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TRAJNOSTNA PREOBRAZBA IN ZELENI PREHOD
Temeljni koncept razvoja in delovanja

V SOŽITJU Z NARAVO
Odgovoren odnos do okolja in naravnih virov

DINAMIČNA IN MEDGENERACIJSKO POVEZANA SKUPNOST
Perspektiven prostor za ustvarjanje, delo, prostočasno 
udejstvovanje in medgeneracijsko sodelovanje

DEDIŠČINA, IDENTITETA, VREDNOTE
Negujemo dediščino narave in kulture, od izvirov Ljubljanice, 
Ljubljanskega barja, koliščarjev, arheologije (deblak, kolo, 
neuportus, Claustra…), mitologije (Argonavti), Ivana Cankarja do 
ustvarjalcev novega časa

PAMETNA, VKLJUČUJOČA IN UČINKOVITA OBČINA
Premišljeno načrtovanje in izvajanje občinskih razvojnih politik 
sloni na strokovnosti,  sodelovanju in skrbni rabi javnih sredstev

#občina Vrhnika na zelenem prehodu...#

kakovostno in prijazno bivalno okolje 
za vse generacije na zelenem stičišču 
Ljubljanskega barja in krasa

VIZIJA
OBČINE VRHNIKA 2030+
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1 Priprava Strategije trajnostnega razvoja 
Občine Vrhnika 2030 

 

Zakaj Strategija trajnostnega razvoja Občine Vrhnika 2030? 
Leta 2020 se je iztekla veljavnost dosedanje Strategije razvoja Občine Vrhnika za obdobje 2006–2020. Občina Vrhnika1 
je v tem času doživela nagel demografski in poselitveni razvoj ter z njima povezane spremembe, ki so izpostavile 
potrebo po celovitem vrednotenju razvojnega napredka in postavitvi novih strateških prioritet. Izzivi novega časa – 
dolgoživa družba, podnebne spremembe, družbena neenakost, digitalizacija, epidemija, varnostna in energetska 
nestabilnost, kot jo doživljamo v času priprave tega dokumenta, terjajo temeljit premislek o trajnostnih načinih 
njihovega reševanja, ki bodo temeljili na dinamičnem, a družbeno odgovornem gospodarskem razvoju in prioritizirali 
nujnost ohranjanja zdravega okolja za dobrobit prihodnjih generacij.  
 
Z letom 2021 se je začelo obdobje nove večletne evropske finančne perspektive 2021–2027. Čeprav bo obseg 
nepovratnih sredstev za občine Zahodne Slovenije nižji, se ponuja možnost koriščenja evropskih sredstev iz mehanizma 
za okrevanje in odpornost po pandemiji covida-19. Vse to narekuje potrebo po načrtovanju smeri prihodnjega razvoja 
občine Vrhnika v skladu s petimi cilji kohezijske politike EU do leta 2027, ki stremijo k pametnejši, bolj zeleni, povezani, 
socialni in državljanom prijaznejši Evropi. 
 
V kontekstu navedenih okoliščin bo treba premišljeno upravljati in izkoriščati potenciale občine za vzdržen razvoj in 
zagotavljanje visoke kakovosti (so)bivanja vseh generacij. Celostno naslavljanje hitro spreminjajočih se globalnih 
izzivov in vsakdanjih potreb lokalnega prebivalstva bo ključ do uresničevanja trajnostnih razvojnih ambicij na vseh 
področjih občinskega ustroja. Zdrava, povezana in ozaveščena lokalna skupnost bo lahko na sonaraven način izkoriščala 
konkurenčne prednosti občine, ki nudijo priložnosti za napredek na vseh treh področjih trajnostnega razvoja: 
družbenem, gospodarskem in okoljskem. Prav zaradi navedenega razvojni načrt občine za novo obdobje utemeljujemo 
na trajnostnih načelih. 
 
Z novo razvojno strategijo želi Občina Vrhnika za strateško obdobje do leta 2030 identificirati ustrezne in izvedljive 
ukrepe, s katerimi bo svojim občanom zagotavljala kakovostne in dostopne javne storitve, omogočala raznolike 
možnosti za aktivno preživljanje prostega časa, varovala okolje in naravne vire ter oblikovala spodbudnejši prostor za 
medgeneracijsko povezovanje, delovanje inovativnih podjetij ter ustvarjanje družine. 
 
Kako smo prišli do razvojne strategije? Kdo vse je sodeloval? 
Metodologija priprave razvojnih programov občin v Sloveniji ni predpisana, zato dokument smiselno povzema pristope 
strateškega načrtovanja na državni in regionalni ravni ter izkušnje iz priprave preteklega razvojnega programa. 
Strategija upošteva načela razvojnega načrtovanja2 in vključuje vse bistvene elemente,3 ki jih sicer za državne razvojne 

 
1 Kadar govorimo o občini kot instituciji, uporabljamo veliko začetnico, kadar navajamo njeno geografsko območje, pa uporabljamo malo začetnico. Pri navajanju 
območja občine se v določenih primerih uporablja zgolj »Vrhnika«, pri tem pa se misli na celotno območje občine in ne le na naselje Vrhnika. 
2 Načelo upoštevanja razvojnih prioritet, načelo upoštevanja ekonomskih, socialnih, okoljskih in prostorskih možnosti in omejitev, načelo zveznosti in načelo 
sodelovanja z zainteresiranimi javnostmi in udeleženci. 
3 Glavni elementi: i) utemeljitev z ustrezno analizo, ii) določitev medsebojnih razmerij med dokumenti, iii) cilji in prednostna področja, iv) pričakovani razvojni 
učinki, v) kazalniki, vi) načrt financiranja s prikazom skupnih stroškov in virov financiranja, vii) institucionalni okvir in organizacija, viii) prikaz aktivnosti uveljavljanja 
načela partnerstva. 
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dokumente predpisuje Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega 
proračuna (Ur. l. RS, št. 54/10 in 35/18). Izhodišča in strokovne podlage za pripravo strategije predstavljajo: 
 

- Analiza uresničevanja Strategije razvoja Občine Vrhnika za obdobje 2006–2020; 
- Socioekonomska ocena trenutnega položaja občine z naborom 100 razvojnih kazalnikov; 
- Veljavni sektorski (med)občinski razvojni programi in strategije4 ter Občinski prostorski načrt Občine Vrhnika 

(Ur. l. RS, št. 27/2014 s spremembami); 
- Usmeritve strateške in fokusnih tematskih skupin ter rezultatoi razvojne ankete in javne razprave med občani. 

 
Slednje so rezultat odprtega in vključujočega procesa nastajanja pričujočega strateškega dokumenta, ki ga je vodila 
ekipa zunanjih strokovnjakov. Z namenom usmerjanja procesa in zasnove prihodnjega razvojnega modela je bila 
oblikovana posebna strateška skupina, v kateri so sodelovali predstavniki organov Občine Vrhnika (župan, podžupana, 
direktor občinske uprave ter občinski svetniki), gospodarstva ter civilne družbe in direktorji ključnih javnih zavodov. 
Spomladi 2021 je bila izvedena anketa o razvojnih potrebah in pogledih lokalnega prebivalstva, v kateri je svoje 
mnenje oddal 701 občan. Razvojne potrebe in prioritete občine v naslednjem desetletju so opredelili tudi sodelujoči 
na štirih medresorskih fokusnih delavnicah v juniju 2021: i) javne storitve za visoko kakovost bivanja, ii) kakovostno 
preživljanje prostega časa, iii) sinergije turizma in kmetijstva ter iv) spodbudno lokalno okolje za rast in razvoj podjetij. 
Opravljenih je bilo tudi več poglobljenih intervjujev s predstavniki občinskih javnih zavodov in služb ter usklajevalnih 
sestankov z občinsko upravo. V februarju 2022 smo objavili delovno gradivo in nanj prejeli 199 pobud občanov in 
organizacij. Osnutek strateškega dokumenta je bil po obravnavi na pristojnem odboru občinskega sveta v marcu 2022 
posredovan v javno razpravo, 11. maja 2022 pa je bila izvedena tudi javna predstavitev.  Do zaključka javne razprave 
20. 5. 2022 je 35 občanov oddalo skupaj več kot 100 različnih predlogov za dopolnitve. Strokovne službe so pregledale 
vse pobude podane v času javne razprave, nove smiselno vključile v dokument, za vse druge pa podale pojasnila, ki so 
javno objavljena na spletni strani Občine Vrhnika. Celoten proces priprave strategije je tako slonel na pridobivanju čim 
širšega družbenega konsenza za prihodnje usmerjanje razvojna občine. Glej tudi sliko 1 Proces priprave strategije. 
Občinski svet je Strategijo trajnostnega razvoja Občine Vrhnika 2030 obravnaval in sprejel na X. redni , dne XXX. 
 
Namen in obdobje veljavnosti 
Namen strategije je na podlagi širokega družbenega soglasja med občani, ključnimi lokalnimi deležniki in organi 
Občine zastaviti vizijo prihodnjega razvoja ter opredeliti skupne cilje in strateške projekte na vseh področjih občinskega 
ustroja do leta 2030. Lokalni skupnosti in zasebnemu sektorju strategija sporoča razvojne načrte in ambicije občine, 
vodstvu Občine in izvajalcem javnih služb pa služi kot pomembno vodilo pri delovanju. Njena izhodišča in usmeritve 
so podlaga za prihodnje načrtovanje občinskega proračuna, prostorske politike ter razvoja drugih delovnih področij v 
pristojnosti Občine Vrhnika.  
 
Struktura strategije 

- Predstavitev trenutnega razvojnega položaja občine, pregled uresničevanja pretekle razvojne strategije ter 
opredelitev razvojnih izzivov s SWOT- in TOWS-analizo; 

- Vizija Občine Vrhnika 2030+ s strateškimi cilji; 
- Razvojni načrt z naborom ukrepov in projektov in po strateških področjih; 
- Okvir za izvajanje in spremljanje strategije. 

 
4 Strategija razvoja in trženja turizma v regiji Osrednja Slovenija 2017–2022 (november 2016); Letni program kulture za leto 2022; Letni program športa za leto 
2022; Lokalni energetski koncept občine Vrhnika (maj 2016); Celostna prometna strategija občine Vrhnika (marec 2017); Načrt razvoja odprtega širokopasovnega 
omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v Občini Vrhnika (februar 2016); Program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in požarnega varstva 
2021–2025 (osnutek). 
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Slika 1 Proces priprave strategije 

 
 

  
Slika 2 Utrinki s fokusnih delavnic  

 
 

April-maj 2021

NAČRT UKREPOV
KAKO DO CILJA?
Predlogi rešitev

December 2021-
marec 2022

Analiza dosedanje razvojne 
strategije

Strateška skupina 1: 
Uvodno delovno srečanje

25. 5. 2021

Strateška skupina 2.2:
Presoja in rangiranje ukrepov

december 2021

Spletna anketa
23. april–20. maj 2021  

Izhodišča za delavnice 

Analize stanja, pregled 
programov in kazalnikov

4 fokusne delavnice
Junij-september 2021

Javna objava: februar 2022
Strateška skupina 3: 

28. 2.2022 

ANALIZA
KJE SMO?

Ocena stanja

STRATEGIJA
KAM GREMO?

Soočenje pogledov 

Maj-september 2021

Intervjuji
Junij-september 2021

Oktober-december 2021

Strateška skupina 2.1:
Razgovor o konceptu vizije, 

ciljev in strategije 24.11.2021

Priprava načrta ukrepov in 
strateških projektov

Usklajevalni sestanki z 
občinsko upravo
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RAZVOJNO IZHODIŠČE 
OBČINA VRHNIKA 2020
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2 Razvojno izhodišče Vrhnika 2020 
 

2.1 Kratek opis območja 

  
Slika 3 Občina Vrhnika v Sloveniji 

Izbrani razvojni kazalniki leta 20205 
Število prebivalcev, H2_2020 17.655 
Indeks staranja, H2_2020 108,4 
Povprečna starost, H2_2020 42,0 
Delovno aktivno prebivalstvo po prebivališču, 2020 7.852 
Število delovnih mest, 2020 4.661 
Brezposelnost, december 2020 (SLO 8,9 %), ZRSZ 7,5 % 
Brezposelnost, avgust 2021 (SLO 8,0 %), ZRSZ 6,1 % 
Povprečna neto plača, EUR, 2020 1.112 
Povprečni bruto prejeti dohodek na prebivalca, EUR, 
2019 (SLO 13.298) 

13.960 

Dodana vrednost/zaposlenega v občini, EUR, 20196 40.386 
Delež aktivnih prebivalcev z višjo izobrazbo in več, po 
občini delovnega mesta, 2020 

18,3 % 

Število gospodarskih družb, 2020, AJPES 541 
Število samostojnih podjetnikov, 2020, AJPES 399 
Delež kmetijskih zemljišč v površini občine, OPN 34 % 
Samozaposleni kmetje, 2020/Število oddanih vlog za 
subvencije, 2020, KGZS 

115/ 
247 

Delež otrok 1–5 let, vključenih v vrtec, 2019/20 (RS 81 %) 85,6 % 
Ocena zadovoljstva občanov od 1 do 4, 20217 2,9 
Prihodki proračuna, EUR, 2020, zaključni račun 16 mio 
Rang občine po kazalniku razvitosti med 212 občinami, 
MF, 2020–20218 
Rang občine po transparentnosti in odprtosti med 212 
občnami, 20209 

38–42 

101. 

 
Občina Vrhnika, bogastvo naravnih vrednot na presečišču Ljubljanskega barja in krasa 
Občina Vrhnika leži v osrednji Sloveniji, na jugozahodnem delu Ljubljanske urbane regije. S površino 116 km2 spada 
med srednje velike slovenske občine. Meji na sedem občin: na zahodu na občino Logatec, na severu na občine Dobrova 
- Polhov Gradec, Horjul in Log - Dragomer, na vzhodu na občini Brezovica in Borovnica, na jugu pa na občino Cerknica.  
 
Njeno naravnogeografsko območje zaznamuje edinstven preplet elementov barjanskega, predalpskega in kraškega 
sveta, ki se odraža v mozaični kulturni krajini. Osrednji in severovzhodni del občine predstavlja močvirnata ravnica 
prostranega Ljubljanskega barja z gosto rečno mrežo in glavnim zbirnim vodotokom Ljubljanico. Na skrajnem 
severnem in zahodnem delu občina sega v obronke Polhograjskega in Rovtarskega hribovja, na jugu pa prehaja v 
planotast dinarski svet, kjer se razprostirajo obsežni sklenjeni gozdovi. V neposrednem zaledju kraških izvirov 
Ljubljanice – Močilnika, Retovja in Bistre – so nastale številne udorne vrtače in manjše kraške jame. Večji del občine 

 
5 Vsi podatki SURS, 2020, H2 (to je 1. 7. 2020 oz. polno leto), razen kjer je drugače označeno. 
6 Lasten preračun za GD, s.p. in zadruge skupaj na podlagi podatkov AJPES za leto 2020. 
7 Anketa med občani (april–maj 2021, N=691–4), pri čemer je 1 najnižja in 4 najvišja možna ocena. 
8 Kazalnik razvitosti občin za leti 2020 in 2021, Ministrstvo za finance, https://www.gov.si/teme/financiranje-obcin/. 
9 Kompozitni kazalnik iz raziskave inštituta Danes je nov dan, https://danesjenovdan.si/lestvica-transparentnosti/ za leto 2020. 
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predstavljajo naravovarstveno in ekološko pomembna območja, ki so zavarovana s posebnimi varstvenimi režimi: 
Natura 2000 (51,1 % površine10), Krajinski park Ljubljansko barje, naravni rezervat Mali plac in 31 naravnih 
spomenikov. Poleg tega je na območju občine še 239 naravnih vrednot, med njimi kar 179 jam.11 Glej sliko 4 na koncu 
poglavja. 65 km2 (56 %) predstavljajo gozdne površine, 39 km2 (34 %) pa kmetijska zemljišča.12 V občini je 25 naselij. 
 
Občina Vrhnika, geostrateška lega v neposredni bližini Ljubljane vpliva na izjemno 
dostopnost in hkrati intenzivnost prometnih tokov 
Bližina glavnega mesta, ki je od Vrhnike oddaljeno približno 20 kilometrov, in lokacija ob pomembni tranzitni 
povezovalni osi Slovenije A1 Šentilj-Srmin, ki je del V. evropskega prometnega koridorja, predstavljata veliko 
konkurenčno prednost občine in prispevata k njeni odlični dostopnosti in (med)regijski povezanosti. Po drugi strani pa 
zaradi tovrstne lege v gravitacijskem območju Vrhnike nastajajo zgoščeni prometni tokovi; problematični so zlasti 
tranzitni tovorni promet in intenzivne vsakodnevne delovne migracije, pri katerih kljub prisotnosti mreže avtobusnega 
potniškega prometa in postopnemu uvajanju novih ukrepov trajnostne mobilnosti še vedno močno prevladuje uporaba 
osebnega avtomobila. Zaradi visoke stopnje motorizacije in zatečenega stanja cestne infrastrukture na nekaterih 
predelih obremenjenih prometnic se občina spoprijema tudi z zastoji in večjimi težavami pri upravljanju prometnih 
tokov in varnosti vseh deležnikov v prometu. Motorni promet obenem predstavlja tudi največji vir emisij toplogrednih 
plinov in hrupa.  
 
Na območju občine je bilo leta 2021 252,5 km cest, od tega 25,2 km državnih in 46,3 km občinskih cest, med njimi je 
3,7 km javnih poti za kolesarje.13 V občini je urejenih tudi več kilometrov sprehajalnih in pohodniških poti. 
 
Občina Vrhnika, nadpovprečna demografska rast zaradi kontinuiranega priseljevanja, a tudi 
pospešeno staranje 
Število in gostota prebivalstva sta se v občini Vrhnika v zadnjem desetletju (2010–2020) povečala za približno 9 %. 
Sredi leta 2020 je v občini prebivalo 17.655 ljudi, gostota naseljenosti pa je znašala 153 preb./km2, kar je višje od 
slovenskega (104), a hkrati precej nižje od regijskega povprečja (238). Poselitev je zgoščena zlasti v strnjenem 
središčnem naselju Vrhnika, kjer je leta 2020 živelo 51 % vseh prebivalcev, in na prehodu iz barjanske ravnine v višji 
gričevnat predel, kjer ležijo večja naselja: Verd (1.954 prebivalcev), Drenov Grič (992), Bevke (990) in Stara Vrhnika 
(749).14 Kontinuirano naraščanje prebivalstva je posledica pozitivnega migracijskega salda: v obdobju 1995–2018 je 
občina Vrhnika v povprečju pridobila 130 novih prebivalcev.15 Trend priseljevanja v obdobju 2010–2020 je značilen za 
skoraj vsa naselja v občini, najvišja rast pa je bila zabeležena v naseljih Vrhnika (+ 594 prebivalcev), Podlipa (+ 119) in 
Mizni Dol (+ 100). Za demografska gibanja po naseljih glej sliko 8, za starostno strukturo pa graf v slikah 10 in 11. 
 
Sočasno se, podobno kot na ravni regije in države, spreminja tudi starostna struktura prebivalstva. Obseg mlajše (15–
29 let) in srednje generacije (30–64) se znižuje, kar vse bolj vpliva na upad rodnosti. Starejših od 65 let je iz leta v leto 
več. V obdobju 2010–2020 se je delež le-teh v občini povečal za 4,2 %, kar je več kot v Osrednjeslovenski regiji (+ 3 %) 
in Sloveniji (+ 3,9 %). Povprečna starost se je zvišala na 42 let (+ 2,1 leta glede na leto 2010), indeks staranja pa z 90,4 
na 108,4. Kljub temu občina Vrhnika v primerjavi s slovenskim povprečjem velja za mlado oz. relativno demografsko 
vitalno občino. V starostni skupini do 14 let je bilo leta 2020 3.011 prebivalcev (leta 2010 2.552), od 15 do 29 let 2.667 
prebivalcev (leta 2010 3.055), od 30 do 64 let 8.712 prebivalcev (leta 2010 8.233), 65+ let pa 3.265 (leta 2010 2.307). 

 
10 Petkovšek, M., Slovensko omrežje Natura 2000 v številkah, Varstvo narave 30, 2017, str. 99–126. 
11 Naš časopis 459, april 2018, str. 13. 
12 Načrt preskrbe z zemljišči v občini Vrhnika, oktober 2020, str. 8. 
13 https://podatki.gov.si/dataset/dolzine-javnih-cest-po-obcinah-od-leta-2002 
14 Načrt preskrbe z zemljišči v občini Vrhnika, oktober 2020, str. 7. 
15 Izdelava demografskih projekcij za občino in naselje Vrhnika (poročilo za projekt), prof. dr. Jože Sambt, maj 2020, str. 11. 
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Občina Vrhnika, z več kot 900 podjetji in nadpovprečnim deležem samozaposlenih 
Skupaj z demografsko in prostorsko preobrazbo se je v občini Vrhnika v zadnjih desetletjih spremenila in podjetniško 
razpršila tudi gospodarska struktura. Podjetja zagotavljajo 2.600 od 4.661 vseh delovnih mest v občini, medtem ko 
skoraj 5.500 prebivalcev dela izven občine. Glej karti v slikah 7 in 8. Občina Vrhnika sicer od leta 2010 beleži počasno, 
a stabilno rast števila delovnih mest. V obdobju 2010–2020 se je njihov obseg povečal za 616 oz. 15,2 % na 4.661, kar 
teoretično predstavlja 59-odstotno pokritost občine z delovnimi mesti glede na število lokalnega delovno aktivnega 
prebivalstva (7.950). Dejansko pa je slednje v letu 2020 zapolnjevalo 2.226 ali 47,8 % delovnih mest v občini. 3.893 
delovnih mest v občini Vrhnika so predstavljale zaposlitve v organizacijah, 653 je bilo samozaposlenih, 115 pa kmetov. 
Delež samozaposlenih v občini je nad slovenskim in regijskim povprečjem. 
 
»Gospodarska« delovna mesta, ki predstavljajo približno 2.600 (od 3.893) delovnih mest v občini, so razpršena med 
več kot 900 podjetji, med katerimi je kar 90 % malih in mikro gospodarskih družb. Največ (31 %) zaposlenih je v 
predelovalnih dejavnostih, sledijo trgovina (26 %), gradbeništvo (12 %) in strokovne dejavnosti (7 %). Približno tretjino 
delovnih mest je leta 2019 nudilo šest velikih podjetij (Siliko, Unichem, Ipros, ASI, Barjans in Fortrade) ter štiri srednje 
velika podjetja (Trans Felix, Marolt Beton, DVIG in Kamnolom Verd). Čeprav nekaj podjetij s svojim poslovanjem 
ustvarja visoko dodano vrednost, gospodarske družbe s sedežem v občini Vrhnika s 40.386 EUR/zaposlenega zaostajajo 
za povprečno ustvarjeno dodano vrednostjo v regiji (51.069 EUR/zaposlenega) in Sloveniji (45.669 
EUR/zaposlenega).16 Tudi povprečna neto plača zaposlenih v občini (1.112 EUR) je za 9 % nižja od slovenskega 
povprečja (1.209 EUR). Po drugi strani pa je v letu 2020 povprečna stopnja registrirane brezposelnosti v občini znašala 
7 %, kar je nižje od povprečja tako Osrednjeslovenske regije (7,8 %) kot tudi države (8,7 %).17 
 
Občina Vrhnika, zibelka slovenske (pra)zgodovine, tradicije in kulturne dediščine 
O izredni dragocenosti in posebnosti območja, ki ga danes zaokroža občina Vrhnika, priča njegova dolga in burna 
zgodovina: od vzpostavitve mostiščarskih naselbin na Ljubljanskem barju okoli leta 2000 pr. n. št., naseljevanja 
Tavriskov, razcveta trgovskega pristaniškega naselja Nauportus s prihodom Rimljanov, pa vse do razvoja srednjeveške 
Vrhnike oz. Oberlaibacha. Materialni preostanki civilizacij preteklosti se odražajo v bogati arheološki, stavbni in 
naselbinski dediščini nacionalnega in evropskega pomena: najstarejše ohranjeno leseno kolo na svetu, Ajdovski zid 
kot pomemben del poznorimskega zapornega sistema Claustra Alpium Iuliarum, kartuzijanski samostan Bistra in 
gotska cerkev sv. Miklavža na Kurenu, ki sta razglašena za kulturna spomenika državnega oz. lokalnega pomena, ter 
naselbinska jedra starih vaških naselij. V občini je 305 registriranih enot kulturne dediščine.18 Glej sliko 6. 
 
Eno temeljnih kulturnih vrednot in prepoznavnih znakov občine predstavljajo tudi številni veliki ustvarjalci, rojeni na 
njenem območju. Obeležja Ivana Cankarja, identitetnega simbola slovenstva in nacionalne kulture, še dandanes 
ozaveščajo o pomenu in aktualnosti njegove misli, prav tako številni kulturni dogodki in tradicionalne prireditve (npr. 
Cankarjevi dnevi). Dobro razvite uprizoritvena, glasbena, muzejsko-galerijska in knjižnična dejavnost bogatijo kulturni 
utrip in omogočajo zanimivo kulturno udejstvovanje širokemu krogu občinstva. V občini je registriranih 26 kulturnih 
in umetniških društev.19 
 
Občina Vrhnika, učinkovit sistem oskrbe z javnimi storitvami in dvig po razvojni lestvici 
Občina Vrhnika v današnjem obsegu deluje od leta 2006, ko se je iz nekdanje večje občine Vrhnika v samostojno občino 
izločilo območje naselij Dragomer, Log pri Brezovici in Lukovica pri Brezovici. Pred tem se je leta 1994 od nje odcepila 

 
16 AJPES, 2019. 
17 ZRSZ, 2020. 
18 Register nepremične kulturne dediščine, 2021. 
19 Centralni register društev, MNZ, 2021. 
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Borovnica. Na območju današnje občine Vrhnika deluje 13 krajevnih skupnosti: Bevke, Blatna Brezovica, Drenov Grič-
Lesno Brdo, Ligojna, Padež-Pokojišče-Zavrh, Podlipa-Smrečje, Sinja Gorica, Stara Vrhnika, Verd, Vrhnika-Breg, Vrhnika-
Center, Vrhnika-Vas in Zaplana. Zaradi svoje centralne funkcije za širše območje je Občina Vrhnika skozi desetletja 
razvila kompetentno mrežo strokovnih javnih služb, ki občanom zagotavlja kakovosten in dostopen javni storitveni 
servis na številnih področjih njihovega delovanja: otroško varstvo in osnovno šolstvo, raznovrstne splošne, 
specialistične in preventivne zdravstvene storitve ter socialno-varstveni programi za ranljive skupine (starejši, invalidi, 
mladi), programi za kakovostno in aktivno preživljanje prostega časa (organizirane športno-rekreativne vsebine, 
knjižnična in muzejska dejavnost ...) ter učinkovit in napreden sistem ravnanja z odpadki. 
 
S koeficientom razvitosti 1,12, ki ga na podlagi indeksa razvojne ogroženosti občine določi Ministrstvo za finance, se 
Vrhnika v letih 2020–2021 uvršča na 38.–42. mesto med 212 občinami. V primerjavi z obdobjem 2018–2019 
(koeficient 1,14; 41.–45. mesto) je napredovala za tri mesta. Oceno o uspešnosti in učinkovitosti zagotavljanja potreb 
lokalne skupnosti s strani Občine Vrhnika pa so v razvojni anketi, izvedeni spomladi 2021 za potrebe priprave pričujoče 
strategije, podali tudi številni občani. V povprečju so zadovoljni (ocena 2,9 na lestvici od 1 – zelo nezadovoljen do 4 – 
zelo zadovoljen) s kakovostjo in dostopnostjo javnih storitev, prav tako tudi s splošno kakovostjo bivanja v občini.20 
 

u Ocena trenutnega razvojnega položaja občine temelji na poglobljeni analizi 100 razvojnih kazalnikov (glej Prilogo 
1).  

 

 
Slika 4 Zavarovana območja, naravne vrednote in območja Natura 2000 v občini Vrhnika 

 
20 Anketa med občani (april–maj 2021, N=691–4).  
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Slika 5 Vodotoki, območja poplav in vodovarstvena območja v občini Vrhnika 

 
Slika 6 Kulturna dediščina v občini Vrhnika 
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Slika 7 Delovne migracije v občino Vrhnika v letu 2020 

 
Slika 8 Delovne migracije iz občine Vrhnika v letu 2020 
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Slika 9 Obseg in gibanje prebivalstva v obdobju 2002–2020 v občini Vrhnika 

 

  
Slika 10 Starostna struktura prebivalcev občine leta 2000 Slika 11 Starostna struktura prebivalcev občine leta 2020 
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2.2 Pogled nazaj 
 
Kako smo uresničevali dosedanjo razvojno strategijo? 
Strategija razvoja občine Vrhnika za obdobje 2006–2020 je opredelila dolgoročno razvojno vizijo občine kot sledi: 
»Občina Vrhnika želi postati medobčinsko središče, ki zagotavlja kakovostno življenje vsem svojim prebivalcem in je 
odprta za medobčinsko sodelovanje. Občina želi postati poznana po spoštljivem odnosu do naravne in kulturne 
dediščine ter prevzema pobudo pri skupnem razvoju in varstvu Ljubljanskega barja. Občina Vrhnika z umirjenim 
razvojem sledi načelom trajnostnega razvoja, vključno z uspešnim in vitalnim gospodarstvom, turizmom in kmetijstvom, 
ki ohranja kakovosti prostora in okolja ter z zmerno rastjo števila prebivalcev, ki se priseljujejo zaradi prepoznane kvalitete 
bivanja.« Poleg vizije je strategija določila tudi štiri temeljne cilje, pet strateških prioritet in 260 projektov. 
 
Analiza realizacije aktivnosti za uresničevanje teh strateških prioritet – programi, ukrepi in projekti – ter pozitivne 
izkušnje in zaznane vrzeli v procesu izvajanja dosedanje strategije predstavljajo ključno podlago za pripravo pričujočega 
dokumenta in nadaljnje dolgoročno načrtovanje občinskega razvoja. Rezultati analize pokažejo, da je Občina Vrhnika v 
celoti realizirala 155 (60 %) načrtovanih ukrepov, 24 (9 %) pa deloma oz. so v trenutku priprave te strategije še v fazi 
izvajanja. Izvedba 27 (10 %) projektov, zlasti s področja kmetijstva, je v pristojnosti drugih institucij, zato Občina s 
podatki o stopnji njihove realizacije ne razpolaga. 49 projektov, med njimi nekaterih finančno in tehnično zahtevnejših 
(npr. generalna rešitev vodooskrbe) in tistih, katerih izvedba ni bila v celoti odvisna od Občine (npr. gradnja srednje 
šole, ureditev regijskega odlagališča odpadkov, izvedba AC priključkov, gradnja primestne železnice), ni izvedenih.  
 
Nerealizirane in še vedno relevantne projekte smo prenesli v novo razvojno obdobje, pri čemer se v pričujoči strategiji 
osredotočamo na javne naložbe oz. ukrepe na področjih, kjer ima Občina Vrhnika neposredne pristojnosti in njeno 
delovanje ni odvisno od resursov države ali interesa zasebnih vlagateljev. 
 

 

 

 

 

 
 

Slika 12 Uresničevanje projektov po strateških prioritetah (SP) Strategije razvoja občine Vrhnika za obdobje 2006–2020 

 

64 (62,1 %) 12 (11,7 %) 24 (23,3 %)
3 (2,9 %)SP1: RAZVOJ GOSPODARSTVA, TURIZMA IN KMETIJSTVA (103 projekti)

35 (38 %) 34 (37 %) 22 (23,9 %)
1 (1,1 %)

SP2: VARSTVO OKOLJA IN UREJANJE INFRASTRUKTURE (92 projektov)

50 (92,6 %)
1 (1,9 %)

3 (5,6 %)SP3: RAZVOJ DRUŽBENIH DEJAVNOSTI (54 projektov)

2 (33,3 %) 1 (16,7 %) 2 (33,3 %) 1 (16,7 %)
SP4: VRHNIKA – MEDOBČINSKO SREDIŠČE (6 projektov)

4 (80 %) 1 (20 %)
SP5: RAZPOZNAVNOST IN POVEZOVANJE V REGIONALNEM OKOLJU (5 projektov)

Realizirano Nerealizirano V izvajanju Občina pri izvedbi ne sodeluje Ni podatka
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Kje smo bili v preteklih letih delovanja Občine Vrhnika uspešni? 
V preteklem strateškem obdobju je Občina Vrhnika s ciljem izboljšanja splošne kakovosti bivanja lokalne skupnosti 
izvedla številne aktivnosti in projekte, ki bodo služili kot osnova za nadgradnjo programov in kot primeri dobre prakse 
za razvojni napredek na drugih področjih občinskega delovanja. Med njimi gre izpostaviti zlasti naslednje: 
 

- Nadgradnja objektov družbene infrastrukture (prostorska posodobitev knjižnice, dozidava zdravstvenega 
doma in osnovnih šol, pristop k celostni ureditvi športnega parka); 

- Urejanje zunanjih športno-rekreacijskih površin (npr. kolopark, zunanji fitnes, tematske poti) in atraktivnih 
točk za obisk (npr. planinska koča in razgledni stolp na Planini); 

- Načrtna in ambiciozna strategija razvoja in promocije turizma, ki je lahko podlaga za podoben pristop na 
drugih področjih (npr. kmetijstvo in lokalna samooskrba); 

- Sprejetje celostne prometne strategije in izvedba prvih ukrepov (npr. urejanje omrežja varnih kolesarskih in 
pešpoti, vzpostavitev storitev prevoza starejših Prostofer);  

- Izdelava občinskega energetskega koncepta, ki stremi k čim bolj učinkoviti rabi energije in intenzivnejši izrabi 
lokalnih obnovljivih virov energije; 

- Trajnostno prostorsko načrtovanje (npr. usmerjanje poselitve v komunalno opremljena območja, omejevanje 
razpršene gradnje); 

- Sodelovanje pri projektu celostnega upravljanja z vodami v porečju Ljubljanice (izdelava strokovnih podlag za 
plovnost); 

- Učinkovito izvajanje zero waste strategije preko spodbujanja ponovne uporabe v okviru razvojnega projekta 
Depo;  

- Uvajanje novih programov zdravstva, oskrbe starejših, medgeneracijskega sodelovanja, vseživljenjskega 
izobraževanja in aktivnega preživljanja prostega časa mladih, ki so naslovili različne ranljive skupine; 

- Podpora programom kulturnih, športnih in humanitarnih društev. 
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2.3 Razvojni izzivi 
 
Prehod občine Vrhnika v novo strateško obdobje razvojnega načrtovanja zaznamujejo nepredvidljive razmere in 
kompleksni globalni vplivi, med drugim podnebne in demografske spremembe, zdravstvena in ekonomska tveganja 
ter digitalna preobrazba družbe in gospodarstva. V procesu priprave strategije so lokalni deležniki odgovarjali na 
pomembna vprašanja o izzivih in perspektivah razvoja občine do leta 2030: Kako povečati privlačnost bivalne klime in 
zaščititi dragocene naravne dobrine pred pritiskom urbanizacije ter škodljivimi emisijami iz industrije in prometa? Kako 
v obdobju okrevanja po epidemiji covida-19 povečati odpornost lokalne skupnosti in gospodarstva? Kako se pravočasno 
odzvati na hitro spreminjajoče se potrebe starajoče družbe in pričakovan trend priseljevanja? Na kakšen način ohranjati 
tradicionalne posebnosti lokalnega okolja in se hkrati uspešno prilagajati na nove vrednostne in življenjske vzorce 
mlajših generacij? Kako še bolje sodelovati – medsebojno, s sosednjimi občinami, regijo in državo – in čim bolj 
optimalno usmerjati pričakovano bolj omejene finančne vire?  
 
Vse to bolj kot kdajkoli prej pred Občino Vrhnika postavlja nove izzive prihodnjega delovanja in iskanja ustreznih 
strategij za njihovo naslavljanje. V času priprave strategije so na tovrstna vprašanja odgovarjali sodelujoči v spletni 
anketi, na intervjujih in delavnicah. Opravljeni sta bili socioekonomska analiza razvojnih kazalnikov in trendov ter 
analiza prednosti, slabosti, priložnosti in tveganj občine Vrhnika (SWOT). Kazalniki razvojnega položaja občine v 
primerjavi z regijo in Slovenijo so prikazani v Prilogi 1, SWOT-analiza pa na naslednji strani. Iz SWOT-analize smo 
izluščili 9 najpomembnejših razvojnih izzivov občine Vrhnika do leta 2030 ter s primerjalno analizo zunanjih 
nakazali možne smeri in strategije njihovega reševanja (t. i. TOWS). 
 

 
Slika 13 Ključni razvojni izzivi Občine Vrhnika 
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Tabela  1 SWOT- in TOWS-analiza občine Vrhnika 

SWOT ® TOWS 
Opredelitev ključnih izzivov in možnih strategij njihovega reševanja 

PREDNOSTI (S) – OHRANITI 
1 CENTRALNA LEGA – dostopnost, povezljivost, tranzitnost (AC, LJ) 
2 PRIVLAČNO OKOLJE ZA BIVANJE, delo, aktivno preživljanje prostega 
časa in obiskovanje 
3 URAVNOTEŽEN AMBIENT – urbano in podeželsko okolje 
4 KULTURA – bogata kulturna dediščina, tradicija in kulturna ponudba 
5 PESTROST NARAVNIH VREDNOT – Barje, vodni izviri, hribovje, kras 
6 OBVLADLJIVA OBČINA z razvito in učinkovito mrežo javnih služb 
7 RAZNOVRSTNE MOŽNOSTI ZA ŠPORT in rekreacijo 
8 UČINKOVITO LOČEVANJE ODPADKOV, koncept zero waste 
9 KAKOVOSTNI KADRI IN POSAMEZNA USPEŠNA PODJETJA  
10 DEMOGRAFSKI PRIRAST in priseljevanje mladih družin 

SLABOSTI (W) – ODPRAVITI 
1 NEGATIVNI VPLIVI PREDELOVALNE INDUSTRIJE NA OKOLJE IN BIVANJE 
2 INTENZIVNI PROMETNI TOKOVI in njegove EMISIJE – visoke dnevne 
migracije in tranzit na AC (hrup, varnost, pretočnost) 
3 POMANJKLJIVA JAVNA INFRASTRUKTURA (prometna, okoljska, družbena) 
4 VISOKI STROŠKI GRADENJ zaradi naravovarstvenih in poplavnih vidikov 
5 SPALNA OBČINA: nizko število delovnih mest glede na prebivalstvo 
6 POMANJKANJE PROGRAMOV ZA NAJSTNIKE in AKTIVNE GENERACIJE 
7 ODSOTNOST STRATEŠKEGA FOKUSA – veliko različnih prioritet  
8 POMANJKLJIVA KOORDINACIJA programov, izvajalcev in regijskega razvoja 
9 PRIMANJKLJAJ ŠPORTNE INFRASTRUKTURE  
10 NIZKA STOPNJA LOKALNE SAMOOSKRBE (prehranska, energetska) 

PRILOŽNOSTI (O) – IZKORISTITI 
1 VISOKA OKOLJSKA OZAVEŠČENOST omogoča uvajanje zelenih rešitev (krožno 
gospodarstvo, lokalna samooskrba, trajnostna in elektro mobilnost ...) 
2 NOV ŽIVLJENJSKI SLOG v »novi normalnosti« po C-19 
3 SINERGIJE MED DEJAVNOSTMI: turizem, kmetijstvo, kultura, šport, sociala ... 
4 PODJETNIŠKA VLAGANJA V TURIZEM (atrakcije, namestitve ...) 
5 CELOSTNA UREDITEV POSEBNIH OBMOČIJ  
6 INTERES GOSPODARSTVA PRI KARIERNEM RAZVOJU mladih iz občine 
7 NALOŽBE DRŽAVE (prometna infrastruktura, TMS, DUV ...) 
8 VEČNAMENSKA IN VEČGENERACIJSKA DRUŽBENA INFRASTRUKTURA 
9 INTERES OBČANOV za vključevanje v skupnost 
10 DIGITALIZACIJA in NOVI MODELI oskrbe in delovanja skupnosti 
11 Regionalno SODELOVANJE in povezovanje  

MAX-MAX strategija 
Izkoriščanje prednosti in priložnosti 

 

} IZZIV 4: TVEGANJE IZGUBE LOKALNE IDENTITETE, 
OBČUTKA PRIPADNOSTI IN VREDNOT DEDIŠČINE ► SC4: 
AKTIVNA IN PRIPADNA SKUPNOST 

} IZZIV 5: IZKORIŠČANJE PODJETNIŠKIH SINERGIJ V 
LOKALNI EKONOMIJI ► SC5: GOSPODARSKO 
ODPORNEJŠA OBČINA 

} IZZIV 6: NEIZKORIŠČENI POTENCIALI ZA RAZVOJ 
TRAJNOSTNEGA TURIZMA ► SC6: TURISTIČNO 
MOČNEJŠA ZELENA DESTINACIJA 

MAX-MIN strategija 
Izkoriščanje priložnosti za odpravo slabosti 

 

} IZZIV 1: DEGRADACIJA NARAVNEGA IN BIVALNEGA OKOLJA ► 
SC1: ČISTO IN VARNO BIVALNO OKOLJE 

} IZZIV 2: INTENZIVNE DELOVNE MIGRACIJE IN VISOKA 
KONCENTRACIJA PROMETNIH TOKOV ► SC2: PROSTORSKO 
IN PROMETNO TRAJNOSTNO UREJENA 

 

TVEGANJA (T) – ZMANJŠATI 
1 NADALJNJA URBANIZACIJA IN PRITISKI na okolje, zelene in kmetijske površine 
ter sirjenje (stanovanjske) POSELITVE NAD ZMOŽNOSTMI INFRASTRUKTURE  
2 ODVISNOST OD LJUBLJANE (šole, delovna mesta) 
3 IZGUBA LOKALNE IDENTITETE 
4 STARANJE PREBIVALSTVA 
5 POVEČEVANJE MEDGENERACIJSKIH RAZLIK IN SOCIALNE IZKLJUČENOSTI 
6 STAGNACIJA KMETIJSKE DEJAVNOSTI 
7 OMEJENE KADROVSKE ZMOŽNOSTI lokalnega javnega servisa za vodenje razvoja 
8 UPAD FINANČNIH VIROV IN FINANČNE SPOSOBNOSTI OBČINE 
9 SKLADEN RAZVOJ med mestnim središčem in podeželjem  
10 GLOBALNI VPLIVI: podnebne spremembe, epidemije, recesije, energetika, varnost 

MIN-MAX strategija 
Gradimo na prednostih in obvladujemo tveganja 

 

} IZZIV 7: PRITISKI URBANIZACIJE NA KMETIJSKA 
ZEMLJIŠČA, NARAVNE VREDNOTE IN KULTURNO KRAJINO 
► SC1: ČISTO IN VARNO BIVALNO OKOLJE; SC2: 
PROSTORSKO IN PROMETNO TRAJNOSTNO 
UREJENA 

} IZZIV 9: RANLJIVOST LOKALNEGA OKOLJA NA GLOBALNE 
SPREMEMBE ► SC1: ČISTO IN VARNO BIVALNO 
OKOLJE; SC2: PROSTORSKO IN PROMETNO 
TRAJNOSTNO UREJENA 

MIN-MIN strategija 
Odpravljamo slabosti in zmanjšujemo tveganja 

 

} IZZIV 3: DEMOGRAFSKI PRITISK NA JAVNI SERVIS ► SC3: 
ZADOSTNE IN PRIVLAČNE STORITVE ZA VSE GENERACIJE 

} IZZIV 8: PAMETNO UPRAVLJANJE RAZVOJA, POVEZOVANJE IN 
ODPRTOST DELOVANJA ► SC7: PAMETNA, VKLJUČUJOČA 
IN UČINKOVITA OBČINA 
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Izziv Opis Smer intervencije 

IZZIV 1:  
Degradacija 
naravnega in 
bivalnega 
okolja 
 
 

Kljub visoki okoljski ozaveščenosti lokalne skupnosti in dolgoletnem uspešnem 
izvajanju napredne zero waste strategije pri ravnanju z odpadki občino pestijo 
številne okoljske obremenitve. Med njimi gre izpostaviti zlasti emisije pri 
predelavi odpadkov, emisije iz naslova prometa in črnih odlagališč odpadkov 
degradirana območja opuščene industrije ter nedokončano odvodnjavanje 
odpadne vode iz naselij in kmetijskih obratov na vodovarstveno občutljivih 
območjih. Vse to predstavlja tveganje za slabšanje kakovosti ključnih gradnikov 
bivalnega okolja posameznika in skupnosti (zdravje in dobro počutje, občutek 
varnosti, doživljanje narave, rekreacija na zunanjih površinah ...) ter povzroča 
nadaljnjo degradacijo ranljivih naravnih ekosistemov. � Uresničevanje vizije 
zelenega prehoda in trajnostne prihodnosti občine Vrhnika bo temeljilo na 
sprejetju in realizaciji zelene zaveze o okoljski odgovornosti izvajalcev 
dejavnosti, ki povzročajo presežne emisije, sistematičnem spremljanju stanja 
okolja in restriktivnejšem prostorskem načrtovanju. 
 

} Razvoj okoljske 
infrastrukture 

} Nadzor emisij  
} Prehod v trajnostno 

mobilnosti 
} Prostorska politika 

 

IZZIV 2:  
Intenzivne 
delovne 
migracije in 
visoka 
koncentracija 
prometnih 
tokov 
 

Na območju občine se odvijajo zgoščeni prometni tokovi, ki so posledica njene 
prometno-tranzitne lege. Med najbolj obremenjenimi predeli občine so: i) 
avtocestni odsek A1 Brezovica–Vrhnika (PLDP: 67.061 vozil21), kjer je zlasti v 
času poletne turistične sezone pretočnost prometa proti Jadranskemu morju 
močno znižana, ii) avtocestni odsek Vrhnika–Logatec (PLDP: 58.773 vozil22) in 
iii) regionalna cesta Brezovica–Vrhnika. Visoka koncentracija prometnih tokov 
je na omenjenih odsekih izrazita zlasti v jutranjih in popoldanskih konicah, kar 
je posledica intenzivnih vsakodnevnih delovnih migracij: 5.472 oz. 69 % 
delovno aktivnih občanov na delo odhaja izven občine, od tega največ (3.625) 
v Ljubljano, 2.349 oseb pa prihaja na delo na Vrhniko iz Ljubljane in sosednjih 
občin. Zastarelo prometno omrežje na območju mesta, podrazvit javni potniški 
promet znotraj občine, nedokončano kolesarsko omrežje in počasno 
spreminjanje potovalnih navad ohranjajo močno odvisnost dnevnih migrantov 
od rabe osebnega avtomobila, posledična preobremenjenost cestne 
infrastrukture pa občutno znižuje raven prometne varnosti na območju občine. 
� Optimizacija javne prometne infrastrukture, vključno z izgradnjo nove 
obvoznice in povezovalnih cest, ter pospešeno uvajanje oblik trajnostne 
mobilnosti predstavljata temeljna pogoja za doseganje zdravega ravnotežja med 
zagotavljanjem družbenih, gospodarskih in okoljskih ciljev občine. 
 

} Razvoj prometne 
infrastrukture 

} Prehod v trajnostno 
mobilnosti 

} Spreminjanje 
življenjskih vzorcev 
 

IZZIV 3:  
Demografski 
pritisk na javni 
servis 

Če se bo v prihodnje v enakem trendu kot doslej nadaljevalo priseljevanje 
prebivalcev, bi se po demografskih projekcijah število prebivalcev v občini do 
leta 2060 lahko povečalo za kar 27 %.23 Nadaljevanje dosedanje rasti bi na 
srednji rok (v obdobju 2035–2045) povečalo število otrok v starosti 1–5 let. 

} Prostorska politika 
} Stanovanjska politika 
} Demografska politika 
} Družbena 

infrastruktura  
 

21 Prometne obremenitve od leta 1997 dalje, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, 
https://podatki.gov.si/dataset/pldp-karte-prometnih-obremenitev. Podatki za leto 2019. 
22 Ibid. 
23 Izdelava demografskih projekcij za občino in naselje Vrhnika (poročilo za projekt), prof. dr. Jože Sambt, maj 2020. Povzetek rezultatov analize za 
srednjo varianto demografskih projekcij, ki temelji na najbolj verjetnem prihodnjem gibanju rodnosti, umrljivosti in selitev.  
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Izziv Opis Smer intervencije 

 
 
 
 

Čeprav neto priseljevanje s strani mladih nekoliko ublaži proces staranja 
prebivalstva, pa je zaradi nadaljnjega podaljševanja dolgoživosti, zlasti 
številčne baby boom generacije, in priseljevanja pripadnikov srednje aktivne 
generacije (40–55 let) po demografski študiji do leta 2060 pričakovati 
skorajšnjo potrojitev števila oseb, starih 80 in več. Tovrstne demografske 
spremembe bodo ustvarile precejšen pritisk na sistem zagotavljanja javnih 
storitev za vse starostne skupine prebivalstva: družine z majhnimi otroki bodo 
potrebovale dostopen in prilagojen program predšolske vzgoje in varstva, 
mlajše in aktivne generacije učinkovitejše mobilnostne storitve, starejši od 80 
let in druge ranljive skupine pa nove oblike socialne oskrbe in kakovostno 
zdravstveno varstvo. Uspešno obvladovanje demografskih procesov bo 
vključevalo tudi sprotno zagotavljanje zadostnih prostorskih kapacitet za 
družbene storitve in umeščanje bivanjskih enot za obstoječe mlade generacije. 
Dostopnost, še zlasti do neprofitnih stanovanj, je danes omejena, kar so 
izpostavili tudi sodelujoči v anketi.24 � Iskanje ustreznega ravnotežja med 
ohranjanjem vitalnosti občine in prostorsko-socialno in okoljsko zmogljivostjo 
lokalne skupnosti postavlja pred Občino Vrhnika zelo zahtevno nalogo. 
Nadgrajevanje in prilagajanje storitev javnega servisa potrebam novih generacij 
in skupin prebivalstva bo bistvenega pomena za kakovostno medgeneracijsko 
sobivanje v spremenjenih okoliščinah prihodnjih desetletij. 

 

} Politika aktivnega 
staranja in starejših 

} Mladinska politika 

IZZIV 4:  
Tveganje 
izgube lokalne 
identitete, 
občutka 
pripadnosti in 
vrednot 
dediščine 
 

Dinamiko vrhniške lokalne skupnosti bogatijo angažirane krajevne skupnosti, 
raznolika društvena dejavnost, močne civilne iniciative in številni zavzeti 
posamezniki. Kljub temu pa izvajalci javnih družbenih programov opozarjajo na 
slabšo vpetost posameznih skupin lokalnega prebivalstva, zlasti srednješolcev, 
vsakodnevnih delovnih migrantov in ranljivih skupin, v lokalno socialno mrežo 
in skupnostne aktivnosti. Sistematično naslavljanje pasivnejšega segmenta 
družbe bo zlasti v postcovidnem obdobju nujno za omilitev morebitnih 
negativnih učinkov socialnega distanciranja. Pomemben dejavnik pri 
soustvarjanju lokalne identitete predstavljajo tudi realne možnosti sodelovanja 
posameznikov pri načrtovanju lokalnega razvoja; le-te so občani v anketi ocenili 
kot nezadostne.25 � Z zapolnjevanjem vrzeli v ponudbi medgeneracijskih 
programov za prosti čas, ljubiteljsko udejstvovanje v športu in kulturi ter 
vseživljenjsko učenje, proaktivno mladinsko politiko ter odpiranjem novih 
priložnosti za participacijo najrazličnejših skupin občanov bo Občina prispevala 
h krepitvi družbene kohezije.  
 

} Vseživljenjsko 
izobraževanje 

} Urejeno okolje za 
preživljanje prostega 
časa 

} Socialna politika 
} Vključevanje občanov 

v skupnost 

IZZIV 5:  
Izkoriščanje 
podjetniških 
sinergij v 

Vrhniško gospodarstvo sloni na prihodkih tradicionalnih dejavnosti, kot so 
predelava, trgovina in gradbeništvo, ter nekaj tehnološko prodornejših podjetij 
in manjših lokalnih ustvarjalcev, pridelovalcev in inovatorjev. Kljub temu pa 
dodana vrednost lokalnih gospodarskih družb zaostaja tako za regijskim kot 

} Inovacijsko-podjetniško 
okolje 

} Kmetijska politika 
} Zeleno gospodarstvo 

 

 
24 Anketa med občani (april–maj 2021, N=599), pri čemer so občani kakovost in dostopnost tržnih stanovanj ocenili z 2,1 od 4, kakovost in dostopnost 
neprofitnih stanovanj pa z 1,9 od 4 (1 – zelo nezadovoljen, 2 – manj zadovoljen, 3 – zadovoljen, 4 – zelo zadovoljen). 
25 Anketa med občani (april–maj 2021, N=691–4), pri čemer so občani možnost sodelovanja pri lokalnem razvoju ocenili z 2,4 od 4 (1 – zelo 
nezadovoljen, 2 – manj zadovoljen, 3 – zadovoljen, 4 – zelo zadovoljen). 
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Izziv Opis Smer intervencije 

lokalni 
ekonomiji 
 

tudi nacionalnim povprečjem. Zlasti mali subjekti predstavljajo sektor lokalne 
ekonomije, znotraj katerega potenciali za trajnostno rast, medpodročno 
sinergijsko povezovanje (turizem – ponudba doživetij in nastanitev, kulinarika, 
ekološko kmetovanje, obrtna in storitvena dejavnost, trajnostna izraba naravnih 
in kulturnih potencialov, alternativna kultura in kreativna industrija ...) in 
uveljavljanje naprednih konceptov in rešitev (socialno podjetništvo, 
digitalizacija in tehnološki izzivi, zelena mobilnost, nizkoogljično krožno 
gospodarstvo ...) še niso zadostno izkoriščeni in realizirani. Sistemsko 
spodbujanje lokalnih poslovnih partnerstev in vzpostavitev dinamičnega 
lokalnega podjetniškega ekosistema za zagon start-up podjetij bi ustvarilo 
močno konkurenčno prednost v lokalni ekonomiji ter številne multiplikativne 
učinke na področju kariernega razvoja mladih, medgeneracijskega učenja in 
nadgrajevanja lokalne baze znanj in inovacij. � Smotrnost pametne 
diverzifikacije in pragmatičnega izkoriščanja razvojnih sinergij v lokalnem 
gospodarstvu, tudi v kombinaciji dela na daljavo, se je še posebej izrazila ob 
izbruhu pandemije koronavirusa in spremljajočem upadu gospodarske 
aktivnosti. 
 

IZZIV 6:  
Neizkoriščeni 
potenciali za 
razvoj 
trajnostnega 
turizma 
 

Kljub ugodni geostrateški legi, izjemnemu bogastvu naravnih in kulturnih 
vrednot ter rasti števila ležišč v občini26 Vrhnika ostaja pretežno enodnevna 
izletniška destinacija. Pogoje za njen večji destinacijski preboj v širšem prostoru 
predstavljajo zlasti vsebinska in trženjska nadgradnja avtentičnih turističnih 
produktov, atrakcij in doživetij, celostno urejanje zelenih mikrodestinacij oz. 
točk obiska ter premišljena rast obstoječe ponudbe namestitvenih zmogljivosti 
za različne ciljne skupine obiskovalcev. Neizkoriščene ostajajo priložnosti za 
programsko in produktno povezovanje med lokalnimi deležniki v turizmu, 
kulturi, športu, gostinstvu in kulinariki ter kmetijstvu, posledično pa je omejen 
tudi trženjski potencial destinacije. � Prihodnje obdobje načrtovanja razvoja 
turizma narekuje potrebo po strateški prenovi destinacijskega pozicioniranja ter 
sistematičnem usmerjanju zainteresiranih deležnikov v razvoj trajnostne in 
konkurenčne turistične ponudbe. 
 

} Trajnostna turistična 
politika 

IZZIV 7:  
Pritiski 
urbanizacije na 
kmetijska 
zemljišča, 
naravne 
vrednote in 
kulturno 
krajino 
 

Z intenziviranjem (sub)urbanizacijskih trendov na območju občine v zadnjem 
desetletju se je izrazila potreba po zagotavljanju primernega ravnotežja med 
širjenjem kapacitet za izvajanje primarnih prostorskih funkcij – bivanjska, 
gospodarska/industrijska, rekreacijsko-turistična, prometna – ter ohranjanjem 
elementov značilne arhitekturno-krajinske podobe, kakovostnih obdelovalnih 
površin in dragocenih naravnih danosti. Slednji kot del krajinske dediščine 
Vrhnike predstavljajo pomemben gradnik kolektivne identitete, njihova zaščita 
pa je ključna za zagotavljanje vitalnega razvoja podeželskih naselij. � 
Obvladovanje nadaljnjih urbanizacijskih teženj in razpršene gradnje, 
revitalizacija funkcionalno degradiranih območij, prometno razbremenjevanje 

} Prostorska politika 
} Kmetijska politika in 

razvoj podeželja 
} Razvoj poslovnih 

lokacij  
} Varovanje narave 

 

 
26 V obdobju 2009–2019 se je obseg ležišč v občini povečal za skoraj 4-krat, z 99 na 380. Podatek za leto 2009 izhaja iz Strategije trženja Vrhnike kot 
turistične destinacije 2016–2020 (Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika, marec 2016), za leto 2019 pa iz podatkovnih baz SURS. 



VRHNIKA 2030 
STRATEGIJA TRAJNOSTNEGA RAZVOJA OBČINE VRHNIKA DO LETA 2030  25 

Izziv Opis Smer intervencije 

urbanih vozlišč in premišljeno umeščanje novih dejavnosti v prostor 
predstavljajo ključne izzive trajnostnega prostorskega načrtovanja v novem 
strateškem obdobju.  
 

IZZIV 8:  
Pametno 
upravljanje 
razvoja, 
povezovanje in 
odprtost 
delovanja 
 

Kompleksnost razmerij (okoljevarstveni režimi – prostor – turizem –
gospodarske dejavnosti – potrebe občanov) in interesov med različnimi 
deležniki v regionalnem prostoru (civilna družba – zasebni investitorji – 
sosednje občine in medobčinski javni zavodi – krajinski park) narekuje potrebo 
po okrepljenem medpodročnem in medinstitucionalnem mreženju in 
proaktivni koordinaciji pri reševanju večjih upravljavskih izzivov: učinkovit in 
prožen družbeni servis, vzpostavljanje rekreacijsko-turističnih mikrodestinacij, 
načrtovanje trajnostne mobilnosti, zagotavljanje plovnosti Ljubljanice in 
dolgoročne vodooskrbe, zmanjševanje količin odpadkov, izvedba nadomestnih 
habitatov, skupni projekti ohranjanja naravnih virov... Po drugi strani uvrstitev 
Občine Vrhnika na sredino oz. 101. mesto na lestvici odprtosti in 
transparentnosti slovenskih občin nakazuje na potrebo po izboljšanju 
informiranja in vključevanju občanov in občank v odločevalske procese. � Za 
uspešno reševanje tovrstnih razvojnih in upravljavskih vprašanj bo nujna 
krepitev kadrovskih zmogljivosti in kompetenc občinske uprave, nadgradnja 
komuniciranja in modelov participacije ter pospešitev operativnega sodelovanja 
med občinskimi službami ter v odnosu do pristojnih nacionalnih organov, 
regionalnih podpornih institucij in drugih deležnikov, ki v širšem zaledju občine 
Vrhnika zasledujejo skupne razvojne ambicije. 
 

} Institucionalne 
zmogljivosti in 
kompetence 

} Pametna mesta 
} Upravljanje razvoja in 

procesov 
} Vključevanje občanov 

v razvoj 

IZZIV 9:  
Ranljivost 
lokalnega 
okolja na 
globalne 
spremembe 

Občina Vrhnika se že danes spoprijema z nekaterimi povečanimi tveganji 
podnebnih sprememb. Pri tem gre izpostaviti zlasti veliko poplavno ogroženost 
nekaterih območij, kar pomembno vpliva na dolgoročno načrtovanje javne 
infrastrukture in prostorsko umeščanje dejavnosti, ter predviden trend 
pogostejših vročinskih obdobij v poletnem času. Po drugi strani je vojna v 
Ukrajini v začetku leta 2022 izpostavila vprašanje oskrbe  z energijo (v našem 
primeru plin) in potrebo po zmanjševanje lokalne odvisnosti od zunanjih 
energetskih virov, še zlasti fosilnih goriv. Tudi druge globalne krizne 
spremembe – epidemije, ekonomske recesije, migracijski tokovi – se vse bolj 
konkretno odražajo na najnižji lokalni ravni. � Pospešen prehod na lokalno 
dosegljive obnovljive vire energije, preventivno vzdrževanje vodotokov in 
umeščanje protipoplavne infrastrukture ter splošni dvig ravni pripravljenosti 
služb v sistemu za zaščito in reševanje v razmerah globalne energetske krize in 
primeru  dolgotrajnih zdravstvenih kriz in naravnih nesreč postajajo sestavni del 
večletnega občinskega razvojnega načrtovanja. 

} Upravljanje razvoja in 
procesov 

} Podnebna politika 
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3 Vizija in strategija Vrhnika 2030 
 

3.1 Vizija Občine Vrhnika 2030+ 
 
Razvojna vizija občine Vrhnika 2030+ predstavlja dolgoročni pogled na želeno prihodnjo sliko občine. V 
kontekstu aktualnih trendov in kompleksnih globalnih izzivov postavlja strateški fokus občine za daljše 
časovno obdobje, ki presega leto 2030, zato nosi ob sebi znak plus. Vizija sloni na soglasju lokalne skupnosti 
o nujnosti trajnostne preobrazbe družbe in gospodarstva, upošteva pa tudi usmeritve obstoječih občinskih in 
nacionalnih sektorskih programov. Vodstvu Občine in izvajalcem javnih služb nudi pomemben okvir za 
oblikovanje in izvajanje javnih politik, podjetja in investitorje pa obvešča o razvojnih priložnostih in 
potencialih Vrhnike v prihajajočem desetletju. Ključno sporočilo vizije občine Vrhnika 2030+ se glasi:  
 

Občina Vrhnika 2030+ ponuja kakovostno in prijazno 
bivalno okolje za vse generacije na zelenem stičišču 
Ljubljanskega barja in krasa.  

 
#občina Vrhnika na zelenem prehodu# 

 
Občino Vrhnika 2030 označuje pristen in slikovit krajinski ambient z ohranjenimi 
naravnimi vrednotami, ki ga identitetno bogatijo literarna dediščina Ivana Cankarja, 
in izjemni biseri umetnostne, arheološke in naselbinske dediščine. Sonaravno 
gospodarjenje z naravnimi, okoljskimi in prostorskimi viri ter sočasno premišljena 
raba razvojnih potencialov omogočata uravnotežen razvoj posameznih dejavnosti in 
naselij občine, občanom vseh starosti pa zagotavljata kakovostne pogoje za udobno 
bivanje, dinamično delo in aktivno preživljanje prostega časa v zelenem zaledju 
Ljubljane.    
 
Udejanjanje ciljev zelenega prehoda na vseh področjih občinskega ustroja je znatno izboljšalo varnost, 
odpornost in pripravljenost lokalnega okolja za uspešno reševanje aktualnih problematik in naslavljanje 
izzivov prihodnosti. Občina, gospodinjstva in podjetja si stalno prizadevamo za zmanjšanje okoljskih in 
podnebnih tveganj s pospešenim uvajanjem praks trajnostne mobilnosti, energetske neodvisnosti in 
učinkovitosti, krožnega ravnanja z viri in trajnostnega poslovanja gospodarskih družb. Prometno 
razbremenjevanje in umirjanje prostorskega razvoja, prenova mestnega jedra ter celostni pristop k urejanju 
podeželja udejanja skladnejšo podobo in dviguje kakovost našega bivalnega okolja. Za dobrobit sedanjih in 
prihodnjih generacij skrbno varujemo mozaično vrhniško krajino, vodne (iz)vire, gozdne ekosisteme in 
kmetijska zemljišča. 
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Harmonično sobivanje lokalnega prebivalstva sloni na živahnem medgeneracijskem povezovanju in 
medsebojni solidarnosti, pri čemer zavzeto vključevanje občanov in društev v skupnostnih aktivnostih 
sodobnega rekreacijsko-športnega, kulturnega in umetniškega programa predstavlja ključni dejavnik 
soustvarjanja močne kolektivne identitete občine Vrhnika. Mladi v domačem okolju radi ostajajo in s pridom 
izkoriščajo številne priložnosti za uresničevanje osebnih, socialnih in kariernih ambicij.  Združevanje mladosti, 
energije in odprtosti za novo z izkušnjami in vpogledom starejših zagotavlja napredek občine ter  trdnejšo in 
prijaznejšo skupnost.   
 
Občina Vrhnika s svojimi javnimi službami še naprej proaktivno vlaga v krepitev programskih in 
institucionalnih oz. infrastrukturnih zmogljivosti na področju šolstva, zdravstva in socialnega varstva, 
družbenih dejavnosti, mobilnosti in okolja ter svojo razvejeno ponudbo profesionalnih storitev vseskozi 
prilagaja novim trendom in hitro spreminjajočim se potrebam lokalnega prebivalstva.  
 
Ob tem občina utrjuje strateško pozicijo lokacije, ki podpira zelene podjetniške pobude, spodbuja lokalno 
pridelavo hrane ter obiskovalcem omogoča pristno turistično doživljanje, utemeljeno na trajnostni, odgovorni 
in vključujoči aktivaciji potencialov naravne in kulturne dediščine. Pri uresničevanju naše vizije Občine 
Vrhnika tvorno sodeluje v strateških razvojnih partnerstvih s sosednjimi občinami, na območju Ljubljanske 
urbane regije, notranjsko-kraškega zaledja in podobno mislečimi občinami in partnerji iz Slovenije in tujine. 
 
Vizijo občine Vrhnika 2030 opredeljujejo naslednji gradniki, načela in vrednote: 
 

 

TRAJNOSTNA PREOBRAZBA IN ZELENI PREHOD 
Občina Vrhnika na podlagi širokega družbenega konsenza v javne politike še bolj 
odločno in sistematično uvaja zelene rešitve trajnostnega koncepta, ki ponujajo 
premišljen odgovor na upravljanje ekoloških tveganj sodobnega sveta in dolgoročno 
načrtovanje uravnoteženega gospodarsko-družbenega razvoja. 
 

 

V SOŽITJU Z NARAVO 
Skrb za ohranjanje neokrnjenosti dragocenih vrhniških naravnih virov in ekosistemov 
– kulturna in kmetijska krajina, vode, gozdovi, povirja in mokrišča, hribovja, kraško 
podzemlje – ter njihove biotske in geološke pestrosti predstavlja ključno vrednoto in 
prioriteto okoljsko ozaveščenih občanov, kateri sta podrejena prostorsko umeščanje 
ter razvoj posameznih področij in dejavnosti. 
 

 

DINAMIČNA, USTVARJALNA IN MEDGENERACIJSKO POVEZANA SKUPNOST 
Krepitev pozicije Vrhnike kot perspektivnega in konkurenčnega prostora za 
brezstresno delo, dejavno prostočasno udejstvovanje in medgeneracijsko 
sodelovanje predstavlja pomembno nalogo Občine v naslednjem strateškem 
obdobju. V ospredju bodo zlasti ustvarjanje spodbudnega podjetniško-inovacijskega 
ekosistema, urejanje večnamenskih skupnostnih objektov ter sistematičen razvoj 
privlačnih programov za otroke in mladino. 
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DEDIŠČINA, IDENTITETA, VREDNOTE 
Občina Vrhnika ponosno neguje bogastvo in vrednote svoje tisočletne zgodovinske 
in kulturne dediščine ter narave, od izvirov Ljubljanice, Ljubljanskega barja, 
koliščarjev, arheologije (deblak, kolo, Nauportus, Claustra – Alpium Iuliarum...),  
mitologije (Argonavti), Ivana Cankarja do ustvarjalcev novega časa. Pri tem posebno 
pozornost namenjamo razvijanju potencialov dediščine in ustvarjalnosti za 
ohranjanje močne kolektivne identitete in tradicije društvenega življenja. 
 

 

PAMETNA, VKLJUČUJOČA IN UČINKOVITA OBČINA 
Načrtovanje in izvajanje občinskih razvojnih politik sloni na strokovnosti, 
medsebojnem zaupanju, sodelovanju in visoki kulturi dialoga med pristojnimi 
javnimi službami, krajevnimi skupnostmi, društvi in občani. Občina posluje 
racionalno in transparentno ter pri uresničevanju svojih strateških interesov 
samoiniciativno zasleduje priložnosti za pridobivanje dodatnih virov financiranja in 
sklepanje medobčinskih partnerstev. Občina, njene vasi in javne službe so odprte do 
uvajanja novih rešitev, participativnih pristopov, sodobnih znanj in tehnologij, ki 
sledijo trajnostnim konceptom pametnih skupnosti.  
 

3.2 Poslanstvo Občine Vrhnika  
 
Občina Vrhnika v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi27 opravlja lokalne zadeve javnega pomena (t. i. 
Izvirne naloge), pri čemer bo njeno temeljno poslanstvo v naslednjem obdobju osredotočeno na  
 

} uresničevanje s to strategijo začrtanega »zelenega prehoda« občine v kakovostno in 
prijazno bivalno okolje za vse generacije. 

 
To pred občinsko upravo, občinske javne zavode in službe ter njene partnerje nalaga odgovornost za: 
 

- ustvarjanje pogojev za kakovostno bivanje lokalnega prebivalstva (krepitev zmogljivosti 
na področju predšolske vzgoje in osnovnega šolstva, zdravstva in socialnega varstva, kulture in 
športa, vseživljenjskega izobraževanja ...); 

- izvajanje ukrepov, ki dolgoročno omogočajo varovanje okolja in naravnih virov ter skladen 
in vzdržen prostorski razvoj; 

- odzivanje in prilagajanje lokalnih ukrepov hitro spreminjajočim se globalnim okoliščinam; 
- uravnotežen in vzdržen gospodarski razvoj občine (razvoj podjetništva, turizma in 

kmetijstva); 
- redno vzdrževanje javne infrastrukture in učinkovito izvajanje ter razvoj lokalnih 

gospodarskih javnih služb (vodooskrba, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, urejanje prometa 
in lokalnih cest, ravnanje z odpadki, pokopališka in pogrebna dejavnost) in 

- smotrno in pregledno upravljanje občinskega premoženja ter vodenje proaktivne 
trajnostne razvojne politike.    

 

 
27 Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – 
ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) 
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3.3 Razvojni model s strateškimi cilji  
 
Za uresničevanje vizije Občine Vrhnika se na osnovi opredeljenih ključnih razvojnih izzivov prihodnji razvojni 
model osredotoča na 7 med seboj soodvisnih strateških ciljev, ki odgovarjajo na vse tri vidike 
trajnostnega razvoja: družbeni, okoljski in gospodarski. Sedmi cilj ima sedmi presečni značaj, ki podpira vse 
preostale vsebinske strateške cilje. 
 

- Strateški cilj 1: Čisto in varno bivalno okolje 
- Strateški cilj 2: Prostorsko in prometno trajnostno urejana občina 
- Strateški cilj 3: Zadostne in privlačne storitve za vse generacije 
- Strateški cilj 4: Aktivna in pripadna skupnost 
- Strateški cilj 5: Gospodarsko odpornejša občina 
- Strateški cilj 6: Turistično močnejša zelena destinacija 
- Strateški/presečni cilj 7: Pametna, vključujoča in učinkovita občina 

 
Pričakovani rezultati in spremembe so opredeljeni skozi merljive kazalnike strateških ciljev, izvedbeno pa 
skozi izvedbeni razvojni program z ukrepi in projekti. Celotna shema z logičnim okvirom razvojnega modela 
je prikazana v sliki 15 na naslednji strani. Zasnova razvojnega modela Občine Vrhnika 2030 upošteva načela 
trajnostnega razvoja, izhodišča obstoječega občinskega razvojnega načrta in Regionalnega razvojnega 
programa Ljubljanske urbane regije 2021–2027 kakor tudi opredelitve Strategije razvoja Slovenije 2030, 
usmeritve regionalne in kohezijske politike EU do leta 202728 in Načrta za okrevanje in odpornost.  Strategija 
smiselno upošteva usmeritve evropskega zelenega dogovora oz. podnebne nevtralnosti EU do leta 205029 in 
cilje trajnostnega razvoja Organizacije združenih narodov.30  Skladnost strategije s 17 globalnimi trajnostnimi 
cilji je ovrednotena in prikazana v matriki v sliki 16. 
 

 
Slika 14 Koncept trajnostnega razvoja 

 
28 https://ec.europa.eu/regional_policy/en/2021_2027/ 
29 https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_en 
30 https://sdgs.un.org/goals 

OKOLJE IN PODNEBJE

GOSPODARSTVODRUŽBA 

KONCEPT TRAJNOSTNEGA RAZVOJA

NARAVA–NARAVNI VIRI–ENERGIJA–PROMET–EMISIJE –
ODPADKI–PODNEBJE–DEDIŠČINA–KRAJINA–URBANIZEM–

KROŽNO GOSPODARSTVO–BIODIVERZITETA

DEMOGRAFIJA–ZDRAVJE–SOCIALNA VKLJUČENOST–
ZNANJE–ŠPORT–KULTURA – STANOVANJSKA 
POLITIKA–OSKRBNE STORITVE – VARNOST–

MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE

TURIZEM–PODJETNIŠTVO–KMETIJSTVO–
MESTO/ PODEŽELJE–DELOVNA MESTA–

INOVACIJE-SOCIALNA EKONOMIJA–KADRI–
PAMETNE SKUPNOSTI – ODGOVORNI 

POTROŠNIKI IN PONUDNIKI

URAVNOTEŽEN–VZDRŽEN–POŠTEN– VKLJUČUJOČ–ŽIVLJENJSKI–IZVEDLJIV–ODPOREN

DIGITALIZACIJA

OKREVANJE IN 
ODPORTNOST

KROŽNO GOSPODARSTVO

KLJUČNE OBČINSKE POLITIKE
• USMERITVE 
• STRATEŠKE NALOŽBE
• NOVI UPRAVLJAVSKI 

MODELI IN REŽIMI 
• NOVI PROGRAMI
• TEKOČE AKTIVNOSTI IN 

TEKOČA PORABA = 
SPREMEMBE

EVROPSKI ZELENI DOGOVOR
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Slika 15 Strateški model razvoja Občine Vrhnika 2030 

Ukrep 1.1
ZMANJŠEVANJE 
OKOLJSKIH IN 
PODNEBNIH TVEGANJ

Ukrep 1.2
NADGRADNJA 
OKOLJSKE 
INFRASTRUKTURE

Ukrep 1.3
TRAJNOSTNO 
GOSPODARJENJE Z 
ODPADKI IN ENERGIJO

• 20 % dvig zadovoljstva občanov s 
kakovostjo okolja

• 10 % zmanjšanje količin MKO
• 98  % priključenost na čiščenje odpadnih

voda v aglomeracijah nad 2.000 PE

Ukrep 2.1
PREHOD V ZELENO 
MOBILNOST

ČISTO IN VARNO 
BIVALNO OKOLJE

ZADOSTNE IN 
PRIVLAČNE 
STORITVE ZA 
VSE GENERACIJE

GOSPODARSKO 
ODPORNEJŠA 
OBČINA

Ukrep 7.1 
DIGITALIZIRAN, UČINKOVIT 
IN KOORDINIRAN JAVNI 
SERVIS

Ukrep 7.2
OKREPLJEN
DIALOG OBČINA -
OBČANI

SC2SC1 SC3 SC5 TURISTIČNO 
MOČNEJŠA 
ZELENA 
DESTINACIJA 

SC6

Uk
rep

i
Str

ate
šk

i c
ilji

Ka
za

lni
ki • 10 % dvig zadovoljstva občanov z 

možnostjo za šport in rekreacijo in za 
kulturno udejstvovanje

• 100 športnih in kulturnih društev
• Povečanje športnih površin na prebivalca

Ukrep 3.1 POVEČANJE 

ZMOGLJIVOSTI IN KREPITEV 
LOKALNIH  PROGRAMOV 
VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA

• 20 % dvig zadovoljstva občanov s 
prometno infrastrukturo

• 20 % zmanjšanje uporabe avtomobilov za 
dnevno mobilnost

• Ohranjanje obsega kmetijskih zemljišč

Ukrep 4.1 NADGRADNJA
INFRASTRUKTURE ZA 
ŠPORT IN REKREACIJO

Ukrep 5.3
POSLOVNE POVRŠINE 
ZA RAST LOKALNIH PODJETIJ

Ukrep 5.2  
PODJETNIŠKI EKOSISTEM 
– POSPEŠEVALNIK IDEJ IN 
ZELENEGA GOSPODARSTVA

Pr
es

eč
ni 

cil
j

Viz
ija OBČINA VRHNIKA 2030+: KAKOVOSTNO IN PRIJAZNO BIVALNO OKOLJE ZA VSE GENERACIJE NA ZELENEM STIČIŠČU LJUBLJANSKEGA BARJA IN KRASA

PROSTORSKO IN 
PROMETNO 
TRAJNOSTNO 
UREJENA

Ukrep 2.2
PRETOČNOST, VARNOST IN 
UMIRJANJE PROMETA

Ukrep 2.3
TRAJNOSTNO UREJANJE 
PROSTORA, NASELIJ IN 
KRAJINE

AKTIVNA  
IN PRIPADNA 
SKUPNOST

SC4

• 10 % dvig zadovoljstva občanov s 
socialnim okoljem

• 90 % otrok vključenih v vrtec
• 5 % pokritost domskega varstva

populacije starejše od 65 let

Ukrep 3.
MEDGENERACIJSKI 
PROGRAMI IN PROSTORI

Ukrep 3.3 DOSTOPNEJŠE 

SOCIALNO-VARSTVENE IN 
ZDRAVSTVENE STORITVE 
ZA VSE

Ukrep 4.2
RAZNOVRSTNI PROGRAMI ZA 

PREŽIVLJANJE 
PROSTEGA ČASA

Ukrep 4.3
OHRANJANJE 
LOKALNE IDENTITETE 
IN KULTURNE DEDIŠČINE

Ukrep 5.1 
SPODBUJAMO PODJETNIŠKE 

INICIATIVE V TURIZMU IN 
KMETIJSTVU

• 20 % dvig zadovoljstva občanov z 
možnostmi za podjetništvo

• Dvig števila delovnih mest v občini
• 30 nosilcev dopolnilne dejavnosti
• 15 % dvig dodane vrednosti na zaposlenega

• Ohranitev 87 % podpore občanov turizmu
• 30 % dvig števila ležišč
• 50 % rast nočitev
• 30 % rast obiska Cankarjeve hiše in 

vodenih turističnih programov ZIC

Ukrep 6.1
CELOSTNA UREDITEV 
MIKRODESTINACIJ

Ukrep 6.3
UPRAVLJANJE 
RAZVOJA IN TRŽENJA 
DESTINACIJE

Ukrep 6.2
RAZVOJ PRODUKTOV 
IN DOŽIVETIJ

SC 7
PAMETNA, VKLJUČUJOČA 
IN UČINKOVITA OBČINA

Ukrep 7.3  
RAZVOJNO IN 
INTERESNO 
POVEZOVANJE OBČINE

• 10 % dvig zadovoljstva občanov 
• Dvig razvitosti občine po indeksu 

razvitosti MF – 10 mest višje 
• Izboljšanje transparentnosti občine 

– med prvih 20. občin

+
LPK
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Slika 16 Presoja skladnosti strategije s cilji trajnostnega razvoja  

SREDNJA NIZKA VISOKA VISOKA NEVTRALNA VISOKA

SREDNJA SREDNJA SREDNJA VISOKA VISOKA VISOKA

VISOKA NEVTRALNA VISOKA VISOKASREDNJA
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4
RAZVOJNI NAČRT Z 
UKREPI IN PROJEKTI
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4 Razvojni načrt z ukrepi in projekti 
 
 
V tem poglavju je predstavljen načrt izvajanja strateških ciljev po sedmih strateških področjih. V uvodu v vsako 
strateško področje je podana strategija ukrepanja in opisana pričakovana sprememba, ki jo želimo doseči do 
leta 2030. Podrobneje so z izhodiščno in končno ciljno vrednostjo opredeljeni merljivi kazalniki za 
spremljanje rezultatov strateških ciljev. Kazalnik za leto 2030 običajno prikazuje ciljno, v posameznih primerih 
pa tudi kumulativno vrednost.  
 
Znotraj sedmih strateških področij je opredeljenih več smeri ukrepanja. Vsak ukrep je posebej opisan, zanj pa 
so podane splošne usmeritve ter indikativni nabor projektov in aktivnosti, kot so prepoznani v trenutku 
priprave strategije. Seznam projektov in aktivnosti ni dokončen in se bo tekom izvajanja 
strategije skladno z novimi spoznanji, potrebami in okoliščinami lahko spreminjal, 
nadgrajeval in dopolnjeval. Lokacije izvajanja ukrepa so označene s simbolom C , kadar se ta izvaja na 
širšem urbanem območju mesta Vrhnika, in P , kadar gre za izvajanje na podeželju in v naravnem okolju. 
 
Vsak projekt je ovrednoten po stopnji pomembnosti z ocenami od 1 do 3. Stopnja pomembnosti dodatno 
osredotoča razvojno strategijo in usmerja njeno izvajanje, pri čemer posamezna stopnja pomeni: 
 
- 1 zelo pomemben in nujen projekt ali aktivnost za dosego ciljev strategije; 
- 2 pomemben projekt ali aktivnost za doseganje ciljev strategije, za njegovo realizacijo bo pomembno 

tudi pridobivanje dodatnih virov financiranja izven občinskega proračuna; 
- 3 manj pomemben projekt ali aktivnost, izvedba v naslednjih 9-tih letih ni ključna za uresničevanje 

strateških ciljev strategije in se lahko odloži, če zanj(-o) niso izpolnjeni pogoji ali pridobljeni finančni viri. 
 
Vsak projekt je opredeljen tudi z vidika ravni pristojnosti in vrste. V ta namen so v nadaljevanju dokumenta 
uporabljene naslednje okrajšave: 
 

a) za raven projekta  b) za vrsto projekta  
O Občinski  I Investicijski projekt 
R Regijski  V Investicijsko vzdrževanje 
N Državni  MP Mehki projekt  
Z Zasebni  TP Tekoča proračunska poraba 
D Drugo  U Organizacijski, sistemski, upravljavski ali digitalni projekt 

 
 

} V tabelarični obliki je razvojni načrt s časovnico, finančnimi ocenami in viri financiranja posameznih 
projektov po ukrepih prikazan v Prilogi 2 tega dokumenta.  
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4.1 Strateški cilj 1: Čisto in varno bivalno okolje 
 
Strategija 

- Zmanjšujemo pritiske na naravne vire in emisije v okolje.  
- Krepimo lokalno odpornost na podnebne spremembe in energetske izzive. 
- Nadgrajujemo občinsko okoljsko infrastrukturo. 
- Ohranjamo biodiverziteto in naravne vire. 
- Uveljavljamo krožne rešitve lokalnega gospodarjenja z odpadki. 

 
Rezultat 
Območje občine Vrhnika je podvrženo močnim okoljskim pritiskom gospodarstva in prometa, hkrati pa je 
zaradi lege na stičišču Ljubljanskega barja in krasa tudi podnebno občutljivo. Zaradi navedenega bo Občina 
Vrhnika v naslednjih letih še naprej zelo skrbno spremljala stanje emisij in v okviru prostorske politike ter z 
dialogom in ozaveščanjem težila k zmanjšanju obstoječih in preprečevanju nastajanja novih virov emisij. Z 
izboljšanjem poznavanja in novimi rešitvami poplavne ogroženosti, krepitvijo reševalnih služb ter 
ohranjanjem biotske raznovrstnosti bomo obvladovali ranljivost našega prostora na podnebne spremembe. 
Okoljske naložbe v alternativni vodni vir in vodooskrbo, dokončanje izgradnje sistema odvajanja in čiščenja 
odpadnih voda na ekološko občutljivih območjih večjih naselij ter sodelovanje vseh občanov pri 
uresničevanju koncepta občine brez odpadka bodo ključni ukrepi za dolgoročno zagotavljanje zdravega in 
varnega bivanjskega okolja. Z namenom večje energetske samooskrbnosti občine bomo posodobili lokalni 
energetski koncept. S tem bo Občina Vrhnika uresničila zavezo trajnostnemu delovanju in prehodu v okoljsko 
visoko ozaveščeno občino. 
 

Kazalniki rezultata Enota Vir Izhodišče 2030 
Kr1.1 Zadovoljstvo občanov s kakovostjo okolja (+ 20%) Ocena 1–4 Anketa med 

občani, 2021 
2,7 od 4 3,2 od 4 

Kr1.2 Količina mešanih komunalnih odpadkov na 
prebivalca (- 10 %) 

kg/prebivalca KPV, 2020 62,80 56,35 

Kr1.3 Priključenost na čistilne naprave v aglomeracijah 
nad 2.000 PE 

% KPV, 2020 89,74 % 98 % 

  
 

   

Zaveza lokalnih 
deležnikov za zeleni 
prehod občine Vrhnika

20 % dvig zadovoljstva občanov s 
kakovostjo okolja

10 % zmanjšanje količine mešanih 
komunalnih odpadkov / prebivalca

98  % priključenost na čiščenje odpadnih 
voda v  aglomeracijah nad 2000 PE

Ukrep 1.2
NADGRADNJA 
OKOLJSKE 
INFRASTRUKTURE

Ukrep 1.3
TRAJNOSTNO GOSPODARJENJE 
Z LOKALNIMI  KOMUNALNIMI 
ODPADKI IN ENERGIJO

Strateški cilj 1
ČISTO IN VARNO 
BIVALNO OKOLJEUkrep 1.1

ZMANJŠEVANJE 
OKOLJSKIH IN 
PODNEBNIH TVEGANJ

+ Pozorni in odzivni smo na 
lokalne okoljske in podnebne prtiske 

+ 
Nov vodni vir
Odvajanje in čiščenje v vseh aglomeracijah nad 500 PE

+ 
Občina Vrhnika na poti do Občine brez odpadka

Nižje emisije iz kurilnih naprav
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Ukrepi 
Ukrep 1.1 Zmanjševanje okoljskih in podnebnih tveganj  
Ukrep 1.2 Nadgradnja okoljske infrastrukture 
Ukrep 1.3 Trajnostno gospodarjenje z lokalnimi komunalnimi odpadki in energijo 
 

4.1.1 Ukrep 1.1: Zmanjševanje okoljskih in podnebnih tveganj 
 
Razvojna usmeritev: Nadzor nad stanjem okolja in potencialnimi industrijskimi, prometnimi, družbenimi, 
podnebnimi in drugimi tveganji, ki lahko ogrozijo kakovost bivanja, varnost in zdravje ljudi, postavljamo v 
ospredje nalog Občine Vrhnika na okoljskem področju. Pristojnosti Občine so na tem področju relativno 
omejene, zato bo naše delovanje usmerjeno predvsem v usmerjanje gospodarstva v trajnostno in odgovorno 
ravnanje, preventivo skozi restriktivno prostorsko načrtovanje ter aktivno sodelovanje Občine v okoljskih 
postopkih in zakonodajnih pobudah.  Občina se bo še naprej prizadevala za zmanjševanje kapacitet predelave 
odpadkov v družbah, ki povzročajo prekomerne emisije v okolje ( smrad, vode, zraka…). Posebno pozornost 
bomo namenili tudi izboljšanju pripravljenosti in odpornosti občine na izredne razmere, še posebej 
podnebne spremembe (poplave, suša – vodni viri ...). 
 
Predvideni okvirni projekti in aktivnosti 
1.1.1. Zelena zaveza: i) oblikovanje družbenega dogovora lokalnih deležnikov za okoljsko odgovorno 

delovanje glede dejavnosti, ki povzročajo presežne emisije (smrad, odlaganje odpadkov, hrup, 
toplogredni plini, prah ...) s strani različnih virov (kamnolom, kompostarna, promet ...), ii) pobuda 
ministrstvu pristojnem za okolje za skupen pristop k pripravi posebnega programa z ukrepi za 
sanacijo okolja oz. zmanjšanje onesnaževanja na degradiranih območjih občine Vrhnika skladno z 
Zakonom o varstvu okolja.   (1, O, U) 

1.1.2. Proaktivno lokalno spremljanje stanja okolja in podnebnih sprememb: i) neodvisni 
monitoring emisij za skladno poslovanje onesnaževalcev z dovoljenji/predpisi, ii) sodelovanje v 
postopkih sprememb okoljevarstvenih dovoljenj obstoječih in novih objektov z vplivi na okolje, iii) 
sodelovanje z državo pri izboljšanju okoljskega zakonodajnega okvira (prednostno smrad), iv) 
podpora ukrepom za zaščito pred hrupom in prahom (kamnolom, AC), v) ocena ranljivosti lokalnega 
prostora in vplivov posameznih dejavnosti na podnebne spremembe ter pilotni projekti, vi) izračun 
kazalnika ogljičnega odtisa in toplogrednih emisij na ravni občine, vii) vključevanje mladih in drugih 
skupin občanov v spremljanje in ozaveščanje o lokalnem vplivu podnebnih sprememb. (1, O, U) 

1.1.3. Kampanje okoljskega ozaveščanja, informiranja in lokalnega dialoga med prebivalci in 
dejavnostmi, ki povzročajo emisije, ter organi nadzora o dvigovanju zavedanja za odgovorno 
ravnanje z okoljem in naravnimi viri (voda, zrak, kmetijska zemljišča, zavarovana območja narave, 
življenjski prostor ...) (1, O, MP) 

1.1.4. Zagotavljanje poplavne varnosti 
1.1.4.1. Novelacija študije poplavne varnosti za celotno občino. (2, 0, MP) 
1.1.4.2. Zmanjšanje poplavne ogroženosti na povodju Bele. (2, N, I) 
1.1.4.3. Interventno čiščenje strug in brežin hudournikov na kritičnih točkah s strani Občine Vrhnika ter 

redno opozarjanje upravljavca DRSV o potrebah na terenu. (1, N, V) 
1.1.5. Dvig opremljenosti in pripravljenosti na naravne, industrijske in druge nesreče 
1.1.5.1. Posodabljanje reševalne in gasilske opreme Služb v sistemu zaščite in reševanja (ZRP) ter 

zmogljivosti, pripravljenosti in izvedljivosti nalog na celotnem območju občine, tudi v bolj 
oddaljenih KS  (npr. nakup gasilskih vozil, menjava opreme za civilno zaščito). (1, O, I) 



VRHNIKA 2030 
STRATEGIJA TRAJNOSTNEGA RAZVOJA OBČINE VRHNIKA DO LETA 2030  37 

1.1.5.2. Preveritev izvedljivosti ureditve in prostorske umestitve Gasilsko-reševalnega centra Vrhnika, 
logističnega mesta za izvajanje nalog ZRP v kriznih razmerah in poligona za izobraževanje enot ZRP, 
vse z upoštevanjem novih prometnih ureditev. (3, O, I) 

1.1.6. Ohranjanje biotske raznovrstnosti: podpora projektom za obnovo, prezentacijo in/ali zaščito 
habitatov in naravnih vrednot Krajinskega parka Ljubljansko barje in kraških planot. (3, R, MP) 
 

Območja izvajanja ukrepa: Občina Vrhnika  P  C                                               Povezani ukrepi: 2.3, 3.1, 5.2, 7.2 

4.1.2 Ukrep 1.2: Nadgradnja okoljske infrastrukture 
 
Razvojna usmeritev: Nadgradnja okoljske infrastrukture na področju vodooskrbe ter odvajanja in čiščenja 
odpadnih voda v občini Vrhnika bo v naslednjem desetletju prednostno usmerjena v: 
- zagotovitev alternativnega vodnega vira, ki bo omogočil dolgoročno zanesljivost vodooskrbe in podporo 

trajnostnemu razvoju obstoječih dejavnosti in poselitve,  
- novogradnje in obnove vodovodnega omrežja in vodohramov s ciljem zmanjševanja vodovodnih izgub, 

izboljšanja zanesljivosti vodooskrbe in zagotovitve povezljivosti med vodovodnimi sistemi, 
- obnove vodovodov sočasno z izgradnjo kanalizacijskega omrežja, 
- opremljanje aglomeracij s kanalizacijo in čistilnimi napravami skladno z dinamiko in prioritetami, kot jih 

opredeljujeta evropska direktiva (Direktiva 91/271/EGS) in državni Operativni program odvajanja in 
čiščenja komunalne odpadne vode31 (Vlada RS, 17. 9. 2020),  

- sofinanciranje urejanja malih čistilnih naprav v aglomeracijah pod 500 PE in v naseljih pod 50 PE ter 
- uvajanje novih tehnologij v upravljanje in nadzor nad omrežjem in kakovostjo vode. 
 
Predvideni okvirni projekti in aktivnosti 
1.2.1. Zagotovitev dolgoročno zanesljive vodooskrbe na območju občine Vrhnika 
1.2.1.1. Izdelava strategije dolgoročne vodooskrbe. (1, R, MP) 
1.2.1.2. Zaščita obstoječih vodnih virov v sodelovanju s sosednjima občinama Borovnico in Logatcem ter 

MOP v obliki vladne uredbe. (1, N, U)  
1.2.1.3. Raziskave novih vodnih virov in vzpostavitev rezervnega vodnega vira za območje občine Vrhnika: i) 

testne vrtine, ii) ureditev novega vodnega vira. (1, O, I) 
1.2.1.4. Uvajanje mehkih ukrepov za racionalno rabo vode: i) akcije in projekti osveščanja različnih skupin 

prebivalstva za učinkovitejšo rabo vode, ii) spodbujanje rabe deževnice pri novogradnjah in urejanju 
zelenih površin, še zlasti pri novogradnjah javnih objektov. (2, O, MP) 

1.2.2. Obnove in novogradnje vodovodnega omrežja (v obdobju do leta 2025 skladno s Planom 
oskrbe s pitno vodo za obdobje 2022–2025) 

1.2.2.1. Obnove vodovodnega omrežja sočasno z izgradnjo kanalizacijskega omrežja (1, O, I)  
1.2.2.2. Obnove in posodobitve vodohranov: i) Verd (druga celica), ii) Bevke (povečanje kapacitet). (2, O, I) 
1.2.2.3. Novogradnje, obnove in povezave vodovodnih sistemov: Vrhnika–Zaplana, Vrhnika (Škof–

Ščetinarna), Sinja Gorica–Blatna Brezovica. (2, O, I) 
1.2.3. Nadgradnja omrežja za odvajanje in čiščenje odpadnih voda skladno z rešitvami, kot so 

predvidene v projektu Variantne rešitve odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini 
Vrhnika, Aquaplant, zelene tehnologije, d.o.o., Sevnica, november 2020  

1.2.3.1. Urejanje odvajanja in čiščenja odpadnih voda v aglomeracijah nad 2000 PE: i) Sinja Gorica 
(manjkajoči del), ii) Lesno Brdo (del aglomeracije Log, glej sofinanciranje MKČN 1.2.3.3). (1, O, I) 

 
31 https://www.gov.si/novice/2020-09-17-odlocitve-32-redne-seje-vlade-republike-slovenije-s-podrocja-ministrstva-za-okolje-in-prostor/ 
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1.2.3.2. Urejanje odvajanja in čiščenja odpadnih voda v aglomeracijah 500–2000 PE: i) Blatna Brezovica, ii) 
Bevke, iii) Drenov Grič. (2, O, I) 

1.2.3.3. Urejanje odvajanja in čiščenja odpadnih voda v aglomeracijah 50–500 (Mala in Velika Ligojna) in 
preostalih naseljih izven aglomeracij: sofinanciranje MKČN. (2, O, I) 

1.2.4. Digitalizacija upravljanja in nadzora vodovodnega in kanalizacijskega omrežja: i) 
posodobitev senzorike na vodohranih in prečrpališčih, ii) uvedba daljinskega odčitavanja 
vodomerov, iii) nadgradnja sistema za odkrivanje puščanj v omrežju. (2, O, U) 
 

Območja izvajanja ukrepa: Občina Vrhnika  P  C                                     Povezani ukrepi: 1.1, 2.3, 7.1, 7.3 

4.1.3 Ukrep 1.3: Trajnostno gospodarjenje z lokalnimi komunalnimi odpadki in 
energijo 

 
Razvojna usmeritev: Gospodinjski odpadki in energija sta dve področji, kjer lahko občina in občani sami 
naredimo največ za naše okolje in razogličenje občine. 
- Občina Vrhnika bo na področju gospodarske javne službe ravnanja z odpadki sledila Zero waste strategiji 

občin Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika za obdobje 2021–2030, maj 2021, s katero nadaljuje 
začrtano pot občine, ki z viri ravna trajnostno in gospodarno. To pomeni, da odpadki kot viri ne končajo 
na odlagališču in hrana ne v smeteh, občani pa se zavedajo vrednosti virov in svoje vloge pri učinkoviti 
rabi virov in lokalnemu zapiranju snovnih tokov. V ta namen bomo izboljšali komunalno storitev 
upravljanja z odpadki (razmerje cena – kakovost – učinkovitost), posodobili sistem in infrastrukturo za 
zbiranje in odvoz odpadkov, uvajali nove krožne rešitve ter spodbujali razvoj trgovine ponovne uporabe. 

- Po drugi strani bo Občina Vrhnika težila h krepitvi energetske samooskrbnosti občine ter še zlasti večji 
samozadostnosti in  učinkovitosti pri upravljanju z energijo v občinskih objektih in javni razsvetljavi. 
Spodbujala bo ukrepe za zmanjšanje emisij trdih delcev iz kurilnih naprav, prednostno stanovanjskega 
sektorja. Glede na nove energetske okoliščine bo Občina Vrhnika izvedla presojo in po potrebi 
spremembo obstoječega Lokalnega energetskega koncepta občine Vrhnika, ZRMK, maj 2016. 

 
Predvideni okvirni projekti in aktivnosti 
1.3.1. Uvajanje krožnega gospodarjenja z lokalnimi komunalnimi odpadki 
1.3.1.1. Zbirni center Vrhnika: posodobitev, vključno s tehnologijo za drobljenje plastike. (2, O, I) 
1.3.1.2. Modernizacija sistema zbiranja in odvoza odpadkov iz gospodinjstev in eko otokov za večjo kakovost 

recikliranja in čistost frakcij, vključno z novimi frakcijami na eko otokih (npr. odpadna olja, tekstil, 
različna embalaža) in uvajanjem senzorike (npr. senzorika v zabojnikih na eko otokih, kosovnega 
odpada ...). (1, O, U) 

1.3.1.3. Vrhnika brez odpadka – ZERO WASTE: i) ozaveščanje in akcije za zmanjševanje plastike in količin 
odpadkov na izvoru ter izboljšanje čistosti frakcij, ii) povečanje motiviranosti na vseh ravneh, od 
potrošnje gospodinjstev do vključevanja trgovin, šol, vrtcev in organizatorjev prireditev v 
zmanjševanje količin odpadkov skladno z Zero waste strategijo. (1, O, U) 

1.3.1.4. Nadgradnja trgovine DEPO z namenom spodbujanja ponovne uporabe, izmenjave  in podaljševanja 
življenjske dobe predmetov: i) razširitev na nove materiale (npr. les, oblačila), ii) izposoja in 
izmenjava aparatov, iii) brezembalažna trgovina, iv) razvoj blagovne znamke, iv) vključevanje 
občanov, še zlasti mladih v predelavo, obnovo in izmenjavo predmetov. (3, O, U) 

1.3.1.5. Predelava mulja iz ČN in MKČN občine Vrhnika (zapiranje snovnih tokov). (1, O, I) 
1.3.1.6. Evidentiranje in sanacija črnih odlagališč odpadkov. (2, O, V) 
1.3.2. Učinkovito upravljanje z energijo in krepitev energetske samozadostnosti 
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1.3.2.1. Novelacija LEK, spremljanje kazalnikov. (3, O, MP) 
1.3.2.2. Energetske sanacije obstoječih javnih objektov in uvajanje obnovljivih virov energije (vključno s 

sončnimi elektrarnami in hranilniki energije) pri novogradnjah Občine Vrhnika: i) OŠ I. Cankarja, ii) 
Športni park Vrhnika, iii) drugi projekti, skladno s to strategijo,  LEK in novimi potrebami. (2, O, I) 

1.3.2.3. Učinkovita javna razsvetljava: uvajanje LED, optimizacije in senzorike za zmanjšanje rabe energije in 
svetlobnega onesnaževanja. (2, O, V) 

1.3.2.4. Plinovodno omrežje: i) izbor novega upravljavca gospodarske javne službe oskrba s plinom - 
koncesionarja, ii) učinkovito upravljanje, zagotavljanje varnosti omrežja ter zanesljivosti in 
racionalnosti oskrbe, iii) pospešitev priključevanja in zagotovitev razvoja omrežja. (2, O, U) 

1.3.2.5. Spodbujanje prehoda na OVE (vključno z mikro in skupnostnimi sončnimi elektrarnami in  hranilniki 
energije) ter daljinske sisteme ogrevanja v gospodinjstvih in podjetjih za zmanjševanje emisij iz 
kurilnih naprav: i) informiranje, ii) primeri dobrih praks, iii) promocija subvencij EU, RS/Eko sklada, 
iv) uvesti ustezne sistemske  podlage v prostorske akte,  v) sodelovanje Občine v demonstracijskih 
projektih, vi)  aktivno spremljanje načrtov Elektro Ljubljana za okrepitev  vzdrževanja in naložb v 
elektro-energetsko omrežje na območju občine . (2, O, U) 

1.3.2.6. Montaža filtrov za prašne delce na kurilne naprave: proučitev izvedljivosti, načina izvedbe in 
učinkovitosti ukrepa. (3, O, U) 

 
Območja izvajanja ukrepa: Občina Vrhnika  P  C                                             Povezani ukrepi:  2.3, 3.1, 7.1, 7.2
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Slika 17 Ključni investicijski projekti na področju SC1 Čisto in varno bivalno okolje 
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4.2 Strateški cilj 2: Prostorsko in prometno trajnostno 
urejena občina 

  
Strategija 

- Vodimo trajnostno prostorsko politiko z umirjanjem stanovanjske gradnje. 
- Pospešujemo prehod v trajnostno mobilno in nizkoogljično občino. 
- Središče Vrhnike in naselij razbremenjujemo motornega prometa.  
- Povečujemo pretočnost in varnost cest na območju celotne občine. 

 
Rezultat 
Dosedanja razvojna dinamika občine Vrhnika terja umirjanje prostorskega razvoja in bolj trajnostno 
upravljanje prometa. Občina Vrhnika bo do leta 2030 pospešeno uresničevala usmeritve celostne trajnostne 
prometne politike. Z ustreznim vzdrževanjem in upravljanjem lokalnih cest bomo izboljšali prometno varnost 
in skrbeli za umirjanje prometa v vseh naseljih v občini. Skupaj z državo bomo razširili kolesarsko omrežje in 
vlagali v najpomembnejše obvozne ceste na mestnem območju: južno obvoznico, prestavitev ceste Vrhnika–
Horjul na območju mesta in obvoznico Bistra. Občanom bomo ponudili različne mehke načine prihoda v šolo 
in na delo ter oblike izvajanja rekreacije, kot so krožni lokalni potniški promet, povezan z Ljubljano, nadgrajeni 
Prostofer, mreža izposoje e-koles in kolesarnic, varne pešpoti in druge nove oblike trajnostne in e-mobilnosti. 
Po razbremenitvi prometa v središču Vrhnike bo možno pristopiti k ureditvi mestnega jedra Vrhnike. S to 
strategijo postavljamo tudi izhodišča za bolj trajnostne pristope k prihodnjemu spreminjanju prostorskih 
aktov občine, ki bodo temeljiteje upoštevali okoljsko, družbeno in infrastrukturno zmogljivost prostora in 
naravnega okolja. V tem pogledu bo Občina Vrhnika okrepila skrb za urejanje in širjenje javnega (zelenega) 
mestnega prostora ter spodbujala občane k trajnostnemu urejanju skupnega prostora sosesk in urbanemu 
vrtnarjenju. Vse to bo skupaj z ukrepi preostalih področij prispevalo k prehodu občine v nizkoogljično družbo. 
 

Kazalniki rezultata Enota Vir Izhodišče 2030 
Kr2.1 Zadovoljstvo s prometno infrastrukturo (+ 20 %) Ocena 1–4 Anketa med občani, 2021 2,4 od 4 2,9 od 4 
Kr2.2 Delež občanov, ki vsak dan uporabljajo osebni 
avtomobil (- 20 %) 

% Anketa med občani, 
2021, N = 701 

69 % 55 % 

Kr2.3 Ohranjanje obsega kmetijskih zemljišč  ha OPN, namenska raba, 2021 2.730 2.730 
 

  

Zaveza lokalnih 
deležnikov za zeleni 
prehod občine Vrhnika

20 % dvig zadovoljstva občanov s 
prometno infrastrukturo

20 % zmanjšanje uporabe 
avtomobila za dnevno mobilnost

Ohranitev najboljših kmetijskih površin

Strateški cilj 2
PROSTORSKO IN 
PROMETNO TRAJNOSTNO 
UREJENA OBČINA

+ Varno omrežje kolesarskih poti
Lokalno nadgrajen sistem JPP
Nižje emisije iz prometa

+ 
3 obvozne ceste za razbremenitev mestnega središča z motornim prometom
Dobro vzdrževano omrežje lokalnih in krajevnih cest v občini

+ 
Umirjanje prostorskega razvoja in udejanjanje trajnostnih rešitev

Prenova mestnega jedra Vrhnike

Ukrep 2.1
PREHOD V ZELENO 
MOBILNOST

Ukrep 2.2
PRETOČNOST, 
VARNOST IN 
UMIRJANJE PROMETA

Ukrep 2.3
TRAJNOSTNO UREJANJE 
PROSTORA, NASELIJ IN KRAJINE
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Ukrepi: 
Ukrep 2.1 Prehod v zeleno mobilnost 
Ukrep 2.2 Pretočnost, varnost in umirjanje prometa 
Ukrep 2.3 Trajnostno urejanje prostora, naselij in krajine 
 

4.2.1 Ukrep 2.1: Prehod v zeleno mobilnost 
 
Razvojna usmeritev: Ukrep predvideva aktivnosti, ki bodo pospešile prehod občine iz tradicionalne, od 
osebnega vozila odvisne dnevne mobilnosti v trajnostno mobilnost, skladno s cilji Celostne prometne 
strategije občine Vrhnika (2017). Uresničevanje ukrepa je odvisno od sposobnosti Občine ponuditi udoben, 
raznovrsten in učinkovit sistem lokalne mikro mobilnosti na t. i. prvem oz. zadnjem kilometru in čim hitrejše 
povezljivosti Vrhnike z Ljubljano ter na drugi strani pripravljenosti občanov na spreminjanje potovalnih navad. 
Zaradi navedenega bodo aktivnosti poleg izgradnje omrežja kolesarskih in peš povezav osredotočene v 
ozaveščanje in širitev mreže mestnega potniškega prometa na območju občine. Občina Vrhnika bo podprla 
podjetniške pobude za razvoj alternativnih mobilnostnih storitev, vključno s ponudbo storitev in 
infrastrukture za e-mobilnost. 
 
Predvideni okvirni projekti in aktivnosti 
2.1.1. Načrtovanje in ozaveščanje o trajnostni mobilnosti 
2.1.1.1. Celostna prometna strategija (novelacija) in mobilnostni načrti za velike generatorje prometa 

(predvsem OŠ, zdravstveni dom...). (2, O, MP) 
2.1.1.2. Sistematično ozaveščanje o pomenu trajnostne mobilnosti. (2, O, U) 
2.1.2. Širjenje omrežja za kolesarje in pešce 
2.1.2.1. Državna kolesarska povezava Brezovica–Vrhnika–Logatec. (2, N, I) 
2.1.2.2. Regionalna kolesarska povezava R10 Horjul–Vrhnika–Borovnica (1. faza Vrhnika–Horjul, 2. faza 

Vrhnika–Borovnica) – ves del Barjanskega kolesarskega omrežja. (2, N, I) 
2.1.2.3. Ureditev varnih kolesarskih poti in hodnikov za pešce v mestnem središču in naseljih ter do zaledja, 

vključno z urejanjem kolesarnic in druge opreme. (1, O, V) 
2.1.2.4. Ukrepi za izboljšanje mobilnosti gibalno oviranih oseb. (1, 0, U) 
2.1.2.5. Ukrepi za urejanje in izboljšanje varnosti šolskih poti. (1, O, V) 
2.1.3. Nadgradnja javnega potniškega prometa (JPP) in sistema lokalne mikro mobilnosti  
2.1.3.1. Lokalni javni prevoz: i) uvedba lokalne (krožne) linije javnega avtobusnega prometa (del sistema 

LPP), ii)  spodbujanje LPP in prevoznikov v medkrajevnem prometu k prožnejšemu prilagajanju linij 
in frekvenc potrebam občanov, še posebej na relaciji Vrhnika–Ljubljana in na povezavah Vrhnike s 
podeželjem.   (2, O, TP) 

2.1.3.2. Urejanje in posodabljanje avtobusnih postajališč. (2, O, V) 
2.1.3.3. Nadgradnja Prostofera skladno z rastjo potreb. (2, O, TP) 
2.1.3.4. Pogoji za razvoj sistema souporabe vozil (angl. carsharing), če obstajata zasebna iniciativa in 

povpraševanje. (3, O, U) 
2.1.4. Lokalna podpora prehodu v elektro mobilnost 
2.1.4.1. Vzpostavitev in širjenje mreže javnega sistema za izposojo koles in e-koles. (2, O, I) 
2.1.4.2. Vzpostavitev pogojev za urejanje mreže polnilnic za električna vozila na javnih površinah. (2, O, U) 
2.1.4.3. Menjave službenih vozil Občine in zavodov za hibridna in električna. (3, O, V) 
 
Območja izvajanja ukrepa: Občina Vrhnika  P  C                                Povezani ukrepi: 3.1, 7.1, 7.2, 7.3 
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4.2.2 Ukrep 2.2: Pretočnost, varnost in umirjanje prometa 
 
Razvojna usmeritev: Za razbremenjevanje in umirjanje prometa ter izboljšanje varnosti in pretočnosti je poleg 
kontinuiranega posodabljanja lokalne cestne infrastrukture in križišč v mestu in na celotnem območju občine 
ključna izvedba dveh načrtovanih rekonstrukcij in novogradenj državnih cest v širšem urbanem območju 
Vrhnike. Razbremenitev tranzita skozi Vrhniko na Tržaški cesti bo skupaj z ukrepi mehke mobilnosti, aktivnejšo 
parkirno politiko in nadgradnjo parkirišč izboljšala dostopnost občanov do javnih storitev v mestnem središču. 
 
Predvideni okvirni projekti in aktivnosti 
2.2.1. Posodabljanje državne cestne infrastrukture 
2.2.1.1. Južna obvoznica Vrhnika. (1, N, I) 
2.2.1.2. Prestavitev državne ceste Vrhnika–Horjul: 1. faza po Kolodvorski (cilj razbremenitev centra) in 2. faza 

krožišče Lidl–POC. (1, N, I) 
2.2.1.3. Rekonstrukcija ceste Verd–Podpeč, prednostno strokovne podlage za spremembo OPN. (2, N, I) 
2.2.1.4. Obvoznica grad Bistra. (3, N, I)  
2.2.2. Posodabljanje lokalne cestne infrastrukture 
2.2.2.1. Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in križišč skladno z oceno poškodovanosti in obremenjenosti. 

(1, O, V) 
2.2.2.2. Severna obvozna cesta (nekdanja Tankovska cesta, za razbremenitev Robove ulice) z načrtovanjem 

ustreznih ureditev prehodov v naravno okolje in varnih šolskih poti. (1, O, I) 
2.2.2.3. Dograditev lokalnih cest na območju nekdanjega Lika do južne obvoznice. (3, O, I) 
2.2.2.4. Obnove mostov. (1, O, V) 
2.2.2.5. Preveritev možnosti vzpostavitve dodatnega mostu čez Ljubljanico. (1, O, I) 
2.2.2.6. Ukrepi za umirjanje prometa skozi naselja (Vrhnika, Drenov Grič, Mirke, Sinja Gorica, Stara Vrhnika, 

Strmica, Velika Ligojna, Verd, Zaplana ...), izboljšanje varnosti v prometu ter vzpostavljanje območij 
umirjenega prometa in peš con. (2, O, TP) 

2.2.3. Aktivna parkirna politika 
2.2.3.1. Nadgradnja parkirnih režimov, upravljanja in digitalizacije občinskih parkirišč ter promocija rabe 

P+R. (1, O, U) 
2.2.3.2. Ureditev dodatnih parkirišč in prilagoditev režimov na območjih dnevnih zgostitev (zdravstveni 

dom, središče Vrhnike, Retovje, območja šol in vrtcev ...), vključno s pridobivanjem investitorjev v 
parkirne garaže. (1, O, I) 

2.2.3.3. Vzpostavitev prostorskih pogojev za ureditev parkirišča za avtodome, če obstaja zasebna pobuda 
(PZA). (3, O, U) 

 
Območja izvajanja ukrepa: Občina Vrhnika  P  C                                Povezani ukrepi: 2.1, 2.3 
 

4.2.3 Ukrep 2.3: Trajnostno urejanje prostora, naselij in krajine 
 
Razvojna usmeritev: Namen ukrepa Trajnostno urejanje prostora, naselij in krajine je v prihodnjih 
spremembah občinskega prostorskega načrta in podrejenih aktov dosledneje upoštevati spodaj opisane nove 
usmeritve trajnostnega prostorskega razvoja občine ter slednje ozavestiti in prenesti v vsakdanjo prakso 
občanov, investitorjev in tudi Občine. 
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 Usmeritve trajnostnega prostorskega razvoja občine Vrhnika pri 
spremembah ali sprejemanju novih prostorskih aktov so: 
- trajnostna raba prostora in kakovostne sonaravne urbanistične in oblikovne rešitve; 
- varstvo naravnih virov in njihova trajnostna raba, ohranjanje oz. izboljšanje kvalitete 

stanja okolja in prilagajanje podnebnim spremembam (vključno zeleno infrastrukturo); 
- policentrični razvoj, z razvojem Vrhnike kot medobčinskim središčem, kar bo okrepilo 

povezovanje tudi na regionalni ravni; 
- uvajanje novih oblik mobilnosti in povezljivosti Vrhnike kot so hitra železniška povezava, 

elektrifikacija prometa, brezpilotna vozila...; 
- krepitev energetske samooskrbnosti občine; 
- umirjanje razvoja na področju stanovanjske gradnje (z določitvijo faznosti izvajanja 

stanovanjskih novogradenj ter ustreznih gostot, izrab in spremljajočih površin oz. funkcij) in 
prednostno usmerjanje poselitve v obstoječa ureditvena območja naselij, kjer so še 
neizkoriščene prostorske kapacitete; 

- zagotavljanje kakovosti bivanja lokalnega prebivalstva (ob upoštevanju omejitev glede 
na urbanistične, prostorske in okoljske dejavnike), urejenosti in dostopnosti do vseh vrst javne 
infrastrukture ter zelenih športno-rekreacijskih površin in odprte krajine; 

- razvoj gospodarstva, vključno s trajnostnim turizmom, z upoštevanjem prostorskih, 
okoljskih, infrastrukturnih in družbenih omejitev, s tem da se dejavnosti prednostno umeščajo v 
za posamezno dejavnost ustrezne gospodarske cone in zasleduje trajnostno poslovanje; 

- ohranjanje aktivne rabe kmetijskih zemljišč, 
- sanacija razvrednotenih območij (kamnolomi, deponije, opuščeni industrijski objekti, črna 

odlagališča odpadkov ...) in območij razpršene gradnje. 
 
Predvideni okvirni projekti in aktivnosti 
2.3.1. Trajnostno prostorsko načrtovanje 
2.3.1.1. OPN: i) redne dopolnitve in spremembe OPN, ii) priprava strokovnih podlag za razvojno hitro 

spreminjajoča se področja. (2, O, MP) 
2.3.1.2. Sprejetje načrtovanih OPPN-jev. (1, O, MP) 
2.3.1.3. Usmerjanje, izobraževanje in ciljno ozaveščanje javnosti, investitorjev in lastnikov nepremičnin o 

smernicah prostorskega razvoja, ustreznih in skladnih prenovah objektov, fasad in zunanjega 
prostora ter koriščenju spodbud za prenove stavb kulturne dediščine. (1, O, U) 

2.3.2. Urejanje naselij in odprtih javnih površin 
2.3.2.1. Prenova mestnega jedra Vrhnike (prednostno del Tržaška cesta–Cankarjev trg). (1, O, V) 
2.3.2.2. Urejanje zelenih površin (parki, travniki, brežine Ljubljanice …). (2, O, V) 
2.3.2.3. Degradirane površine: odkupi, ozelenjevanje in revitalizacija, kjer je to smiselno z vidika 

vzpostavljanja javnih funkcij prostora. (2, O, V) 
2.3.2.4. Ureditev pasjega sprehajališča, dodatnih košev za pasje iztrebke ter vzpostavljanje režimov za 

sprehajanje psov, kjer je to potrebno. (3, O, I) 
2.3.2.5. Zasnova in postopna izvedba celostne urbane opreme in urejanja odprtih javnih prostorov na 

podeželskem območju občine. (3, O, V) 
2.3.3. Zeleno bivalno okolje sosesk 
2.3.3.1. Podpora zelenim akcijam sosesk. (2, O, MP) 
2.3.3.2. Skupnostni urbani vrtovi. (2, O, V) 
 

Območja izvajanja ukrepa: Občina Vrhnika  P  C                                Povezani ukrepi: 1.1, 7.1, 7.2, 7.3 
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Slika 18 Ključni investicijski projekti na področju SC2 Prostorsko in prometno trajnostno urejena občina 
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4.3 Strateški cilj 3: Zadostne in privlačne storitve za vse 
generacije 

 
Strategija 

- Zagotavljamo prostorske zmogljivosti vrtca, OŠ, glasbene šole in doma starejših občanov skladno z 
demografskimi trendi in normativi. 

- Vzpostavljamo kakovostne socialne in izobraževalne programe ter storitve za različne generacije. 
- Lokalne ustanove programsko podpirajo lokalne vsebine, demografske spremembe in zeleno 

preobrazbo Občine Vrhnika. 
 

Rezultat  
Občina Vrhnika je glede na stanje v Sloveniji demografsko vitalna občina. Močno priseljevanje pretežno 
mladih družin v obdobju 2015–2018 in pa splošno staranje družbe v tem desetletju terjata ustrezne odzive 
tudi na ravni občine. Občina Vrhnika s to strategijo posebej izpostavlja skrb za vzpostavljanje zadostnih 
prostorov in sodobnih storitev za varstvo predšolskih otrok, izobraževanje osnovnošolske mladine, odraščanje 
dijakov in študentov, aktivno vključevanje odraslih in ranljivih skupin v vseživljenjsko učenje ter varno starost 
v lokalnem okolju. Skladno z demografskimi spremembami moramo v naslednjem razvojnem obdobju 
izboljšati dostopnost do primarne zdravstvene oskrbe in razširiti mrežo storitev za oskrbo starejših, da bodo 
slednji čim dlje bivali v domačem okolju. Ponudnike socialno-varstvenih, zdravstvenih in izobraževalnih 
programov bomo medsebojno povezali za bolj usklajen prihodnji razvoj javnih storitev, na vseh področjih pa 
v čim večji možni meri uveljavljali koncept medgeneracijskega sodelovanja in solidarnosti. Rokodelski dom 
bomo oživili v smeri skupnostnega središča (vozlišča) vseh občanov in generacij občine Vrhnika. 
 

Kazalniki rezultata Enota Vir  Izhodišče 2030 
Kr3.1 Zadovoljstvo občanov s socialnim okoljem 
(+ 10 %) 

Ocena 1–4 Anketa med občani, 2021 2,9 od 4 3,2 od 4 

Kr3.2 Otroci, vključeni v vrtec (+ 5 %) % SURS, 2019/2020 85,6 % 90 % 
Kr3.3 Domsko varstvo starejših: % pokritosti potreb 
po mestih glede na prebivalce starejše od 65 let, raven UE 

% 
prebivalstva 

Lasten izračun na podlagi 
podatkov SSZS, 19. 5. 2021 

242/4,9 % 
pokritost 

300/5 % 

 

 
 

Zaveza lokalnih deležnikov za 
medgeneracijsko povezano in 
dejavno  skupnost 

10 % dvig zadovoljstva občanov s 
socialnim okoljem

90 % otrok, vključenih v vrtec
Domske zmogljivosti za varstvo starejših 

pokrivajo 5 % prebivalstva, starejšega od 
65 let

Strateški cilj 3
ZADOSTNE IN PRIVLAČNE
STORITVE ZA VSE 
GENERACIJE

+
Naložbe v spodbudno in varno 
izobraževalno okolje 

+
Rokodelski dom kot večgeneracijski skupnostni center

+
Dodatni primarni zdravstveni programi in prostori

Raznolika ponudba storitev varstva in podpore starejšim

Ukrep 3.1 POVEČANJE 
PROSTORSKIH ZMOGLJIVOSTI 
IN KREPITEV LOKALNIH PROGRAMOV
VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA

Ukrep 3.2
MEDGENERACIJSKI 
PROGRAMI 
IN PROSTORI 

Ukrep 3.3
DOSTOPNEJŠE SOCIALNO-

VARSTVENE IN ZDRAVSTVENE 
STORITVE ZA VSE
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Ukrepi 
Ukrep 3.1 Povečanje prostorskih zmogljivosti in krepitev lokalnih programov vzgoje in izobraževanja 
Ukrep 3.2 Medgeneracijski programi in prostori 
Ukrep 3.3 Dostopnejše socialno-varstvene in zdravstvene storitve za vse 
 

4.3.1 Ukrep 3.1: Povečanje prostorskih zmogljivosti in krepitev lokalnih programov 
vzgoje in izobraževanja 

 
Usmeritev: Občina Vrhnika zaradi močnega priseljevanja mladih družin v obdobju 1995–2018 beleži povečan 
pritisk na vrtce, osnovno in glasbeno šolo. Trenutne zmogljivosti vrtčevskega, osnovnošolskega prostora in 
prostorov za delovanje glasbene šole so na zgornji meji. Demografske projekcije za občino32 po srednjem 
zmernem scenariju (ohranitev neto priselitev + 65 parov, dvig rodnosti), ki najbolje odraža usmeritve te 
strategije po bolj uravnoteženem razvoju, kažejo, da v naslednjih desetih letih še ne bomo presegli današnjih 
velikosti generacij v starostnih skupinah med 0 in 4 let in od 5 do 14 let. Po zmernem scenariju se bodo v tem 
obdobju te generacije celo zmanjšale za 10–20 % glede na današnji visok obseg. Kljub temu z ukrepom 
predvidevamo izdelavo detajlnejše analize zadostnosti in primernosti obstoječega izobraževalnega prostora, 
ne le z demografskega in poselitvenega trenda, ampak tudi z vidika zagotavljanja skladnosti z normativi ter 
možnostjo dopolnjevanja z infrastrukturo za bivanje starejših. Analiza bo predstavljala osnovo za pripravo 
predloga za posodabljanje in po potrebi širjenje prostora vrtcev, osnovnih šol in glasbene šole. Ne glede na 
to pa ukrep vključuje tudi nujne aktivnosti, povezane z umirjanjem in urejanjem prometa na območju šol ter 
nadaljnjo podporo vrtca in šol pri ozaveščanju mladih in njihovih staršev o lokalno pomembnih vsebinah. 
 
Predvideni okvirni projekti in aktivnosti 
3.1.1. Analiza potreb osnovnošolskega in vrtčevskega prostora, vključno z glasbeno šolo in 

zunanjimi površinami (športne površine, igrišča, parkirišča, učilnice na prostem ...): i) glede na 
normative, demografske projekcije in urbanistični razvoj, vključno z upoštevanjem in podporo 
razvoju zasebne ponudbe vrtcev in šol različnih pedagogik (Waldorfski, Montessori, župnijski ...), ii) 
z vidika možnosti medgeneracijskega pristopa (skupni prostori za varstvo in sobivanje otrok in 
starejših). (1, O, MP) 

3.1.2. Naložbe v posodabljanje oz. po potrebi povečanje prostora vrtcev, osnovnih šol in 
glasbene šole, vključno z njihovimi zunanjimi površinami (športne površine, igrišča, parkirišča, 
učilnice na prostem ...): skladno z analizo iz 3.1.1. (2, O, I) 

3.1.3. Umirjanje in urejanje prometa na območju šol in vrtcev: i) mobilnostni načrti OP in vrtcev, 
ii) urejanje dostopov, izvedba parkirišč, kolesarnic, postajališč za avtobuse in režimov. (1, O, I) 

3.1.4. Lokalne vsebine v vrtce in OŠ: i) peš in s kolesom v šolo, ii) šola brez embalaže za enkratno 
uporabo, iii) ustvarjalnost  in karierno usmerjanje, obiski lokalnih podjetij  iv) lokalna identiteta, v) 
promocija gibanja, športa in motorike. (2, O, U) 

3.1.5. Natečaj z nagradami za najboljše diplomske, magistrske, doktorske in raziskovalne 
naloge dijakov in študentov, ki naslavljajo razvojne izzive in teme Občine Vrhnika. (2,O, TP) 

 
Območja izvajanja ukrepa: Občina Vrhnika  P  C                                Povezani ukrepi: 2.3, 2.2, 3.3. 
 

 
32 Poročilo za projekt Izdelava demografskih projekcij za občino in naselje Vrhnika, prof. dr. Jože Sambt, univ. dipl. ekon., Ljubljana, 19. 5. 2020. 
 



VRHNIKA 2030 
STRATEGIJA TRAJNOSTNEGA RAZVOJA OBČINE VRHNIKA DO LETA 2030  48 

4.3.2 Ukrep 3.2: Medgeneracijski programi in prostori 
 
Usmeritev: Medgeneracijsko povezovanje občanov Občina Vrhnika postavlja med pomembnejše naloge 
novega razvojnega obdobja. V ta namen želimo s tem ukrepom v največji meri povezati obstoječe ponudnike 
različnih socialno-aktivacijskih, izobraževalnih, družabniških in humanitarnih programov s ciljem večje 
učinkovitosti, vzpostavljanja sinergij, razvoja skupnih storitev ter bolj enovitega nastopa do (istih ciljnih 
skupin) občanov. Obstoječi Rokodelski dom kot sodobno in odprto skupnostno središče lahko predstavlja 
most med mladimi in starejšimi, vozlišče raznolikih večsmernih medgeneracijskih in meddruštvenih 
dejavnosti ter prostor  srečevanja občanov različnih generacij. Skozi programe se še posebej spodbuja 
prostovoljstvo,  solidarnost in socialna pravičnost med občani ter prenos veščin, znanj in sodelovanje med 
generacijami. 
 
Medgeneracijske ukrepe pomembno dopolnjujeta dve nosilni lokalni politiki, in sicer: 
- politika vseživljenjskega učenja, katere cilj je omogočiti in spodbujati vključevanja občanov Vrhnike v 

doživljenjsko učenje (uresničevanje javnega interesa v izobraževanju odraslih na lokalni ravni, kot je 
opredeljeno v 50. členu Zakona o izobraževanju odraslih), in 

- mladinska politika, katere cilj je vključevanje vedno novih generacij mladih, starih med 15 in 29 let v 
različne dele lokalnega življenja ter skladno z Zakonom o javnem interesu v mladinskem sektorju mladim 
olajšati njihovo integracijo v ekonomsko, kulturno in politično življenje skupnosti.  Na poti v odraslost in 
osamosvajanje, iz izobraževanja v trg dela, kakor tudi iz enega bivalnega okolja v drugega ipd., mladi 
potrebujejo različne oblike tako horizontalne (predmet tega ukrepa) kot tudi vertikalne oblike podpore 
(predmet drugih povezanih področij strategije npr. stanovanjska politika, mobilnost, podjetništvo). 

 
Predvideni okvirni projekti in aktivnosti 
3.2.1. Koordiniran skupen večgeneracijski lokalni program za prostočasno učenje, pomoč in 

druženje različnih generacij in socialno aktivacijo ranljivih skupin: i) določitev stalnega koordinatorja 
med CSD, ZD, ZIC, OŠ, VV, CKV, KVŠ, DUV in drugimi ustanovami in društvi ter moderiranje 
sodelovanja; ii) priprava usklajenega večgeneracijskega lokalnega programa na letni ali večletni 
ravni; iii) priprava paketa lokalnih ugodnosti za mlade in srednje generacije, ki se vključujejo v 
pomoč starejšim občanom, iv) razvoj skupne lokalne prostovoljske mreže in v) enovit pristop k 
promociji programa, ozaveščanje o humanitarnosti in medgeneracijski solidarnosti. (2, O, U) 

3.2.2. »Rokodelc« – Rokodelski dom kot večgeneracijski skupnostni center: i) ureditev prostorov 
za delovanje društev in NVO s skupnimi prostori za neformalno in ustvarjalno druženje, ii) 
upravljanje vsebin, projektov in programov z vključevanjem javnih zavodov in društev. Če se 
programi uspešno razvijajo, je dolgoročno smiselno dejavnosti večgeneracijskega skupnostnega 
centra razširiti na druge lokacije, npr. Črni orel. (1, O, I) 

3.2.3. Vseživljenjsko in večgeneracijsko izobraževanje odraslih v vseh življenjskih obdobjih 
(od mladih, aktivnih do starejših): i) podpora programom, ki v lokalnem okolju ponujajo učenje in 
izobraževanje v vseh življenjskih obdobjih in na vseh področjih življenja, prednostno v 
kompetencah, potrebnih za življenje in delo v 21. stoletju, ii) vzpostavitev in umestitev skupne točke 
VGC v skupnostni večgeneracijski center, iii) sofinanciranje Univerze za tretje življenjsko obdobje in 
drugih podobnih izobraževalnih programov, ki se izvajajo v občini. (2, O, TP) 

3.2.4. Mladinska politika: i) priprava strategije za mlade, vključno s preveritvijo primernega modela 
organiziranja mladinske dejavnosti v občini, ii) podporo vsebinam in programom mladinskim 
organizacijam, iii)  podpora obuditvi in zagonu Mladinskega sveta Vrhnika,  iv) mladinski center: 
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vzpostavitev pogojev za delovanje, če se s preveritvijo interesa in  modela organiziranja, financiranja, 
delovanja in prostorov, izkaže smiselno in potrebno. (2, O, TP) 
 

Območja izvajanja ukrepa: Občina Vrhnika  P  C                           Povezani ukrepi: 3.3, 4.2, 5.2, 6.1, 6.2, 7.2 
 

4.3.3 Ukrep 3.3: Dostopnejše socialno-varstvene in zdravstvene storitve za vse 
 
Usmeritev: Prihajajoče razvojno obdobje bo še bolj zaznamovalo staranje družbe, tudi v občini Vrhnika. 
Čeprav spada občina Vrhnika med demografsko vitalnejše, pa skladno z zmernimi scenariji demografskih 
projekcij v občini Vrhnika do leta 2030 lahko pričakujemo več kot 20% povečanje števila starejših od 65 let. 
Med njimi bo več kot 1.000 starejših od 80 let, skupine, kjer je visoka potreba po storitvah dolgotrajne oskrbe. 
Starejši so dragocen del naše družbe in želimo, da so čim dalj časa aktivni in varno, tudi z zunanjo pomočjo,  
samo oskrbovani na domu ali v domačem okolju.  Obenem z ukrepm posebno skrb namenjamo tudi odpravi 
vrzeli v podpori življenju ostalih ranljivih skupin prebivalcev: invalidi, osebe z motnjami v duševnem razvoju,  
socialno šibke skupine občanov..  Namen ukrepa je: 
 
- Povečati obseg programov, kadrov in prostorov za boljši dostop občanov do primarne zdravstvene oskrbe 

v občini; 
- Zagotoviti celovito podporo razvoju javnega zavoda na področju zdravja v občini; 
- Razvijati in širiti obseg in raznolikost ponudbe različnih oblik oskrbe starejših, od različnih oblik pomoči 

na domu, oskrbe na daljavo, mobilnega servisa, dnevnega varstva, oskrbovanih stanovanj do novih 
medgeneracijskih oblik institucionalne in neinstitucionalne oskrbe; 

- Dopolnitev posebne infrastrukture in programov za ranljive skupine;  
- Ohranjati in učinkovito upravljati obstoječ fond neprofitnih stanovanj. 

 
Predvideni okvirni projekti in aktivnosti 
3.3.1. Izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev  
3.3.1.1. 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) 

3.3.1.2. Razvoj preventivnih programov in celovit skupnostni pristop vseh deležnikov občine za podporo 
programov krepitve zdravja občanov. (2, O, TP) 

3.3.1.3. Ohranitev in nadaljnji razvoj službe Nujne medicinske pomoči na Vrhniki za območje treh občin. (1, 
O, U) 

3.3.1.4. Prvi posredovalci: vzpostavitev celovitega in učinkovitega sistema prvih posredovalcev. (2, O, MP) 
3.3.1.5. Širitev prostorskih zmogljivosti Zdravstvenega doma Vrhnika na obstoječi lokaciji (dodatni 

zdravstveni in parkirni prostori): ii) priprava dokumentacije, ii) dogovor o sofinanciranju z drugimi 
občinami soustanoviteljicami zavoda, iii) izvedba. (2, O, I) 

3.3.2. Varno lokalno okolje za starejše 
3.3.2.1.  Širitev mreže pomoči na domu in uvajanje drugih novih oblik storitev na domu (fizioterapija in 

delovna terapija, varstvo dementnih oseb na domu, medgeneracijska prostovoljska pomoč...), 
oskrbe na daljavo in širitev ponudbe prevozov Prostofer za starejše in gibalno ovirane skladno s 
potrebami lokalnega okolja in ciljem, da lahko starejši čim dlje ostanejo v domačem okolju. (1, O, 
TP) 
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3.3.2.2. Enota DUV na Stari Vrhniki: i) enota za dnevno varstvo starejših s »centrom aktivnosti za starejše« in 
organizacijo prevoza, ii) dodatne enote institucionalnega varstva oseb z demenco. (1, N, I) 

3.3.2.3. Celostna prenova notranjih prostorov DSO Vrhnika in ureditev skupnih prostorov. (1, N, I) 
3.3.2.4. »Medgeneracijska hiša«: preučitev izvedljivosti vzpostavitve novih oblik medgeneracijskega bivanja 

starejših in mlajših generacij. (3, O, I) 
3.3.2.5. Varovana stanovanja za starejše: i) zagotoviti prostorske pogoje za gradnjo varovanih stanovanj, 

prednostno najemnih, ii) sodelovanje DUV pri zagotavljanju nujnega klica in ponudbe drugih 
podpornih storitev za varovana stanovanja. (3, D, U). 

3.3.2.6. Informacijska točka s prostovoljsko medgeneracijsko mrežo za pomoč starejšim in njihovim svojcem. 
(2, O, MP)  

3.3.3. Socialna infrastruktura in prijazno okolje za vse ranljive skupine 
3.3.3.1. Preučitev potreb in možnosti ureditve začasnih nastanitev (bivanjskih enot) za ranljive skupine, 

vključno z invalidi. (2, O, I) 
3.3.3.2. Zagotavljanje zadostnih prostorov za skladišča humanitarnih društev. (3, O, U) 
3.3.3.3. Izboljšanje dostopnosti za osebe z ovirami (gibanje v prometu, v parkih in na javnih zelenih 

površinah, do javnih objektov in storitev z invalidskimi vozički in rolatorji). (2, O, V) 
3.3.3.4. Podpora pobudam za uveljavitev statusa občine prijazne ranljivim skupinam (npr. občina po meri 

invalidov, osebam z motnjami v duševnem razvoju prijazno mesto...). (3, O, MP) 
3.3.4. Stanovanjska politika: i) ohranjanje obsega in vzdrževanje za dvig standarda občinskih 

neprofitnih stanovanj, ii) preveritev pogojev in novi javni razpisi za občinska neprofitna stanovanja, 
iii) proučitev ukrepov, ki izboljšujejo dostopnost mladih občanov Vrhnike do prvega stanovanja (npr. 
obnove obstoječega stanovanjskega fonda, prostorske možnosti za racionalne individualne gradnje, 
podpora pilotnim stanovanjskim projektom za mlade...).  (2, O, V) 

 
Območja izvajanja ukrepa: Občina Vrhnika  P  C                                Povezani ukrepi: 2.3, 3.1, 3.2 
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Slika 19 Ključni investicijski projekti na področju SC 3 Zadostne in privlačne storitve za vse generacije 
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4.4 Strateški cilj 4: Aktivna in pripadna skupnost 
 
Strategija 

- Posodabljanje infrastrukture in programov za raznoliko prostočasno udejstvovanje občanov, 
prilagojeno trendom in krajevnim potrebam po načelu »od spodaj navzgor«. 

- Spodbujanje druženja in udejstvovanja občanov v društvene, klubske in druge lokalne skupine na 
področju športa in kulture za krepitev pripadnosti in povezanosti lokalne skupnosti. 

- Izboljšanje dostopnosti in vključenosti občanov v kulturno ustvarjalnost in rekreacijsko vadbo.  
- Krepitev prepoznavnosti občine skozi šport, kulturo in dediščino. 

 
Rezultat 
Občina Vrhnika gradi okolje, ki v bližini doma ponuja raznolike in kakovostne možnosti za ustvarjalno, zdravo 
in aktivno preživljanje prostega časa v bližini doma. Občanom in njihovim družinam bomo olajšali 
uravnavanje vsakodnevnih obveznosti med delom, šolo in zasebnim življenjem. V ta namen bomo bolje 
predstavili, koordinirali, posodobili in z novimi zvrstmi dopolnili obstoječo ponudbo na področju športa in 
kulture. S celostno ureditvijo Športnega parka Vrhnika, vključno z bazenom in večnamensko dvorano ter 
posodabljanjem mreže športne infrastrukture po naseljih, bomo izboljšali dostopnost do športne 
infrastrukture za različne generacije in namene. Z boljšo koordinacijo dogodkov in programov,  nadgradnjo 
knjižnične dejavnosti, projektnim povezovanjem ljubiteljskih in profesionalneih ustvarjalcev, krepitvijo 
muzejske in galerijske dejavnosti ter načrtnim oživljanjem kulturne dediščine bomo kulturo in umetnost  
razširajali med občani, dosežke pa uveljavljali navzven. Šport, rekreacijo, kulturo in umetnost razumemo tudi 
kot pomemben motiv za medgeneracijsko druženje in vključevanje različnih skupin občanov, krepitev 
identitete in prepoznavnosti občine Vrhnika navzven. 
 

Kazalniki rezultata Enota Vir Izhodišče 2030 
Kr4.1 Zadovoljstvo občanov z možnostjo za i) šport in 
rekreacijo in ii) za kulturno udejstvovanje (+ 10 %) 

Ocena 1–4 Anketa med občani, 
2021 

Š: 3 od 4 
K: 2,8 od 4 

3,3 od 4 
3,1 od 4 

Kr4.2 Aktivna društvena dejavnost na področju i) športa 
in ii) kulture in umetnosti 

Število MNZ, Register društev, 
marec 2021 

97 
(71 Š+26 K) 

100 
društev 

Kr4.3 Pokrite in nepokrite vadbene površine (Dvig proti 
slovenskemu povprečju) 

m2/ 
1.000 

prebivalcev 

Zavod Planica, Šport v 
številkah, 11/ 2021, 

podatek za 2020 

Pokrite: 140 
Nepokrite: 

2.227 

 

 

 

Zaveza lokalnih deležnikov za medgeneracijsko 
povezano in dejavno skupnost 

10 % dvig zadovoljstva občanov z možnostmi za 

športno in kulturno udejstvovanje

100 društev, aktivnih na področju športa in kulture

↑obsega pokritih in nepokritih športnih površin / 

prebivalca proti slovenskemu povprečju

Strateški cilj 4
AKTIVNA IN 
PRIPADNA SKUPNOST+

Celostna ureditev Športnega parka 
Vrhnika
Mala infrastruktura za šport, 
rekreacijo in igro 

+
Promocija in koordinacija prostočasne ponudbe

+
Sofinanciranje obnov 
nepremične dediščine 
Doživljajsko razstavišče
Staro mestno jedro: 
programsko oživljanje

Ukrep 4.1 
NADGRADNJA 
INFRASTRUKTURE 
ZA ŠPORT IN REKREACIJO

Ukrep 4.2
RAZNOVRSTNI PROGRAMI 
ZA PREŽIVLJANJE 
PROSTEGA ČASA

Ukrep 4.3
OHRANJANJE LOKALNE 
IDENTITETE IN KULTURNE 
DEDIŠČINE  

VSEBINE VKLJUČUJEJO TUDI  
LOKALNI PROGRAM KULTURE 

OBČINE VRHNIKA
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Ukrepi 
Ukrep 4.1 Nadgradnja infrastrukture za šport in rekreacijo 
Ukrep 4.2 Raznovrstni programi za preživljanje prostega časa 
Ukrep 4.3 Ohranjanje lokalne identitete in kulturne dediščine 
 
Ukrepi, cilji in kazalniki ter vsebine, zapisane v Strateškem področju 4 Aktivna skupnost predstavljajo hkrati 
tudi Lokalni program kulture Občine Vrhnika, kot ga predvideva 14. člen Zakona o uresničevanju 
javnega interesa na področju kulture (Ur. l. RS št. 77/07 s spremembami). Splošne opredelitve javnega 
interesa, prioritete in cilji na področju kulture so ločeno izpostavljeni na koncu tega poglavja, medtem ko so 
novonačrtovane aktivnosti in projekti predstavljeni v spodnjih dveh ukrepih: 4.2 Raznovrstni programi za 
preživljanje prostega časa in 4.3 Ohranjanje identitete in kulturne dediščine.  
 

4.4.1 Ukrep 4.1: Infrastruktura za šport in rekreacijo 
 
Usmeritev: Občina Vrhnika je glede na povprečje Slovenije nedohranjena v obsegu pokritih in nepokritih 
športnih površin na prebivalca, po drugi strani pa ima razvejano športno društveno in klubsko dejavnost ter 
velik priliv mladih generacij. Izboljšanje dostopnosti infrastrukture za množičnejšo rekreacijo in športno 
udejstvovanje tako v mestu kot na podeželju je zato glavni cilj tega ukrepa. Pri tem bomo posebno pozornost 
namenjali večnamenskosti objektov in pokrivanju potreb po gibanju in športnemu druženju mladih kot tudi 
zdravemu življenjskemu slogu aktivne generacije in starejših občanov. Obstoječa športna igrišča, telovadnice 
in otroška igrišča bomo redno vzdrževali in posodabljali, načrtneje pa pristopili k izboljšanju pogojev za 
poletno in zimsko rekreacijo na prostem. Proučili se možnost in smiselnost  sofinanciranja obnov in urejanja 
nove manjše infrastrukture za šport, rekreacijo in igro na način dodeljevanja spodbud lastnikom oz. 
upravljavcem prek javnega razpisa.  
 
Predvideni okvirni projekti in aktivnosti 
4.1.1. Celostna ureditev športnega parka Vrhnika  
4.1.1.1. Zunanje športne površine (1, O, I) 
4.1.1.2. Bazen (2, O, I) 
4.1.1.3. Večnamenska športna dvorana (1, O, I) 
4.1.1.4. Obnova atletskega stadiona in velikega nogometnega igrišča (2, O, I) 
4.1.2. Posodabljanje obstoječe in urejanje nove manjše infrastrukture za šport, rekreacijo in igro 
4.1.2.1. Manjša športna igrišča in telovadnice po naseljih, prednostno posodobitve (2, O, V) 
4.1.2.2. Otroška igrišča po naseljih, prednostno posodobitve (2, O, V) 
4.1.2.3. Ureditev igrišč za mladino (skate, bike parki ...) in kombiniranih igrišč za mlade in starejše z rekviziti 

za različne športne in igre (šah, balinanje, tekaška proga z gimnastičnimi objekti v naravi, 
modelarsko letališče s travnatim vzletiščem...). (1, O, I) 

4.1.3. Rekreacija v naravi 
4.1.3.1. Pešpoti: vzdrževanje, posodabljanje in zaokrožanje obstoječih pešpoti izven javnega prometnega 

omrežja (pohodniške, tematske, planinske) ter urejanje izhodiščnih točk, razgledišč in novih 
pešpoti, če so skladne z usmeritvami trajnostnega urejanja prostora in turizma; povezovanje poti z 
omrežjem JPP in mestom. (1, O, TP) 

4.1.3.2. Lokalna kolesarska mreža po Vrhniki: označevanje in vzdrževanje kolesarskih tras.(1, O, TP) 
4.1.3.3. Gorsko kolesarjenje: podpora urejanju mreže legalnih gorsko-kolesarskih poti in enoslednic. (3, O, 

U) 
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4.1.3.4. Zimska rekreacija na prostem: v ustreznih vremenskih razmerah urejanje drsališča, tekaških prog, 
mini snežnih »poligonov« za igro in sankanje. (1, O, TP) 

 

Območja izvajanja ukrepa: Občina Vrhnika  P  C                                Povezani ukrepi: 2.1, 4.2, 6.1, 6.2 
 

4.4.2 Ukrep 4.2: Raznovrstni programi za preživljanje prostega časa 
 
Usmeritev: Namen ukrepa je bolje povezati, predstaviti in ves čas posodabljati in prilagajati sodobnim 
potrebam obstoječe programe športa in kulture, ki jih ponujajo društva, klubi, zasebnik, javni zavodi, Športna 
zveza in Območna enota Javnega sklada za kulturne dejavnosti. Osrednjo vlogo povezovalca in platformo 
sodelovanja predstavlja ZIC – Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem. Ključne usmeritve za 
zagotovitev celovite ponudbe in predstavitve programov za kakovostno preživljanje prostega časa so: 
- Izboljšanje koordinacije, načrtovanja, sodelovanja in pretoka informacij o programih in dogodkih v 

športu in kulturi v občini; 
- Razvoj novih programov na področjih, za katere imamo človeški potencial oz. iniciative ter ustrezno 

razvito športno in kulturno infrastrukturo oz. je slednja načrtovana s tem razvojnim programom;  
- Izkoriščanje sodobnih digitalnih orodij za osebno nagovarjanje občanov in vključevanje manj aktivnih 

skupin občanov,  
- Spodbujanje sodelovanja med društvi, klubi oz. med različnimi zvrstmi športa in kulturne ustvarjalnosti 

na skupnih projektih in dogodkih; 
- Povezovanje športa in kulturne ustvarjalnosti s turizmom in podjetništvom. 
 
Predvideni okvirni projekti in aktivnosti 
4.2.1. Okrepitev načrtovanja, koordinacije in promocije prostočasne ponudbe športa in 

kulture: i) boljša koordinacija in promocija programov za preživljanje prostega časa v obliki 
rekreacije, kulture in ustvarjanja s celotno ponudbo društev, klubov in zasebnih izvajalcev iz enega 
mesta z uporabo digitalnih komunikacijskih orodij in personaliziranimi informacijami za občane, ii) 
celostna občinska podoba vrhniških športnih klubov in drugih skupin, še posebej pri nastopih izven 
občine, iii) pristop k izdelavi samostojnih strateških razvojnih načrtov na področju športa in kulture, 
če se potrdi potreba in konsenz med lokalnimi deležniki. (2, O, TP) 

4.2.2. Koordinacija in posodabljanje športnih in kulturno-umetniških dogodkov  
4.2.2.1. Spodbujanje posodabljanja in/ali preoblikovanja dogodkov v smeri: i) več netekmovalnih 

dogodkov, ii) dogodkov, ki omogočajo druženje različnih skupin občanov, in iii) kakovostnih 
dogodkov, pomembnih za prepoznavnost občine. (1, O, U) 

4.2.2.2. Izbor in nadgradnja reprezentativnih športnih in kulturnih dogodkov (najmanj 2), pomembnih za 
prepoznavnost in identiteto občine ter njihova vsebinska, trženjska in komunikacijska nadgradnja. 
(1, 0, MP) 

4.2.2.3. Enovit občinski digitalni koledar dogodkov. (1, 0, MP) 
4.2.3. Podpora kreativnim projektom skupin ustvarjalcev: podpora inovativnim kulturno-

umetniškim 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 prisotne 
kulturno-umetniške zvrsti (npr. multimedija, strip, filmska umetnost), iii) spodbujajo razvoj 
lokalnega kreativnega sektorja, iv) krepijo lokalno identiteto, v) dopolnjujejo turistične produkte. (2, 
O, MP) 
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4.2.4. Opolnomočenje društev in zavodov za prijave EU razvojnih projektov v kulturi, športu 
in drugih prostovoljskih organizacijah: i) usposabljanje društev, klubov in zavodov ter 
mentorstvo pri prijavah, ii) tematsko usmerjanje prijav razvojnih projektov v športu in kulturi  (npr. 
ustanovitev gledališke šole ali društva, šport za najstnike, digitalizacija, šport in trajnostni razvoj, 
nabava sodobnih rekvizitov in opreme ...), iii) sofinanciranje odobrenih projektov, ki so v javnem 
interesu. (2, O, U) 

 
Območja izvajanja ukrepa: Občina Vrhnika  P  C                                Povezani ukrepi: 3.2, 4.1, 4.3, 6.1, 6.2 
 

4.4.3 Ukrep 4.3: Ohranjanje lokalne identitete in kulturne dediščine 
 
Usmeritev: Občina Vrhnika ima dobro razvito in urejeno osnovno kulturno infrastrukturo, zato z ukrepom 
naslavlja ključne vrzeli in se v naslednjih letih osredotoča na: 
- Podporo prostorom in programom za druženje, povezovanj, aktivacijo krajanov in identiteto krajev po 

naseljih  in prizoriščih, kjer je za to izkazan interes in podana pobuda od spodaj navzgor; 
- Prenovo in oživljanje nepremične kulturne dediščine v lasti občine, vključno s starim mestnim jedrom 

Vrhnike in s subvencijami za prenovo dediščine v zasebni lasti; 
- Spodbujanje projektov, ki pozitivno prispevajo k ohranjanju nesnovne dediščine: izročila, običajev in 

jezika. 
 
Predvideni okvirni projekti in aktivnosti 
4.3.1. Posodabljanje javne kulturne infrastrukture 
4.3.1.1. Cankarjeva knjižnica Vrhnika: ureditev študijskih celic. (1, O, I) 
4.3.1.2. Bibliobus: i) preveritev optimalnega modela organizacije, ii) nakup ali souporaba z drugo občino. 

(3, R, I) 
4.3.1.3. Prizorišča za dogodke:  i) vzpostavitev letnega prizorišča, ii) pogostejša uporaba in ambientalna 

ureditev različnih naravnih in grajenih prizorišč v različnih krajih občine glede na koncept dogodka. 
(2, O, I) 

4.3.2. Rokodelc: Rokodelski dom kot večgeneracijski skupnostni center vključuje vsebine kulturno-
ustvarjalne dejavnosti  in umetniško rezidenčno stanovanje. Glej tudi 3.2.2. (1, O, I) 

4.3.3. Krepitev muzejske in galerijske dejavnosti 
4.3.3.1. Doživljajsko razstavišče: i) preučitev upravljavskih možnosti in vzpostavitev strokovnega upravljanja  

z možnostjo vključevanja lokalnih deležnikov, ii) sodobna zasnova novih privlačnih vsebin vezanih 
na naravno in kulturno dediščino Ljubljanice in Ljubljanskega barja ter z njima povezane arheološke 
najdbe. (2, O, U) 

4.3.3.2. Preučitev smiselnosti vzpostavitve javne muzejske službe občine. (3, O, U) 
4.3.3.3. Tehniški muzej Slovenije: i) nadgradnja programskega sodelovanja in povezovanja z lokalnimi 

javnimi zavodi s področja kulture in turizma, ii) izboljšanje dostopnosti – cesta, kolo, JPP. Glej ukrepe 
pod 2.1. (3, N, U)  

4.3.4. Prenova in oživljanje kulturne dediščine 
4.3.4.1. Sofinanciranje obnov stavbne dediščine na območju občine: nadaljevanje programa, pri čemer se 

okrepi informiranje občanov in zmanjšajo administrativne ovire za manjše naložbe. (2, O, TP) 
4.3.4.2. Podpora pobudam projektov za ohranjanje nesnovne kulturne dediščine v občini Vrhnika, kot npr. 

raziskovalni tabori, študijski programi, raziskave in prenosi tradicionalnih znanj. (3, O, MP) 
4.3.4.3. Lenarčičeva hiša, Cankarjev trg 1 (nekdanja mitnica, pošta, gostilna, meščanska palača): i) nakup, ii) 

obnova, iii) umeščanje javnih lokalnih programov – javni reprezentativni prostori. (2, O, I) 
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4.3.4.4. Črni orel, Cankarjev trg 4: i) programske in prostorske preveritve za oživljanje območja nekdanje 
Kotnikove opekarne. (3, O, I) 

4.3.4.5. Staro mestno jedro Vrhnike: programsko oživljanje skozi dogodke in skupne eksperimentalne akcije 
ključnih deležnikov v prostoru. (2, O, MP) 

 
Območja izvajanja ukrepa: Občina Vrhnika  P  C                              Povezani ukrepi: 3.2, 5.1, 5.2, 6.2, 6.3, 7.1 
 

 
Lokalni program kulture Občine Vrhnika  
Splošne opredelitve javnega interesa, prioritete in cilji na področju kulture 
 

 

Lokalni program kulture občine Vrhnika 2022–2025 (LPKOV) podpira uresničevanje vizije Občine 
Vrhnika kot »kakovostnega bivalnega okolja za vse generacije« in njenega petega strateškega cilja 
krovne strategije občine »Aktivna in pripadna skupnost« skozi kulturo in šport. Program dopolnjuje 
izvajanje  ukrepov  4.2 Raznovrstni programi za preživljanje prostega časa, 4.3 Ohranjanje lokalne 
identitete in kulturne dediščine ter  ukrepa 6.2 Razvoj produktov in doživetij na področju turizma.   
 
Pri tem LPKOV opredeljuje 10 specifičnih ciljev: 
 

CIL
JI  

1. Zagotavljanje dostopnosti do raznolikih programov, produkcij in dogodkov v kulturno-
umetniških zvrsteh, kjer obstaja ustrezna kulturna infrastruktura, človeški potencial in 
zanimanje občanov za udejstvovanje in preživljanje prostega časa. 

2. Ohranjanje in krepitev ljubiteljske kulturne dejavnosti kot platforma za vključevanje, 
ustvarjalno druženje in povezovanje občanov ter sočasno ohranjanje nesnovne kulture 
dediščine občine Vrhnika. 

3. Spodbujanje sinergij in skupne produkcije med profesionalno in ljubiteljsko kulturno 
ustvarjalnostjo, kreativnimi industrijami in turizmom, še zlasti v manj prisotnih kulturo-
umetniških zvrsteh in na področjih s širšim potencialom. 

4. Sodelovanje z občani, pritegnitev novih občinstev in obnavljanje članstva v kulturnih 
društvih in skupinah, vse tudi z boljšo izrabo digitalnih medijev. 

5. Razvoj programov kulturne vzgoje občanov, s posebnim poudarkom na mladih, družinah 
in starejših.  

6. Spodbujanje bralne pismenosti in bralne kulture v vseh starostnih skupinah prebivalstva.   
7. Krepitev identitete in prepoznavnosti občine skozi odmevnejše kulturne produkcije in 

dogodke, muzejske razstave, prenove in oživljanje dediščine. Skoznje utrjujemo in v  
regijske in državne okvire povezujemo najmočnejše vrhniške identitetne točke: Ivan 
Cankar, Ljubljanica, Ljubljansko barje, koliščarji, mitologija (Argonavti), arheologija/ 
zgodovina  (kolo, debelak, Nauportus, Claustra Alpium Iuliarum, Rupnikova linija...). 

8. Krepitev vloge Ivana Cankarja v identiteti Vrhnike in Slovenije na vseh ravneh. 
9. Aktivacija lokalne kulture po c-19: spodbujati oživljanje društvene dejavnosti (vaj, 

produkcij) in obisk prireditev po epidemiji. 
10. Vzdrževanje in čim večja raba obstoječe mreže kulturne infrastrukture. 

 

 

Poslanstvo in naloge nosilcev javnega interesa na področju kulture v občini Vrhnika  
- Javni zavod ZIC – Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem: i) povezovanje, 

promocija in razvoj kulturne ponudbe občine, ii) transparentno usmerjanje občinskih 
javnih sredstev na področju kulture, skladno s cilji LPKOV, in iii) učinkovito upravljanje 
kulturne infrastrukture v javnem interesu. 
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- Cankarjeva knjižnica Vrhnika: zagotavljanje i) dostopa do knjižničnega gradiva vsem 
prebivalcem občine in ii) prijaznega, sodobnega in tehnološko podprtega okolja, ki 
spodbuja bralno kulturo, vseživljenjsko učenje in domoznanstvo. 

- Javni zavod Glasbena šola: zagotavljanje osnovnega glasbenega in plesnega izobraževanja 
ter razvoj novih programov, kot npr. glasbeni abonma učencev glasbene šole. 

- Nevladni sektor in ljubiteljska kultura: v letu 2021 obsega 26 kulturnih in umetniških 
društev s sedežem v občini, znotraj katerih deluje več sekcij in skupin. Ljubiteljsko 
dejavnost v občini povezuje in usmerja JSKD OI Vrhnika. 

- Drugi nosilci: V Bistri, na območju občine, deluje tudi državni muzej, odgovoren za 
področje tehniške dediščine Slovenije, javni zavod Tehniški muzej Slovenije.  

 

PR
IO

RIT
ET

E  

Prioritete po področjih javnega interesa v dejavnosti kulture občine Vrhnika: 
Vizualne umetnosti 

- Krepitev galerijskega programa v Cankarjevem domu Vrhnika 
- Razvoj občasnih razstav na manj običajnih prizoriščih, tudi na prostem  
- Stalna razstava Florisa Oblaka: zagotovitev primernih razstavnih prostorov  

Glasbena in plesna umetnost  
- Širjenje programov (predmetnika glasbil, petja in plesa) glasbene šole 
- Podpora nadgradnji in uveljavljanju produkcije orkestrov na področju instrumentalne 

glasbe 
- Zagotovitev generacijske obnove pevskih zborov in podpora razvoju vokalnih skupin 

Bralna kultura, dejavnost knjižnic in založništvo 
- Študijske celice, bibliobus 
- Promocija bralne kulture in preveritev možnosti kandidature za »branju prijazno občino« 
- Dopolnjevanje in promocija bogate knjižnične zbirke ter novih knjig 
- Dodatne dejavnosti in programi za mlade in družine ter medgeneracijsko sodelovanje 
- Krepitev založništva (Črtice in prevajanje del I. Cankarja – ZIC, Vrhniški razgledi – Muzejsko 

društvo Vrhnika, domoznanstvo – CKV) 
Uprizoritvene (odrske umetnosti):  

- Ohranjanje in nadgradnja gledališkega abonmaja 
- Ohranjanje in nadgradnja otroškega abonmaja 11. šola  
- Gledališke delavnice in produkcije kot zametki Gledališke šole in ateljeja  
- Plesne rezidence, delavnice in produkcije 

Film in avdiovizualna produkcija 
- Mestni kino Vrhnika: ohranitev kakovosti programa in članstva v Art kino mreži Slovenije, 

širjenje javnosti 
- Krepitev filmske vzgoje  

Medijske prakse 
- Mestni kino Vrhnika: ohranitev kakovosti programa in članstva v Art kino mreži Slovenije, 

širjenje javnosti 
- Krepitev filmske vzgoje  
- Spodbujanje kreativnih projektov na področju novih večmedijskih umetnosti 

Kulturna dediščina 
- Preučitev smiselnosti vzpostavitve javne muzejske službe občine in lokalne muzejske 

zbirke na temelju Muzejskega društva Vrhnika  
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PR
IO

RIT
ET

E  

- Sofinanciranje obnove nepremične kulturne dediščine in pobud za ohranjanje in prenos 
nesnovne dediščine 

- Programske in prostorske zasnove za obnovo Lenarčičeve hiše in Črnega orla 
Presečna področja: ZIC zagotavlja osrednjo platformo za usklajevanje in sodelovanje vseh 
profesionalnih deležnikov na področju kulture, še zlasti na naslednjih skupnih področjih:  
- Informiranje, koordinacija in promocija kulturne ponudbe  
- Razvoj občinstev in kulturno-umetnostna vzgoja 
- Odmevnejša tekmovanja in skupni dogodki (festival) 
- Krepitev vloge Ivana Cankarja v identiteti in skozi vse zvrsti in ravni kulture Vrhnike  
- Kreativne industrije in vzpostavitev rezidence za umetnike 
- Odpiranje vrhniške kulture: spodbjanje sodelovanja in skupnih projektov z državnimi in 

mednarodnimi ustanovami in ustvarjalci  
 

JA
VN

A 
INF

RA
STR

UK
TU

RA
 Prioritete razvoja javne infrastrukture na področju kulture33 so i) zagotavljanje 

učinkovitega upravljanja, ii) redno vzdrževanje in iii) čim večja uporaba in dostopnost objektov: 
Cankarjeva rojstna hiša/spominska hiša, Cankarjev dom, Dom KS Vrhnika, Galerija Kašča in Kulturni 
center Vrhnika. 
 
Nači izvajanja programa 
Usmeritve se izvedbeno uresničujejo skozi vsakoletne razpise na področju kulture in skozi večletne 
programe ključnih občinskih javnih zavodov na področju kulture (ZIC, CKV in Glasbena šola Vrhnika) 
in JSKD OI Vrhnika. Kazalniki in prednostni ukrepi z indikativnimi aktivnostmi in projekti so 
opredeljeni znotraj Strateškega cilja 4 krovne strategije razvoja, na predhodnih straneh tega 
poglavja.  
 
Po potrebi in ob konsenzu vseh lokalnih deležnikov se tekom obdobja veljavnosti predmetne 
strategije pristopi k pripravi samostojnega lokalnega programa za področje kulture v občini Vrhnika. 
 

 

 

 
33 Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Vrhnika (Ur. l. RS, št. 56/1996) in Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju 
kulture v Občini Vrhnika (Naš časopis, 26. 9. 2016, št. 441). 
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Slika 20 Ključni investicijski projekti na področju SC 4 Aktivna in pripadna skupnost 
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4.5 Strateški cilj 5: Gospodarsko odpornejša občina 
 
Strategija 

- Podpora širjenju podjetništva, dopolnilnih dejavnosti in ponudbe v kmetijstvu in turizmu. 
- Postopen razvoj okolja za karierni razvoj mladih, podjetništva in ustvarjalnosti. 
- Zagotavljanje prostorskih pogojev za rast lokalnih podjetij z višjo dodano vrednostjo in trajnostno 

naravnanostjo. 
- Spodbujanje trajnostne preobrazbe gospodarstva.   

 
Rezultat 
Skupaj z demografsko in prostorsko preobrazbo se je v občini Vrhnika v zadnjih desetletjih spremenila in 
podjetniško razpršila tudi gospodarska struktura. Podjetja zagotavljajo 2.600 od 4.661 vseh delovnih mest v 
občini, medtem ko skoraj 5.500 prebivalcev dela izven občine. Pristojnosti občine na področju razvoja 
gospodarstva so relativno omejene. Kljub temu bo Občina Vrhnika v novem razvojnem obdobju bolj načrtno 
pristopila k spodbujanju notranjih podjetniških priložnosti. Vzpostavili bomo osnovni inovacijsko-podjetniški 
ekosistem, ki bo mlade generacije spodbujal k ustvarjalnosti in uresničevanju idej, po drugi strani pa 
obstoječa podjetja usmerjal v bolj trajnostno in družbeno odgovorno poslovanje. Zaradi poplavno, okoljsko 
in naravovarstveno omejenih prostorskih pogojev, bomo v okviru načrtovanih poslovnih con prednostno 
omogočili rast obstoječim vrhniškim podjetjem, ki poslujejo v perspektivnih dejavnostih z višjo dodano 
vrednostjo in po okoljsko visokih standardih ter nudijo delo visoko strokovnim kadrom. S programi strokovne 
pomoči in mikro spodbudami bomo podprli pobude v kmetijstvu in turizmu, saj so na teh dveh področjih v 
občini še neizkoriščene podjetniške priložnosti. Vse tudi s ciljem izboljšanja ravni lokalne samooskrbe, 
ohranjanja aktivnega podeželja in značilne kulturne krajine. 
 

Kazalniki rezultata Enota Vir Izhodišče 2030 
Kr5.1 Zadovoljstvo občanov z možnostmi za podjetništvo (+ 
20 %) 

Ocena 1–4 Anketa med 
občani, 2021 

2,4 od 4 2,9 od 4 

Kr5.2 Delovna mesta v občini Število SURS, 2020 4.661 + 500-700 

Kr5.3 Nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetijah (+ 35 %) Število AJPES, 2021 22 30 

Kr.5.4 Dodana vrednost na zaposlenega (+ 15 %) EUR AJPES, 2020 39.964 45.000 

 

 

Zaveza lokalnega gospodarstva 
za trajnostno poslovanje

20 % dvig zadovoljstva občanov z možnostmi za 
podjetništvo z 2,4 na 2,9/4 

Rast števila delovnih mest v občini (+ 500 do 700)

30 nosilcev dopolnilne dejavnosti

15 % dvig dodane vrednosti na zaposlenega

Strateški cilj 5
GOSPODARSKO 
ODPORNEJŠA 
OBČINA+

Spodbudno podporno 
okolje za naložbe v 
kmetijstvo in turizem
Tržnica Vrhnika

+
Podjetniški programi in prostori za “sodelo” (coworking)

+
Prostorski dokumenti in 
aktivacija vsaj 50.000 m2 od 
načrtovanih poslovnih con

Ukrep 5.1  
SPODBUJAMO 
PODJETNIŠKE INICIATIVE V 
TURIZMU IN KMETIJSTVU

Ukrep 5.2  
PODJETNIŠKI EKOSISTEM –
POSPEŠEVALNIK IDEJ IN 
ZELENEGA GOSPODARSTVA

Ukrep 5.3 
POSLOVNE POVRŠINE  ZA 
RAST LOKALNIH PODJETIJ
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Ukrepi 
Ukrep 5.1 Spodbujamo podjetniške iniciative v turizmu in kmetijstvu 
Ukrep 5.2 Podjetniški ekosistem – pospeševalnik idej in zelenega gospodarstva 
Ukrep 5.3 Poslovne površine za rast lokalnih podjetij  
 

4.5.1 Ukrep 5.1: Spodbujamo podjetniške iniciative v turizmu in kmetijstvu 
 
Usmeritev: Namen ukrepa je v sodelovanju s kmetijsko svetovalno službo Kmetijsko gozdarske zbornice bolj 
načrtno pristopiti k motiviranju, spodbujanju in mikro podporam vrhniških kmetij, ki se bodo odločile za 
širitev ali specializacijo pridelave hrane in razvoj dopolnilnih dejavnosti, še posebej na manjših kmetijah po 
vzoru uspešnih območij (npr. Škofjeloško). V sodelovanju z ZIC bomo omogočili prodajo kmetijskih izdelkov 
tudi v gastronomiji, vrtcu, šolah ter razvili podoben instrument tudi za podporo podjetništvu v turizmu. Cilj 
ukrepa je vsako leto v povprečju podpreti razvoj oz. diverzifikacijo vsaj ene kmetije v dopolnilne dejavnosti in 
vzpostavitev enega novega ali kakovostne nadgradnje obstoječega turističnega ponudnika.  
 
Predvideni okvirni projekti in aktivnosti 
5.1.1. Spodbude za razvoj podjetništva v turizmu: mikro spodbude za vlaganja v kakovostne 

nastanitve, kulinarično in dopolnilno ponudbo, interpretacijske, demonstracijske in degustacijske 
prostore industrije za turistične oglede in doživetja, skladno z usmeritvami SC 6 Turistično močnejša 
zelena destinacija. (1, O, TP) 

5.1.2. Motiviranje in organiziranje okolja za razvoj kmetij: i) ustanovitev strokovne skupine za 
načrten razvoj kmetijstva, ii) ogledi dobrih praks, usposabljanje in svetovalna pomoč kmetijam (še 
posebej malim kmetijam) pri diverzifikaciji in razvoju dopolnilnih dejavnosti, iii) spodbujanje 
kratkih dobavnih verig in lokalnem trženju pridelkov na kmetijah, skozi turizem, javne zavode, na 
tržnici ..., iv) spodbujanje trajnostnega in ekološkega kmetovanja, iv) promocija vrhniških kmetij, 
dnevi odprtih vrat, vzpostavljanje kratkih dobavnih verig, še zlasti povezovanje z gostinstvom, 
turizmom, dogodki. (1, O, TP) 

5.1.3. Spodbude za razvoj kmetijstva in pridelavo hrane: priprava novega pravilnika in 
javnega razpisa, ki bo prednostno usmerjen v i) spodbujanje naložb v diverzifikacijo kmetij 
(prednostno malih kmetij) v dopolnilne dejavnosti predelave (mleko, meso, sadje), turizma na 
kmetijah (nastanitve, avtentična doživetja, izletniške kmetije s hrano ...) in nekmetijske dejavnosti 
(socialne storitve, drevesničarstvo ...), ii) urejanje prodajnih in demonstracijskih prostorov za 
neposredno prodajo izdelkov na kmetijah, še zlasti ob pohodniških in kolesarskih poteh, iii) 
promocijo in spodbujanje trajnostnih in ekoloških kmetijskih praks na območjih Natura 2000, iv) 
uvajanje starih sort, obnovo in ohranjanje visokodebelnih / travniških sadovnjakov in v v) ukrepe za 
preprečevanje zaraščanja kmetijskih površin. (2, 0, TP) 

5.1.4. Tržnica Vrhnika: i) promocija, ii) širjenje ponudbe lokalno pridelane hrane – lokalnih 
pridelovalcev, iii) nadgradnja s ponudniki ulične prehrane, iv) izmenjava pridelkov, sadik, semen in 
izdelkov, v) organizacija spremljajočih sezonskih dogodkov in akcij. (1, O, MP). 

 
Območja izvajanja ukrepa: Občina Vrhnika  P  C                              Povezani ukrepi:  5.2, 5.3, 6.1, 6.2 
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4.5.2 Ukrep 5.2: Podjetniški ekosistem – pospeševalnik idej in zelenega 
gospodarstva 

 
Usmeritev: Z ukrepom želimo tudi na območju občine Vrhnika prek različnih projektov postopoma razvijati 
lokalno inovacijsko podporno okolje, ki bo v prvi fazi: 

- ponujalo programe, prostore in ustvarjalno okolje, v katerem bodo mladi skupaj s somišljeniki in 
mentorji razvijali svoje interese, kariero in kompetence na različnih področjih podjetništva in 
tehnologij; 

- spodbujalo obstoječa podjetja k bolj trajnostnemu delovanju, zmanjševanju vplivov na okolje, večji 
družbeni odgovornosti in kariernemu sodelovanju z osnovno šolo in mladinskimi organizacijami.  

 
Cilj ukrepa je vsako leto v programe podjetništva mladih vključiti vsaj 50 mladih. 
 
Predvideni okvirni projekti in aktivnosti 
5.2.1. Program za usmerjanje mladih v ustvarjalnost, podjetništvo, nove tehnologije in 

sodelovanje z vrhniškimi podjetji: i) sistematično spodbujanje ustvarjalnosti, spoznavanja 
novih tehnologij, praktičnih obrtnih znanj in kompetenc za 21. stoletje v OŠ, projektih in programih 
javnih zavodov ali v obliki interesnih dejavnosti; ii) poklicno usmerjanje v OŠ v sodelovanju z 
lokalnimi podjetji in Obrtno zbornico Vrhnika, iii) promocija dijaške in študentske prakse v lokalnih 
podjetjih. (1, O, MP) 

5.2.2. Coworking prostor in skupnost: Na dostopni točki v mestu (v prvi fazi Rokodelski dom)  bomo 
organizirali prostore za srečevanje in sodelovanje kreativnih posameznikov ter izvajanje dogodkov 
in programskih vsebin pospeševalnika podjetniških in ustvarjalnih idej. V prvi fazi gre za preverjanje 
pristopa, programov in interesa skozi projekte v okviru prostorskih možnosti Rokodelskega doma. 
Prostori se namenijo tudi za potrebe dela na daljavo študentov in zaposlenih ter se z razvojem 
dejavnosti glede na potrebe prostorsko razširijo oz. preselijo na samostojno lokacijo. Glej tudi 3.2.2. 
(2, O, MP) 

5.2.3. Projekti ozaveščanja in promocije zelenega prehoda lokalnega gospodarstva: i) podpora 
projektom ozaveščanja in usposabljanja lokalnih podjetij za trajnostno poslovanje, ii) identifikacija 
okoljskih tveganj in zmanjševanje emisij podjetij, še zlasti v dejavnosti predelave odpadkov;, iii) 
spodbujanje podjetij za vključevanje v nacionalne programe trajnostne preobrazbe in uvajanje 
zelenih standardov; iv) sodelovanje občine in podjetij v projektih zapiranja snovnih krogov – krožno 
gospodarjenje z lokalnimi viri. (2, O, MP) 

5.2.4. Podpora pobudam sodelovanja podjetij in projektom za izboljšanje podpornega okolja 
v občini Vrhnika. (2, O, U)  

 
Območja izvajanja ukrepa: Občina Vrhnika  P  C                              Povezani ukrepi: 1.1, 3.2, 4.2, 6.2 
 

4.5.3 Ukrep 5.3: Poslovne površine za rast lokalnih podjetij 
 
Usmeritev: V veljavnem občinskem prostorskem načrtu je za gospodarski razvoj namenjenih okoli 40 ha 
zemljišč na več lokacijah v občini (Drenov Grič, Sinja Gorica, Pod Hruševco, Tojnice, Pekarna, Liko Verd, 
Kamnolom Verd). Zemljišča so pretežno v zasebni lasti, razpršena med različne lastnike, zaradi pogojev 
zagotavljanja poplavne varnosti in nadomestnih habitatov na območjih Natura 2000 pa je aktiviranje 
nekaterih od teh območij zelo zahtevno in drago. Namen Občine Vrhnika je kratkoročno podpreti pripravo 
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Občinskih podrobnih prostorskih načrtov, programov komunalnega opremljanja in izgradnje dostopne 
primarne infrastrukture do poslovnih con, v katerih je izražen enoten interes lastnikov zemljišč, in predvidene 
naložbe v razvoj obstoječih vrhniških podjetij, prednostno tistih z visoko strokovno delovno silo, visoko 
dodano vrednostjo in nadpovprečnimi okoljskimi standardi. Cilj ukrepa je do leta 2030 aktivirati vsaj 50.000 
m2 površin, načrtovanih v OPN za namene gospodarskega razvoja. Za dolgoročno zagotavljanje zadostnih 
gospodarskih površin bo Občina opravila predhodne analize potreb lokalnega gospodarstva.  
 
Predvideni okvirni projekti in aktivnosti 
5.3.1. Analiza srednjeročnih in dolgoročnih potreb lokalnih podjetij po gospodarskih površinah kot 

podlaga za prostorsko načrtovanje novih oz. širjenje obstoječih poslovnih lokacij. (1, O, MP) 
5.3.2. Usmerjanje in podpora investitorjem v trajnostno naravnane gospodarske dejavnosti 

z višjo dodano vrednostjo. (1, O U) 
5.3.3. Pospešitev aktivacije in komunalnega opremljanja najbolj izvedljivih OPPN-jev, 

prednostno v naslednjih conah: (2, O, U)   
5.3.3.1. Industrijska cona Tojnice 1 (4,8 ha, IP, OPPN sprejet). 
5.3.3.2. Industrijska cona Tojnice 2 (1,7 ha, izdelava OPPN). 
5.3.3.3. Gospodarska cona Verd – Liko Verd (1,5 ha). 
5.3.3.4. Industrijska cona Sinja Gorica (etapa 1–3 ha, dokončanje OPPN). 
5.3.3.5. Gospodarska cona »Mercator« Sinja Gorica (1,6 ha, izdelava OPPN). 
5.3.3.6. Na drugih območjih, opredeljenih z OPN, kjer je izražen interes, ki je skladen z namensko rabo in 

opisanimi razvojnimi usmeritvami občine. 
 
Območja izvajanja ukrepa: Občina Vrhnika  P  C                              Povezani ukrepi: 1.1, 2.3 
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Slika 21 Ključni investicijski projekti na področju SC 5 Gospodarsko odpornejša občina 
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4.6 Strateški cilj 6: Turistično močnejša zelena destinacija 
 
Strategija 

- Celostna sonaravna ureditev mikrodestinacij s spremljajočo ponudbo. 
- Krepitev stacionarnega profila destinacije Vrhnika z usmerjenim, a uravnoteženim spodbujanjem 

vlaganj v kakovostne celoletne nastanitvene zmogljivosti in gastronomijo. 
- Doživljajska nadgradnja znotraj nosilnih produktov. 
- Uveljavljanje prepoznavnosti Vrhnike kot trajnostne turistične destinacije. 

 

Rezultat 
Vrhnika je turistična destinacija na začetku razvoja, dejavnost pa še nima kritičnega obsega, da bi Slovenska 
turistična organizacija občino že opredelila kot samostojno vodilno destinacijo. Kljub vsemu pa zaradi lege 
med dvema uspešnima destinacijama Ljubljano in Postojno (Zelenim krasom), vse večjo prepoznavnostjo 
Ljubljanskega barja, ugodnimi odzivi obiskovalcev na produkt Ivana Cankarja in močnega posrednega vpliva 
na druge dejavnosti in kakovost bivanja občanov, razvoj trajnostno naravnanega turizma postavljamo med 
šest najpomembnejših strateških razvojnih ciljev občine do leta 2030. Okrepiti želimo stacionarno ponudbo, 
spodbuditi zasebne in civilne partnerje k vlaganjem v raznovrstne namestitve, gastronomijo in ponudbo 
doživetij višje kakovosti. Celostno bomo urejali turistične atrakcije oz. zaključena turistično-rekreacijska 
območja – mikrodestinacije. Razvoj produktov bomo s področja kulture usmerili tudi v doživljanje in aktivnosti 
v naravnem okolju Ljubljanskega barja in zalednih kraških planot. Zavod Ivana Cankarja (ZIC) kot destinacijska 
management organizacija bo nadgrajeval informacijsko-trženjsko platformo destinacije in zagotovil tesnejše 
vključevanje in usposabljanje ponudnikov in vodnikov. S sodelovanjem in povezovanjem s sosednjimi 
občinami bo ZIC zagotovil status samostojne vodilne turistične destinacije. Usmerjen razvoj se bo ob zaključku 
obdobja odražal v večji turistični prepoznavnosti Vrhnike, večjem, a uravnoteženem turističnem obisku in 
družbeno-ekonomskih koristih turizma v kmetijstvu, obrti, društvih in v vsakodnevnem življenju občanov. 
 

Kazalniki rezultata Enota Vir Izhodišče 2030 
Kr.6.1 Podpora turizmu s strani občanov % Anketa med občani, 2021 87 % Ohraniti 
Kr.6.2 Stalna ležišča (30 % rast) Število  SURS, 2019 380 500 
Kr.6.3 Nočitve (50 % rast) Število SURS, 2019 17.587 26.500 
Kr.6.4 Obiskovalci Cankarjeve hiše in vodenih 
turističnih programov ZIC (+ 30 %) 

Število ZIC 2019 10.505 13.500 

 

 

Zaveza lokalnih ponudnikov za 
trajnostni turizem

Ohranitev87 % podpore občanov turizmu
30 % dvig števila ležišč
100 % rast nočitev
30 % dvig obiska vodenih programov ZIC

Strateški cilj 6
TURISTIČNO 
MOČNEJŠA ZELENA 
DESTINACIJA +

4 urejena zelena rekreacijsko-turistična 
območja med Ljubljanskim barjem in 
krasom

+
Dva z doživetji in storitvami nadgrajena produkta, 
prednostno Ljubljanica, barje & kras

+
Navzven turistično prepoznavnejša, 

navznoter turistično bolj povezana

Ukrep 5.1  
CELOSTNA UREDITEV 
MIKRODESTINACIJ 

Ukrep 5.2  
RAZVOJ PRODUKTOV IN 
DOŽIVETIJ

Ukrep 5.3 
UPRAVLJANJE RAZVOJA 
IN TRŽENJA DESTINACIJE
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Ukrepi 
Ukrep 6.1 Celostna ureditev mikrodestinacij – zelenih rekreacijsko-turističnih območij 
Ukrep 6.2 Razvoj produktov in doživetij 
Ukrep 6.3 Upravljanje razvoja in trženja destinacije 
 

4.6.1 Ukrep 6.1: Celostna ureditev mikrodestinacij – zelenih rekreacijsko-
turističnih območij 

 
Usmeritev: V zelenem zaledju mesta Vrhnike je več naravnih vrednot in kulturnih znamenitosti oz. točk, ki 
predstavljajo vsakodnevno rekreacijski cilj domačega prebivalstva, hkrati pa imajo ob ustrezni ureditvi 
potencial, da postanejo bolj zanimive tudi za obiskovalce. V tem pogledu z ukrepom načrtno pristopamo k: 
- celostnemu urejanju javne turistične infrastrukture na štirih območjih, ki so v javnem interesu in v celoti 

ali deloma v lastništvu Občine Vrhnika, prednostno območje naravnega spomenika Močilnik; 
- usmerjanju zasebnih naložb širšega pomena, ki imajo spodbujevalni družbeno-ekonomski učinek za 

razvoj podeželja in oživljanje mestnega jedra ter drugih neizkoriščenih turističnih potencialov 
zaokroženih območij (mikrodestinacij) s trajnostnimi in inovativnimi pristopi in 

- krepitvi nastanitvene stacionarne ponudbe destinacije. 
 
V vseh primerih Občina Vrhnika spodbuja vključevanje in investiranje zasebnih partnerjev, še zlasti v 
spremljajoče podjetniške turistično-gostinske programe mikrodestinacij. Na tem mestu podajamo splošne 
usmeritve, ki bodo podrobneje opredeljene v področni strategiji razvoja in trženja turizma občine Vrhnika 
(glej ukrep 6.3.3). 
 
Predvideni okvirni projekti in aktivnosti 
6.1.1. Bajerji Verd: i) ureditev turistično-rekreacijskega centra na Bajerjih v Verdu in izobraževalno-

ozaveščevalnih programov, ii) preveriti možnost kolesarske povezave preko železnega mostu pri 
ribiškem domu, iii) vzpostavitev režimov rabe območja in izvajanja različnih rekreacijskih dejavnosti. 
(2, O, I) 

6.1.2. Močilnik: celostna in sonaravna ureditev območja naravnega spomenika za doživljanje naravne in 
kulturne dediščine ter za spremljajoče turistične namene, ob upoštevanju programov, ki tam že 
tradicionalno potekajo. (1, O, I) 

6.1.3. Stari kamnolom (Lesno Brdo): nadgradnja interpretacije. (3, O, V) 
6.1.4. Sv. Trojica: i) nadgradnja celostne in sonaravne ureditve prostora za namen rekreacije, 

izobraževanja, ambientalnih dogodkov in trajnostnega preživljanja prostega časa v naravi, v 
sodelovanju vseh deležnikov na širšem območju, skladno z OPPN in s poudarkom na varovanju 
dediščine, tal in vrstne pestrosti, ii) pridobitev lastništva ali služnosti Občine Vrhnika na glavnih 
rekreacijskih poteh. (2, O, I) 

6.1.5. Usmerjanje zasebnih naložb v mikrodestinacijah (2, Z, U), ki kakovostno, inovativno, 
programsko in doživljajsko dopolnjujejo ponudbo ter podpirajo trajnosten, celosten in prostorsko 
vzdržen razvoj posameznega turistično-rekreacijskega območja kot so: 
 

- območje Stari Maln: usmerjanje v celostno urejanje turistično-rekreacijskega območja, 
prenovo objektov in vzpostavitev režimov dostopa (povezano z ukrepoma  2.3 in 4.1); 

- območje Zaplane vključno z Ulovko: usmerjanje v celostni razvoj območja po konceptu 
pametnih vasi, v razvoj trajnostnega turizma in drugih dejavnosti na kmetijah ter v 
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nemnožične rekreacijske in športne dejavnosti v naravi (vse povezano tudi z ukrepi 2.3, 4.1, 
5.1 in 7.1); 

- območje Bistra: usmerjanje v programsko povezovanje ponudnikov in dopolnjevanje 
turistične infrastrukture, ki prednostno podpira nosili produkt Ljubljansko barje, Kultura in 
Outdoor - kolesarjenje  (povezano z načrtovanimi ukrepi 2.1, 2.2, 2.3, 4.1 in 5.1); 

- doživljajski, inkluzivni, pravljični in drugi tematski parki in tematske poti (povezano z 
ukrepi 2.3, 3.2, 4.1, 6.2); 

- kulinarična ponudba in ostale s turizmom povezane dejavnosti (v povezavi z ukrepom 6.2); 
- turistične in doživljajske kmetije v podeželjskem zaledju Vrhike: celosten pristop k 

naložbam v turistične in s turizmom povezane dejavnosti na kmetijah (povezano z ukrepom 
5.1) in 

- druge turistične namestitvene zmogljivosti skladno s spodnjimi usmeritvami (povezano z 
ukrepoma 5.1 in 6.3) 

 

 

Posebne usmeritve za razvoj nastanitvenih objektov v turizmu 
Občina Vrhnika želi okrepiti stacionarni značaj destinacije z usmerjenim in uravnoteženim 
pristopom. Prostorske zmožnosti in infrastruktura ne omogočajo in prenesejo gradnje 
večjih namestitvenih enot in kompleksov, zato občane in podjetja usmerjamo v vlaganja v 
več manjših kakovostnih obratov, ki lahko poslujejo skozi celo leto, so trajnostno zasnovani 
in zapolnjujejo različne segmente nastanitev oz. ciljnih skupin, kot so: 
 
- turistične kmetije 
- družinski penzioni  
- specializirani manjši butični hoteli 
- specializirani hostli 
- zasebne sobe in apartmaji, prednostno 3* in več 
- manjši kampi in glampingi, prednostno 3* in več 

 
Območja izvajanja ukrepa: Občina Vrhnika  P  C       Povezani ukrepi: 2.3, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 6.2, 6.3, 7.1 
 

4.6.2 Ukrep 6.2: Razvoj produktov in doživetij 
 
Usmeritev: Destinacija Vrhnika je s preteklo strategijo trženja34 postavila krovni produktni koncept, ki je 
primeren tudi za novo razvojno obdobje in skladen z usmeritvami slovenskega turizma. Opredeljenih je pet 
produktnih sklopov, med katerimi sta dva nosilna raziskovalna produkta Ljubljanica (doživljanje narave) in 
Ivan Cankar (kultura), en aktiven outdoor produkt, poimenovan Aktivno na stičišču Barja in krasa, ter dva 
podporna produkta (Gastronomija, prireditve). Natančnejšo pozicijo nosilnih in podpornih produktov  oz. 
njihovo morebitno dopolnitev podrobneje opredeli nova destinacijska strategija turizma.  Medtem ko je v 
preteklem obdobju destinacija naredila velik razvojni korak na produktu kulture, je smiselno izkušnje in 
znanje iz razvoja produkta Ivana Cankarja prenesti na razvoj preostalih produktov.  
 
Z ukrepom predlagamo osredotočenje na produkt doživljanja narave, tj. Produkt Ljubljanice v najširšem 
pomenu, vključno s pripravo strokovnih podlag za zagotovitev plovnosti Ljubljanice. Vzporedno je nujno 

 
34 Strategija trženja Vrhnike kot turistične destinacije 2016–2020, ZIC, marec 2016 
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skupaj s ponudniki dvigovati raven gastronomskega produkta, tudi v povezavi s preveritvijo možnosti 
nadgradnje projekta »Odlično je, Vrhniško je« v kolektivno blagovno znamko, ki bi izpostavljala najboljše 
izdelke in storitve Vrhnike. Navedena usmeritev ukrepa smiselno podpira tudi druge ukrepe, predvsem 
naložbe v mikrodestinacije, razvoj kmetijstva (ukrepi znotraj SC 5) in urejanje infrastrukture za rekreacijo v 
naravi (glej ukrepe pod SC 4). 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 preosoje obstoječih 
prireditev opredeljen znotraj aktivnosti  4.2.2 Posodabljanje športnih in kulturno-umetniških dogodkov. 
 
Razvoj produktov in doživetij poleg razvoja vsebine in prilagajanja infrastrukture vključuje tudi usposabljanje 
sodelujočih ponudnikov, digitalizacijo, oblikovanje prodajnih paketov in pospeševanje njihove prodaje. 
 
Predvideni okvirni projekti in aktivnosti 
6.2.1. Ljubljanica, barje in kras (Doživljajska Vrhnika): i) razvoj doživetij, povezanih s 

spoznavanjem, opazovanjem, odkrivanjem in doživljanjem Ljubljanskega barja, izvirov Ljubljanice 
in pranajdb ter kraškega sveta ii) okrepitev promocije skupaj z Ljubljano, KP Ljubljansko barje in 
TMS,  iii) nadgradnja Argonavtskih dnevov, iv) nadgradnja podpornih aktivnosti (npr. izposoja 
kanujev, razvoj gostinske ponudbe ob rekreacijskih poteh, doživljajska vodenja), v)  vključitev občine 
Vrhnika v pobudi za umestitev na UNESCOV seznam svetovne dediščine: Klasični Kras in Ljubljanica. 
(1, O, MP) 

6.2.2. Ureditev plovnosti Ljubljanice za rečni šport in obvodni turizem: i) priprava strokovnih podlag, 
režimov in odloka z upoštevanjem lastniških, naravovarstvenih, prometnih,  varnostnih, turistično-
rekreacijskih in drugih vidikov ter vključevanjem ustreznih deležnikov, ii) opredelitev 
vstopno/izstopnih mest, iii) fazno izvajanje. (1, R, U) 

6.2.3. Outdoor produkt (Aktivna Vrhnika): i) spodbujanje razvoja spremljajoče vodniške ponudbe in 
programov, ii) vključevanje in spodbujanje razvoja turistične ponudbe na podeželju, iii)  oblikovanje 
prepoznavnejšega dogodka, skupaj s partnerji iz področja športa. (3, O, MP). 

6.2.4. Kultura & Ivan Cankar (Kulturna Vrhnika): i) nadgradnja produkta, da bo primeren tudi za 
tuje obiskovalce, ii) posodabljanje Cankarjevih dnevov. (2, O, MP) 

6.2.5. Gastronomija, hrana in pijača (Okusna Vrhnika): i) sistematično sodelovanje in skupni 
projekti z gostinci, proizvajalci kave, piva, kmetijami, ii) razvoj doživetij, povezanih s kavo – 
DESTINACIJA KAVE, iii) nadgradnja Festivala kave. (1, O, MP) 

6.2.6. »Odlično je, Vrhniško je«: i) preveritev izvedljivosti za preoblikovanje v kolektivno lokalno 
blagovno znamko za kulinarične in rokodelske izdelke, ii) vzpostavitev in upravljanje modela, iii) 
promocija, širjenje in uvajanje novih ponudnikov in novih segmentov, iii) povezovanje s produktom 
gastronomije, dogodki in tržnico. (2, O, MP) 
 

Območja izvajanja ukrepa: Občina Vrhnika  P  C                              Povezani ukrepi: 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1 
 

4.6.3 Ukrep 6.3: Upravljanje razvoja in trženja destinacije 
 
Usmeritev: Dosedanji načrten razvoj turizma v okviru ZIC kot destinacijske management organizacije se je 
izkazal kot uspešen, zato je smiselno obstoječo organiziranost in pristope le še nadgrajevati in odpravljati 
zaznane vrzeli. Ključne usmeritve na področju upravljanja destinacije v naslednjih letih so: 
- Ad hoc sodelovanje s ponudniki preoblikovati v rednejšo obliko ter bolje izkoristiti notranje sinergije ZIC 

s področjem kulture in turizma; 



VRHNIKA 2030 
STRATEGIJA TRAJNOSTNEGA RAZVOJA OBČINE VRHNIKA DO LETA 2030  69 

- Dvig kompetenc zaposlenih, partnerjev in vodnikov; 
- Nadaljnji razvoj digitalnih komunikacijskih orodij; 
- Krepitev medijske pojavnosti in selektivna promocija; 
- Sodelovanje s STO, destinacijo Ljubljana in Zeleni kras dvigniti na višjo raven; 
- Vstop v zeleno shemo slovenskega turizma in pridobitev položaj destinacije v destinacijski strukturi 

slovenskega turizma. 
 

Predvideni okvirni projekti in aktivnosti 
6.3.1. Vzpostavitev destinacijske skupine za skupno načrtovanje promocije, akcij, dogodkov ter 

usklajevanje razvoja doživetij, mikrodestinacij, javne in skupne turistične infrastrukture. (1, O, U) 
6.3.2. Usposabljanje in usmerjanje obstoječih in novih ponudnikov v kakovostno kulinarično 

ponudbo in nastanitvene zmogljivosti, skladno z usmeritvami zapisanimi v točki 6.1.5. (2, O, MP) 
6.3.3. Strateško pozicioniranje in uveljavljanje Vrhnike kot neodkrite destinacije na stičišču 

Ljubljanskega barja in krasa: i) izdelava nove strategije turizma, ii) aktivnejše in bolj vsebinsko 
sodelovanje s STO (študijske ture za novinarje in agente ...), Turizmom Ljubljana in destinacijo Zeleni 
Kras, iii) pridobiti formalni status samostojne destinacije v destinacijski organiziranosti slovenskega 
turizma in s tem neposreden dostop do razvojnih in promocijskih sredstev države in EU. (1, O, U) 

6.3.4. Trženje destinacije: i) nadgradnja obstoječe digitalne informacijsko-komunikacijske platforme in 
trženjskih orodij, ii) krepitev medijske pojavnosti in selektivni in ciljni pristop k promociji, iii) co-
branding akcije v sodelovanju z uveljavljenimi lokalnimi in regionalnimi blagovnimi znamkami (pr. 
Craft pivo, pražarna kave, TMS, Krajinski park Ljubljansko barje, Postojnska jama, Ljubljana.). (1, O, 
MP) 

6.3.5. Certifikat zelene destinacije: i) spodbujanje vstopa lokalnih partnerjev v okoljsko certificiranje, 
ii) vstop destinacije v Zeleno shemo slovenskega turizma. (3, O, MP) 

6.3.6. Lokalni vodniki in interpretatorji: i)) nadgradnja programa usposabljanja za lokalne vodnike in 
interpretatorje skladno z razvojem doživetij, ii) ciklično obnavljanje tečaja za lokalne vodnike. (2, O, MP) 
 

Območja izvajanja ukrepa: Občina Vrhnika  P  C                              Povezani ukrepi: 2.3, 5.1, 7.1 
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Slika 22 Ključni investicijski projekti na področju SC 6 Turistično močnejša zelena destinacija 
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4.7 Strateški cilj 7: Pametna, vključujoča in učinkovita 
občina 

 
Strategija 

- Povezujemo in izkoriščamo sinergije med javnimi ustanovami in izvajalci lokalnih programov. 
- Z digitalizacijo izboljšujemo dostopnost in učinkovitost občinskih storitev in javnih služb. 
- Dvigujemo kompetence zaposlenih v občinskih službah, še posebej razvojne in komunikacijske. 
- Krepimo vključevanje občanov v lokalno skupnost, razvoj in oblikovanje svojega lokalnega okolja. 
- Razvojno in interesno sodelujemo z drugimi občinami in nosilci znanja. 

 
Rezultat 
Strateški cilj 7 ima presečni značaj, saj njegovi ukrepi pospešujejo doseganje vseh tematskih ciljev. Z njim 
naslavljamo ključne vrzeli v delovanju celotnega ustroja občinskega javnega servisa. Tako bomo z boljšo 
koordinacijo in sodelovanjem med različnimi izvajalci javnih služb in programov ter s premišljenim 
digitaliziranjem upravnih postopkov, nadzora in upravljanja javne infrastrukture ter širjenjem ponudbe 
upravnih in oskrbnih storitev na daljavo povečali učinkovitost, dostopnost in transparentnost delovanja 
Občine Vrhnika. Začeto aktivno vključevanje občanov v spremljanje stanja okolja in razvojno načrtovanje 
bomo razširili in spodbujali tudi na drugih vsebinskih področjih in v vseh javnih zavodih. Prav zato bomo 
povečali razvojne, projektne, digitalne in komunikacijske zmogljivosti in veščine javnih služb in zaposlenih. 
Vse več projektov presega občinske meje, nekateri izzivi pa terjajo povsem nove pristope, zato bo Občina 
Vrhnika odprta za sodelovanje s sosednjimi in vsebinsko sorodnimi občinami, regijskimi in državnimi 
institucijami kakor tudi z agencijami, združenji, inštituti in podobnimi razvojnimi partnerji. Na ta način bomo 
usmerjali uresničevanje ostalih šestih trajnostnih ciljev v smeri pametne skupnosti ter se povzpeli višje po 
lestivici razvitosti in lestvici transparentnosti slovenskih občin. 
 

Kazalnik rezultata Enota Vir Izhodišče 2030 
Kr7.1 Zadovoljstvo občanov s splošno 
kakovostjo bivanja v občini (+ 10 %) 

Ocena 1–4 Anketa med občani, 
2021 

2,9 od 4 3,2 od 4 

Kr 7.2 Koeficient razvitosti občine Koeficient/ 
mesto med 
212 občinami 

MF, 2020–2021 1,12/38–42. 
mesto 

10 mest 
navzgor 

Kr 7.3 Koeficient transparentnosti  Inštitut Danes je nov dan, 2020 101. mesto do 20. mesto 

 

Zaveza javnih služb za  
vključujoče delovanje

10 % dvig zadovoljstva občanov s splošno 
kakovostjo bivanja (z 2,9 na 3,2 od 4)

10 mest višje na lestvici po indeksu 
razvitosti občin MF 

Med prvih 20 občin na lestvici 
transparentnosti in odprtosti občin

Strateški cilj 7
PAMETNA, 
VKLJUČUJOČA 
IN UČINKOVITA 
OBČINA

+
Razvojna ekipa za pametno občino
E-lokalna uprava in projekti pametne 
skupnosti 

+
Vsaj 3 nove aktivne oblike in orodja participacije 
občanov Participativni proračun  

+
Partnerstvo slovenskih občin z okoljskimi izzivi

Krepitev medobčinskega sodelovanja

Ukrep 7.1 
DIGITALIZIRAN, UČINKOVIT IN 
KOORDINIRAN JAVNI SERVIS

Ukrep 7.2 
OKREPLJEN DIALOG 
OBČINA-OBČANI

Ukrep 7.3  
RAZVOJNO IN INTERESNO 
POVEZOVANJE OBČINE
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Ukrepi 
Ukrep 7.1 Digitaliziran, učinkovit in koordiniran javni servis 
Ukrep 7.2 Okrepljen dialog občina – občani 
Ukrep 7.3 Razvojno in interesno povezovanje občine 
 

4.7.1 Ukrep 7.1: Digitaliziran, učinkovit in koordiniran javni servis 
 
Z ukrepom naslavljamo potrebo po povečanju sinergij med izvajalci javnih služb in programov v občini, 
pospešenem pristopu Občine Vrhnika k digitalni preobrazbi, okrepitvi razvojne funkcije in sodobnih 
kompetenc zaposlenih v vseh segmentih občinskih služb. (1, O, U) 
 
Pri tem izpostavljamo naslednje indikativne aktivnosti in projekte: 
 

- KOORDINACIJA  
o Redna letna formalna in neformalna srečanja ključnih oseb vseh dejavnosti občinskega 

javnega sektorja in krajevnih skupnosti 
o Področne koordinacije javnih zavodov in drugih izvajalcev javnih programov v občini za 

pripravo letnih programov in sprotno reševanje aktualnih tem 
- RAZVOJNE NALOGE 

o Postavitev razvojnega koordinatorja in tima za uresničevanje strategije  
o Krepitev razvojno-projektne službe Občine Vrhnika 
o Usposabljanje zaposlenih za nove kompetence: komuniciranje z javnostmi, digitalne 

tehnologije, moderiranje procesov, vodenje projektov, iskanje virov, novi poslovni modeli 
- DIGITALIZACIJA  

o Načrt in izvajanje digitalne preobrazbe občinskih lokalnih javnih storitev in upravnih 
postopkov (e-uprava) 

o Podpora ukrepom za uresničevanja konceptov Občine Vrhnika kot pametne skupnosti: 
§ Vključevanje v projekte pametnih mest za realizacijo ukrepov zelenega in 

digitalnega prehoda znotraj posameznih strateških ciljev. 
§ Podpora pobudam vrhniškega podeželja za vključitev v projekte pametnih vasi. 

o Povezovanje podatkov, informacijskih sistemov in njihovo upravljanje med zavodi 
- ZMANJŠEVANJE ADMINISTRATIVNIH OVIR ZA OBČANE IN PODJETNIKE v lokalnem javnem servisu 

o Sočasno z uvajanjem e-uprave  
 

4.7.2 Ukrep 7.2: Okrepljen dialog občina – občani 
 
Vključujoče delovanje je eno od temeljnih izhodišč razvojne vizije občine, grajenje sodelujoče občine pa 
zahteven in dolgoročen proces spreminjanja občine iz administrativnega ponudnika lokalnih storitev v 
moderatorja občinskega ekosistema. Občina Vrhnika je v preteklih letih vpeljala nekaj sodobnih načinov 
participacije (Vrhniški nos, razvojne ankete, delavnice, e-pobude ...), kar bo v prihodnje smiselno nadgrajevala 
na področjih, kjer je največji interes občanov. (1, O, U) 
 
Pri tem izpostavljamo naslednje indikativne aktivnosti in projekte: 
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- Vzpostavitev službe za komuniciranje in participacijo 
- Zasnova komunikacijskega načrta za koordiniran in usmerjen pristop različnih občinskih ustanov h 

komuniciranju in ozaveščanju ciljnih skupin na prepoznanih strateških področjih te strategije: 1.1.3, 
1.3.1, 2.1.1, 2.3.1, 3.1.4, 3.2.1, 5.1.2 in 5.2.1 

- Širitev komunikacijskih orodij, tematskih srečanj s prebivalci in področij vključevanja občanov v 
spremljanje razmer, dajanje mnenj o različnih rešitvah ...  

- Usposabljanje zaposlenih za komuniciranje, načinih ozaveščanja in sodelovanja z občani 
- Preučitev in zasnova učinkovitega modela participativnega proračuna 
- Vizualizacija in predstavljanje večjih investicijskih projektov, že od idejne faze 

 

4.7.3 Ukrep 7.3: Razvojno in interesno povezovanje občine 
 
Vse več projektov presega občinske meje, nekateri izzivi pa terjajo povsem nove pristope, zato bo Občina 
Vrhnika odprta za sodelovanje s sosednjimi in vsebinsko sorodnimi občinami, regijskimi in državnimi 
ustanovami kakor tudi z agencijami, združenji, inštituti in podobnimi razvojnimi partnerji. (1, O, U) 
 
Pri tem bomo zasledovali naslednje usmeritve:  
 

- Prednostna geografska območja sodelovanja 
o Sosednje občine in LAS območje 
o Ljubljana in Osrednja Slovenija (Ljubljanska urbana regija) 
o Krajinski park Ljubljansko barje 
o Območja občin matičnega krasa (destinacija Zeleni kras) 
o Razvojno in problemsko sorodne občine (npr. občine z izzivi sanacije okolja) 
o Partnerske občine  

 
- Prednostna interesna področja sodelovanja 

o Varstvo okolja, predvsem večja vloga lokalnih skupnosti pri reguliranju emisije v okolje 
o Vodooskrba 
o Turizem  
o Zgodovinska mesta in kultura (npr. občine največjih slovenskih literatov) 
o Sodobna medobčinska oz. regionalna prometna infrastruktura in trajnostna mobilnost  
o Ljubljansko barje 

 
- Prenos znanj in dobrih praks iz drugih okolij 

o Projektne pisarne 
o Konkretne rešitve za pametno skupnost 
o Muzejska in galerijska dejavnost 
o Kmetijstvo in diverzifikacija malih kmetij 
o Podjetniški ekosistem 

 
- Vzpostavljanje medobčinskih skupnih služb   
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5
OKVIR ZA IZVAJANJE IN 
SPREMLJANJE
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5  Okvir za izvajanje in spremljanje 
 

5.1 Organizacijski okvir 
 
Sprejetje in spreminjanje 
Strategijo trajnostnega razvoja Občine Vrhnika 2030 sprejme Občinski svet Občine Vrhnika.   
Konec leta 2025 ali pogosteje v obdobju veljavnosti razvojne strategije se priporoča izdelava vmesne ocene s 
poročilom o izvajanju. Če se ugotovi potreba po spreminjanju strateških ciljev oz. drugih bistvenih elementov 
strategije (večji poseg v ukrepe), župan/-ja predlaga novelacijo strategije, ki jo nato sprejme Občinski svet 
Občine Vrhnika. 
 
Izvajanje  
V pomoč pri izvajanju strategije je izdelan izvedbeni načrt, ki je v Prilogi 2. V njem so ukrepi okvirno finančno 
ovrednoteni, na projektni ravni pa je opredeljena stopnja prioritete, potencialni viri financiranja in okvirni 
terminski načrt. Izvedbeni načrt v projektnem delu predstavlja dinamičen dokument, zato ga na 
izvedbeni ravni nosilci lahko skladno s postavljenimi strateškimi cilji prilagajajo in 
dopolnjujejo z novimi projekti in aktivnostmi glede na nove okoliščine in spoznanja.  
 
Strategija trajnostnega razvoja Občine Vrhnika 2030 predstavlja okvir za pripravo vsakoletnega proračuna in 
načrta razvojnih programov, prek katerih se ukrepi operativno izvajajo. Občina Vrhnika usmeritve razvojne 
strategije smiselno upošteva tudi pri spreminjanju obstoječih oz. pripravi novih prostorskih aktov ter razvojnih 
in operativnih programov za posamezna področja svojega delovanja. 
 
Odgovornost za izvajanje in spremljanje  
Za izvajanje razvojne strategije je zadolžen/-a vsakokratni/-a župan/-ja z občinsko upravo ter javnimi zavodi in 
podjetji, katerih ustanoviteljica je Občina Vrhnika. V okviru občinske uprave in javnih služb se za vsako 
strateško področje določi odgovorna služba, ki opredeli in koordinira nosilce posameznih projektov oz. 
aktivnosti. Operativno je za spremljanje izvajanja zadolžen/-a koordinator/-ica strategije.  
 
Osnovo za spremljanje uresničevanja predstavljajo kazalniki rezultatov in izvedbeni načrt. Občina Vrhnika na 
svoji spletni strani na letni ravni objavlja podatke o realizaciji kazalnikov rezultatov in druge pomembne 
informacije o uresničevanju Strategije trajnostnega razvoja Občine Vrhnika 2030. 
 
Zagotavljanje ustreznih kadrov in projektnih ekip za vodenje razvojnega procesa kakor tudi zahtevnih 
investicijskih in mehkih inovacijskih projektov predstavlja pomembno tveganje za izvajanje strategije. V tem 
pogledu je nujno tekoče vlagati v razvoj kadrov – projektnih vodij tako znotraj občinske uprave kot tudi v javnih 
zavodih, javnih podjetjih ter drugih organizacijah, ki izvajajo lokalne programe. V izvajanje strategije naj se 
aktivneje vključijo vsi javni zavodi, LAS Ljubljansko barje in RRA LUR, v razvojne ekipe pa se v obliki praks, 
prenosa znanj in izrabe vseh potencialov smiselno angažirajo tudi zainteresirani občani, društva, lokalna 
podjetja in nevladne organizacije. 
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5.2 Finančni okvir 
 
Ocenjena vrednost 
Vrednost izvajanja ukrepov Strategije trajnostnega razvoja Občine Vrhnika 2030 za obdobje devetih let 
(2022–2030) je ocenjena na 78,5 mio. EUR. Ocenjena vrednost strategije oz. projektov je indikativno 
opredeljena na podlagi naslednjih predpostavk: 
 

- Za že načrtovane projekte so vrednosti povzete iz dostopne projektne dokumentacije ali sektorskih 
programov. 

- Za nove projekte so podane ocene na podlagi izkušenj s primerljivimi projekti. 
- Vse vrednosti odražajo stalne cene leta 2021. 
- V primeru projektov, ki so v pristojnosti RS oz. slednja nastopa kot investitor, je ocenjen le morebitni 

sofinancerski vložek občine. 
- Za mehke aktivnosti, ki se že danes financirajo iz tekoče porabe občinskega proračuna in so zanje 

predlagane le vsebinske ali upravljavske spremembe, smo predpostavili, da ne bodo dodatno 
posegle v tekočo in investicijsko porabo, zato jih finančno nismo vrednotili. 

 
Finančno se bo razvojna strategija izvajala prek umeščanja projektov v vsakokratni načrt razvojnih programov 
(NRP) proračuna Občine Vrhnika. 
 
Viri financiranja 
Projekti, katerih nosilec je Občina Vrhnika, se praviloma financirajo iz proračuna Občine Vrhnika, potencialnih 
zunanjih virov (EU, RS) ali drugih virov, in sicer: 
 
- Lastnih sredstev proračuna Občine Vrhnika (cca 5 mio. EUR razvojno-investicijskih sredstev letno in 

prenove programov v okviru obstoječih sredstev tekoče porabe); 
- Sredstev sofinanciranja s strani programov EU in RS za obdobje 2021–2027 in Načrta za okrevanje in 

odpornost po covidu-19 v letih 2021–2026, še posebej za potencialne upravičene namene: vsebine 
program LAS, pitna voda, odpadne vode, kulturna dediščina in trajnostni turizem, polnilnice za e-vozila, 
lokalne energetske skupnosti, trajnostna mobilnost, krožno gospodarstvo, digitalna transformacija občin 
in digitalne veščine prebivalstva, socialna in zdravstvena infrastruktura, vseživljenjsko učenje in podpora 
okrevanju po covidu-19); 

- Sredstev proračuna RS za sofinanciranje občinskih naložb (šport, zdravstveno-reševalna služba, šolstvo, 
kulturni evro ...) in državnih naložb (regionalne ceste, dom starejših ...); 

- Sredstev javnih skladov RS, kot so Podnebni sklad, Eko sklad, Fundacija za šport; 
- Sredstev proračunov drugih občin, kadar gre za medobčinske in regijske projekte (kolesarske povezave 

...); 
- Drugih sredstev javnih partnerjev (tržni prihodki javnih zavodov in služb) in zasebnih vlagateljev 

(investitorji v komunalno opremljanje poslovnih lokacij, skupni turistični projekti ...). 
 
Potencialni viri so opredeljeni na ravni projekta v priloženem izvedbenem načrtu. Pri opredeljevanju virov je 
bila upoštevana vsebinska skladnost projekta s potencialnim nacionalnim programom, kar bo nosilcem 
pomagalo pri odločanju o prednostni pripravi projektne dokumentacije posameznih naložbenih in mehkih 
projektov. Ocena finančnih virov ne upošteva elementa potencialne uspešnosti, saj na tej ravni načrtovanja 
slednje zaradi prevelikega števila neznank ni možno. V tem pogledu je ocena prihodnjih virov financiranja 
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optimistična, čeprav je upoštevana pričakovana nizka stopnja sofinanciranja za projekte v Zahodni Sloveniji (v 
povprečju 30–50 %). 
 
Spodnja tabela 2 prikazuje strukturo ocenjene vrednosti Strategije trajnostnega razvoja Občine Vrhnika 2030 
po strateških ciljih ter potencialnih virih financiranja. Na koncu tabele je podana še analiza oz. rekapitulacija 
vseh projektov po stopnji pomembnosti, ne glede na strateški cilj. Iz navedene analize in današnjega 
finančnega potenciala Občine Vrhnika ugotavljamo, da je strategija dosegljiva in izvedljiva. 

 

Tabela 2 Ocenjena indikativna vrednost strategije po tematskih področjih 

Št. Strateško področje/Ukrep SKUPAJ Občina EU/RS Drugo Delež 

SC1 ČISTO IN VARNO BIVALNO OKOLJE  17.262.665 10.821.333 1.862.500 4.578.833 21,7% 
1.1 ZMANJŠEVANJE OKOLJSKIH IN PODNEBNIH TVEGANJ 2.705.000 2.002.500 702.500 0 3,4% 
1.2 NADGRADNJA OKOLJSKE INFRASTRUKTURE 9.257.665 5.738.833 290.000 3.228.833 11,6% 

1.3 TRAJNOSTNO GOSPODARJENJE Z LOKALNIMI KOMUNALNIMI 
ODPADKI IN ENERGIJO  5.300.000 3.080.000 870.000 1.350.000 6,7% 

SC2 PROSTORSKO IN PROMETNO TRAJNOSTNO UREJENA OBČINA 19.505.000 16.932.000 2.573.000 0 24,5% 
2.1 PREHOD V ZELENO MOBILNOST 5.235.000 3.507.000 1.728.000 0 6,6% 
2.2 PRETOČNOST, VARNOST IN UMIRJANJE PROMETA 11.840.000 11.715.000 125.000 0 14,9% 
2.3 TRAJNOSTNO UREJANJE PROSTORA, NASELIJ IN KRAJINE 2.430.000 1.710.000 720.000 0 3,1% 
SC3 ZADOSTNE IN PRIVLAČNE STORITVE ZA VSE GENERACIJE 17.609.000 11.651.000 5.958.000 0 22,2% 

3.1 POVEČANJE PROSTORSKIH ZMOGLJIVOSTI IN KREPITEV LOKALNIH 
PROGRAMOV VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 7.364.000 5.159.000 2.205.000 0 9,3% 

3.2 MEDGENERACIJSKE SKUPNOSTNE STORITVE IN PROSTORI 1.765.000 1.177.000 588.000 0 2,2% 
3.3 DOSTOPNEJŠE SOCIALNO-VARSTVENE IN ZDRAVSTVENE STORITVE 8.480.000 5.315.000 3.165.000 0 10,7% 
SC4 AKTIVNA SKUPNOST 15.673.000 9.544.500 3.328.500 2.800.000 19,7% 
4.1 INFRASTRUKTURA ZA ŠPORT IN REKREACIJO 10.738.000 5.781.500 2.156.500 2.800.000 13,5% 
4.2 RAZNOVRSTNI PROGRAMI ZA PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA 485.000 412.000 73.000 0 0,6% 

4.3 OHRANJANJE LOKALNE IDENTITETE IN KULTURNE DEDIŠČINE 
(LOKALNI PROGRAM KULTURE) 4.450.000 3.351.000 1.099.000 0 5,6% 

SC5 GOSPODARSKO ODPORNEJŠA OBČINA 6.375.000 1.931.000 204.000 4.240.000 8,0% 
5.1 SPODBUJANJE INICIATIVE V TURIZMU IN KMETIJSTVU 700.000 620.000 80.000 0 0,9% 

5.2 PODJETNIŠKI EKOSISTEM – POSPEŠEVALNIK IDEJ IN TRAJNOSTNE 
PREOBRAZBE LOKALNEGA GOSPODARSTVA 370.000 246.000 124.000 0 0,5% 

5.3 POSLOVNE POVRŠINE ZA RAST LOKALNIH PODJETIJ 5.305.000 1.065.000 0 4.240.000 6,7% 
SC6 TURISTIČNO MOČNEJŠA ZELENA DESTINACIJA 2.225.000 1.006.000 624.500 594.500 2,8% 
6.1 CELOSTNA UREDITEV MIKRODESTINACIJ  1.315.000 405.000 390.000 520.000 1,7% 
6.2 RAZVOJ PRODUKTOV IN DOŽIVETIJ  400.000 200.000 185.000 15.000 0,5% 
6.3 UPRAVLJANJE RAZVOJA IN TRŽENJA DESTINACIJE 510.000 401.000 49.500 59.500 0,6% 
SC7 PAMETNA, VKLJUČUJOČA IN UČINKOVITA OBČINA 820.000 748.000 72.000 0 1,0% 
7.1 DIGITALIZIRAN, UČINKOVIT IN KOORDINIRAN JAVNI SERVIS 240.000 168.000 72.000 0 0,3% 
7.2 DIALOG OBČINA – OBČANI 500.000 500.000 0 0 0,6% 
7.3 RAZVOJNO IN INTERESNO POVEZOVANJE OBČINE 80.000 80.000 0 0 0,1% 
       
  VSE SKUPAJ 79.469.665 52.633.833 14.622.500 12.213.333 100% 
 Na leto (9 let) 8.829.963 5.848.204 1.624.722 1.357.037  
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Št. Strateško področje/Ukrep SKUPAJ Občina EU/RS Drugo Delež 

  PO PRIORITETAH           
 Prioriteta 1: nujno za uresničevanje ciljev 31.558.000 23.308.500 4.882.500 3.367.000 39,7% 
 Na leto (9 let) 3.506.444 2.589.833 542.500 374.111 4,4% 
 Prioriteta 2: pomembno za uresničevanje ciljev 41.321.665 25.105.833 7.394.500 8.821.333 52,0% 
 Na leto (9 let) 4.591.296 2.789.537 821.611 980.148 5,8% 
 Prioriteta 3: manj pomembno, se lahko preloži 6.590.000 4.219.500 2.345.500 25.000 8,3% 
 Na leto (9 let) 732.222 468.833 260.611 2.778 0,9% 

 

5.3 Analiza tveganj 
 
Izvajanje Strategije trajnostnega razvoja Občine Vrhnika 2030 bo skozi dolgo časovno obdobje podvrženo 
številnim dejavnikom tveganja, tako znotraj ustroja občine kot tudi s strani zunanjega okolja. V nadaljevanju 
opredeljujemo najpomembnejša tveganja in možne odzive Občine Vrhnika za preprečitev njihovega 
pojava ali zmanjšanje njihovih neželenih učinkov. Posamezne dejavnike tveganja smo ocenili glede na 
možnost pojavljanja po naslednji metodologiji: 
 

- ocena verjetnosti dogodka (VD) v razponu od 1 (najnižja) do 5 (najvišja), 
- ocena posledic (OP) v razponu od 1 (najnižja) do 5 (najvišja), 
- skupna ocena tveganja oz. skupna ocena kritičnega dejavnika uspeha: SOT = VD x OP. 

 
Skupna ocena tveganja za izvedbo razvojne strategije je 51 od 175 točk, kar pomeni nizko stopnjo tveganja. 
Za zmanjšanje tveganj bo treba največjo pozornost posvečati dejavnikom, katerih skupna ocena presega 10 
točk: kadri in finančni viri. 
 

Tabela 3 Analiza tveganj 

Tveganja Ukrepi za zmanjšanje tveganja VD OP SOT 
Tveganje 1: KADRI 
Obremenjenost obstoječih kadrov znotraj služb 
in ustanov občine z vsakodnevnimi nalogami 
Zagotavljanje razvojnih strokovnjakov za 
vodenje zahtevnejših projektov in uvajanje 
novih programov, povezovanje z zunanjim 
okoljem 
 

 
- Prerazporejanje kadrovskih virov znotraj obstoječih 

institucij in nalog; 
- Usposobitev projektnih vodij znotraj občinske 

uprave, javnih zavodov, podjetij in društev; 
- Aktivnejše povezovanje in izraba potencialov 

razvojnih agencij, še posebej RRA LUR in LAS Barje z 
zaledjem; 

- Vključevanje študentov v delo in prakso; 
- Vključevanje aktivnih upokojencev v projekte; 
- Angažiranje zunanjih strokovnjakov. 

 

3 4 12 

Tveganje 2: FINANČNI VIRI 
Tveganje znižanja zakonodajnega okvira 
financiranja občin in znižanja povprečnine 
Omejen dostop do EU virov in nižji delež 
sofinanciranja za občine Zahodne Slovenije 

- Optimizacija proračuna in tekoče porabe; 
- Osredotočanje na prioritetne projekte; 
- Povečanje lastnih prihodkov proračuna; 
- Iskanje alternativnih modelov financiranja določenih 

projektov (npr. večje vključevanje zasebnega 
sektorja ...). 

2 5 10 
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Tveganja Ukrepi za zmanjšanje tveganja VD OP SOT 
Makroekonomska nestabilnost v okolju 
(inflacija, rast gradbenih cen ...) 

- Kakovostna in pravočasna priprava projektne 
dokumentacije in gradbenih dovoljenj za vsa 
prednostna področja nove kohezijske politike in 
NOO; 

- Vstopanje Občine Vrhnika in njenih zavodov v 
partnerske projekte teritorialnega sodelovanja; 

- Bolj odprto in inovativno razmišljanje pri zasnovi 
projektov. 
 

Tveganje 3: ODVISNOST OD NALOŽB 
DRŽAVE 
Razvoj občine je na nekaterih področjih zelo 
odvisen od vlaganj RS, predvsem v prometno 
infrastrukturo (ceste, kolesarske povezave, 
poplavna varnost) in infrastrukturo za starejše 
Prelaganje odločitev in izvedbe državnih naložb 
lahko časovno preloži doseganje zastavljenih 
ciljev na področju prehoda v trajnostno 
mobilnost in dolgoživo in medgeneracijsko 
povezano skupnost 
 

- Tesno sodelovanje z ministrstvi in institucijami v fazi 
prostorskega in finančnega načrtovanja; 

- Neprestano sledenje spremembam posameznih 
sektorskih politik in državnim NRP-jem; 

- Spremljanje napredka državnih služb v postopkih 
projektiranja, pridobivanja zemljišč in dovoljenj za 
posege v prostor. 
 

3 3 9 

Tveganje 4: LOKALNE VOLITVE  
Obdobje veljavnosti strategije pokriva dve 
mandatni obdobji občinskega sveta in 
župana/županje, kar lahko vpliva na 
spreminjanje postavljenih razvojnih prioritet. 
 

- Vključevanje občinskih svetnikov oz. svetniških 
skupin v proces priprave, spremljanja in izvajanja 
strategije; 

- Možnost novelacije razvojne strategije. 

2 4 8 

Tveganje 5: PARTICIPACIJA IN 
SODELOVANJE 
Pomanjkanje kompetenc, resursov in orodij za 
širše angažiranje in vključevanje lokalnega 
prebivalstva in koordiniranje in sodelovanje 
deležnikov v razvoju. 

- Razvoj novih (tudi digitalnih) orodij in načinov 
participacije; 

- Okrepitev služb za vključevanje in sodelovanje z 
občani in deležniki; 

- Usposabljanje javnih služb za participativno vodenje 
politik in procesov; 

- Novim ciljnim skupinam prilagojeni pristopi. 
 

3 2 6 

Tveganje 6: DOLGOROČNOST 
NAČRTOVANJA – SPREMEMBE 
Razvojna strategija velja 9 let. V tako dolgem 
obdobju načrtovanja lahko podleže številnim 
nepredvidljivim notranjim in zunanjim 
vplivom. 

- Tekoče spremljanje in usmerjanje razvojne strategije 
glede na trende; 

- Kakovostna in premišljena zasnova izvedbenih 
projektov; 

- Doseganje sinergij med projekti; 
- Dopolnjevanje seznama projektov; 
- Novelacija razvojne strategije. 

 

3 2 6 

Skupaj 51/175 
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6
VIRI IN OKRAJŠAVE
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6 Viri in okrajšave 
 
 

Viri in literatura 
 

1. Celostna prometna strategija Občine Vrhnika, LUZ, d.d., in RRA LUR, Ljubljana, marec 2017. 
2. Evidentirani projekti za LUR, RRP LUR 2021–2027. 
3. Izhodišča za spremembe in dopolnitve OPN Vrhnika, Ureditev doživljajskega parka Argonavti, LUZ 

d.d., oktober 2019. 
4. Informacija o poslovanju gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in zadrug v 

Osrednjeslovenski regiji v letu 2020, AJPES. 
5. Izdelava demografskih projekcij za občino in naselje Vrhnika (poročilo za projekt), prof. dr. Jože 

Sambt, maj 2020.  
6. Lokalni energetski koncept občine Vrhnika, ZRMK, maj 2016. 
7. Načrt preskrbe z zemljišči v občini Vrhnika, Lučka, okoljske in prostorske študije, Vanja Šendliger 

s.p., Ig, oktober 2020. 
8. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vrhnika (Ur. l. RS št. 27/2014 s spremembami). 
9. Poročilo za projekt Izdelava demografskih projekcij za občino in naselje Vrhnika, prof. dr. Jože 

Sambt, univ. dipl. ekon., Ljubljana, 19. 5. 2020. 
10. Poslovna poročila javnih zavodov in služb Občine Vrhnika. 
11. Program izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za leto 2021–2024, 

Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o, december 2020. 
12. Rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2022. 
13. Sprememba proračuna Občine Vrhnika za leto 2022, Naš časopis, št. 496, 27. 9. 2021. 
14. Spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta za prenovo mestnega jedra 

Vrhnike (del Tržaška cesta–Cankarjev trg), Studio Formika, št. 2019/09, november 2019. 
15. Strategija trženja Vrhnike kot turistične destinacije 2016–2020, ZIC, marec 2016. 
16. Strateški načrt Javnega zavoda Tehniški muzej Slovenije za obdobje 2020 – 2024, Natalija Polenec, 

22. 1. 2020. 
17. Strateški načrt Cankarjeve knjižnice Vrhnika za obdobje 2022-2026. 
18. Strateški načrt javnega zavoda »Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika«  na 

področju kulture (2015-2019). 
19. Variantne rešitve odvajanja in čiščenja komunalne odpadke vode v Občini Vrhnika, Aquaplant, 

zelene tehnologije, d.o.o., Sevnica, november 2020. 
20. Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Ur. l. RS št. 77/07 s spremembami). 
21. Zero waste strategija občin Borovnica, Log – Dragomer – Vrhnika. Pregled stanja na področju 

ravnanja z odpadki in Zaveza občin na poti do družbe brez odpadka za obdobje 2021–2030, 
Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o., maj 2021. 
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Okrajšave 
 

AC Avtocesta 
AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve 
AP Avtobusna postaja 
ARSO Agencija Republike Slovenije za okolje 
CKV Cankarjeva knjižnica Vrhnika 
ČN Čistilna naprava 
CŠ Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana 
CSD Center za socialno delo 
CZ Civilna zaščita 
DRSI Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo 
DRSV Direkcija RS za vode 
DUV Društvo upokojencev Vrhnika 
EU Evropska unija 
FŠ Fundacija za šport 
GD Gospodarske družbe 
GD Gasilsko društvo 
GJS Gospodarske javne službe 
JPP Javni potniški promet 
JSKD Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti 
JZ Javni zavod 
JZP Javno-zasebno partnerstvo 
KGZS Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
KMG Kmetijsko gospodarstvo 
KPLB Krajinski park Ljubljansko barje 
KPV Komunalno podjetje Vrhnika 
KS Krajevna skupnost 
KSS Kmetijsko svetovalna služba 
KVŠ Klub vrhniških študentov 
LAS Lokalna akcijska skupina znotraj Programa razvoja podeželja 
LEK Lokalni energetski koncept 
LPK Lokalni program kulture 
MF Ministrstvo za finance 
MKČN Male komunalne čistilne naprave 
MKGP Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
MKO Mešani komunalni odpadki 
MNZ Ministrstvo za notranje zadeve 
MOL Mestna občina Ljubljana 
MOP Ministrstvo za okolje in prostor 
MSP Mala in srednja podjetja 
MzI Ministrstvo za infrastrukturo 
NOO Načrt za okrevanje in odpornost 
NRP Načrt razvojnih programov 
NUSZ Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 
NVO Nevladna organizacija 
O Priložnosti (angl. Opportunities) 
OB Občina Borovnica 
OB Občina Logatec 
OBLD Občina Log – Dragomer 
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OI Območna izpostava 
OMDR Osebe z motnjami v duševnem razvoju  
OPN Občinski prostorski načrt 
OPPN Občinski podrobni prostorski načrt 
OPSI Odprti podatki Slovenije 
OŠ Osnovna šola 
OŠO Odprto širokopasovno omrežje 
OV Občina Vrhnika 
OVE Obnovljivi viri energije 
P+R Parkirišče po sistemu »parkiraj in se odpelji z javnim prevozom ali odkolesari« 
PD Planinsko društvo 
PLDP Povprečni letni dnevni promet 
PM Parkirna mesta 
PRP Program razvoja podeželja 
RS Republika Slovenija 
S Prednosti (angl. Strengths) 
SC Strateški cilj 
SOT Skupna ocena tveganja 
STO Slovenska turistična organizacija 
SURS Statistični urad Republike Slovenije 
SWOT  Analiza prednosti, slabosti, priložnosti in tveganj 
T Tveganja (angl. Threats) 
TD Turistično društvo 
TGP Toplogredni plini 
TMS Tehniški muzej Slovenije 
TOWS Strateška nadgradnja SWOT – analizira zunanje nevarnosti in priložnosti ter jih poveže z notranjimi 

prednostmi in slabostmi 
URE Učinkovita raba energije 
VD Verjetnost dogodka 
VFO Večletni finančni okvir EU 2021–2027 
VGC Večgeneracijski center 
VV Vrtec Vrhnika 
W Slabosti (angl. Weaknesses) 
ZDV Zdravstveni dom Vrhnika 
ZIC Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika 
ZRP Sistem zaščite in reševanja  
ZSST Zelena shema slovenskega turizma 
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7 Priloge 
7.1 Kazalniki razvojnega položaja Občine Vrhnika 2020 
 

  Kazalnik  Stanje 2010 Stanje 2020 (ali zadnji dostopni podatek) Indeks 2020/2010 
    Vir in leto Vrhnika Regija Slovenija Vir in leto Vrhnika Regija Slovenija Vrhnika 

2020/2010 
Regija 

2020/2010 
RS 

2020/2010 

1 Površina v km2 SURS, 2010 115 2.555 20.273 SURS, 2020 116 2.334 20.271 101 91 100 

2 Število naselij SURS, 2010 25 1.028 6.029 SURS, Portal gov.si, 2020 25 921 6.035 100 90 100 

3 Število hišnih številk SURS, 2010 3.961 106.358 529.642 SURS, 2018, H2; za OB 
GIS iObčina 4.232 109.600 555.881 107 103 105 

  Demografski kazalniki                       

4.1 Število prebivalcev 2008–2018 SURS, 2008, H2 15.602 516.249 2.022.629 SURS, 2018H2 17.071 543.964 2.070.050 109 105 102 

4.2 Število prebivalcev 2009–2019 SURS, 2009, H2 16.016 526.636 2.042.335 SURS, 2019H2 17.452 552.221 2.089.310 109 105 102 

4.3 Število prebivalcev 2010–2020 SURS, 2010, H2 16.147 531.811 2.049.261 SURS, 2020, H2 17.655 554.823 2.100.126 109 104 102 

4.3.1 Število prebivalcev, moški SURS, 2010, H2 7.970 260.629 1.014.716 SURS, 2020, H2 8.914 275.024 1.054.483 112 106 104 

4.3.2 Število prebivalcev, ženske SURS, 2010, H2 8.177 271.182 1.034.545 SURS, 2020, H2 8.741 279.799 1.045.643 107 103 101 

4.3.3 Delež moškega prebivalstva SURS, 2010, H2 49,4% 49,0% 49,5% SURS, 2020, H2 50,5% 49,6% 50,2% 102 101 101 

4.3.4 Delež ženskega prebivalstva SURS, 2010, H2 50,6% 51,0% 50,5% SURS, 2020, H2 49,5% 50,4% 49,8% 98 99 99 

4.3.5 Državljani RS SURS, 2010, H2 15.381 503.509 1.966.028 SURS, 2020, H2 16.116 502.396 1.937.590 105 100 99 

4.3.6 Tuji državljani SURS, 2010, H2 766 28.302,0 83.233 SURS, 2020, H2 1.539 52.427 162.536 201 185 195 

4.3.7 Delež tujih državljanov SURS, 2010, H2 4,7% 5,3% 4,1% SURS, 2020, H2 8,7% 9,4% 7,7% 184 178 188 

5 Gostota poselitve (preb./km2) SURS, 2010, H2 140 208,1 101 SURS, 2020, H2 153 237,7 104 109 114 103 

6 Skupni prirast na 1.000 prebivalcev SURS, 2010 10,6 6,7 1,6 SURS, 2020 5,0 1,9 6,2 47 28 388 

6.1 Naravni prirast na 1.000 prebivalcev SURS, 2010 3,3 4,4 1,8 SURS, 2020 -2 0,0 -2,5 -52 0 -139 
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  Kazalnik  Stanje 2010 Stanje 2020 (ali zadnji dostopni podatek) Indeks 2020/2010 
    Vir in leto Vrhnika Regija Slovenija Vir in leto Vrhnika Regija Slovenija Vrhnika 

2020/2010 
Regija 

2020/2010 
RS 

2020/2010 
6.2 Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev SURS, 2010 7,2 2,4 -0,3 SURS, 2020 6,7 1,9 8,7 93 79 -2.900 

7 Število prebivalcev, mlajših od 15 let SURS, 2010, H2 2.552 78.436 289.041 SURS, 2020, H2 3.011 88.434 316.657 118 113 110 

7.1 % prebivalcev, mlajših od 15 let Lasten preračun, 2010 15,8% 14,7% 14,1% Lasten preračun, 2020 17,1% 15,9% 15,1% 108 108 107 

8 Število prebivalcev, 15–64 let SURS, 2010, H2 11.288 369.375 1.421.013 SURS, 2020, H2 11.379 362.317 1.353.614 101 98 95 

8.1 % prebivalcev, 15–64 let Lasten preračun, 2010 69,9% 69,5% 69,3% Lasten preračun, 2020 64,5% 65,3% 64,5% 92 94 93 

9 Število prebivalcev, starejših od 65 let SURS, 2010, H2 2.307 84.000 339.207 SURS, 2020, H2 3.265 104.072 429.855 142 124 127 

9.1 % prebivalcev, starejših od 65 let Lasten preračun, 2010 14,3% 15,8% 16,6% Lasten preračun, 2020 18,5% 18,8% 20,5% 129 119 124 

10 Število prebivalcev, starejših od 80 let SURS, 2010, H2 630 20.832 82.611 SURS, 2020, H2 922 29.713 115.481 146 143 140 

10.1 % prebivalcev, starejših od 80 let Lasten preračun, 2010 3,9% 3,9% 4,0% Lasten preračun, 2020 5,2% 5,4% 5,5% 134 137 138 

11 Indeks staranja SURS, 2010, H2 90,4 107,1 117,4 SURS, 2020, H2 108,4 117,7 135,7 120 110 116 

12 Povprečna starost SURS, 2010, H2 39,9 40,7 41,6 SURS, 2020, H2 42 42,0 43,6 105 103 105 

13 Število gospodinjstev SURS, 2011 5.893 209.837 813.531 SURS, 2021 6.478 225.390 859.782 110 107 106 

13.1 Povprečna velikost gospodinjstva, število 
članov SURS, 2011 2,7 2,5 2,5 SURS, 2021 2,7 2,4 2,4 100 96 96 

13.2 Povprečno število otrok v družinah z otroki SURS, 2011 1,64 1,6 1,56 SURS, 2021 1,64 1,61 1,56 100 101 100 

  Zaposlovanje in delovna mesta                       

14 Prebivalstvo, staro 15 let in več po sedežu 
prebivališča 

SURS, 2011 13.705 453.825 1.759.336 SURS, 2020 14.510 466.774 1.780.059 106 103 101 

14.1 Aktivni skupaj SURS, 2011 7.786 246.353 944.569 SURS, 2020 8.479 264.723 990.747 109 107 105 

14.2 Zaposleni SURS, 2011 6.962 222.692 835.776 SURS, 2020 7.950 245.415 911.111 114 110 109 

14.3 Brezposelni SURS, 2011 824 23.661 108.793 SURS, 2020 529 19.308 79.636 64 82 73 

14.4 Neaktivni skupaj SURS, 2011 5.919 207.472 814.767 SURS, 2020 6.031 202.051 789.312 102 97 97 

14.5 Učenci, dijaki in študentje SURS, 2011 1.504 55.348 182.882 SURS, 2020 1.267 50.860 146.487 84 92 80 

14.6 Upokojenci SURS, 2011 3.697 124.322 501.842 SURS, 2020 4.053 126.385 532.169 110 102 106 

14.7 Drugi neaktivni SURS, 2011 718 27.802 130.043 SURS, 2020 711 24.806 110.656 99 89 85 
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  Kazalnik  Stanje 2010 Stanje 2020 (ali zadnji dostopni podatek) Indeks 2020/2010 
    Vir in leto Vrhnika Regija Slovenija Vir in leto Vrhnika Regija Slovenija Vrhnika 

2020/2010 
Regija 

2020/2010 
RS 

2020/2010 

15 Delovno aktivno prebivalstvo po sedežu 
prebivališča (zaposleni) 

SURS, 2011 6.962 222.692 835.776 SURS, 2020 7950 245415 911.111 114 110 109 

15.1 Stopnja aktivnosti po sedežu prebivališča SURS, 2011 56,8% 54,3% 53,7% SURS, 2020 58,4% 56,7% 55,7% 103 104 104 

15.2 Stopnja delovne aktivnosti po sedežu 
prebivališča SURS, 2011 50,8% 49,1% 47,5% SURS, 2020 54,8% 52,6% 51,2% 108 107 108 

16 
Izobrazbena struktura delovno aktivnega 
prebivalstva, skupaj, po občini delovnega 
mesta (strukturni) 

SURS, 2010 175 220.475 818.975 SURS, 2020 223 243.975 891.227 127 111 109 

16.1 Delovno akt. preb. z OŠ ali manj SURS, 2010 32 30.270 123.631 SURS, 2020 27 18.782 79.138 84 62 64 

16.2 Delovno akt. preb. z VŠ ali več SURS, 2010 36 72.894 213.789 SURS, 2020 65 105.878 319.155 181 145 149 

16.3 Delež oseb, starih 15 let in več, brez izobrazbe 
(brez OŠ in nedokončana OŠ) Lasten preračun, 2010 18,29% 13,73% 15,10% Lasten preračun, 2020 12,11% 7,70% 8,88% 66 56 59 

16.4 Delež oseb, starih 15 let in več, z visoko 
izobrazbo Lasten preračun, 2010 20,57% 33,06% 26,10% Lasten preračun, 2020 29,15% 43,40% 35,81% 142 131 137 

17 Delovna mesta: delovno aktivno prebivalstvo 
po občini delovnega mesta SURS, 2010 4.045 271.008 835.039 SURS, 2020 4.661 315.718 888.918 115 116 106 

17.1 Delovna mesta/aktivno prebivalstvo Lasten preračun, 
2010/2011 58 122 100 Lasten preračun, 2020 59 129 98 101 106 98 

17.2 Zaposlene osebe (po občini delovnega mesta) SURS, 2010 3.410 250.318 747.194 SURS, 2020 3.893 289.859 794.623 114 116 106 

17.3 Samozaposlene osebe SURS, 2010 635 20.690 87.845 SURS, 2020 768 25.859 94.296 121 125 107 

17.4 Samozaposlene osebe (brez kmetov) SURS, 2010 514 17.392 59.824 SURS, 2020 653 23.379 73.051 127 134 122 

17.5 Samozaposleni – kmetje SURS, 2010 121 3.298 28.021 SURS, 2020 115 2.480 21.245 95 75 76 

18 Registrirana brezposelnost, število SURS, december 2010 841 23.653 110.021 ZRSZ, december 2020 636 4.307 87.283 76 18 79 

18.1 Registrirana brezposelnost, število SURS, december 2010 841 23.653 110.021 ZRSZ, november 2021 483 3.357 65.379 57 14 59 

18.2 Registrirana brezposelnost, stopnja SURS, december 2010 10,8% 9,7% 11,8% ZRSZ, december 2020 7,5% 8,1% 8,9% 69 84 75 

18.3 Registrirana brezposelnost, stopnja SURS, december 2010 10,8% 9,7% 11,8% ZRSZ, november 2021 5,7% 6,4% 6,7% 53 66 57 

  Gospodarstvo                       

19 Število gospodarskih družb AJPES, 2010 406 34.842 55.734 AJPES, 2020 496 29.272 68.125 122 84 122 

19.1 Število gospodarskih družb/1000 prebivalcev Lasten preračun 25,1 65,5 27,2 Lasten preračun 28,4 53,0 32,6 113 81 120 
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  Kazalnik  Stanje 2010 Stanje 2020 (ali zadnji dostopni podatek) Indeks 2020/2010 
    Vir in leto Vrhnika Regija Slovenija Vir in leto Vrhnika Regija Slovenija Vrhnika 

2020/2010 
Regija 

2020/2010 
RS 

2020/2010 
19.2 Skupni prihodki gospodarskih družb v mio € AJPES, 2010 v mio EUR 200,5 € 34,9 € €75.317,0 AJPES, 2020 v mio EUR 422,9 € 45,5 € €97.522,0 211 130 129 

19.3 Število zaposlenih AJPES, 2010 1.490 172.625 462.643 AJPES, 2020 2.581 196.461 509.700 173 114 110 

19.4 Dodana vrednost/zaposlenega v gospodarskih 
družbah AJPES, 2010 30.323 € 51.480 € 36.044 € AJPES, 2020 42.691 € 40.454 € 47.161 € 141 79 131 

20 Število samostojnih podjetnikov, aktivni AJPES, 2010 609  18.308  71.231 AJPES, 2020 428 12.572 50.834 70 69 71 

20.1 Število s.p./1000 prebivalcev Lasten preračun 37,7 34,4 34,8 Lasten preračun 24,5 22,8 24,3 65 66 70 

20.2 Skupni prihodki samostojnih podjetnikov v 
mio € AJPES, 2010 v mio EUR 43,8 € 1.100 € €4.854,0 AJPES, 2020 v mio EUR 38,0 € 1.093,4 € €4.775,00 87 99 98 

20.3 Število zaposlenih AJPES, 2010 465  10.753 50.336 AJPES, 2020 312 8.971 41.952 67 83 83 

20.4 Dodana vrednost/zaposlenega pri s.p. AJPES, 2010 26.813 € 28.237 € 26.747 € AJPES, 2020 36.126 € 36.067 € 34.091 € 135 128 127 

21 Število zadrug, aktivni AJPES, 2010 1 68 294 AJPES, 2020 5 98 411 500 144 140 

21.1 Število zadrug/1000 prebivalcev Lasten preračun 0,1 0,1 0,1 Lasten preračun 0,3 0,2 0,2 463 139 137 

21.2 Skupni prihodki zadrug v mio € AJPES, 2010 v mio EUR 0,2 € 92 € €736,0 AJPES, 2020v mio EUR 0,3 € 78 € €730,7 142 85 99 

21.3 Število zaposlenih AJPES, 2010 5 416 3.312 AJPES, 2020 7 277 2.761 140 67 83 

21.4 Dodana vrednost/ zaposlenega v zadrugi AJPES, 2010 29.737 € 23.431 € 23.536 € AJPES, 2020 28.581 € 31.909 € 32.210 € 96 136 137 

22 Povprečna mesečna neto plača na 
zaposlenega v EUR za mesec SURS, 2010 860 1.061 967 SURS, 2020 1.112 1.321 1.209 129 125 125 

23 Število poslovnih subjektov na 1000 
prebivalcev Lasten preračun 62,9 100,1 62,9 Lasten preračun 53,2 76,0 57,1 85 76 91 

  Turizem                        

24 Število ležišč – vsa (stalna + začasna) SURS, 2010 99 11.438 117.947 SURS, 2020, Vrhnika RNO 
02/22 386 24.744 182.827 390 216 155 

24.1 Hoteli in podobni nastanitveni obrati 
(penzioni, gostišča) SURS, 2010 99 5.418 48.339 SURS, 2020, Vrhnika RNO 

02/22 120 14.133 62.731 121 261 130 

24.2 Kampi in drugi objekti na prostem SURS, 2010 - 1.200 21.448 SURS, 2020, Vrhnika RNO 
02/22 200 - 32.816     153 

24.3 Število ležišč v ostalih nastanitvenih objektih SURS, 2010 - 4.820 48.160 SURS, 2020, Vrhnika RNO 
02/22 66 - 87.280     181 

25 Število vseh ležišč na prebivalca Preračun, 2010 0,01 0,02 0,06 Preračun, 2019  0,02 0,04 0,09 357 207 151 
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  Kazalnik  Stanje 2010 Stanje 2020 (ali zadnji dostopni podatek) Indeks 2020/2010 
    Vir in leto Vrhnika Regija Slovenija Vir in leto Vrhnika Regija Slovenija Vrhnika 

2020/2010 
Regija 

2020/2010 
RS 

2020/2010 
26 Prihodi turistov, število SURS, 2010 2.021 449.117 3.006.272 SURS, 2020 2.352 308.369 3.065.085 116 69 102 

27 Prenočitve turistov, število SURS, 2010 2.802 858.429 8.906.399 SURS, 2020 4.458 675.684 9.204.374 159 79 103 

28 Povprečna dolžina bivanja turistov v dnevih Preračun, 2010 1,39 1,91 2,96 Preračun, 2020 1,90 2,19 3,00 137 115 101 

29 Obiskovalci organiziranih vodenih tur 
(Cankarjeva hiša, drugo) - - - - ZIC, 2019 10.505 - -       

29.1 Obiskovalci organiziranih vodenih tur 
(Cankarjeva hiša, drugo) 

- - - - 
Poslovno poročilo ZIC, 
2020 (op. 2020 = leto 

epidemije c-19) 
2.355 - -       

30 Obisk spletne strani www.visitvrhnika.si - - - - Poslovno poročilo ZIC, 
2020  223.867 - -       

31 Število sledilcev Facebook/Instagram 
profila Visit Vrhnika 

- - - - Poslovno poročilo ZIC, 
2020  7 - -       

  Kmetijstvo in gozdarstvo                       

32 Število kmetijskih gospodarstev SURS, 2010 279 8.673 74.646 

SURS, Regija in SLO 2016, 
občina KSS za 2020; 

podatkov popisa kmetij za 
leto 2020 še ni 

247 7.621 69.902 89 88 94 

33 Število kmetij, ki so oddale vloge za 
subvencije 

 - - - KGZS – Kmetijsko 
svetovana služba za 2020 247 - -       

34 Število ekoloških kmetij s certifikati  - - 1.610 KGZS – Kmetijsko 
svetovana služba za 2020 31 - -       

35 Število kmetij, vključenih v KOPOP ukrepe 
(okoljske ukrepe) 

 - -  KGZS – Kmetijsko 
svetovana služba za 2020 62 - -       

36 Število glav velike živine (GVŽ) SURS, 2010 2.546 64.274 421.553 KGZS – Kmetijsko 
svetovana služba za 2020 2.623 - - 103     

37 Kmetijska zemljišča v uporabi v ha SURS, 2010 3.180 62.617 474.432 KGZS – Kmetijsko 
svetovana služba za 2020 2.623 - - 82     

37.1 Površina kmetijskih zemljišč v uporabi na 
kmetijsko gospodarstvo v ha Lasten preračun, 2010 11 7 6 Lasten preračun za 2020 11 - - 93     

38 Število nosilcev dopolnilnih dejavnosti 
(aktivni) 

 - - - AJPES, register 02/2022 22 - -       
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  Kazalnik  Stanje 2010 Stanje 2020 (ali zadnji dostopni podatek) Indeks 2020/2010 
    Vir in leto Vrhnika Regija Slovenija Vir in leto Vrhnika Regija Slovenija Vrhnika 

2020/2010 
Regija 

2020/2010 
RS 

2020/2010 
  Šport in rekreacija                       

39 Število pokritih/nepokritih športnih 
objektov 

Šport v številkah 2009 
do 2012, Zavod Planica 22 545 2.983 

Šport v številkah 2016 do 
2021, Zavod Planica, 11/ 
2021 (podatki za 2020) 

23 523 3.027 105 96 101 

39.1 Površina pokritih vadbenih prostorov v m2/1000 
prebivalcev 

Šport v številkah 2009 
do 2012, Zavod Planica 149 236 292 Isti vir 140 204 285 94 86 98 

39.2 Površina nepokritih vadbenih prostorov v 
m2/1000 prebivalcev 

Šport v številkah 2009 
do 2012, Zavod Planica 2.326 1.657 2.686 Isti vir 2.227 1.236 2.642 96 75 98 

40 Število športnih društev  - - - MNZ, Register društev, 
marec 2021 71 570 8.444       

41 Javna sredstva Programi športa v EUR na 
prebivalca (seštevek vseh programov) 

Pregled financiranja 
športa v RS v obdobju 
od leta 2001 do 2010 

14,2 - - 
Šport v številkah 2016 do 
2021, Zavod Planica, 11/ 
2021 (podatki za 2020) 

12,04 10,11 11,1 85     

42 
Število vadbenih ur v večnamenski 
dvorani A. M. Slomška, športni dvorani pri 
OŠ I. Cankarja in v Telovadnici Partizan 

Poslovno poročilo ZIC, 
2010 6.701 - - 

Poslovno poročilo ZIC, 
2020 (op. 2020 = leto 

epidemije c-19) 
4.321 - -       

  Kultura                       

43 Število aktivnih članov splošne knjižnice 
(zavod CKV) 

BibSiSt, 2010 7.077 148.177 504.354 BibSiSt, 2020 5.351 133.740 426.608 76 90 85 

44.1 Potencialni uporabniki knjižnice BibSiSt, 2010 23.640 548.058 2.086.541 BibSiSt, 2020 25.897 588.701 2.108.977       

44.2 Člani knjižnice glede na potencialnega 
uporabnika (prebivalci) Lasten preračun, 2010 0,30 0,27 0,24 Lasten preračun, 2020 0,21 0,23 0,20 69 84 84 

45 Temeljna zaloga knjig v knjižnici 
(knjižnična zbirka, brez e-virov) 

BibSiSt, 2010 118.707 2.616.832 10.521.989 BibSiSt, 2020 158.910 2.752.256 12.424.64
4 134 105 118 

45.1 Število enot knjižničnega gradiva na 
potencialnega uporabnika Lasten preračun, 2010 5,02 4,77 5,04 Lasten preračun, 2020 6,14 4,68 5,89 122 98 117 

46 Izposojeno knjižnično gradivo BibSiSt, 2010 288.793 7.794.763 24.477.097 BibSiSt, 2020 284.422 5.255.598 16.467.27
2 98 67 67 

46.1 Izposoja na člana Lasten preračun, 2010 40,8 52,6 48,5 Lasten preračun, 2019 53,2 39,3 38,6 130 75 80 
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  Kazalnik  Stanje 2010 Stanje 2020 (ali zadnji dostopni podatek) Indeks 2020/2010 
    Vir in leto Vrhnika Regija Slovenija Vir in leto Vrhnika Regija Slovenija Vrhnika 

2020/2010 
Regija 

2020/2010 
RS 

2020/2010 

47 Število enot kulturne dediščine - - - - 
Register nepremične 
kulturne dediščine, 

01/2021 
305 5.373 30.095       

47.1 Število kulturnih spomenikov državnega 
pomena  -  -  -  - Isti vir 2 118 324       

47.2 Število kulturnih spomenikov lokalnega 
pomena  -  -  -  - Isti vir 1 690 8.044       

48 Število enot javne kulturne infrastrukture  -  -  -  - Ministrstvo za finance, 
2020 5 - -       

49 Število društev 
MNZ, Register društev, 

marec 2021 112  - 17.130 MNZ, Register društev, 
marec 2021 157  - 23.993 140   140 

49.1 Od tega število kulturnih in umetniških 
društev 

MNZ, Register društev, 
marec 2021 19  - 2.480 MNZ, Register društev, 

marec 2021 26  - 4.085 137   165 

50 Število dogodkov v prostorih 
Cankarjevega doma Vrhnika 

Poslovno poročilo ZIC, 
2016 1.141  -  - 

Poslovno poročilo ZIC, 
2020 (op. 2020 = leto 

epidemije c-19) 
678  -  -       

51 Število obiskovalcev dogodkov v prostorih 
Cankarjevega doma Vrhnika 

Poslovno poročilo ZIC, 
2016 62.250  -  - Isti vir 17.919  -  -       

52 Število vpisanih abonmajev na sezono 
(skupaj odrasli, otroški) 

 -  -  -  - 
Isti vir (število vpisov, 

čeprav zardi c-19 predstav 
ni bilo) 

295  -  -       

53 Število kinopredstav  -  -  -  - Isti vir 198  -  -       

54 Število obiskovalcev muzejev in razstav  -  -  -  - ZIC, 2019 49.307  -  -       

54.1 Moja Ljubljanica  -  -  -  - ZIC, 2019 5.657  -  -       

54.2 Tehniški muzej Slovenije  -  -  -  - TM, 2019, SURS 2020 43.650  - 989.311       

  Vzgoja in izobraževanje                       

55 Število otrok s stalnim prebivališčem v 
občini, vključenih v vrtce  

SURS, 2009/2010 676 21.278 71.124 SURS, 2019/2020 836 25.187 87.708 124 118 123 

55.1 Otroci, vključeni v vrtec, po občini zavoda, vsa 
starostna obdobja SURS, 2009/2010 611 21.488 71.124 SURS, 2019/2020 865 26.209 87.708 142 122 123 
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  Kazalnik  Stanje 2010 Stanje 2020 (ali zadnji dostopni podatek) Indeks 2020/2010 
    Vir in leto Vrhnika Regija Slovenija Vir in leto Vrhnika Regija Slovenija Vrhnika 

2020/2010 
Regija 

2020/2010 
RS 

2020/2010 
55.2 Delež otrok, vključenih v vrtce, v šolskem letu SURS, 2009/2010 71,4% 76,3% 71,9% SURS, 2019/2020 1 1 1 120 110 113 

56 Število učencev v OŠ SURS, 2009/2010 1.235 42.108 160.252 SURS, 2019/2020 1.825 52.471 187.783 148 125 117 

57 Število dijakov po občini stalnega 
prebivališča 

SURS, 2009/2010 653 22.011 85.030 SURS, 2019/2020 614 18.402 72.738 94 84 86 

57.1 Število dijakov na 1.000 prebivalcev po občini 
stalnega prebivališča SURS, 2009/2010 40,5% 40,8% 41,50% SURS, 2019/2020 0 0 0 86 81 84 

58 Število študentov terciarnega 
izobraževanja 

SURS, 2009/2010 934 30.190 114.873 SURS, 2019/2020 637 19.954 76.728 68 66 67 

58.1 Število študentov terciarnega izobraževanja na 
1.000 prebivalcev po občini stalnega prebivališča Lasten preračun, 2010 58 57 56 Lasten preračun, 2020 36 36 37 62 63 65 

58.2 Število diplomantov terciarnega 
izobraževanja/1.000 prebivalcev  SURS, 2010 9,21 9,9 9,61 SURS, 2019 7 8 8 79 77 80 

  Socialno in zdravstveno varstvo                       

59 Institucionalne zmogljivosti za starejše: 
število mest po koncesiji 

 - - - 
Register kapacitet, Skupnost 
socialnih zavodov Slovenije, 

1. 1. 2021 
244 6.081 18.991       

60 Institucionalne zmogljivosti za starejše: 
število mest dnevnega varstva 

 - - - Isti viri 5 176 607       

61 Število uporabnikov pomoči na domu (na 
dan 31. 12.) 

Inštitut RS za socialno 
varstvo, Analiza izvajanja 
pomoči na domu, 2010 

13 - 6.575 
Inštitut RS za socialno varstvo, 

Analiza izvajanja pomoči na 
domu. Poročilo za leto 2020 

43 1627 8.207 331   125 

61.1 Število uporabnikov/prebivalca starejšega od 
65 let Lasten preračun 2010 0,6  - 1,9 Lasten preračun 2020 1,32 1,56 1,91 234   98 

61.2 Cena za uporabnika v delovniku, v EUR/h (na 
dan 31. 12.) 

Inštitut RS za socialno 
varstvo, Analiza izvajanja 
pomoči na domu, 2010 

4,5 4,3 4,42 
Inštitut RS za socialno varstvo, 

Analiza izvajanja pomoči na 
domu za leto 2020 

5,29  - 5,74 118   130 

61.3 Ekonomska cena v delovniku, v EUR/j (na  dan 
31.12) Isti vir 18,7 16,3 17,0 Isti vir 22,42  - 19,48 120   115 

62 Število opredeljenih pacientov/tim 
splošnega zdravnika (povprečje)  -  -  -  - ZZZS, 1. 1. 2022, lasten 

preračun 1.696 - -       
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  Kazalnik  Stanje 2010 Stanje 2020 (ali zadnji dostopni podatek) Indeks 2020/2010 
    Vir in leto Vrhnika Regija Slovenija Vir in leto Vrhnika Regija Slovenija Vrhnika 

2020/2010 
Regija 

2020/2010 
RS 

2020/2010 

62.1 Število opredeljenih količnikov/tim splošnega 
zdravnika (povprečje) 

    ZZZS, 1. 1. 2022, lasten 
preračun 2.294 - -       

63 Število opredeljenih pacientov/tim 
otroškega in šolskega zdravnika (povprečje)  -  -  -  - ZZZS, 1. 1. 2022, lasten 

preračun 1.425 - -       

63.1 Število opredeljenih količnikov/tim otroškega 
in šolskega zdravnika (povprečje)  -  -  -  - ZZZS, 1. 1. 2022, lasten 

preračun 2.465 - -       

64 Bolniška odsotnost, povprečno število 
koledarskih dni  -  -  -  - NIJZ, Zdravje v občini, 

2020 14 14 16       

65 Telesni fitnes otrok  -  -  -  - NIJZ, Zdravje v občini, 
2020 59 55 52       

66 Število obsojenih polnoletnih in 
mladoletnih oseb 

SURS, 2010 38 1526 8.423 SURS, 2020 13 941 5.007 34 62 59 

66.1 Obsojene polnoletne in mladoletne 
osebe/1.000 prebivalcev SURS, 2010 2,4 2,9 4,1 SURS, 2020 0,7 1,7 1,8 29 59 44 

67 Število stanovanj SURS, 2011 5.775 217.885 844.656 SURS, 2018 5.976 217.439 852.181 103 100 101 

67.1 Število naseljenih stanovanj SURS, 2011 4.875 177.130 670.127 SURS, 2018 5.130 178.199 680.005 105 101 101 

67.2 Število počitniških stanovanj SURS, 2011 144 2.884 20.740 SURS, 2018 136 2.489 19.896 94 86 96 

67.3 Število nenaseljenih stanovanj SURS, 2011 900 40.755 174.529 SURS, 2018 846 39.240 172.176 94 96 99 

68 Uporabna površina stanovanj v m2 SURS, 2011 498.982 16.852.439 67.261.768 SURS, 2018 522.475 17.148.944 68.933.57
5 105 102 102 

68.1 Povprečna velikost stanovanja v m2 SURS, 2011 86 77 80 Lasten preračun 87 79 81 101 102 102 

69 Število stanovanj v lasti občine  -  -  -  - Občina Vrhnika, 12/2021 93 - -       

  Promet                       

70 Dolžina državnih cest v km  MI-DRI, 2010 33,4 807,2 6.550,9 MI-DRI, 2020 33,4 745,1 6.540,4  100 92 100 

71 Dolžina javnih cest v lokalni pristojnosti v 
km MI-DRI, 2010 206,4 4.859,3 32.341,8 MI-DRI, 2020 206,1 4.474,6 32.290,7 100 92 100 

71.1 Od tega dolžina javnih kolesarskih poti v 
km (javne poti za kolesarje) MI-DRI, 2010 0,0 20,8 91,0 MI-DRI, 2020 3,7 26,1 179,0   125 197 
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  Kazalnik  Stanje 2010 Stanje 2020 (ali zadnji dostopni podatek) Indeks 2020/2010 
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2020/2010 
Regija 

2020/2010 
RS 

2020/2010 

72 Število osebnih avtomobilov/ 1.000 
prebivalcev SURS, 2010 540 524 518 SURS, 2019 550 535 556 102 102 107 

72.1 Povprečna starost osebnih avtomobilov SURS, 2010 8,2 7,6 8,2 SURS, 2019 9,9 9,5 10,2 121 125 124 

73 Število prometnih nesreč Nesreče AVP, 2010 171 5.611 20.065 Nesreče AVP, 2019 157 3.895 14.473 92 69 72 

74.1 
Povprečni letni dnevni promet na AC A1 
prometni odsek Brezovica–Vrhnika, števno mesto 
Drenov Grič 

DRSI, 2012 56.714 - - DRSI, 2019 67.061 - - 118     

74.2 
Povprečni letni dnevni promet na DC R2 
prometni odsek Brezovica–Vrhnika, števno mesto 
Drenov Grič 

DRSI, 2010 8.188 - - DRSI, 2019 7.815 - - 95     

  Prostor in varovanje naravnih virov                       

75 Delež površine NATURA 2000 območij  
MOP, ARSO, Delež 
območij N2000 po 

občinah, januar 2007 
46,85% - 35,53% 

SLOVENSKO OMREŽJE 
NATURA 2000 V ŠTEVILKAH, 

Matej Petkovšek, 2016 
51,1% 26,7% 37,46% 109   105 

76 Struktura namenske rabe prostora v ha     OPN Vrhnika (Ur. l. RS št. 
27/14 s spremembami) 11.569,7         

76.1 Površina gozdnih zemljišč po namenski 
rabi prostora v ha 

 -  -  -  - Isti vir 6.475,6  -  -       

76.2 Površina gozdnih zemljišč po namenski rabi 
prostora, %  -  -  -  - Isti vir 55,97%  -  -       

76.3 Površina kmetijskih zemljišč po namenski 
rabi prostora v ha 

 -  -  -  - Isti vir 3.923,2  -  -       

76.4 Površina kmetijskih zemljišč po namenski rabi 
prostora, %  -  -  -  - Isti vir 33,91%  -  -       

76.5 Površina stavbnih zemljišč po namenski 
rabi prostora v ha 

 -  -  -  - Isti vir 973,3%  -  -       

76.6 Površina stavbnih zemljišč po namenski rabi 
prostora, %  -  -  -  - Isti vir 8,4%  -  -       

76.7 Površina območij voda v ha  -  -  -  - Isti vir 91,5  -  -       

76.8 Površina območij voda, %  -  -  -  - Isti vir 0,79%  -  -       

76.9 Površina drugih zemljišč v ha  -  -  -  - Isti vir 106,2  -  -       
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  Kazalnik  Stanje 2010 Stanje 2020 (ali zadnji dostopni podatek) Indeks 2020/2010 
    Vir in leto Vrhnika Regija Slovenija Vir in leto Vrhnika Regija Slovenija Vrhnika 

2020/2010 
Regija 

2020/2010 
RS 

2020/2010 
76.10 Površina drugih zemljišč, %  -  -  -  - Isti vir 0,92%  -  -       

  Okoljsko-energetski kazalniki                       

77 Dolžina vodovodov v km  SURS, 2012  - 3.300 21.656 SURS, 2019; za OB – KPV, 
2020 103,19 3.172 33.596   96 155 

77.1 Število vodovodnih priključkov (za OV: število 
vodomerov) 

SURS, 2012, OV, KPV 
2010 4.427 87.957 466.461 SURS, 2019; Komunala, 

2019 4.725 87.223 481.061 107 99 103 

78 Prodana voda v m3 KPV, 2010 764.440  -  - KPV, 2020 838.460  -  110     

78.1 Dobavljena voda/ prebivalca v m3 SURS, 2010; Z OV: 
lasten preračun 47,3 57 41,2 SURS, 2020; Z OV: lasten 

preračun 47,5 42,1 40,5 100 74 98 

78.2 Povprečne vodne izgube na vodovodnem 
omrežju  -  -  -  - 

Poslovno poročilo, KPV, 
2020 (podatek za vse tri 

občine) 
25%  - 35%       

79 Mikrobiološka in kemijska ustreznost 
vode: % ustreznih vzorcev v letu spremljanja 

 -  -  -  - NIJZ SLO 2019; OV – KPV, 
2020 83%  - 91%       

80 Število okvar na vodovnem omrežju  -  -  -  - KPV, OV -2020 31,0         

81 Dolžina javne kanalizacije v km  -  -  -  - SURS, 2019; OV – KPV, 
2020 77,908 1.877 12.786       

81.1 Mešano omrežje  -  -  -  - KPV, 2020 14,343         

81.2 Sanitarno omrežje  -  -  -  - KPV, 2020 42,229         

81.3 Meteorno omrežje  -  -  -  - KPV, 2020 21,336         

82 Priključenost na javno kanalizacijo   -              

82.1 Število priključenih in število vseh objektov v 
občini  -  -  -  - 

SURS, 2020 (št. 
priključkov), OV  –KPV, 

2020 
2251/4331 67.258 414.808       

82.2 Delež priključenosti objektov na javno 
kanalizacijo  -  -  -  - KPV, 2020 51,97%  -  -       

82.3 Število priključenih in število vseh stalnih 
prebivalcev v občini  -  -  -  - KPV, 2020 10929/17034  -  -       
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  Kazalnik  Stanje 2010 Stanje 2020 (ali zadnji dostopni podatek) Indeks 2020/2010 
    Vir in leto Vrhnika Regija Slovenija Vir in leto Vrhnika Regija Slovenija Vrhnika 

2020/2010 
Regija 

2020/2010 
RS 

2020/2010 

82.4 Delež priključenosti stalnih prebivalcev na 
javno kanalizacijo  -  -  -  - Komunalno podjetje 

Vrhnika, 2020 64,16%  -  -       

82.5 Delež prečiščene odpade vode   -   
SURS, 2020, OV = % 

priključenosti prebivalcev, 
KPV, 2020 

64,16 57% 69%       

83 
Priključenost na javno kanalizacijo v 
občini v aglomeraciji Vrhnika–Sinja Gorica 
2019 

 -  -  -  -           

83.1 Število priključenih in število vseh objektov v 
občini  -  -  -  - KPV, 2020 2221/2475  -  -       

83.2 Delež priključenosti objektov na javno 
kanalizacijo  -  -  -  - KPV, 2020 89,74%  -  -       

83.3 Število priključenih in število vseh stalnih 
prebivalcev v občini  -  -  -  - KPV, 2020 10815/11566  -  -       

83.4 Delež priključenosti stalnih prebivalcev na 
javno kanalizacijo  -  -  -  - KPV, 2020 93,51%  -  -       

84 
Priključenost na javno kanalizacijo v 
aglomeraciji Log pri Brezovici 2019 (op. v 
občini Vrhnika je 27 % aglomeracije) 

 -  -  -  -           

84.1 Število priključenih in število vseh objektov v 
občini  -  -  -  - KPV, 2020 0/115  -  -       

84.2 Delež priključenosti objektov na javno 
kanalizacijo  -  -  -  - KPV, 2020 0,00%  -  -       

84.3 Število priključenih in število vseh stalnih 
prebivalcev v občini  -  -  -  - KPV, 2020 0/402  -  -       

84.4 Delež priključenosti stalnih prebivalcev na 
javno kanalizacijo  -  -  -  - KPV, 2020 0,00%  -  -       

85 Nastali komunalni odpadki v t SURS, 2010 np  863.877 SURS, 2020 7.134 306.635 1.026.010     119 

85.1 Nastali komunalni odpadki v kg/prebivalca SURS, 2010 np np 422 SURS, 2020 404 505 489     116 

86 Komunalni odpadki, zbrani z javnim 
odvozom (tone) 

SURS, 2010 5.716 222.724 796.413 SURS, 2020 6.590 206.388 745.782 115 93 94 

86.1 Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom 
v kg/prebivalca SURS, 2010 354 419 389 SURS, 2020 373 372 355 105 89 91 
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2020/2010 
RS 

2020/2010 
87 Odloženi komunalni odpadki v t SURS, 2010 1.990 152.993 562.722 SURS, 2020 123 13.824 65.683 6 9 12 

87.1 Odloženi komunalni odpadki v kg/prebivalca SURS, 2010 123 280 275 SURS, 2021 7 25 31 6 9 11 

88 Ločeno zbrani komunalni odpadki, % od 
nastalih 

SURS, 2010  -  - 92,2% SURS, 2022 92,4% 77,1% 72,7%     79 

89 Javna razsvetljava  -  -  -  -    -  -       

89.1 JR, obseg omrežja – zračni vodi v m  -  -  -  - KPV, 2020 7.724  -  -       

89.2 JR, obseg omrežja – zemeljski vodi v m  -  -  -  - KPV, 2020 79.963  -  -       

89.3 Javna razsvetljava, število svetilk, vse  -  -  -  - KPV, 2020 1.919  -  -       

89.4 Javna razsvetljava, število svetilk, skladnih z 
Uredbo  -  -  -  - KPV, 2020 1.824  -  -       

89.5 Delež ustreznih svetilk javne razsvetljave  -  -  -  - KPV, 2020 95%  -  -       

90 Poraba električne energije po svetilkah 
javne razsvetljave v kWh 

 -  -  -  - KPV, 2020 546.906  -  -       

90.1 Poraba električne energije v kWh/svetilko  -  -  -  - KPV, 2020 285  -  -       

91 Plinovodno omrežje, dolžina, km 
LEK OV, ZRMK, za leto 

2007 24  -  - KPV, 2020 40  -  - 166     

91.1 Plinovodno omrežje, število odjemalcev 
(aktivni priključki) 

LEK OV, ZRMK, za leto 
2007 732  -  - KPV, 2020 1.036  -  - 142     

91.2 Zasedenost omrežja glede na urne odjeme    -  - KPV, 2020 68%  -  -       

92 
Raba končne energije (normirana) po energentih 
za vse sektorje skupaj (gospodinjstva, javne stavbe, JR, 
podjetja) v MWH 

LEK OV, ZRMK, za leto 
2007 203.480  -  - LEK OV, ZRMK, za leto 

2014 171814  -  - 84     

92.1 ELKO, %  -  -  -  - Isti vir 15%  -  -       

92.2 Zemeljski plin, %  -  -  -  - Isti vir 12%  -  -       

92.3 Lesna goriva, %  -  -  -  - Isti vir 40%  -  -       

92.4 Utekočinjen naftni plin  -  -  -  - Isti vir 3%  -  -       

92.5 Električna energija  -  -  -  - Isti vir 29%  -  -       

92.6 Ostali viri  -  -  -  - Isti vir 2%  -  -       
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  Kazalnik  Stanje 2010 Stanje 2020 (ali zadnji dostopni podatek) Indeks 2020/2010 
    Vir in leto Vrhnika Regija Slovenija Vir in leto Vrhnika Regija Slovenija Vrhnika 

2020/2010 
Regija 

2020/2010 
RS 

2020/2010 

93.1 Specifična raba toplotne energije v 
gospodinjstvih v kWH/m2 

LEK OV, ZRMK, za leto 
2007 225  -  - Isti vir 205  -  - 91     

93.2 Specifična raba toplotne energije v stavbah 
v javni lasti v kWH/m2 

LEK OV, ZRMK, za leto 
2007 198  -  - Isti vir 111  -  - 56     

94 
Skupne emisije toplogrednih plinov v t 
CO2 (stanovanjski sektor, javni sektor, podjetja in 
ostale stavbe; op. brez prometa) 

 -  -  -  - Isti vir 38.364,00  -  -       

  Finančni in premoženjski potencial občine                      

95.1 
Ocena zadovoljstva občanov s kvaliteto 
življenja v občini, povsod ocene v razponu med 1 
(zelo nezadovoljen do 4 zelo zadovoljen) 

 -  -  -  - Isti vir 2,9  -  -       

95.2 Občutek varnosti  -  -  -  - Isti vir 3,2  -  -       

95.3 Možnosti za rekreacijo  -  -  -  - Isti vir 3  -  -       

95.4 Kakovost in dostopnost storitev  -  -  -  - Isti vir 2,9  -  -       

95.5 Odnosi v skupnosti  -  -  -  - Isti vir 2,9  -  -       

95.6 Možnosti za kulturno udejstvovanje  -  -  -  - Isti vir 2,8  -  -       

95.7 Kakovost okolja  -  -  -  - Isti vir 2,7  -  -       

95.8 Možnosti za podjetništvo  -  -  -  - Isti vir 2,4  -  -       

95.9 Možnosti za sodelovanje v lokalnem razvoju  -  -  -  - Isti vir 2,4  -  -       

95.10 Možnosti za zaposlitev  -  -  -  - Isti vir 2,2  -  -       

96 Koeficient razvitosti občine  -  -  -  - Ministrstvo za finance, 
2020-2021 1,12 - 1,00       

96.1 Mesto po koeficientu razvitosti občin  -  -  -  - Isti vir 38-42 - 213,00       

97 Prihodki proračuna Občine v mio EUR  -  -  -  - Zaključni račun Občine 
Vrhnika, 2020 16,0  -  -       

97.1 Finančni potencial v mio EUR (inv. odhodki)  -  -  -  - Isti vir 5,2  -  -       
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  Kazalnik  Stanje 2010 Stanje 2020 (ali zadnji dostopni podatek) Indeks 2020/2010 
    Vir in leto Vrhnika Regija Slovenija Vir in leto Vrhnika Regija Slovenija Vrhnika 

2020/2010 
Regija 

2020/2010 
RS 

2020/2010 

98.1 Število neizkoriščenih objektov v lasti OV  -  -  -  - Občina Vrhnika, 2021  
3 (Črni orel, 

Mulajeva hiša, 
Tržaška c. 23) 

 -  -       

98.2 Površina nezazidanih stavbnih zemljišč v 
lasti OV v ha 

 -  -  -  - Občina Vrhnika, 2021 12,2  -  -       

98.3 Površina gozdov v lasti OV v ha  -  -  -  - Občina Vrhnika, 2021 96,9  -  -       

98.4 Površina kmetijskih zemljišč v lasti OV v 
ha  -  -  -  - Občina Vrhnika, 2021 115,6  -  -       

99 Število veljavnih certifikatov 
odličnost/znakov kakovosti občine 

 -  -  -  - Občina Vrhnika, 2021 
(Zero Waste) 1  -  -       

100.1 Število izdanih številk lokalnega glasila Naš 
časopis na leto  -  -  -  - Poslovno poročilo ZIC, 

2020  11  -  -       

100.2 Skupna letna naklada lokalnega glasila Naš 
časopis na leto  -  -  -  - Poslovno poročilo ZIC, 

2020  148500  -  -       

101 Kazalnik transparentnosti slovenskih občin, 
skupaj točk/mesto med 212. občinami  -  -  -  - 

Raziskava inštituta Danes 
je nov dan, 2020, 

https://danesjenovdan.si/lestvica-
transparentnosti/ 

34,5 točk/ 101. 
mesto - 

34,9 
točk/212. 

mest 
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7.2 Izvedbeni načrt 
 
Izvedbeni načrt Strategije trajnostnega razvoja Občine Vrhnika 2030 predstavlja indikativen okvir za izvajanje načrtovanih projektov in aktivnosti, predstavljenih znotraj ukrepov. 
Izvedbeni načrt je pripomoček nosilcem pri izvajanju strategije. Gre za dinamičen del strategije, zato ga nosilci tekom izvajanja sproti smiselno dopolnjujejo, nadgrajujejo, prilagajajo 
in spreminjajo glede na nove okoliščine in spoznanja. 
 
Legenda 

 
R = Raven projekta  V = Vrsta projekta  P = Prioriteta  Skladnost z NRP OZ. OPN 

O Občinski 
 

I Investicijski  
1 Zelo pomemben projekt in nujen za dosego ciljev razvojnega 

programa 
 DA Skladen 

R Regijski  V Investicijsko vzdrževanje 2 Pomemben projekt za doseganje ciljev razvojnega programa  NE Ni skladen, treba ga je umestiti 

N Državni 
 

MP Mehki projekt  
3 Manj pomemben projekt, njegova izvedba se lahko odloži  NA Umestitev zaradi značaja 

aktivnosti/projekta ni potrebna 
Z Zasebni  TP Tekoča programska poraba Indikativno obdobje izvajanja  DA/NE Del aktivnosti/projekta je 

skladen, del ne in ga je treba še 
umestiti D Drugo 

 
U Organizacijski, sistemski, upravljavski 

O Obdobje načrtovanja (zasnove, prostorsko načrtovanje, projektiranje, 
lastniško-pravna razmerja in podobne aktivnosti) 

  

     X Obdobje izvajanja    

 
Za ostale okrajšave glej seznam okrajšav v Poglavju 5. 
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Šifra Strateško področje/ukrep/projekt oz. aktivnost P  Tip  Skladnost Ocenjena 
vrednost v 

EUR 

Viri  Indikativno obdobje  Potencialni vir  

 R V NRP OPN Občina EU/RS Drugo 2022-
2024 

2025-
2027 

2028-
2030 

Po 
2030 

1 2 3 

 SC1 ČISTO IN VARNO BIVALNO OKOLJE            17.262.665 10.821.333 1.862.500 4.578.833               

 1.1 ZMANJŠEVANJE OKOLJSKIH IN PODNEBNIH TVEGANJ           2.705.000 2.002.500 702.500 0               

1.1.1 ZELENA ZAVEZA: lokalni družbeni deležnikov deležnikov za okoljsko 
odgovorno delovanje  

1 O U NA NA 45.000 45.000 0 0 X X X 
    

1.1.2 PROAKTIVNO LOKALNO SPREMLJANJE STANJA OKOLJA IN PODNEBNIH 
SPREMEMB 

1 O U NA NA 90.000 45.000 45.000 0 X X X 
 

LIFE EU LAS  
 

1.1.3 KAMPANJE OKOLJSKEGA OZAVEŠČANJA, INFORMIRANJA IN LOKALNEGA 
DIALOGA  

1 O MP NA NA 180.000 90.000 90.000 0 X X X 
 

LIFE EU LAS  
 

1.1.4 ZAGOTAVLJANJE POPLAVNE VARNOSTI 
     

1.255.000 755.000 500.000 0 
       

1.1.4.1 Novelacija poplavne študije za območje celotne občine 2 O MP DA NA 75.000 75.000 
 

0 X 
      

1.1.4.2 Zmanjšanje poplavne ogroženosti na povodju potoka Bele 2 N I NE DA 1.000.000 500.000 500.000 0 O X 
  

EU NOO PRORAČUN RS 
 

1.1.4.3 Interventno čiščenje strug in brežin hudournikov na kritičnih točkah s strani 
OV ter opozarjanje upravljavca DRSV o potrebah na terenu 

1 N V NE DA 180.000 180.000 0 0 X X X X PRORAČUN R S 
 

1.1.5 DVIG PRIPRAVLJENOSTI IN OPREMLJENOSTI ZA NARAVNE, 
INDUSTRIJSKE IN DRUGE NESREČE 

     
950.000 950.000 0 0 

       

1.1.5.1 Posodabljanje reševalne in gasilske opreme ter nadgradnja zmogljivosti na 
celotnem območju občine, tudi v bolj oddaljenih KS  (npr. nakup gasilskih vozil, 
menjava opreme za civilno zaščito) 

1 O I DA NE 900.000 900.000 
 

0 X X X 
    

1.1.5.2 Gasilsko-reševalni center Vrhnika: preveritev izvedljivosti, in prostorske 
umestitve, vključno z logističnim mestom za izvajanje nalog in poligonom za 
izobraževanje enot ZRP 

3 O I NE DA 50.000 50.000 0 0 X 
      

1.1.6 OHRANJANJE BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI IN REALIZACIJA 
NADOMESTNIH HABITATOV 

3 R MP DA DA 135.000 67.500 67.500 0 X X X 
 

OP EU/RS 
2021–27  

EU LAS  LIFE 

1.2  NADGRADNJA OKOLJSKE INFRASTRUKTURE           9.257.665 5.738.833 290.000 3.228.833               

1.2.1 ZAGOTOVITEV DOLGOROČNO ZANESLJIVE VODOOSKRBE: Zagotavljanje 
kakovostne, zadostne in stalne vodooskrbe za vsa naselja in z OPN predvidene 
pozidave 

     
1.310.000 1.040.000 0 270.000 

       

1.2.1.1 Izdelava strategije dolgoročne vodooskrbe 1 R MP NA NA 40.000 40.000 
 

0 X 
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Šifra Strateško področje/ukrep/projekt oz. aktivnost P  Tip  Skladnost Ocenjena 
vrednost v 

EUR 

Viri  Indikativno obdobje  Potencialni vir  

 R V NRP OPN Občina EU/RS Drugo 2022-
2024 

2025-
2027 

2028-
2030 

Po 
2030 

1 2 3 

1.2.1.2 Zaščita obstoječih vodnih virov v sodelovanju s sosednjima občinama 
Borovnica, Logatec in MOP (uredba)  

1 N U NA NA 0,00 0 0 0 X X 
     

1.2.1.3 Raziskave novih vodnih virov na območju občine Vrhnika in rezervnega 
vodnega vira za območje OV: I) testna vrtina, ii) ureditev novega vodnega vira 

1 O I NE NE 1.000.000 1.000.000 0 0 O O X 
    

1.2.1.4 Uvajanje mehkih ukrepov za racionalno rabo vode 2 O MP NA NA 270.000 0 0 270.000 X X X 
    

1.2.2 OBNOVE IN NOVOGRADNJE VODOVODNEGA OMREŽJA  
     

3.000.000 2.000.000 200.000 800.000 
       

1.2.2.1 Obnove vodovodnega omrežja sočasno z izgradnjo kanalizacijskega omrežja 
(Sinja Gorica–Blatna Brezovica) 

1 O V DA DA 1.000.000 800.000 200.000 0 X X X 
 

EU NOO OP EU/RS 
2021–27  

 

1.2.2.2 Obnove in posodobitve vodohranov: i) Verd (druga celica), ii) Bevke 
(povečanje kapacitet) 

2 O I NE DA 400.000 400.000 0 0 O X X 
    

1.2.2.3 Novogradnje, obnove in povezave vodovodnih sistemov: Vrhnika–Zaplana, 
Vrhnika (Škof–Ščetinarna), zamenjava PVC Sinja Gorica–Blatna Brezovica 

2 O I NE DA 1.600.000 800.000 0 800.000 X X X 
 

EU NOO OP EU/RS 
2021–27  

 

1.2.3 NADGRADNJA OMREŽJA ZA ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA  
     

4.647.665 2.698.833 0 1.948.833 
       

1.2.3.1 Urejanje odvajanja in čiščenja odpadnih voda v aglomeracijah nad 2000 PE: 
i) Sinja Gorica (manjkajoči del), ii) Lesno Brdo (kot del aglomeracije Log pri B, 
glej sofinanciranje MKČN 1.2.3.3)) 

1 O I DA DA 120.000 120.000 
 

0 X 
      

1.2.3.2 Urejanje odvajanja in čiščenja odpadnih voda v aglomeracijah 500–2000 PE: 
i) Blatna Brezovica, ii) Bevke, iii) Drenov Grič 

2 O I DA DA 3.897.665 1.948.833 0 1.948.833 X X 
  

EU NOO OP EU/RS 
2021–27  

 

1.2.3.3 Urejanje odvajanja in čiščenja odpadnih voda v aglomeracijah 50–500 (Mala 
in Velika Ligojna) in ostala naselja izven aglomeracij: sofinanciranje MKČN 

2 O TP NE DA 630.000 630.000 0 0 X X X 
    

1.2.4 DIGITALIZACIJA UPRAVLJANJA IN NADZORA VODOVODNEGA IN 
KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA: i) posodobitev senzorike na vodohranih in 
prečrpališčih, ii) uvedba daljinskega odčitavanja vodomerov, iii) nadgradnja 
sistema za odkrivanje puščanj v omrežju. 

2 O U NE NA 300.000 0,00 90.000 210.000 X X X 
 

EU NOO OP EU/RS 
2021–27  

 

 1.3 TRAJNOSTNO GOSPODARJENJE Z LOKALNIMI KOMUNALNIMI ODPADKI 
IN ENERGIJO  

          5.300.000 3.080.000 870.000 1.350.000               

1.3.1 UVAJANJE KROŽNEGA GOSPODARJENJA Z LOKALNIMI KOMUNALNIMI 
ODPADKI 

     
2.675.000 1.400.000 25.000 1.250.000 
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Šifra Strateško področje/ukrep/projekt oz. aktivnost P  Tip  Skladnost Ocenjena 
vrednost v 

EUR 

Viri  Indikativno obdobje  Potencialni vir  

 R V NRP OPN Občina EU/RS Drugo 2022-
2024 

2025-
2027 

2028-
2030 

Po 
2030 

1 2 3 

1.3.1.1. Zbirni center Vrhnika: posodobitev, vključno s tehnologijo za drobljenje 
plastike 

2 O I NE DA 1.000.000 500.000 
 

500.000 X 
   

UGODEN 
KREDIT 

  

1.3.1.2 Modernizacija sistema zbiranja, eko otokov in odvoza odpadkov 1 O U NE DA 400.000 400.000 0 0 X X X 
    

1.3.1.3 Vrhnika brez odpadka – ZERO WASTE mehki ukrepi 1 O U NA NA 225.000 0 0 225.000 X X X 
    

1.3.1.4 Nadgradnja trgovine DEPO  3 O U NA NA 50.000 0 25.000 25.000 X X X 
 

EU LAS  EU LAS  
 

1.3.1.5 Predelava mulja iz ČN in MKČN občine Vrhnika (zapiranje snovnih tokov) 1 O I NE DA 1.000.000 500.000 
 

500.000 O X 
  

EU NOO OP EU/RS 
2021–27  

 

1.3.1.6 Evidentiranje in sanacija črnih odlagališč odpadkov 2 O V NE DA 200.000 100.000  100.000 X X X  EU LAS   

1.3.2 UČINKOVITO UPRAVLJANJE Z ENERGIJO IN KREPITEV ENERGETSKE 
SAMOZADOSTNOSTI 

     
1.965.000 1.315.000 650.000 0 

       

1.3.2.1 Novelacija Lek in spremljanje kazalnikov 3 O MP NA NA 20.000 20.000 0 0 
 

X 
     

1.3.2.2 Energetske sanacije obstoječih javnih objektov in uvajanje rabe OVE 
(vključno s sončnimi elektrarnami in hranilniki energije) pri novogradnjah OV: 
i) OŠ I. Cankarja, ii)  Športni park Vrhnika, iii) drugi projekti   

1 O I DA DA 1.000.000 350.000 650.000 0 X X X 
 

OP EU/RS 
2021–27  

EU NOO EKO SKLAD 

1.3.2.3 Učinkovita javna razsvetljava: uvajanje LED, optimizacije in senzorike za 
zmanjšanje rabe energije in svetlobnega onesnaževanja 

2 O V DA DA 900.000 900.000 0 0 X X X 
    

1.3.2.4 Plinovodno omrežje: i) izbor novega koncesionarja, ii) učinkovito upravljanje, 
zagotavljanje varnosti, zanesljivosti  in racionalnosti in iii) pospešitev 
priključevanja in zagotovitev razvoja omrežja 

2 O U NA DA 0 0 
 

0 X 
      

1.3.2.5 Spodbujanje prehoda na OVE v gospodinjstvih in podjetjih (vključno z mikro 
in skupnostnimi sončnimi elektrarnami in  hranilniki energije) ter daljinske 
sisteme ogrevanja v gospodinjstvih in podjetjih  

2 O U NA DA 45.000 45.000 0 0 X X 
     

1.3.2.5 Montaža filtrov za prašne delce na kurilne naprave: proučitev izvedljivosti, 
načina izvedbe in učinkovitosti ukrepa 

3 O U NA DA 
    

X 
      

 SC2 PROSTORSKO IN PROMETNO TRAJNOSTNO UREJENA OBČINA           19.505.000 16.932.000 2.573.000 0               

 2.1 PREHOD V ZELENO MOBILNOST           5.235.000 3.507.000 1.728.000 0               

2.1.1 NAČRTOVANJE IN OZAVEŠČANJE O TRAJNOSTNI MOBILNOSTI 
     

65.000 55.000 10.000 0 
       

2.1.1.2 Celostna prometna strategija (novelacija) in mobilnostni načrti za velike 
generatorje prometa (predvsem OŠ, zdravstveni dom ...) 

2 O MP NA DA 20.000 10.000 10.000 0 X 
   

OP EU/RS 
2021–27  

  

2.1.1.1 Sistematično ozaveščanje o pomenu trajnostne mobilnosti 2 O U NA DA 45.000 45.000 0 0 X X X X 
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Šifra Strateško področje/ukrep/projekt oz. aktivnost P  Tip  Skladnost Ocenjena 
vrednost v 

EUR 

Viri  Indikativno obdobje  Potencialni vir  

 R V NRP OPN Občina EU/RS Drugo 2022-
2024 

2025-
2027 

2028-
2030 

Po 
2030 

1 2 3 

2.1.2 ŠIRJENJE OMREŽJA ZA KOLESARJE IN PEŠCE 
     

3.485.000 1.905.000 1.580.000 0 
       

2.1.2.1 Državna kolesarska povezava Brezovica–Vrhnika–Logatec, Faza: Vrhnika–
Logatec 

2 N I NE DA 0 0 0 0 X X X 
 

OP EU/RS 
2021–27  

  

2.1.2.2 Regionalna kolesarska povezava R10 Horjul–Vrhnika–Borovnica (1. faza 
Vrhnika–Horjul, 2. faza. Vrhnika–Borovnica) – del Barjanskega kolesarskega 
omrežja  

2 N I DA DA 2.315.000 915.000 1.400.000 0 X X X 
 

OP EU/RS 
2021–27  

  

2.1.2.3 Ureditev varnih kolesarskih poti in hodnikov za pešce v mestnem središču, 
naseljih in do zaledja, vključno z urejanjem kolesarnic in druge opreme 

1 O V DA DA 900.000 720.000 180.000 0 X X X 
 

OP EU/RS 
2021–27  

  

2.1.2.4 Ukrepi za izboljšanje mobilnosti gibalno oviranih oseb 1 O V DA DA 135.000 135.000 0 0 X X X 
    

2.1.2.5 Ukrepi za urejanje in izboljšanje varnosti šolskih poti 1 O V DA DA 135.000 135.000 0 0 X X X 
    

2.1.3 NADGRADNJA JPP IN SISTEMA LOKALNE MIKRO-MOBILNOSTI  
     

1.290.000 1.215.000 75.000 0 
       

2.1.3.1 Lokalni javni prevozi 2 O TP NE NA 1.000.000 1.000.000 
 

0 X X X 
    

2.1.3.2 Urejanje in posodabljanje avtobusnih postajališč  2 O V NE DA 225.000 180.000 45.000 0 X X X 
 

EU LAS  
  

2.1.3.3 Nadgradnja Prostofera skladno z rastjo potreb 2 O TP NA NA 60.000 30.000 30.000 0 X X X 
 

EU LAS  
  

2.1.3.4 Pogoji za razvoj sistema souporabe vozil (angl. car-sharing), če bo zasebna 
iniciativa in povpraševanje 

3 O U NA DA 5.000 5.000 0 0 O 
      

2.1.4 LOKALNA PODPORA PREHODU V ELEKTRO MOBILNOST 
     

395.000 332.000 63.000 0 
       

2.1.4.1 Vzpostavitev in širjenje mreže javnega sistema za izposojo koles in e-koles  2 O I NE DA 240.000 192.000 48.000 0 X 
   

EU LAS  
  

2.1.4.2 Vzpostavitev pogojev za urejanje mreže polnilnic za električna vozila na 
javnih površinah 

2 O U NA DA 5.000 5.000 0 0 O 
      

2.1.4.3 Menjave službenih vozil občine in zavodov za hibridna in električna 3 O V DA NA 150.000 135.000 15.000 0 X X X 
 

EKO SKLAD 
  

 2.2. PRETOČNOST, VARNOST IN UMIRJANJE PROMETA           11.840.000 11.715.000 125.000 0               

2.2.1 POSODABLJANJE DRŽAVNE CESTNE INFRASTRUKTURE 
     

4.700.000 4.700.000 0 0 
       

2.2.1.1 Južna obvoznica Vrhnika (op. upoštevano samo občinsko sofinanciranje) 1 N I DA DA 2.100.000 2.100.000 0 0 X X 
     

2.2.1.2 Prestavitev državne ceste Vrhnika–Horjul: 1. faza po Kolodvorski (cilj 
razbremenitev centra) in 2. faza krožišče Lidl-POC (op. upoštevano samo 
občinsko sofinanciranje) 

1 N I NE DA 1.000.000 1.000.000 0 0 O X X 
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2025-
2027 

2028-
2030 

Po 
2030 

1 2 3 

2.2.1.3 Rekonstrukcija ceste Verd–Podpeč: i) strokovne podlage za spremembo OPN, 
projektiranje, ii) izvedba (op. upoštevano samo občinsko sofinanciranje) 

2 N I NE NA 1.100.000 1.100.000 0 0 O X X 
    

2.2.1.4 Obvoznica grad Bistra (op. upoštevano samo občinsko sofinanciranje) 3 N I NE NE 500.000 500.000 0 0 O X X 
    

2.2.2 POSODABLJANJE LOKALNE CESTNE INFRASTRUKTURE 
     

6.590.000 6.590.000 0 0 
       

2.2.2.1 Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in križišč skladno z oceno 
poškodovanosti in obremenjenosti (Cca 0,4 mio EUR/leto) 

1 O V DA DA 3.600.000 3.600.000 0 0 X X X 
    

2.2.2.2 Severna obvozna cesta (bivša Tankovska cesta, za razbremenitev Robove 
ulice) 

1 O I NE DA 1.500.000 1.500.000 0 0 O X X 
    

2.2.2.3 Dograditev lokalnih cest na območju bivšega Lika do J obvoznice 3 O I NE DA 700.000 700.000 0 0 O X X 
    

2.2.2.4 Obnove mostov 1 O V DA DA 500.000 500.000 0 0 X X X 
    

2.2.2.5 Preveritev možnosti vzpostavitve dodatnega mostu čez Ljubljanico  1 O I NE NE 20.000 20.000 0 0 O 
      

2.2.2.6 Ukrepi za umirjanje prometa skozi naselja, izboljšanje varnosti v prometu ter 
vzpostavljanje območij umirjenega prometa in peš con 

2 O TP NA DA 270.000 270.000 0 0 X X X 
    

2.2.3 AKTIVNA PARKIRNA POLITIKA 
     

550.000 425.000 125.000 0 
       

2.2.3.1. Nadgradnja parkirnih režimov, upravljanja in digitalizacije občinskih 
parkirišč in promocija rabe P+R 

1 O U NA DA 50.000 25.000 25.000 0 X 
   

EU NOO OP EU/RS 
2021–27  

 

2.2.3.1. Ureditev dodatnih parkirišč in prilagoditev režimov na območjih dnevnih 
zgostitev (Zdravstveni dom, središče Vrhnike, Retovje, območja šol in vrtcev ...), 
vključno s pridobivanjem investitorjev v parkirne garaže 

1 O I DA DA 500.000 400.000 100.000 0 X X 
  

EU LAS  
  

2.2.3.1. Vzpostavitev prostorskih pogojev za ureditev parkirišča za avtodome, če 
zasebna pobuda (PZA) 

3 O U NA DA 0 0 0 0 O 
      

 2.3 TRAJNOSTNO UREJANJE PROSTORA, NASELIJ IN KRAJINE           2.430.000 1.710.000 720.000 0               

2.3.1 TRAJNOSTNO PROSTORSKO NAČRTOVANJE 
     

590.000 505.000 85.000  
       

2.3.1.1 OPN: i) redne dopolnitve in spremembe OPN, ii) priprava strokovnih podlag 
za razvojno hitro spreminjajoča področja 

2 O MP DA DA 200.000 160.000 40.000 0 X X X 
 

EU TERIT./ 
CENTR. 

  

2.3.1.2 Sprejem načrtovanih OPPN-jev 1 O MP DA DA 300.000 300.000 
 

0 X X X 
    

2.3.1.3 Usmerjanje, izobraževanje in ciljno ozaveščanje javnosti, investitorjev in 
lastnikov nepremičnin v občini  

1 O U NA DA 90.000 45.000 45.000 0 X X X 
 

EU LAS  EU TERIT./ 
CENTR. 

 



VRHNIKA 2030 
STRATEGIJA TRAJNOSTNEGA RAZVOJA OBČINE VRHNIKA DO LETA 2030  106 

Šifra Strateško področje/ukrep/projekt oz. aktivnost P  Tip  Skladnost Ocenjena 
vrednost v 

EUR 

Viri  Indikativno obdobje  Potencialni vir  

 R V NRP OPN Občina EU/RS Drugo 2022-
2024 

2025-
2027 

2028-
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Po 
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2.3.2 UREJANJE NASELIJ IN ODPRTIH JAVNIH POVRŠIN 
     

1.720.000 1.145.000 575.000 0 
       

2.3.2.1 Prenova mestnega jedra Vrhnike (del Tržaška cesta–Cankarjev trg) 1 O I NE DA 1.000.000 500.000 500.000 0 O X X 
 

EU NOO KULTURNI 
EVRO 

 

2.3.2.2 Urejanje zelenih površin (parki, travniki, brežine Ljubljanice …) 2 O V DA DA 180.000 180.000 0 0 X X X 
    

2.3.2.3 Degradirane površine v javnem interesu: odkupi, ozelenjevanje in 
revitalizacija, kjer smiselno z vidika vzpostavljanja javnih funkcij prostora 

2 O V NE DA 270.000 270.000 0 0 X X X 
    

2.3.2.4 Ureditev pasjega sprehajališča, dodatnih košev in režimi za sprehajanje psov 3 O I NE DA 20.000 20.000 0 0 O X 
     

2.3.2.5 Zasnova in postopna izvedba celostne urbane opreme in urejanja odprtih 
javnih prostorov na podeželskem območju občine. 

3 O V NE DA 250.000 175.000 75.000 0 O X 
     

2.3.4 ZELENO BIVALNO OKOLJE SOSESK 
     

120.000 60.000 60.000 0 
       

2.3.4.1 Podpora zelenim akcijam sosesk 2 O MP NE DA 80.000 40.000 40.000 0 X X X 
 

EU LAS  
  

2.3.4.2 Skupnostni urbani vrtovi 2 O V NE DA 40.000 20.000 20.000 0 O X 
  

EU LAS  
  

 SC3 ZADOSTNE IN PRIVLAČNE STORITVE ZA VSE GENERACIJE           17.609.000 11.651.000 5.958.000 0               

3.1 POVEČANJE PROSTORSKIH ZMOGLJIVOSTI IN KREPITEV LOKALNIH 
PROGRAMOV VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 

          7.364.000 5.195.000 2.205.000 0               

3.1.1 ANALIZA POTREB ŠOLSKEGA IN VRTČEVSKEGA PROSTORA, VKLJUČNO Z 
GLASBENO ŠOLO IN ZUNANJIMI POVRŠINAMI 

1 O MP NE NA 10.000 10.000 0 0 X 
      

3.1.2 NALOŽBE V POSODABLJANJE OZ. PO POTREBI POVEČANJE PROSTORA 
VRTCEV, OSNOVNIH ŠOL IN GLASBENE ŠOLE, VKLJUČNO Z ZUNANJIMI 
POVRŠINAMI skladno z analizo iz 3.1.1  

2 O I NE DA/
NE 

7.000.000 4.900.000 2.100.000 0 O X X 
 

PRORAČUN RS 
  

3.1.3 UMIRJANJE IN UREJANJE PROMETA NA OBMOČJU ŠOL IN VRTCEV 1 O I DA DA 200.000 140.000 60.000 0 X X 
     

3.1.4 LOKALNE VSEBINE V VRTCE IN OŠ 2 O U NA NA 90.000 45.000 45.000 0 X X X X EU LAS  
  

3.1.5 NATEČAJ Z NAGRADAMI ZA NAJBOLJŠE DIPLOMSKE, MEGISTRSKE, 
DOKTORSKE IN RAZISKOVALNE NALOGE DIJAKOV IN ŠTUDENTOV 

2 O TP NE NA     X X X X EU LAS  
  

 3.2 MEDGENERACIJSKE SKUPNOSTNE STORITVE IN PROSTORI           1.765.000 1.177.000 588.000 0               

3.2.1 KOORDINIRAN SKUPEN VEČGENERACIJSKI LOKALNI PROGRAM za 
prostočasno učenje, pomoč in druženje različnih generacij in socialno aktivacijo 
ranljivih skupin  

2 O U NA NA 45.000 45.000 0 0 X X X 
    

3.2.2 ROKODELC: Rokodelski dom kot večgeneracijski skupnostni center  1 O I NE DA 1.000.000 700.000 300.000 0 X 
   

PRORAČUN RS OP EU/RS 
2021–27  

KULTURNI 
EVRO 
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2030 
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3.2.3 VSEŽIVLJENJSKO in VEČGENERACIJSKO IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH V 
VSEH ŽIVLJENJSKIH OBDOBJIH 

2 O TP NA NA 360.000 180.000 180.000 
 

X X X 
 

OP EU/RS 
2021–27  

  

3.2.5 MLADINSKA POLITIKA: ) priprava strategije za mlade ii) podporo vsebinam in 
programom mladinskim organizacijam, iii)  podpora obuditvi in zagonu 
Mladinskega sveta Vrhnika,  iv) mladinski center: vzpostavitev pogojev za 
delovanje, če se izkaže smiselno in potrebno. 

2 O TP NA NA 360.000 252.000 108.000 0 X X X 
 

OP EU/RS 
2021–27  

  

3.3 DOSTOPNEJŠE SOCIALNO-VARSTVENE IN ZDRAVSTVENE STORITVE ZA 
VSE 

          8.480.000 5.315.000 3.165.000 0               

3.3.1 IZBOLJŠANJE DOSTOPNOSTI DO ZDRAVSTVENIH STORITEV (1) 
     

1.680.000 930.000 750.000 0 O X X 
 

PRORAČUN RS 
  

3.3.1.1 Razvoj in širitev osnovne dejavnosti primarnega zdravstva 1 O U NA NA 0 0 0  X X X 
 

PRORAČUN RS 
  

3.3.1.2 Razvoj preventivnih programov in celovit skupnostni pristop vseh deležnikov  2 O TP NA NA 90.000 90.000 0,00  X X X 
    

3.3.1.3 Ohranitev in nadaljnji razvoj službe Nujne medicinske pomoči na Vrhniki za 
območje treh občin 

1 N U NA NA 0 0 0  X X X  PRORAČUN RS   

3.3.1.4 Prvi posredovalci 2 O MP NA NA 90.000 90.000 0,00  X X X     
3.3.1.5 Širitev prostorskih zmogljivosti Zdravstvenega doma Vrhnika na obstoječi 

lokaciji (dodatni zdravstveni in parkirni prostori) 
1 O I NE NE 1.500.000 750.000 750.000  O X X  PRORAČUN RS   

3.3.2 VARNO LOKALNO OKOLJE ZA STAREJŠE 
    

  4.920.000 2.920.000 2.000.000 0 
       

3.2.3.1  Širitev mreže pomoči na domu in uvajanje drugih novih oblik storitev na 
domu, oskrbe na daljavo skladno in širitev ponudbe prevozov Prostofer za 
starejše in gibalno ovirane  

1 O TP NA NA 900.000 900.000 0 0 X X X 
    

3.2.3.2  Enota DUV na Stari Vrhniki: i) enota za dnevno varstvo starejših, ii) dodatne 
enote institucionalnega varstva oseb z demenco 

1 N I NA DA 0 0 0 0 X 
   

PRORAČUN RS 
  

3.2.3.3 Celostna prenova notranjih prostorov DSO VRHNIKA in ureditev skupnih 
prostorov 

1 N I NA DA 0 0 0 0 X 
   

PRORAČUN RS 
  

3.2.3.4 »Medgeneracijska hiša«: proučitev izvedljivosti vzpostavitve novih oblik 
medgeneracijskega bivanja starejših in mlajših generacij na enem mestu 

3 O I NE NE 4.000.000 2.000.000 2.000.000 0 
 

O X 
 

PRORAČUN RS 
  

3.2.3.5 Varovana stanovanja za starejše 3 D U NA DA 20.000 20.000 
 

0 O 
      

3.2.3.6 Informacijska točka s prostovoljsko medgeneracijsko mrežo za pomoč 
starejšim in njihovim svojcem. 

2 O MP NE NA     O X X 
 

OP EU/RS 
2021–27 

EU LAS 
 

3.3.3 SOCIALNA INFRASTRUKTURA 
     

260.000 185.000 75.000 0 
       



VRHNIKA 2030 
STRATEGIJA TRAJNOSTNEGA RAZVOJA OBČINE VRHNIKA DO LETA 2030  108 

Šifra Strateško področje/ukrep/projekt oz. aktivnost P  Tip  Skladnost Ocenjena 
vrednost v 

EUR 

Viri  Indikativno obdobje  Potencialni vir  

 R V NRP OPN Občina EU/RS Drugo 2022-
2024 

2025-
2027 

2028-
2030 

Po 
2030 

1 2 3 

3.3.3.1 Proučitev potreb in možnosti ureditve začasnih nastanitev (bivanjskih enot) 
za ranljive skupine, vključno z invalidi  

2 O I NA DA 150.000 75.000 75.000 0 O X 
  

OP EU/RS 
2021–27  

  

3.3.3.2 Zagotavljanje zadostnih prostorov za skladišča humanitarnih društev. 3 O U NE DA 20.000 20.000 0 0 X X X 
    

3.3.3.3 Izboljšanje dostopnosti za osebe z ovirami  2 O V DA DA 90.000 90.000 0 0 X X X 
    

3.3.3.4 Podpora pobudam za uveljavitev statusa občine prijazne ranljivim skupinam  2 O V NE NA 
    

O X 
     

3.3.4 OBČINSKA NEPROFITNA STANOVANJA: i) ohranjanje obsega in vzdrževanje 
za dvig standarda stanovanj, ii) preveritev pogojev in novi javni razpisi, iii) 
podpora pilotnim projektom in proučitev ukrepov, ki izboljšujejo dostopnost 
mladih OV do prvega stanovanja 

2 O V DA DA 900.000 900.000 0 0 X X X 
 

PRORAČUN RS EU NOO 
 

 SC4  AKTIVNA IN PRIPADNA SKUPNOST           15.673.000 9.544.500 3.328.500 2.800.000               

 4.1 INFRASTRUKTURA ZA ŠPORT IN REKREACIJO           10.738.000 5.781.500 2.156.500 2.800.000               

4.1.1. CELOSTNA UREDITEV ŠPORTNEGA PARKA VRHNIKA  
     

9.500.000 4.900.000 1.800.000 2.800.000 
       

4.1.1.1 Zunanje športne površine  1 O I DA DA 600.000 420.000 180.000 0 X 
   

FUNDACIJA ZA 
ŠPORT 

  

4.1.1.2 Bazen 2 O I DA DA 3.500.000 700.000 
 

2.800.000 O X 
  

ZASEBNI 
  

4.1.1.3 Večnamenska športna dvorana  1 O I DA DA 3.000.000 2.100.000 900.000 0 X X 
  

PRORAČUN RS 
 

UGODEN 
KREDIT 

4.1.2.4 Obnova atletskega stadiona in velikega nogometnega igrišča ter 
spremljajočih tehničnih prostorov 

2 O V DA DA 2.400.000 1.680.000 720.000 0 O X 
  

FUNDACIJA ZA 
ŠPORT 

  

4.1.2 POSODABLJANJE OBSTOJEČE IN UREJANJE NOVE MANJŠE 
INFRASTRUKTURE ZA ŠPORT, REKREACIJO IN IGRO 

     
1.020.000 741.000 279.000 0 

       

4.1.2.1 Manjša športna igrišča in telovadnice po naseljih, prednostno posodobitve 2 O V DA DA 810.000 567.000 243.000 0 X X X 
 

PRORAČUN RS FUNDACIJA ZA 
ŠPORT 

 

4.1.2.2 Otroška igrišča po naseljih, prednostno posodobitve 2 O V DA DA 90.000 90.000 0 0 X X X 
    

4.1.2.3 Ureditev igrišč za mladino (skate, bike parki ...) in kombiniranih igrišč za 
mlade in starejše 

1 O I DA DA 120.000 84.000 36.000 0 X X X 
 

FUNDACIJA ZA 
ŠPORT 

  

4.1.3 REKREACIJA V NARAVI: mreža peš in kolesarskih poti 
     

218.000 140.500 77.500 0 
       

4.1.3.1 Pešpoti: vzdrževanje, posodabljanje in zaokrožanje obstoječih pešpoti izven 
javnega prometnega omrežja (pohodniške, tematske, planinske) ter urejanje 
izhodiščnih točk, razgledišč in novih pešpoti 

1 O TP NA DA 45.000 45.000 0 0 X X X 
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4.1.3.2 Lokalna kolesarska mreža po Vrhniki: označevanje kolesarskih tras po 
obstoječem omrežju  

1 O TP NA DA 18.000 18.000 0 0 X X X 
    

4.1.3.3 Gorsko kolesarjenje: podpora urejanju mreže legalnih gorskokolesarskih poti 
in enoslednic 

3 O U NA DA 20.000 10.000 10.000 0 X X X 
 

EU LAS  FUNDACIJA ZA 
ŠPORT 

 

4.1.3.4 Zimska rekreacija na prostem: v ustreznih vremenskih razmerah urejanje 
drsališča, tekaških prog, mini snežnih »poligonov« za igro in sankanje  

1 O TP NA DA 135.000 67.500 67.500 0 X X X 
 

EU LAS  FUNDACIJA ZA 
ŠPORT 

 

4.2 RAZNOVRSTNI PROGRAMI ZA PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA           485.000 412.000 73.000 0               

4.2.1 OKREPITEV NAČRTOVANJA, KOORDINACIJE IN DIGITALNE PROMOCIJE 
PROSTOČASNE PONUDBE ŠPORTA IN KULTURE NA ENEM MESTU 

2 O TP NA NA 90.000 90.000 0  X X X 
    

4.2.2 KOORDINACIJA IN POSODABLJANJE ŠPORTNIH in KULTURNO-
UMETNIŠKIH DOGODKOV  

 
O 

   
50.000 25.000 25.000  

       

4.2.1 Spodbujanje posodabljanja in/ali preoblikovanja dogodkov  1 O U NA NA 0 0 0  X X X 
    

4.2.2 Izbor in nadgradnja reprezentativnih športnih in kulturnih dogodkov 
(najmanj 2), pomembnih za prepoznavnost in identiteto občine  

1 O MP NA NA 50.000 25.000 25.000  X X X 
 

EU LAS  EU TERIT./ 
CENTR. 

 

4.2.3 Enovit občinski digitalni koledar dogodkov  1 O MP NE NA     X 
      

4.2.3 PODPORA KREATIVNIM PROJEKTOM SKUPIN USTVARJALCEV 3 O MP NE NA 240.000 192.000 48.000  X X X 
 

EU LAS  OP EU/RS 
2021–27  

EU TERIT./ 
CENTR. 

4.2.4 OPOLNOMOČENJE DRUŠTEV IN ZAVODOV ZA PRIJAVE EU RAZVOJNIH 
PROJEKTOV V KULTURI,  ŠPORTU IN DRUGIH PROSTOVOLJSKIH ORGANIZACIJAH 

2 O U NA NA 100.000 100.000 0 0 X X X 
 

EU TERIT./ 
CENTR. 

FUNDACIJA ZA 
ŠPORT 

OP EU/RS 
2021–27  

4.3 OHRANJANJE LOKALNE IDENTITETE IN KULTURNE DEDIŠČINE (LOKALNI 
PROGRAM KULTURE) 

          4.450.000 3.351.000 1.099.000 0               

4.3.1 POSODABLJANJE JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE 
     

350.000 195.000 155.000 0 
       

4.3.1.1 Knjižnica Ivana Cankarja: ureditev študijskih celic  1 O I NE NA 100.000 60.000 40.000 0 X 
   

KULTURNI 
EVRO 

EU LAS  EU TERIT./ 
CENTR. 

4.3.1.2 Bibliobus 3 R I NE NA 100.000 60.000 40.000 0 X X 
  

EU LAS  KULTURNI 
EVRO 

EU TERIT./ 
CENTR. 

4.3.1.3 Prizorišča za dogodke: i) Vzpostavitev letnega prizorišča, ii)  pogostejša 
uporaba in ambientalna ureditev različnih naravnih in grajenih prizorišč v 
različnih krajih občine glede na koncept dogodka.   

2 O I NE DA 150.000 75.000 75.000 0 O X 
  

EU LAS  
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4.3.1.4 ROKODELC: Rokodelski dom kot skupnostni večgeneracijski center 
– vključuje vsebine kulturno-ustvarjalne dejavnosti  in umetniško rezidenco 
(stanovanje) (glej tudi 3.2.2.) 

1 O I NE DA 
   

0 
       

4.3.2 KREPITEV MUZEJSKE IN GALERIJSKE DEJAVNOSTI 
     

420.000 420.000 0 0 
       

4.3.2.1 Doživljajsko razstavišče (Ljubljanica): i) preučitev in sodobna zasnova novih 
privlačnih vsebin vezanih na naravno in kulturno dediščino Ljubljanice in 
Ljubljanskega barja ter z njima pvoezane arheološke najdbe, ii) vzpostavitev 
strokovnega upravljanja in možnosti vključevanja lokalnih deležnikov 

2 O U NE NA 320.000 320.000 
 

0 X X X 
 

KULTURNI 
EVRO 

EU LAS  EU NOO 

4.3.2.4 Proučitev smiselnosti vzpostavitve lastne javne muzejske službe občine  3 O U NE NA 100.000 100.000 0 0 O X X 
 

EU LAS  
  

4.3.2.5 Tehniški muzej Slovenije: i) nadgradnja programskega sodelovanja in 
povezovanja z javnimi zavodi s področja kulture in turizma, ii) izboljšanje 
dostopnosti – cesta, kolo, JPP 

3 N U NA DA 0 0 0 0 X X X 
 

OP EU/RS 
2021–27  

  

4.3.3 PRENOVA IN OŽIVLJANJE KULTURNE DEDIŠČINE 
     

3.570.000 2.666.000 904.000 0 
       

4.3.3.1 Sofinanciranje obnov stavbne dediščine na območju občine: nadaljevanje  2 O TP DA DA 630.000 630.000 0 0 X X X 
    

4.3.3.2 Podpora pobudam projektov za ohranjanje nesnovne kulturne dediščine  3 O MP NE NA 80.000 40.000 40.000 0 O X X 
 

EU LAS  
  

4.3.3.3 Lenarčičeva hiša, Cankarjev trg 1  2 O I DA DA 2.830.000 1.981.000 849.000 0 O X X 
 

EU NOO KULTURNI 
EVRO 

 

4.3.3.4 Črni orel, Cankarjev trg 4: i) programske in prostorske preveritve za oživljanje 
območja nekdanje Kotnikove opekarne 

3 O I NE DA 30.000 15.000 15.000 0 O 
   

EU TERIT./ 
CENTR. 

OP EU/RS 
2021–27 

 

4.3.3.5 Staro mestno jedro Vrhnike: programsko oživljanje skozi dogodke in skupne 
eksperimentalne akcije ključnih deležnikov v prostoru 

2 O MP NE DA     O X X 
 

EU TERIT./ 
CENTR. 

OP EU/RS 
2021–27 

 

SC5 GOSPODARSKO ODPORNEJŠA OBČINA           6.365.000 1.921.000 204.000 4.240.000               

5.1 SPODBUJANJE INICIATIVE V TURIZMU IN KMETIJSTVU           700.000 620.000 80.000 0               

5.1.1 SPODBUDE ZA RAZVOJ PODJETNIŠTVA V TURIZMU: mikro spodbude  1 O TP NE DA 240.000 240.000 0 0 X X X 
    

5.1.2 MOTIVIRANJE IN ORGANIZIRANJE OKOLJA ZA RAZVOJ KMETIJ 1 O MP NE NA 120.000 60.000 60.000 0 X X X 
 

EU LAS  
  

5.1.3 SPODBUDE ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PRIDELAVE HRANE: priprava 
novega pravilnika in javnega razpisa 

2 O TP DA NA 240.000 240.000 0 0 
       

5.1.4 TRŽNICA VRHNIKA: i) promocija, ii) širjenje ponudbe lokalno pridelane 
hrane, iii) nadgradnja s ponudniki ulične prehrane, iv) dogodki  

1 O U DA DA 100.000 80.000 20.000 0 X X X 
 

EU LAS  
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Šifra Strateško področje/ukrep/projekt oz. aktivnost P  Tip  Skladnost Ocenjena 
vrednost v 

EUR 

Viri  Indikativno obdobje  Potencialni vir  

 R V NRP OPN Občina EU/RS Drugo 2022-
2024 

2025-
2027 

2028-
2030 

Po 
2030 

1 2 3 

5.2 PODJETNIŠKI EKOSISTEM – POSPEŠEVALNIK IDEJ IN TRAJNOSTNE 
PREOBRAZBE LOKALNEGA GOSPODARSTVA 

          370.000 246.000 124.000 0               

5.2.1 PROGRAM ZA USMERJANJE MLADIH V V USTVARJALNOST, 
PODJETNIŠTVO IN NOVE TEHNOLOGIJE IN SODELOVANJE Z 
VRHNIŠKIMI PODJETJI 

1 O MP DA NE 80.000 40.000 40.000 0 X X X 
 

EU LAS  OP EU/RS 
2021–27  

 

5.2.2 CO-WORKING PROSTOR IN SKUPNOST (glej tudi 3.2.2.) 2 O MP NE NA 240.000 168.000 72.000 0 X X X 
 

EU NOO OP EU/RS 
2021–27  

 

5.2.3 PROJEKTI OZAVEŠČANJA IN PROMOCIJE ZELENEGA PREHODA 
LOKALNEGA GOSPODARSTVA 

2 O MP NE NA 40.000 28.000 12.000 0 X X X 
 

EU LAS  EU TERIT./ 
CENTR. 

 

5.2.4 PODPORA POBUDAM SODELOVANJA PODJETIJ IN PROJEKTOM ZA 
IZBOLJŠANJE PODPORNEGA OKOLJA V OBČINI VRHNIKA 

2 O U NE NA     X X X 
    

5.3 POSLOVNE POVRŠINE ZA RAST LOKALNIH PODJETIJ           5.305.000 1.065.000 0 4.240.000               

5.3.1 ANALIZA srednjeročnih in dolgoročnih POTREB lokalnih podjetij po 
gospodarskih površinah kot podlaga za prostorsko načrtovanje novih oz. širjenje 
obstoječih poslovnih lokacij 

1 O MP NE NA 5.000 5.000 0 0 O 
      

5.3.2 USMERJANJE IN PODPORA INVESTITORJEM V TRAJNOSTNO 
NARAVNANE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI Z VIŠJO DODANO 
VREDNOSTJO 

1 O U NE DA 0 0 0 0 X X X 
    

5.3.3 POSPEŠITEV AKTIVACIJE IN KOMUNALNEGA OPREMLJANJA NAJBOLJ 
IZVEDLJIVIH OPPN-jev  

     
5.300.000 1.060.000 0 4.240.000 

       

5.3.3.1 Industrijska cona Tojnice 1  1 D U NE DA 3.000.000 600.000 0 2.400.000 O X X 
    

5.3.3.2 Industrijska cona Tojnice 2  2 D U NE DA 500.000 100.000 0 400.000 O X X 
    

5.3.3.3 Gospodarska cona Verd – LikoVerd  2 D U NE DA 450.000 90.000 0 360.000 O X X 
    

5.3.3.4 Industrijska cona Sinja Gorica 2 D U NE DA 900.000 180.000 0 720.000 O X X 
    

5.3.3.5 Gospodarska cona »Mercator« Sinja Gorica  2 D U NE DA 450.000 90.000 0 360.000 O X X 
    

5.3.3.6 Druga območja opredeljena z OPN, kjer izražen interes ... 3 D U NE NE 0 0 0 0 O O X X 
   

SC6 TURISTIČNO MOČNEJŠA ZELENA DESTINACIJA           2.225.000 1.006.000 624.500 594.500               

6.1 CELOSTNA UREDITEV MIKRODESTINACIJ (ZELENIH TURISTIČNO-
REKREACIJSKIH OBMOČIJ) 

          1.315.000 405.000 390.000 520.000               
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Šifra Strateško področje/ukrep/projekt oz. aktivnost P  Tip  Skladnost Ocenjena 
vrednost v 

EUR 

Viri  Indikativno obdobje  Potencialni vir  

 R V NRP OPN Občina EU/RS Drugo 2022-
2024 

2025-
2027 

2028-
2030 

Po 
2030 

1 2 3 

6.1.1 BAJERJI VERD: ureditev turistično-rekreacijskega centra na Bajerjih v Verdu in 
koliščarske vasi, ii) preveriti možnost kolesarske povezave –most, iii) 
vzpostavitev režimov rabe 

2 O I NE DA 500.000 150.000 150.000 200.000 X X 
  

EU LAS  EU NOO OP EU/RS 
2021–27  

6.1.2 MOČILNIK: celostna in sonaravna ureditev območja območja za doživljanje 
naravne in kulturne dediščine ter spremljajoče turistične namene  

1 O I NE DA 500.000 150.000 150.000 200.000 O X 
  

EU LAS  EU NOO ZASEBNI 

6.1.3 STARI KAMNOLOM (Lesno Brdo): nadgradnja interpretacije 3 D V NA DA 15.000 15.000 0 0 X 
      

6.1.4 Sv. Trojica: i) nadgradnja celostne in sonaravne ureditve prostora, ii) 
pridobitev lastništva ali služnosti Občine Vrhnika na glavnih rekreacijskih poteh. 

2 D I NE DA 300.000 90.000 90.000 120.000 O X X 
 

EU LAS  ZASEBNI 
 

6.1.5 USMERJANJE ZASEBNIH NALOŽB V MIKRODESTINACIJAH 2 Z I NA DA/
NE 

0 0 0 0 X X X X ZASEBNI EU LAS EU NOO 

6.2 RAZVOJ PRODUKTOV IN DOŽIVETIJ            400.000 200.000 185.000 15.000               

6.2.1 LJUBLJANICA, BARJE IN KRAS (Doživljajska Vrhnika) 1 O MP NA DA 50.000 25.000 25.000 0 O X X 
 

EU LAS  OP EU/RS 
2021–27  

PRORAČUN RS 

6.2.2 UREDITEV PLOVNOSTI LJUBLJANICE za rečni šport in obvodni turizem: i) 
priprava strokovnih podlag in režimov, ii) opredelitev vstopno/izstopnih točk, iii) 
fazno izvajanje.  

1 R U NA DA 200.000 100.000 100.000 0 O X X 
 

PRORAČUN RS OP EU/RS 
2021–27  

 

6.2.3 OUTDOOR (AKTIVNI) PRODUKTI 3 O MP NA NA 20.000 10.000 10.000 0 X X X 
 

EU LAS  OP EU/RS 
2021–27  

 

6.2.4 KULTURA & IVAN CANKAR (Kulturna Vrhnika) 2 O MP NA NA 20.000 10.000 10.000 0 X X X 
    

6.2.5 GASTRONOMIJA, HRANA IN PIJAČA (Okusna Vrhnika), vključuje 
podprodukt destinacija kave in nadgradnja Festivala kave 

1 O MP NA NA 30.000 15.000 
 

15.000 X X X 
 

ZASEBNI 
  

6.2.6 »ODLIČNO JE, vrhniško je«: nadgradnja v kolektivno blagovno znamko in 
širjenje ponudbe 

2 O MP NA NA 80.000 40.000 40.000 0 X X X 
 

EU LAS  
  

6.3 UPRAVLJANJE RAZVOJA IN TRŽENJA DESTINACIJE           510.000 401.000 49.500 59.500               

6.3.1 VZPOSTAVITEV DESTINACIJSKE SKUPINE za skupno načrtovanje promocije, 
akcij, dogodkov ter usklajevanje razvoja doživetij, mikrodestinacij, javne in 
skupne turistične infrastrukture 

1 O U NA NA 0 0 0 0 X X X 
    

6.3.2 USPOSABLJANJE IN USMERJANJE obstoječih in novih ponudnikov 2 O MP DA NA 90.000 45.000 22.500 22.500 X X X 
 

OP EU/RS 
2021–27  

EU TERIT./ 
CENTR. 

ZASEBNI 

6.3.3 STRATEŠKO POZICIONIRANJE IN UVELJAVLJANJE VRHNIKE KOT 
NEODKRITE DESTINACIJE V ZELENEM ZALEDJU LJUBLJANE 

1 O U DA NA 120.000 120.000 0 0 X X X 
 

ZASEBNI 
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Šifra Strateško področje/ukrep/projekt oz. aktivnost P  Tip  Skladnost Ocenjena 
vrednost v 

EUR 

Viri  Indikativno obdobje  Potencialni vir  

 R V NRP OPN Občina EU/RS Drugo 2022-
2024 

2025-
2027 

2028-
2030 

Po 
2030 

1 2 3 

6.3.4 TRŽENJE DESTINACIJE: i) nadgradnja informacijsko-komunikacijske 
platforme ii) samostojne in partnerske promocijske aktivnosti, iii) co-branding  

1 O TP DA NA 270.000 216.000 27.000 27.000 X X X 
 

OP EU/RS 
2021–27  

ZASEBNI 
 

6.3.5 CERTIFIKAT ZELENE DESTINACIJE: i) spodbujanje vstopa lokalnih partnerjev 
v okoljsko certificiranje, ii) vstop destinacije v ZSST 

3 O MP NA NA 10.000 10.000 0 0 O X 
     

6.3.6 LOKALNI VODNIKI IN INTERPRETATORJI: i) nadgradnja programa,  ii) 
ciklično obnavljanje tečaja  

2 O MP NA NA 20.000 10.000 0 10.000 
 

X 
  

ZASEBNI 
  

SC7 PAMETNA, VKLJUČUJOČA IN UČINKOVITA OBČINA           820.000 748.000 72.000 0               

7.1 DIGITALIZIRAN, UČINKOVIT IN KOORDINIRAN JAVNI SERVIS 1 
    

240.000 168.000 72.000 0 X X X 
 

EU NOO OP EU/RS 
2021–27  

 

7.2 DIALOG OBČINA – OBČANI 1 
    

500.000 500.000 0 0 X X X 
 

OP EU/RS 
2021–27  

  

7.3 RAZVOJNO IN INTERESNO POVEZOVANJE OBČINE 1 
    

80.000 80.000 0 0 X X X 
    

 VSE SKUPAJ      79.469..665 52.633.833 14.622.500 12.213.333        
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