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 POBUDE PO STRATEŠKIH CILJIH   (op. Posameze pobude istega predlagatelja so 
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 RAZVOJNA VIZIJA  
1 Razvojni izzivi dobro povzemajo stanje v občini, dodali bi še nujnost umestitve izziva 

transparentnost in demokratičnost odločevalskih procesov (vladanja). 
https://danesjenovdan.si/lestvica-transparentnosti/ 

Marjan Goehelli, 
Izhodišča in zapis 
sestanka 13.5.2022 
(predstavnik civilne 
družbe in pripravljavci 
strategije) 

Upoštevano POJASNILO: Izziv 8 se dopolni tako, da se glasi: Pametno upravljanje razvoja, 
povezovanje in transparentno delovanje. Smiselno je dopolnjen tudi opis izziva. Med 
izbrane kazalnike je dodan kazalnik transparentnosti in odprtost občine s ciljem 
uvrstitve Občine Vrhnika med prvih 20 občin do leta 2030. 
https://danesjenovdan.si/lestvica-transparentnosti/ 

2 Revizija vseh izzivov z vidika dosledne implementacije 17 ciljev Trajnostnega 
razvoja družbe (Vrhnike). Najprej skrb za čisto okolje, potem pa še vse ostalo. 

Upoštevano POJASNILO:  
- Izdelana je analiza skladnosti strateških ciljev in ukrepov strategije s 17 cilji 

trajnostnega razvoja (angl. SDG) OZN. Glej matriko v sliki 16. 
- Raven skladnosti se med cilji razlikuje, saj je obseg pristojnosti in vpliv občine 

na določenih področjih trajnosti večji (npr. okoljska infrastruktura, osnovno 
šolstvo), drugje manjši (npr. socialni transferi za odpravljanje revščine, posegi v 
vodo).   

- Čisto in varno bivalno okolje je že sedaj opredeljeno kot zelo pomemben in prvi 
strateški cilj predmetne strategije občine. 

3 Trajnostni razvoj: Ime, pod katerim so obravnavane vsebine na področju katerih naj 
bi se Vrhnika razvijala se imenuje Strategija trajnostnega razvoja Vrhnike. V teoriji 
obstaja 17 ciljev, ki naj bi jih udejanjili v trajnostnem razvoju družbe. V strategiji 
trajnostnega razvoja Občine Vrhnika so nekatere tematike prezrte: odprava revščine, 
življenje v vodi in partnerstvo za doseganje ciljev. Našteti cilji so za občane zelo 
pomembni, zato si zaslužijo obravnavo v strategiji.   

Jernej Fefer, e-pošta, 
19. 5. 2022 

Smiselne 
dopolnitve 

4 Trajnostni cilji 
Dosledno je treba izvajati trajnostni cilj OZN št. 17 (Partnerstvo za doseganje ciljev), ki 
je določeno v teoriji o trajnostnem razvoju. 

Jernej Fefer, e-pošta, 
19. 5. 2022 

Že upoštevano V strategiji je okrepljeno področje partnerstva oz. dialoga med občino in občani – cilj 
SC7 – Ukrep 7.2. Glej tudi odgovore pod SC 7. 

5 Vizija leta 2030: celostna prometna ureditev (ureditev prehodov za pešce z ustrezno 
svetlobno signalizacijo, postavljeni pločniki z javno razsvetljavo, povezane kolesarske 
poti in pešpoti), izgradnja bazena (letno - zimski bazen), izgradnja glampinga, 
električni avtomobili, električne polnilnice, nov priključek na avtocesto na Lukovici, 
imenovan Dragomer-Lukovica 
Vizija leta 2040: uporaba izključno električnih avtomobilov, postavitev električnih 
polnilnic; železniška povezava » Skytrain« Ljubljana-Vrhnika 
Vizija - slogan Vrhnika 2030: »Pridite na odlično skodelico kave«,  »Cankar vabi« ali 
» Ivan Cankar vas z veseljem pričakuje« 

Maja Zorc, e-pošta, 
10.5.2022 

Delno 
upoštevano in 
pojasnilo 
 
 

POJASNILO:   
Vizija 2030: Konkretni predlogi do leta 2030 so že umeščeni v program ukrepov, 
prometna razbremeniteev Vrhnike je posebej izpostavljena tudi v viziji. Priključek na 
AC  - Dragomer-Lukovica je načrtovan v sosednji občini, zato ga v strategiji posebej 
ne izpostavljamo, tudi nima neposrednih finančnih posledic za proračun naše 
občine. Gre pa za pomembno naložbo, ki je tudi v interesu občanov občine Vrhnike, 
zato smo dopolnili prednostna interesna področja sodelovanja občine v ukrepu 7.3. 
– Sodobna medobčinska oz. regionalna prometna infrastruktura in trajnostna 
mobilnost. Vizija 2040: naštete dolgoročne vsebine smo smiselno vključili med 
usmeritve trajnostnega prostorskega razvoja k ukrepu 2.3.  
Slogani:  Strategije je osredotočena na vsa področja delovaja občine, zato smo 
izbrali motivacijski moto strategije (Občina na zelenem prehodu), ki v obdobju do 
leta 2030 predmnostno spodbuja občane, podjetja, društva k akciji na področju 
trajnostne preobrazbe. Vaši predlogi so primernejši za komuniciranje z obiskovalci v 
povezavi s posameznimi kulturnimi in turističnimi produkti in programi.  > 
Prenesti pobudo sloganov ZIC .  
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6 Vizija – večji poudarek na medgeneracijskem sodelovanju, Cankarju in 
Ljubljanici: Na Vrhniki naj se združita mladost in energija in odprtost za novo, z 
izkušnjami in vpogledom starejših. Tukaj se skriva največji potencial.  V viziji naj bo več 
Cankarja, več Ljubljanice. Vsebuje naj besedo »prijaznost« in tudi »zeleno stičišče 
Ljubljanskega barja in krasa«. Več mora biti v viziji tistega, kar je naša identiteta. 

Marjan Goehelli, 
javna razprava 
11.5.2022 

Smiselne 
dopolnitve 

POJASNILO:  
Smiselno sta dopolnjena sporočilo, razlaga in elementi vizije, posebej izpostavljeno 
prijazno, medgeneracijsko povezovanje, Cankar, pristno. 

6a Ohranite občino pristno in edinstveno Anketni list, knjižnica  
 SC 1: ČISTO IN VARNO BIVALNO OKOLJE  
 1.1 Zmanjševanje okoljskih in podnebnih tveganj  
7 Kemis – stran iz našega okolja Splet- anonimno Pojasnilo 

 
POJASNILO: Občina nima pristojnosti, da bi omejevala poslovanje gospodarskih 
družb. S trajnostno strategijo kot lokalna skupnost postavljamo jasne cilje in 
pričakovanja občanov po zdravem in kakovostnem okolju in nujnosti zelenega 
prehoda v vseh segmentih lokalne družbe, tudi v gospodarskih družbah. Z Ukrepom 
1.1 Zmanjševanje okoljskih in podnebnih tveganj med drugim nadgrajujemo v 
zadnjih letih začete okoljske aktivnosti kot je program 1.1.1. Zelena zaveza za 
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 zelo aktivno delovala, kar je zapisano tudi v točki 1.1.2 
Proaktivno lokalno spremljanje stanja okolja in podnebnih sprememb, v ukrepu  
2.3. pa postavljamo usmeritve za še bolj trajnostno naravnano prihodnjo prostorsko 
politiko. 

8 Emisije smradu 
Zanimajo me konkretne rešitve, ki (naj) bi pripomogle k izboljšavi zraka, oz. 
odpravi smradu. Čemu je namenjena aplikacija ObčinskiNOS? Glede na število prijav 
in kontinuiranem smradu očitno ničemer.  

Pia Vrhovec, e-pošta, 
28. 4. 2022 

Že upoštevano POJASNILO: Aplikacija ObčinskiNOS je prvi korak Občine Vrhnike, ki smrad na 
Vrhniki verodostojno ovrednoti in je podlaga za argumentiranje problematike 
smradu na Vrhniki državnim organom. Dnevnik je poročal, da je bilo na IRSOP v letih 
2018 in 2019 prijav cca 170: https://www.dnevnik.si/1042940563 
V letu 2021 smo s pomočjo Aplikacije ObčinskiNOS registrirali cca 1600 prijav, kar 
pomeni, da je problematika smradu pereč problem na Vrhniki, kar smo redno 
poročali na MOP. 
Verjamemo, da bomo uspeli dokazati, da gre pri Kompostarni Rosa za okoljsko 
nesprejemljive tehnološke procese in kršitve okoljske zakonodaje: 
https://www.dnevnik.si/1042985911 

8a Odprava smradu Anketni list, knjižnica 
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V okviru predloga dokumenta Strategije trajnostnega razvoja Občine Vrhnika 2030 
je »Čisto in varno bivalno okolje« opredeljeno kot prvi strateški cilj, znotraj ukrepa 
1.1. Zmanjšanje okoljskih in podnebnih tveganj tega pa predlaganih več aktivnosti, 
ki jih Občina v okviru svojih, sicer zelo omejenih pristojnosti na tem področju, lahko 
izvaja, kot npr. vpliv na državne institucije,  pridobitev statusa stranke v postopku 
izdaje okoljskih dovoljenj, lokalna zelena zaveza vseh ključnih deležnikov, 
usmerjanje prihodnjega prostorskega razvoja v trajnostno gospodarstvo. Za več 
glejte predlog Strategije, poglavje 3.4. in 3.4.1. 

9 Načrt sanacije okolja 
Ponovno smo pregledali 3.4. Strateški cilj 1: Čisto in varno bivalno okolje. Nikjer nisem 
našel ukrepa, ki bi izrecno opredelil načrt / program sanacije okolja v Občini. 
Predlagam, da se ta ukrep smiselno (oziroma izrecno) vnese. Utemeljitev: če takega 
načrta nimamo, potem nimamo pravega izhodišča za zeleno zavezo in za vse ostale 
ukrepe v okviru tega strateškega cilja. Tudi ne pravega temelja za pridobivanje državnih 
in evropskih sredstev v te namene. Še nekaj primerov kako to delajo drugje:  
http://www.sanacija-svinec.si/  
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.rtvslo.si/okolje/program-sanacije-meziske-doline-bo-potekal-se-dve-leti-
drzava-ze-namenila-skoraj-10-
milijonov/541319&ved=2ahUKEwiOwdi32472AhU4SPEDHQCgBO0QFnoECBMQAQ&usg=AovVaw3ICYL9ZdgJMbsfivh1nP4I 

Marjan Goehelli, 
koordinator JR 
Vrhnika 2030+ v 
imenu dela civilne 
družbe Vrhnika, e-
pošta, 18. 5. 2022 

Smiselne 
dopolnitve 

POJASNILO: Menimo, da je načrt oz. program sanacije okolja v občini smiseln, če k 
njegovi pripravi in izvedbi pristopi pristojno ministrstvo za okolje in prostor, ki ima 
za ta namen ustrezna pooblastila in mehanizme. V tem pogledu smo pobudo 
smiselno vključili ukrep 1.1.1. (npr.  23. ali 24. čLen ZoV, 75 . člen ZoV). 
 

10 Katere strokovne inštitucije oziroma organizacije ste vključili v načrtovanje 
varnostne politike? V strategiji je omenjena ureditev plovnost Ljubljanice, kako se 
bo zagotavljala varnost ljudem? 

Benjamin Svenšek, 
javna razprava 
11.5.2022 
 

Pojasnilo POJASNILO: Posebnih strokovnih služb nismo vključili. Iz obstoječih analiz,  
programov in zgodovine potreb smo opredelili dve ključni temi: i) preveritev 
izvedljivosti centra za zaščito in reševanje in ii) krepite služb za zaščito in reševanje. 
Konkretna vprašanja varnosti kot dela plovnosti Ljubljanice bodo obravnavana 
izvedbeno, v odloku o plovnem režimu. 

11 Podpiramo ukrep Dvig pripravljenosti na naravne, industrijske in druge 
nesreče, ki je povezano z rednim delovanjem Sistema zaščite in reševanja (ZRP) .  
• Vključiti sistem ZRP in vse njegove organizacije (CZ, GZV in tudi NMP, 

POLICIJA..) 
• Pri posodabljanju opreme pripraviti oceno ogroženosti za celotno obdobje 

strategije, saj lahko spremembe industrijske, bivalne ali prometne ureditve 
vplivajo na potrebo po specifični opremi in organiziranju ob nesrečah. 

• Pri preveritvi izvedljivosti gasilsko-reševalnega centra upoštevati 
spremenjene prometne ureditve, ki se že izvajajo ali so načrtovane. Kot primer 
idejne rešitve vidimo možnost širjenja na območju nekdanje vojašnice na Stari 

Civilna zaščita Občine 
Vrhnika 
Gasilska zveza 
Vrhnika, e-pošta, 
20.5.2022 

Pojasnilo in 
smiselne 
dopolnitve 

POJASNILO:  
- Proces se zaključuje, sistem ZRP in njegove potrebe so smiselno vključene v 

strategijo. 
- Predlagamo, da se pri izdelavi naslednje ocene ogroženosti  upošteva s to 

strategijo in z nadaljnjimi spremembami OPN načrtovane prostorsko-
poselitvene spremembe. 

-  K projektu gasilsko-reševalnega centra so dodane usmeritve glede upoštevanja 
novih prometnih ureditev in  ureditev logističnega mesta in poligona za 
izobraževanje enot. Lokacija Stara Vrhnika za gasilsko-reševalni center  je že 
opredeljena v OPN. 

- Dopolnjena opomba glede krepitve pripravljenosti po KS. 
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Vrhniki (Pismo o nameri med OV in MORS s katerim je občina pridobila zemljišča 
za potrebe PGD Stara Vrhnika). 

• Na Vrhniki manjka logistično mesto za izvajanje nalog ZRP v kriznih 
razmerah (npr. postavitev začasnih bivališč, logistika pomoči), ter poligon za 
izobraževanje enot. Skupaj z ZRP najti primerno strateško lokacijo. 

• Sočasno nadgraditi pripravljenost in izvedljivost nalog tudi v drugih KS, 
saj  z lokalnim delovanjem izboljšujemo učinkovitost na celotnem (bolj 
oddaljenih) območjih. Tu gre predvsem za razširitev gasilskih domov in njihovih 
zmogljivosti. 

• Vključitev sistema ZRP vidimo tudi pri točki 6.2.2 Ureditev plovnosti 
Ljubljanice. 

• Predlagamo, da se pripravi finančni načrt razvoja, delovanja in 
vzdrževanja. Pomembno z vidika pridobivanja virov iz RS in EU razpisov. 

- Okvirni finančni načrt strategije je opredeljen v prilogi 6.2 Izvedbeni načrt. 
Samo področje ZRP finančni načrt pripravlja na letni ravni v sklopu 
vsakoletnega proračuna. Menimo, da je navedeno zadostna podlaga za dostop 
do EU/RS virov. 

- V točko 6.2.2 dodano upoštevanje vseh vidikov (tudi varnostnega) in ustreznih  
služb pri pripravi strokovnih podlag in odloka o plovnosti Ljubljanici. 

 

 1.2 Nadgradnja okoljske infrastrukture  
12 Komunalno podjetje 

Govorite, da morajo javni zavodi skrbeti za stanje v občini. Po drugi strani govorite o 
tem, da bo potrebno prenavljati javno infrastrukturo. Imate podjetje v občinski lasti, 
Komunalo Vrhnika. Sam predlagam, da se komunalno podjetje krepi in da ostane tako 
kot je in deluje na področju prenove in dograditve komunalne 
infrastrukture. 

Marko Močnik, javna 
razprava 11.5.2022 

Pojasnilo POJASNILO: JP Komunalno podjetje Vrhnika d.o.o. ostaja in se bo krepilo za 
izvajanje gospodarskih javnih služb. KPV  je bila primarno ustanovljena za izvajanje 
gospodarskih  javnih služb kot so oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadne 
vode, ravnanje  s komunalnimi odpadki. Gradnja ni primarna dejavnost komunale, 
je njena tržna dejavnost. Kljub temu Občina Vrhnika že danes najema pri KPV pod 
pogoji Zakona o javnih naročilih, t.i. in-house naročilih za gradnje okoljske 
infrastrukture, če je ponudba konkurenča in KPV razpolaga z  zadostnimi 
zmogljivostmi izvedbo posameznega naročila. Navedeno se s strategijo ne 
spreminja. 

 1.3 Trajnostno gospodarjenje z lokalnimi komunalnimi odpadki in energijo  
13 V strategiji se omenja pristop Vrhnike v Zero Waste strategijo, krožno gospodarstvo, 

izboljševanje infrastrukture za zbiranje in odvoz komunalnih  odpadkov, razvoj DEPO-ja 
in podobno. Vse našteto ima skupni imenovalec, ki se imenuje Javno podjetje 
Komunalno podjetje Vrhnika d.o.o.. Predstavlja temelj tudi za izvajanje vsebin 
povezanih z vodo in energetiko. Če želimo učinkovito izvajanje naštetih 
vsebin je potrebno podjetje okrepiti, da postane močan igralec na področju 
trajnostnega razvoja kar je že bil. Trenutno je stanje podjetja slabo in je le bleda senca 
komunale, ki je bila med najboljšimi komunalami v Sloveniji, po določenih rezultatih 
pa v samem vrhu EU. Ukrepi: 
• Občina Vrhnika kot največja solastnica naj preneha nastopati iz pozicije moči. 

Jernej Fefer, e-pošta, 
19. 5. 2022 

Pojasnilo in 
smiselne 
dopolnitve 

POJASNILO: JP Komunalno podjetje Vrhnika d.o.o. ostaja in se bo krepilo za 
izvajanje gospodarskih javnih služb v podporo trajnostni preobrazbi občine.  
- Predlagani ukrepi, ki se nanašajo na način upravljanja in nadzora družbe so 

operativna naloga. Pri tem pa bi želeli izpostaviti, da je ena od ključnih podlag 
za transparentno delovanje KPV tudi nedavna uskladitev družbeniške pogodbe 
JP KPV z zakonodajo. S tem ustrezno vlogo skladno s predpisi v upravljanju in 
nadzoru dobivajo občinski sveti občin ustanoviteljic in nadzorni organ.  

- Predlogi za zmanjševanje nastajanja odpadkov, ki še niso bili zajeti v strategiji, 
so smiselno vključeni v točko 1.3.1 (čistost frakcij, izmenjave, novi materiali, 
brezembalažna trgovina.). 
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• Z imenovanjem kompetentnega direktorja z izkušnjami naj vzpostavi pogoje za 
delo. 

• 80 % vsakoletnega dobička naj v naslednjih 5 letih nameni krepitvi podjetja in 
njegovemu razvoju. Polovico od tega za razvoj trajnostnih vsebin. 

• Posebno skrb posvetiti izboljšanju čistosti frakcij, ozaveščanju v smeri 
zmanjševanja nastajanja odpadkov na izvoru, povezovanju z institucijami na 
lokalnem in državnem okolju.  

• Razvijati oziroma spodbujati nove programe kot je brezembalažna trgovina, lesni 
program v DEPOju, trgovino z rabljenimi oblačili in izmenjavo oblačil. 

 

14 Upravljanje plinovodnega omrežja 
Kakšni so argumenti za zamenjavo koncesionarja za plin? Argument zaradi varnosti ni 
na mestu. Občina naj dobro premisli ali je smiselno menjati koncesionarja. Če je 
nesposobno vodstvo tisto, ki si želi znebiti plina, potem je to nekaj drugega kot 
varnostni argumenti. 

Richard Beuermann, 
javna razprava 
11.5.2022 
 

Pojasnilo, 
dopolnitev  

POJASNILO:  Na predlog JPKPV, da ne more iz varnostnih vidikov zagotavljati, da bo 
oskrba s plinom varna in nemotena tudi v prihodnje ter da bo lahko financirala 
razvoj omrežja (brez dodatnega obremenjevanja občinskega prroračuna), je Občina 
Vrhnika pristopila k spremembi načina izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s 
plinom, t.j. z razpisom za ibro koncesionarja.  Navedeno je že predvideno s 
strategijo. 
Strategija dodatno opredeljuje zahtevo po varnem upravljanju, zanesljivi in 
racionalni  preskrbi ter zagotavljanju razvoja omrežja. 

15 1.2.1. Zagotovitev dolgoročno zanesljive vodooskrbe 
Na javni predstavitvi Strategije je bilo rečeno, da imamo na Vrhniki samo en vodni vir – 
Borovnica. Kaj je z vodnim virom Staje, ali ni več uporaben? 
Za manjšo porabo pitne vode predlagamo, da se v javne ustanove v obnovi ali izgradnji 
(šole, vrtci, zdravstveni dom…) umesti napeljava meteorne vode za toaletne prostore, 
zalivanje…in vso ostalo uporabo, kjer ni potrebna pitna voda. 

OOZ Vrhnika, e-pošta, 
20. 5. 2022 

Pojasnilo, 
dopolnitev 

POJASNILO: 
- Vodni vir Staje je površinski vodni vir in služi le kot rezervni vodni vir za 

posebne situacije. Občina Vrhnika potrebuje kakovostnejši in stabilnejši 
alternativni vodni vir. 

- Spodbujanje rabe deževnice pri novogradnjah je že opredeljeno v strategiji – 
glej točko 1.2.1 – mehki ukrepi. Dodan poudarek na javnih objektih.  

16 1.3.1. Uvajanje krožnega gospodarjenja z lokalnimi komunalnimi odpadki 
Nagrajevati poslovne subjekte in gospodinjstva, ki proizvedejo manj odpadkov od 
povprečja dejavnosti ali gospodinjstva. 

OOZ Vrhnika, e-pošta, 
20. 5. 2022 

Pojasnilo POJASNILO:  
Princip plačila odvoza in ravnanja z odpadki glede na količno je že uveljavljen, a je 
težava v merjenju, saj se sedaj kot merilo upošteva število oseb. S strategijo je 
predvideno uvajanje senzorike v sistem zbiranja odpadkov (glej ukrep 1.3.1.2) , ki  
omogoča večji nadzor nad dejansko količino odpadkov. Slednje se bo uvajalo 
skladno z razvojem tehnologij in zavestjo okolja.  

17 Sprememba lokalnega energetskega koncepta 
Svet se je po 24. februarju 2022 močno spremenil. Spremenil se je po tem, ko je 
Strategija Vrhnike 2030 že bila zaključena. Eden ključnih poudarkov in prednostnih 
nalog strategije bi morala biti razogljičenje Vrhnike v smislu manjše odvisnosti 
od plina ter drugih fosilnih goriv in večje splošne samooskrbnosti z 

Mojca Mele , Boštjan 
Nardin in ostali 
stanovalci soseske 
Vrtnarija na Vrhniki, ki 
podpirajo te vsebine:  

Smiselno 
upoštevano 

POJASNILO:  
- Nove energetske okoliščine nastale v času javne razprave smo dodatno vključili 

med izzive, bolj izpostavili potrebo po krepitvi energetske samozadostnosti. 
- Ukrep 1.3.2 smo smiselno dopolnili s presojo potrebe po novelaciji LEK. 
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obnovljivimi viri energije. Z ustreznimi ambicijami in vizijo Vrhnike na tem 
področju, ki se tudi sicer sklada z osrednjo vizijo zelene, naravne in trajnostne, je nujno 
proaktivno in takoj pristopiti k čimprejšnjemu razogljičenju (oz. konkretneje 
defosilizaciji) Vrhnike v smeri trajnostnih skupnosti in energetsko 
samozadostnih občin. Vsebina je le bežno obravnava  v ukrepu 3.4.3, točka 1.3.2.5: 
• Najprej oblikovati ustrezen energetski lokalni koncept (sonce, veter, 

lesna biomasa) po vzoru ali ustrezno prilagojeni obliki Občine Loški potok, ki je 
samooskrbna občina. Energetski koncept Vrhnike bi bil osnovni razvojni 
dokument na področju energetike, temelječ na podlagi državnih usmeritev in 
projekcij. 

• Eden od primerov doseganja energetske samooskrbnosti je torej 
gradnja skupnih sončnih elektrarn in postavitev skupnostnih 
hranilnikov. Tovrstni projekti so že na trgu in smiselno bi bilo, da jih Občina 
Vrhnika na ustrezen način sistemsko podpre. Vključujejo se gospodinjstva, ki so 
povezana v skupnost OVE, v kateri sodelujejo prebivalci večstanovanjskih stavb (ki 
jih je na Vrhniki veliko) in drugi, ki nimajo primerne strehe. Skupno sončno 
elektrarno zato postavijo na drugi stavbi, praviloma na območju iste 
transformatorske postaje. Postavijo se tudi skupnostni hranilniki. Pozitivna stran 
takih projektov je, da se skupnost lahko tudi bolj poveže med sabo, saj dobre 
prakse, po navedbah dr. Gubine, skupnost povezujejo (vir: rtvslo.si). 

• Podpora in promocija montaži filtrov prašnih delcev na izbrana 
zasebna kurišča, ki v strnjenih naseljih najbolj onesnažujejo 
zrak. Koncentracija delcev PM10 in PM2,5 so v strnjenih naseljih pozimi velika in 
negativno vplivajo na kakovost zraka in zdravje ljudi. Glavni vir the delcev so mala 
zasebna kurišča, kjer se uporablja trda goriva (drva, premog, peleti, …), 
izgorevanje poteka v neučinkovitih kurilnih napravah, zato je onesnaženje zraka 
občutno. Zeleni prehod ponuja rešitve tudi na področju onesnaženja zraka. 

Irena Pišek, Eva 
Ogrin, Vesna in Rok 
Ogrin, Urban 
Žnidaršič, Renata 
Struna, e-pošta 
županu,  
10.5.2022 
 

- Dodano je uvajanje OVE, vključno s sončnimi elektrarnami na novogradnje 
Občine Vrhnika, kjer racionalno glede na lego. Pri nameščanju elektrarn na 
obstoječe objekte smo pazljivi zaradi morebitnih poškodb, zamakanja in 
požarne varnosti ter tudi elektromagnetnega sevanja (na slednje pogosto v 
primeru vrtcev in OŠ opozarjajo starši). 

- Razširjen je nabor aktivnosti pri spodbujanju prehoda na OVE, še posebej v 
mikro in skupnostne sončne elektrarne in hranilnike energije (dodano). Pri tem 
izhajamo iz izhodišča, da Občina Vrhnika zagotavlja lokalne pogoje in okvir, 
medtem ko zainteresirani finančne spodbude koristijo iz nepovratnih sredstev 
RS, EU ter ugodnih kreditnih oz. JZP shem. 

- Dodana »aktivno spremljanje načrtov Elektro Ljubljana za okrepitev  
vzdrževanja in naložb v elektro-energetsko omrežje na območju občine«, saj 
slednje predstavlja ozko grlo pri krepitvi širjenja sončnih elektrarn. 

- Vključena »preveveritev izvedljivosti in učinkovitosti ukrepa Montaža filtrov za 
prašne delce«. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deževnica: Glej odgovor št. 15 

17a 1.3.2. Učinkovito upravljanje z energijo 
Na javne zgradbe čim prej umestiti sončne elektrarne oz. panele. Novogradnja v 
športnem parku bi to morala obvezno imeti in biti samozadostna z oskrbo električne 
energije (poraba bo verjetno velika za bazen…) 

OOZ Vrhnika, e-pošta, 
20. 5. 2022 

Smiselno 
upoštevano 

17b Spodbujanje uporabe fotovoltaike in deževnice Anketni list, knjižnica Smiselno 
upoštevano 
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18 Odprava svetlobnega onesnaževanja Anketni list, knjižnica Pojasnilo POJASNILO: V delu javne razsvetljave je že predvideno postopno uvajanje pametne 
javne razsvetljave (točka 1.3.2.3), ki z regulacijo prispeva k zmanjšanju svetlobnega 
onesnaževanja. Vsa ostala osvetlitev se mora izvajati skladno s predpisi. 

 SC 2: PROSTORSKO IN PROMETNO TRAJNOSTNO UREJENA OBČINA  
 2.1 Prehod v zeleno mobilnost  
19 2.1.2. Širjenje omrežja za kolesarje in pešce 

Površine za pešce in kolesarje urediti tako, da bodo uporabne. S tem je mišljeno 
primerno hodne in vozne površine in ne tako kot je sedaj – droben pesek na debelo, da 
se pri hoji, vožnji s kolesom ali vožnji otroškega vozička udira. 

OOZ Vrhnika, e-pošta, 
20. 5. 2022 

Pojasnilo POJASNILO:  Širjenje omrežja za kolesarje je predvideno na več ravneh: državne, 
regionalne, lokalne. Izvedbena pobuda  je posredovana Oddelku za okolje in 
komunalo. 
 

20 2.1.3. Nadgradnja JPP in sistema lokalne mikro mobilnost 
• Obvezno se dogovoriti z LPP, MOL in Občino Log-Dragomer ter ostalimi 

morebitnimi deležniki za vožnjo mestnega avtobusa do Vrhnike.  
• Urediti izposojo koles od parkirišč na periferiji do centra mesta. 
 

OOZ Vrhnika, e-pošta, 
20. 5. 2022 

Pojasnilo, 
smiselno 
dopolnjeno 

POJASNILO:  
- Točka 2.1.3.1 je razširjena na »spodbujanje LPP in prevoznikov v 

medkrajevnem prometu k prožnejšemu prilagajanju linij in frekvenc potrebam 
občanov«, saj gre za trajno nalogo prilagajanja frekvenc in linij potrebam. 

- Po vzpostavitvi sistema izposoje koles se bo mreža širila skladno s potrebami 
občanov. 

21 Avtobusna  povezava Ljubljana-Vrhnika 
Upam, da bo avtobusna povezava na relaciji Ljubljana-Vrhnika (medkrajevna avtobusna 
linija številka 47 ostala še naprej. V medijih sem dne 04.05.2022 namreč zasledila 
naslov: »Bodo občine blizu Ljubljane, kot so Vrhnika, Ivančna Gorica in Logatec ostale 
brez teh avtobusnih povezav s prestolnico?«) 
 

Maja Zorc, e-pošta, 
10.5.2022 

Pojasnilo, 
smiselno 
dopolnjeno 

POJASNILO:  Predvidevamo, da je vprašanje povezano z odločanjem države o 
podeljevanju novih koncesij za medkrajevni avtobusni promet. Po naših 
informacijah je postopek v teku. 
V strategiji smo točko  2.1.3.1 razširili na »spodbujanje LPP in prevoznikov v 
medkrajevnem prometu k prožnejšemu prilagajanju linij in frekvenc potrebam 
občanov, prednostno na relaciji Vrhnika-L jubljana in povezavah Vrhnike s 
podeželjem. 

22 Spodbujati in pospeševati prehod na električna vozila in razvoj električnih polnilnic. Maja Zorc, e-pošta, 
10.5.2022 

Pojasnilo POJASNILO: Razvoj mreže polnilnic in postopen prehod vozil občinske uprave in 
zavodov na e-vozila je predviden v ukrepu 2.1.4 

 2.2 Pretočnost, varnost in umirjanje prometa  
23 Železniška postaja Ljubljana-Vrhnika (s postajo na Lukovici, Logu, Drenovem 

griču) – bazen 
Ponovna izgradnja železniške povezave Ljubljana – Vrhnika : Vrhnika je bila 
vse do 16.01.1966 povezana z železniško povezavo, ki so jo zgradili leta 1899 in leta 
1934 podaljšali do postaje Vrhnika trg v središču Vrhnike. Proga je bila dolga okoli 19 
km. Potniški vlaki, ki so iz Ljubljane do Vrhnike vozili 38 minut so ustavljali na postajah 
in postajališčih: Ljubljana, Brezovica, Lukovica, Log, Drenov Grič, Vrhnika in Vrhnika trg.  
Glede na količino dnevnih migracij na tem delu, bi bila izgradnja te povezave za 
marsikoga izjemno dobra, hkrati pa bi umirila naraščanje prometa na avtocesti med 

Splet- anonimno- 2x 
Maja Zorc, e-pošta, 
10.5.2022 

Pojasnilo, 
smiselno 
dopolnjeno  

POJASNILO:  Vzpostavitev stare železniške proge med Vrhniko in Ljubljano je v 
državni pristojnosti, a je zaradi delne pozidanosti koridorja malo verjetna. Država je 
nedavno izdelala tudi študijo uvedbe železniške povezave, ki naj bi bila 
nerentabilna. Glede na poznane prioritete RS in neumeščenost trase v prostorske 
dokumente uvedba železnice do leta 2030 zato ni realna.  
Kljub temu pa se strinjamo, da je dolgoročno potrebno razmišljati o sodobnem 
železniškem sistemu tudi na južnem delu Ljubljanske urbane regije, zato smo 
navedeno usmeritev dodatno zapisali : 
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Ljubljano in Vrhniko, ki v konicah ne zmore sprejeti tolikšne količine pločevine. Proga 
bi bila kot podaljšek mestne železnice iz Ljubljane in to je tudi vizija razvoja omrežja 
primestnega železniškega potniškega prometa. Mestne železnica je lažje izvedljiva, 
ugodnejša in cenejša 

- Med Usmeritve trajnostnega prostorskega razvoja občine Vrhnika, ki se 
upoštevajo pri spremembah ali sprejemanju novih prostorskih aktov: 
»omogočiti uvajanje novih oblik mobilnosti in povezljivosti Vrhnike kot so hitra 
železniška povezava, elektrifikacija prometa, brezpilotna vozila...«, 

- Med prednostna interesna področja sodleovanje občine z drugimi občinami in 
v regiji. 

24 Izgradnja avtocestnega priključka na Lukovici - avtocestni priključek 
Dragomer- Lukovica bo pripomogel k lažji pretočnosti tudi za prebivalce 
občine Vrhnika Analize DARS-a kažejo, da se promet na avtocesti povečuje. V letu 
2019  je odsek primorske avtoceste med Ljubljano in Vrhniko povprečno prepeljalo 
64.926 vozil na dan. Zaželen bi bil dodatni pas.  

Maja Zorc, e-pošta, 
10.5.2022 

Pojasnilo POJASNILO: Naložba je v pristojnosti države in na območju sosednje občine, sicer 
tudi v interesu Občine Vrhnika. Glej odgovor pobudo 5. 

25 Varnost v prometu 
Na začetku Stare Vrhnike (takoj po križišču) je nujno potrebna izgradnja ležečega 
policaja, omejitve hitrosti na 30 ter pločnika še na desni strani. Ob najbolj prometnih 
urah šolarji odhajajo in se vračajo iz šole. Zaradi neustrezne prometne ureditve so 
ogrožena njihova življenja, kakor tudi življenja drugih stanujočih v tem predelu. Stanje 
pa se bo z asfaltiranjem Tankovske ceste še bistveno poslabšalo, da poletnih zamaškov 
sploh ne omenjamo. Življenje tu je nemogoče in nevarno. 

Splet- anonimno Pojasnilo 
 

POJASNILO: Izvedbeni predlog. Konkretne pobude za postavitev ovir oz. drugih 
tehničnih rešitev so predmet rednih nalog občinske uprave. >Posredovano 
Oddelku za okolje in komunalo 
Sistemsko  je na ravni strategije predvidena aktivnost v  točki 2.2.2 znotraj ukrepa 
2.2. Pretočnost in varnost prometa. Srednjeročno je načrtovana severna obvoznica. 
Po njeni izgradnji bo prišlo do bistvene razbremenitve, saj se bo Robova cesta lahko 
zaprla za tovorni promet.  
 26 Izgradnja ležečega policaja, pločnika na desni strani cestišča, omejitev prometa na 

30 km/h na Stari Vrhniki takoj po križišču pred Upravno enoto. Gibanje tu je nevarno, 
še posebaj za šolarje, kakor tudi za druge pešce. 

Splet- anonimno 

27 Želela bi izpostaviti nekaj predlogov, in sicer: 
- Varne šolske poti in varne kolesarske steze ter pešpoti, 
- Omejitev hitrosti in umirjanje prometa s postavljenimi radarskimi tablami “Vi 

vozite”. 

Maja Zorc, e-pošta, 
10.5.2022 

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 in s točko 2.1.2 Širjeje omrežja za kolesarje in pešce.  >Posredovano 
Oddelku za okolje in komunalo 

28 2.2.3. Aktivna parkirna politika 
Parkirišča na obrobje mesta, vožnja v mesto s kolesi, LPP, prostofer za 
starejše…Zelenico v centru mesta ohraniti kot zeleno površino in ne kot parkirišče. 
Razne študije so pokazale: več parkirišč = več prometa, več voznih pasov = več 
prometa. 
  

OOZ Vrhnika, e-pošta, 
20. 5. 2022 

Pojasnilo POJASNILO: Občina skladno s Celostno prometno strategije sledi konceptu 
zmanjševanja motornega prometa, še posebej  v mestnem jedru, a gre za večplasten 
proces, ki je pogojen z več sočasnimi dejavniki in ukrepi  (izgradnja obvoznic in večja 
varnost za kolesarje in pešce, spreminjanje navad občanov, sprememba parkinih 
režimov, raba P+R Sinja Gorica...), ki so zajeti v predlogu strategije pod 2.1 Prehod v 
zeleno mobilnost in 2.2. Pretočnost, varnost in umirjanje prometa. Kljub temu pa  
bo na območju velikih generatorjev prometa (OŠ, zdravstveni dom..) potrebno 
pristopiti k novim režimom (kratkotrajnejše parkiranje) in ustreznejšim/ dodatnim 
parkirnim površinam. V tem pogledu smo na podlagi številnih pobud občanov iz 

29 Zakaj pri slaščičarni Berzo, kjer je ena redkih zelenic nameravate zgraditi 
parkirišče? To ni trajnostno, ne pametno, ne sodobno… Krčiti bi morali parkirne 
prostore, imeti več zelenih površin, mi pa dajemo elitne lokacije za parkirišča. 

Andrej Markovič, 
javna razprava 
11.5.2022 

Pojasnilo 
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okolice Vrhnike naročili strokovno  preveritev možnih prostorskih rešitev za parkirne 
površine, ki so trenutno v gradnji. 

 2.3 Trajnostno urejanje prostora, naselij in krajine  
30 Prostorski razvoj podeželja 

Na vas se obračam z vprašanjem v zvezi s podeželjem.  Na Staro Vrhniko sem se 
preselila pred 17 leti, 2005. V tem času se je vas zelo spremenila. Če bo šlo z istim 
tempom naprej, to ne bo več vas ampak predmestje Ljubljane. Najprej se izgubi 
identiteta, izgled vasi potem pa tudi vse kmetije in kmečko življenje, ki nas v resnici 
drži pokonci. Tega se ljudje ne zavedajo.Smernice za gradnjo na vasi so ušle iz 
kontrole. Zunanji videz kraja je popačen, degradiran v črno bele hiše.  Smo to imeli 
v smernicah zadnjih 15 let?  Koliko je še ostalo kmetij in koliko jih bo čez 
10 let?  Nihče si ne želi digitaliziranih kmetij, kjer se izgubi, izumre še zadnji stik, dotik 
z zemljo ter znanje, ki se je prenašalo iz roda v rod.  

Simona Ogrin,  12. 5. 
2022, e-pošta,  

Pojasnilo, že 
upoštevano 

POJASNILO:  
Prostorske in arhitekturne usmeritve za oblikovanje in izgled objektov na podeželju 
so ustrezno opredeljene v OPN občine (npr. v večjem podeželskem delu občine 
rdeče strehe, fasade tradicionalnih pastelnih barv). Gre za vseslovenski problem 
spoštovanja izdanih dovoljenj in neučinkovitosti nadzora. Prav zaradi navedenega 
smo v strategiji pod točko 2.3.1 Trajnostno prostorsko načrtovanje predvideli 
Usmerjanje, izobraževanje in ciljno ozaveščanje javnosti, investitorjev in lastnikov 
nepremičnin o smernicah prostorskega razvoja, ustreznih in skladnih prenovah 
....(2.3.1.3) . 

30a Uporaba lesa za ograje (grd izgled pocinkane ograje mimo CKV, zgled Podlipa) Anketni list, knjižnica Pojasnilo POJASNILO: Ograje ob državnih cestah DRSI umešča na podlagi svojih  tehničnih 
smernic. 

31 Predlagam, da se v strategiji omeni potreba po oblikovanju trajnostnega 
urbanističnega koncepta, ki predvideva, poleg tega kaj se kje lahko gradi, tudi vso 
infrastrukturo, ki spada zraven. Se pravi, da se tam kjer je večja koncentracija 
prebivalstva, ustrezno postavi infrastruktura, v smislu vrtcev, postajališč in podobnih 
stvari. 

Marko Močnik, javna 
razprava 11.5.2022 

Pojasnilo POJASNILO:  V strategiji na strani 42 je na prvem mestu naveden Usmeritev 
trajnostnega prostorskega razvoja občine Vrhnika pri spremembah ali sprejemanju 
novih prostorskih aktov so: - trajnostna raba prostora in kakovostne sonaravne 
urbanistične in oblikovne rešitve. 

32 Prostorsko načrtovanje stanovanjskih sosesk 
V prihodnje bolje načrtovati večje nove stanovanjske soseske – vanje umeščati manjša 
večfunkcionalna igrišča za vse generacije. 

Športna zveza 
Vrhnika, intervju 
12.5.2022 

Pojasnilo POJASNILO:  
Pogoj umeščanja otroških in športnih igrišč oz. rekreacijskih površin v stanovanjske 
soseske je opredeljen že v obstoječem OPN in ga zahtevamo pri pripravi vseh OPPN.   

 SC 3: ZADOSTNE IN PRIVLAČNE STORITVE ZA VSE GENERACIJE  
 3.1 Povečanje prostorskih zmogljivosti in krepitev lokalnih programov vzgoje in izobraževanja  
33 Srednja šola 

Vrhnika, kot razvijajoče se mesto z vedno večjo priseljenostjo in posledično velikim 
številom (osnovni šolskih) otrok, potrebuje vsaj kakšno srednjo šolo, na primer 
gimnazijo. Otrokom bi bil privarčevan čas prevozov, ki se je v zadnjem desetletju 
gostejšega prometa podaljšal na uro in več v eno smer, odvisno od vremenskih razmer. 
V prostorih nekdanje vojašnice na Stari Vrhniki bi bilo idealno. Verjamem, da 
bi gimnazijo obiskovalo veliko učencev tudi iz sosednjih občin (Logatec, Horjul,...) 

Splet- anonimno 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 občine, zaradi nizke možnosti njene uresničitve nismo umeščali v 
strategijo, čeprav se zavedamo pomena lokacije srednje šole za razvoj občine in 
vključevanje mladih v lokalno okolje. V ta namen s to strategijo krepimo mladinsko 
politiko ter pristop k postopnemu oblikovanju podjetniško inovacijskega okolja v 
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obliki co-working/sodelavnega prostora, kjer se izvajajo raznovrstni podjetniško-
zagonski (start up)programi.   

34 3.1.4. Lokalne vsebine v vrtce in OŠ (povezano tudi s 5.2.1.) 
Lokalne vsebine so lahko povezane tudi z lokalnim podjetništvom – predstavitev 
poklicev, obiski podjetniških delavnic (storitve, proizvodnja…).   

OOZ Vrhnika, e-pošta, 
20. 5. 2022 

Smiselno 
upoštevano 

POJASNILO: dopolnjeno besedilo ukrepa 3.1.4 

34a Podpora občine mladinskim raziskovalnim, diplomskim in podobnim 
projektom, ki obravnavajo ali raziskujejo probleme iz območja občine Vrhnika. Npr. 
zgodovinske, arheološke, okoljske, kmetijske raziskave. 

Lovro Sukič, , javna 
razprava 11.5.2022 

Smiselno 
upoštevano 

POJASNILO: Vključeno: Natečaj z nagradami za najboljše diplomske, magistrske, 
doktorske in raziskovalne naloge dijakov in študentov, ki naslavljajo razvojne izzive in 
teme Občine Vrhnika.  

 3.2 Medgeneracijski programi in prostori  
35 Socialna pravičnost in solidarnost med občani. Marjan Goehelli, 

Izhodišča in zapis 
sestanka 13.5.2022  

Smiselno 
upoštevano  

POJASNILO: K obstoječi aktivnosti Skupen pristop k ozaveščanju o humanitarnosti in 
medgeneracijski solidarnosti dodano tudi 'solidarnosti' v programu 3.2.1.  Socialna 
pravičnost in solidarnost dodatno poudarjeni med usmeritvami ukrepa 3.2. 

36 Področje mladih, samostojno in v kontekstu medgeneracijskega sodelovanja 
in povezovanja, pomeni, da je treba posebej prepoznati dragocenosti izkušenj 
upokojencev in jih vključevati v razvoj (energija+izkušnje). 

POJASNILO: Koncept medgeneracijskega delovanje je eden temeljnih pristopov 
družbenega razvoja kot ga predlaga strategija. Delno je  dopolnjeno poglavje 3.1 
Vizija Občine Vrhnika 2030. 

37 Prostovoljstvo - financiranje 
Veliko je prostovoljstva, veliko je bilo narejenega s prostovoljskim delom. Počasi se 
lahko prostovoljstvo izpoje. Treba je izkazati prostovoljcem podporo, spodbudo, tudi 
finančno. 

Mirjam Suhadolnik ,  
TD Blagajana, javna 
razprava 11.5.2022 

Pojasnilo POJASNILO: Občina Vrhnika prek različnih razpisov že danes močno podpira 
programe, ki jih izvajajo prostovoljci v različnih društvih na področju humanitarnih 
dejavnosti, kulture, športa in tudi turizma. Turistično društvo Blagajana je v letu 
2021 za delovanje društva, urejanje turistične infrastrukture (koče v Starem malnu), 
izobraževanje in promocijo prejelo 17.000 EUR sredstev iz proračuna Občine 
Vrhnika. 

38 Mladinska problematika je zelo zahtevna, zato bom izpostavil par stvari, ki smo si 
jih v Klubu vrhniških študentov zamislil. Obstaja potreba po ponovnem zagonu 
mladinskega sveta. Potrebujemo mladinski center, a ga ne moremo enačiti z 
medgeneracijskim centrom. Pomembna tema je kako obdržati mlade v občini 
po študiju, njihova stanovanjska in zaposlitvena problematika za mlade? 
Enkrat v prihodnosti bi bilo smiselno na Občini ali v kakšni pripadajoči organizaciji 
zaposliti sodelavca za mladinsko problematiko, saj študenti nimamo zadostne 
strokovne podlage in se ne moremo ukvarjati z vsemi izzivi. 

Lovro Sukič, javna 
razprava 11.5.2022 
 

Pojasnil, 
smiselno 
dopolnjeno 

POJASNILO: Splošno o mladinski politiki je smiselno povzeto v uvodu v ukrep 3.2 
Glede na kompleksnost teme se predlaga pristop k oblikovanju ločene strategije za 
mlade, v kateri se na podlagi podanih usmeritev konkretizira in dogovori urkepe in 
konkretne akcije. Medgeneracijski programi in prostori. Za konkretne pobude glej 
spodnje odgovore na posamezne izpostavljene teme. 
 

38a Mladinska politika – splošno  Mladinska politika nanaša na mlade, stare med 15 in 
29 let, ki nismo samo dijaki in študentje pač pa tudi vsi ostali v tem starostnem 
obdobju,. »Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju pravi, da je mladinska 
politika “usklajen nabor ukrepov različnih sektorskih javnih politik z namenom 
spodbujanja in lajšanja integracije mladih v ekonomsko, kulturno in politično življenje 

Klub vrhniških 
študnetov, e-pošta, 
20.5. 2022 
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skupnosti in ustreznih podpornih mehanizmov za razvoj mladinskega dela ter 
delovanja mladinskih organizacij, ki poteka v sodelovanju z avtonomnimi in 
demokratičnimi reprezentativnimi predstavniki mladinskih organizacij ter strokovnimi 
in drugimi organizacijami.” Mladinska politika je torej sistem dejavnosti države (ali 
lokalnih skupnosti), usmerjen v zagotavljanje pogojev za lažji in uspešnejši prehod 
mladih v odraslost. Pri tem ustvarja ustrezne mehanizme za razvoj mladinskega dela in 
delovanja mladinskih organizacij, ki so avtonomne in demokratične. Pregled definicij 
in njihovo tolmačenje nam odpre dve smeri mladinske politike: 
• Horizontalna mladinska politika. V horizontalno smer spadajo ukrepi, ki so 

sicer sestavni del drugih (področnih) politik, vendar želi družba s posebnimi 
ukrepi za mladino še posebej zagotoviti spodbujevalne okoliščine za lažjo 
integracijo mladih v družbo (stanovanjska politika, politika zaposlovanja, 
zdravstvena politika, izobraževalna politika itd.). 

• Vertikalna mladinska politika. V vertikalno smer spadajo ukrepi, ki so 
prvenstveno lastni prostoru mladine in so namenjeni spodbujanju vključevanja 
mladih v mladinsko delo, zagotavljanju pogojev za izvajanje mladinskega dela ter 
izdelavi in oblikovanju osnov za določanje ciljev in ukrepov na področju 
mladinske politike.” (https://www.lmit.org/kaj-je-to) 

39 Mladinski svet in mladinska politika  
V namen krepitve in opolnomočenja mladinskega delovanja v Občini Vrhnika bi 
predlagali in koordinirali ponovno obuditev Mladinskega sveta Vrhnika s 
katerim bi si mladinske organizacije s svojimi predstavniki pridobile glas in možnost 
izražanja mnenja v širši občinski skupnosti. Ob ustanovitvi Mladinskega sveta 
Vrhnika, bi Občina Vrhnika zagotovila sredstva, prostore in drugo tehnično 
podporo za njegovo delovanje, saj takih sredstev mladinske organizacije ne 
morejo zagotoviti. Mladinski svet Vrhnika bi (ponovno) lahko ustanovile vrhniške 
mladinske organizacije, ob podpori in vzpodbudi OV - Klub vrhniških študentov, 
taborniki, skavti, Leo klub Vrhnika, itn.  Glavni nameni Mladinskega sveta Vrhnika bi 
bili: 
• Spodbujanje avtonomnosti mladih spodbujanje solidarnosti in dejavnosti pri 

skrbi zase in za druge spodbujanje odgovornosti spodbujanje angažiranosti, za 
delovanje v skladu s svojimi načeli in vrednotami spodbujanje mladih kot 
posameznike in kot člane družbe; 

Klub vrhniških 
študentov, e-pošta, 
20.5. 2022 

Upoštevano POJASNILO: V točko 3.2.4 vključena Podpora obuditvi in zagonu  Mladinskega sveta 
Vrrhnika.  
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• Cilji bi obsegali usklajevanje in predstavljanje interese sodelujočih članic; 
spodbujanje vzajemnega razumevanja, izmenjave izkušenj in pripravljenosti za 
medsebojno sodelovanje mladinskih organizacij v Občini; biti posvetovalno telo 
za vsa vprašanja mladinske problematike in politike v Občini Vrhnika; aktivno 
sodelovanje pri trajnostnem družbenem razvoju; prizadevanje za ohranitev 
mladih v občini po koncu študija; itn. 

40 Večgeneracijsko povezovanje/skupnostni center “Rokodelc”  
Osnovna ideja projektov in aktivnosti pod oznako 3.2.1. je z vidika solidarnostne 
družbe postavljena na dobrih temeljih, a pozablja na celoten spekter družbe, ki 
tako kot starejši občani, potrebuje pomoč. S koordinatorjem za vse naštete ustanove 
(in druge) lahko kot družba, ki stremi k solidarnosti, pripomoremo vsem delom družbe. 
S povezavo KVŠ-ja in na primer CSDja ali Občine lahko razmišljamo o raznih 
oblikah štipendij za mlade (tako nadarjene mlade, kot socialno ogrožene mlade). 
Radi bi poudarili, da je medgeneracijska solidarnost večsmerna, želimo pa si predvsem 
družbe, ki si pomaga tako navzgor kot navzdol po starostni lestvici. Ideja ima dober 
potencial in si želimo videti njene razširitve. V skupnostnem centru se daje 
poudarek tudi na vseživljenjsko izobraževanje (3.2.3.), ki pa je v strategiji 
usmerjeno predvsem v starejše in odrasle. Kot zgoraj si tudi tu želimo dodatne 
usmeritve v mlade, v njihove kompetence in v dodatna izobraževanja za mlade ter 
razpisov, ki bi omogočila dodatno sofinanciranje izobraževalnih projektov. Tudi tu je 
možna povezava z mladinskimi organizacijami, ki že same izvajajo polno neformalnih 
izobraževanj za mlade in starejše, ki doprinesejo k zaposljivosti in celostnemu razvoju 
posameznika. 

Klub vrhniških 
študentov, e-pošta, 
20.5. 2022 

Smiselno 
dopolnjeno 

POJASNILO: Točka 3.2.2 – bolj jasno je izpostavljena nova večgeneracijska vloga 
Rokodelskega doma , v točki 3.2.3 Vseživljensko in večgeneracijsko izobraževanje 
odaslih pa dopisano, da se nanaša na izobraževanje odraslih v vseh življenjskih 
obdobjih).  Sofinanciranje 'drugih podobnih izobraževalnih programov' je že 
upoštevano, prav tako je nakazana nadaljnja možna pot, če se izkaže, da bo 
Rokodelski dom premajhen za vse naštete dejavnosti. 
 
 

41 Prostori za študente  Ali na občini poznate zgodovino mladinskega dela v današnjih 
prostorih mladinskega kluba Zakon? Občina naj bi želela študente preseliti s tega 
prostora. Ta prostor je za mladinsko udejstvovanje skozi zgodovino bil zelo pomemben, 
je skoraj neke vrste kulturna dediščina. Preden študente izselite iz teh prostorov imejte 
to v mislih. Ta selitev naj ne bo samoumevna. 

Andrej Markovič, 
javna razprava 
11.5.2022 

Pojasnilo POJASNILO: Poznamo zgodovino mladinskega kluba in ni namen Občine, Vrhnika, 
da se KVŠ seli, če tega ne želi.  Dana je bila ponudba KVŠ -ju, da se po obnovi preseli 
v Rokodelski dom, ki bo nevladnim organizacijam in njihovemu večgeneracijskemu 
delovanju.  

42 Mladinski center  (MC) Kot dodatna opora izvajanju mladinskih politik tako občini 
kot mladinskim organizacijam je lahko mladinski center, ki skrbi za naslednje zadeve: 
• Skrbi za pogoje delovanja, druženja in drugih dejavnosti mladih posameznikov, 

ne glede na to, ali so člani mladinskih organizacij ali ne, in mladinskih organizacij 
lokalnih skupnosti; skrbi za mladinsko infrastrukturo; 

Klub vrhniških 
študentov, e-pošta, 
20.5. 2022 

Pojasnilo POJASNILO: Mladinski center je že predviden, a v zadnji fazi oživljanja mladinskih 
programov, če se za to izkaže interes mladih in dogovori primeren organizacijski, 
kadrovski, finančni in prostorski model. Lokacija centra ni vnaprej opredeljena in ni 
vezana na Rokodelski dom. 
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• Zagotavlja ustrezne prostorske razmere in opremo za izvajanje mladinskega dela 
ter zagotavlja ustrezno usposobljenost kadrov za podporo mladinskemu delu; 
omogoča razvoj ustvarjalnih in kritičnih mladih posameznikov; razvija in izvaja 
programe na področju informiranja in svetovanja ter neformalnega učenja; 
sodeluje pri izvajanju mobilnosti mladih, prostovoljnem mladinskem delu, 
aktivnem državljanstvu, raziskovalnem delu mladih ter povezovanju na 
mednarodni ravni in daje podporo drugim programom v mladinskem sektorju v 
lokalnem okolju. 

• Trenuten zapis predvideva projekt “Rokodelc” kot projekt, ki bi bil preizkusni 
model in podlaga za ustanovitev potencialnega MC. Po zgoraj navedenih nalogah 
MC, se nam ocenjevanje potreb in možnosti izvajanja dejavnosti v okviru MC na 
podlagi projekta, ki v samem bistvu ne zasleduje enakega ali podobnega cilja, ne 
zdi primeren za tako oceno. V občini, kjer imamo (pre)malo mladih in si želimo 
mlade zadržati ter jih privabiti v občino je dejavnost na področju mladinske 
politike in mladinskega dela nujna, nemogoče pa je, da to breme 
prevzamejo (predvsem) prostovoljne mladinske organizacije brez 
profesionalne in strokovne podpore na področju mladih. 

• Morebitni Mladinski center bi morala voditi oseba, ki je aktivna v in se ukvarja z 
mladinsko problematiko - mladinski delavec, ki bi vodil Mladinski center 
kot samostojen zavod (ali pa v sklopu že obstoječega zavoda, če le ta 
postane tudi za mladino) in pomagal reševati ter se ukvarjati z mladinsko 
problematiko. Do potencialne ustanovitve takega centra pa bi morda 
lahko na obstoječih občinskih zavodih ali na Občini sami zaposlili 
mladinskega delavca. 

43 Zadržati mlade v občini – stanovanjska politika za mlade 
Mlade bomo v občini lažje zadržali, če začnemo poleg zdravstvene, zaposlitvene 
in izobraževalne politike (ki so vse omenjene v strategiji ali v tem dokumentu) tudi 
stanovanjsko politiko za mlade. Stanovanja za mlade po dostopnih cenah (ne 
samo za socialno ogrožene, ki so že omenjeni v strategiji) ter druge aktivnosti in 
ugodnosti, ki mladim in mladim družinam omogočajo dostojnejše življenje in življenje, 
ki omogoča nadaljnji razvoj na vseh področjih. 

Klub vrhniških 
študentov, e-pošta, 
20.5. 2022 

Smiselno 
upoštevano 

POJASNILO: V okviru točke 3.3.4 Občinska neprofitna stanovanja dodana posebna 
aktivnosti usmerjena v iskanje rešitev za izboljšanje dostopnosti mladih občanov 
Vrhnike (ne glede na socialni položaj) do prvega stanovanja: » iii)  proučitev ukrepov, 
ki izboljšujejo dostopnost mladih občanov Vrhnike do prvega stanovanja (npr. , 
obnove obstoječega stanovanjskega fonda in/ali racionalne individualne gradnje, 
podporapilotnim projektom..).« 

 3.3 Dostopnejše socialno-varstvene in zdravstvene storitve  
44a Okulista na Vrhniko Anketa, knjižnica Pojasnilo POJASNILO: Potrebe več različnih zdravstvenih programih se širijo in spreminjajo, 

zato posamezni profili v strategiji niso našteti. Pod točko 3.3.1.1 je v strategiji 
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zapisano: 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. (1, O, 
U).  

44 Varovana stanovanja 
V plan Strategije trajnostnega razvoja Občine Vrhnika 2030 naj se vključi tudi 
izgradnja varovanih stanovanj na Idrijski cesti,  kot je to že navedeno v OPPN za 
Idrijsko cesto.  Prosim, da se poda pobudo na ministrstvo in v sodelovanju z občino. Kot 
ste to izpeljali z objektom na Stari Vrhniki, ki je namenjen dnevni oskrbi starejših.   

Anže Grampovčan, e-
pošta 3.5.2022  
 

Že vključeno POJASNILO:  
Občina podpira gradnjo varovanih stanovanj, kar je tudi že vključeno v strategiji – 
glej točko 3.3.2.5. OPPN Idrijska cesta, vključno z varovanimi stanovanji  je že 
sprejet. Gre pa za zasebna zemljišča, zato investitor v varovana stanovanja ne bo RS 
oz. MDDSZ. Interes občine je, da se vzpostavijo varovana stanovanja najemnega 
značaja, namenjena izključno starejšim osebam. 
 

45 Starejši 
Na Vrhniki je že dlje časa kriza s pomanjkanjem prostora v domovih za 
ostarele. Društvo upokojencev in društvo invalidov opravijo veliko dela na tem 
področju na prostovoljni ravni. Imam izkušnje pri oskrbi ostarelih, ki želijo ostati doma. 
Ko se ljudem to zgodi je na Vrhniki popolna tema. Na Vrhniki bi morala obstajati 
medgeneracijska točka, in s te točke bi morali začeti graditi vsi dobronamerni ljudje 
na Vrhniki, mladi in starejši, da bi začeli graditi mrežo pomoči na domu, ker kapacitet 
na Vrhniki ni. Z zelo malo denarja bi lahko vzpostavili majhno pisarno, nekaj 
prostovoljcev, kamor se bi lahko občan, ki se znajde v taki situaciji, obrnil na info točko 
za prve informacije. Ne izkoriščamo tudi strokovnjakov, ki jih imamo na tem področju, 
da bi nas podučili. Graditi moramo mrežo ljudi in vključevati tudi mlade. Če si ne bom 
naučili pomagati eden drugemu, vam povem, da se nam ne piše dobro.  
Hkrati Vrhnika potrebuje vsaj 10 varovanih stanovanj. Dnevni center ne more biti 
na Stari Vrhniki, mora bit dostopen. Stara Vrhnika je bolj primeren za dementne osebe. 
Prostofer je zelo zaseden, popraševanje po prevozih je večje od ponudbe.  

Anamarija Gorjup, 
javna razprava 
11.5.2022 
 

Smiselno 
upoštevano 

POJASNILO:  
- Institucionalno varstvo starejših je v pristojnosti države, ki na Vrhniki 

zaključuje gradnjo dnevnega centra. Dnevni center je namenjen tistim, ki ne 
morejo sami skrbeti zase, zato lokacija in dostopnost ne igrata ključne vloge.  

- V načrtu je izgradnja dodatnih enot institucionalnega varstva za osebe z 
demenco. 

- Zagotovljene so tudi lokacije za varovanja stanovanja (glej točko 44) 
-  Občina Vrhnika po pogodbi z Domom upokojencev Vrhnika zagotavlja storitev 

pomoči na domu, za kar je v proračunu za leto 2022 namenjenih 115.000 EUR.  
- Vse navedeno je smiselno že vključeno v strategijo znotraj ukrepa 3.3.2  
- Dodatno je umeščena točka: 3.3.26: Informacijska točka s prostovoljsko 

medgeneracijsko mrežo za pomoč starejšim in njihovim svojcem: i) preveritev 
možnosti za vzpostavitev, predvidoma pod okriljem društva, ki deluje na 
področju starejših. (2, O, MP)  

46 Starejši potrebujejo različne vrste pomoči, da lahko ostanejo čim dlje časa doma, zato je 
potrebno v strategiji nedvoumno zapisati: 
- Da bo lokalna skupnost naredila vse, kar lahko največ, da bodo starostniki čim dlje 

časa kar najbolj aktivno in varno preživljali čas, ki jim je odmerjen doma, v 
domačem okolju.  

- Lokalna skupnost bo razvijala in spodbujala podporne službe 
(izobraževanja oskrbovalcev in primerna plačila zanje), ki bodo v 

Društvo upokojencev 
Vrhnika, dopis 
16.5.2022 

Smiselno 
dopolnjeno in 
pojasnjeno 

POJASNILO:  
- Podano izhodišče je dodatno posebej izpostavljeno v uvodu v ukrep 3.3. 
- Občina bo v skaldu s svojimi pristojnostmi razvijala in pdpirala različne oblike 

pomoči na domu, tako institucionalne kot neinstitucionalne, deloma projektno, 
deloma prek tekoče porabe (javni razpisi). 

- Občina že zagotavlja ustrezno pomoč najšibkejšim in sofinancira tudi 
humanitarna društva. Navedeno je del redne dejanvosti in se s strategijo ne 
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odsotnosti domačih poskrbeli spoštljivo in prijazno za starejše proti plačilu glede 
na socialne razmere. 

- Da je lokalna skupnost dolžna humanitarnim društvom finančno 
pomagati na sistemski ravni (proračun) za izvajanje humanitarne 
dejavnosti (paketi v obliki hrane, poplačevanje položnic 
najšibkejšim..), ne le iz pobranih članarin članov društev. 

- Sistemsko (proračun) naj bi urejal tudi financiranje projekta Starejši za 
starejše, ne da je to odvisno od politične opcije. Občina naj dobi pregled nad 
stanjem starejših. 

- Posebej naj se opredeli medgeneracijsko sodelovanje, ne le dekelrativno. 
Če bi združili energijo mladih in modrost starejših bi dobili dobre projekte na 
socialnem, kulturnem in športnem področju. 

Vse naštete aktivnosti pripomorejo h kakovostješemu in aktivnejšemu preživljanju 
prostega časa starejših, še posebej blažijo stiske socialno šikejših. 

spreminja. Za humanitarna društva je v  letošnjem letu preko javnega razpisa 
namenjenih 20.800 EUR. Društvo upokojencev je prek navedenega razpisa v 
lanskem letu prejelo 4.200 EUR. V javnem razpisu je izrecno navedeno, da 
društvo izvaja program Starejši za starejše. 

- Medgeneracijsko sodelovanje je konkretizirano v strategijo prek več projektov 
(Rokodelski dom, večegneracijska športna infrastruktrua)  in ukrepov (skupni 
programi..), kar bo sodelovanje mlajših in starejših še pospešilo.. 

47 Prosim pojasnite, kako se bo rešil problem stanovanj? Se pravi sam 
urbanističen problem, stanovanja na Vrhniki so zelo draga. Dobro bi bilo če bi občina 
aktivno vstopila v reševanje problematike in zagotoviti cenejša najemna, neprofitna 
stanovanja. Ali so načrti glede tega v samem urbanističnem načrtu? 

Marko Močnik, javna 
razprava 11.5.2022 

Pojasnilo POJASNILO: Občina Vrhnika že z obstoječimi prostorskimi akti zagotavlja obsežna 
zemljišča za stanovanjsko gradnjo cca 140 ha od 185 ha nepozidanih  stavbnih 
zemljišč), zato nove širitve niso smiselne, niti nam jih nosilci urejanja prostora ne 
odobrijo.  

48 Ranljive skupine: OMDR 
Sožitje Vrhnika je društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju. Deluje od 
leta 1994 in združuje družine in člane, ki jih je združila skrb za osebe z motnjami v 
duševnem razvoju (OMDR) ter prihajajo iz širšega notranjskega  območja – Vrhnike, 
Brezovice, Loga, Logatca, Borovnice, Horjula, Rovt. Poglavitni cilj delovanja našega 
društva je posamična in skupna skrb za osebe z motnjami v duševnem razvoju, njihove 
starše in člane njihovih družin. Skozi vse leto organiziramo najrazličnejše dejavnosti, 
tudi programe vseživljenjskega učenja. Družin, ki bodo potrebovale našo pomoč, 
razumevanje in strokovnost bo v naslednjih 10 letih prej več kot manj. Želeli bi si, da je 
naša dejavnost v strateškem dokumentu Vrhnika 2030 pripoznana kot pomembna za 
našo občino.  
• Radi bi dobili prostor.  Veliko bi nam pomenilo, če bi lahko kandidirali za 

uporabo ali souporabo prostorov v obnovljenem Rokodelskem domu.  
• Vključiti v strategijo: Akcijski načrta za »Osebam z motnjami v duševnem 

razvoju (OMDR) prijazno mesto«.  

Irena Vidic, Društvo 
Sožitje Vrhnika, 20. 5. 
2022 

Smiselno 
dopolnjeno in 
pojasnjeno 

POJASNILO: 
- Na pobudo Društva invalidov in društva Sožitje Vrhnika je v ukrep  3.3.3 

Socialna infrastruktura in prijazno okolje za vse ranljive skupine dodana 
aktivnost 3.3.1.1 Podpora pobudam za uveljavitev statusa občine prijazne 
ranljivim skupinam (npr. občina po meri invalidov, osebam z motnjami v 
duševnem razvoju prijazno mesto (OMDR).« 

- Prostori v Rokodelskem domu: Za upravljanje in novo zasnovo delovanja 
Rokodelskega doma je zadolžen ZIC, zato smo jim preposlali vašo pobudo 
za prostore. 
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49 Invalidi 
 V strategiji je premalo govora o invalidih. Na Vrhniki je je bilo že kar nekaj narejenega 
glede dostopnosti, društvo invalidov dobro sodelovanje z občino, tudi občina nas dobro 
podpira. Bi pa dal predlog, da naša krovna zveza, Zveza delovnih invalidov Slovenije že 
20 let izvaja akcijo občina po meri invalidov. Zajetih je že že 40 slovenskih občin. 
Ne bi bilo potrebno veliko denarja, ker je na Vrhniki že veliko narejenega. Je bolj 
organizacijska zadeva, da se celostno rešujejo problemi invalidov. Projekt traja 
povprečno 2 leti in bi ga kmalu lahko začeli izvajati in bi lahko šel v strategijo. 

Smiselno dopolnjeno 
in pojasnjeno 
 

Upoštevano  
 

POJASNILO: Glej dogovor št. 48. 
https://skupnostobcin.si/podatki/invalidom-prijazne-obcine/#p2 

 SC 4: AKTIVNA SKUPNOST  

 4.1 Infrastruktura za šport in rekreacijo  
50 Bazen Splet- anonimno Že vključeno POJASNILO: Izgradnja javnega bazena je predvidena v okviru Celostne ureditve 

športnega parka Vrhnika, glej ukrep 4.1.1. 
51 Športna infrastruktura in vlaganja: poleg Športnega parka na Vrhniki so potrebe  

po vlaganjih tudi po krajih (npr. Drenov Grič). Predlog, da bi k letnemu razpisu za 
programe športa občina dodala tudi sofinanciranje športne infrastrukture. 

Športna zveza 
Vrhnika, intervju 
12.5.2022 

Smiselno 
upoštevano 

POJASNILO: med usmeritve k Ukrepu 4.1. dodano, da se prouči možnost 
sofinanciranja urejanja male športne infrastrukture v lasti društev, KS.. prek javnega 
razpisa. 

52 GORSKO/TURNOKOLESARJENJE: znotraj PZS je poseben odsek za to področje. Z ZIC 
se uskljajujejo določene trase, a je postopek s pridobivanjem soglasij lastnikov zemljišč 
zelo zapleten in tega sami brez vključevanja strokovnih služb Občine ne morejo rešiti. 

Športna zveza 
Vrhnika, intervju 
12.5.2022 

Smiselno 
upoštevano 

POJASNILO: v točki 4.1.3.3 dodano 'podpora' urejanju mreže.. 

53 VEČJI PUMP TRACK IN BMX RACE PROGA 
a. KRATKOROČNI CILJ: Izgradnja dodatnega še večjega »PumpTracka« 
Spada v manjšo investicijo; z novim večjim »pump trackom« razbremenimo manjšega 
(predlog: vsaj enkrat večji – primer v prilogi); pospešujemo razvoj BMX discipline v 
občini Vrhnika; BMX navdušenci bodo še lažje razvijali svoje veščine 
b.        DOLGOROČNI CILJ: Izgradnja »BMX race« proge  
Spada v večjo investicijo. Izreden potencial za lokalni in celostni razvoj tega športa v RS.  

Športno kolesarskega 
društva Super 
Potencial, e mail, 18. 
5. 2022 

Smiselno že 
upoštevano 

POJASNILO:  Občina podpira razvoj tovrstnih parkov, zato je v  točki 4.1.2.3 je že 
predvidena »Ureditev  igrišč za mladino (skate, bike parki..)..« kot manjše športne 
infrastrukture. Konkretizacija večjih tovrstnih javnih naložb Občine je v tem trenutku 
glede na ostale načrtovane projekte do leta 2030 po naši oceni preuranjena. 
 

 4.2 Raznovrstni programi za preživljanje prostega časa  
54 Ljubiteljska kultura: Zagotavljanje podmladka v zborih in drugih skupinah, še zlasti 

mladih do 30 let; po epidemiji so nekatere manjše skupine celo prenehale z 
delovanjem. 

Slavka Štirn, intervju 
12.5.2022 

Pojasnilo POJASNILO: Problematika je bila prepoznana in opredeljena tudi kot poseben cilj v 
delu strategije – Lokalni program kulture Občine Vrhnika, cilj 4. Pomlajevanje skupin 
je pomembna skupna naloga vseh deležnikov v kulturi; možen zgled je športna 
dejavnost, kjer se klubska dejavnost tesneje vključuje v obšolske dejavnosti že v OŠ. 
Posredovano ZIC in JSKD 
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54a Nasičenost kulturnih in športnih prireditev Anketni list, knjižnica Pojasnjeno, 
smiselno 
dopolnjeno 

POJASNILO: Poleg koordinacije prgramov in predvidene selekcije in posodabljanja 
dogodkov športa in kulture, je dodana še vzpostavitev digitalnega orodja za lažje 
usklajevanje med organizatorji dogodkov, večjo preglednost in informiranje. 

55 Šport  
- Strategija športa: področje športa je obsežno in dobiva nove vloge (npr. trajnostni 
vidiki, prehrana, digitalizacija ...), zato je čas, da bi pristopili k izdelavi ločene 
strategije razvoja športa na Vrhniki 
- Več sodelovanja in povezovanje športnih društev in klubov ter lokalnega okolja 
a. Skupne prireditve: lahko bi združevali kapacitete in si pomagali npr. pri 
organizaciji večjih dogodkov – morda skupna tekmovanja; zanimive so bile športne igre 
s pobratenimi mesti (npr. Gonars) 
b. Sodelovanje z OŠ 
- Pomoč klubom / društvom pri prijavah na razpise: smiselno bi bilo organizirati stalno 
podporo s strani občine/ ZIC 
- Enotna občinska podoba dresov vrhniških športnih klubov  (identiteta, vsaj jopice) 

Športna zveza 
Vrhnika, intervju 
12.5.2022 

Smiselno 
upoštevano 

POJASNILO: Pobude so smiselno povzete v usmeritvah in med predvidenimi 
aktivnostmi v ukrepu 4.2. 

56 4.2.3. Podpora kreativnim projektom skupin ustvarjalcev: podpora 
inovativnim kulturnoumetniškim projektom, v katerih sodelujejo profesionalni 
ustvarjalci in društva ljubiteljske dejavnosti iz občine, ki naslavljajo i) kulturno-
umetniške zvrsti s širšim potencialom izven lokalnega okolja (npr. plesne delavnice in 
rezidence), ii) uvajajo nove, v lokalnem okolju manj pristne kulturnoumetniške zvrsti 
(npr. multimedija, strip, filmska umetnost) in iii) spodbujajo razvoj lokalnega 
kreativnega sektorja. (3, O, MP) Dvig prioritete na 1. 

Marjan Goehelli, e-
pošta, 20.5.2022 

Smiselno 
upoštevano 

POJASNILO: Povečano na 2, vmesna raven med oceno strateške skupine in 
pobudniki. 

57 4.2.4. Opolnomočenje društev in zavodov za prijave EU razvojnih projektov 
v kulturi in športu: i) usposabljanje društev, klubov in zavodov ter mentorstvo, ii) 
tematsko usmerjanje (npr. ustanovitev gledališke šole ali društva, šport za najstnike, 
digitalizacija, zabava sodobnih rekvizitov in opreme ...), iii) sofinanciranje odobrenih 
projektov, ki so v javnem interesu. (3, O, U) Dvig prioritete na 1. 

Marjan Goehelli, e-
pošta, 20.5.2022 

Smiselno 
upoštevano 

POJASNILO: Povečano na 2, vmesna raven med oceno strateške skupine in 
pobudniki. 

 4.3 Ohranjanje lokalne identitete in kulturne dediščine  
58 Projekti najmočnejših vrhniških identitetnih točk z visoko vpetostjo v 

regionalne in državne okvire: Cankar, Ljubljanica, Barje, koliščarji, mitologija 
(Argonavti), arheologija/ zgodovina (kolo, deblak, Nauportus, Claustra..) 

Marjan Goehelli, 
Izhodišča in zapis 
sestanka 13.5.2022  

Smiselno 
upoštevano  

POJASNILO:  Dopolnjen cilj 7 lokalnega programa kulture. Cankar, Ljubljanica, 
Barje, koliščarji, mitologija (Argonavti), arheologija/ zgodovina (kolo, deblak, 
Nauportus, Claustra..), smiselno dopolnjena tudi utemeljitev vizije. 

59 Kulturo je treba najprej potegniti iz konteksta »programov za preživljanje 
prostega časa« iz raznovrstnih spreg s športom, turizmom, gospodarstvom, 
medgeneracijskim povezovanjem itd. Slovenska organizacija izvršne oblasti ne pozna 

Marjan Goehelli, 
prispevek za Naš 
časopis, 16. 5. 2022  

Smiselno 
upoštevano 

POJASNILO: Predlog strategije lokalno kulturo opredeljuje skozi dva vidika i) njeno 
vlogo pri krepitvi lokalne identitete  (Ukrep 4.3) in ii) kakovostnem in ustvarjalnem 
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»Ministrstva za preživljanje prostega časa«.. Kultura je najprej ožji pojem, s 
premislekom se širi, na koncu obsega vse. Kultura je identiteta, povezovanje v temelju 
različnih, v sebi nedeljivih posameznikov, je dialog in vse naše bivanje kot skupnosti. 
Šele ko njene izstopajoče točke »ponotranjimo« jo lahko uspešno tržimo v poljubnih 
navezavah.  
»Ponotranjimo« našega Ivana Cankarja. Poimenovanje »vsega mogočega« po 
njem, od institucij do artefaktov te ali one vrste (kava, brki, spominki…), njegovo 
»burkaško« utelešenje, je neskončno daleč od pristnega ponotranjenja. 
Ivan Cankar bo lahko uspešen, kulturni,  turistični, gospodarski … »produkt« šele 
takrat, ko ga bo vrhniško prebivalstvo vseh svetovnih nazorov in generacij, vključno z 
oblastmi vseh barv, sprejelo za svojega v vsej njegovi kompleksnosti. Takrat nam bo 
njegov duh »dovolil«, da se osvobodimo »šentflorjanskosti« in z njim ter z njegovo 
pomočjo preoblikujemo zaspano spalno naselje v Cankarjevo mesto ob Ljubljanici, 
sredi cvetočih vasi, odprto in prijazno do vseh, na zelenem stičišču Ljubljanskega barja 
in krasa.  

preživljanju prostega časa (Ukrep 4.2). Z dopolnitvami je v delu, ki se nanaša na 
Lokalni program kulture: 
 
- Dodan nov cilj 8  – Krepitev vloge Ivana Cankarja v identiteti Vrhnike; 
- Izpeljanih nekaj ključnih vsebinskih poudarkov povezanih z uresničevanjem 

navedenega cilj v smislu odpiranja kulture in sodelovanja v nacionalnih in 
mednarodnih projektih; 

- Opredeljena možnost, da lokalni deležniki tekom izvajanja strategije pristopijo 
k pripravi samostojnega strateškega načrta za področje kulture, če se izkaže 
potreba in konsenz med njimi, 

 
Poimenovanje Strateškega cilja 4 smo razširili v Aktivna in pripadna skupnost.  
 
 
 

60 V kulturnem delu programa je premalo omembe Cankarja. Omenja se le, da 
bomo  azvijali turistični produkt Cankar. Cankar je naša identiteta, če tega ne 
ponotranjimo potem ne moremo delati nobenih produktov. Predlagam, da občina 
Vrhnika organizira eno enosobno stanovanje, kot rezidenco tujih pisateljev, ki 
bodo k nam prišli brati Cankarja. In da se dva, trije na leto izmenjajo v rezidenci. 
Povezave bodo mnoge: na Društvo slovenskih pisateljev, Goethejev inštitut… Mi 
potrebujem ambasadorje, ljudi ki bodo prišli k nam, nas spoznal, nas učili pista in se 
od nas učil. 

Marjan Geohelli, 
javna razprava 
11.5.2022 

 POJASNILO: Stanovanje za gostujoče kulturnike je predvideno v Rokodelskem 
domu, dopolnjeno v strategiji.  Za ostalo glej odgovor pod 59. 

61 Kultura in identiteta: 
• internacionalizacija Cankarja,  
• Ljubljanica-UNESCO,  
• povezati Vrhniko in Ljubljano;  
• Prostor (staro mestno jedro, Stara cesta (povezava med 'staro' in 'novo' 

Vrhniko) na izvirno vrhniški način kot Trubarjeva v Ljubljani, od Enajste šole 
(prireditveni prostor) mimo Lavrenčičeva hiše (prireditveni prostor), Črnega 
orla, mestno pristanišče za Petrolom, mimo Cankarjevega spomenik 
(prireditveni prostor), sodnija, Na klancu, Sveta Trojica, Tičnica, Cankarjev laz 
(prireditveni prostor);  

• Močna kulturno identitetni poudarek na vrhniških vaseh! 

Marjan Goehelli, 
Izhodišča in zapis 
sestanka 13.5.2022  

Smiselno 
upoštevano  

POJASNILO: 
- Internacionalizacija Cankarja: narejeni nastavki v LPK  glej odgovor 60. 
- Ljubljansko barje-UNESCO. Glej odgovor 62. 
- Povezava Vrhnika-Ljubljana: strateško sodelovanje v smeri Ljubljane in Krasa 

(poleg področja turizem) izpostavljeno v ukrepu 7.3 Razvojno in interesno 
povezovanje občine. 

- Staro mestno jedro: dodana aktivnost 4.3.4.5 Staro mestno jedro Vrhnike: 
programsko oživljanje skozi dogodke in skupne eksperimentalne akcije 
deležnikov v prostoru. 

- Identiteta vasi:dodano v uvodne usmeritve ukrepa 4.3 
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62 UNESCO 
• Predlagamo, da Občina pristopi h kandidaturi za vpis Klasičnega Krasa na 

seznam svetovne dediščine pri UNESCO.  
Pošiljam povezavo na primer Cerknice.  Utemeljitev: v vizji Vrhnika 30+ je kras. 
Naš Vrhniki je bil rojen slovenski speleolog in krasoslovec pro.dr. France Habe. 

• Predlagamo, da se v strategijo Občine zapiše da bomo storili vse potrebno, da se 
Ljubljanica uvrsti na UNESCOv seznam zaščitene kulturne 
dediščine.  Utemeljitev: Ljubljanica je eden temeljev naše identitete. Moramo jo 
obravnavati kot dediščino, ki smo jo v neokrnjeni obliki dolžni prepustiti bodočim 
generacijam Vrhničank in Vrhničanov.  

Marjan Goehelli, 
koordinator JR 
Vrhnika 2030+ v 
imenu dela civilne 
družbe Vrhnika, e-
pošta, 18. 5. 2022 

Upoštevano POJASNILO:  Vključitev občine v obe pobudi umeščena v SC6, točka 6.2.1 
Ljubljanica, barje in kras 
 

 

63 
 
 

Moja Ljubljanica 
Veliko je govorjenja o krepitvi kulturne in naravne dediščine. Koncepti kulturne in 
naravne dediščine so izjemno sofisticirani koncepti. V strategiji pa ni niti besede o 
muzeju Moja Ljubljanica. Občina je bila nosilec projekta, MGML pa je bil strokovni 
partner. Ta muzej odhaja z Vrhnike z najbogatejšo podvodno kulturno dediščino v 
Sloveniji, če ne širše. Ljubljanica je, kar se tiče arheoloških najdb, ena najbogatejših rek 
na svetu. Mi na Vrhniki imamo nekaj, kar se sploh ne zavedamo in to zdaj izgubljamo. 
Zahteva MGLM, da bi ostali, je bila samo, da se sprejme strategija občine, ki bi morala 
biti sprejeta že 2020. 

Andrej Markovič, 
javna razprava 
11.5.2022 

Smiselno 
dopolnjeno 

POJASNILO: Doživljajsko razstavišče  je opredeljeno v strategiji pod SC 4, 4.3.3. 
Krepitev muzejske in galerijske dejavnosti. Zavod Muzej in galerije Mesta Ljubljana 
(MGML) se je res odločil, da odide. V interesu Občine Vrhnika  je, da razstavišče, 
kljub odločitvi MGML, ostane oz. se v njem oblikujejo nove sodobno zasnovane 
privlačne vsebine vezane na naravno in kulturno dediščino Ljubljanice in 
Ljubljanskega barja ter z njima povezane arheološke najdbe ostane, ki bodo 
ponovno pritegnile obiskovalce.  
 
Obisk razstavišča je bi največji leta 2017, nato je upadal: 
2017-7.701 obiskovalcev, 2018 – 5.323 obiskovalcev, 2019 – 5.657 obiskovalcev, 
2020 -1.556 obiskovalcev (leto epidemije). 
 

Naredite vse, da zbirka Moja Ljubljanica ostane na Vrhniki. Izkopano je tukaj, naj tu tudi 
ostane. 

Mirjam Suhadolnik, 
javna razprava 
11.5.2022 

Muzej Moja Ljubljanica, zbirka, izkopana iz tal in vode na Vrhniki, naj ostane v občini. 
Ljubljanica je v svetovnem merilu neprecenljiva in edinstvena, še posebej na samem 
začetku svoje poti. Z dragoceno zbirko lahko upravlja le strokovno usposobljeni kader. 
Obiskovalci Starega malna iz vseh koncev Slovenije in tudi iz tujine, ki jih usmerimo na 
ogled muzeja, so navdušeni.  

TD Blagajana, Mirjam 
Suhadolnik, e-pošta, 
21.5.2022 

Pomembno, da razstava Moja Ljubljanica ostane in da se dejavnosti muzealstva 
lotevamo profesionalno. 

Lovro Sukič, intervju 
12.5.2022 

 

Obdržati razstavo Moja Ljubljanica Slavka Štirn, intervju 
12.5.2022 

64 Pravite, da zagovarjate obstoj Moje Ljubljanice, hkrati pa v strategiji načrtujete razvoj 
javne muzejske službe. Zanima me, ali ta javna muzejska služba pomeni 

Marko Močnik, javna 
razprava 11.5.2022 

Pojasnilo, 
jasnejši zapis 

POJASNILO:  Občina Vrhnika, kljub svoji velikosti in bogati zgodovini nima lastne 
muzejske službe. Strategija govori o preučitvi smiselnosti organiziranja pri čemer  se 
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spremembo Muzejskega društva Vrhnika v javni zavod? Zanima me ali načrtujete 
zaposlitve, oziroma na kakšen način to planirate? Kako se bo javna muzejska služba 
ovrednotila, na kakšen način bo delovala in katere predmete in kaj boste vnesli na 
prazne prostore sedanjega muzeja Moja Ljubljanica? 

prouči prednosti in slabosti ter finančne posledice različnih oblik organiziranja (npr. 
v okviru TMS, ZIC, lastni zavod, enota katerega od  večjih muzejev..).  Gre za 
dolgoročno presojo in odločitev. 

65 4.3.3. Krepitev muzejske in galerijske dejavnosti 
Povezati muzejsko in galerijsko dejavnost s športom, turizmom, gostinstvom. 
Oblikovati programe: doživite Vrhniko v pol dneva, v enem dnevu, v dveh dnevih… z 
vodnikom ali brez, samostojno ali v organizirani skupini.    

OOZ Vrhnika, e-pošta, 
20. 5. 2022 

Pojasnilo POJASNIILO: ZIC ima oblikovane programe za obisk v urah, pol dnevu, dneu.. in 
obiske na ta način predstavlja tudi v TICu in organiziranim skupinam. Spletna stran 
www.visitvrhnika.si temelji na naboru atrakcij, ki jih obiskovalec glede na 
razpoložljiv čas in interes sam sestavi v svoje  doživetje. 

66 Spodbude za obnove kulturne dediščine v zasebni lasti 
Kulturna dediščina niso samo objekti, ampak tudi ljudje, ki živijo vse generacije v teh 
objektih. Pristopilo se je v sofinanciranje fasad, ampak to ni zadosten ukrep. Sanacija 
starega objekta proti novogradnji stane mnogo več. Predlagam ukinitev nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča za spomeniške objekte, kar ni velik strošek za občino. 
Občina bi lahko pristopila do nekaj hiš in jih prebarvala, da izboljša videz mesta. 
Premalo se zavedamo kako pomemben je izgled. 

Anže Grampovčan, 
javna razprava 
11.5.2022 

Pojasnilo POJASNILO: Kar se tiče kulturne dediščine, je Občina pred nekaj leti pristopila k 
spodbujanju obnove starega mestnega jedra in objektov pod spomeniškim 
varstvom. Odziva je nekaj, a želimo si ga več, zaradi tega smo tudi povečal sredstva 
in povečali način sofinanciranja. Prej je bilo mogoče dobiti maksimalno financiranje 
za 10.000 € za okna ali streho ali fasado. Sedaj smo uredili tako, da lahko za vsak 
projekt posebej dobiš sofinanciranje, kar na koncu lahko pride 30.000€ na hišo. 
Nekaj odziva je. Glede ukinitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za 
spomeniške objekte, je bilo pa s strani pristojnih služb rečeno, da bi bilo to 
protizakonito. Zaradi tega smo povečali sredstva za sofinanciranje obnove teh 
objektov, v izogib zakonskim težavam. Ukrep ostaja, pri čemer se okrepi informiranje 
občanov in zmanjšujejo administrativne ovire za manjše naložbe – glej točko 4.3.4. 

67 Stalna razstava Florisa Oblaka  in Muzejsko društvo:  
Kulturnike skrbi napovedan umik stalne razstave iz Rokodelskega doma v depo, izraža 
bojazen za ukinjanje muzejske društvene dejavnosti. Oboje je del identitete mesta. 
Zanimiva lokacija za stalno razstavo bi bila Lovrenčičeva hiša. 

Slavka Štirn, intervju 
12.5.2022 

Smiselno 
upoštevano 

POJASNILO:  Občina Vrhnika želi stalno razstavo vsekakor ohraniti za ogled javnosti, 
za kar moramo zagotoviti primerne razstavne prostore. V interesu Občine je tudi 
ohranitev muzejskega društva, a je njegovo delovanje odvisno od interesa njenih 
članov in članic. 

68 Lovrenčičeva hiša: podpira njeno obnovo, meni, da je to primeren prostor za 
reprezentančne dogodke, poroke. 

Slavka Štirn, intervju 
12.5.2022 

Pojasnilo POJASNILO: Lavrenčičeva hiša je predvidena za lokalne javne programe, turi 
reprezentativne prostore Občine, tudi za poroke. 

69 Občina premalo del na vsebinah rimskega obdobja  (lokacija Dolge njive), saj se 
mu zdi pomemben potencial.  
 

Lovro Sukič, intervju 
12.5.2022 

Pojasnilo, 
deloma 
upoštevano 

POJASNILO: ZIC se je v usmeril na dve področji Rimskega obdobja: i) CLAUSTRO 
(Zaplana, doživljajska pot)  in ii) Arhološko pot – arheološke točke - po sledenih 
preteklosti« na Barju. V tovrstne raziskave bomo lahko v prihodnje usmerili tudi 
študente in mlade raziskovalce skozi novo aktivnosti, ki smo jo uvedli v predlog 
strategije pod ukrep 3.1. – t.j. Natečaj z nagradami za najboljše diplomske, 
magistrske, doktorske in raziskovalne naloge dijakov in študentov, ki naslavljajo 
razvojne izzive in teme Občine Vrhnika. 
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70 RAZPIS ZA POLETNE DOGODKE: trenutno se podpira samo dogodke v okviru 
Argonavtskih dni in v okviru Poletja na Vrhniki. Če organiziraš dogodek med tema 
dvema terminoma, nima podpore. 

Lovro Sukič, intervju 
12.5.2022 

Pojasnilo POJASNILO: Operativna pobud  posredovana na ZIC, da jo prouči. 

71 4.3.1.3. Vzpostavitev letnega prizorišča (3, O, I) Dvig prioritete na 1 s tem da se 
upošteva: precej prostorov v občini je kulturnih (naravni, že obstoječe zgradbe in 
prostori) ne da bi bilo treba položiti en sam zidak, oziroma se letno prizorišče 
konstituira in  primerno uredi  skladno s konceptom dogodka. Npr. zdaj že 
odkupljena Lavrenčičeva hiša,  del obale Ljubljanice pri Enajsti šoli, Močilnik, 
Matjaževka, Sveta Trojica (park na območju vodnega zbiralnika v lasti Blagajane) ... 

Marjan Goehelli, e-
pošta, 20.5.2022 

Smiselno 
upoštevano 

POJASNILO: Povečano na 2, vmesna raven med oceno strateške skupine in 
pobudniki. 
K ukrepi 4.3.1.3 dodano: ii) pogostejša uporaba in ambientalna ureditev različnih 
naravnih in grajenih prizorišč v različnih krajih občine glede na koncept dogodka. (2, 
O, I) 

71a Ureditve spomenikov 
Zeliščni vrtički namesto spomenikov (park samostojnosti); zastava na Trojici je odveč 

Anketni list, knjižnica Pojasnilo POJASNILO:  Ureditev parka samostojnosti  je izvedena na podlagi javnega natečaja 
za postavitev javne plastike in krajinskega načrta ureditve, tako kot  to določa 
Konservatorski načrt za prenovo mestnega jedra Vrhnike sprejetega na občinskem 
svetu. Zeliščni vrtovi so urejeni pri vrtcu Želvica in v Bistri. 
Zastava: Obstajajo različna mnenja glede zastave na Sv. Trojici. 

 SC 5: GOSPODARSKO ODPORNEJŠA OBČINA  
 5.1 Spodbujamo podjetniške iniciative v turizmu in kmetijstvu  
72 5.1.2. Motiviranje in organiziranje okolja za razvoj kmetij 

Če smo omejeni s prostorom za industrijo in podjetništvo, je potem potrebno podpreti 
turizem, kmetijstvo v povezovanju z gostinstvom. Povezati deležnike, ki bi pripomogli k 
boljšemu in hitrejšemu razvoju posamezne panoge s povezovanjem. 

OOZ Vrhnika, e-pošta, 
20. 5. 2022 

Že upoštevano POJASNILO: Navedena razvojna usmeritev je upoštevana pri pripravi strategije – glej 
ukrepe pod strateškim področjem SC5 Gospodarsko odpornejša občina in SC6 
Turistično močnejša zelena destinacija, vključno z zasnovo spodbud za razvoj 
dopolnilnih dejavnosti na malih kmetijah po vzoru Škofjeloškega. 

Spodbude malim kmetom (vzemite za zgled Poljansko in Selško dolino) Anketni list, knjižnica 
 5.2 Podjetniški ekosistem – pospeševalnik idej  
73 5.2.1. Program za usmerjanje mladih v ustvarjalnost, podjetništvo, nove 

tehnologije in sodelovanje z vrhniškimi podjetji. 
• Podpora novo-ustanovljenim podjetjem in podjetnikom s 

subvencijami za različne ukrepe.  
• Želimo tudi podporo točke SPOT – slovenska poslovna točka, ki je za območje 

Vrhnike edina na OOZ Vrhnika in nudi podporo bodočim podjetjem, podjetnikom, 
mladim podjetjem in podjetnikom na različnih področjih (davčno, delovno-
pravno, poslovanje v tujini…) in že obstoječim podjetjem in podjetnikom.   

OOZ Vrhnika, e-pošta, 
20. 5. 2022 

Pojasnilo POJASNILO: Občina Vrhnika že danes dodeljuje spodbude za podjetja 
(sofinanciranje predstavitev, nove zaposlitve, subvencije obrestnih mer..), zato 
navedenega ukrepa v strategiji ne izpostavljamo. 
Delovanje točke SPOT je pomemben del lokalnega poslovnega okolja, zato bo Občina 
podprla kandidaturo OOZ za pridobitev njenega financiranja v novem obodbju. 
Dodana je aktivnost 5.2.4 Podpora pobudam sodelovanja podjetij in projektom za 
izboljšanje podpornega okolja v občini Vrhnika. (2, O, U)  

74 Gospodarstvo, delovna mesta (turizem – sonaravni, butični, nemasovni) 
izkoriščanje stavbnega fonda za turistične nočitve; storitve, digitalizacija, razvijanje 
delovnih mest z visoko dodano vrednostjo .. pritegniti v diskusijo najmočnejše vrhniške 
gospodarstvenike, sedanje in seniorje.. 

Marjan Goehelli, 
Izhodišča in zapis 
sestanka 13.5.2022 
(predstavnik civilne 

Že vključeno POJASNILO: Predlog strategije že postavlja cilje in razvojne usmeritve kot so 
predvideni s strani predlagatelja. V postopek priprave strategije so bili vabljeni tudi 
predstavniki območne zbornice in predstavniki največjih podjetij (žal je bila udeležba 
slednjih nizka). V tem pogledu bomo v prihodnje iskali nove oblike povezovanja 
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družbe in pripravljavci 
strategije) 

podjetij in vključevanja zasebnega sektorja v lokalni razvoj. Dodana aktivnost 5.2.4 
Podpora pobudam sodelovanja podjetij in projektom za izboljšanje podpornega 
okolja v občini Vrhnika. (2, O, U)  

75 Preveč trgovin Anketni list, knjižnica Smiselno 
upoštevano 

POJASNILO: Občina nima neposrednega vpliva na odločitve poslovnih subjektov 
kakšno dejavnost bodo opravljale v svojih prostorih v kolikor je njihova namembnost 
skladna z OPN. Trgovska dejavnost se umešča tja  kjer so se v OPN pred leti 
predvidele površine  te dejavnosti. Z novimi spremembami OPN teh površin ne 
bomo povečevali. 

 5.3 Poslovne površine za rast lokalnih podjetij  
76 5.3.3. Pospešitev aktivacije in komunalnega opremljanja najbolj 

izvedljivih OPPN-jev 
Kljub navedbam pod prejšnjo točko, omogočiti gospodarstvu, predvsem storitvenim 
dejavnostim in dejavnostim z višnjo dodano vrednostjo, da se jim nameni 
potreben prostor. Podpiramo, da občina komunalno opremi površine in uredi 
infrastrukturo ter urejene površine ponudi podjetnikom, podjetjem za njihov razvoj, 
širitev in delo.  
Razmisliti, kako posamezna industrijska in poslovna območja povezati, saj je 
urejanje infrastrukture na enem mestu cenejše in hitrejše, kakor urejanje razdrobljenih 
območij.   

OOZ Vrhnika, e-pošta, 
20. 5. 2022 

Pojasnilo POJASNILO:  Strategija poudarja interes občine po naložbah v gospodarske 
dejavnosti, ki generirajo višjo dodano vrednost in trajnostno poslujejo. 
Naravnogeografski pogoji, državna prometna mreža in številni varstveni režimi 
otežujejo fizično povezovanje gospodarskih con. Kjer je to možno, zaokrožanje 
območij z  urbanističnim načrtovanjem že zasledujemo. 
 

 SC 6: TURISTIČNO MOČNEJŠA ZELENA DESTINACIJA  

77 Splošno: Zastavljeni in postavljeni dobri projekti na področju turizma, kulture in 
kulturne ter naravne dediščine, naj se nadaljujejo. Kdo jih je zastavil, ne sme biti kamen 
spotike in razlog za nenadaljevanje. 

TD Blagajana, Mirjam 
Suhadolnik, e-pošta, 
21.5.2022 

Splošno Podano mnenje. 

77a Previdno pri širjenju turizma, da ne bo 'ogrožal domačinov' (npr. Dubrovnik, Bled); 
promovirajte butični turizem in povezovalne projekte. Pazite na masovni turizem, naj bo 
Vrhnika za Vrhničane. 

Anketni list, knjižnica Pojasnilo POJASNILO: Turizem usmerjamo v trajnostno smer, predvsem pa v kakovostne 
stacionarne oblike višje ravni (priporočljivo  3* in več), ki v povprečju prinašajo večji 
multiplikativni učinek v lokalno skupnost kot enodnevni obiskovalci. Pri tem je 
pomembno zgotavljanje ravnotežja med turizmom in lokalnim prebivalstvom v 
vsakem kraju, kjer prihaja do pobud. 

 6.1 Celostna ureditev mikrodestinacij – zelenih rekreacijsko-turističnih območij  
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78 Sv. Trojica: Po pregledu zadnjega osnutka strategije in diskusijah, ki smo jih imeli na 
temo celostnega trajnostnega urejanja širšega območja sv. Trojice predlagamo 
naslednjo dopolnitev:  Ukrep 6.1.4. sv. Trojica: Nadgradnja sonaravne celostne 
ureditve prostora za namen rekreacije, izobraževanja in trajnostnega preživljanja 
prostega časa v sodelovanju z Občino Vrhnika in ostalimi že obstoječimi deležniki na 
širšem območju sv. Trojice; s poudarkom na varovanju tal in vrstne pestrosti.  

Ožbe Šteblaj in ekipa 
Inkluzivnega parka, e-
pošta, 20. 5. 2022 

Smiselno 
upoštevano 

POJASNILO: Smiselno upoštevane vse pobude. Nova dikcija se glasi: 
6.1.4. Sv. Trojica: Nadgradnja celostne in sonaravne ureditve prostora za namen 
rekreacije, izobraževanja, ambientalnih dogodkov  in trajnostnega preživljanja 
prostega časa v sodelovanju vseh deležnikov na širšem območju, skladno  z OPPN in 
s poudarkom na varovanju  dediščine, tal in vrstne pestrosti.  
Dodana tudi pridobitev lastništva ali služnosti na glavnih rekreacijskih poteh. 
Občina Vrhnika je v letu 2021 sprejela Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu (OPPN) za območje Sv. Trojice na Vrhniki, ki opredeljuje tovrstne sonaravne in 
vsekakor zelo premišljene ureditve na tem območju. 
 

78a Na Sveti Trojici se večina rekreacije izvaja po privatnih zemljiščih, tukaj bo potrebno 
najti konsenz. 

Ožbe Šteblaj, javna 
razprava 11.5.2022 

 

78b Sv. Trojica je gaj sredi mesta, dostopen vsem. Sprejet je OPPN, ki določa vsebine. Sama 
menim, da naj se tako programsko razvija naprej. Meji na področje nekdanje vojašnice, 
kjer je sedaj upravna zgradba, zraven je vrtec, gradi se enota za starejše občane… zato 
še toliko bolj v širše področje Sv. Trojice in Tičnice sodi mirna dejavnost, naj ostane 
prostor za dostopen vsakodnevni oddih vsem generacijam. 

TD Blagajana, Mirjam 
Suhadolnik, e-pošta, 
21.5.2022 

 

78c Poniji s klanca na Trojici Splet  
78d Želim si več zavedanja, kdo smo in kam gremo kot posameznik in 

skupnost.  Ali bomo živeli bolj naravno v stiku z naravo in njenimi cikli ter jo 
spoštovali (duh prostora, ki se po vsakem našem grobem posegu izniči) in zaznavali ali 
si bomo tudi naše okolje podredili kot je to v primeru športno doživljajskih 
apetitov na Sv. Trojici z okolico s Cankarjevim Lazom (odlična praksa, ki ne 
spreminja prostora ampak ga uporabi za slavljenje življenja Cankarja in vseh nas na 
preprost način, zato ne potrebujemo amfiteatra poleg cerkve, kolikor mi je znano glede 
prihodnosti),  kjer je potrebno odločno reči, da je to naš prostor za umirjanje, 
meditacijo, energijska točka s cerkvijo, sprehajanje z lepimi razgledi in kot takšno 
ovrednotiti, zaščititi, videti lepoto v preprostosti, glede nato, da se bo okrepila športna 
dejavnost s Športnim parkom in bikepoligoni, že v mestu! In da vsaka dejavnost sodi v 
svoje območje tako industrija kot kultura s CD z parki z mnogo več cvetja za dušo, ker 
smo tredini itd.  

Simona Ogrin,  12. 5. 
2022, e-pošta,  

 

78e 4.1.3. Rekreacija v naravi – sv. Trojica 
Izkoristiti hrib Sv. Trojica za rekreacijo v naravi – trim steza, naprave za rekreacijo in 
razgibavanje. Te naravne površine gozda in travnikov  že prepredene s številnimi potmi, 
ki bi jih bilo mogoče povezati v krožno rekreacijsko pot, saj je prostor hitro dostopen z 
več smeri iz samega centra mesta. 

OOZ Vrhnika, e-pošta, 
20. 5. 2022 
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78f 6.1.4. Sv. Trojica: nadgradnja ureditve za namen rekreacije, kulturnih dogodkov v 
naravnem ambientu in drugih oblik preživljanja prostega časa v naravi. (2, O, I) 

Marjan Goehelli, e-
pošta, 20.5.2022 

 

79 Zaplana 1890, Green Experience in Inkluzivni park. Prosim, da v strategijo 
umestite vsaj dva konkretna projekta usmerjenja v razvoj podeželja: 
• Zaplana 1890, Green Experience, Prva pametna eko socialna turistična vas v 

RS 
• Inkluzivni park Sveta Trojica 

Dr. Benjamin 
Leskovec, e-pošta 
članom strateške 
skupine 20.4.2022 

Pojasnilo POJASNILO:   Strategija trajnostnega razvoja je krovni strateški dokument, ki 
opredeljuje smer v katero  se usmerja razvoj občine in prihodnje občinske javne 
naložbe, sofinanciranje različnih programov in dejavnosti s katerimi organi in službe 
Občine, njeni javni zavodi in javna podjetja zagotavljajo  želeno kakovostno bivalno 
okolje in postavljene razvojne cilje. Predstavlja podlago za načrtovanje večletnih 
Načrtov razvojnih programov občine (NRPjev). 
Strategija med drugim tudi določa strateške usmeritve in predlaga izboljšave 
lokalnih programov  gospodarskega razvoja (npr. razvoj zagonskega podjetništva 
med mladimi, spodbujanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah, kakovostni 
stacionarni turizem in gastronomska ponudba..), navedene v pobudi. Temu, 
vključno s krepitvijo upravljanja turistične destinacije in podjetniškega podpornega 
okolja so namenjeni številni ukrepi na strateškem področju SC5 Gospodarsko 
odpornejša občina in SC6 Turistično močnejša želena destinacija. 
 
V tovrstnih programskih dokumentih, ki se pripravljajo in sprejemajo na ravni države 
ali lokalne skupnosti in so podlaga tudi za potencialno dodeljevanje  razvojnih 
spodbud na navedenih dveh strateških področjih, se posameznih projektov 
gospodarskih družb in drugih zasebnih subjektov vnaprej ne opredeljuje, izbira ali 
podpira. Podane usmeritve in ukrepi se pod enakimi pogoji nanašajo na vse 
subjekte v občini. 
 
Usmerjanje zasebnih podjetniških pobud v razvoj trajnostnega turizma (raznovrstnih 
kakovostnih namestitev, še zlasti turizma na kmetijah in podeželju, doživetij in 
tematske infrastrukture) in še posebej tistih, ki dopolnjujejo ponudbo zaokroženih 
mikrodestinacij je jasno zapisano v točki  6.1.5. Dodatno je podpora uvajanju 
koncepta pametnih vasi in skupnosti izpostavljena v presečnem cilju 6, znotraj 
ukrepa 7.1. Navedeno zagotavlja ustrezen strateški okvir za prijavo projektov 
investitorjev na razpise za EU sredstva. 

79a Zaplana 1890, Green Experience  
Razvijamo prvo pametno eko-socialno vas na Zaplani. Predlogov ne bom več navajal, 
ker niso upoštevani. Podal bom razmišljanje, da bi skupnost prepoznala potencial kako 
Cankarja vrniti nazaj na Vrhniko. Razvojne in zelene rešitve v občini Vrhnika niso 
izvedljive. Gospodarski in intelektualni potencial odhaja iz Vrhnike v Logatec. 
Dopolnilne dejavnosti na kmetijah niso aktivirane. Samooskrba, kmetijstvo in turizem 
so dejavnosti, ki niso povezane. Vizije na področju razvoja podeželja ni. Podjetniške 
ideje so ujete v lokalnem okolju. Strategija občine Vrhnika je neizvedljiva, če 
temu ne sledi OPN. ZIC nikakor več ne more biti v vlogi organizatorjev dogodkov, ZIC 
se mora transformirati v razvojno agencijo in pridobivati evropska sredstva. Če 
hočete razvijati turizem, ga lahko  lahko razvijete samo z zasebnimi ponudniki. 
Komunalno podjetje Vrhnika in zdravstveni dom sta dva talca, enostavno zato, ker se 
tam vrti veliko denarja. Samo zasebne pobude so tiste, ki lahko nadomestijo 2 včasih 
močni gospodarski družbi, Liko Vrhnika in IUV. Umazana industrija se odlaga na 
Vrhniki. Oblika strategije občine Vrhnika ni nikjer določena in ne vključevane zasebnih 
pobud v občinsko strategijo je nedopustno. 

Benjamin Leskovec, 
javna razprava 
11.5.2022 
 

 

79b Zaplana 1890, Green Experience,  
Ideja razvoja turizma na Vrhniki, se nam v LO Levica Vrhnika zdi izjemno pomembna, 
tako za prihodnja delovna mesta krajanov, kakor tudi za nadaljnji razvoj mesta samega. 
V to spadajo številne rešitve in ideje, katere bi se lahko v naš kraj umestile tako s 
turistične, gospodarskega kakor tudi z ekološkega vidika.   
Zaplana above Ljubljana 1890, Green Experience: Pametna eko socialna vas, je 
ena izmed idej, katera bi Zaplano postavila na zemljevid države in celotne Evrope. 
Center podajanja znanja mladim kmetovalcem, kako lahko živijo z naravo, narediti 
okoliš ponovno biotsko pester ter pokazati, kako lahko narava dela z nami, brez 
uporabe škodljivih kemikalij. Hkrati, pa bi tudi pokazali, kako se je živelo nekoč in kako 

David Kastelic, svetnik 
LO Levica Vrhnika, e-
pošta 20.2.2022 
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so se spopadali z izzivi v preteklosti. Okoliškim kmetovalcem, pa bi omogočila tudi 
aktivno udejstvovanje znotrej le-te.   
Kot predstavnik LO Levice Vrhnika, vas naprošam, da posredujete tole e-sporočilo vsem 
tistim, kateri bi to idejo lahko umestili v Strategijo razvoja Vrhnike 2030.   

80 Poleg vključitve oz. navedbe pobud Zaplana 1890 Green Experience; pametna 
eko socialna vas oz. kmetija, Inkluzivni park Sveta trojica, Kmetija odprtih 
vrat Kuren ter Kmetija Logar v Strategijo razvoja občine Vrhnika 2030, bo za 
uspešno izvedbo predmetnih projektov, potrebno odpraviti neskladja z OPN Vrhnika ter 
Strategijo. V skladu s tem predlagamo da se Merila za vrednotenje pobud za 
spremembe in dopolnitve OPN Občine Vrhnika (LUZ, november 2021 – v priponki tudi 
označeno na katerih točkah) uskladi z naslednjimi popravki: 
• določilo: Pobuda za novo območje za turizem, šport in rekreacijo izven območja 

naselja ni sprejemljiva. V občini je še velik delež prostih površin namenske rabe 
BT (poglavje 2.1.10) se odpravi; 

• določilo: Širitve počitniških območij oziroma sprememb namenske rabe iz 
počitniških v stanovanjske namenske rabe niso dopustne (poglavje 2.2.4) se 
odpravi; 

• določilo: Izjeme predstavljajo posegi, ki so skladni s strateškimi cilji razvoja 
gospodarstva (kmetijstva ali turizma ter drugih gospodarskih dejavnosti) (poglavje 
2.2.4) se dopolni oz. predrugači tako, da omogoča tudi izvedbo projektov, ki 
so skladni s cilji razvoja gospodarstva (kmetijstva ali turizma ter drugih 
gospodarskih dejavnosti) vendar niso imensko vključeni v Strategijo razvoja 
občine Vrhnika;  

• določilo: Pobuda za širitev posamične poselitve (A) je sprejemljiva,[…],če so 
izpolnjeni pogoji da: območje posamične poselitve še ni bilo razširjeno z lokacijsko 
preveritvijo (poglavje 2.2.4) se odpravi; 

• določilo: Nova območja za turizem (BT) se ne vzpostavljajo, turizem se usmerja v že 
opredeljena tovrstna območja (poglavje 2.2.4) se odpravi. 

Vsa našteta določila Meril trenutno onemogočajo izvedbo naštetih projektov ter 
preostalih podobnih pobud za razvoj podeželja v občini Vrhnika. 

Sabina Povhe 
mag. biol. in ekol. z 
naravovar., Zaplana, 
e-pošta, 8.4.2022 

 

Pojasnilo POJASNILO:  
Merila za vrednotenje pobud za postopek trenutnih sprememb in dopolnitev OPN 
Občine Vrhika (LUZ, November 2021) je sprejel Občinski svet občine Vrhnika na 18. 
redni seji 2. 12. 2021. 
V roku enega leta je predviden nov poziv za oddajo pobud za nove spremembe in 
dopolnitve OPN. V okviru novega postopka bodo zasnovana nova merila. 
 
Ne drži, da dopolnilne dejavnosti na kmetijah niso možne. Veljavni OPN v 113. 
členu dopušča ureditev raznovrstnih dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, vključno s 
turizmom na kmetiji. 
 

81 Vseskozi se poudarja, da prostorski načrt in strategija nimata veze drug z drugim, 
pa v bistvu imata. Ker če hočemo razvijat turizem, gospodarstvo, kmetijstvo, je temu 
treba prilagajat tudi prostor. Če hočemo prostor trajnostno razvijat, more temu slediti 
tudi prostorski načrt. 

Ožbe Šteblaj, javna 
razprava 11.5.2022 

Pojasnilo POJASNILO: V strateškem pogledu sta dokumenta vsebinsko povezana, saj je 
pomembno, da so razvojni cilji med seboj skladni. S Strategijo predlagamo strateške 
usmeritve prostorske politike (glej usmeritve pod Ukrepom 2.3). Konkretizacija 
namenske rabe posamene parcele je skladno s predpisi na področju urejanja 
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prostora predmet ločenega postopka načrtovanja oz. spreminjanja občinskega 
prostorskega akta.  

82 Ulovka 
V strategiji so zemljišča naše stranke omenjena v okviru strateškega cilja 6 oz. ukrepa 
8.1., 6.1.5 Usmerjanje zasebnih naložb v mikrodestinacijah, ki za območje Zaplane z 
Ulovko predvideva 'Usmerjaje v celostni razvoj obnmočja po koncpetu pametnih vasi, v 
razvoj trajnostnega turizma in drugih dejavnosti na kmetijah in v oživljanje opuščenega 
smučišča v smeri celoletnega outdoor parka«. V zvezi s tem poudarjamo, da naša 
stranka nasprotuje kakršnimkoli oblastnim posegom v njeno lastninsko 
pravico (vključno s spremembo prostorskih aktov, ki bi to omogočili). Po 
našem razumevanju Strategija tega sedaj ne predvideva in bi bilo to v nasprotnem 
primeru potrebno iz nje izključiti, do česa takšnega pa ne sme priti niti v bodoče.  
Dalje tudi nobena komunikacija naše stranke z deležniki, ki so prispevali k nastanku 
Strategije, ni mogoče razumeti drugače. K izvedbi Projekta 6.1.5 bo naša stranka ob 
opisanem verjetno pristopila, če bo pri njegovem planiranju ustrezno poskrbljeno za 
varstvo okolja in če bo izpeljan na način, da ne bo prihajalo do drugačnega 
vznemirjannja lokalnega prebivalstva. Naša stranka nasprotuje masovneemu turizmu 
in kakršnikoli devastaciji naravnega okolja. Naša stranka ukrep kot primeren razume le, 
če gre za spodbudo lokani podjetniško-turistični iniciativi ob upoštevanju tržnih 
zakonitosti in bo verjetno pripravljena k njegovemu izvajanju kot zasebnik-podjetnik 
pristopiti, če se bo ta izkazal za ekonomsko upravičenega. 

Mirko Marolt, 
odvetniška pisarna 
Zaman in partnerji 
d.o.o., 19. 5. 2022 

Smiselno 
upoštevano 

POJASNILO: Kot ugotavljate, predlagana usmeritev v nobenem primeru ni 
predvidevala kakršnihkoli oblastnih posegov v lastninsko pravico, niti spremembe 
namembnosti. Predlagane usmeritve, bi v primeru odločitve kateregakoli lastnika 
zemljišč na širšem območju Ulovke k tovrstnim podjetniškim naložbam, 
predstavljale dodaten in jasnejši okvir podpore lokalne skupnosti v primeru 
odločitve lastnikov za naložbe, morebitnim kandidaturam za EU vire, pridobivanje 
koncesije za morebitno oživljanje smučišča...   
Skladno s pobudo je usmeritev za območje Zaplane vključno z Ulovko spremenjena 
in se glasi: »6.1.5 - območje Zaplane vključno z Ulovko: usmerjanje v celostni razvoj 
območja po konceptu pametnih vasi, v razvoj trajnostnega turizma in drugih 
dejavnosti na kmetijah in v nemnožične rekreacijske in športne dejavnosti v naravi.« 
 

83 Pot rimski zid in rupnikova linija: Predlagamo, da se v Strategijo vključi Pot  
»Rimski zid« in »Rupnikova linija« sta množično obiskani pešpoti. Poti sta lepo urejeni 
vendar pa se tu pogreša: 

- parkirišče na Cesarskem vrhu saj mnogi pridejo z avtomobilom do 
Cesarskega vrha in naprej peš, 

- na obeh poteh manjka stranišče, 
- potrebno bi bilo poti opremiti s koši za smeti (vsaj na začetku in/ali pa koncu 

poti). 

Svet KS Zaplana. E-
pošta, 20.5.2022 

Smiselno 
upoštevano 

POJASNILO:  
- Parkirišče na Cesarskem vrhu je že v fazi načrtovanja prenove v skladu 

rekonstrukcije  državne ceste in občinskega dela naložbe  - t.j. avtobusnega 
postajališča.  

- Predlagamo, da se ureditev nameščanja eko-sanitarij in urbane opreme (koši za 
smeti, info table) v podeželskem prostoru lotimo skupaj in celostno za območje 
celotne Zaplane oz. našega podeželja. V okviru Strategije je v ta namen 
predvidena aktivnost – 2.3.2.5 Zasnova in postpona izvedba celostne urbane 
opreme in urejanja odprtih javnih prostorov na podeželskem območju občine. 

 
84 Info tabla Zaplana: Predlagamo, da se vsaj na Cesarskem vrhu (in mogoče še nekje 

na cesti od Kurena do Zaplane) postavi tabla z zemljevidom, da posamezniki vidijo kam 
Svet KS Zaplana. E-
pošta, 20.5.2022 
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jih določena cesta vodi. Na zemljevidu bi bile označene vse turistične točke na Zaplani 
in poti primerne za kolesarjenje. 

85 Pešpot do ribnikov: bojazen, da se pot z gradnjo južne obvoznice ukinja Slavka Štirn, intervju, 
12.5.2022 

Pojasnilo POJASNILO: 
Država res pri gradnji južne obvoznice v projekt ni umestila ustrezne ureditve 
pešpoti, zato bo Občina v prihodnje pristopila k ureditvi (V strategiji je to del točke 
2.1.2.3 Ureditev varnih kolesarskih poti in hodnikov za pešce v mestnem središču in 
naseljih ter do zaledja. 
Varen dostop do ribnikov možen iz mestnega onmočja oz.  Verda/Janezove vasi, ki 
pa ga bo potrebno označiti in urediti. 

86 Povezovanje je nujno potrebno tudi pri obnovi in odpiranju turističnih in 

planinskih poti in pri  razvoju turističnih produktov. (Primer: Star maln je že leta 
2011 v Strategijo razvoja Starega malna in hribovitega zaledja vpisal »zmajevo pot« in je 
bila zavedena tudi v dveh naslednjih dokumentih društva, TDB je v prvem delu postavilo 
igralo zmaja, na samem izviru so vzdrževalci Lintverna namestili nova vrata, ki  po 
materialu in izgledu ne sodijo v to okolje, samo zmajevo dogodivščino dela Zavod 
»Škrateljc«. Ko  smo bolj po naključju izvedeli za ta načrt, smo se še pravočasno  povezali 
med samo, da bi ne bila zgodba do ovinka ena, od ovinka naprej druga…. Torej med 
sabo se včasih še pravočasno najdemo, načrtovano, povezovalno in usmerjeno z vrha pa 
ni. V kolikor se zgodba že odvija in nadaljuje po sosednjih  zemljiščih bi bilo smiselno, 
da jo  pišemo skupaj.  

TD Blagajana, Mirjam 
Suhadolnik, e-pošta, 
21.5.2022 

Pojasnilo POJASNILO:  
Potreba po okrepitvi povezovanja na področju turizma je bila zaznana, zato je v 
predlogu strategije predviden Ukrep 6.3 Upravljanje razvoja in trženja destinacije ter 
znotraj tega aktivnost 6.3.1 Vzpostavitev destinacijske skupine za skupno 
načrtovanje promocije, akcij, dogodkov in razvoj doživetij in turistične infrastrukture. 
Glede konkretnega primera je sestanek med ZIC in TD Blagajana, gospo Suhodolnik 
potekal . 22.10. in pravočasno najavil urejanje poti do Litverna. 
Podrobnosti je ZIC v nadaljevanju dogovarjal z izvajalci. 

87 Močilnik, Retovje,  oba parka, poti in gostinska ponudba mora biti enotna zgodba – 
povezovanje vseh že sedaj udeleženih, lastnikov zemljišč, izvajalcev programov. 
Program v Močilniku se vsaj v enem delu parka že odvija. Ne majhna je zgodba branja 
Cankarjevih besedil, ki poteka že šesto leto vsako sredo, 25. maja bo tako že 300. branje, 
če štejemo samo srede, kar nekaj več pa je še »izrednih branj« ob raznih priložnostih in 
tudi na drugih lokacijah. Bralci smo prepoznavni po celi Sloveniji. Ivan Cankar ni 

blagovna znamka, Ivan Cankar preprosto je. Kakor ga predstavljamo, tako 

ga sprejemajo. 

TD Blagajana, Mirjam 
Suhadolnik, e-pošta, 
21.5.2022 

Smiselno 
upoštevano 

POJASNILO: Celostno in trajnostno urejanje Močilnika je v strategiji že načrtovano v 
okviru točke 6.1.2, seveda ob upoštevanju programov, ki tam že tradicionalno 
potekajo ter vseh elementov (dediščina, branje  Cankarjevih..). 
Identitetna vloga Ivana Cankarja je poudarjena skozi celotne strateški dokument in 
vsa relevantna strateška področje in ga ne enačimo z 'blagovno znamko'. 
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87a 6.1.2. Močilnik: celostna in sonaravna ureditev območja naravnega spomenika za 
doživljanje narave in spremljajoče kulturne in turistične namene. (1, O, I) 

Marjan Goehelli, e-
pošta, 20.5.2022 

Smiselno 
upoštevano 

POJASNILO: Besedilo je smiselno dopolnjeno. 

88 Glamping, bazen Splet- anonimno Že vključeno 
 

POJASNILO 1: Naložbe v glamping so predmet podjetnišje iniciative, gre pa za 
stacionarne oblike namestitve, ki jih občina Vrhnika spodbuja, če so na ustrezni 
kakovostni ravni. Med nastanitvenimi objekti, ki so pomembni za krepitev 
stacionarne turistične ponudbe občine Vrhnika so v ukrepu 6.1.5 Usmerjanje 
zasebnih naložb v mikrodestinacije med drugim že navedeni 'manjši kampi in 
glampingi, prednostno na kakovostni ravni 3 * in več'. 
POJASNILO 2: Izgradnja javnega bazena je predvidena v okviru Celostne ureditve 
športnega parka Vrhnika, glej ukrep 4.1.1. 

 6.2 Razvoj produktov in doživetij  
89 V Strategiji ni omenjena industrija dogodkov. Ta prinese turizmu veliko denarja in 

je pomembna, zato se mora tudi njej zagotoviti mesto v strategiji. 
Marko Močnik, javna 
razprava 11.5.2022 

Dodano 
pojasnjeno, 
smiselno 
dopolnjeno 

POJASNILO: Turistični produkt Dogodki je opredeljen kot podporni produkt in v 
predlaganih ukrepih tematsko vezan na posamezen nosilni produkt in na koncept 
kot bo na podlagi presoje obstoječih prireditev opredeljen znotraj aktivnosti  4.2.2 
Posodabljanje športnih in kulturno-umetniških dogodkov. Med usmeritve Ukrepa 
6.2. Razvoj produktov in doživetij dodano besedilo:  
»Natančnejšo pozicijo posameznih nosilnih in podpornih produktov  oz. njihovo 
morebitno dopolnitev podrobneje opredeli nova destinacijska strategija turizma.«  

90 MIKRODESTINACIJA BISTRA 
Smo družinsko podjetje Bajc gostinstvo d.o.o. Trenutno zaposlujemo 15 oseb, 
pogodbeno sodelujemo še s preko 10 oseb. Vodimo dve gostilni, gostilno Bistra 
nasproti TMS  ter gostilno Bajc v Sinji Gorici. Obe enoti nudita tudi prenočišča. 
Neposredno in posredno imamo razmeroma velik vpliv na območje ožje in širše regije 
in stremimo k trajnostnemu napredku in večji kakovosti življenja v občini. Že zdaj 
odlično sodelujemo s TMS  ter Zavodom Škrateljc ter lokalno skupnostjo, ki jo želimo še 
bolj vključiti. 
Pozdravljamo nekatere predloge, ki so zapisane v Strategiji ter dodajamo še nekaj 
naših. 
Predlogi za Bistro  
• Parkirišče za avtodome: skupaj s posegom obvoznice okoli gradu Bistra 

predlagamo, da se komunalno in infrastrukturno uredi parkirišče za avtodome za 
gostilno Bistra. Trenutno je avtodomarski turizem v močnem porastu tudi zaradi c-
19. 

Mateja Bajc, Bajc 
gostinstvo d.o.o., 10. 
5. 2022, e-pošta 

Smiselno 
upoštevano, 
pojasnjeno 

POJASNILO: Ukrep 6.1. Celostna ureditev mikrodestinacij – zelenih rekreacijsko-
turističnih območij je v točki 6.1.5 dopolnjena z novo mikrodestinacijo Bistra. 
- območje Bistra: usmerjanje v programsko povezovanje ponudnikov in 

dopolnjevanje prostorskih ureditev, še zlasti  v podporo nosilnim produktom 
Ljubljanskega barja, Kulture in Outdoor produktom  (povezano z načrtovanimi 

ukrepi 2.1, 2.2, 2.3, 4.1 in 5.1). 
 
POJASNILO K OSTALIM POBUDAM:  
• Parkirišče za avtodome: Občina ne more vlagati v zemljišča in objekte, ki 

niso v njeni lasti oz. zanje nima pravice graditi. Z novimi shemami državnih 
pomoči v novi finančni perspektivi predvidevamo oblikovanje sheme oz. 
javnega razpisa za dodeljevanje lokalnih mikro spodbud za tovrstne turistične 
naložbe. 

• Interaktivna e-tabla na Bistri: Predlagamo celostni pristop k urejanju 'urbane 
opreme' na podeželskem prostoru v sklopu točke 2.3.2.  

• Premik ceste: Obvoznica Bistra je načrtovana, glej točko 2.2.1. 
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• Bistra postane prepoznavna kot zelena turistična destinacija center 
doživetja ljubljanskega barja. Predlagamo postavitev interaktivne e-table, 
ki bi ponujala dostop do vsebin spletnih strani visit-vrhnika ter konkretno vsebin 
vezanih na lokacijo.   

• Premik ceste, ki uničuje tako pomemben naravni spomenik kot je Bistra.  
• Kulturni turizem: Želimo si postavit večnamenski fizični prostor za različne 

vsebine: literarni večeri, slikarske razstave, delavnice vseh vrst, medgeneracijsko 
druženje. Travnik za gostilno ima vso infrastrukturo že narejeno za 
izvedbo glasbenih dogodkov. Hotel nudi prenočišča. Tako zadržimo goste za 
več dni.     

• Kolesarski turizem: Med 11.000 nočitvami (2019-2021) je bilo tudi nekaj 
kolesarjev, segment, ki ga želimo okrepiti. Apeliramo, da se v Bistri poveča 
električno moč omrežja in naredi polnilne postaje za električna 
kolesa.  Obenem se postavi kolesarnico ali podoben objekt za parkiranje 
koles. Poleg tega je strateško nujna infrastrukturna ureditev ceste od Vrhnike do 
Bistre. Predlagamo, da se vzpostavi kolesarska pot, da bo pot varna. Obstoječa 
cesta ni varna in zahteva vsaj nov asfalt.  

• Gastronomsko - družinski turizem: V neposredni bližini Gostilne Bistra in 
TMS smo vzpostavili Menihov vrt, simbol zdravega življenja, povezanosti z naravo 
ter samooskrbe. Skupaj z zavodom Škrateljc in Tehniškim muzejem Slovenije smo 
izdelali zemljevid za otroke. Menihov vrt ima odličen odziv in je tudi trajnostno 
naravnan ter mu sledijo še dodatne širitve. Gostimo priznane predavatelje, si pa 
želimo bolj povezat zelišča s kulinaričnimi delavnicami.  

• Bistra – prostor izmenjave kakovostnih znanj  Želimo si, da bi Bistra postala 
prostor izmenjave kakovostnih znanj, idej, pozitivnih vibracij. V gostilni imamo 
sejno sobo s pripadajočo opremo za do 32 oseb, urejeno skupno kuhinjo ter 
dodaten prostor, velikosti 37 m2.  

• Plovnost Ljubljanice Pozdravljamo premike, ki se dogajajo na področju 
zagotovitve in urejenosti plovnosti Ljubljanice.  

• Predlogi za Sinjo Gorico: Pozdravljamo predloge za ureditev vodovodnega 
sistema, odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Zelo nujno potreben je priklop 
objektov na kanalizacijo. To bi morala biti prioriteta.  

• Večnamenski prostor za dogodke ( Travnik za gostilno): Zasebno zemljišče, 
zato glej odgovor za parkirišče za avtodome. V kolikor  skladno z OPN, 
soglasodajalci in v soglasju z lastniki, je lokacijo možno uporabiti kot občasno 
prizorišče ambientalnih  dogodkov. 

• Povečanje priključne moči na elektro omrežju, kolesarnica in 
polnilnica za e-kolesa, kolesarska pot, varnost na cesti Vrhnika-
Bistra: Kolesarska infrastrutkrua je načrtovana v ukrepu 2.1.2, krepitev 
električnega omrežja je v pristojnosti Elektro Ljubljana, a smiselno dodan 
ukrep. 

• Konkretno vključevanje ponudnikov v produkte  je del redne naloge 
ZIC, zato jih je pobuda posredovana. Oba produkta (kulinarika, dogodki) še 
naprej ostajata pomembna podporna produkta za vse nosilne produkte.  

• Odvajanje in čiščenje odpadnih voda Sinja Gorica je že opredeljeno s 
prioriteto 1. 

 

 6.3 Upravljanje razvoja in trženja destinacije  
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91 Koledar - koordinacija dogodkov: želeli bi si več koordinacije pri načrtovanju 
dogodkov v občini. 

Slavka Štirn, intervju 
12.5.2022 

Upoštevano POJASNILO: Dodana aktivnost 4.2.2.3 Enovit digitalni koledar dogodkov. 

92 Skupni projekti društev, turizma in profesionalne kulture: tu je še priložnost 
(navede primer iz preteklosti – Argonavtski festivali, ko so se še izvajali na Močilniku in 
so pevci sodelovali v 'rimskih kostumih« na čolnih) 

Slavka Štirn, intervju 
12.5.2022 

Že upoštevano, 
pojasnilo 

POJASNILO: Ob večjih dogodkih in projektih že sedaj sodeluje več lokalnih društev, 
zavedamo pa se, da je priložnosti še več. Spodbuditi želimo iniciativo za skupne 
projekte in sodelovanje tudi na strani društev, tako iz kulture, turizma, športa. Z 
aktivnostjo 4.2.3 je predvidena podpora kreativnim projektom skupin ustvarjalcev iz 
profesionalne in ljubiteljske kulture, pri čemer so dopolnjena področja sodelovanja 
tudi na iv) krepitev identitete in v) dopolnjevanje turističnih produktov. 

 SC 7: PAMETNA, VKLJUČUJOČA IN UČINKOVITA OBČINA  
 7.1 Digitaliziran, učinkovit in koordiniran javni servis  
93 Status mestne občine 

Mogoče razmišljate tudi o tem, da bi pridobili status mestne občine. (Sicer v Zakonu o 
lokalni samoupravi piše, da mora biti 20.000 prebivalcev, vendar sem videla, da je npr. 
v Slovenj Gradcu cca. 16.000 prebivalcev in je npr. Slovenj Gradec že mestna občina). 
Po drugi strani pa si sicer ne znam prav dobro predstavljati kako bo izgledalo, ko bomo 
v državi imeli pokrajine. 

Maja Zorc, e-pošta, 
10.5.2022 

Pojasnilo POJASNILO: Občina Vrhnika poleg pogoja števila prebivalstva, ne izpolnjuje vseh  
kriterijev mestnih funkcij, in sicer: srednje šole, oddelkov visokih šol, bolnišnice in 
znanstveno-raziskovalne dejavnosti. 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO903 
 

94 Predlagam reorganizacijo Zavoda Ivana Cankarja in se raje naredi oddelek 
za šport kulturo in turizem, ki je oddelek v občinski strukturi. Poleg tega je v 
ZIC zaposlenih preveč ljudi. Določene ljudi stalno zaposleni, ostale pa le projektno. 
Toliko dogodkov za toliko ljudi je prevelik strošek za Vrhniko. 

Anže Grampovčan, 
javna razprava 
11.5.2022 
 
 

Pojasnilo POJASNILO: Analiza sorodnih zavodov v primerljivih občinah  in njihovih dejavnosti  
je pokazala, da je trenutna ureditev racionalna, še posebej  z vidika operativnega 
upravljanja kulture, športa in turizma. V primerjavi z nekaterimi primerjanimi zavodi 
je ZIC kadrovsko podhranjen. 

95 POMOČ DRUŠTVOM PRI DOSTOPU DO EU VIROV 
Društva se težko znajdemo  pri pridobivanju evropskih nepovratnih sredstev. 
Vzpostavitev neke skupne službe, za svetovanje, za tiste, ki bi investirali in razvijali svoj 
program, s pomočjo evropskih sredstev. 

Mirjam Suhadolnik, 
javna razprava 
11.5.2022 

Že smiselno 
vključeno 

POJASNILO: V okviru ukrepa 4.2 je predvideno informiranje, uposabljanje in 
mentorstvo društvom za prijave na razvojna sredstva, znotraj ukrepa 7.1 pa krepitev 
občine na področju občinskih razvojnih nalog, iniciativo, postopek  in pripravo prijav 
vodijo društva. 

96 Financiranje društev, ker prostovoljso delo usiha 

Ker društva, ne le turistično, pač pa vsa, ustvarjamo program v našem prostoru, pretežno 
z domačimi izvajalci, ki so v glavnem tudi prostovoljci, menimo, da bi bilo nujno še v 
večji meri povezovati izvajalce programov. Predlagamo, da se vrednotenje 
programov, ki jih društva  zapišemo v svoje letne načrte in so usmerjeni v daljše 
obdobje, vrednotijo tako, da bi se krili vsaj osnovni stroški delovanja in 
aktivnosti. Prostovoljsko delo se počasi »utruja«, gledano iz perspektive, da se na 
nekaterih področjih vlaga neprimerno več sredstev za zunanje izvajalce; zelo prav, da 

TD Blagajana, Mirjam 
Suhadolnik, e-pošta, 
21.5.2022 

Pojasnilo POJASNILO:  
- Občina Vrhnika prek različnih razpisov že danes močno podpira programe, ki 

jih izvajajo prostovoljci v različnih društvih na področju humanitarnih 
dejavnosti, kulture, športa in tudi turizma. Turistično društvo Blagajana je v letu 
2021 za delovanje društva, urejanje turistične infrastrukture (koče v Starem 
malnu), izobraževanje in promocijo prejelo 17.000 EUR sredstev iz proračuna 
Občine Vrhnika. 

- Prostovoljstvo je dragoceno za lokalno skupnost, zato je nujno obojesmerno 
partnersko sodelovanje med društvi in Občino. 
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tudi za profesionalne izvajalce, še posebej iz domače občine, vendar iz izkušenj lastnega 
okolja, prostovoljsko delo usiha čeprav je vir mnogih idej, ki bi jih bilo dobro pretehtati 
in vnesti v načrtovani  razvoj občine.  Nekaj časa nazaj sem že postavila vprašanje 
predstavnikom občinske oblasti, ki se je glasilo nekako tako: Ali menite, da društva 
potrebujejo občino zato, da dobijo nekaj sredstev za delovanje, ali pa morda tudi občina 
potrebuje društva, da ustvarjajo programe? 

 7.2 Okrepljen dialog občina – občani  
97 Vrhniška občina je pod povprečjem, kar se tiče transparentnosti in odprtosti 

vladanja na podlagi meritev inštituta Danes je nov dan in Pravnega centra za varstvo 
človekovih pravic in okolja. 

Andrej Markovič, 
javna razprava 
11.5.2022 

Smiselno 
upoštevano 

POJASNILO: Glej odgovor pod točko 1. 
Kazalnik bo vključen v strategijo, postavljen nekoliko realnejši cilj – premik iz 
povprečja (101. mesto med 212. občinami) med prvih 20 od 212 občin. 
Kljub vsemu menimo, da se je od 2020 (raziskava inštituta je bila opravljen epred 
tem)  s prenovo spletne strani in  z odprtjem družbenih omrežij Občine Vrhnika  (FB, 
Instagram) ter posebnimi aplikacijami, informiranje in komuniciranje z občani 
izboljšalo glede na pretekla leta. Vsekakor pa je še prostor za napredek. 

97a Sam sem predlagatelj te javne razprave. Ugotovili smo v razgovoru civilne družbe 
in občinske uprave, da morda javnost ni bila dovolj naslovljena. Vsi vpleteni morate 
igrati igro, ki bo transparentna, zakonita in ne na podlagi ideoloških stališč. Strateško 
pomembno za občino je, da občina v naslednjih desetih letih na lestvici 
transparentnosti in demokratičnosti vladanja in kulturnega govora pride iz 101. mesta 
med top 10.   

Marjan Geohelli, 
javna razprava 
11.5.2022 
 

98 Slaba povezanost občine z lokalno skupnostjo in krajani. Manjkajo odgovori 
na vprašanja občanov. Predlagam ustanovitev kadrovske in informacijske službe za 
pobude občanov. Ker mora imeti vsako vprašanje tudi svoj odgovor. 

Anže Grampovčan, 
javna razprava 
11.5.2022 

Že upoštevano  POJASNILO:  Pomanjkljivost zaznavamo. Kot je zapisano v strategiji v ukrepu 7.2 se 
bo OV kadrovsko okrepila  področju informiranja, komuniciranja in vključevanja 
občanov. 
Glej tudi odgovor pod točko 98 in 99. 

99 Za več demokracije v Občini Vrhnika Lokalna samouprava bistveno vpliva na 
življenje občank in občanov. Ker je delovanje občinskih organov oblasti po zakonu 
javno in ker demokratična politična ureditev predpostavlja odprto in vključujoče 
delovanje organov oblasti, civilna družba v Sloveniji spremlja in raziskuje 
transparentnost in odprtost slovenskih občin (glej https://danesjenovdan.si/lestvica-
transparentnosti/ ). Za potrebe tovrstnega raziskovanja so razvili 80 kazalnikov s 
katerimi merijo transparentnost in odprtost občin, ki so razdeljeni v naslednjih 5 
vsebinskih sklopov:  

- transparentnost delovanja občinskega sveta, 
- preglednost spletnega mesta in dostop do informacij, 
- transparentnost in vključenost občanov v postopek sprejemanja 

občinskega proračuna, 
- dostopnost občinskega spletnega mesta, 

dr. Andrej Marković, 
e-pošta, 20.5. 2022 

Smiselno 
dopolnjeno 

POJASNILO: Ukrep 7.2 je vsebinsko dopolnjen z ustanovitvijo službe za 
komuniciranje in participacijo, zasnovo komunikacijskega načrta, tematskimi 
srečanji s prebivalci. Pri tem bodo pripravljavci upoštevali tudi smernice in 
dokumente MJU, ki jih navajate. 
 
POJASNILO glede obstoječe odprtosti občine: 

- Transparentnost občinskega sveta - vse seje so posnete, posnetki 
objavljeni na You tube; 

- Spletno mesto je prenovljeno, dostop do informacij preglednejši, 
ažurnejše spletne novice; 

- Občinski proračun je skladno s predpisi in poslovnikom vedno dan 
v javno razpravo; s to strategijo je načrtovan participativni 
proračun; 
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- vključenost javnosti v delovanje občine in ustrezno obveščanje. 

Ker zaključki teh raziskav kažejo zaskrbljujočo sliko, vključno s stanjem v Občini 
Vrhnika, bi občina morala strateško pristopiti k izboljšanju stanja demokratičnosti v 
občini. 
Za potrebe oblikovanja strategije oz. strateškega cilja za več demokracije v 
Občini Vrhnika, si občinske službe lahko pomagajo z naslednjimi dokumenti, ki 
jih je za takšne potrebe pripravilo Ministrstvo za javno upravo: 
1. Smernice za vključevanje občanov in drugih zainteresiranih skupin v 

procese odločanja v 
občini.  https://www.gov.si/assets/ministrstva/MJU/Lokalna-
samouprava/Smernice-za-vkljucevanje-obcanov-in-drugih-zainteresiranih-
skupin-v-procese-odlocanja-v-obcini-2017.pdf 

2. Smernice za vključevanje deležnikov v pripravo predpisov 
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MJU/Lokalna-samouprava/Smernice-
za-vkljucevanje-deleznikov-v-pripravo-predpisov-2015.pdf 

3. Priročnik za načrtovanje, vodenje in vrednotenje procesov sodelovanja 
javnosti  https://www.gov.si/assets/ministrstva/MJU/Lokalna-
samouprava/Prirocnik_za_nacrtovanje_vodenje_in_vrednotenje_procesov
_sodelovanja_javnosti_2008.pdf 

Med ukrepi za izboljšanje stanja na tem področju bi lahko bila redna javna 
srečanja občinskih oblasti z občani v Cankarjevem domu, npr. vsakih 6 mesecev 
ipd. 

- Dostop do spletnega mesta je na Googlu visoko uvrščen. 
- Vključenost javnosti: 

o Zagotavljamo distribucijo novic prek različnih digitalnih in 
klasičnih kanalov, družbenih medijev; 

o Vodstvo občine se udeležuje zborov občanov in tudi 
skupščin društev 

o Župan srede namenjene za srečanja z občani 

100 Ozaveščanje 
Ozaveščanje je izredno široka tematika, ki pa se prepogosto zanemarja oziroma se jo le 
navaja, pa čeprav akterji največkrat ne vedo kaj pomeni in še večkrat kako jo izvajati.  
Ozaveščanje je temelj na katerem gradimo spremembe. Če ljudem ne osmislimo 
razloga, da spremenijo svoja ravnanja in posredno spremenimo njihove miseln vzorce 
je spremembe nemogoče doseči. 
V strategiji se skoraj pri vseh poglavjih govori o ozaveščanju kar je razumljivo, saj 
strategija govori o razvoju in spreminjanju našega zornega kota za 
določeno področje. Ozaveščane se pogosto meša z informiranjem in 
komuniciranjem.  Dobro je, da sestavljavci strategije ozaveščanje navajajo pri vseh 
poglavjih kar pomeni, da se zavedajo njegovega pomena. Težava je v tem, da ga ne 

Jernej Fefer, e-pošta, 
19. 5. 2022 

Smiselno 
upoštevano 

POJASNILO: Kot ugotavljate gre res za zelo različna področja ozaveščanja (promet, 
odpadki, prostor, identiteta..) in različne ciljne skupine, zato smo v strategiji Ukrep 
7.2 poleg usposabljanj zaposlenih na teh področjih in širjenja komunikacijskih 
orodij dopolnili z : 
 

- Vzpostavitvijo službe za komuniciranje in participacijo; 
- Zasnovo komunikacijskega načrta za koordiniran in usmerjen pristop vseh 

javnih služb h komuniciranju in ozaveščanju ciljnih skupin na posameznih 
ključnih področjih te Strategije. 
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specificirajo.  Navedbe, da je ozaveščanje stvar izvedbe ni sprejemljivo. Potrebno je 
namreč postaviti okvirje, opredeliti načine ozaveščanja, ki se med seboj razlikujejo in 
določiti kdo je zanj odgovoren. Tako kot je energetika razdeljena na posamezne vrste 
energije je tudi ozaveščanje razdeljeno posameznih ciljnih skupinah, pristopih in 
podobno. Ozaveščanje je potrebno prenehati jemati kot nepotreben strošek predvsem 
pa ga morajo začeti izvajati kompetentni ljudje. Vse prevečkrat se zgodi, da ga 
prevzamejo ljudje, ki skrbijo za stike z javnostjo ali ga »porinejo« institucijam, ki ne 
vedo kako ga uporabiti ali naložijo ljudem, ki imajo v podjetju nekaj več časa kot drugi.    
Ukrepi 

• Potrebno je izvesti izobraževanja o načinih ozaveščanja. 
• Ozaveščanje mora biti še pri snovanju aktivnosti predvideno kot strošek 

Stroški ozaveščanja so v Izvedbenem načrtu okvirno ocenjeni po posameznih 
področjih. 
 

100 
a 

Pa smo že pri naslednji občutljivi temi, do kakšne mere bomo pustili, 
digitalizacijo v naše življenje in okolje, ker 2030 je tudi agenda za popolno 
kontrolo nad človekom.  Edino aktivno na vasi je kulturno društvo, ki poskuša 
ohraniti oblačilno folkloro z nošami in podobno pa seveda športno društvo v katerem se 
ljudje prepoznajo in družijo. Kar je seveda pohvalno.  Nujno potrebno je 
ozaveščanje na mnogih področjih in z veseljem pristopim v mojih zrelih 
letih, ko sem nekako most med mladimi in starimi.  Prilagam pogovor s 
strokovnjakom g. Igorjem Šajnom iz tega tedna za Ozaveščanje sebe in drugih na 
najbolj aktualne teme, bivalne in stavbne biologije ( kam smo prišli in kako reševat 
nastale izzive ) https://www.youtube.com/watch?v=LJKcn-_Y9A4   
Ja napredek ampak ne za ceno zdravja in naše kvalitete življenja.   
Prispodoba, nikjer ni opozoril kam nas peljejo ugodnosti industrije, kako in kaj 
škoduje,  tako kot je naprimer na škatlici cigaret....  
Z najboljšimi željami za naš predvsem Cankarjev kulturno umetniški kraj, ki bi bil lahko 
zgled dediščine močnega duha ( kar bo v prihodnosti na preizkušnji ) našega genija v 
dobri praksi. Moj bog koliko lepote! In vse to, vse to mojim očem!   (I. Cankar: 
Ponočni spomini )  

Simona Ogrin,  12. 5. 
2022, e-pošta,  

 7.3 Razvojno in interesno povezovanje občine  
 OSTALI PREDLOGI ZA IZVAJANJE STRATEGIJE  
101 Končni dokument naj bo prepusten za smiselno in v demokratičnem 

postopku sprejeto dopolnjevanje. 
Marjan Goehelli, 
Izhodišča in zapis 
sestanka 13.5.2022 
(predstavnik civilne 

Že vključeno POJASNILO: Dokument v poglavju 4.1 Organizacijski okvir določa, da je izvedbeni 
načrt v projektnem delu dinamičen dokument, ki se glede na nove okoliščine lahko 
prilagaja in dopolnjuje dokler je delovanje skladno s postavljenimi cilji.  V istem 
poglavju dokument  tudi priporoča, da Občina Vrhnika leta 2025 ne glede na to 
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družbe in pripravljavci 
strategije) 

izdela poglobljeno vmesno evalvacijo izvajanja strategije in v primeru potrebe po 
spremembi strateških ciljev in drugih bistvenih elementov,  strategijo novelira. 
Novelacija se izvede na enak način kot je potekala priprava strategije, sprejme pa jo 
občinski svet. 

102 Trajanje strategije bi želeli dopolniti v »Vrhnika 2030+«. Obdobje za 
katerega se dela strategija bi poimenovali z 2030+. 

Delno 
upoštevano 

SPREMENJENO: Za obdobje daljše od leta 2030, torej 2030 + velja vizija, medtem 
ko veljavnost strategije in izvedbenega načrta ohranjamo do leta 2030. Predlagamo, 
da Občinski svet morebitno podaljšanje veljavnosti strategije opredeli ob vmesni 
evalvaciji leta 2025. 

103 Pregled opredeljenih prioritet (npr. dvig prioritete usposabljanja društev in 
posameznikov za prijavo na državne in evropske razpise) 

Upoštevano SPREMENJENO: Iz prioritete 3 na 2. 

104 Medobčinsko, regionalno povezovanje naj bo že del priprave strategije 
(srečanje županov ali predstavnikov regije). 

Pojasnilo POJASNILO: Gre za proces lokalnega razvojnega načrtovanja, zato vanj ne 
vključujemo županov sosednjih občin in regije, vključujemo pa vse strokovne 
službe, ki delujejo na medobčinskem in regionalnem območju ter so ključne za 
izvajanje te strategije. Hkrati strategije upošteva Regionalni razvojni program 
Ljubljanske urbane regije 2021-2027 ter daje podlago za pripravo strategije LAS 
Barje, ki je načrtovana za drugo polovico leta 2022. 

105 Vpis konkretnih projektov v strategijo zaradi črpanja EU sredstev ter 
vprašanje OPN in OPPN (trajnostno izkoriščanje prostora) oz. prenos črpanja evropskih 
sredstev na Vrhniko 

Pojasnilo POJASNILO: Glej odgovor pod točko 79. 

106 Zelo lepo napisana strategija, ker vidim, da se lahko Vrhnika razvija. Kako 
bomo posamezen cilje, točke uresničevali? 

Marko Barišič, javna 
razprava 11.5.2022 
 

Pojasnilo POJASNILO: Za izvajanje investicij, izvajanje programa proračuna je odgovoren 
Občinski svet, ki sprejema proračune in občinska uprava potem to izvaja. Strategija 
je le usmeritev prihodnjega razvoja. Veliko je vezano tudi na sofinanciranje iz raznih 
sredstev, kar omogoči izvedbo določenega projekta. 
Pri pripravi strategije je bil določen tudi koordinator strategije. To je direktor 
občinske uprave, ki ima pregled nad celoto. Hkrati so bili v procesu nastajanja 
strategije vključeni tudi vodje oddelkov občinske uprave, tako da vedo kaj je 
načrtovano na njihovem področju in bodo zadolženi, da bodo te stvari smiselno 
vključevali v proračun. Razmisliti bo potrebno ali bo obstoječa strateška skupina ali 
nova, ko bo nov občinski svet, še naprej skrbela za nadzor nad izvajanjem strategije. 
Je pa običajno, da se enkrat na leto naredi pregled, kaj je bilo realizirano in se to 
objavi na spletni strani občine. 

109 Vseh teh strategij samo javni zavodi ne morejo izpeljati. Potrebna so neka 
sodelovanja. Mislim, da je smiselno tudi določene akterje, ki uspešno že sodelujejo s 

Ožbe Šteblaj, javna 
razprava 11.5.2022 

Mnenje 
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programi, ki so za javno dobro, se povezujejo z javnimi zavodi, da se jih vključi v 
strategijo. 

POJASNILO: Se strinjamo, sodelovanje zavodov in Občine s partnerji, društvi, podjetji 
je nujno, zato se povezovanje spodbuja na vseh področjih. 

 
110 LOKALNO POVEZOVANJE PROJEKTOV: tega je premalo Lovro Sukič, 

12.5.2022 
 KOMUNICIRANJE IN VKLJUČEVANJE JAVNOSTI  tekom javne razprave  
111 Civilna družba kot podpora pri odpiranju komunikacijskih kanalov javne 

razprave (socialna omrežja civilne družbe in zasebnih FB skupin), portal Moja občina, 
majska številka Naš časopis, vključevanje regije, storke, gospodarskih in 
negospodarskih družb, društev, KS. Gre za prvo sodelovanje generacij v snovanju 
strategije, ki sega preko enega ali dveh mandatov in čez običajne kratkoročne politične 
računice.   

Marjan Goehelli, 
Izhodišča in zapis 
sestanka 13.5.2022 

Upoštevno v 
okviru 
zmožnosti 

POJASNILO: Skladno z možnostmi in zmogljivosti ter časovnico, so bile tekom javne 
razprave upoštevane navedene usmeritve. 

 
 
 


