za urejanje 
dostopa do postajališč. Glede postaj na Mantovi in v Bevkah je bilo poudarjeno, da v primeru 
slabega vremena sta zelo neudobni in nefunkcionalni, saj imata premajhno nadstrešnico, 
zaradi neurejenega cestišča pa so čakajoči pogosto poškropljeni (2x). 
 
V oblak so bili umeščeni naslednji ukrepi: 
- Ureditev varnih pešpoti in dostopov do postajališč JPP. 
- Univerzalna dostopnost postajališč in voznega parka JPP. 
- Kombiniranje različnih potovalnih načinov. 
- Postavitev urbanomatov na Vrhniki. 
- Uvedba enotne, integrirane vozovnice za vse. 
- Večje kapacitete jutranjih avtobusov, možnost vstopa na različne avtobuse (Idrijčan, 

Logatčan itd.). 
- Uvedba oziroma promocija prevoza na klic.  
- Boljša promocija integracije šolskih in javnih prevozov. 
- Sistemsko spodbujanje JPP – preoblikovanje instituta nadomestila potnih stroškov.  
 
Novi ukrepi: 
- Uvedba novih občinskih linij med zaledjem in središčem Vrhnike, npr. iz Bevk na Vrhniko. 
- Uvedba hitre linije iz Vrhnike proti Ljubljani po AC. 
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MIRUJOČI	PROMET		
 
Udeleženci so začeli z umeščanjem novih parkirišč za tovorni promet, ki pa bi ga moral 
spremljati poostren nadzor nad nepravilnim parkiranjem tovornjakov. Izpostavljen je bil 
okrepljen in dosleden nadzor nepravilno parkiranih vozil na Krimski in Pionirski ulici. Ob novem 
zdravstvenem domu si želijo ustrezno urejenega parkirišča za osebni promet. V središču, na 
Stari cesti, udeleženci predlagajo ukinitev nepotrebnih parkirnih mest in nadomestitev z drugim 
javnim programom ter ureditev parkirišč izven centra. Ob Osnovni šoli Antona Martina Slomška 
so predlagali preureditev parkirišča v območje za kratkotrajno parkiranje (to je dodan ukrep na 
seznam). 
 
V oblak so bili umeščeni naslednji ukrepi: 
- Uvedba kratkotrajnega parkiranja na Vrhniki (označeno 3x). 
- Spodbujanje, promocija in izobraževanje o uporabi novih parkirnih režimov (označeno 4x). 
- Več parkirnih mest za invalide v centru Vrhnike. 
- Parkirna mesta za polnjenje električnih avtomobilov. 
- Izboljšanje preglednosti na Tržaški – zaradi parkiranih vozil je preglednost mestoma slaba, 

še posebej, glede pešcev. 
- Dosledno izvajanje nadzora kršitev prometnega režima. 
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MOTORNI	PROMET	
 
Pri motornem prometu sta bili skupini na razpravi nekoliko drugačnih mnenj. 
 
V prvi skupini so udeleženci velik poudarek namenili sistemskim izboljšavam na ravni cele 
občine. Največ nalepk je bilo tako nalepljenih v oblak, in sicer: 
- Izboljšanje obstoječih cest. 
- Umirjanje motornega prometa. 
- Souporaba prometnih vozil (označeno 2x). 
- Promocija, spodbujanje ter izobraževanje o trajnostni uporabi osebnega motornega 

prometa. 
- Dosledno izvajanje nadzora kršitev prometnega režima. 
Kot pomemben ukrep so določili ureditev odseka Stare ceste kot območje brez prometa (2x). 
 
V drugi skupini so udeleženci začeli z obvoznico, ki so jo kar narisali na karto, in sicer po 
severni in južni strani mesta, skladno z že izdelanimi zasnovami in načrti. Nadaljevali so z 
umestitvijo krožnega križišča na Robovo, vendar so bili tu manj soglasni – udeleženci, ki 
uporabljajo kolo, so krožišču nasprotovali. Spremenili bi tudi nekaj križišč na Tržaški – 
predvsem bi olajšali levo zavijanje z rumeno puščico. Hkrati bi na Tržaški omejili motorni 
promet – kar je označeno tudi na karti. 
 

V oblak so bili umeščeni naslednji ukrepi: 
- Uvedba carsharinga.  
- Promocija trajnostne rabe avtomobila. 
- Omejevanje motornega prometa na ravni kraja (označeno 2x). 

 

 

 

 

 

 

  


