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 PODROČJE/ SC Odgovor, pojasnilo 

 SKLOP 1 SPLETNE POBUDE IZ JAVNE OBJAVE- sinteza pobud po področjih 
 RAZVOJNA VIZIJA 
1 Poudarek na ohranjanju narave in naravnih virov (več podobnih pobud) Že vključeno oz. 

smiselno 
dopolnjeno 

SMISELNO UPOŠTEVANO: Nadgrajen opis vizije, ki še nekoliko jasneje izpostavlja 
varovanje narave in okolja. 2 Poudarek na razvoju trajnostnega turizma (več podobnih pobud) 

3 Poudarek na razvoju zelenih gospodarskih panog (več podobnih pobud) 
4 Poudarek na trajnostnem razvoju podeželja (več podobnih pobud) 
5 Poudarek na razvoju družbenih dejavnosti (šport in rekreacija, izobraževanje ...) (več podobnih pobud) 
6 Poudarek na mladih in njihovi prihodnosti na vseh področjih (več podobnih pobud) 
7 Poudarek na vpetosti v širši prostor (regija, država) in v tem kontekstu sodelovanju s ključnimi subjekti 

širšega prostora (npr. medobčinsko sodelovanje). 
8 »Če se usmerjamo v Slovenijo, je ta vizija super. Če se usmerjamo globalno, smo pa stičišče vsega: 

sredozemlja, celine, alp, barja ...« 
Pojasnilo POJASNILO: Upoštevamo globalne okoliščine, a najprej z vidika lokalne skupnosti 

krepimo medobčinske in regijske povezave. 
9 »Razvojna vizija je zastavljena dokaj solidno, naj se pa ne pozabi, da si Vrhnika ne želi množičnega 

turizma in izgube zelenih sprehajalnih površin (območje gradnje doživljajskega parka).« 
Pojasnilo POJASNILO: Prihodnji razvoj turizma v občini bo trajnostno naravnan; stremel bo k 

celostnem sonaravnem urejanju mikrodestinacij (zelenih rekreacijskih površin) in 
doseganju uravnoteženega turističnega obiska. 
Ureditev doživljajskega parka Argonavti na območju Tičnice: Od 6,37 ha površine se 
predvideva okoli 13 % oz. 8000 m2 pozidave površin, v katero so vključene površine 
stavb, igrišč, komunikacij. Približno 20 % površin je namenjenih programom ob 
vstopu na območje vključno z objektom, 32 % površin je namenjeno glampingu in 48 
% površin parkovnim vsebinam. (Vir: Izhodišča za spremembe in dopolnitve OPN 
Vrhnika: Ureditev doživljajskega parka Argonavti, december 2021).   

10 »Slogan mi je zelo všeč, saj nas vabi k razvoju mnogih (še) skritih potencialov, ki jih ponuja ta čudoviti del 
Slovenije. Strategija se mi zdi, da je zastavljena precej celostno, kar se mi zdi zelo dobro. Zajema vse sfere 
našega bivanja in sobivanja z ljudmi in naravo, predvsem pogoji, ki jih bo ponujala prihodnost. Sama 
sem se bolj osredotočila na področje vzgoje za trajnostno in povezovalno prihodnost. Vrhniko vidim kot 
prostor z zelo velikim potencialom za vzgojo in izobraževanje razumevanja trajnostne in zelene 
prihodnosti.« 

Pojasnilo POJASNILO: Potencial OŠ in številnih zasebnih in nevladnih ponudnikov trajnostnih 
izobraževalnih programov je bil zaznan v procesu priprave, zato je bila izpostavljena 
ločena aktivnost 3.1.4 Lokalne vsebine v vrtce in šole s posebnim poudarkom na 
krepitvi okoljskih in ustvarjalnih veščin. Teme so pokrite tudi s programi na področju 
medgeneracijskega druženja in dejavnosti. 

11 »Poskrbeti je potrebno tako za kakovost kot tudi dostopnost. Dostopnost v smislu tako fizičnega dostopa 
za vse kot tudi finančno dostopno.« 

Že (deloma) 
vključeno 

POJASNILO: Upoštevano kot ključni vidik izboljšanja dostopnosti Vrhnike v 
prometnem smislu kakor tudi zagotavljanja zadostnih in privlačnih storitev za vse 
generacije občanov. Finančna dostopnost je zaradi omejenih pristojnosti in virov 
Občine relativno omejena, a vseeno s to strategijo predlagamo nekaj novih finančnih 
spodbud na področju razvoja kmetijstva (še posebej dodatnih dejavnosti malih kmetij) 
in spodbujanja naložb v turizmu.  



PREGLED POBUD IN ODGOVOROV NA POBUDE IZ JAVNE OBJAVE DELOVNEGA GRADIVA STRATEGIJE TRAJNOSTNEGA RAZVOJA OBČINE VRHNIKA 2030 prejetih v 
času od 4. 2. do 20. 2. 2022,  7. 3. 2022 

 2 

 PODROČJE/ SC Odgovor, pojasnilo 
 SC 1: ČISTO IN VARNO BIVALNO OKOLJE 
 1.1 Zmanjševanje okoljskih in podnebnih tveganj 
12 Aktivnejša prizadevanja za odstranitev Kemisa (npr. angažiranje pravniške službe) Pojasnilo POJASNILO: Zmanjševanje okoljskih tveganj ter spodbujanje zelenega prehoda in 

trajnostnega delovanja gospodarskih družb na območju občine sta močni usmeritvi te 
strategije, tako v ukrepih na strateškem področju 1 Čisto in varno bivalno okolje kot 
tudi v SC 5 Gospodarsko odpornejša občina, seveda v okviru pristojnosti, ki jih ima 
Občina na tem področju.  

13 Nadzor nad delovanjem poslovnih subjektov, katerih delovanje ima lahko posledice na zdravje okolja 
(Rosa, Kemis, Unichem, Kovinarska, Saubermacher, Siliko ...) – vključiti tudi pristojne inšpekcijske 
službe; redno objavljanje o izvedenih nadzorih in analizah (v Našem časopisu v rubriki Skrb za zdravo 
okolje Vrhnike); vzpostavitev javnega portala za javljanje onesnaženj v občini 

Že (deloma) 
vključeno 

POJASNILO: Že vključeno v obsegu pristojnosti Občine. Glej ukrep 1.1.1. Zelena 
zaveza: oblikovanje zelenega družbenega dogovora lokalnih deležnikov za okoljsko 
odgovorno delovanje glede  dejavnosti, ki povzročajo presežne emisije (smrad, 
odlaganje nevarnih odpadkov, hrup, toplogredni plini, prah ...) s strani različnih virov 
(kamnolom, kompostarna, promet ...). Na področjih, ki niso v neposredni pristojnosti 
Občine (monitoring voda, zraka in tal, spremembe zakonodaje ...), bo Občina Vrhnika 
še naprej zagotavljala proaktivno vlogo, kar je zapisano tudi v točki 1.1.2 Proaktivno 
lokalno spremljanje stanja okolja in podnebnih sprememb. 

14 Preprečevanje nadaljnjega onesnaževanja okolja (vodni viri – Podlipščica, Barje; zrak – smrad) s strani 
industrijskih obratov 

15 Redno spremljanje kvalitete vodnih virov in vodotokov 

16 Umik proizvodnje za izdelavo plastičnih oprijemkov v strnjenem bivalnem naselju na Robovi cesti Ni predmet 
strategije  

POJASNILO: Gre za konkretno pobudo, ki presega namen in vsebino Strategije 
trajnostnega razvoja Občine Vrhnika 2030. Strategija je krovni razvojni dokument, ki 
predvsem usmerja prihodnje razvojno delovanje Občine Vrhnika kot institucije javne 
lokalne samouprave in vlaganje proračunskih sredstev. Strategija ne določa 
namembnosti prostora, saj je slednje predmet prostorske zakonodaje oz. priprave in 
sprememb Občinskega prostorskega načrta. Znotraj Strategije trajnostnega razvoja 
Občine Vrhnika 2030 podajamo le generalne prostorske usmeritve kot del strateškega 
področja SC 2 Prostorsko in prometno trajnostno urejena občina, ki v veliki meri 
sledijo navedeni pobudi. 

17 1.1.2. Dodati možnost razvoja izobraževalnih vsebin po programu ’study and work’ (pedagoški pristop 
montessori za najstnike) za vključevanje mladih v reševanje problematike podnebnih sprememb 

Smiselno 
upoštevano 

SMISELNO UPOŠTEVANO: Dodano »vključevanje mladih in drugih skupin občanov v 
spremljanje in ozaveščanje o lokalnem vplivu podnebnih sprememb« k točki 1.1.2 v 
ukrepu 1.1. znotraj strateškega področja 1 Čisto in varno bivalno okolje. 

18 Zaščita pred hrupom AC na stani proti Bevkam Že vključeno POJASNILO: Glej ukrep 1.1., točko  1.1.2., točko iv) 
19 1.1.4.2. Dodati urejanje strug ostalih vodotokov (npr. Hribski potok v Gradišču, Podlipščica in Lahovka v 

Sinji Gorici ...) 
Smiselno 
upoštevano 

SMISELNO UPOŠTEVANO: Dopolnjeno besedilo točke 1.1.4 Zagotavljanje poplavne 
varnosti v ukrepu 1.1.4: Dodatno čiščenje strug in brežin hudournikov na kritičnih 
točkah in redno opozarjanje DRSV o stanju na terenu. Poleg tega Občina Vrhnika 
izdeluje novelacijo poplavne študije za območje celotne občine, v kateri bodo 
predvideni tudi ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti. 
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 PODROČJE/ SC Odgovor, pojasnilo 
20 Ohranjanje biotske raznovrstnost Ljubljanice Že vključeno POJASNILO: Že vključeno v točki 1.1.6 Ohranjanje biotske raznovrstnosti – podpora 

projektom in iniciativam za obnovo, prezentacijo in zaščito  vrednot in habitatov 
Krajinskega parka Ljubljansko barje. 

21 Uvedba kazni za odlaganje smeti v naravnem okolju Ni predmet 
strategije 

POJASNILO: Področje je že urejeno z okoljsko zakonodajo, težava je v nadzoru s strani 
državnih inšpekcijskih služb. 

22 Večji poudarek negi dreves; omejitev sečnje Ni predmet 
strategije 

POJASNILO: Obseg gozdne sečnje opredeljujejo predpisi na področju gozdarske 
zakonodaje, njeno izvajanje pa je v pristojnosti državne javne gozdarske službe – 
Zavoda za gozdove Slovenije.  
Na ravni občine OPN in posamezni OPPN-ji določajo dovoljene posege in zahteve 
glede sajenja in varovanja dreves. Občina Vrhnika redno vzdržuje zaščitena parkovna 
drevesa in drevje na zelenih površinah oz. ob lokalnih cestah. 

23 Kampanje ozaveščanja o odgovornem odnosu do okolja in narave (npr. izvajanje čistilnih akcij) Že vključeno POJASNILO: Glej ukrep 1.1.3. 
 1.2 Nadgradnja okoljske infrastrukture 
24 Cilj priključenosti na čiščenje odpadnih voda v aglomeracijah nad 2000 PE naj se poveča na 99 ali 100 % Pojasnilo POJASNILO: Želja in ambicija  je 100 % priključenost, vendar izkušnje kažejo, da 

zaradi različnih okoliščin kljub predpisom o obveznem priklopu  (opuščeni objekti, 
sodni postopki, lastne  MKČN ...) to v praksi praktično ni izvedljivo. 

25 Ureditev manjkajočega kanalizacijskega omrežja (npr. Mala Ligojna)   Že vključeno POJASNILO: Glej ukrep 1.2.3.3.Urejanje odvajanja in čiščenja odpadnih voda v 
aglomeracijah 50–500 (Mala in Velika Ligojna) in ostalih naseljih izven aglomeracij: 
sofinanciranje MKČN. 

26 1.2.1.4. Dodati možnost izkustvenega raziskovalnega dela otrok in mladih Smiselno 
upoštevano 

SMISELNO UPOŠTEVANO: Nekoliko spremenjen opis točke 1.2.1.4 – razširjeno na 
osveščanje in akcije vseh ciljnih skupin prebivalstva. 

 1.3 Trajnostno gospodarjenje z lokalnimi komunalnimi odpadki in energijo 
27 Prizadevanje za zmanjšanje količine odpadkov na izvoru (kampanje ozaveščanja – npr. vrtec, šola, mlade 

družine) 
Že vključeno POJASNILO: Del celovite kampanije skladno s strategijo ZERO WASTE  (Občine brez 

odpadka). 
28 Ureditev ekoloških otokov po naseljih (izgled, dodatni zabojniki za embalažo ...) Že vključeno POJASNILO: Glej ukrep 1.3.1, točko  1.3.1.2. Modernizacija sistema zbiranja in odvoza 

odpadkov iz gospodinjstev in eko  otokov in odvoza odpadkov za večjo kakovost 
recikliranja, vključno z novimi frakcijami na eko otokih (npr. odpadna olja, tekstil, 
različna embalaža) in uvajanjem senzorike (npr. senzorika v zabojnikih na eko otokih, 
senzorika kosovnega odpada ...).   

29 Izboljšanje komunalnih storitev (cene, pogostost odvoza mešanih odpadkov ...); aktivnejše prizadevanje 
Občine kot večinskega lastnika 

Smiselno 
upoštevano 

SMISELNO UPOŠTEVANO: Dopolnjeno besedilo usmeritev k ukrepu 1.3.1, točka 
1.3.1.2.: »V  ta namen bomo izboljšali komunalno storitev upravljanja z odpadki 
(razmerje cena- kakovost-učinkovitost), posodobili sistem in infrastrukturo za zbiranje 
in odvoz  odpadkov, uvajali nove krožne rešitve ter spodbujali razvoj lokalne trgovine 
ponovne uporabe.«   
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 PODROČJE/ SC Odgovor, pojasnilo 
30 Postavitev zabojnikov za embalažo pri vsaki hiši Pojasnilo POJASNILO: Gre za konkretno izvedbeno rešitev, ki mora biti predmet presoje znotraj  

ukrepa 1.3.1 oz. obstoječe točke 1.3.1.2.  
31 »Upoštevajte dejstvo, da so soustanoviteljice JP KPV tri občine.« Pojasnilo POJASNILO: Pri načrtovanju je bilo upoštevano dejstvo, da je potrebno usklajevanje 

rešitev vseh treh občin. 
32 1.3.1.4. Nadgradnja trgovine DEPO: sodelovanje mladih pri predelavi, obnovi in izmenjavi s ciljem 

podaljševanja življenjske dobe predmetov 
Smiselno 
upoštevano 

SMISELNO UPOŠTEVANO: Dopolnjeno besedilo usmeritev k ukrepu 1.3.1, točka 
1.3.1.4. 

33 Ukinitev osvetljave v Retovju (prevelik poseg v mirno gozdno okolje) Pojasnilo POJASNILO: Osvetlitev je bila izvedena na podlagi pobud občanov in KS, ki so si želeli 
zagotoviti večjo varnost obiskovalcev v večernem času. 

34 1.3.2.4. Plinovodno omrežje: postavitev bioreaktorja (plin iz bioodpadov ali biomase) Pojasnilo POJASNILO: Glede na slabe izkušnje tovrstnih objektov iz drugih krajev Občina 
Vrhnika ne želi vnašati v prostor še dodatnega potencialnega vira tveganja emisij 
(smradu, izpustov).  

35 1.3.2.5. Preveritev potenciala za postavitev skupnostnih sončnih elektrarn na gospodarskih in občinskih 
objektih za potrebe občanov in Občine 

Delno smiselno 
upoštevano, sicer 
pojasnilo 

POJASNILO: Obe preveritvi sta bili dejansko že izvedeni pred cca 10 leti v podobnem 
smislu.  
- Za sončne elektrarne so potencialni zasebni vlagatelji (zasebni partnerji) preverili  

možnosti in ekonomsko upravičenost za postavitev na javnih stavbah. Za nekaj 
stavb so podali predlog za postavitev, Občina ali zavod upravljavec objekta pa bi 
kot nadomestilo prejemal odškodnino.  Glede na to, da je šlo za zelo nizek 
znesek, in upoštevajoč številne pomisleke in izkušnje iz drugih okolij (zamakanje 
streh in prelaganje odgovornosti za popravilo na lastnika, nasprotovanje staršev 
otrok  sončnim elektrarnam zaradi morebitnega elektromagnetnega sevanja,  
pomisleki gasilcev zaradi zahtevnega gašenja v primeru požara) se Občina 
Vrhnika ni odločila za gradnjo sončnih elektrarn na javnih objektih.  V novem 
obdobju bomo k odločitvam za postavljanje sončnih elektrarn in drugih 
obnovljivih virov energije na javnih objektih pristopili individualno, skladno z 
usmeritvami LEK in stroke.  Točka 1.3.2.2 je smiselno dopolnjena. 

- Tudi študija glede smiselnosti globoke vrtine za geotermalno energijo je bila 
izvedena. Za razliko od nekaterih drugih območij, predvsem Vzhodne  Slovenije, 
se na našem območju topla voda nahaja zgolj v zelo redkih globokih razpokah, 
njena temperatura pa je sorazmerno nizka (okoli 23 stopinj, kot je to v Furlanovih 
toplicah, od koder vodo koristi Siliko). V takšnih pogojih gre za izjemno visoko 
tveganje »zadetka« razpoke, strošek globokega vrtanja poskusnih vrtin glede na 
rezultat  pa visok. Po podatkih študije voda ni primerna za ogrevanje bazenov. 

36 1.3.2.5. Preveritev možnosti izvedbe izvrtin v večjih globinah za pridobivanje geotermalne energije / 
pitne vode   

 SC 2: PROSTORSKO IN PROMETNO TRAJNOSTNO UREJENA OBČINA 
 2.1 Prehod v zeleno mobilnost 
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 PODROČJE/ SC Odgovor, pojasnilo 
37 Sistematično ozaveščanje o pomenu in koristih trajnostne mobilnosti Že vključeno POJASNILO: Glej ukrep 2.1 Prehod v zeleno mobilnost, točka 2.1.1.2. 
38 Ureditev kolesarskih in peš poti med središčem Vrhnike in zalednimi naselji (Sinja Gorica, Mala Ligojna, 

Podlipa ...), po Barju ter do Bistre in sosednjih občin (Borovnica, Horjul ...) 
Že vključeno POJASNILO: Glej ukrep 2.1 Prehod v zeleno mobilnost, točke 2.1.2.1., 2.1.2.2. in 

2.1.2.3. 
39 Ureditev varnih šolskih poti (npr. nadhod čez Tržaško cesto) Smiselno 

upoštevano 
SMISELNO UPOŠTEVANO: Dodana točka 2.1.2.5 Ukrepi za urejanje in izboljšanje 
varnosti šolskih poti znotraj aktivnosti 2.1.2 Širjenje omrežja za kolesarje in pešce. 

40 Vzpostavitev peš con Smiselno 
upoštevano 

SMISELNO UPOŠTEVANO: Občina Vrhnika,  kjer je prometno možno (npr. Športni 
park), že sedaj vzpostavlja peš cone in  območja umirjenega prometa. Po izvedbi prve 
in druge faze severne obvozne ceste in južne obvoznice bo možna vzpostavitev peš 
con v mestnem središču. Usmeritev dodana v točko 2.2.2.3. 

41 2.1.3.1. Predogoj za uvedbo lokalne avtobusne linije je prometna razbremenitev centra Pojasnilo POJASNILO: Se strinjamo, zato je vzporedno načrtovanih več ukrepov, predvsem 
infrastrukturnih (obvoznice), za razbremenitev središča Vrhnike. 

42 Izboljšanje dostopnosti javnega prevoza med središčem Vrhnike in zalednimi naselji (Zaplana, Smrečje, 
Stara Vrhnika ...) ter do Bistre in sosednjih občin 

Že (deloma) 
vključeno 

POJASNILO:  Ali bo  krožna lokalna linija pokrila tudi ta naselja?   
Načrtovana krožna lokalna linija mestnega prevoza bo v 1. fazi povezovala bližnja 
naselja z večjim številom prebivalstva. V primeru uspešne uvedbe in sprejemanja med 
prebivalstvom bomo lokalne prevoze razvijali naprej. Podeželska območja rešujemo z  
možnostjo uporabe šolskih prevozov za občane (šolski prevozi so registrirani kot redne 
linije) in z mobilno storitvijo Prostofer za starejše. Širjenje Prostofera skladno s 
potrebami je predvideno tudi s to strategijo (glej točko 2.1.3.3 znotraj ukrepa 2.1 
Prehod v zeleno mobilnost). 

43 Uvedba brezplačnega javnega prevoza Pojasnilo POJASNILO: Medkrajevni javni prevoz je v pristojnosti države, ki določa eventuelne 
olajšave za določene skupine potnikov (npr. starejši, dijaki in študentje). Občina 
zagotavlja brezplačni prevoz na klic (Prostofer) za starejše občane in ranljive skupine 
občanov, ki nimajo možnosti lastnega prevoza do socialno-zdravstvenih storitev in 
podobnih nujnih življenjskih opravkov. S strategijo načrtujemo razširitev Prostofera 
skladno z rastjo potreb, hkrati pa tudi uvedbo lokalne krožne linije mestnega prevoza. 
Naš cilj je čim manjši strošek prevoza za občana, a bo v fazi izvedbe potrebno 
podrobneje preveriti in z izvajalcem dogovoriti čimbolj optimalen model financiranja. 

44 Vzpostavitev mreže za izposojo e-koles in e-polnilnic Že vključeno POJASNILO: Glej točki 2.1.4.1. in 2.1.4.2 v ukrepu 2.1 Prehod v zeleno mobilnost. 
45 Uvedba železnice Pojasnilo POJASNILO:  Vzpostavitev stare železniške proge med Vrhniko in Ljubljano je v državni 

pristojnosti, a je zaradi delne pozidanosti koridorja malo verjetna. Glede na poznane 
prioritete RS in neumeščenost trase v prostorske dokumente uvedba železnice do leta 
2030 ni realna.  

 2.2 Pretočnost, varnost in umirjanje prometa 
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 PODROČJE/ SC Odgovor, pojasnilo 
46 Sistemsko zmanjševanje prometa Že vključeno POJASNILO: Ključni usmeritvi nove trajnostne prometne politike bosta prometno 

razbremenjevanje središča Vrhnike in naselij ter spodbujanje prehoda v zeleno 
mobilnost. V ta namen je predvidena kombinacija različnih lokalnih ukrepov 
trajnostne mobilnosti skladno s Celostno prometno strategijo Občine Vrhnika (2017). 

47 Ureditev križišč (npr. glavno križišče na Vrhniki – Berzo-OŠ Ivana Cankarja-lekarna, Tržaška-Ulica 6. maja, 
Lošca, pri Petrolu, pri Črnem orlu ...) 

Že vključeno POJASNILO:  Prometno razbremenjevanje Vrhnike je ena glavnih usmeritev občine in 
tudi te strategije. Večina od navedenih križišč se nahaja na državni cesti. Takoj po 
izgradnji južne obvoznice (konec tega leta) Občina skupaj z državo (DRSI) pristopa k 
izdelavi prometne študije, ki bo vključevala tudi nove rešitve navedenih obremenjenih 
križišč ter bo osnova za njihovo urejanje s strani države in Občine. V točki 2.2.2 smo 
dodatno izpostavili urejanje križišč. 

48 Obnova Stare ceste, vključno z ureditvijo širšega pasu za pešce in kolesarje Že vključeno POJASNILO: Prenova Stare ceste je že predvidena znotraj točke 2.2.2.1. Letos je v 
pripravi projektno-tehnična dokumentacija, v naslednjih letih sledi izvedba. 

49 Ureditev obvoznic/ razbremenitev uvozov in izvozov iz AC Že vključeno POJASNILO: Glej točki 2.2.1.1. in 2.2.2.2. v ukrepu 2.2. Pretočnost in varnost prometa. 
50 Ureditev vzporedne povezave Sinja Gorica-Vrhnika Že vključeno POJASNILO: To funkcijo bo opravljala severna obvozna cesta, načrtovana v sklopu 

točke 2.2.2.2, a je za njeno realizacijo potrebna predhodna sprememba Občinskega 
prostorskega načrta. 

51 »Prepovedati Logatčanom, da vozijo skozi Vrhniko, naj se v Logatcu v Zapolju naredi obvoz na avtocesto! 
Ta krožni promet na uvozu AC ne bo rešil kolapsa na Vrhniki. Problem je drugje!« 

Pojasnilo POJASNILO: Za razbremenitev Vrhnike je potrebnih več ukrepov v izgradnjo obvoznih 
cest kakor tudi  prehod na druge nemotorizirane oblike prometa za potrebe dnevne 
mobilnosti, tako občanov Vrhnike kot tudi sosednjih občin. Del ukrepov v pristojnosti 
Občine Vrhnika je načrtovan s to strategijo znotraj strateškega področja 2 Prostorsko in 
prometno trajnostno urejena občina. 

52 Izboljšati prometno varnost na Robovi cesti, kjer se nahajata zasebni vrtec Vrhniška hiša otrok – 
montessori in VDC (postavitev hitrostnih ovir) 

Pojasnilo POJASNILO: Kratkoročno gre za splošni ukrep za umirjanje prometa v naseljih, ki je na 
ravni strategije predviden s točko 2.2.2 znotraj ukrepa 2.2. Pretočnost in varnost 
prometa. Konkretne pobude za postavitev ovir oz. drugih tehničnih rešitev so predmet 
rednih nalog občinske uprave. Srednjeročno je načrtovana  severna obvoznica. Po 
njeni izgradnji bo prišlo do bistvene razbremenitve, saj se bo Robova cesta lahko 
zaprla za tovorni promet.  

53 Omejitev hitrosti prometa skozi naselja – dodati tudi naselje Zaplana Smiselno 
upoštevano 

SMISELNO UPOŠTEVANO:  Ukrep se nanaša na vsa naselja v občini, kljub temu dodana 
tudi Zaplana. Glej točko 2.2.2.6. Ukrepi za umirjanje prometa skozi naselja (Drenov 
Grič, Mirke, Sinja Gorica, Stara Vrhnika, Strmica, Velika Ligojna, Verd, Vrhnika, Zaplana 
...) in izboljšanje varnosti v prometu. 

54 Preusmeritev tovornega prometa, ki poteka skozi naselji Janezova vas in Verd, na drugo relacijo: »Glede 
na to, da je to vaško jedro s konservatorskim načrtom za prenovo, se pričakuje da tovornega prometa 

Pojasnilo POJASNILO: Po izgradnji južne obvoznice bo v letu 2023 ukinjen  tovorni promet na 
Sternenovi cesti.  
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 PODROČJE/ SC Odgovor, pojasnilo 
potem v takem delu ni. Cesta je uničena, hrup in prah pa ne zasledujeta čistega in varnega bivalnega 
okolja.«  (Op. na območju je tudi šolska pot) 

55 Preusmeritev tovornega prometa, ki poteka mimo OŠ Antona Martina Slomška oz. Robove 
ulice/Delavskega naselja 

Pojasnilo POJASNILO: Glej odgovor 52.   

56 Povečanje števila parkirnih prostorov za stanovalce na Stari cesti in drugih strnjenih naselij v središču 
Vrhnike   

Pojasnilo POJASNILO: Občina Vrhnika predvideva urejanje javnih parkirnih površin znotraj točke 
2.2.3.2., medtem ko je urejanje zasebnih parkirnih prostorov dolžnost lastnikov 
objektov oz.  stanovanj. Kljub vsemu pa si Občina Vrhnika prizadeva pritegniti 
investitorje v gradnjo parkirnih garaž za reševanje problematike parkiranj tudi na 
stanovanjskih območjih.  

57 2.2.3.2. Opustitev umeščanja parkirišč v Retovju (prevelik poseg v mirno gozdno okolje) Pojasnilo POJASNILO:  Gre za urejanje obstoječega stanja 'divjega parkiranja', česar si želi tudi 
KS.  Parkirišče je na tem območju nujno, vendar mora biti primerno urejeno in 
primerne velikosti. V primeru, da parkirišča ne bo, bomo soočeni z neustreznim 
parkiranjem na travnikih. 

58 Ureditev parkirnih dovolilnic Pojasnilo POJASNILO: V okviru točke 2.2.3 je predvidena vzpostavitev parkirnih režimov, 
upravljanja in digitalizacije parkirišč v lasti Občine. 

 2.3 Trajnostno urejanje prostora, naselij in krajine 
59 Omejitev gradnje na naravovarstvenih in poplavnih območjih Barja (npr. Bevke) ter kakovostnih 

kmetijskih zemljiščih; usmerjanje poselitve na kraški svet Raskovca in proti kamnolomu 
Pojasnilo POJASNILO: Strategija je krovni razvojni dokument, ki predvsem usmerja prihodnje 

razvojno delovanje Občine Vrhnika kot institucije javne lokalne samouprave in 
vlaganje proračunskih sredstev. Strategija ne določa namembnosti prostora, saj je 
slednje predmet prostorske zakonodaje oz. priprave in sprememb Občinskega 
prostorskega načrta. Znotraj Strategije trajnostnega razvoja Občine Vrhnika 2030 
podajamo le generalne prostorske usmeritve kot del strateškega področja 2 Prostorsko 
in prometno trajnostno urejena občina, ki v veliki meri sledijo navedeni pobudi.  

60 »Na območju Zlatice se načrtuje nove bloke. Že sedaj se Zlatica duši v smradu, prav tako tudi Vrtnarija. 
Kako je mogoče, da se na tem območju načrtuje nove bloke? Tu ne gre za nikakršno logično prostorsko 
urejanje.« 

Pojasnilo POJASNILO:  Občina Vrhnika je v letu 2013 sprejela OPPN za stanovanjsko pozidavo 
Kralovše na Vrhniki, ki omogoča stanovanjsko pozidavo. Gre za pridobljene pravice 
lastnika zemljišča, ki jih ni mogoče spreminjati brez soglasja lastnika. Sedanjega 
lastnika smo posebej obvestili o problematiki smradu na tem območju. 

61 »Občina naj sprejme take prostorske akte, ki v Občini ne omogočajo delovanja podjetij, ki izvajajo za 
okolje potencialno škodljive dejavnosti.« 

Pojasnilo POJASNILO: Znotraj Strategije trajnostnega razvoja Občine Vrhnika 2030 podajamo le 
generalne prostorske usmeritve kot del strateškega področja 2 Prostorsko in prometno 
trajnostno urejena občina, ki se upoštevajo pri prihodnjih spremembah ali sprejemanju 
novih prostorskih aktov občine. Med usmeritvami je zapisana usmeritev, ki smiselno 
upošteva navedeno pobudo: »razvoj gospodarstva, vključno s turizmom, z 
upoštevanjem prostorskih, okoljskih, infrastrukturnih in družbenih omejitev, s tem da 
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 PODROČJE/ SC Odgovor, pojasnilo 
se dejavnosti prednostno umeščajo v za posamezno dejavnost ustrezne gospodarske 
cone in zasleduje trajnostno poslovanje«. Glej tudi odgovor 12. 

62 Hitrejše in odzivnejše spreminjanje OPN za potrebe širitve kmetijskih gospodarstev in njihovih 
dopolnilnih (tudi nekmetijskih) dejavnosti   

Pojasnilo POJASNILO: Postopek spremembe OPN je dolgotrajen zaradi zapletene prostorske 
zakonodaje. Hkrati je povezan z visokimi stroški Občine, zato je ekonomično, da se 
postopek vodi za večje število pobud hkrati, ki se zbirajo v daljšem časovnem obdobju. 

63 Poenostavitev postopkov za spremembo namembnosti tudi izven obstoječih območij (npr. za urejanje 
turističnih namestitev, odkupe starih stavb ...) 

Pojasnilo POJASNILO: Postopke določa področna zakonodaja, Občina jih poskuša voditi čim 
hitreje in proaktivno. Glej tudi odgovor 62. 

64 Postavitev več košev za smeti in pasje iztrebke, zlasti ob peš poteh Smiselno 
upoštevano 

SMISELNO UPOŠTEVANO: V točki 2.3.2.4 znotraj 2.3.2 Urejanje naselij in odprtih 
javnih površin dodani 'dodatni koši za pasje iztrebke'. Povečevanje števila košev za 
smeti ni splošna usmeritev, še zlasti ne v naravnem okolju. Obiskovalce se spodbuja, 
da smeti odnesejo domov oz. na mesta, kjer so za to urejeni zabojniki. 

65 Ukrep 2.3.2.2.: dodati vzpostavljanje zelene infrastrukture; redno čiščenje vodotokov Smiselno 
upoštevano 

SMISELNO UPOŠTEVANO: Vzpostavljanje zelene infrastrukture je že vključeno v 
dokument znotraj točke 2.3.2.2. Glej tudi odgovor 19. 

66 Ozelenjevanje javnih površin; ureditev parkov Že vključeno POJASNILO: Glej točko 2.2.5.2 v ukrepu 2.3 Trajnostno urejanje prostora, naselij in 
krajine. 

67 Sanacija deponij; ureditev propadajočih objektov (npr. Loka center – večinoma lastniški objekti, objekt 
pri knjižnici ...) 

Že vključeno POJASNILO: Glej točko 2.2.5.3. Degradirane površine v javnem interesu: odkupi, 
ozelenjevanje in revitalizacija, kjer smiselno z vidika vzpostavljanja javnih funkcij 
prostora, v ukrepu 2.3 Trajnostno urejanje prostora, naselij in krajine. 

68 Ureditev urbanih vrtov in skupnostnih sadovnjakov Že vključeno POJASNILO: Glej točko 2.2.6.2. Skupnostni urbani vrtovi v ukrepu 2.3 Trajnostno 
urejanje prostora, naselij in krajine. 

69 Vzpostavitev brezplačnega wi-fi omrežja po celotni občini Pojasnilo POJASNILO: Občina je pred leti s pomočjo evropskih sredstev vzpostavila brezplačen 
wi-fi v centru Vrhnike. S pocenitvijo podatkovnih prenosov in razvojem tehnologij 
menimo, da takšen ukrep ni več smiseln. 

70 Širjenje optičnega omrežja Pojasnilo POJASNILO: Občina Vrhnika se je odločila za relativno nizko odškodnino za investitorje 
v optično omrežje, kar jih spodbuja k širjenju in nadgradnji omrežja. Ponudniki 
optičnih omrežij sodelujejo tudi pri vseh prenovah in gradnjah občinske 
infrastrukture. 

71 Bolj transparentno načrtovanje umeščanja 5G omrežja – v soglasju z občani  Pojasnilo POJASNILO: Občina žal ni soglasodajalec v postopku razvoja in postavitve 5G omrežij.   
72 Ureditev in oživitev središča Vrhnike (npr. s prenovo dotrajanih objektov, znižanjem najemnin ali 

spremembe namembnosti v stanovanjske enote ...) 
Deloma že 
vključeno 

POJASNILO: Glej točko 2.3.2 Prenova mestnega jedra Vrhnika in točko 4.3.3.1 
Sofinanciranje obnov stavbne dediščine. Spremembe namembnosti v stanovanjske 
namene so smiselne tam, kjer to seveda prispeva k oživljanju območij in jih 
podpiramo skozi postopke sprememb OPN.  

73 Prizadevanja za izboljšanje izgleda pritličnih stavb na Vrhniki (gostinski objekti, trgovine, poslovni 
prostori) 

Pojasnilo POJASNILO: Zavedamo se potrebe po izboljšanju celostne podobe naselij, zato bomo 
nadaljevali s sofinanciranjem obnov stavb kulturne dediščine ter ukrepi za poenotenje 
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 PODROČJE/ SC Odgovor, pojasnilo 
zunanjega izgleda (npr. usmerjanje in ozaveščanje lastnikov o ustreznih načinih 
prenov in skladni podobi, nadaljnje odstranjevanje reklamnih panojev, uskladitev 
izveskov skladno s konservatorskim načrtom na zavarovanem območju, priprava in 
izvedba načrta celostne urbane opreme za podeželski prostor ...). Glej točko 2.3.1.3. 

74 Infrastrukturna ureditev naselja Zaplana: nove oglasne deske, novi smerokazi, oznake posameznih 
zaselkov (Strmca, Zaplana, Jerinov grič), koši za smeti, skupnostni objekt za srečevanje in druženje, 
prenova stavbe stare šole v sodelovanju s stanovalci, ureditev glavne ceste (popravilo, razširitev, 
preplastitev ...) – po možnosti dodati pločnik med cerkvijo na Zaplani in Miznim dolom, oznake za 
kolesarske in peš poti, postavitev poštnega nabiralnika pri cerkvi 

Smiselno 
upoštevano 

SMISELNO UPOŠTEVANO: Pod točko 2.3.2 Poenotenje celostne podobe urbane 
opreme in javnih odprtih skupnostnih prostorov je dodana nova aktivnost  2.3.2.5 
Zasnova in postopna izvedba celostne urbane opreme in urejanja odprtih javnih 
prostorov na podeželskem območju občine. V tem kontekstu aktivnost pokriva tudi 
pobude za posodobitev urbane opreme na območju Zaplane. Razvoj prometne 
infrastrukture  na območju Zaplane je del ukrepa 2.2., ki se nanašajo na celotno 
območje občine. 

 SC 3: ZADOSTNE IN PRIVLAČNE STORITVE ZA VSE GENERACIJE 
 3.1 Povečanje prostorskih zmogljivosti in krepitev lokalnih programov vzgoje in izobraževanja 
75 Ukrepa 3.1.1. in 3.1.2.: »Skrbna analiza potreb in potrebnih naložb za vrtčevske in šolske programe, 

glasbene in druge posebne programe ter njihove prostore. Da se tu enakovredno upošteva razpoložljive 
kapacitete, ponudbo in možnosti tako javnih kot zasebnih organizacij. Morda je premalo kvalitetnih 
programov za najstnike, najbolj ranljive generacije kraja. Hkrati je premalo ponudbe oz. pomoči staršem 
pri vzgoji najstnikov.« 

Že vključeno POJASNILO: V točki 3.1.1 se analizira tudi potrebe zasebnih organizacij, ki izvajajo 
javno veljavne izobraževalne programe OŠ in vzgoje otrok, pri morebitnih vlaganjih 
občinskih sredstev v naložbe tovrstnih  izvajalcev (točka 3.1.2) pa bo potrebno 
upoštevati veljavne predpise. S strategijo je bila prepoznana vrzel v ponudbi 
programov za najstnike, kar je naslovljeno skozi več aktivnosti, predvsem 3.2.4 
Mladinska politika, 4.1.2 Športna igrišča za mlade in 5.3.1 Program usmerjanja 
mladih v ustvarjalnost, podjetništvo in nove tehnologije. Pomoč staršem pri vzgoji 
najstnikov je možna vsebina institucij in društev znotraj koordiniranega 
Večgeneracijskega lokalnega programa (3.2.1) 

76 Sofinanciranje oddelkov z več gibanja/športa v obeh OŠ; sofinanciranje dela športnega pedagoga v vrtcih Smiselno 
upoštevano 

SMISELNO UPOŠTEVANO:  Pobudo je smiselno proučiti v sodelovanju z vrtcem in 
šolami. Smiselno smo dopolnili besedilo točke 3.1.4 (Promocija gibanja, športa in 
motorike), kjer naštevamo lokalne vsebine, pomembne za vzgojo in izobraževanje 
otrok v vrtcu in OŠ, medtem ko se načine izvedbe in dinamiko izvedbe dogovori v 
skladu s programi šol in finančnimi zmožnostmi Občine. 

77 Učilnice na prostem za obe OŠ Smiselno 
upoštevano 

SMISELNO UPOŠTEVANO: Učilnice na prostem so dodane kot del zunanjih površin šol 
in vrtcev (točka 3.1.2), v katere se v prihodnje vlaga skladno z analizo potreb (3.1.1). 

78 Preveritev možnosti vzpostavitve srednje šole v sodelovanju z občino Logatec Pojasnilo POJASNILO: Tematika srednje šole je bila obravnavana na več delavnicah in 
razgovorih v času priprave strategije. Ministrstvo, pristojno za izobraževanje, ne 
podpira širjenja mreže srednjih in višjih šol; nasprotno, v zadnjih letih manjše srednje 
šole koncentrira in združuje v močnejše srednješolske centre. V tem pogledu tovrstne 
ambicije zaradi nizke možnosti njene uresničitve nismo umeščali v strategijo, čeprav 
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 PODROČJE/ SC Odgovor, pojasnilo 
se zavedamo pomena lokacije srednje šole za razvoj občine in vključevanje mladih v 
lokalno okolje. 

 3.2 Medgeneracijski programi in prostori 
79 »Rokodelski dom ni primeren za medgeneracijski center« Pojasnilo POJASNILO: Rokodelski dom ni predviden za namene centra za starejše oz. dnevnega 

varstva starejših, ampak kot prostor za društva, NVO-je  ter neformalna srečevanja in 
druženja različnih generacij skozi večgeneracijske programe, ki jih izvajajo društva in 
javni zavodi. 

80 Ureditev prostora za skupnostno ustvarjanje (npr. ateljeji za mlade umetnike, razvijanje ročnih spretnosti 
...)  

Že vključeno POJASNILO: Glej točko 3.2.2. »Rokodelc« - Rokodelski dom kot skupnostni center: i) 
ureditev prostorov za delovanje društev in NVO s skupnimi prostori za neformalno in 
ustvarjalno druženje,  ii) upravljanje programov z  vključevanjem javnih zavodov in 
društev. 

81 Več raznolikih delavnic in dogodkov za vse generacije Že vključeno POJASNILO: Glej točko 3.2.3. 
82 Več aktivnosti za otroke in mladino Že vključeno POJASNILO: Glej točko 3.2.4. 
83 Prostor za prostočasno ustvarjanje otrok in mladine 
84 Vzpostavitev skupnostnih prostorov po KS s ciljem aktivacije in povezovanja krajanov Smiselno 

upoštevano 
SMISELNO UPOŠTEVANO: Skupnostne prostore po vaseh zagotavljajo in zanje skrbijo 
krajevne skupnosti, Občina pa jih pri tem podpira. Med splošne usmeritve ukrepa 4.3 
smo zapisali namero Občine Vrhnika, da  po načelu 'od spodaj navzgor' podpira 
pobude vasi po urejanju prostorov in programov, ki spodbujajo druženje, povezovanje  
in aktivacijo krajanov. 

 3.3 Dostopnejše socialno-varstvene in zdravstvene storitve 
85 Visoke cene stanovanj; izboljšati dostopnost občinskih stanovanj Že vključeno POJASNILO: Občinska neprofitna stanovanja: Glej ukrep 3.3.4. Občina bo v skladu s 

svojimi pristojnostmi ohranjala obseg in si prizadevala za dvig standarda obstoječega 
fonda občinskih stanovanj, pri čemer bo kontinuirano objavljala nove javne razpise in 
zagotavljala enakopravno obravnavo prijav.  

86 Preprečiti kakršnekoli zasebne interese pri dodeljevanju občinskih stanovanj 

87 Uvedba vrtnarjenja v domu starejših Pojasnilo POJASNILO: Gre za konkretno pobudo, ki se tiče ponudbe in razvoja programov Doma 
upokojencev Vrhnika kot javnega zavoda v državni lasti. Pobuda je konkretna in 
operativna, zato smo jo posredovali Domu upokojencev Vrhnika. 

88 Dodatne storitve in ambulante v ZD Smiselno 
upoštevano 

SMISELNO UPOŠTEVANO:  Ukrep 3.3. je bil v aktivnosti 3.3.1 Izboljšanje dostopnosti do 
zdravstvenih storitev dopolnjen in usklajen z vodstvom ZD Vrhnika. Predvsem je 
izpostavljen ukrep »Razvoj in širitev osnovne dejavnosti primarnega zdravstva, 
predvsem tistih programov, ki jih večina občanov najbolj pogosto potrebuje, učinkovito 
prilagajanje usmeritvam države ter vzpostavljanje nadpovprečno privlačnih pogojev 
dela za zdravstveno osebje s ciljem popolnjevanja delovnih mest v lokalnem zdravstvu.« 
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 PODROČJE/ SC Odgovor, pojasnilo 
89 Vzpostavitev javnih zobozdravstvenih ordinacij Smiselno 

upoštevano 
SMISELNO UPOŠTEVANO:  V splošnih usmeritvah je dodatno poudarjeno 
zagotavljanje celovite podpore Občine Vrhnika razvoju javnega zavoda na področju 
zdravja v občini. Za razvoj programov  glej odgovor 88.  

90 Simbioza otroških vrtcev in dnevnega varstva za starostnike Že vključeno POJASNILO: Preveritev možnosti medgeneracijskega pristopa (skupni prostori za 
varstvo in sobivanje otrok in starejših) pri nadaljnjih vlaganjih v izobraževalno in 
socialno infrastrukturo je predvidena v točki 3.1.1 in točki 3.3.2.4 Medgeneracijska 
hiša: proučitev izvedljivosti vzpostavitve novih oblik medgeneracijskega bivanja 
starejših in mlajših generacij.  

91 Ukinitev škodljivega wi-fi sevanja v vrtcih, OŠ in domu starejših Pojasnilo POJASNILO: Pokritost z omrežjem wi-fi v zavodih je v pristojnosti samih zavodov. 
92 Izgradnja novega doma starejših bližje centru Pojasnilo POJASNILO: Predvidena je proučitev dodatnih zmogljivosti v smislu t.i. 

Medgeneracijske hiše ter njene prostorske umestitve v OPN. Glej odgovor pod točko 
90. 

93 Prenova/ razširitev obstoječega doma starejših Smiselno 
dopolnjeno 

POJASNILO: V točki 3.3.2.3 je predvidena celovita prenova notranjih prostorov DU 
Vrhnika. Investicija je v pristojnosti države, ki je tudi ustanoviteljica javnega zavoda 
Doma upokojencev Vrhnika (2024). Ukrep enota DUV Stara Vrhnika je dopolnjen z 
odobreno namero države za ureditev dodatne dislocirane enote  institucionalnega 
varstva oseb z demenco. 

94 Decentralizacija oskrbe starejših Že vključeno, 
smiselno  

SMISELNO UPOŠTEVANO: Obstoječi ukrep 3.3.2 Varno lokalno okolje za starejše je v 
točki 3.3.2.1 razširjen s konkretizacijo novih oblik storitev na domu in širitvijo 
Prostofer prevozov za starejše in ranljive skupine. 

95 Prizadevanja za nadgradnjo ponudbe tržnih oskrbnih storitev (npr. trgovine z oblačili) Že vključeno POJASNILO: Glej razvoj storitev DEPO-ja, točka 1.3.1. 
 SC 4: AKTIVNA SKUPNOST 
 4.1 Infrastruktura za šport in rekreacijo 
96 Podpora športnim aktivnostim Že vključeno POJASNILO: Podpora raznolikim športnim aktivnostim je del rednih aktivnosti Občine. 
97 Redno vzdrževanje rekreacijskih površin   Že vključeno POJASNILO: Redno vzdrževanje rekreacijskih površin je del rednih aktivnosti Občine. V 

točki 4.1.2 predvideno Posodabljanje obstoječe in urejanje nove manjše 
infrastrukture za šport, rekreacijo in igro. 

98 Ureditev športnega parka, zunanjega bazena in večnamenske športne dvorane  Že vključeno POJASNILO: Glej točko 4.1.1 Celostna ureditev športnega parka Vrhnika. 
99 Ureditev dodatnih zunanjih igrišč/ športnih parkov (npr. na zgornji Zaplani) Že vključeno POJASNILO: V točki 4.1.2 predvideno Posodabljanje obstoječe in urejanje nove 

manjše infrastrukture za šport, rekreacijo in igro na območju celotne občine. 
100 Postavitev fitnesa v naravi Smiselno 

upoštevano 
SMISELNO UPOŠTEVANO: Točka 4.1.2.3 dopolnjena v Ureditev igrišč za mladino 
(skate, bike parki ...) in kombiniranih igrišč za mlade in starejše z rekviziti za različne 
športne in druge igre (šah, balinanje, tekaški program z gimnastičnimi objekti v naravi 
...).    
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 PODROČJE/ SC Odgovor, pojasnilo 
101 Postavitev miz za šah/ velikega šaha v športnih parkih Smiselno 

upoštevano 
SMISELNO UPOŠTEVANO: Glej odgovor 100.    

102 Ureditev prog za tek na smučeh v zimskem času Že vključeno POJASNILO: Glej ukrep 4.1.3.4. 
103 Ureditev tekaške proge z gimnastičnimi objekti Smiselno 

upoštevano 
SMISELNO UPOŠTEVANO: Predvideno po ukinitvi motornega prometa v Stari Maln. 
Glej ukrepa 4.1. in 6.1 ter tudi odgovor 100. 

 4.2 Raznovrstni programi za preživljanje prostega časa 
104 Spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja in druženja Že vključeno POJASNILO: Glej ukrep 4.2.1. 
105 Spodbujanje otrok in mladostnikov za sobivanje z naravo v središču mesta Vrhnika Pojasnilo POJASNILO: Občina s to strategijo poskuša zagotavljati spodbudno in kakovostno 

okolje za bivanje vseh generacij na območju celotne občine, vse v tesnem stiku med 
urbanim in zelenim naravnim zaledjem. Izpostavljeno tematiko še posebej  naslavljata 
ukrepa 2.3.2 Urejanje naselij in odprtih javnih površin (konkretno se bo v mestu 
povečal obseg zelenih rekrecijskih površin po rušitvi in sanaciji območja starega 
bazena)  in 2.3.3. Zeleno bivalno okolje sosesk znotraj strateškega področja 2 
Prostorsko in prometno trajnostno urejena občina. 

106 Podpora lokalnim društvom in organizacijam, ki ponujajo skupnostne aktivnosti (npr. društvo Joga v 
vsakdanjem življenju, »ki bi mu Občina lahko zagotovila primeren prostor za vadbo, kar bi zmanjšalo 
stroške za društvo in s tem tudi za tiste, ki vadijo«. 

Pojasnilo POJASNILO: Podpora raznolikim športnim aktivnostim je del rednih aktivnosti Občine 
– letni program športa. Občina že danes omogoča nizke najemnine društvom za 
organizirano športno vadbo, saj najemnina pokriva le stroške obratovanja (elektrika, 
voda ...), ne pa tudi stroška amortizacije in vzdrževanj. Poleg tega Občina Vrhnika s to 
strategijo zaradi pomanjkanja prostorov načrtuje izgradnjo dodatne športne dvorane.  

107 Skupna izobraževanja za delavce v športnih klubih Že vključeno POJASNILO: Glej ukrep 4.2.4. Opolnomočenje društev. 
108 Vključiti Inkluzivni park na sv. Trojici* – v smislu: 

- Primer dobre prakse na področju trajnostnega razvoja podeželja, kakovostnega preživljanja 
prostega časa vseh generacij, zlasti otrok in mladostnikov (»vzgoja za trajnostno in 
povezovalno prihodnost« ter odgovoren odnos do okolja, stik z živalmi, rekreacija v naravi ...), 
medgeneracijskega druženja in prenosa tradicionalnih znanj (skupni objekti za varstvo in 
sobivanje otrok in starejših, festival družin, kulturno-umetniški dogodki, raznolike delavnice in 
izobraževalni tabori – kongresni turizem za mlade ...), ohranjanja naravne dediščine in tradicij 
lokalnega okolja ... 

- Primer dobre prakse za oživitev, obogatitev in revitalizacijo sv. Trojice 
- Podpora za nadaljnji razvoj/ širitev dejavnosti (tudi na področju turizma) 

Smiselno 
upotševano 

SMISELNO UPOŠTEVANO: Inkluzivni park je uvrščen v ukrep 6.1 znotraj strateškega 
področja 6 Turistično močnejša občina. 

*»Prosim le, da se ne dovoli kar brezglavega širjenja tega parka, saj opažam, da se na Sv. Trojico uvaja vse 
več urbane opreme (mestne luči na hipodromu), kar pa ne sodi v tako lepo naravno okolje.« 

POJASNILO: Občina Vrhnika je v letu 2021 sprejela Odlok o Občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za območje Sv. Trojice na Vrhniki, ki omejuje posege na tem 
območju in hkrati določa urbano opremo. 

 4.3 Ohranjanje lokalne identitete in kulturne dediščine 
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 PODROČJE/ SC Odgovor, pojasnilo 
109 Okrepitev razvoja kulturnih dejavnosti Že vključeno POJASNILO: Glej ukrepa 4.2 in 4.3. 
110 Potujoča knjižnica Že vključeno POJASNILO: Glej točko 4.3.1.2. 
111 Vzpostavitev letnega prizorišča z odrom za izvajanje kulturnih aktivnosti Že vključeno POJASNILO:  Glej točko 4.3.1.3. 
112 Boljše informiranje občanov o možnostih pridobivanja občinskih subvencij za prenovo in oživljanje 

objektov stanovanjske/naselbinske dediščine; več finančnih sredstev za ta namen; manj administrativnih 
ovir (npr. PZI), zlasti za manjše prenove (»V kolikor je stavba zaščitena z zaznamkom stanovanjska/ 
naselbinska dediščina in bi si lastnik želel zamenjati le okna/streho, mislim, da ni potrebe po PZI. Je 
dovolj izpisek iz registra kulturne dediščine in ponudba izvajalca po izvedenih delih.«) 

Deloma že 
vključeno/ 
Smiselno 
dopolnjeno 

SMISELNO UPOŠTEVANO: 
- Dodano boljše informiranje o možnostih sofinanciranja prenov  v točki 

2.2.4.3. Usmerjanje in ciljno ozaveščanje javnosti, investitorjev in lastnikov 
nepremičnin v občini o smernicah prostorskega razvoja, urejanja prostora 
in prenov.  

- 4.3.4.1. Sofinanciranje obnov stavbne dediščine na območju občine: 
nadaljevanje programa. Razpis že do sedaj ni zahteval PZI, kljub temu 
dodano boljše informiranje o spodbudah in zmanjševanje administrativnih 
ovir občinskega razpisa pri manjših prenovah.  

113 Ureditev in oživitev Lenarčičeve hiše in okolice Že vključeno POJASNILO:  Glej točko 4.3.4.3. 
114 »Ideja – s pomočjo (evropskega) financiranja projekt medgeneracijskega povezovanja prenosa veščin, ki 

se jih potem uporabi, predstavi pri delu na lokalnih projektih.« 
Že vključeno POJASNILO: Že vključeno pod več ukrepov (podpora pobudam za ohranjanje 

nesnovne kulturne dediščine kot npr. raziskovalni tabori, študijski programi, raziskave 
in prenosi tradicionalnih znanj ...; prenos znanj in dobrih praks iz drugih okolij – 
projektne pisarne, konkretne rešitve za pametno skupnost, muzejska in galerijska 
dejavnost,  kmetijstvo in diverzifikacija malih kmetij, podjetniški ekosistem ...) in tudi 
v samo izvajanje strategije  (v smislu angažiranja občanov v razvojne ekipe v obliki 
praks in prenosa znanj). 

 SC 5: GOSPODARSKO ODPORNEJŠA OBČINA 
115 Pomanjkanje možnosti zaposlitev v občini Že vključeno POJASNILO: Pristojnosti Občine na področju razvoja gospodarstva in zaposlovanja so 

relativno omejene. Kljub temu bo Občina Vrhnika v novem razvojnem obdobju bolj 
načrtno pristopila k spodbujanju ustvarjanja novih delovnih mest za lokalno 
prebivalstvo, in sicer prek: 

- Spodbujanja notranjih podjetniških priložnosti (vzpostavitev inovacijsko-
podjetniškega ekosistema – pospeševalnika idej, programi strokovne 
pomoči in mikro spodbude za podjetniške iniciative v kmetijstvu in 
turizmu); 

- Zagotavljanja prostorskih pogojev za rast lokalnih podjetij z višjo dodano 
vrednostjo in trajnostno naravnanostjo. 

116 Podpora zaposlovanju občanov 

117 »Odpornejša bomo postali, ko bomo zagotovili dovolj dela/služb, odprtost na novosti, ki niso okolju 
ogrožujoče in bomo imeli dovolj kvalitetnega kmetijskega zemljišča.« 

POJASNILO: Zmanjševanje okoljskih tveganj in spodbujanje zelenega prehoda in 
trajnostnega delovanja gospodarskih družb na območju občine sta močni usmeritvi te 
strategije, tako v ukrepih na strateškem področju 1 Čisto in varno bivalno okolje kot 
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 PODROČJE/ SC Odgovor, pojasnilo 
tudi v SC 5 Gospodarsko odpornejša občina, seveda v okviru pristojnosti, ki jih ima 
Občina na tem področju. 

 5.1 Spodbujamo podjetniške iniciative v turizmu in kmetijstvu 
118 Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti na podeželju   Že vključeno POJASNILO: Glej točko 5.1.3. 
119 Spobujanje nakupovanja na lokalni tržnici in kmetijah Že vključeno POJASNILO: Glej točko 5.1.2. 
 5.2 Podjetniški ekosistem – pospeševalnik idej 
120 Vzpostavitev projektnega centra za mlade v starosti 15-25 let: »Prostor in vsebino mladi soustvarjajo 

skupaj z odraslimi mentorji. Center je za mlade odprt vsak dan. Prostor in mentorji mladim nudijo 
občutek pripadnosti in koristnosti, hkrati jih učijo projektnega dela in sodelovanja. Mladi se učijo svoje 
ideje pripeljati do izvedbe.« 

Že vključeno POJASNILO: S to strategijo Občina v naslednjih letih postopoma uvaja: i) spodbude za 
razvoj podjetništva v turizmu (5.1.1), ii)  spodbude za razvoj kmetijstva in pridelavo 
hrane (5.1.3), program usmerjanja mladih v ustvarjalnost, podjetništvo in nove 
tehnologije (5.3.1) in co-working v Rokodelcu (5.3.2), kjer bo možnost za izvajanje 
tovrstne strokovne podpore. 121 Spodbujanje kariernega razvoja mladih 

122 Strokovna podpora za mlade in nove podjetnike v obliki storitve – področje marketinga in prodaje 
(reklame, Google Ads, FB ads, oblikovanje, spletna stran) 

123 Večje spodbude za podjetnike (s.p., start-upi) in malo gospodarstvo Pojasnilo POJASNILO: Spodbude za zagonska podjetja dodeljuje država, zato Občina zaradi zelo 
omejenih pristojnosti in finančnih virov ne predvideva spodbud, razen za področje 
kmetijstva in turizma, kot je pojasnjeno pri prejšnjih pobudah 120-122. 

124 Izboljšanje prepoznavnosti lokalnih podjetij in obrtnikov, npr. z organizacijo sejmov Pojasnilo POJASNILO: Organizacija sejmov ni naloga Občine, niti njeni zavodi niso za to 
usposobljeni. Sta pa s strategijo predvideni nadgradnja  promocije najkakovostnejših 
lokalnih izdelkov s poreklom vrhniških podjetij, kmetij in rokodelcev ter njihova 
posredna promocija skozi turizem (glej točko  6.2.6. 'Odlično je, Vrhniško je') in tudi 
za lokalno prodajo na vrhniški tržnici (glej točko 5.1.4). 

125 Podpora razvoju zelenega gospodarstva in krožnemu gospodarjenju z naravnimi viri Že vključeno POJASNILO: Glej ukrep 5.2.3. 
126 Zmanjšanje administrativnih ovir Smiselno 

upoštevano 
SMISELNO UPOŠTEVANO: Zmanjševanje administrativnih ovir za občane in podjetnike 
v lokalnem javnem servisu je dodano v presečnem ukrepu 7.1, predvsem v smeri 
digitalizacije občinskih upravnih postopkov oz. e-uprave. 

 5.3 Poslovne površine za rast lokalnih podjetij 
127 Ureditev obrtno-industrijske cone (npr. po zgledu občine Logatec), vključno s prometno ureditvijo  Pojasnilo POJASNILO: V okviru razpoložljivih prostorskih in okoljskih možnosti je s strategijo 

načrtovana pospešitev aktivacije  in komunalnega opremljanja v OPN že opredeljenih 
območjih za  gospodarsko dejavnost (5 lokacij s skupaj cca 10 ha). Za razvoj nove večje 
cone po vzoru Logatca v občini Vrhnika zaradi številnih poplavnih in  zavarovanih 
območij narave ni prostorskih možnosti. Pomemben cilj občine v naslednjem 
desetletju je predvsem zagotavljati prostorske pogoje za rast  obstoječih podjetij, ki že 
delujejo v občini in so zavezana trajnostnemu delovanju. Občina Vrhnika pripravlja 
tudi projektno dokumentacijo in spremembo OPN za ureditev območja obstoječe 
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 PODROČJE/ SC Odgovor, pojasnilo 
obrtne cone POC pod Hruševco. Prav tako je v postopku spremembe OPN predvidena 
širitev obrtno gospodarskih dejavnosti na zemljiščih med AC in regionalno cesto 
Brezovica-Vrhnika in pogojno med regionalno cesto in opuščeno železnico. 

127 Privabiti več proizvodnih podjetij s sofinanciranjem dela stroškov Pojasnilo POJASNILO: Občina zaradi zelo omejenih pristojnosti in finančnih virov ne predvideva 
sofinanciranja dela stroškov naložb potencialnih investitorjev ali spodbud, razen za 
področje kmetijstva in turizma, kot je pojasnjeno pri prejšnjih pobudah 120-122. Glej 
tudi odgovor 127. 

128 Možnost najema poslovnih prostorov za izvajanje storitev za male podjetnike – s.p., zavodi ... (brezplačno 
ali z minimalno najemnino) 

Pojasnilo POJASNILO: S to strategijo Občina predvideva postopen zagon manjših prostorov za 
sodelo (angl. co-working), kjer bi omogočili  spodbudno  okolje in delovne postaje za 
potencialne podjetnike v ustvarjalnih, digitalnih, storitvenih in podobnih dejavnostih. 
Sofinanciranje najemnin pri tretjih osebah ni predvideno. 

 SC 6: TURISTIČNO MOČNEJŠA ZELENA DESTINACIJA 
129 Vključiti povezovanje različnih turističnih ponudnikov (gostinci, organizatorji dogodkov ...)  Že vključeno POJASNILO: Zavod Ivana Cankarja (ZIC) bo kot destinacijska management organizacija 

zagotovil tesnejše vključevanje, usmerjanje in usposabljanje turističnih ponudnikov 
na področju skupnega načrtovanja promocije, akcij, dogodkov in razvoja doživetij, vse 
s ciljem boljšega izkoriščanja notranjih sinergij turizem-kultura-kulinarika-kmetijstvo. 

130 »Vrhnika je na prekrasni lokaciji, obdana s prelepo naravo. Ni pa videti neke skupne smeri razvoja 
turizma, po občutku vsakdo rine v svojo smer.« 

Pojasnilo POJASNILO: Prav zato je s tem dokumentom predvidena vzpostavitev destinacijske 
skupine ponudnikov (točka 6.3.1) in na osnovi izhodišč te krovne strategije izdelava 
bolj operativnega načrta trženja in razvoja turizma in mikrodestinacij (točka 6.3.3.). 

131 »Glede na navedene turistične ambicije je finančni okvir na turističnem delu zelo skopo odmerjen.« Pojasnilo POJASNILO: Ukrepi so res zelo konservativno ocenjeni, a jih bo možno z usmerjenim 
delom oplemenititi z dodatnimi zunanjimi viri (npr. EU LAS, EU za turistično 
infrastrukturo...). 

132 »Ne bi več preveč delala na turizmu. Imamo ga dovolj. Dovolj dobro je kraj že "reklamiran". Prav je, da so 
turisti, vendar vseeno ne preveč.« 

Pojasnilo POJASNILO: Koncept razvoja turizma temelji na trajnostnem pristopu in iskanju 
ravnotežja z lokalnim prebivalstvom. V ukrepu 6.3 Upravljanje razvoja in trženja 
destinacije so podane usmeritve za razvoj nastanitvenih objektov v turizmu, kjer se 
občane in podjetja usmerja v vlaganja v manjše in kakovostne nastanitvene obrate. 

 6.1 Celostna ureditev mikrodestinacij – zelenih rekreacijsko-turističnih območij 
133 Ureditev naravnega kopališča na Bajerjih  Že vključeno POJASNILO: Že vključeno, glej 6.1.1 Bajerji Verd. V postopku je OPPN, ki  za navedeno 

območje predvideva tudi ureditev naravnega kopališča. 
 

134 Ureditev režimov uporabe na Bajerjih: ribolov, kopanje, veslanje, naravni rezervat ... Smiselno 
upoštevano 

SMISELNO UPOŠTEVANO: Dodana aktivnost »vzpostavitev režimov rabe območja  in 
izvajanja dejavnosti«.  

135 Ureditev turistično-rekreacijskega centra na Bajerjih Že vključeno POJASNILO: Glej točko  6.1.1. 
136 Ureditev glampinga na Bajerjih Že vključeno POJASNILO: Naložba v glamping je po naravi zasebna naložba.  
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 PODROČJE/ SC Odgovor, pojasnilo 
Občina Vrhnika pripravlja Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
ureditev turistično rekreacijskega centra na bajerjih v Verdu, na podlagi katerega bo 
možna določena oblika prenočišč. 

137 Obuditev mostiščarskega naselja Že vključeno POJASNILO: Že vključeno, glej 6.1.1 Bajerji Verd. Občina Vrhnika pripravlja Odlok o 
občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev turistično rekreacijskega centra 
na bajerjih v Verdu, na podlagi katerega bo možna prezentacija vsebin iz časa 
koliščarjev, v kolikor bo doseženo tudi soglasje nosilcev urejanja prostora. 

138 Ureditev Močilnika: sprehajalne poti, naravno kopališče ... Že vključeno POJASNILO: Glej točko  6.1.2. 
139 Oživitev sv. Trojice Že vključeno Glej ukrep 6.1.4. Sv. Trojica: nadgradnja ureditve za namen rekreacije in preživljanja 

prostega časa v naravi.  
140 Ureditev Ulovke kot celoletnega športnega središča (zimski športi – smučanje, kolesarjenje/ downhill, 

pohodništvo ...) 
Že vključeno POJASNILO: Glej točko  6.1.5. 

141 Celostna ureditev Starega Malna: ureditev zelenega kampa Pojasnilo POJASNILO: Naložba v kamp ima značaj podjetniške, torej zasebne naložbe. Občina 
Vrhnika podpira vse trajnostno zasnovane podjetniške pobude, tudi v turizmu, ki so 
skladne z zmožnostmi prostora in imajo tudi soglasje nosilcev urejanja prostora. 

142 Omejitev dostopa do Starega Malna z avtomobilom Smiselno 
upoštevano 

SMISELNO UPOŠTEVANO: Dodana aktivnost 'vzpostavitev režimov dostopa'. 

143 Vključiti projekt Zaplana above Ljubljana 1890, Green Experience: Pametna eko socialna vas  Smiselno 
upoštevano 

SMISELNO UPOŠTEVANO: Dodano v točki 6.1.5 Zaplana: Green Experience in druge 
trajnostne naložbe kmetij na območju Zaplane. 
 

144 Vključiti Inkluzivni park na sv. Trojici v smislu njegovega potenciala za kongresni (simpozijska srečanja 
mladih iz celega sveta) in družinski turizem 

Smiselno 
upoštevano 

SMISELNO UPOŠTEVANO: Dodano v točki 6.1.5. 

145 Podpora zasebnim pobudam, ki prispevajo k trajnostnemu razvoju podeželja in turizma, urejanju 
krajine, lokalni samooskrbi ... (poleg projekta Zaplana above Ljubljana in Inkluzivnega parka še: kmetija 
Logar, kmetija odprtih vrat Kuren, stara kmečka hiša Jelovc) 

Smiselno 
upoštevano 

SMISELNO UPOŠTEVANO: Dodano v točki 6.1.5 Zaplana: Green Experience in druge 
trajnostne naložbe kmetij na območju Zaplane. 
Spodbujanje razvoja podeželja  in iniciativ v turizmu in kmetijstvu je predvideno tudi s 
posebnimi spodbudami v okviru ukrepa 5.1. 

146 Ureditev učnih/tematskih poti, npr. proti Logatcu, nad Verdom, nad Starim Malnom, na Barju ... Npr. pot 
vodnih izvirov (ozaveščanje o pomembnosti ohranjanja vodnih virov) 

Smiselno 
upoštevano 

POJASNILO: Dopolnjeno je besedilo   točke  4.1.3 Rekreacija v naravi znotraj 
strateškega področja 4 Aktivna skupnost, ki jasneje opredeljuje odprtost občine za 
urejanje učnih in tematskih poti, ki so skladne z razvojnimi usmeritvami občine na 
področju turizma in rekreacije. 

147 Ureditev dostopa/ pohodne poti na Ljubljanski vrh Pojasnilo POJASNILO: Na Ljubljanski vrh že vodi markirana pot. 
148 Ureditev razglednih točk Smiselno 

upoštevano 
SMISELNO UPOŠTEVANO: Dodano v točki 4.1.3. 
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 PODROČJE/ SC Odgovor, pojasnilo 
149 Zip line/ downhill proga s Planine Pojasnilo POJASNILO: Zip line na območju Planine zaradi daljnovodov ni možen. 

Gorskokolesarske enoslednice se urejajo, težimo tudi k pridobivanju soglasij lastnikov 
in nosilcev urejanja prostora. Glej točko 4.1.3. 

150 Ureditev MTB proge Že vključeno Pojasnilo: Glej točko 4.1.3 in odgovor 149. 
151 Vzpostavitev parka z energijskimi točkami (npr. na Trojici in Tičnici, ki sta energijsko zelo močni) Pojasnilo POJASNILO: Občina Vrhnika je v letu 2021 sprejela Odlok o Občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu za območje Sv. Trojice na Vrhniki, ki predstavlja osnovo za urejanje 
območja. 

152 Ureditev etno vasi na Pokojišču (gradnja lesenih brunaric z enotnim izgledom) Pojasnilo POJASNILO: Občina spodbuja razvoj trajnostnega turizma na podeželju, tudi na 
Pokojišču,  ki je skladen s prostorskimi možnostmi. 

153 Veslaški center (vključno z izboljšanjem dostopa do reke za bencinsko postajo) Smiselno 
upoštevano 

SMISELNO UPOŠTEVANO: Točka 6.2.2. je razširjena z opredelitvijo vstopno/izstopnih 
mest v OPN, kar je eden od pogojev za izvajanje čolnarjenja na Ljubljanici. Naložba v 
veslaški center je po naravi podjetniškega značaja. 

 6.2 Razvoj produktov in doživetij 
154 Izdelava paketnih produktov in njihova promocija na turističnih sejmih Smiselno 

upoštevano 
SMISELNO UPOŠTEVANO:  Razvoj paketov je del razvoja produktov in doživetij, zato je 
smiselno pojasnjen uvod v ukrep 6.2. Predstavljanje na sejmih v tujini je smiselno v 
sodelovanju z STO oz. najmanj širšo regijsko destinacijo Ljubljana. Koncept trženja bo 
del ločenega podrobnejšega načrta razvoja in trženja turizma (točka 6.3.3. in 6.3.4). 

155 Ureditev plovnosti Ljubljanice Že vključeno POJASNILO: Glej  točko 6.2.2. 
156 Uvedba aplikacije, ki omogoča samostojno vodenje po znamenitostih (npr. Cankarjeva pot, arheološka 

pot, pot cerkva na Vrhniki)   
Smiselno 
upoštevano 

SMISELNO UPOŠTEVANO:  Tovrstna digitalizacija je del razvoja posameznega produkta 
oz. doživetja, zato je dopolnjen uvod v ukrep  6.2. 

157 Povečati prepoznavnost večjih lokalnih dogodkov (npr. Noč na Vrhniki) Že vključeno POJASNILO: V točki 4.2.2 pod strateškim področjem Aktivna skupnost je predviden 
ukrep “Izbor in nadgradnja reprezentativnih dogodkov (najmanj 2), pomembnih za 
prepoznavnost in identiteto občine, ter njihova vsebinska, trženjska in komunikacijska 
nadgradnja”. 

 6.3 Upravljanje razvoja in trženja destinacije 
158 Vključitev in ustanovitev vodilne destinacije, v sodelovanju z ZIC   Pojasnilo POJASNILO: Vodilne destinacije opredeljuje nacionalna raven (MGRT, STO) na podlagi 

določenih kriterijev (doslej število nočitev). Destinacija Vrhnika se bo morala 
povezovati s sosednjimi destinacijami, da bo dosegla kriterije vodilne destinacije. 
Slednji bodo z nastajajočo novo strategijo slovenskega turizma revidirani. Pomembna 
je proaktivna vloga ZIC kot destinacijske management organizacije v povezovanju z 
drugimi za pridobitev statusa vodilne  destinacije in s tem dostopa do dodatnih 
finančnih spodbud za razvoj turizma. 
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 PODROČJE/ SC Odgovor, pojasnilo 
159 Ohranitev Doživljajskega razstavišča Moja Ljubljanica Pojasnilo POJASNILO: Glej točko 4.3.2, kjer je za Doživljajsko razstavišče Ljubljanica predvidena 

proučitev možnih novih vsebin, upravljavcev, dogovor o upravljanju in vključevanju 
lokalnih deležnikov.  

160 Aktivnejša promocija mikrodestinacij in znamenitosti: Barje, Bistra, Planina, tematska pot Rupnikova 
linija na Zaplani ... 

Že vključeno POJASNILO: Promocija mikrodestinacij (z razvito ponudbo) se smiselno vključuje v 
promocijo destinacije. Koncept bo razvit v posebni strategiji razvoja in trženja turizma 
Vrhnike, ki bo nastal na podlagi tega razvojnega dokumenta. 

161 Promocija kolesarskega turizma na Barju Pojasnilo POJASNILO: Produkt  Ljubljanskega barja vključuje vse smiselne načine doživljanja, 
tudi s kolesom. Konkretizacija je del izvajanja. 

162 Sodelovanje s sosednjimi občinami Že vključeno POJASNILO: V točki 6.3.4 je predvideno sodelovanje na področju turizma s sosednjimi 
občinami regionalne destinacije Ljubljana in Zeleni kras. 

 SC 7: PAMETNA, VKLJUČUJOČA IN UČINKOVITA OBČINA 
 7.1 Digitaliziran, učinkovit in koordiniran javni servis 
163 Digitalizacija storitev občinske uprave (npr. priprava dokumentacije) Že vključeno POJASNILO: Postopno je predvidena digitalizacija upravnih postopkov/  e-uprava. Glej 

ukrep 7.1.  
164 »Prav tako, pa je metanje ogromnih količin javnega denarja v športni park neustrezno. To bi lahko rešili z 

evropskimi sredstvi, pa očitno nimate nobenega, ki bi to znal početi. Sramota!« 
Pojasnilo POJASNILO: V obdobju 2014-2020 znotraj OP Evropske kohezijske politike za občine 

(razen omejeno za mestne občine v okviru urbane prenove) ni bilo namenskih 
sredstev za vlaganja v športno infrastrukturo. V Načrtu za okrevanje in odpornost so 
napovedana sredstva za javno  turistično infrastrukturo. V kolikor bodo pogoji 
omogočali umeščanje kateregakoli izmed objektov Športnega parka na področje javne 
turistične infrastrukture, bomo navedena sredstva poskušali tudi pridobiti. Prav tako 
bomo izkoristili vse druge možnosti (npr. Eko sklad Nič-energijski objekti, Fundacija za 
šport ...). 

165 »Zamenjajte nesposobne občinske odločevalce in nehajte zaposlovati po sorodnih linijah na ZIC in Občini 
Vrhnika.« 

Mnenje POJASNILO: V občinski upravi OV in v ZIC ni nihče med seboj v sorodu. 

166 Proaktivno pridobivanje novih strokovnih kadrov Že vključeno POJASNILO: Predvidena je okrepitev občinskih služb  na področju najzahtevnejših 
razvojnih nalog (Ukrep 7.1).  

 7.2 Okrepljen dialog občina – občani 
167 »Občani bi po številkah sodeč želeli bolj sodelovati pri lokalnem razvoju.« Že vključeno POJASNILO: Drži. Glej ukrep 1.5.2. Okrepljen dialog Občina – občani: Občina bo v 

prihodnjem razvojnem obdobju nadgrajevala obstoječa komunikacijska orodja in 
uvajala nove načine ter področja vključevanja občanov, usposabljala in krepila službe 
za sodelovanje z občani ter preučila možnost zasnove učinkovitega modela 
participatornega proračuna. 
 

168 Boljše informiranje (npr. na občinski spletni strani) 
169 »Začnite poslušati pobude občanov in posameznikov z znanjem in izkušnjami.«  
170 Uvedba participativnega proračuna 
171 Več izmenjav mnenj (npr. izvedba anket ob načrtovanju pomembnejših projektov) 
172 »Od prejšnje "garniture" ste bolj zagreti. Več pokažete dobre volje in bolj je viden rezultat. Vendar občani 

občutimo, da vseeno delate marsikaj po svoje, ker se ne želite ukvarjati z nami.« 
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 PODROČJE/ SC Odgovor, pojasnilo 
173 Sekcija 'Pobude občanov' na občinski spletni strani; pobude nato pregleda občinski svet in odgovori 

pobudnikom 
Že obstaja POJASNILO: Glej https://vrhnika.si/za-obcane/vas-glas/  

174 Redni skupinski pogovori z županom Že obstaja POJASNILO:  Vsako sredo ima župan odprta vrata za občane, pogovori so lahko tudi 
skupinski.  

175 »Enkrat na tri mesece organizacija srečanja predsednikov krajevnih skupnosti z namenom izmenjave idej 
(kaj se je v preteklih mesecih dogajalo po krajevnih skupnostih) in povezovanja med krajevnimi 
skupnostmi.« 

Smiselno 
upoštevano 

SMISELNO UPOŠTEVANO: Srečanja s KS dodatno izpostavljena v poglavju Koordinacija 
znotraj ukrepa 7.1. 

 7.3 Razvojno in interesno povezovanje občine 
176 Povezovanje s sosednjimi občinami Že vključeno POJASNILO: Glej ukrep 7.3 Razvojno in interesno povezovanje občine. 
177 »Povezovanje z manjšimi deli občine in njihovimi prebivalci na redni ravni (npr. 3x letno), lahko tudi v 

digitalni obliki.« 
Že vključeno POJASNILO: Nadaljevanje in širjenje tovrstnih pristopov sodelovanja z občani je 

predvideno, v primeru podeželja pa tudi aktivnejša korodinacija s KS in spodbujanje 
razvoja turizma skozi mikrodestinacije. Glej ukrepa 6.1 in 7.3. 

 OSTALI PREDLOGI 
178 »Pred objavo naj bo lektorirano in izdano v formatu, ki podpira č, š, ž.« Pojasnilo POJASNILO: Lektura vseh trenutno še delovnih dokumentov  je predvidena. Žal je pri 

preoblikovanju delovnega dokumenta v manjšo velikost, primerno za splet in 
pošiljanje, prišlo do težav s šumniki, za kar se opravičujemo. 

179 »Angažirajte profesionalca z referencami.« Mnenje  Mnenje občana. 
180 Pogrešam kazalo (zaznamki v pdf) in povezave (reference links) med posameznimi deli dokumenta, ki bi 

olajšali skakanje sem in tja v dokumentu.« 
Pojasnilo POJASNILO: Hvala za predlog. Gre za zelo kompleksen dokument, za katerega smo se 

trudili, da ga prikažemo enostavno, strukturirano in tudi v grafični obliki. V 
nadaljevanju bomo poskušali tehnično izboljšati dokument. 

181 »Pozdravljam uporabo KPI, vendar bi bilo dobo imeti navedene tudi vse izhodiščne vrednosti. Tudi sama 
strategija doseganja ciljev je mestoma preveč splošna, nejasna in nedorečena.« 

Pojasnilo POJASNILO: Žal smo pri opredeljevanju KPI zelo omejeni z dostopnostjo ustreznih 
kazalnikov, ki bi merili želene spremembe in bili kontinuirano na voljo brez dodatnih 
finančnih stroškov. Pričakujemo, da bo izkušnja spremljanja kazalnikov v načrtovanem 
obdobju olajšala opredeljevanje ciljev naslednje strategije. 

182 »Spišite dokument na temelju izvedljivih pobud občanov.« Pojasnilo POJASNILO: Dokument povzema zelo veliko pobud občanov, posredovanih v začetni 
fazi spomladi leta 2021 ter nato preverjenih in nadgrajenih na delavnicah s fokusnimi 
skupinami in strokovnimi službami Občine. Strategija vključuje vse ključne razvojne 
vsebine, ki so opredeljene in izvedljive glede na današnje poznavanje razvojnega 
položaja z vidika sodelujočih deležnikov. Se pa zavedamo, da je  obdobje veljavnosti 
strategije dolgo, zato bo njeno izvajanje podvrženo številnim zunanjim okoliščinam in 
novim razvojnim situacijam, ki jih danes ni mogoče predvideti, a se jim bo potrebno 
premišljeno prilagajati. 

183 »Kdo odloča, kaj bo vključeno v trajnostni razvoj?« Pojasnilo POJASNILO: Končni dokument bo sprejel Občinski svet Občine Vrhnika, osnutek pa bo 
pred obravnavo pregledala strateška skupina za pripravo strategije, ki poleg župana 
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 PODROČJE/ SC Odgovor, pojasnilo 
vključuje tudi predstavnike svetniških skupin, direktorje ključnih javnih zavodov ter 
predstavnike gospodarstva in civilne družbe. 

184 »Koliko finančnih sredstev je oziroma bo namenjeno v strategiji trajnostnega razvoja občine Vrhnika?« Pojasnilo POJASNILO: Izhodišče za preverjanje finančne izvedljivosti je ocenjen proračunski 
razvojni potencial Občine v letni višini cca 5 mio EUR. 

185 »Zakaj na pobude občanov ne odgovarjate?« Pojasnilo POJASNILO: Vse pobude, posredovane v času javne objave delovnega gradiva 
strategije trajnostnega razvoja, so vključene v ta dokument, nanje so podani odgovori. 

186 »Kdaj je javna razprava in kako se je udeležiti?« Pojasnilo POJASNILO: Posebna javna razprava poleg te javne objave in zbiranja predlogov in 
pobud ni predvidena. Postopek priprave in sprejemanja strategije razvoja občine ni 
zakonsko predpisan, ampak sledi praksam drugih občin pri sprejemanju tovrstnih 
razvojnih dokumenotv.  

187 »Zakaj in kdo bo odgovoren, če se ne izgradi bazen in bodo sredstva porabljena za pokrita teniška 
igrišča?« 

Pojasnilo POJASNILO: Občina Vrhnika posluje transparentno in gospodarno, proračunska 
sredstva uporablja skladno z namenskostjo, kot jo določajo predpisi, in z vsakoletnimi 
proračuni, ki jih opredeli in sprejme občinski svet. 

188 »Uporabite gospodarski pristop vodenja občine Vrhnika z vključevanjem občanov in zasebnih pobud, ki 
občino nič ne stanejo.« 

Pojasnilo POJASNILO: Občino Vrhnika vodimo v smeri čim večje gospodarnosti, učinkovitosti in 
kakovosti storitev ter vključevanja občanov. Vsekakor pa obstajajo vrzeli in možnosti za 
napredek v različnih segmetnih ustroja javnega servisa, ki smo jih prepoznali in tudi  
naslovili s to strategijo.  

189 »Zakaj poskušate oživeti Ulovko, če je lastnik proti temu in ne bi vlagal dodatnih sredstev?« Pojasnilo POJASNILO: Po informacijah Občine lastnik območja ne nasprotuje vlaganjem v 
oživljanje območja, kot je začrtano s strategijo, v kolikor se pridobi ustrezen partner  z 
znanji in izkušnjami iz turistično-rekreacijske dejavnosti. 

190 »Nehajte krasti in se grebsti po javni lastnini!« Mnenje / 
191 »Osvobodite naš časopis cenzurne uredniške politike.« Mnenje /  
192 Zgledujte se po Ljubljani Mnenje POJASNILO: Občina Vrhnika v svojem delovanju povzema vse pozitivne prakse 

Ljubljane in drugih občin, ki jih je možno in smiselno prenesti v naše okolje. 
    

 SKLOP 2 DRUGE POBUDE PREJETE PO E-POŠTI (v opisih so podani povzetki) 
193 ROMAN STRGAR, Zdravstveni dom Vrhnika, e-pošta 4.2.2022 

Niso omenjene prostorske širitve ZD o katerih se dogovarjamo. Ni nobenega razmisleka v katero smer 
organizacijskih pristopov naj bi šlo zdravstvo na Vrhniki (zdravstveni dom, politika koncesij inpd.)  
Ni potrebno, da konkretno definiramo posamezne programe za potencialne rešitve. Nujno pa je, da se 
premišljeno odločimo o načinu organiziranja primarnega zdravstva in zagotavljanju osnovnih pogojev za 
ta razvoj – vsaj prostorskih.  
Sicer zelo pozdravljam strateški razmislek o razvoju naše občine. Ta dokument se mi zdi nekakšen 

Smiselno 
upoštevano 

1. SMISELNO UPOŠTEVANO: Točka 3.3.1 znotraj ukrepa 3.3 Dostopnejše socialno-
varstvene in zdravstvene storitve je dopolnjena skladno z dodatnimi razlagami in 
konkretnimi rešitvami, predlaganimi s strani vodstva ZD Vrhnika. Načelne 
usmeritve so podane v uvodu v točko. 
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 PODROČJE/ SC Odgovor, pojasnilo 
osnovni in splošen okvir, ki bi ga bilo potrebno operacionalizirati in izvleči osnovne komponente za 
katere bi prišli do konsenza na Vrhniki.  

194 DARJA GUZELJ, e-pošta, 10. 2. 2022 
1. Načrtovanih obnovah športnih igrišč nisem zaznala, da bi bilo športno igrišče OŠ Antona 

Martina Slomška Vrhnika omenjeno.  
2. Glede na to, da je Kolodvorska cesta predvidena za obvoznico, je potencialna nevarnost za 

naše šolarje, ki prečkajo to cesto pri prihajanju in odhajanju v šolo, zelo velika. To ne bo več 
varna temveč nevarna šolska pot. Podane tudi pobude za umirjanje prometa in opozorilo 
glede prejoda do vzpetine Hruševica, ki se koristi kot učno okolje v naravi. 

3. Medgeneracijsko bomo zagotovo sodelovali z novim dnevnim centrom, ko bo le ta v naši 
bližini zaživel.  

Smiselno 
upoštevano 

1. UPOŠTEVANO: Igrišča in druge zunanje površine pri šolah in vrtcih dodane tako v 
analizo kot v izvedbo pod točkama  3.1.1. in 3.1.2. znotraj strateškega področja 3 
Zadostne in privlačne storitve za vse generacije. Občina Vrhnika pripravlja 
spremembo OPN, v kateri bo predvideno povečanje stavbnega zemljišča za 
potrebe gradnje športnega igrišča. 

2. SMISELNO UPOŠTEVANO: Severna obvozna cesta predstavlja le ureditev 
obstoječe cestne povezave, ki je trenutno v pretežnem delu makedamska in na 
določenih delih že sedaj ne zadošča standardom. Promet želimo preusmeriti na 
rob poslovno obrtne cone, kar pomeni, da razbremenimo promet na navedenem 
območju. Pri načrtovanju se upošteva zagotavljanje varnosti šolskih poti in 
prehodov v naravno okolje. Dodano besedilo k točki  2.2.2. znotraj strateškega 
področja. Posamični ukrepi izboljšanja varnosti v prometu (signalizacija, 
omejevanje hitrosti ...) so predmet redne naloge Občine, v strategiji zapisani v 
smislu splošne usmeritve 'umirjanja prometa skozi naselja in izboljšanja 
prometne varnosti' v ukrepu 2.2 znotraj strateškega področja 2 Prostorsko in 
prometno trajnostno urejena občina.  

3. MNENJE: Izražena podpora k sodelovanju. 
195 Mag.  MILENA KONČINA, direktorica, URŠKA CVETKOVIČ in SIMONA MEDIC, socialni delavki, 

DOM UPOKOJENCEV VRHNIKA, e-pošta, 21.2.2022 
 
1. Strateški cilj 2: Prostorsko in prometno trajnostno urejena občina : Prehod v zeleno mobilnost: 

Ukrepi za izboljšanje mobilnosti gibalno oviranih oseb- pozor na to, da bodo pločniki dovolj široki, 
klančine ustrezne-položne, brez nagiba proti cestišču 

2. Strateški cilj 3:  Ukrep 3.2 Demografski pritisk na javni servis; predlog: V lokalnem okolju 
(sofinanciranje programa) omogočiti ločeno izvajanje storitev za starejše, ki ostajajo v svojem 
domačem okolju (storitve pomoči na domu, fizioterapijo in delovno terapijo na domu, varstvo 
dementnih oseb na domu, prevoze za starejše in gibalno ovirane ( ne glede na to, da Prostofer že 
deluje)).  

3. Ukrep 3.3: Enota DUV za dnevno varstvo na Stari Vrhniki; vzpostavitev centra aktivnosti za starejše/ 
medgeneracijsko center; povezovanje in sodelovanje z lokalnimi društvi in širše oziroma izvajanje 
aktivnosti skladno z željami, potrebami in zmožnostmi starejših.  

4. V prihodnje zgraditi enoto na območju Stare Vrhnika za osebe z demenco.  

Smiselno 
upoštevano oz. 
pojasnilo 

1. ŽE UPOŠTEVANO:  Glej ukrep 2.1.2.4 Ukrepi za izboljšanje mobilnosti gibalno 
oviranih oseb znotraj ukrepa 2.1 Prehod v zeleno mobilnost, dodatno tudi 
»Izboljšanje dostopnosti za osebe z ovirami v prometu, do javnih objektov in 
storitev kot del strateškega področja 3 Zadostne in privlačne storitve za vse 
generacije, ukrep 3.3., točka, 3.3.3. Socialna infrastruktura. Dodatno 
vzpostavljena povezava s področjem SC 2.  

2. SMISELNO UPOŠTEVANO: Dopolnjena točka 3.3.2 Varno lokalno okolje za 
starejše znotraj ukrepa 3.3 Dostopnejše socialno-varstvene in zdravstvene 
storitve. 

3. SMISELNO UPOŠTEVANO: Dopolnjeno »center aktivnosti za starejše« pri Enoti 
DUV za dnevno varstvo; sodelovanje in korodinacija vseh deležnikov je že 
opredeljena. 

4. SMISELNO UPOŠTEVANO: Enota DUV Stara Vrhnika je dopolnjena z oddelkom za  
osebe z demenco. 

5. SMISELNO UPOŠTEVANO: Dopolnjeno besedilo ukrepa. 
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 PODROČJE/ SC Odgovor, pojasnilo 
5. V OPN je prostorsko urejena namembnost za varovana stanovanja, DU Vrhnika lahko prevzame 

zagotavljanja nujnega klica in ponudba drugih storitev. Varovana stanovanja, bi zaradi 
zagotavljanja kontinuitete namembnosti morala dajati samo možnosti najema.  

6. Medgeneracijski programi in prostori: Ugodnosti za mlade in srednjo generacijo, ki bi pomagali 
starejšim ( s prevozi, družba na domu, laična pomoč v gospodinjstvu…), na primer: brezplačna 
članarina v knjižnici, ugodno ali brezplačna uporaba športnih kapacitet, kulturnih prireditev.. Učinki 
so večplastni: medgeneracijsko povezovanje, izboljšanje dostopnosti storitev za starejše ( in tiste, ki 
tega ne morejo plačati), boljša vpetost v lokalno okolje.  

7. Strateški cilj 4:  Trajnostno urejanje prostora naselij in krajine: Urejanje naselij in odprtih javnih 
površin:  senior parki v mestu, prilagoditev poti v parkih za gibanje z invalidskimi vozički in 
rolatorji. 

8. Infrastruktura za šport in rekreacijo: kombinirana »igrišča« za mlade in starejše ( igrala za otroke in 
vadbena orodja za starejše/senior park). 

9. Pregled in ureditev pešpoti glede na dostopnost za gibalno ovirane in starejše. 
 
Raznovrstni programi za preživljanje prostega časa: prilagoditev kulturne infrastrukture za ljudi s 
težavami s sluhom in vidom ter gibalno ovirane.  
 

6. SMISELNO UPOŠTEVANO: Dopolnjeno besedilo točke 3.2.1 v ukrepu 3.2 
Medgeneracijski programi in prostori. 

7. SMISELNO UPOŠTEVANO: Dopolnjeno besedilo točke 3.3.3 v ukrepu 3.3. 
Dostopnejše socialno-varstvene in zdravstvene storitve. 

8. SMISELNO UPOŠTEVANO: Dopolnjeno besedilo točke 4.1.2. v ukrepu 4.1 
Nadgradnja infrastrukture za šport in rekreacijo. 

10. ŽE VKLJUČENO: Upoštevanje pravila brez ovir – dostopnost za gibalno ovirane in 
starejše se upošteva pri vseh novih naložbah oz. se odpravlja napake pri 
obstoječih. Že vključeno v strategijo. 

 

196 Dr. BENJAMIN LUSKOVEC, e-pošta, 18. 2. 2022, razširjeno 26. 2. 2022 
Prosim vas za podporo pri spremembi OPN v okviru projekta Zaplana above Ljubljana 1890, Green 
Experience: Pametna eko socialna vas oz. kmetija in pri vključitvi projekta v Strategijo trajnostnega 
razvoja občine Vrhnika 2030. Želimo vlagati v razvoj ter v razširitev kmetije in dejavnosti na njej z 
usmeritvijo v trajnostni dediščinski turizem. Na območju želimo vzpostaviti tehnološko 
napredno samooskrbno»pametno eko socialno vas oz. kmetijo Zaplana above Ljubljana 1890; 
Green experience«, s poudarkom na varstvu narave, ohranjanju lokalnih tradicij, oživljanju kulturne in 
naravne dediščine ter atraktivno doživljajsko ponudbo z možnostjo nastanitve v inovativnih 
nastanitvenih lesenih objektih – skednju, kašči, seniku, ekološki vkopani hiši – zemljanki, 
itd. Gre za zaokroženo območje, ki se vsebinsko navezuje, dejavnosti na območju pa se vsebinsko 
in lokacijsko prepletajo, zato bi območje pametne eko vasi združili v 2 zaključeni enoti. Zaokroženo 
območje 1 obsega 3,84 ha, zaokroženo območje 2 pa 6,25 ha.  Kmetija Pr’Onegovčk spada 
zaradi strmega terena na prisojni in osojni strani pod območje z omejenimi možnostmi za 
kmetovanje (OMD-Gorsko višinska kmetija), za katerega je značilna zelo omejena uporabnost 
zemljišč, skrajšana vegetacijska doba, omejena uporaba standardne mehanizacije zaradi strmih nagibov 
in zožena možnost vzgoje primernih rastlin. Kmetija se zato za preživetje usmerja tudi v 

Smiselno 
upoštevano 

1. SMISELNO UPOŠTEVANO: Usmerjanje zasebnih podjetniških pobud v razvoj 
turizma (raznovrstnih kakovostnih namestitev, še zlasti turizma na kmetijah in 
podeželju, doživetij in tematske infrastrukture) in še posebej tistih, ki 
dopolnjujejo ponudbo zaokroženih mikrodestinacij z inovativnimi pristopi, kot je 
tudi model pametnih vasi,  je umeščeno v točko 6.1.5 znotraj ukrepa 6.1.  
Dodatno je podpora uvajanju koncepta pametnih vasi iin skupnosti izpostavljena 
v presečnem cilju 6, znotraj ukrepa 7.1. 
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 PODROČJE/ SC Odgovor, pojasnilo 
nekmetijske dejavnosti, predvsem v turizem in varstvo narave. Vzpostaviti želimo pametno eko 
socialno vas oz. kmetijo »Zaplana above Ljubljana 1890; Green Experience«. Njen program in potrebe so 
predstavljeni v opisu programskega koncepta.  
 
Ker je za razvoj takšnega inovativnega projekta poleg spremembe OPN, potrebna tudi podpora lokalne 
skupnosti si želimo, da bi nas občina Vrhnika z besedilom vključila tudi v Strategijo trajnostnega 
razvoja občine Vrhnika 2030: https://www.vrhnika.si/novica/strategija-trajnostnega-razvoja-obcine-
vrhnika-2030/  Iz te strategije smo ravno tako povsem izpuščeni. 
 
V okviru projekta Zaplana above Ljubljana 1890, Green Experience podpiramo tudi umestitev kmetije 
Logar (Mizni dol 1), kmetije odprtih vrat »Kuren«, stare kmečke hiše Jelovc  in Inkluzivnega 
parka v Strategijo trajnostnega razvoja občine Vrhnika. 
  
V priponkah boste našli tudi številna pisma podpore najvidnejših nacionalnih organizacij (KGZS, 
KIS, GIS, BF-UL, NRP Cerknica, ZIC Vrhnika, SEM dr. Marko Frelih, ZGS, TZS in SPIRIT) in 
tudidokument Deklaracija Zaplana 1890, ki so ga podpisali številni sovaščani Zaplane, ki imajo v 
lastništvu 500 ha zemljišč. 
  
Ob tej priložnosti ponovno podajamo tudi predlog za odkup celotne trase poti do hiše Marinčev 
Grič 47 od Občine Vrhnika in vpis neovirane uporabe poti lastnikom zemljišč. Prosimo vas 
tudi zarealizacijo transformacije obstoječe LP v okviru postopka spremembe OPN, ki bi nam 
lahko omogočala nadaljnje delo. Pobudo smo 15.10. 2021 oddali na občino Vrhnika po e-mailu in tudi 
priporočeno po pošti. 
 

197 Ožbe Šteblaj z ekipo mladih in mladih po duši ter podporo mnogih vrhniških družin, 
društev in posameznikov, 21.2.2022, e-pošta 
 
1. Zavedamo se, da ste že opazili naš trud in željo, da prispevamo k razvoju, programov in urejenosti 

okolja v naši kulturno in zgodovinsko bogati občini z mnogimi naravnimi danostmi. 
Zato podajamo predlog in prošnjo, da v Strategijo trajnostnega razvoja občine Vrhnika 
2030 pisno vključite tudi Inkluzivnim park, Zavod za izobraževanje in revitalizacijo 
okolja. Pod okriljem Inkluzivnega parka delujejo tudi Poniji s Klanca, želimo pa si, da se nam v 
tem zelenem "klinu" sredi mesta, v enotnem skupnem programu z dejavnostmi pridružijo še drugi 
lokalni akterji. 

Smiseleno 
upoštevano 

1. SMISELNO UPOŠTEVANO: Susmerjanje zasebnih pobud v razvoj turizma 
(raznovrstnih kakovostnih namestitev, še zlasti turizma na kmetijah in podeželju, 
doživetij in tematske infrastrukture) in še posebej tistih, ki dopolnjujejo ponudbo 
zaokroženih mikrodestinacij z inovativnimi pristopi, kot je tudi primer 
Inkluzivnega parka,  je umeščeno v točko 6.1.5 znotraj ukrepa 6.1.  
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 PODROČJE/ SC Odgovor, pojasnilo 
 
Po podrobnem pregledu Strategije trajnostnega razvoja občine Vrhnika 2030 smo prepričani, 
da je edino logično, da Inkluzivni park pisno vključite v sam dokument, saj smo prepričani, 
da ponujamo odgovore in rešitve na kar nekaj točk iz Strategije. Vse naše dejavnosti so namreč 
usmerjene prav v izobraževanje o trajnostnem razvoju, urejanju krajine na trajnostni način, trajnostnih 
pristopih v podjetništvu, smotrni rabi virov, krožnemu gospodarstvu, regeneraciji degradiranega okolja 
in ohranjanju biodiverzitete. 
 
Glede na to, da skozi naše programe in s pomočjo naših živali na lastne stroške urejamo že 
preko 10 ha javno dostopnih zelenih površin praktično v jedru mesta (vse te površine so 
kmetijsko zelo zahtevne za obdelovanje in bi se brez naših dejavnosti v kratkem vse v celoti zarasle z 
grmičevjem. Površine ki jih urejamo imamo v najemu od mnogih starejših kmetov, kot tudi od SKZG in 
SiDG), smo postali pomemben del tega kraja. O tem pričajo tudi številke, saj se naših dejavnosti 
tedensko(!) udeležuje preko 70 otrok in odraslih iz Vrhnike (pomladi in jeseni gredo te 
številke tudi prek 100 aktivnih uporabnikov na teden, posrednih obiskovalcev parka pa je 
še mnogo več). Med vikendi in tekom poletja nas obiskujejo družine iz cele Slovenije.  
 
Nedavno smo od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS najeli večje degradirano območje, ki je nekoč 
služilo kot vojaško vadbišče, mi pa ga bomo skozi naše dejavnosti regenerirali v zelen, javno 
dostopen izobraževalni, raziskovalni in rekreacijski trajnostno naravnan park. Tu imamo 
priložnost, da postanemo prva občina na svetu s takim parkom! V ta namen smo se že 
povezali s Fakulteto za Arhitekturo in Biotehniško fakulteto (obe Univerza v Ljubljani), s 
katerimi bomo na podlagi raziskav in strokovnega dela revitalizirali celotno območje.  
 

198 SLAVKO ČIČIMIRKO, MARIJA TRNOVEC, Kmetija KUREN, e-pošta, 26. 2. 2022 

Z tem dopisom bi se rad navezal na predlog posredovan s strani dr. Benjamina Leskovca in sicer Zaplana 
above Ljubljana 1890, Green Experience. Z vašo podporo bi nam omogočili razvoj novih turističnih 
produktov,ki bi še dodatno podprli dvig butične ponudbe na manjših kmetijah širom Vrhnike. 

Ideja je postavitev avtokampa ter glamping hišk med Kurenom ter Zaplano do katerih bi bil možen 
dostop z električnimi kolesi . Dodana vrednost bi bil razgled neposredno na Triglav kar bi še posebej 
povečalo zanimanje pri turistih. Avtokamp bi imel urejeno vso potrebno infrastrukturo za kar največje 
udobje gosta. 

Smiselno 
upoštevano 

1. SMISELNO UPOŠTEVANO: Usmerjanje zasebnih pobud v razvoj turizma 
(raznovrstnih kakovostnih namestitev, še zlasti turizma na kmetijah in podeželju, 
doživetij in tematske infrastrukture) in še posebej tistih, ki dopolnjujejo ponudbo 
zaokroženih mikrodestinacij z inovativnimi pristopi, kot je tudi opisana pobuda,  
je umeščeno v točko 6.1.5 znotraj ukrepa 6.1.  
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 PODROČJE/ SC Odgovor, pojasnilo 
V kolikor bi prišlo do realizacije projekta bi v ponudbo vključili tudi nočitve na kmetiji odprtih vrat 
Kuren,kjer lahko prenoči do 14 oseb. 

 Še posebej pa smo ponosni na električno ladjico Kuren katero bi prav tako radi vključili v projekt. 

Naša vizija se prične z začetkom vožnje z ladjico v središču Ljubljane,kjer poberemo potnike in se 
podamo proti Podpeči tam pa zamenjamo prevozno sredstvo in se z električnimi kolesi podamo proti 
Tehniškemu muzeju v Bistri. 

Vodič nas bi popeljal po muzeju potem pa dalje s kolesi proti najboljši kavi v mestu Na klancu k Cankarju 
. Po počitku sledi kosilo na kmetiji odprtih vrat Kuren po premoru pa sledi še ogled kmetije na 
Marinčevem griču. 

199 MODELARSKI KLUB VRHNIKA, 27.2. 2022 (izvleček pobude) 
Pošiljamo predlog k razvoju in Strategiji občine Vrhnika - Vzletišče Vrhnika.  
Naj omenim, da je letalstvo v občini Vrhnika prisotno že več kot 40 let, vendar zaradi nikoli realizirane 
ideje o lastni vzletno pristajalni stezi in morebitnem pripadajočem objektu ni nikoli prišlo na višji nivo.  
Vsa ta leta do sedaj smo gostovali po raznih letališčih od Postojne do Bovca, sedaj pa bi morda bil čas, da 
tudi v občini Vrhnika pristopimo k realizaciji lastnega vzletišča in morda nekoč tudi letališča.  
Že več let opažamo kako nivo tehnične kulture pada na več ravneh, naj omenim, da letalstvo kot tako ne 
more obstajati brez tehnike in podmladka, kar pa brez ustrezne infrastrukture to ni mogoče. Podobno se 
je dogajalo na področju letalskega modelarstva kateri predsednik Modelarskega kluba Vrhnika sem sam 
in na začetku moje poti in kot osnovnošolec nisem imel možnosti napredovati, saj v občini nismo imeli 
primernega kraja, kjer bi lahko osebnostno rasel. Samo svoji trmi in mojim najbližjim se lahko zahvalim, 
da smo uspeli Modelarski klub Vrhnika dvigniti na nivo kateri z ponosom rečem, da smo eden najboljših 
v Sloveniji in z več kot 70 člani iz vse Slovenije. Brez ustrezne infrastrukture to ne bi bilo mogoče kar mi 
samo potrjuje moje domneve in izkušnje iz preteklosti.  Mnogo staršev pripelje svoje otroke na 
modelarsko letališče, kjer nekateri od njih postanejo pravi modelarji, marsikdo pa pride po razni tehnični 
nasvet saj je tehničnega znanja resnično veliko.  
Naj samo omenim, da Ljubljana z več kot 250.000 prebivalci, ne premore enega samega modelarskega 
letališča, Vrhnika pa ga in imamo tudi mnogo ljubljanskih modelarjev kateri so člani.  

Smiselno 
upoštevano 

SMISELNO UPOŠTEVANO: Pobuda Modelarsko letališče s travnatim vzletiščem je 
smiselno uvrščena v ukrep 4.1, točka 4.1.2. 
 

 
 


