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VPLIV AVTOCESTE NA RAZVOJ OBČINE VRHNIKA
Izvleček
Diplomsko delo pojasnjuje vplive cestne infrastrukture na razvoj območja, na primeru
občine Vrhnika. Delo obravnava tako kratkoročne kot tudi dolgoročne vplive na
gospodarski razvoj, prebivalstveno rast, prostorske spremembe in vpliv na prometne
razmere. Tematika se dotika tudi negativnih vplivov na okolje. Po II. svetovni vojni se je
občina Vrhnika srečevala z velikimi spremembami v gospodarstvu in demografski
strukturi, delo pa pojasnjuje vlogo avtoceste pri teh spremembah.
Vpliv avtoceste je v zadnjem obdobju najbolj opazen pri prebivalstveni rasti v povezavi s
tako-imenovanimi procesi suburbanizacije in counterurbanizacije. S svojo oddaljenostjo od
Ljubljane, je Vrhnika postala območje priseljevanja v zadnjih petnajstih letih. Tudi pred
tem je bila prisotna prebivalstvena rast, ki pa je bila povezana predvsem z industrijskim
razvojem. Močna rast števila prebivalcev, ne samo na Vrhniki, temveč tudi v Logatcu in
ostalih naseljih je močno vplivala na obseg dnevnih migracij in s tem povezanih prometnih
obremenitev. Povečan obseg in pa značaj mestnega prebivalstva sta prinesla s seboj razvoj
novih in obsežnejših centralnih dejavnosti, ter potrebe po novem stavbnem fondu.
Razpršena gradnja, kot posledica množičnega priseljevanja, predstavlja danes okoljsko
obremenitev, predvsem zaradi neurejene okoljske infrastrukture.
Ključne besede: Vrhnika, gospodarski razvoj, prometna geografija, demogeografija

HIGHWAY EFFECTS ON DEVELOPMENT IN COMMUNITY OF VRHNIKA
Abstract
The thesis explains highway infrastructure effects on economic, spatial and population
development in a short and a long term period. The disertation also shows the negative
effects of the highway on environment. After World war II. Vrhnika was dealing with
development of manufacturing industry and demografic changes. Highway infrastructure
plays a great role in population growth according to suburbanization and
couterurbanization processes. In the last fifteen years Vrhnika has been dealing with
population growth, as a consecuense of moving out of Ljubljana into distant but steel easy
accessibal areas. Population growth was also recorded before, but mainly connected with
industrial growth in Vrhnika. Strong demografic changes, not only in Vrhnika, but also in
Logatec and other neighbouring communities, have effected on daily migrations and heavy
traffic. As an outcome of demografic changes, new and different central activitiees and
residences were recuired. Low-density residential settling as a result of imigrations from
Ljubljana has many negative environmental effects, especially water polution.
Key words: Vrhnika, economic development, traffic geography, demogeography
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1. UVOD
Ob koncu 60. let so bile izdelane prve študije prednosti in ekonomske upravičenosti hitrih
cest v Sloveniji, kmalu pa je bila sprejeta tudi ustrezna zakonodaja. Potreba po avtocesti je
bila vse večja, saj kvaliteta dotedanjih prometnic ni zadovoljevala potreb hitre
motorizacije. Vrhnika je bila med prvimi občinami v Sloveniji, ki je imela priključek na
avtocesto. Avtocesta je bila tedaj ogromna pridobitev za Slovenijo, ki naj bi s kasnejšo
širitvijo omrežja zelo ugodno vplivala na gospodarski razvoj Slovenije in njeno prometno
integracijo v širši evropski prostor. Pričakovanja so bila velika, saj se je Slovenija kot prva
jugoslovanska republika pridružila ostalim evropskim državam, ki so že imele avtoceste.
Danes avtocesta predstavlja zelo pomemben lokacijski faktor za industrijo in ustanavljanje
poslovnih in obrtnih con, ter nenazadnje za poselitev. Vplivi avtoceste na neko območje so
lahko različni, odvisni pa so od več dejavnikov. Moja diplomska naloga obravnava vplive
avtoceste na primeru občine Vrhnika. Pomen avtoceste za neko območje se je tekom let
spreminjal, za industrijo ima danes večji pomen kot v preteklosti, saj je prevzela zelo velik
del železniškega prometa. Prav tako je danes cesta pomemben faktor pri iskanju primerne
lokacije za bivališče. Od prvega zgrajenega odseka, pa do danes je tako Vrhnika postala
mesto ob pomembnem avtocestnem koridorju, hkrati pa postala zelo tesno povezana s
prestolnico.
1.1. NAMEN IN CILJI DELA
Osnovni namen diplomskega dela je preveriti učinke, ki jih je imela avtocesta na razvoj
občine Vrhnika, ter opredeliti pozitivne in negativne prostorske, družbeno-geografske in
končno tudi okoljske vplive.
Diplomsko delo je razdeljeno na štiri poglavitne sklope. Cilj prvega sklopa je opredelitev
vpliva različnih vrst prometa na razvoj mesta Vrhnika skozi različna zgodovinska obdobja.
Hkrati smo želeli tudi prikazati prometni položaj Vrhnike v tedanjem prostoru.
Cilj drugega sklopa diplomskega dela je opisati vplive avtoceste na razvoj občine Vrhnika.
Osredotočili smo se predvsem na vpliv avtoceste na različne družbeno-geografske
značilnosti. Želeli smo ugotoviti kakšni učinki avtoceste so bili predvideni in kakšen je bil
dejanski vpliv.
Najprej smo opredelili stanje v občini Vrhnika po posameznih sklopih, nato pa ugotavljali
različne procese, ki so se dogajali po izgradnji avtoceste. Glavni namen je bil ugotoviti, ali
je pri teh spremembah imela avtocesta odločilen vpliv ali ne. Tekom raziskave smo največ
pozornosti posvetili vplivom avtoceste na gospodarski razvoj, prebivalstvo, rabo tal in
promet.
V tretjem sklopu smo ugotavljali kako so se v preteklih desetletjih prostorsko spreminjala
posamezna naselja, ki so po naši presoji najbolj izpostavljena vplivom avtoceste.
Ugotavljali smo kakšne prostorske spremembe predvideva Dolgoročni plan občine
Vrhnika za obdobje 1986 do 2002, in kakšne so bile kasneje dejanske prostorske
spremembe. Tudi tu nas je zanimalo v kolikšni meri je imela vpliv avtocesta na prostorsko
širitev naselja.
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V četrtem sklopu pa smo kot protiutež vsem vplivom na razvoj ugotavljali tudi vplive na
človeka in okolje. Zanimalo nas je kako je avtocesta dolgoročno vplivala na različne
okoljske segmente ter na kakšen način vpliva na človeka ter ostala bitja v okolici.
Pri svoji raziskavi smo si postavili naslednje delovne hipoteze, ki so nam služile kot vodilo
in jih bomo ob zaključku dela poskušali sprejeti ali ovreči:
- avtocesta je vplivala na razbremenitev obstoječe ceste,
- avtocesta je vplivala na prebivalstvene in poselitvene spremembe predvsem na
Vrhniki, kot edinem naselju v občini, ki ima priključek na avtocesto,
- predvidevamo, da je avtocesta ugodno vplivala na razvoj gospodarstva, predvsem
tistih dejavnosti za katere je transport ključnega pomena,
- predvidevamo tudi da je imela avtocesta negativen vpliv na ljudi in okolje.
1.2. METODOLOGIJA
Delo je temeljilo predvsem na kabinetnem delu, saj osrednji del diplomske naloge temelji
na analizi različnega knjižnega in kartografskega gradiva. Terensko delo je obsegalo obisk
različnih ustanov in pa ogled na terenu, ki je služil kot pomoč pri kartiranju.
V zadnjem desetletju je različno problematiko občine Vrhnika obravnavalo več diplomskih
del, najbolj pa nam je bilo v pomoč delo Polone Omejc z naslovom Geografska analiza in
ocena potencialnih vplivov ustanovitve srednje šole na regionalni razvoj občine Vrhnika z
okolico, kjer smo črpali različne podatke o prebivalstvu. Kot opora so nam služila tudi
ostala diplomska dela, Vrhnika – naravnogeografske osnove za poselitev avtorice Vintar
Janje in Geografske značilnosti in možnosti za trajnostni razvoj barjanskega dela občine
Vrhnika, avtorice Polone Skledar. Opirali smo se tudi na ostala diplomska dela, ki
obravnavajo vplive prometne infrastrukture.
Knjižnica oddelka za geografijo nam je nudila večino knjižnega gradiva, medtem ko smo
preostale vire iskali tudi po različnih ustanovah. Največjo težavo je predstavljala analiza
stanja v občini pred izgradnjo avtoceste, saj je bilo na voljo malo virov, zato smo se opirali
na podatke Statističnega urada Republike Slovenije in na vire Arhiva Direkcije RS za
ceste.
Opredelitev vplivov avtoceste je bila izdelana na podlagi analiz različne literature,
predvsem že izdelanih raziskav in internih podatkov Občine Vrhnika, Območne obrtne
zbornice občine Vrhnika, ter virov Družbe za avtoceste RS.
Veliko uporabnega gradiva je tudi v periodični publikaciji Vrhniški razgledi.
Za kartografsko podlago smo uporabljali karte črpane s spleta iobcina.si, kjer smo pridobili
digitalne letalske posnetke na podlagi katerih smo izdelali karte za analizo sprememb v
prostoru. Nepogrešljiv vir je bil Dolgoročni plan občine Vrhnika za obdobje 1986 do 2002,
ter Prostorski plan občine.
Ob koncu smo za potrditev vseh naših ugotovitev izvedli še anketiranje med poslovnimi
subjekti v občini Vrhnika in današnji občini Log – Dragomer. Ankete so bile izvedene na
različne načine, glede na interes posameznega podjetja. Pošiljali smo jih preko spletene
pošte in klasične pošte, nekatere smo izvajali preko telefonskih pogovorov. Pri pošiljanju
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anket smo se opirali na register Območne obrtne zbornice Vrhnika. Vzorec anketiranih
podjetij nikakor ni reprezentativen, saj nismo mogli izbirati števila anketiranih podjetij
glede na dejavnost in na lokacijo podjetja. Anketa je bila namreč zasnovana tako, da je
terjala sodelovanje ene izmed vodilnih oseb v podjetju, ki je seznanjena z razlogi
ustanovitve podjetja v občini Vrhnika. V veliki meri smo torej iskali lastnike podjetja in
smo bili odvisni od njihove dobre volje in želje po sodelovanju. Rezultati anket so nam
torej služili le kot potrditev naših ugotovitev.
Terensko delo je obsegalo predvsem obisk ustanov, ter intervjuje na občini Vrhnika ter tudi
ogled vseh naselij in fotografiranje.
2. GEOGRAFSKI ORIS OBRAVNAVANEGA OBMOČJA
Obravnavano območje zavzema občino Vrhnika, v prostorskem okviru, v kakršnem se je
oblikovala leta 1995, ko se je od nje odcepila občina Borovnica. Leta 2007 se je od občine
Vrhnika odcepila občina Log-Dragomer, vendar pa smo jo obravnavali kot del občine
Vrhnika. Občina leži v osrednjeslovenski statistični regiji in meji z občino Logatec,
Dobrova – Polhov Gradec, Horjul, Borovnica, Brezovica in Cerknica. Poleg občinskega
središča območje zajema še 27 naselij.
2.1. NARAVNO-GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
Občina Vrhnika leži na stiku Predalpsekga in Dinarskega sveta, zaradi česar je to območje
naravnogeografsko zelo raznoliko. Posledica stika dveh različnih makrogeografskih enot
Slovenije je, da se na razmeroma majhnem ozemlju občine prepleta pet
naravnogeografskih enot, kar pogojuje njene naravnogeografske in družbenogeografske
značilnosti, ki povzročajo različne življenjske pogoje v različnih predelih občine.
Karta 1: Obravnavano območje.

Vir: Interaktivni atlas Slovenije, 1998.
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Sever občine zavzema Polhograjsko hribovje, skrajni zahodni del Rovtarsko hribovje,
osrednji del z občinskim centrom in severovzhodni del zavzema Ljubljansko barje, na jugu
in jugovzhodu se nahaja Krimsko Mokroško hribovje z Menišijo, na skrajnem jugozahodu
pa najdemo še del notranjskega podolja. Celotna občina skupaj z občino Log-Dragomer
zavzema 115 km2, kar predstavlja 0,6% ozemlja celotne Slovenije in 4,5% Ljubljanske
urbane regije (poslovne-cone.net, 2008). Največji delež (29%) ozemlja zavzema
Ljubljansko barje.
2.2. DRUŽBENO-GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
Občina zajema 28 naselij. Največje naselje predstavlja občinsko središče Vrhnika, ki je
centralno naselje. Na splošno so za severni in zahodni del občine značilna razpršena
naselja, do koncentracije poselitve prihaja v osrednjem delu ob občinskem središču in ob
avtocesti. Južni del občine je pretežno neposeljen, razen na območju Pokojiške planote.
Za občino je značilno, da je privlačna za poselitev, saj spada v najrazvitejši del Slovenije.
Njen selitveni prirastek pa znaša 104 prebivalce na leto, kar je ugodno. Starostna sestava
občine je podobna, kot je značilna za LUR in Slovenijo. S 142 preb/m2 je gostota poselitve
nad Slovenskim povprečjem in pod povprečjem LUR.

3. PROMETNA INFRASRTRUKTURA V OBČINI VRHNIKA
3.1. OPREDELITEV POJMOV
Infrastrukturni sistemi omogočajo povezanost in oskrbo urbanih in podeželskih območij,
ter omogočajo povezanost infrastrukturnih omrežij z evropskimi infrastrukturnimi sistemi.
Infrastrukturni sistemi prispevajo k razvoju policentričnega omrežja mest in drugih naselij,
h kvalitetnemu razvoju in privlačnosti mest ter drugih naselij, k skladnemu razvoju
območij s skupnimi prostorskimi razvojnimi značilnostmi, ter k medsebojnemu
dopolnjevanju funkcij podeželskih in urbanih območij (Strategija prostorskega razvoja
Slovenije, 2004).
Infrastruktura je celota materialnih in nematerialnih naprav, objektov in ustanov, ki
omogočajo normalno gospodarsko dejavnost določene skupnosti, izboljšuje kakovost
bivalnega okolja in prebivalstvu zagotavljajo vsakdanje življenje in nemoteno delovanje
(Geografski terminološki slovar, 2005).
Značilnosti infrastrukture:
družbeno-ekonomske značilnosti
To so lastnosti, ki izhajajo iz investicijskega značaja infrastrukture. V gospodarstvu jih
namenjajo gradnji cest, železnic, električnega omrežja… Glavni namen teh investicij je
ustvarjanje določenih proizvodov ali storitev, ki so osnovnega pomena za proizvodne in
neproizvodne dejavnosti. Investicijski značaj infrastrukturnih omrežij, objektov in naprav
se odraža v izredno velikem obsegu potrebnih investicij za gospodarstvo in celotno družbo.
prostorske značilnosti
Infrastrukturna omrežja, objekti, naprave, omogočajo opravljanje osnovnih funkcij zato,
ker predstavljajo omrežje, ki je ekonomsko, prostorsko, organizacijsko in tehnološko
funkcionalno povezano v enoten sistem (Černe, 1989).
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Prometni sistem je sklop usklajenih prometnih dejavnosti na funkcionalno povezanem
infrastrukturnem omrežju vseh vrst in oblik prometa. Z optimalnim izkoriščanjem vseh
elementov prometnega sistema se razvija v uravnotežene in enakomerno obremenjene
prometne podsisteme. Pri tem se spodbuja gospodarsko, socialno, okoljsko in prostorsko
najbolj smotrne in učinkovite oblike in poteke prometa. Z razvojem prometnih omrežij se
omogoča izkoriščanje potencialov prostora za poselitev, infrastrukturo, proizvodne in
oskrbne dejavnosti, rekreacijo in turizem ter funkcionalno zaokrožanje naselij in območij
drugih dejavnosti. Ob tem se zagotavlja kvalitetne bivalne in delovne pogoje, zmanjšuje
negativne vplive na naravno in bivalno okolje, ohranja kulturno dediščino in varuje
naravne vire, biotsko raznovrstnost ter naraven vrednote (Strategija prostorskega razvoja
Slovenije, 2004).
Prometni sistemi so odgovor na naraščajoče potrebe po kontaktih med posamezniki in
družbami, ter gibanje blaga kot del nacionalnih in globalnih gospodarstev. Gibanja
posameznikov in blaga povzročajo potrebe, ki jih zadovoljuje prometna industrija.
Nekatera gibanja zahtevajo mnogo manj prometnega sistema kot druga, ker se zahteve po
gibanju ljudi in blaga stalno spreminjajo (v razdalji, pogostosti, tonaži…) (cv Bele, 2004).
Avtocesta sodi med državne ceste, ki so namenjene daljinskemu prometu motornih vozil
in so sestavni del avtocestnih povezav s sosednjimi državami, njihov sestavni del so tudi
posebej zgrajeni priključki nanje. Ostale državne ceste so še hitre ceste, glavne ceste in
regionalne ceste (DARS, 2007).
Avtoceste imajo tako kot vse druge ceste, grajene za motorni promet, v nekaterih vidikih
še bolj poudarjene naslednje funkcionalne in gospodarske značilnosti:
hitro (ali hitreje) ter varno (ali varneje) od cest nižjega reda prevajajo tranzitni in
daljinski promet. Pri tem sta posebno pomembni njihova zmogljivost in vpetost v širše,
meddržavno in kontinentalno omrežje. Zaradi svoje širine, zravnanosti in položnosti so
manj občutljive za slabe razmere, ki jih povzroča vreme.
povezujejo posamezne regije, mestna središča, somestja in naselja v državi,
olajšujejo njihovo funkcionalno in kulturno interakcijo in s tem prispevajo k prostorski
interakciji družbeno prostorske skupnosti, ki je ena od najpomembnejših osnov za socialno
integriranost in proizvodne sinergizme (pospeševanje tvorbe industrijskih kompleksov,
poslovnih con in podobno)
s svojim potekom in opremljenostjo predstavljajo specifično obliko turistične
ponudbe, v svojem neposrednem gravitacijskem prostoru pa tudi širijo možnosti
tranzitnemu turizmu komplementarnih trgovinskih, uslužnostnih in informacijskih
dejavnosti (Mušič, 1995).
Cestno omrežje tvori omrežje daljinskih cestnih povezav mednarodnega pomena, omrežje
cestnih povezav državnega pomena in omrežje cestnih povezav nacionalnega pomena.
Cestno omrežje med seboj prometno povezuje središča mednarodnega pomena,
nacionalnega pomena in regionalnega pomena, ter jih povezuje z mednarodnim čezmejnim
prostorom. Omrežje daljinskih cestnih povezav se navezuje na omrežje daljinskih cestnih
povezav enakega pomena sosednjih držav in poteka v smeri Beljaka preko Jesenic do
Ljubljane in naprej proti Zagrebu (X. koridor), od Kopra prek Ljubljane in naprej proti
Budimpešti (V. koridor), z odcepom od Divače proti Trstu, od Gradca do Maribora, Ptuja
in naprej proti Zagrebu, z odcepom od Lendave proti Zalalovem ter odcepom od
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Postojne/Divače preko Ilirske Bistrice naprej proti Reki (Jadransko-Jonska pobuda). Z
vključitvijo Republike Slovenije v Evropsko unijo postane omrežje daljinskih cestnih
povezav mednarodnega pomena del vseevropskega cestnega omrežja (TEN, V. in X.
panevropski koridor, Jadransko-Jonska pobuda). Regionalna središča Slovenije se
prometno povezujejo med seboj ter se navezujejo na omrežje daljinskih cestnih povezav
čezmejnega pomena, ter na cestna omrežja sosednjih držav s cestnimi povezavami
nacionalnega pomena. Na osnovno državno omrežje se navezujejo cestne povezave
regionalnega pomena, s katerimi se prometno povezuje medobčinska in pomembnejša
lokalna središča ter za državo pomembna turistična in obmejna območja (Strategija
prostorskega razvoja Slovenije, 2004).
Promet v tradicionalnem besednem pomenu označuje prenos ali transport blaga in ljudi, v
nekoliko širšem smislu pa uvrščamo med promet tudi prenos vesti ali komunikacije.
Včasih uporabimo besedo promet celo za najrazličnejše oblike izmenjav, kot so npr.
denarni ali turistični promet. Odnosi in zveze med prometom na eni strani ter
gospodarskimi dogajanji, socialnimi procesi, urbanizacijo in drugimi procesi na drugi
strani so zelo tesni, zato je pri obravnavanju prometa vedno mogoče razlikovati dva vidika:
širši, lahko bi rekli tudi geografski ali socialnoekonomski, ki opozarja na pomembno
družbeno vlogo, ter ožji, tehnični, ki se ukvarja s funkcioniranjem in gradnjo. Pri obeh pa
je, kot sploh pri infrastrukturnih objektih, močno navzoč tudi prostorski aspekt (Vrišer,
1978).
Promet lahko razdelimo na več kriterijev. Po prvi delitvi, ki upošteva način prevoza,
prometna sredstva in poti, razlikujemo promet na kopnem, promet na vodi, in zračni
promet. Druga delitev upošteva, kje se promet odvija, ali znotraj države, regije ali mesta ali
preko državnih meja. Glede na organizacijo ločimo linijski, svobodni in priložnostni
promet, glede na uporabnike pa javni in osebni promet (Vrišer, 1978).
Prometno omrežje je materialna podlaga za odvijanje prometa, ki ga sestavljajo prometne
naprave z različnim tehničnim ustrojem (nosilnost, krivine, signalizacija, postaje itd.),
prometna vozlišča (križišča) in prometna sredstva (vagoni, avtomobili…) (Vrišer, 1978).
Prometna dostopnost nam pove, kako je časovno ali glede na razdaljo oddaljen vsak
posamezen kraj od najbližje prometne zveze, lokalnega središča ali večjega mesta.
Dostopnost merimo s 15-minutnimi, 30-minutnimi, 45-minutnimi ali enournimi
izohornami, to je črtami enake časovne oddaljenosti (Vrišer, 1978).
Pojem dostopnosti pripada široki splošni rabi, skupini težko in nejasno opredeljenih
pojmov. Na eni strani obstajajo zelo raznolike vsebinske opredelitve, na drugi strani pa so
te opredelitve v večini primerov zelo ohlapne in opuščajo številne razlage. Med
najpogostejše opredelitve sodijo tiste, ki se nanašajo na prostorsko ali časovno oddaljenost
prebivalstva do posameznih storitev in dejavnosti. Tako imenovana linijska merila
dostopnosti prikazujejo črte enake prostorske ali časovne oddaljenosti prebivalcev od
posameznih središč, krajev, območij, storitev in dejavnosti ter delovnih mest (Černe,
1996).
Mobilnost je sposobnost posameznika, da premaguje razdaljo v prostoru in času. Odvisna
je od prometnega sistema, ki vpliva na smer in čas gibanja posameznika in od
demografskih in ekonomsko-socialnih lastnosti posameznika (starost, spol, dohodek…)
(Černe, 1986).
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Nacionalni program izgradnje avtocest zajema največji del narodnega prostora,
povečuje kohezijo tega prostora in odpira nove možnosti gospodarskemu razvoju. Z
njegovim uresničevanjem se izboljšuje učinkovitost pretoka ljudi in blaga, kar vpliva na
nadaljnji policentrični razvoj, decentralizacijo in enakomernejši razvoj države. Dinamična
gradnja povezuje zaposlenost in prispeva k naraščanju bruto družbenega proizvoda v
državi (DARS, 2008).
3.2. PROMETNO OMREŽJE V SLOVENIJI
V šestdesetih letih prejšnjega stoletja smo v Sloveniji beležili povečano rast družbenega
proizvoda in investicijskih vlaganj v gospodarstvo, vzporedno s tem pa tudi povečanje
stopnje motorizacije. Tedanja cestna infrastruktura še zdaleč ni zadovoljevala zahtev po
varnem, hitrem, ekonomičnem in udobnem prevozu. Sodobne cestne povezave bi morale
biti namenjene samo motornim vozilom, imeti več za posamezne smeri vožnje ločenih
voznih pasov, križanja z drugimi prometnicami morajo biti izvennivojska, ceste pa morajo
biti tudi ustrezno opremljene. Vse te zahteve zadovoljujejo le sodobne avtoceste, ki jih v
tem času v Sloveniji še ni bilo. Glavne cestne smeri (Šentilj - Ljubljana - Bertoki, Postojna
- Rupa, Razdrto - Gorica, Korensko Sedlo - Obrežje, Reteče - Podkoren) niso več ustrezale
glede na računsko in prevozno hitrost, kar je povzročalo večjo nevarnost, počasno
odvijanje prometa, neugodne ekonomske posledice, v prihodnje pa lahko tudi izogibanje
teh cest oz. prometno izolacijo, ker bi tudi uporabniki v daljinskem, mednarodnem
prometu raje uporabljali takrat zgrajene ceste zunaj slovenskega območja z boljšimi
prometnimi pogoji. V obdobju 1950 do 1968 se je povečalo število cestno-prometnih
nesreč, število mrtvih v nesrečah za več kot šestkrat, poškodovanih pa za več kot
dvajsetkrat. Slovenska skupščina je 10. marca 1969 sprejela zakon o modernizaciji ceste od
Šentilja do Nove Gorice, hkrati pa je bil sprejet tudi odlok o modernizaciji cestnih odsekov
Vrhnika - Postojna - Razdrto in Hoče - Levec. Kot rezultat sistematičnega pristopa skupine
strokovnjakov v Cestnem skladu SR Slovenije k problematiki izgradnje sodobnih
prometnic in strokovnjakov drugih strok, kot so urbanisti, ekonomisti, geologi,
naravovarstveniki in drugi, je decembra 1969 nastala študija o načrtu razvoja cestnega
omrežja in hitrih cest v Sloveniji. Na njeni osnovi so se začela obsežna predhodna dela, ki
so zajemala določitev tras prihodnjih avtocest, prostorske študije, ekonomske analize,
študije vplivov na okolje, oskrbe z materiali,... Načrt je vključeval izgradnjo 594 km
avtocestnega omrežja v obdobju 1971 - 2000, in sicer izgradnjo 60 % načrtovane dolžine
(356 km) do leta 1985, preostalih 40 % (238 km) pa do leta 2000. Leto 1969 lahko
označimo kot prelomno leto za gradnjo avtocest v Sloveniji. Izdelane so bile strokovne
podlage za gradnjo, sprejeti so bili ustrezni zakoni in zagotovljena finančna sredstva
Mednarodne banke za obnovo in razvoj. Vse to je pripeljalo do realizacije prvega
avtocestnega projekta v Sloveniji - izgradnje avtocestnega odseka med Vrhniko in
Postojno. Slovenija se je z zgraditvijo te avtoceste postavila ob bok drugim dvajsetim
evropskim državam, ki so že imele avtocestno omrežje v skupni dolžini preko 17.500 km.
Nadaljnje odseke štiripasovnih in tudi dvopasovnih avtocest je Slovenija postopoma
gradila tam, kjer so jo v to silile zelo težavne prometne razmere. Tako je bilo v skoraj četrt
stoletja (1970 - 1994) zgrajenih 198,4 km avtocest (povprečno nekaj več kot 8 km letno),
od tega 59 km dvopasovnih. Z letom 1994 je gradnja avtocest doživela ponovni zagon, z
začetkom uresničevanja Nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji.
Po štiriletnem uresničevanju so bile aprila 1998 sprejete še njegove spremembe in
dopolnila, ki predvidevajo izgradnjo novih 518,6 km avtocest in hitrih cest, 35,2 kilometra
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drugih državnih cest kot navezovalnih cest na avtocestno omrežje, rehabilitacijo 101
kilometra državnih cest zaradi gradnje avtocest in izvedbo 28 ukrepov na stičnih točkah
med železnico in avtocesto. Danes je Slovenija sredi zelo intenzivne gradnje
visokoprepustne avtocestne mreže, ki poteka v okviru Nacionalnega programa izgradnje
avtocest v Republiki Sloveniji (DARS, 2007).
Z izgradnjo avtocestnega križa so nekateri deli Slovenije postali bolje in hitreje dostopni,
kar je poleg drugih dejavnikov omogočilo njihov hitrejši razvoj. Prišlo je do koncentracije
gospodarskih subjektov, poselitve in znanja, ki so ključnega pomena za razvoj regije in
večjih gospodarskih središč v Sloveniji (Ministrstvo za promet, 2008).
Karta 2: Omrežje avtocest v Sloveniji.

Vir: DARS, 2008.
Prometno omrežje v Sloveniji je razvito precej enostransko in neuravnoteženo med
prometnimi podsistemi. Daleč največ sredstev se usmerja v gradnjo in izboljšanje
avtocestnega križa v smeri V. in X. čezevropskega prometnega koridorja. Posledica
takšnega stanja in teženj v razvoju prometnih povezav je uporaba prevoznih sredstev, ki ni
v skladu z načeli vzdržnega razvoja: več kot tri četrtine vsega notranjega potniškega
prometa se opravlja z osebnimi avtomobili in le 25% z javnimi potniškimi prevoznimi
sredstvi, in to 91% z avtobusi in le 9% po železnici, pa še ta deleža se iz leta v leto
zmanjšujeta glede na hitro stopnjo motorizacije. Večina, to je 90% celotnega notranjega
tovornega prometa poteka po cestah in le 10% po železnici. Delež notranjega
kombiniranega prevoza kljub temu narašča. Ena tretjina mednarodnega tovornega prometa
poteka po železnici. Takšno stanje in težnje v razvoju prometa se posledično kažejo v
prostorskem razvoju Slovenije in v veliki meri opredeljujejo prihodnji razvoj slovenskega
poselitvenega sistema. Sedanji razvoj prometne infrastrukture, ki je osredotočen na gradnjo
avtocestnega križa, krepi predvsem gravitacijsko vlogo večjih urbanih središč in
zapostavlja nekatera regionalna razvojna središča, kar vpliva na nadaljnje vzdrževanje
njihovega obrobnega položaja. Razen tega vzpodbuja zgostitev poselitve v koridorjih
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prometnega križa in razpršeno gradnjo naselij v širšem zaledju mest ter praznjenje obširnih
območij, na katera tudi po dograditvi avtocestnega sistema ne bo segal gravitacijski vpliv
regionalnih središč. V območju polurne dostopnosti do regionalnih središč živi skoraj
devet desetin slovenskega prebivalstva. Na območju polurnega zaledja treh
najpomembnejših središč Slovenije (Ljubljana, Maribor, Koper) živi polovica njenih
prebivalcev. V večjih slovenskih mestih in urbanih središčih promet že danes presega
zmogljivosti prometne infrastrukture, prostora in okolja. Še naprej narašča individualni in
motorni promet na račun drugih oblik prometa in zniževanja ravni njihovih storitev (Ocena
stanja in teženj v prostoru republike Slovenije, 2001).

3.3. VPLIV PROMETA NA RAZVOJ VRHNIKE V ZGODOVINI
3.3.1. PROMETNI POLOŽAJ VRHNIKE V ANTIČNEM OBDOBJU
Vrhnika ima v svojem grbu ladjo, kar nakazuje zelo tesno povezavo med Ljubljanico in
nastankom, ter kasneje razvojem Vrhnike. Ljubljanica je bila dovolj vodnata in mirnega
toka, kar je omogočalo plovbo po njeni strugi. Izvir Ljubljanice in pa lega na najkrajšem in
najzložnejšem prehodu iz Ljubljanske kotline čez dinarsko pregrado proti morju, sta
vplivala na nastanek naselja prav na tem mestu. Vrhnika je bila pomembna prometna
postojanka na trgovski poti med vzhodom in zahodom. Grški pisec Strabon omenja, da je
na širšem območju Vrhnike obstajalo naselje z imenom Nauportus, mimo pa je tekla
istoimenska reka. Kraj pod oblastjo keltskega plemena Tavriskov je bil trgovska
postojanka med Akvilejo in Segestiko. Po zapisih sodeč se je v neposredni bližini v 1.st.
p.n.š. razvil rimski del naselbine. Največji razcvet je naselbina doživela v času osvajanj
cesarja Avgusta. Z željo, da bi vojaško in gospodarsko povezal kraške in alpske pokrajine,
je dal zgraditi cesto od Ogleja preko Hrušice in Logatca do Vrhnike in naprej do rimske
Emone. Ta trasa trgovske poti je bila tudi najkrajša povezava med Apeninskim in
Balkanskim polotokom in je bila izrednega pomena. Blago so takrat na vozovih vozili do
Vrhnike potem pa po Ljubljanici do Donave in naprej.
Kasneje razpadajoči rimski imperij ni vzdržal pritiskov številnih plemen v času
preseljevanja narodov in v 5. st. so Huni mesto uničili. Do 12.st. so se ponovno oblikovala
naselbinska jedra.
Predvideva se da je prav na podlagi plovne Ljubljanice in nekoliko ohranjenih rimskih poti
na območju nekdanje rimske naselbine pričela nastajati srednjeveška Vrhnika. Razvila so
se tri naselitvena jedra:
naselje Hrib, kjer so se naselili predvsem obrtniki,
naselje Vas, kjer so prevladovale nižje s slamo krite hiše, naseljevali pa so ga
vozniki, brodniki in nižji obrtniki,
ter trški Breg, kjer so bile trgovine, gostišča, uradi ter bogataši in višji sloj obrtnikov.
Valvasor pripoveduje, da je bila Vrhnika trg že leta 1325, in je predstavljala enega
najstarejših trgov bivše dežele Kranjske.
3.3.2. PROMETNI POLOŽAJ VRHNIKE V SREDNJEM VEKU
Šele v drugi polovici srednjega veka se je trgovina zopet pričela razvijati, predvsem iz
Sredozemlja v notranjost. Tako je promet po cestah in poteh zopet zaživel. V naše kraje so
tovorili blago iz Benetk, Trsta, Kopra in Pirana. Kljub temu, da je bila v poznem srednjem
veku glavna luč razvoja Vrhnike še vedno Ljubljanica, pa je imela tudi cesta še vedno velik
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pomen. Po Ljubljanici je potovalo ogromno različnega tovora, ki je potem po cesti potoval
proti Italiji in obratno. Tako se je na račun transporta velikih količin blaga na Vrhniki
pričelo razvijati tovorništvo, saj je bila potrebna dodatna priprega, da so s konji lahko
premagali strm klanec. Ugoden položaj so pridobili tudi trgovci in krčmarji. Ljubljanica je
imela velik pomen predvsem zato ker je bila cesta pogosto poplavljena.
Ko se je trgovanje v srednjem veku spet obnovilo, je šel ves promet od Ljubljane do
Vrhnike po vodni poti preko Ljubljanskega barja. Regulacija struge Ljubljanice v antiki je
brez dvoma močno pripomogla k uspešnemu razvoju v srednjem veku in tudi pozneje.
Brodarjenje na Ljubljanici ni bilo tako naporno kakor po drugih naših rekah, ker teče voda
bolj počasi čez Ljubljansko barje, nekoliko težje je bilo le ob poplavah in ob vetrovnem
vremenu. Živahen promet je priklical k življenju še celo vrst obrtnih dejavnosti, ki so
prispevale h gospodarskemu razcvetu Vrhnike v 17., 18. in v začetku 19. st. Za prevoz po
Ljubljanici je bilo potrebno vedno več čolnov, ki so jih izdelovali tesarji. Z razvojem
prevozništva se poveča delo kovačev, kolarjev in sedlarjev (Habič, 1988).
3.3.3. PROMETNI POLOŽAJ VRHNIKE V 17., 18. IN 19. st.
Svojo zlato dobo je Vrhnika doživela v 17. st, predvsem zaradi ugodnega položaja ob
glavni državni cesti, po kateri je potekal ves promet med Trstom in Ljubljansko kotlino, ter
nato naprej po Ljubljanici. Ta cesta je bila tudi mnogo udobnejša od tiste, ki je potekala ob
robu barja in je bila slabše vzdrževana.
V 18. st. so ceste pričeli obnavljati. Uveljavljalo se je prevozništvo, namesto tovorništva,
zaradi česar so pričeli utrjevati cestišča in namesto strmih cest so gradili zložnejše ceste z
zavoji. V prvi polovici 18. st. so cesto Vrhnika - Ljubljana izboljšali, tudi cesto proti Trstu
so utrdili, vendar pa je bila priprega za čez klanec še vedno potrebna, kar je še vedno
nudilo dober zaslužek. Vse do izgradnje južne železnice je bilo na Vrhniki skladišče živega
srebra, ki so ga tovorili po cesti na zahodni strani Vrhnike, v nasprotno smer pa so tovorili
žito in drugo robo. Zaradi izdatnega prometa skozi Vrhniko so se razvijala tudi gostišča,
kovačnice, napajališča, gradili pa so velike in prostorne hleve.
Za promet neprikladna stara cesta je izgubila svojo več stoletno vlogo z zgraditvijo nove
ceste med Vrhniko in Planino v prvem desetletju 19.st. Sprva je bila določena precej
visoka mitnina, ki je prizadela predvsem manjše prevoznike, medtem ko je bilo za velike
prevoznike po novi cesti ugodnejše. Vedno manj blaga je prihajalo po vodni poti in vedno
manj je bilo zaslužka s prekladanjem v pristanišču. Nekdaj so s pripregami zaslužili velike
denarce, sedaj je bilo živine preveč. Nova cesta preko Ljubljanskega barja je odvzela
precej prometa Ljubljanici in zlatim časov vrhniškega čolnarsvta je bil zadan prvi udarec.
Ves tovor je sicer šel skozi Vrhniko, izostala pa je osnovna gospodarska funkcija s
prekladanjem ob menjavi prometnih sredstev. Okrepitev prometa po novi cesti je za kratek
čas pospešila gospodarski razvoj Vrhnike. Prevozništvo je doseglo svoj višek. Pojemanje
brodarjenja po Ljubljanici je sprostilo precej delovne sile, ki ji ni preostalo drugega, kot da
se vključi v cestni promet ali obrtno dejavnost. Splošna gospodarska usmerjenost v tej dobi
sicer pospešuje obrt, toda osamljena lega Vrhnike na robu Barja ni primerna za
pomembnejši razmah naselja ter njegovega gospodarstva (Habič, 1988).
Južna železnica je tako kot v pomembnejših trgih tudi na Vrhniki prinesla močan padec
razvoja. Železnica je Vrhniko na široko obšla in tako ni bilo nikakršne koristi od nje.
Cestni promet je močno zamrl in tako tudi z njim povezane dejavnosti.
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3.3.4. PROMETNI POLOŽAJ VRHNIKE PRED IZGRADNJO AVTOCESTE
Vrhnika leži ob enem izmed dveh pomembnih prometnih koridorjev v Sloveniji, ki tvorita
slovenski cestni križ. Pred izgradnjo avtoceste je bila edina pomembnejša prometna
povezava med Primorsko in ostalo Slovenijo speljana neposredno skozi središče Vrhnike.
Železniški promet po ukinitvi lokalne železnice leta 1962 ni imel več opaznega pomena za
Vrhniko, saj je železnica speljana ob obrobju Menišije in tako preveč oddaljena od
poselitvenih območij. Za vsakodnevno uporabo in dostop do Vrhnike so zato občani in
ostali obiskovalci raje uporabljali obstoječo cesto.
Še pred, in pa kmalu po II. svetovni vojni, se je močno povečal pomen cestnega prometa.
Avtomobilizem ni le dopolnil železniškega prometa, v marsičem ga je omejil in mu vzel
prvotne funkcije, vnesel je nove oblike dejavnosti, prav posebno je vplival na razvoj in
posebne oblike turistične dejavnosti. Cestni promet je prevzel velik odstotek osebnega
prometa, tovornega prometa za bližnje in srednje relacije, prevoza hitrega blaga, ter
turističnega prevoza. V potniškem prometu je od leta 1950 do 1968 padel delež železnice v
opravljenih potniških kilometrih z 81% na 15%, delež cestnega prometa pa je temu
ustrezno naraščal (DARS, 2007).
Vse večje opuščanje kmetijske dejavnosti in zaposlovanje v industriji je prebivalstvu
omogočalo reden dohodek, s tem pa tudi večje možnosti materialne potrošnje. Stopnja
zaposlenosti v industriji, gradbeništvu in rudarstvu je v obdobju od leta 1961 do 1971
narasla 38% na 45%, skladno s tem pa je delež zaposlenih v kmetijstvu in gozdarstvu
upadel z 20% na 13,5%.
Hrbtenica prometa je bila Tržaška cesta, ki pelje skozi Vrhniko iz Ljubljane proti morju.
Cesta je imela tedaj zelo velik pomen kot tranzitna medkrajevna in meddržavna zveza, zato
je bila klasificirana primarno v ta namen, sekundarno pa kot mestna cesta. Križanja,
priključki in prometni režim z mestnimi ulicami je bil zaradi tega odvisen od prometa in
varnosti prepusta tranzita na tej cesti (Korekcija ureditvenega urbanističnega načrta
Vrhnika, 1966).
Leta 1968 je tako imel avto že vsak 18 prebivalec Slovenije (DARS, 2007).
Prometnice kmalu niso več zadostovale hitremu naraščanju prometa, ki pa je bil tudi
posledica razmaha masovnega turizma. Obstoječa cesta skozi Vrhniko, ki je bila takrat
najpomembnejša prometnica, ki je vodila proti morju, je bila izpostavljena vse večjim
prometnim obremenitvam. Na obstoječi cesti Dolgi Most – Vrhnika se je število motornih
vozil iz leta 1960 do 1965 povečalo za skoraj petkrat. V tem obdobju je imela Vrhnika
značaj tranzitnega mesta. Neposredno ob cesti se je razvilo več gostinskih obratov, ki so
služili potnikom skozi mesto.
3.4. IZGRADNJA AVOCESTE SKOZI OBČINO VRHNIKA
Znatno povečanje cestnega prometa, ki je zahtevalo varnejše, sodobnejše in bolj udobne
ceste je privedlo do izdelave študije o načrtu razvoja cestnega omrežja in hitrih cest v
Sloveniji. Študija je bila rezultat obsežne študije strokovnjakov v Cestnem skladu SR
Slovenije in drugih strokovnjakov, kot so urbanisti, ekonomisti, geologi,
naravovarstvenikov in drugih. Na osnovi te študije so začela obsežna predhodna dela, ki so
zajemala določitev tras prihodnjih avtocest, prostorske študije, ekonomske analize, študije
vplivov na okolje, oskrbe z materiali… Načrt je vključeval izgradnjo 594km avtocestnega
omrežja v obdobju do leta 2000. Leta 1969 so bili sprejeti tudi ustrezni zakoni in
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zagotovljena finančna sredstva Mednarodne banke za obnovo in razvoj. Vse to je pripeljalo
do realizacije prvega avtocestnega projekta v Sloveniji (DARS, 2007).
Promet po tržaški cesti stalno narašča. Ker teče cesta skozi mesto, bo problem varnosti in
neoviranosti vedno bolj pereč in v bodočnosti – po tej trasi – nerešljiv. Zaradi tega in
zaradi nujnosti povečanja prepustnosti prometa, ki ima meddržavni pomen, je izdelana
programska študija rešitve prometa v območju Vrhnike. Po predlogu bo na območju
Vrhnike trasa nove štiripasovnice potekala v smeri Ljubljana-Vrhnika-Postojna (Korekcija
ureditvenega urbanističnega načrta Vrhnika, 1966).
3.4.1. ODSEK VRHNIKA – POSTOJNA
Odsek Vrhnika - Postojna je prvi zgrajen odsek sodobne štiripasovne avtoceste v Sloveniji
in tudi v takratni Jugoslaviji. Odsek je dolg 30,1 km, gradili pa so ga v letih 1970-1972.
Pred Vrhniko avtocesta z mostom prečka Ljubljanico, z roba Ljubljanskega barja do
kraškega pobočja pa se dvigne s 630 metrov dolgim viaduktom Verd. Trasa v začetnem
delu poteka po barjanskih tleh, kjer so težave s posedanjem ceste rešili z lahkim nasipom iz
elektrofiltrskega pepela. V nadaljevanju trasa poteka po tipičnem kraškem svetu, ki
gradbincem ni povzročal večjih težav. Železniško progo Ljubljana - Koper prečka najprej s
predorom pod Štampetovim mostom, po priključku za Logatec, za katerim je prva
oskrbovalna postaja z bencinskim servisom in gostinsko ponudbo, pa še z 68,5 m dolgim
viaduktom Derviše. Tu se začne vzpenjati proti Suhemu vrhu ter nato poteka vzporedno z
železnico do Ivanjega Sela, kjer prečka cesto Planina - Rakek in tik pred priključkom Unec
še vrtačo z viaduktom Ivanje Selo, dolžine 225 m. Nato se trasa avtoceste znova vzpenja, z
200 m dolgim viaduktom Unec prečka dolino ter preide v globok vkop in na 592 m dolg
viadukt Ravbarkomanda, ki je tudi največji premostitveni objekt, saj podporno
konstrukcijo sestavljajo 33 m visoki votli stebri. Za viaduktom Ravbarkomanada je
počivališče z bencinskim servisom in gostinsko ponudbo. Od tu se začne spuščati v
ravnino proti Postojni, kjer je zgrajen tudi priključek (DARS, 2007).
Gradnja 32 kilometrov dolge avtoceste, prve celo v tedanji skupni državi SFRJ, se je začela
maja 1970, za promet pa so jo odprli 29. decembra 1972, ko se je Slovenija postavila ob
bok drugim dvajsetim evropskim državam, ki so že imele avtocestno omrežje.
Uresničitev gradnje prve slovenske avtoceste med Vrhniko in Postojno je poleg vloženega
znanja zahtevala tudi znatna finančna sredstva, ki jih Slovenija ni bila sposobna zagotoviti
sama. Del denarja za gradnjo je v obliki kredita tako prispevala tudi Mednarodna banka za
obnovo in razvoj. Maja in junija 1969 je bila opravljena predkvalifikacija, na katero se je
prijavilo kar 24 različnih izvajalcev. Postopek oddaje del je bil s sklenitvijo pogodb z
izbranimi izvajalci končan 7. aprila 1970. S tem so bile tudi formalno končane priprave na
gradnjo avtoceste Vrhnika - Postojna. Gradnja se je s simbolično sprožitvijo prve mine na
trasi avtoceste začela 22. maja 1970, avtocesta pa je bila predana prometu 29. decembra
1972 (DARS, 2007).
Avtocesta, dolžine 32 km, je bila načrtovana in zgrajena kot štiripasovnica z odstavnim
pasom, sama gradnja pa je bila razdeljena na tri pododseke in sicer: Vrhnika - Logatec,
Logatec - Unec in Unec - Postojna (DARS, 2007).
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Karta 3: Potek avtoceste.

Vir: Interaktivni atlas Slovenije, 1998.
3.4.2. ODSEK LJUBLJANA (KOZARJE) - VRHNIKA
Gradnja avtoceste od Dolgega Mosta v razcepu Ljubljana Kozarje do Vrhnike je potekala v
obdobju 1976 - 1979. Z izgradnjo 14,7 km dolgega odseka se je tako na avtocestno
omrežje navezala tudi Ljubljana. Od razcepa Ljubljana Kozarje pri Dolgem Mostu poteka
avtocesta proti Vrhniki večinoma (6km) po ljubljanskem barju in njegovem obrobju.
Gradnja na močvirnatem terenu je pred načrtovalce in graditelje postavila zahtevno nalogo,
ki so jo rešili z gradnjo t.i. »plavajoče ceste« na nasipu in z vertikalnimi drenažami. Na tem
delu avtoceste sta priključka Brezovica in Vrhnika ter čelna cestninska postaja Ljubljana Zahod pri vasi Log (DARS, 2007).
3.5. PROMETNO OMREŽJE V OBČINI VRHNIKA
Z gostoto cestnega omrežja 1,98 km javnih cest na km2 površine občine, se Vrhnika uvršča
med občine s podpovprečno gostoto cestne mreže. Skupaj z Vrhniko se v razred od 1,3 do
2,2 km/km2 uvrščajo tudi vse sosednje občine, Logatec, Horjul, Borovnica, Brezovica… ,
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kakor tudi večina občin zahodne Slovenije, razen priobalnih. Skupaj jih je v Sloveniji 69.
Nadpovprečna gostota cestnega omrežja je značilna za občine severno od Ljubljane ob
pomembni prometni povezavi SZ – JV. Najgostejšo cestno mrežo od 4,2 do 5,2 km/km2
pa ima Sloveniji 7 občin, med drugim tudi Ljubljana (SURS, 2008).
Le majhen delež cestnega omrežja predstavljajo državne ceste – 44,3km, večina je
občinskih cest, oziroma javnih poti, 114,5km. Prometne površine v občini Vrhnika
zavzemajo 3,8% površine.
Preglednica 1: Dolžine cest v km po kategorijah v občini Vrhnika leta 2006.
Javne ceste skupaj
Državne ceste
Avtoceste - AC
Hitre ceste (z deljenim cestiščem) - HC
Hitre ceste (brez deljenega cestišča) - H1HC
Glavne ceste I - G1
Glavne ceste II - G2
Regionalne ceste I - R1
Regionalne ceste II - R2
Regionalne ceste III - R3
Regionalne turist. ceste - RT
Občinske ceste
Lokalne ceste - LC
Glavne mestne ceste - LG
Zbirne mestne ceste - LZ
Mestne (krajevne) ceste - LK
Javne poti
Javne poti za kolesarje - KJ

277,3
44,3
17,5

22,3
4,5
233
68,4
13,9
33,3
114,5
2,8

Vir: SURS, 2008.
Najvišji rang cestne infrastrukture na območju občine Vrhnika predstavlja avtocesta
Ljubljana-Vrhnika-Logatec. V mestnem središču se srečujejo tri regionalne ceste.
Regionalna cesta R2-407 Horjul-Vrhnika, je dvopasovna cesta, deloma opremljena s
hodniki za pešce. Regionalna cesta R2-409, Tržaška cesta, ki poteka v smeri BrezovicaVrhnika-Logatec, je hkrati tudi osrednja mestna ulica, s kolesarskimi stezami, hodniki za
pešce in vzdolžnim parkiranjem. Čeprav avtocesta prevaja velike prometne obremenitve,
ostaja na nivoju Tržaške ceste še vedno veliko prometa, ki poteka skozi mestno središče.
Izgradnja obvoznice bi močno razbremenila mestno središče. Regionalna cesta R3-642
Vrhnika-Borovnica je dvopasovna cesta, deloma opremljena s hodniki za pešce (Strategija
razvoja občine Vrhnika, predlog, 2006).
Lokalne ceste povezujejo posamezna naselja z občinskim središčem. Mestne zbirne ceste
so nosilke prometa v posameznih mestnih območjih in se v glavnem navezujejo na Tržaško
cesto. Cesta 6. maja skupaj z Idrijsko cesto je glavna nosilka prometa v novem mestnem
središču. Za pešce so v območju Ceste 6. maja urejeni hodniki in ustrezni prehodi. Stara
cesta je sicer v funkciji zbirne ceste, saj se nanjo navezuje mreža stanovanjskih cest in
dovozov osrednjega območja, vendar s svojimi tehničnimi elementi oz. prostorskimi
možnostmi ne more nuditi zadostnega nivoja uslug. Je enosmerna, na tem območju imamo
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vzdolžno parkiranje ter mešanje prometa pešcev in motornega prometa (Strategija razvoja
občine Vrhnika, predlog, 2006).
Urejeni hodniki za pešce so v mestu Vrhnika vzdolž Ljubljanske in Tržaške ceste, ob
pomembnejših ulicah mestnega središča, ter deloma ob ulicah novih naselij. Za kolesarje
so urejene ločene površine vzdolž Tržaške in Ljubljanske ceste med IUV in Sinjo Gorico.
Na ostalih cestah se kolesarji gibljejo ob robu vozišča. Kolesarske poti na državni ravni se
delijo na daljinske, glavne in regionalne. Poleg njih imamo še javne poti za kolesarje.
Karta 4: Cestno omrežje v občini Vrhnika.

Vir: iobcina.si, 2008.
Železnica ki poteka na obrobju Vrhnike, občino sicer povezuje z Logatcem in preko
Borovnice tudi z Ljubljano, vendar pa je železniška postaja locirana nad Vrhniko na
obrobju Menišije. Cestna povezava z železniško postajo poteka skozi naselje Verd, kjer pa
so prometnice zaradi tovornega prometa iz kamnoloma Verd in nekdaj tudi iz podjetja
Liko že tako precej preobremenjene s tovornim prometom. Oddaljenost železniške postaje
od največjih zgostitev proizvodnih dejavnosti je prevelika, tovorna vozila bi morala
premagovati krožišča in ožine skozi središče Vrhnike. Za uporabo železnice v tovornem in
potniškem prometu bi bila precej bolj uporabna nekdaj ukinjena železniška linija, ki je
segala neposredno v središče Vrhnike. Železniška postaja se uporablja predvsem za prevoz
gradbenega materiala s kamnoloma Verd. Ob povezavi kamnoloma Verd z avtocesto, bi se
precej razbremenile lokalne in regionalne ceste skozi naselje Verd, pomen železnice pa bil
večji le za kamnolom. S preostalim delom Vrhnike, bi bilo kljub temu potrebno izboljšati
prometno povezavo. Za potniški promet je zaradi prevelike oddaljenosti od poselitvenih
središč manj primerna.
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3.6. JAVNI POTNIŠKI PROMET
Javni potniški promet je skoncentriran na avtobusni prevoz, ki ga glede na cilj, frekvenco
voženj, tip vozil in gostoto postaj delimo na tri nivoje.
Medkrajevni avtobusni promet, kjer so zajete proge medregijskih povezav po glavni cesti
M10 v smeri Ljubljana-Vrhnika-Logatec-Postojna. Tip vozil ja avtobus dolžine do 11 m,
postajališča so le v večjih naseljih. Proge medkrajevnega avtobusnega prometa potekajo po
tržaški cesti, s postajališčem pri Cankarjevem trgu.
Primestni avtobusni promet predstavlja povezavo Ljubljane z zaledjem ljubljanske regije.
Tip vozil je zglobni avtobus dolžine 18 m, postajališča so v glavnem v rastru 1 do 3 km.
Na območju Vrhnike imamo dve progi te vrste. Ena je proga Ljubljana-Vrhnika, ki poteka
po Tržaški cesti, Ulici 6. maja, z obračanjem s krožno vožnjo prek ulic stanovanjskega
območja. Frekvenca voženj je v konici na 15 minut, izven konice na 30 minut. Postajališča
so pri Avtomontaži, na Vrtnariji, Cankarjevem trgu, Ulici 6. maja in Voljčevi ulici. Druga
proga je Ljubljana-Logatec, s potekom po tržaški cesti, poleg naštetih postajališč ob tržaški
cesti ima postajo Hrib. Frekvenca voženj je v konici na 30 minut, izven konice na eno uro
(Strategija razvoja občine Vrhnika, predlog, 2006).
Primestni potniški promet je namenjen vsakodnevnim lokalnim selitvenim tokovom med
Ljubljano in naselji v njenem vplivnem območju. Namenjen je pretežno potnikom, ki se
dnevno vozijo v šole, na delo ali po drugih opravkih. Za primestni potniški promet so
značilne izrazite koničaste obremenitve ob začetku in koncu delovnega ali uradovalnega
časa oziroma časa šolskega pouka. Omrežje linij primestnega potniškega prometa se je
razvijalo postopoma, bolj ali manj skladno s širjenjem mesta in ostalih naselij do središča
mesta, izven mesta pa povezuje nekaj prog tudi okoliška naselja med seboj (cv Omejc,
2007).
Tretji nivo predstavljajo proge primestnega prometa, ki vozijo le dvakrat dnevno, v jutranji
in popoldanski konici v smereh Smrečje, Horjul, Borovnica in Blatna Brezovica.
Naselja Kalce/Logatec, Smrečje, Horjul, breg/Borovnica in Log/Dragomer so z linijami
primestnega potniškega prometa povezani z naseljem Vrhnika. Končne postaje
primestnega potniškega prometa na območju Vrhnike so v naseljih Kalce, Smrečje, Horjul,
Vrhnika, Breg in Ljubljana. Vozni redi v primestnem potniškem prometu so sestavljeni
tako, da avtobusi najpogosteje vozijo v takoimenovanih prometnih konicah, zjutraj od 5.
do 7. ure in popoldan od 15. do 17. ure. V tem času vozijo avtobusi v krajših časovnih
presledkih oziroma je pogostost voženj večja. Avtobusi ki vozijo iz smeri Logatca proti
Ljubljani nimajo vsi enakih postajališč, nekateri vozijo po avtocesti in mestno središče
obidejo (Omejc, 2007).
Na linijah primestnega potniškega prometa vozijo tudi prevozniki v medkrajevnem
prometu, vendar ne smejo uporabljati vseh postajališč primestnega potniškega prometa.
Njihova postajališča so praviloma v večjih krajih (cv Omejc, 2007).
Na območju občine Logatec vozijo tudi prevozniki iz smeri Nova Gorica, Tolmin, Idrija in
drugih primorskih krajev, ki imajo postajališče tudi na Vrhniki.
Avtobusni prevoz na liniji Žiri-Ljubljana vozi skozi naselja Rovte, Petkovec in Žibrše,
vendar je pogostost avtobusnih prevozov na tej liniji zelo majhna.
Dostopnost Vrhnike z javnim potniškim prometom je največja iz smeri Logatca in
Ljubljane, oziroma iz vseh naselij na tej relaciji. Frekventnost voženj je prilagojena
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potrebam prebivalstva. V največji meri gre za potovanja na delo in v šolo v Ljubljano, le v
manjši meri gre za obraten pojav. Linije ki bi povezovala samo Logatec in Vrhniko ni,
linija primestnega avtobusnega prometa povezuje Logatec in Ljubljano. S postajališčem na
Vrhniki sicer nudi dobro dostopnost Vrhnike za prebivalce Logatca, vendar pa je ta linija v
prvi vrsti namenjena povezovanju Logatca in Ljubljane. Podobno tudi ostale linije iz
naselij Rovte, Žiri, Kalce, Idrija, Tolmin služijo predvsem povezavi z Ljubljano.
Tretji nivo javnega potniškega prometa povezuje Smrečje, Horjul, Borovnico in Blatno
Brezovico z Vrhniko. Linije tega prevoza so že desetletja prilagojene delavskemu razredu,
tako da so v jutranjih urah prihodi pred 6. uro in odhodi po 14. uri. Nekaj linij, predvsem iz
Smrečja, Ligojne in Zaplane, služi šolskemu prevozu, ki pa so zaradi že tako redkih
avtobusnih prevozov dostopne tudi ostalemu prebivalstvu. Razen šolskih prevozov, ti
avtobusi večinoma ostajajo skoraj prazni, saj so tako redki prevozi za marsikoga skoraj
neuporabni. Poslužujejo se ga predvsem starejši prebivalci.
Železniška postaja zaradi oddaljenosti od poselitvenih območij onemogoča uporabo
železnice v javnem potniškem prometu.

4. VPLIV AVTOCESTE NA RAZVOJ OBČINE VRHNIKA
4.1. VPLIV PROMETNIH POVEZAV NA RAZVOJ DOLOČENEGA OBMOČJA
Gospodarski vpliv avtoceste se deli na dve obdobji, na obdobje gradnje in pa na obdobje
po izgradnji avtoceste. V obeh obdobjih ima avtocesta lahko močan lokalen in regionalen
vpliv, ki pa se razlikuje glede na ti dve obdobji.
4.1.1. VPLIV AVTOCESTE V ČASU GRADNJE
Vpliv avtoceste v času gradnje t.i. kratkoročni vpliv, spodbuja lokalno gospodarstvo k
aktivnemu vključevanju v gradbeni proces. Glavni izvajalec del, gradbeno podjetje in
podjetja za načrtovanje, lahko zaposlujejo lokalno delovno silo in pa izbirajo lokalna
manjša podjetja za podizvajalce del. Glavni izvajalec del lahko tudi najema in kupuje
objekte v bližini gradbišča, kar lahko pomeni finančni vir za lokalno območje (Rephan,
Isserman).
Gradnja cestne infrastrukture najintenzivneje vpliva na razvoj gradbeništva in industrije,
sledijo pa trgovina, finance, zavarovalništvo, trg nepremičnin, transport in javno dobro.
Najmanjši je vpliv na kmetijstvo, poljedelstvo ter javno upravo. Daleč najbolj izrazit pa
vpliv na razvoj rudarstva, saj se močno povečajo potrebe po gradbenem materialu, kot je
kamen, prod, pesek in asfalt (Rephan, Isserman).
Kratkoročni vpliv avtoceste pa ima ob neprevidnem ravnanju lahko tudi negativne
posledice. Velike potrebe po delovni sili in surovinah po končanih izvedbenih delih
izginejo. Ob večjem stalnem priseljevanju bi lahko to privedlo do brezposelnosti,
propadanja manjših podjetij ter opuščanja površinskih kopov za potrebe surovin. Ob
gradnji avtoceste je zato potrebno tovrstne dejavnosti načrtovati previdno, z možnostjo
prestrukturiranja za dolgoročno obratovanje.
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4.1.2. VPLIV AVTOCESTE V ČASU PO IZGRADNJI
Vpliv avtoceste po izgradnji je lahko različen. Ena izmed možnosti je, da se pozitiven
gospodarski učinek pokaže takoj in traja še dolgo časa, druga možnost pa je da se učinki
pojavijo šele kasneje, najpogosteje pa med četrtim in sedmim letom po izgradnji. Kakšen
pa bo učinek, je v veliki meri odvisno tudi od priložnosti, torej če je bila avtocesta na
pravem mestu, ob pravem času. Nekatere raziskave so pokazale, da območja, ki jih prečka
avtocesta, v času recesije niso nič manj prizadeta od tistih, ki jih avtocesta obide. Prometni
tokovi v neki regiji so namreč neposredno odvisni od gospodarskega razvoja sosednjih
regij (Rephan, Isserman).
Kasnejši vpliv ceste je povezan predvsem z izbiro lokacije industrijskih in stanovanjskih
območij. Kot najbolj odvisne od avtoceste se ponavadi omenjajo industrija, trgovina in
storitve. Razvoj kmetijstva in rudarstva se skoraj ne spremeni, saj je transport teh surovin
in izdelkov navadno vezan na mednarodne transportne tokove. Glavni vpliv avtoceste se je
izkazal pri tržno usmerjenih industrijskih dejavnostih in pri dejavnostih povezanih z
mednarodnim transportom. Zaradi zmanjšanja transportnih stroškov in hitrosti potovanja
se širijo gravitacijska območja nekaterih dejavnosti. Vpliv na industrijo v takšnih
razsežnostih, kot je bil v času gradnje, kasneje večinoma izgine, razvijajo se le še
dejavnosti, ki so neposredno povezane z vzdrževanjem cest (Rephan, Isserman).
4.1.3. VPLIV AVTOCESTE NA REGIONALNI RAZVOJ
Avtoceste imajo prostorski vpliv na lokalni in na regionalni ravni. Cestna infrastruktura
predstavlja vezni člen med regijami in tudi med mesti znotraj regije in na ta način tvori
mrežo. S tem se tvorijo komunikacijski kanali, ki pa lahko močno vplivajo na razvoj
določene dejavnosti v prostoru. Avtocesta lahko močno vpliva na razvoj centralnih
dejavnosti višje stopnje, mreža cestnih povezav pa vpliva na širjenje gravitacijskega
prostora. Čeprav se lahko območja, ki jih prečka avtocesta mnogo hitreje razvijajo od
ostalih, pa je glavni vpliv avtoceste močna okrepitev urbanih območij vzdolž avtoceste.
Vpliv na ruralna območja pa se tem bolj zmanjšuje z oddaljenostjo od avtoceste.
Predstavlja tudi pomemben lokacijski dejavnik za industrijo, trgovino in storitvene
dejavnosti, nezanemarljiv pa je tudi vpliv na razporeditev poselitve. Prebivalci lokacijo
svojega bivališča izbirajo tako, da si čim bolj zmanjšujejo stroške dnevnih migracij,
uporaba avtoceste pa je v tem primeru idealna rešitev (Rephan, Isserman).
Avtoceste imajo pomembno vlogo pri lokalni ekonomski rasti in razvoju, kar vpliva tudi na
rast prebivalstva. Regionalno ekonomske teorije so še posebno uspešne pri razlagi vpliva
investicije v infrastrukturo na ekonomsko rast in rast prebivalstva. Neoklasicistična teorija
rasti, teorija rasti polov in lokacijska teorija so temeljne ekonomske teorije, ki povezujejo
avtoceste z gospodarsko rastjo in rastjo prebivalstva (Guangqing, 2007).
Po neoklasicistični teoriji rasti imajo avtoceste tri pomembne vplive na ekonomsko in
gospodarsko rast. Avtocesta lahko predstavlja člen v verigi produkcijskega procesa.
Uspešno planirana avtocesta lahko znatno pripomore k gospodarski rasti, nasprotno pa
preobremenjenost avtoceste, kot posledica neučinkovitega planiranja, lahko vpliva na
zmanjšanje gospodarske rasti. Ceste in druga javna infrastruktura vplivajo tudi na
gospodarsko rast preko drugih inputov, omogočajo pa tudi večjo mobilnost in tako
privlačijo delovno silo na določeno območje (Guangqing, 2007).
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Teorija rasti polov razlaga geografsko odvisnost med ekonomsko rastjo in razvojem
metropolitanskih in okoliških ruralnih območij. Kot glavni faktor, ki vpliva na spremembo
prebivalstva, lahko avtocesta učinkuje na dva načina. Lahko povzroči rast ali pa upad
prebivalstva v ruralnih območjih, saj se z boljšo ali novo avtocesto povečujejo zaposlitvene
možnosti v samih ruralnih območjih ali njihovi neposredni bližini. Hkrati pa lahko
povzroči selitve urbanega prebivalstva v okoliška območja, zaradi nižjih stroškov bivanja
in večje kakovosti bivalnega okolja. Boljša infrastruktura tudi olajša ruralnemu
prebivalstvu dnevne migracije na delo v urbana središča (Guangqing, 2007).
Lokacijska teorija razlaga, da je odločitev o lokaciji podjetja odvisna od pričakovanega
dohodka, investicijskih stroškov in transportnih stroškov. Z namenom doseči maksimalen
dobiček, se podjetja locirajo tja, kjer so stroški minimalni in pričakovan dobiček
maksimalen. Z uporabo lokacijske teorije študije interpretirajo vpliv avtoceste na vrsto
načinov. Prometna infrastruktura olajša tok surovin, kapitala, končnih izdelkov,
potrošnikov in znanja med središčnimi območji in njihovo okolico. Po drugi strani pa
prometna infrastruktura hkrati tudi narekuje obseg teh tokov, saj je za transport potreben
čas in denar. Thompson in Bawden omenjata štiri tendence vpliva avtoceste na
gospodarski razvoj in spremembo rasti prebivalstva.
1.
Razvoj prometne infrastrukture vpliva na prerazporeditev središčnih območij.
Razpršen vzorec večjega števila središčnih območij se preoblikuje v manj večjih s
prostorsko koncentrirano industrijo in storitvenimi dejavnostmi.
2.
Zaradi razvoja cestne infrastrukture prihaja do boljše povezave med mesti vzdolž
ceste ter med mesti in periferijo.
3.
Ko razvoj cestne infrastrukture ruralna območja močno "približa" središčnemu
območju, ruralna območja pridobijo več kot pa središče, kjer se zaradi tega močno poveča
trg in gravitacijsko območje.
4.
Nekdaj osamela območja imajo boljše možnosti za usmeritev v industrijo
specializiranih izdelkov, kakor pa v proizvodnjo izdelkov splošne potrošnje.
Cestna infrastruktura je pomemben faktor pri lociranju industrijskih obratov. Lokacijska
teorija pojasni lokacijo proizvodnih dejavnosti, kjer se dobiček povečuje s tem, ko se
zmanjšujejo stroški transporta surovin. Prav tako pojasnjuje lokacijo tržno usmerjenih
dejavnosti, kot je prodaja na drobno, kjer je dobiček odvisen od povpraševanja, to pa je
pogojeno s čim nižjimi potnimi stroški potrošnikov (Guangqing, 2007).
Promet spreminja življenjske razmere in prispeva k prostorskim pojavom, kot je
odseljevanje iz prometno in gospodarsko zapostavljenih območij ter iz prometno preveč
vznemirjenih predelov (Lah, 2002).
4.2. PREDVIDEN VPLIV IZGRADNJE AVTOCESTE
Obravnavane študije se večinoma nanašajo na prometne vplive izgradnje avtoceste,
nekoliko pa tudi vpliv na družbeno geografske spremembe. Vpliv na okolje v raziskavah
ni vključen.

19

Vpliv avtoceste na razvoj občine Vrhnika

4.2.1. PREDVIDEN VPLIV NA PROMET
Pred prvo izgradnjo avtoceste v Sloveniji so bili izdelane študije, ki so raziskovale vplive
avtoceste na razvoj Slovenije in argumentirale ekonomsko upravičenost gradnje. Z
izgradnjo avtoceste Levec - Postojna se je na splošno pričakovalo naraščanje vsega
prometa, tako tovornega in osebnega, ter domačega in tujega. Regionalna cesta je le še
težko služila svojemu namenu, zaradi vse večje obremenjenosti so bila potrebno pogosta
vzdrževalna dela, kar je že tako ne ravno hitro potovanje še upočasnilo.
Osnovni namen izgradnje avtoceste je bil povečati hitrost, varnost in pa udobje potovanj.
Večpasovna cesta bi omogočila večji pretok vozil in razbremenila tudi obstoječo cesto.
Pomembno naj bi vplivala tudi na prometno integracijo Slovenije v evropski prostor. Na
odseku blizu Vrhnike je leta 1973 delež tujih osebnih vozil izmed vsega prometa osebnih
vozil znašal 28%.
Do leta 2000 se je pričakovalo predvsem naraščanje prometa tujih vozil iz držav takratne
Jugoslavije. Ocena naraščanja osebnega prometa iz ZE držav za 7%, pa kaže na
pričakovanje pozitivnih učinkov avtoceste na prometno povezavo Slovenije tudi izven
okvirov SFRJ. Ocenili so tudi, da se bo delež avtobusov povečal za 7%, delež domačega
osebnega prometa pa za 53% (DRSC).
Avtocesta naj bi pozitivno vplivala na prometne obremenitve obstoječe ceste, saj bi se
velik delež prometa preselil na avtocesto, obstoječe ceste pa bi se sprostile. Ocene
napovedujejo rast števila motornih vozil na cesti Ljubljana – Vrhnika, pri čemer pa bi
osebni promet naraščal intenzivneje od ostalih. Delež tovornih vozil v prometu bi zaradi
velikega porasta osebnega prometa leta 2006 znašal le še 10%.
Preglednica 2: Ocene prometnih obremenitev na avtocestnem odseku Dolgi most –
Vrhnika in na Tržaški (obstoječi) cesti na odseku Brezovica – Vrhnika.
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Vir. Študija upravičenosti avtoceste, 1974.
4.2.2. PREDVIDEN VPLIV NA DRUŽBENO-GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
Raziskave pred izgradnjo avtoceste so ocenjevale predvidene učinke bodoče avtoceste na
razvoj Slovenije. Napovedani so bili predvsem pozitivni učinki, nemalokrat precenjeni kot
lahko iz sedanjega stanja ugotovimo. Raziskave so ocenjevale močno rast prebivalstva, ki
naj bi leta 2000 doseglo vrednost 2299000 za celotno območje Slovenije. Avtocesta naj bi
prinesla mnoge pozitivne učinke na gospodarstvo, med drugim visoko rast BDP na
prebivalca, kar 5,6% letno, ter dvig dohodka na prebivalca. Pričakovan je bil tudi vpliv na
obseg potovanj, predvsem dvig števila daljših poti ter hkrati tudi naraščanje števila osebnih
vozil in števila lastnikov osebnih vozil. Omenjeno je tudi naraščanje števila poslovnih poti,
oziroma potovanj za potrebe industrije, gradbeništva, prometa, trgovine in gostinstva.
Delež kmetijstva in gozdarstva v BDP naj bi padel na zgolj 3%, razvijala pa bi se
predvsem industrija in gradbeništvo (DRSC).
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Kljub temu, da ocene zajemajo razvoj do leta 2000, pa je dejanski gospodarski razvoj
Slovenije, v tem obdobju močno presegel napovedane procese.
Za občino Vrhnika je bilo ocenjeno, da bo leta 2000 predstavljala 1,03% prebivalcev
Slovenije, 0,69% zaposlenosti in 1,07% BDP (DRSC).
Kljub vsem predvidenim učinkom pa študije niso predvidele tako izrazitih prostorskih
sprememb in pa naraščanje predvsem krajših vsakodnevnih poti.
Pri izvedi štiripasovne ceste pa je nujno opozoriti na interes občine Vrhnika glede na
priključek mesta na avtocesto in sicer kot sledi:
Predviden priključek z deteljico na avtocesto je za Vrhniko slaba, ali nesprejemljiva
rešitev. Ves promet, med njim najpomembnejši osebni oziroma turistični promet, bo stekel
mimo mesta. To je za mesto izguba zelo velikega obsega, ki jo je zelo težko sprejeti
(Korekcija ureditvenega urbanističnega načrta Vrhnika, 1966).
4.3. VPLIV AVTOCESTE NA GOSPODARSKI RAZVOJ V OBČINI VRHNIKA
4.3.1. GOSPODARSTVO PRED IZGRADNJO AVTOCESTE
4.3.1.1. SEKUNDARNI SEKTOR
Pod drugi svetovni vojni se je uveljavilo stališče, da je v agrarno prenaseljeni Sloveniji in
ob revnih naravnih virih industrializacija najprimernejši način za dosego gospodarskega
napredka. Industrijski obrati v občini so bili nacionalizirani. Prevladovale so delovno
intenzivne panoge in le postopoma so se uveljavile tudi razvojno naravnane dejavnosti.
Preko polovice »narodnega dohodka« v občini Vrhnika je leta 1961 ustvarila Industrija.
Poleg industrije in proizvodne obrti se je v merilu občine na drugem mestu uveljavilo
kmetijstvo, tako po vrednosti proizvodnje, kakor po narodnem dohodku. Na Vrhniki razen
lesne industrije, ki je surovinsko osnovo nekoč črpala iz okoliških gozdov, zaradi
pomanjkanja surovine ne smemo pričakovati bazične industrije. Gospodarsko je
utemeljeno, da se je prav zaradi ugodne prometne lege in razpoložljive delovne sile tu
uveljavila samo predelovalna industrija, ki ima svoja tržišča tako v ljubljanskem
industrijskem bazenu kakor drugod (Korekcija ureditvenega urbanističnega načrta
Vrhnika, 1966).
V občini Vrhnika je bilo leta 1971 zaposlenih v industriji in rudarstvu 38 % občanov.
Gospodarski razvoj je izrazito temeljil na industriji, ki je slonela na nekaj večjih podjetjih.
Podjetja Industrija Usnja Vrhnika, LIKO, Iskra TELA in Kovinarska Vrhnika so
zaposlovala glavnino občanov. Industrializacija tedaj še ni bila na višku razvoja, velik
delež zaposlenih je bil še v kmetijstvu in gozdarstvu. Največ zaposlenih v industriji je bilo
v naseljih, kjer so bila locirani industrijski obrati in pa v naseljih v neposredni bližini.
Visok delež je industrija zaposlovala tudi v Lukovici, kjer pa je že tedaj večina delovno
aktivnega prebivalstva gravitirala v Ljubljano.
Preglednica 3: Naselja z največjim deležem zaposlenih v industriji in rudarstvu leta 1971.
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Poleg omenjenih podjetij, ki so krojila gospodarski razvoj občine pa je potrebno omeniti še
nekatera, ki so bila v preteklosti prav tako pomembna za razvoj občine, vendar pa so
prenehala obratovati že pred dvema ali več desetletji. Elektro Ljubljana, obrat Vrhnika je
leta 1963 zaposloval 17 delavcev, kamnolom Verd 142, Sava-tovarna gumijastih izdelkov
68 ter Industrija gradbenega materiala 85.
V podeželskih naseljih je bilo manj prebivalcev zaposlenih v industriji, saj je kmetijstvo
zaposlovalo še dobršen delež. V najbolj odmaknjenih naseljih, v Padežu so bili vsi
zaposleni v kmetijstvu in gozdarstvu, v Zavrhu pri Borovnici pa preko 80%.
Grafikon 1: Delež aktivnega prebivalstva zaposlenega v industriji, rudarstvu in
gradbeništvu leta 1971 po naseljih.
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Vir: Popis prebivalstva, 1971.
Prometna infrastruktura ni bila ravno naklonjena industriji. Leta 1962 je bila ukinjena
lokalna železnica, avtocesta pa še ni bila zgrajena. Večina tovornega prometa je tako
odpadla na obstoječo cesto.
Preglednica 4: Obrtne dejavnost v obči Vrhnika leta 1963.
Dejavnost
predelava nekovin
predelava kovin
izdelava elektroaparatov in pribora
izdelava kemičnih izdelkov
predelava lesa
predelava papirja
izdelava tekstilnih izdelkov
izdelava kož
izdelava gumijastih izdelkov
proizvodnja živil
tiskarne in knjigoveznice
izdelava in popravilo raznih predmetov
gradbena obrt
osebne in druge obrtne storitve

Število obratov
1
4
4
0
8
0
7
3
0
5
1
6
5
11

Vir: Korekcija ureditve…, 1966.
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Tudi v obrtni dejavnosti so prevladovale dejavnosti, ki so se ukvarjale s proizvodnjo in
predelavo, izmed 52 obratov obrtne dejavnosti se jih je le 11 ukvarjalo s storitveno
dejavnostjo.
4.3.1.2. TERCIARNI SEKTOR
Po popisu prebivalstva so bile leta 1971 v terciarni sektor uvrščene naslednje dejavnosti:
promet, gostinstvo in trgovina, znanost, stanovanjsko komunalne dejavnosti, kultura in
socialne dejavnosti ter družbene in državne službe. Največ prebivalcev zaposlenih v III.
sektorju je bilo na Drenovem Griču, na Logu pri Brezovici in na Vrhniki. Največji delež
terciarnega sektorja zavzema gostinstvo in trgovina - 11%, sledijo pa znanost ter kulturne
in socialne dejavnosti. Na Logu in Drenovem griču je bilo prav tako največ zaposlenih v
gostinstvu in trgovini, medtem ko jih je bilo na Vrhniki približno enako (11%) v trgovini in
gostinstvu, znanosti ter v družbenih in državnih službah. Najmanjši delež pa terciarni
sektor predstavlja v bolj odmaknjenih podeželskih naseljih, kjer pa prevladuje primarni
sektor.
Grafikon 2: Delež aktivnega prebivalstva zaposlenega v III. Sektorju leta 1971 po
naseljih.
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Vir: Popis prebivalstva, 1971.
4.3.2. GOSPODARSTVO PO IZGRADNJI AVTOCESTE
4.3.2.1.. SEKUNDARNI SEKTOR
Že v osemdesetih, še posebej pa po slovenski osamosvojitvi, je zaradi racionalizacije v
industriji in z njo povezanega propada nekaterih večjih industrijskih obratov, pričelo
število zaposlenih v industriji zelo hitro upadati. To je privedlo do oblikovanja nove
socialne skupine nezaposlenega prebivalstva in s tem povezanih številnih novih problemov
(cv Popit, 1996).
Hitro rast števila nezaposlenih je nekoliko zavrl razvoj terciarnih dejavnosti, predvsem na
širšem gravitacijskem območju. Obrti so se lotili nekdaj v industriji zaposleni polkmetje, ki
so razpolagali z majhno posestjo. Gospodarsko poslopje je tako služilo kot delavnica ali
skladišče (Klemenčič, 2002).
Industrializacijski zakon je opešal v osemdesetih, ko je Slovenijo in celotno Jugoslavijo
zajela gospodarska kriza. Z osamosvojitvijo Slovenije leta 1991 in z uvajanjem tržnega
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gospodarstva v procesu tranzicije, se je večina industrijskih podjetij zaradi izgube večjega
dela obsežnega trga v nekdanji državi, proizvodnega prestrukturiranja, pomanjkanja
naložbenih sredstev, zastarelosti tehnologije in privatizacije znašlo v težavah.
Gospodarski razvoj občine je zaznamoval razvoj industrije, ki je po osamosvojitvi
Slovenije in spremembi ekonomskega sistema znašel v težavah. Novim tržnim pogojem ni
bilo kos niti podjetje IUV, ki je posledično zelo zmanjšalo število zaposlenih v podjetju. V
občini so se v tem obdobju začele razvijati predvsem terciarne dejavnosti. Povečalo se je
število novonastalih manjših podjetij. Razvoj občine Vrhnika pa je še vedno odvisen od
večjih podjetij. Manjša podjetja se večinoma ukvarjajo s trgovino in popravilom motornih
vozil, primanjkuje pa razvojno naravnanih podjetij, ki bi temeljila na tehnološkem
napredku ali na neopredmetenih osnovnih sredstvih. Vrhnika je še vedno pomembno
zaposlitveno središče (Omejc, 2007).
Grafikon 3, 4 in 5: Delovno aktivni prebivalci po sektorjih in po naseljih leta 1981, 1991
in 2002.
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Vir: Popis prebivalstva 1981, 1991, 2002.
Leta 1981 je še izrazito prevladoval delež zaposlenih v kmetijstvu, razen v nekaterih že
omenjenih naseljih, kjer je prevladoval II. sektor zaradi neposredne bližine industrije. Leta
1991 je izrazito upadal I. sektor na račun zaposlenosti v preostalih dveh. Desetletje kasneje
pa je že delež zaposlenih v storitvenih dejavnostih v večni naselij že presegel delež
zaposlenih v nekmetijskih dejavnostih.
Obdobju razcveta industrije v 80-ih je sledilo obdobje zatona. Večina industrijskih podjetij
se ni uspelo izogniti težavam, ki jih je prinesel kapitalistični sistem in nove tržne
zakonitosti. Kovinarska Vrhnika je glavnino svoje proizvodnje opustila in zaprla večji
obrat v začetku devetdesetih, temu pa je sledilo tudi večje opuščanje zaposlenih. Tudi
podjetje IUV se je več let borilo s temi težavami, opuščanje zaposlenih je bilo postopno,
zaton podjetja se je zavlačeval več let. V zadnjem desetletju je podjetje zapiralo svoje
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obrate po Sloveniji. Novim tržnim zakonitostim je na videz kljubovalo podjetje LIKO, ki
se je vse do leta 2008 izogibalo večjemu odpuščanju zaposlenih.
Še vedno pa je za industrijsko dejavnost značilna premajhna storilnost in inovativnost.
Čeprav onesnaževanje okolja zaradi industrije zbuja zaskrbljenost, so v prizadevanjih za
njegovo zmanjšanje marsikje že dosegli pomembne uspehe.
Izgradnja avtoceste je vsaj na začetku še imela pomembno vlogo za razvoj industrije.
Odsek primorskega kraka proti Postojni, je bil pomemben predvsem za izvozno usmerjena
podjetja. Transportni stroški proti Luki Koper so se s tem nekoliko zmanjšali, zmanjšal se
je tudi čas potovanja. Odcep Kozarje – Vrhnika, ki je bil zgrajen kasneje pa je pomenil
neposredno povezavo s prestolnico. Kljub temu, da je bil to pomemben lokacijski dejavnik
za industrijo, omogočen je bil tudi zadosten prostor in zakonska podlaga, pa ni prišlo do
izgradnje novih industrijskih obratov, temveč le do širitve obstoječih. Večina vodilnih
podjetij v občini se je navkljub temu znašla v težavah, ki jih je povzročila državna
tranzicija.
V zadnjem desetletju je prišlo do učinkovitejšega izkoriščanja te prednosti, saj so nekatere
opuščene industrijske obrate kupili zasebni podjetniki, vendar pa industrija že dolgo nima
več vodilne vloge v gospodarstvu občine Vrhnika.
4.3.2.2. TERCIARNI SEKTOR
V začetkih po izgradnji avtoceste storitvene dejavnosti niso predstavljale večje vloge v
gospodarstvu. Opazen delež zaposlenih je bil leta 1981 na Vrhniki v trgovini in ter
zdravstvu in socialnem varstvu. V preostalih naseljih tedaj storitvene dejavnosti skorajda
niso bile prisotne, razen v Dragomerju in Logu, kjer je bil večji delež zaposlenih v obrti in
storitvah, kot pa v industriji ali kmetijstvu.
Grafikon 6, 7 in 8: Zaposleni v občini Vrhnika po sektorjih 1981, 1991 in 2002.
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Vir: Popis prebivalstva 1981, 1991, 2002.
V naslednjih desetletjih je razvoj storitvenih dejavnosti presegel industrijo. Delež
zaposlenih v III. Sektorju je leta 1991 presegel 50%, leta 2002 pa že 60%. Leta 1991 so se
najbolj opazno razširila obrt in storitve, trgovina, finančne, tehnične in poslovne storitve,

25

Vpliv avtoceste na razvoj občine Vrhnika

ter kultura in izobraževanje. Največji razmah so te dejavnosti tedaj doživljale v naseljih, ki
so bila izpostavljena močnejšim pritiskom suburabanzacije, v neposredni bližini Vrhnike in
ob regionalni cestni povezavi (Log, Dragomer, Sinja Gorica, Drenov Grič, Verd in
Vrhnika).
Med storitvenimi dejavnostmi zadnja leta prevladujejo predvsem prodaja, vzdrževanje in
popravilo vozil, trgovina, gostinstvo in avtoprevozništvo.
Preglednica 5: Obrtniki po posameznih sklopih. dejavnosti 2007.
kmetijstvo in lov ter z njim povezane storitve
proizvodnja hrane in pijač
proizvodnja tekstilij
proizvodnja oblačil; strojenje in obdelava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov
proizvodnja usnja; obutve in usnjenih izdelkov, razen oblačil
obdelava in predelava lesa
proizvodnja vlaknin, papirja in kartona
založništvo, tiskarstvo
proizvodnja kemičnih izdelkov
proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov
proizvodnja kovin in kovinskih izdelkov
proizvodnja strojev in naprav
proizvodnja električnih strojev in naprav
proizvodnja radijskih, televizijskih in komunikacijskih naprav
proizvodnja medicinskih, finomehaničnih in optičnih instrumentov ter ur
proizvodnja drugih vozil in plovil
proizvodnja pohištva, obdelovalne dejavnosti
gradbeništvo
prodaja vzdrževanje in popravila motornih vozil
posredništvo in trgovina na debelo
trgovina na drobno , popravila izdelkov široke porabe
gostinstvo
kopenski promet
izposojanje izdelkov široke porabe
podatkovne baze in s tem povezane dejavnosti
druge poslovne dejavnosti
raznovrstne poslovne dejavnosti
druge storitvene dejavnosti
domača in umetna obrt

6
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4
16
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4
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9
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9
1
2
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54
5
23
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1
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9
35
8

Vir: Katalog obrti in podjetništva, 2007.
Delež zaposlenih v storitvenih dejavnostih se povečuje. V letu 2005 je bilo v občini slabih
74 % gospodarskih družb, ki so se ukvarjale s storitvenimi dejavnostmi, zaposlovale pa so
slabo četrtino vseh zaposlenih v gospodarskih družbah. Največ gospodarskih družb se
ukvarja s trgovino (slabih 32 % in zaposlujejo 15 % delavcev v gospodarskih družbah),
vendar njihov delež pada, visok delež pa je tudi gospodarskih družb s področja poslovanja
z nepremičninami, najemom in poslovnimi storitvami, katerih delež narašča in znaša že
dobrih 27 %. V občini narašča tudi delež zaposlenih v gradbeništvu in leta 2005 jih je bilo
9,3 % v 279 gospodarskih družbah (8,6 %).
Vrhnika izpolnjuje vse več lokacijskih kriterijev tako za industrijo, kot storitvene
dejavnosti. Zagotavlja prostor, ki je med najpomembnejšimi lokacijskim dejavniki.
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V Sloveniji so konkurenčnejša središčna območja z večjim zaledjem ob pomembnejših
prometnih tokovih (avtocesti, železnici) oz. z dobro dostopnostjo. To so območja v večjih
urbanih središčih, ki so povezana z avtocestnim križem in so čim bliže Ljubljani (Muc,
2007).
Pomemben lokacijski dejavnik je vsekakor tudi urbano zaledje, ki nudi potrošnike.
Posledica intenzivne suburbanizacije, je vsekakor povečano število prebivalcev in pa
prostorska širitev pozidanih območij na Vrhniki. Vse bolj zahtevno prebivalstvo na
obrobju mesta išče mirno bivališče in hkrati bližino oskrbnih in storitvenih dejavnosti.
Razvoj storitvenih dejavnosti je sledil potrebam prebivalstva, pravi vzpon pa doživel šele
po letu 1991. V začetku se je najintenzivneje razvijalo drobno gospodarstvo, storitvene
dejavnosti v rokah zasebnih podjetnikov (popravilo motornih vozil, frizerski salon,
trgovina na drobno…), kasneje pa še večje specializirane trgovine (bela tehnika, pohištvo)
in pa v zadnjem letu tudi večji trgovski centri (Spar, Hofer, Lidl). S povečanjem
dostopnosti je avtocesta posredno vplivala tudi na razvoj storitvenih dejavnosti.
Medtem ko na Vrhniki še govorimo o posrednem pomenu avtoceste za razvoj storitvenih
dejavnosti, pa bi za ostala naselja to težko trdili. Značilno je da se storitvene dejavnosti
zgoščajo na celotni razdalji vzdolž regionalne ceste Vrhnika-Ljubljana in je vsekakor za
njihov razvoj le ta bistveno bolj pomembna kot avtocesta. Ta ne sodi med poglavitne
lokacijske dejavnike storitvenih dejavnosti.
Rezultati ankete so pokazali, da je bila prav avtocesta daleč najmanj pomemben dejavnik
pri izbiri lokacije za ustanovitev dejavnosti. Tudi zaledje potrošnikov v mestu ni bil
pomemben dejavnik, saj stranke prihajajo iz vseh okoliških občin, najpogosteje prav iz
Ljubljane. Izmed osmih različnih razlogov za ustanovitev podjetja na Vrhniki je bil
najpomembnejši ta, da je lastnik domačin, in posledično je imel na voljo ustrezen objekt.
4.3.2. RAZVOJ POMEMBNEJŠIH PODJETIJ V OBČINI
4.3.2.1. ŽITO PEKARNA VRHNIKA
Slika 1: Žito – Pekarna Vrhnika (Trček, 2008).
Začetki Pekarne Vrhnika segajo v leto 1975, ko je
pekarna začela delovati kot delovna enota mlinske
dejavnosti Žita. Kasneje se je preoblikovala v TOZD,
nato v družbo z omejeno odgovornostjo in leta 1997 v
delniško družbo. V treh desetletjih delovanja se je
Pekarna Vrhnika s proizvodnjo pekarskih in
slaščičarskih izdelkov razvila v peto največjo pekarno
v Sloveniji in med prvimi pridobila Standard
kakovosti ISO 9001. Družba je bila dne 29.12.2006 pripojena matični družbi Žito d.d., v
okviru katere posluje kot profitni center (www.zito.si, 2008).
V devetdesetih letih je povprečno dosegla 10% letno rast proizvedenih količin. Zaradi
prezasedenosti proizvodnih kapacitet in povpraševanja v regijah, kjer s svojimi izdelki prej
ni bila prisotna, je pričela z gradnjo malih pekarn tudi izven vrhniškega prodajnega
območja.
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4.3.2.2. INDUSTRIJA USNJA VRHNIKA
Slika 2: IUV (Trček, 2008)
Podjetje IUV je bilo ustanovljeno pred več kot 50
leti, tradicija usnjarstva pa sega v konec 19. st. V
sedemdesetih letih je podjetje postalo največji
pridelovalec svinjskih kož v Evropi, s tem ko se je
specializiralo za svinjsko usnje. V začetku tega
tisočletja je prišlo do večjega opuščanja delavcev in
zapiranja obratov po Sloveniji, v preteklem letu pa je
podjetje sicer ponovno zabeležilo tržni dobiček,
vendar pa se je zaradi preusmeritve k sonaravni tehnologiji proizvodnje usnja in s tem
večjimi investicijami zopet znašlo v škripcih.
4.3.2.3. LIKO VRHNIKA
Začetki lesne industrije LIKO Vrhnika d.d. segajo v 19. stoletje. Tekom let je podjetje
prehodilo dolgo pot tehnoloških in komercialnih sprememb in po drugi svetovni vojni
postalo z izgradnjo novih tovarniških prostorov eno vodilnih lesno obdelovalnih podjetij.
Izvozno usmerjeno podjetje je pričelo osvajati severno ameriško, zahodno evropsko, kot
tudi druga tržišča. S širitvijo proizvodnega programa in prilagajanjem spremembam na
tržiščih je rasel tudi skupni promet podjetja. Danes združeni borovniški in verdski obrati v
skupno podjetje LIKO Vrhnika d.d. predstavljajo pomemben gospodarski subjekt tako v
slovenskem prostoru kot vrhniški in borovniški občini sami. (www.liko.si, 2008) V letu
2008, se je podjetje znašlo v stečajnem postopku, pričakovana je opustitev večjega dela
proizvodnega programa.
4.3.2.4. KOVINARSKA VRHNIKA
Slika 3: Kovinarska Vrhnika (Trček, 2008).
To je podjetje z več desetletno tradicijo. Ukvarja se
s proizvodnjo kovinskih izdelkov in konstrukcij, z
načrtovanjem in izdelavo nadgradenj za tovorna
vozila in proizvodnjo specialnih vozil. Podjetje je
močno prizadela gospodarska recesija in je v letu
1990 doživelo stečaj in veliko opuščanje delavcev.
Zaprli so obrat, ki je desetletja deloval v središču
Vrhnike, ohranili pa so del proizvodnje v Sinji
Gorici, ki si je po nekajletnih finančnih težavah opomoglo.
Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1947 kot Kovinska mehanična delavnica, v naslednjem
dvajsetletju pa se je razvilo v manjše podjetje s 44 zaposlenimi. Podjetju so napovedovali
svetlo prihodnost in tudi prostorsko širitev.
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4.3.2.5. ISKRA TELA
Slika 4: Zaprta vrata podjetja Iskra TELA (Trček,
2008).
Vrhniška izpostava Iskra TELA, nekdanja Iskra
Antene, ki se je ukvarjala s proizvodnjo anten je
ob koncu leta 2007 zaprla svoja vrata. Oddelek
razvoja anten je bil preseljen v Ljubljano, celotna
proizvodnja pa je bila preseljena v Bosno in
Hercegovino (Vrhnika.si, 2008).

4.3.3. RAZVOJ TURIZMA
Vrhnika sama po sebi ne spada med turistične kraje v Sloveniji. Naravne značilnosti sicer
nudijo številne doživljajske in rekreacijske možnosti, ter tudi zgodovinske znamenitosti,
vendar pa turizem temelji le na izletništvu. Bližina glavnega mesta oz. urbanega zaledja je
dobra osnova za vzpodbujanje izletniškega turizma in ponudbe enodnevnim gostom.
Med glavni kulturni znamenitosti spadata Cankarjeva rojstna hiša in grad Bistra skupaj s
Tehniškim muzejem Slovenije. Cankarjeva rojstna hiša je predvsem zanimiva za šolske
ekskurzije, v zadnjih desetletjih pa je zaradi boljših prometnih povezav vse več izletnikov
iz oddaljenejših delov Slovenije. Tudi tehniški muzej Slovenije obiskujejo predvsem večje
skupine ob vikendih pa je zanimiv tudi za družine in pa tuje turiste. Med naravnimi
znamenitostmi prednjačijo izviri Ljubljanice in neskončne možnosti, ki jih nudi
Ljubljansko barje.
Grafikon 9: Prenočitve domačih in tujih turistov v hotelu.
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Vir: Letni pregled turizma 1970, 1980 in 1990.
Kljub razviti gostinski ponudbi, pa ima občina Vrhnika relativno skromne nastanitvene
kapacitete. V vseh letih je imela Vrhnika le en hotel, ki je v preteklosti uspešno deloval. V
devetdesetih letih so hotel zaprli, sledilo je nekajletno propadanje, sedaj pa pod okriljem
novega investitorja ponovno uspešno obratuje. Hotel je nekdaj gostil predvsem turiste iz
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nekdanjih držav Jugoslavije in pa služil kot postojanka turistom, ki so bili namenjeni proti
obali. Vse od leta 1970 do 1990 je število domačih in tujih turistov upadalo. Danes hotel ne
služi dopustovanju, temveč le kratkotrajnemu 1-2 dnevnemu bivanju v poslovne namene,
oz. služi prenočevanju na poti turističnim ali drugim ciljem.
Gostišča in restavracije večinoma služijo lokalnemu prebivalstvu. Avtocesta je imela dokaj
negativne posledice na razvoj gostinstva v občini. Kot nekdaj tranzitno naselje je Vrhnika
to vlogo z izgradnjo avtoceste izgubila, počivališča na avtocesti pa so prevzela oskrbo
tranzitnih turistov. Gostinstvo se kljub temu intenzivno razvija, vendar pa na račun
izrazitega naraščanja prebivalstva. Gostišča s prenočišči so leta 1990 gostila mnogo večji
delež domačih, kakor pa tujih turistov. Vendar pa je desetletje kasneje slika ravno obratna.
Do leta 1991 so bili vsi prebivalci Jugoslavije obravnavani kot domači, kasneje pa kot tuji.
Takšen rezultat lahko nakazuje, da so že prejšnja desetletje verjetno slovenski turisti
predstavljali le manjši delež.
Grafikon 10: Prenočitve domačih in tujih turistov v gostilnah s prenočišči.
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Vir: Letni pregled turizma 1970, 1980 in 1990.
Velika turistična atrakcija pa je nekdaj bilo tudi smučišče Ulovka, ki je botrovalo tudi
močnemu razmahu gradnje sekundarnih bivališč na Zaplani. Smučišče je svoj višek
doživljalo v 70-ih in 80-ih, ko se je bistveno izboljšala prometna povezava, ne le povezava
Vrhnike z okolico, temveč tudi neposredna povezava Vrhnike in Ulovke. Smučišče je
služilo enodnevnim obiskom predvsem Ljubljančanov in lastnikov vikendov v bližini. V
zadnjih letih smučišče ne obratuje več zaradi nenaklonjenih vremenskih razmer in pa
lastniških sporov. Kljub temu pa širjenju vikend naselja ni videti konca.
Čeprav se turizem zadnja leta nekoliko razvija, pa ne moremo govoriti o vplivu avtoceste
nanj. Izletniški turizem in pohodništvo je predvsem domena lokalnega prebivalstva.
Turizem na Ljubljanskem barju je zaenkrat še v povojih in ob dokončnem oblikovanju
Krajinskega parka, lahko upamo na njegov vpliv na turizem.
Na Ljubljanskem barju je razvit predvsem izletniški turizem, kjer turisti najdejo mir in
oddih v naravi, se odpravijo na sprehod, izlet, piknik ali kopanje. Vendar pa Ljubljansko
barje kljub bogati naravni danosti večjega turističnega obiska ne doživi. Ker leži ob robu
mesta, je predvsem za Ljubljančane ta prostor rekreacijskega pomena (Simonič, 2005).
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4.3.4. POSLOVNE, OBRTNE IN INDUSTRIJSKE CONE V OBČINI VRHNIKA
4.3.4.1. CONA TOJNICE
Cona Tojnice leži jugovzhodno od avtoceste, med naseljem Sinja Gorica in Vrhniko.
Nekdaj je na tem mestu stala opekarna, ki je posedovala več objektov, poleg tega pa
izkoriščala okoliške površine za izkopavanje surovin. Površje je v veliki meri močno
degradirano. V coni je tudi sedež Komunalnega podjetja Vrhnika, ter odlagališče
odpadkov. Cona je velika približno 13 ha, vendar je na zaradi komunalnega odlagališča
odpadkov skoraj v celoti zasedena. Možnosti širitve cone še obstajajo za približno 7,5 ha
površin, ki so v lasti pravne osebe zasebnega prava, ki pa je pripravljena na pogajanja o
prodaji zemljišča. Gre za proizvodno obrtno in komunalno cono, ki pa je v celoti
komunalno opremljena (poslovne-cone.net, 2008).
4.3.4.2. CONA SINJA GORICA
Območje Industrijske cone Sinja Gorica na Vrhniki v velikosti približno 64 ha leži
severozahodno od regionalne ceste Ljubljana – Vrhnika ter južno od naselja Vrhnika in
Mala Ligojna, na prehodu Podlipske doline v Ljubljansko barje. V smeri severozahod –
jugozahod prečka območje potoka Podlipščica in Lahovka, ki se južno od Sinje Gorice
izlivata v Ljubljanico. Znotraj vplivnega območja se nahaja manjši del naselja Sinja
Gorica.
Industrijska cona je na podlagi izdelane programske zasnove iz leta 1984 (le-ta se pri
izdelavi sedanjih občinskih lokacijskih načrtov uporablja kot strokovna podlaga)
razdeljena na štiri zazidalne otoke (1. faza, 1a faza, 2. faza 3. faza), ki se lahko gradijo
časovno zamaknjeno. Funkcionalna globina otokov je približno 230 m. Otoki so zasnovani
v 50 m širokih rastrih, ki se lahko poljubno delijo (poslovne-cone.net, 2008).
Zazidalni načrt obrtne cone na Vrhniki je bil sprejet v septembru 1984. Obrtna cona je bila
zasnovana tako, da je na lokaciji z naravno razmejitvijo, ki jo predstavlja potok,
predvideno 20 lokacij za obrt in 14 možnih lokacij stanovanjskih enot. V proizvodnem
delu je možno variantno oblikovanje parcel in objektov od 144 do 432 m2 (Naš časopis,
1985).
Zazidalne otoke omejuje prometna mreža, ki jo v programski zasnovi tvorijo koridorji (C,
C1, D in E) z možnostjo poljubnega števila uvozov v zazidalne otoke. V okviru prometnih
koridorjev je zasnovana vsa komunalna in energetska infrastruktura za oskrbo cone
(poslovne-cone.net, 2008).
4.3.4.3. POSLOVNO OBRTNA CONA POD HRUŠEVICO
Cona leži na obrobju mesta pri Stari Vrhniki. To je bilo nekdaj območje vojašnice, ki pa je
bilo z Odlokom o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana občine Vrhnika za
obdobje 1986 – 2000, leta 1994 spremenjeno v območje urejanja poslovne cone in
rekonstrukcije objektov. Poslovna cona se je postopoma polnila, zasedajo pa jo različne
dejavnosti, proizvodne in storitvene, pri čemer pa slednje prevladujejo. Cona nudi
možnosti širitve na del barjanskih travnikov, potrebna pa bi bila sprememba namembnosti
zemljišča.
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4.3.5. MNENJE POSLOVNIH SUBJEKTOV
Za potrditev naših ugotovitev vpliva avtoceste na gospodarski razvoj občine Vrhnika, smo
se obrnili tudi na mnenje poslovnih subjektov. Izdelali smo vprašalnik, s katerim smo
želeli ugotoviti, kateri so ključni dejavniki, ki so vplivali na ustanovitev podjetja v občini
Vrhnika. Izpolnjenih je bilo 26 vprašalnikov z različnih predelov občine, izpolnjevali pa so
jih lastniki podjetij, ki se ukvarjajo tako s storitvenimi, kot proizvodnimi dejavnostmi.
Kot smo lahko pričakovali, se je večina podjetnikov odločilo za ustanovitev podjetja na
domu, zato preostali dejavniki za njih niso pomembni, saj bi podjetje ustanovili tudi, če to
ne bi bilo v občini Vrhnika. Kot najpomembnejša dejavnika, ki sta bila večkrat ocenjena
kot zelo pomembna sta tudi to, da je bil na voljo ustrezen objekt in pa primerno zemljišče.
Največkrat pa je bil za zelo malo pomemben dejavnik ocenjen odgovor dobra
infrastrukturna opremljenost, bližina priključka na avtocesto in pa obsežno zaledje
potrošnikov.
Grafikon 11: Ocena pomembnosti posameznega dejavnika, ki je vplival na ustanovitev
podjetja v občini Vrhnika (ocena ena pomeni najmanj pomembno, ocena pet pa zelo
pomembno, na grafikonu so podane absolutne vrednosti).
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Za podjetnike, ki se ukvarjajo s proizvodno dejavnostjo je bilo najpomembneje, da so imeli
na voljo ustrezno zemljišče in pa objekt, medtem ko je bila infrastrukturna opremljenost,
bližina priključka na avtocesto in pa dobra prometna dostopnost manj pomemben dejavnik
pri ustanavljanju podjetja. Za podjetja, ki pa se ukvarjajo s storitvenimi dejavnostmi, pa so
bili najpomembnejši dejavniki ugodna cena ali najemnina, ustrezen objekt in pa dobra
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prometna dostopnost, pri čemer pa je bila bližina priključka na avtocesto med najmanj
odločilnimi dejavniki.
Če pogledamo še po času ustanovitve podjetja, je bilo v sedemdesetih in v osemdesetih
najpomembnejše, da so imeli na voljo ustrezno zemljišče in ustrezen objekt, v devetdesetih
pa je postalo najpomembneje, da so imeli na voljo ustrezen objekt, kar je bilo v večini
primerov na domu.
V sklopu vprašalnika smo podjetnike spraševali tudi, od kje prihajajo njihove stranke.
Izkazalo se je da podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnimi dejavnostmi poslujejo s
strankami in poslovnimi partnerji s celotne Slovenije, tisti ki se ukvarjajo s storitveno
dejavnostjo, pa imajo po lastni oceni največ strank iz občine Vrhnika in Ljubljana.
Kljub temu, da smo pričakovali, da je avtocesta pomemben lokacijski dejavnik za
proizvodno dejavnost, pa se je izkazalo, da ni med najpomembnejšimi. Kar pa se tiče
storitvenih dejavnosti, smo že sami presodili, da so namenjene predvsem lokalnemu
prebivalstvu, in tudi rezultati anketiranja so to potrdili.
4.4. PREBIVALSTVO
4.4.1. PREBIVALSTVO PRED IZGRADNJO AVTOCESTE
Večina večjih naselij v občini Vrhnika leži v neposredni ali relativni bližini regionalne
cestne povezave Vrhnika – Ljubljana. Po podatkih Statističnega urada republike Slovenije
prebivalstvo občine Vrhnika že vse od leta 1961 konstantno narašča, med posameznimi
naselji pa so tudi večje razlike. Do konca sedemdesetih let je bila prebivalstvena rast
predvsem posledica priseljevanja iz ruralnih in manj razvitih delov Slovenije in preostale
Jugoslavije (približno 1/3), ti priseljenci so zagotavljali delovno silo za industrijo in
storitve. Najvišji indeks rasti prebivalstva v občini je bil med letoma 1971 in 1981
(Rebernik, 2003).
Po letu 1945 se je Vrhnika začela hitro razvijati. K temu so pripomogle ugodne prometne
povezave in bližina Ljubljane. Število prebivalcev je hitro naraščalo. Pojavila so se nova
naselitvena jedra, ki so se zlila s starimi, in Vrhnika je leta 1955 postala mesto. Rast
Vrhnike je bila v preteklosti v splošnem bolj umirjena kot rast Ljubljane, po letu 1961 pa je
naraščala povprečno letno rastjo 2%, kar je več kot v južnem delu Ljubljane, še hitreje pa
je naraščal Dragomer (Oštir, 2005).
Razvoj industrijske dejavnosti na Vrhniki je potreboval vedno več nove delovne sile.
Vrhnika je začela širiti svoj teritorialni obseg, hkrati je nastajalo kar šest delavskih naselij.
Urbanizacija je korenito posegla tudi v zahodni predel, kjer je v neposrednem zaledju
črpališč pitne vode nastalo naselje enostanovanjskih hiš (Bricelj, 1983)
Močnejše selitve v 70-in in 80-ih so vplivale na rast prebivalstva, kljub temu da je bilo
število rojstev nizko. Zaradi precejšnje razvitosti Slovenije je bila zanimiva za priseljence
nekdanje Jugoslavije. Sprva so prihajali predvsem zaradi zaposlitve in večjega zaslužka,
pozneje pa še zaradi boljših, kakovostnejših življenjskih razmer, kot so jih imeli v
domačem kraju. Zato so se poleg zaposlenih priseljevali tudi družinski člani. Te selitve so
tako imele močan vpliv tudi na starostno in nacionalno sestavo (Geografski atlas
Slovenije, 1998).
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Glavni vzroki poselitve Ljubljanskega barja po vojni so bili: bližina mesta oziroma
središča Ljubljane, nizka cena zemljišča ali podedovana posest ter slaba in nenadzorovana
politika gradnje stanovanjskih objektov (Oštir, 2005).
Preglednica 6: Indeks rasti prebivalstva po naseljih.
Bevke
Bistra
Blatna Brezovica
Dragomer
Drenov Grič
Lesno Brdo
Log pri Brezovici
Lukovica pri Brezovici
Mala Ligojna
Mirke
Padež
Podlipa
Pokojišče
Sinja Gorica
Smrečje
Stara Vrhnika
Velika Ligojna
Verd
Vrhnika
Zaplana
Zavrh pri Borovnici
Skupaj

71/61
116,74
77,66
105,96
97,76
116,83
108,89
113,48
117,21
94,96
94,68
108,57
99,58
66,67
101,00
91,06
96,10
93,66
98,84
123,57
92,47
103,03
111,00

81/71
111,17
52,05
96,25
316,33
125,81
91,84
150,56
142,46
87,88
105,62
102,63
99,15
96,88
127,39
106,25
111,97
108,65
144,36
131,18
100,00
100,00
131,80

Vir: SURS.
Vrhnika kot občinsko središče je imela edina razvito industrijo v občini. Kot že omenjeno
se je prebivalstvo po drugi svetovni vojni preseljevalo iz podeželja v mesta zaradi
zaposlovanja v industriji. Najvišji indeks rasti prebivalstva v obdobju 1961 do 1971 je
imela Vrhnika, sledijo pa Lukovica pri Brezovici, Bevke in Drenov Grič. Večina naselij je
imela tedaj rahlo negativno rast prebivalstva, najbolj pa Bistra in Pokojišče. Indeks rasti
prebivalstva v celotni občini je med letoma 1961-1971 znašal 111, kar pa dokazuje da ni
šlo le za preseljevanje znotraj občine, temveč tudi za medregionalne oz. mednarodne
selitve. Posledično je bilo na Vrhniki leta 1991 manj kot 80% slovenskega prebivalstva.
Selitveni prirast leta 1961 je bil ničelni, leta 1971 pa je znašal 68, naravni prirast pa je bil v
letu 1961 in 1971 pozitiven, vendar pa je glede na prejšnje desetletje nekoliko upadel (iz
164 na 144). Prometna infrastruktura v tem obdobju ni imela poglavitnega vpliva na
priseljevanje, saj je šlo za priseljevanje prebivalstva iz podeželja v bližino mesta in ne
obratno, kakor je bilo značilno kasneje. Glavni razlog za priseljevanje je bil gospodarski
razvoj mesta in pa tudi vzpodbujano priseljevanje zaradi pomanjkanja delovne sile.
4.4.2. PREBIVALSTVO PO IZGRADNJI CESTE
Vrhnika je zabeležila največji indeks rasti prebivalstva v obdobju med letoma 1971 in
1981. Povečal se je tako naravni, kot tudi selitveni prirast, vendar pa slednji občutneje. To
je bilo obdobje gradnje avtoceste, značilno za gradbeno dejavnost v Sloveniji pa je bilo, da
se je tu večalo število predvsem nekvalificiranih delavcev iz drugih jugoslovanskih
republik. Polovica zaposlenih v gradbeništvu je bilo iz drugih republik, med
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nekvalificiranimi, pa kar tri četrtine (Novakovič, Verk, 1969). Gradnja avtoceste je priliv
tuje delovne sile še povečala.
Po letu 1971 je občina Vrhnika postala izrazito območje priseljevanja, saj je selitveni
prirast močno presegel naravni prirast, s svojim viškom leta 1981. Medtem ko so imela v
obdobju 1971 – 1981 nekatera bolj odmaknjena podeželska naselja še negativno rast
prebivalstva, pa je bil po letu 1991 indeks rasti povsod višji od 100.
Po letu 1995 imajo najhitrejšo prebivalstveno rast manjša ruralna naselja v podeželskem
delu (Rebernik, 2004).
Preglednica 7: Indeks rasti prebivalstva po naseljih po izgradnji avtoceste.
Bevke
Bistra
Blatna Brezovica
Dragomer
Drenov Grič
Lesno Brdo
Log pri Brezovici
Lukovica pri Brezovici
Mala Ligojna
Mirke
Padež
Podlipa
Pokojišče
Sinja Gorica
Smrečje
Stara Vrhnika
Velika Ligojna
Verd
Vrhnika
Zaplana
Zavrh pri Borovnici
Skupaj

91/81
109,88
84,21
101,30
124,09
111,97
113,89
118,55
127,86
100,00
105,32
84,62
128,63
93,55
102,59
93,28
103,79
112,11
113,53
110,34
107,24
91,18
111,80

02/91
115,09
131,25
107,37
102,85
114,81
131,22
121,85
111,55
100,86
334,34
112,12
120,27
103,45
116,16
104,95
104,49
102,16
106,95
102,49
174,68
100,00
109,50

Vir: SURS.
V 70. in 80. letih se je začelo množično priseljevanje pretežno višjega sloja Ljubljančanov
na Barje. Sprva so se naseljevali na severnem in severozahodnem obrobju Barja, kasneje
pa tudi drugje. Do procesa suburbanizacije je prišlo predvsem zaradi kvalitetnejšega,
mirnejšega in prijetnejšega bivalnega okolja, dobre prometne dostopnosti, ter nižjih cen
zemljišč in komunalnih prispevkov (Oštir, 2005).
V letih od 1971 do 1981 se je na območju Ljubljanskega barja, razen v južnem delu
Ljubljane, najbolj povečalo število prebivalcev na Vrhniki, kot enem od sekundarnih
središč ljubljanske regije. Od Ljubljane je oddaljena le 20km, kar je ugodno za dnevne
migracije. Kljub temu se takrat na Vrhniko v večji meri ni priseljevalo prebivalstvo iz
Ljubljane, temveč iz drugih Jugoslovanskih republik. Večina se jih je naselila v osrednjem
delu (Oštir, 2005).
V osemdesetih letih se je gibal priliv novih priseljencev preko 3% (295 priseljencev letno),
kar je uvrščalo Vrhniko med najhitreje rastoče kraje v Sloveniji (Bricelj, 1983).
Najvišjo rast prebivalstva so zabeležila naselja Log pri Brezovici, Lukovica pri Brezovici,
Verd, Vrhnika, Dragomer, Drenov Grič in Sinja Gorica. Ta naselja ležijo v neposredni
bližini obstoječe ceste oz. v bližini Vrhnike. V tem obdobju je imelo negativno rast le
nekaj naselij, ki so bolj oddaljena od glavne prometne osi, oziroma občinskega središča.
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Naselja ob glavni prometnici so večinoma strnjena, medtem ko so naselja v Rovtarskem
hribovju razložena.
Deloma gre za povečevanje in preobrazbo obstoječih ruralnih naselij, deloma pa se
pojavljajo nova območja poselitve, kot na primer obcestna poselitev in zraščanje sosednjih
naselij, manjše skupine novih stanovanjskih hiš ali povsem izolirane lokacije. Tako se ob
glavnih prometnicah oblikujejo strnjeni pasovi poselitve v obliki enodružinskih hiš.
Socialna preobrazba suburbaniziranega naselja se kaže v visokem deležu priseljenega
prebivalstva in visokem deležu dnevnih migrantov. Nekdanja podeželska območja okoli
urbanega središča tako postanejo bivalni prostor za neagrarno prebivalstvo z urbanim
načinom življenja (Rebernik, 2004).
Za naselja z največjo rastjo prebivalstva, je opazna tudi prostorska širitev naselja. V večini
primerov gre predvsem za gradnjo stanovanjskih objektov in ne za gradnjo industrijskih
objektov ali grajenega javnega dobra. Naselja v neposredni bližini regionalne ceste so se
širila predvsem vzdolž prometne povezave. Naselje Mirke se je znatno razširilo proti JZ,
kjer so številni novi stanovanjski objekti na vznožju hribovitega območja. V Verdu so se
močno razširile že obstoječe stanovanjske soseske, Stara Vrhnika pa se je razpršeno širila.
V preostalih naseljih kljub rasti števila prebivalstva, prostorska širitev naselja ni opazna
zaradi razpršenega vzorca poselitve.
Karta 5: Dinamika prebivalstva v občini Vrhnika.
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Močna rast prebivalstva v že omenjenih naseljih je tesno povezana s procesom
suburbanizacije. Prebivalstvo Ljubljane se je preseljevalo na obrobje mesta v iskanju višje
kvalitete bivanja ob hkratni zadovoljivi infrastrukturni opremljenosti. Znaten porast rabe
površin za prosto stoječe enodružinske hiše je opazen predvsem v Lukovici, Logu in pa
Dragomerju.
Gostota števila prebivalcev na hektar stanovanjskih površin (vključno razpršene gradnje) je
v občini Vrhnika razmeroma majhna. Kapacitete obstoječih ureditvenih območij naselij
občine Vrhnika so še velike kar pomeni, da bi se celo brez bistvenega širjenja naselij lahko
doseljevanje naselij še precej povečalo (cv Skledar, 2004).
Desetletje kasneje je bila za omenjena naselja bistvena vzpodbuda za naselitev Ljubljanska
obvoznica, ki je močno skrajšala čas potovanja na delo, v šolo in druge opravke tudi v bolj
oddaljene dele Ljubljane. Hkrati so bile na voljo obsežne površine stavbnih zemljišč, ki so
gradnjo vzpodbujale. Po letu 1981, ko je bila dokončno zgrajena Z Ljubljanska obvoznica,
je prebivalstvo najbolj skokovito naraslo v že omenjenih naseljih. V obdobju 1981 do 1991
je imela najvišji indeks rasti prebivalstva Lukovica - 127, sledila pa sta ji Dragomer - 124
in Log z indeksom 118. Z oddaljevanjem od prestolnice se je ta indeks sorazmerno
zmanjševal vse do Vrhnike, ko zopet doseže vrednost 110. Sklepamo lahko, da je bližina
priključka na avtocesto imela pomembno vlogo pri priseljevanju.
Preglednica 8: Naravni in selitveni prirast v občini Vrhnika po popisih.
1961

1971

1981

1991

2002

naravni prirast

164

144

169

57

49

selitveni prirast

0

68

203

-163

71

Vir: SURS.
V zadnjem desetletju pa je intenzivnejše povpraševanje po stanovanjskih površinah v
območjih s časovno izohorno nad 30 min od poglavitnega zaposlitvenega središča, kot pa v
bližnjih obmestjih. Število prebivalstva v mestih se je tako v povprečju zmanjšalo za 3%.
Sodobni lokacijski faktorji podpirajo manj gosto pozidana naselbinska območja z ugodno
dostopnostjo do prostih površin v sicer heterogeni soseščini in s kakovostno
infrastrukturno opremljenostjo (Ravbar, 2007).
Prebivalstvena rast se je v zadnjem desetletju zgodila tudi v manjših naseljih v neposredni
bližini Vrhnike (Bistra in Mirke) in pa na obrobju Vrhnike. Posebno mesto pa ima Zaplana,
ki se je v 70-ih pričela oblikovati kot naselje sekundarnih bivališč. Lastniki so spretno
izkoristili svoje vikende in jih preuredili v stalna bivališča. Število stalnih prebivalcev v
Zaplani se je tako v zadnjem desetletju skoraj podvojilo. Na splošno pa se je poselitev v
občini zgoščevala predvsem ob regionalni cesti (Karta 6).
Prometna povezava pa sama po sebi še ni odločilen faktor za stalne selitve. Pomemben je
tudi gospodarski razvoj in pa zaposlitvene možnosti, na katere pa neposredno vpliva
ustrezna infrastruktura.
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Karta 6: Poselitev v občini Vrhnika.

Vir: iobcina.si, 2007.
Ekspanzija urbanega razvoja, razvoj predmestij in nastanek prvih spalnih naselij na
obrobju večjih zaposlitvenih središč je bila v tesni povezavi z motorizacijo. Izboljšale so se
prometne razmere. S tem pa se je povečala mobilnost prebivalstva, povečala se je tudi
migracija delovne sile, kar je vplivalo na prostorsko širjenje suburbanizacije. Mesto se je
začelo prostorsko širiti iz osrednjega predela vzdolž prometnic na vse strani. Gradnja novih
prometnic je ustvarila nove potenciale za širjenje in razvoj urbanih naselij (Černe, 1989).
4.4.3. SPREMEMBA STOPNJE CENTRALNOSTI
Dr. Vladimir Kokole je v svoji raziskavi leta 1968, slovenska mesta razdelil v devet skupin
(od A do I), glede na število zaposlenih v storitvenih dejavnostih. Pri tem pa je upošteval
zgolj dejavnosti, ki ne služijo mestnemu prebivalstvu, temveč prebivalstvu gravitacijskega
zaledja. Kot mestotvorne dejavnosti je upošteval naslednje dejavnosti: trgovina in
gostinstvo, obrt, promet, osebne usluge ter še komunalo, državno upravo, kulturo in
prosveto, zdravstvo in socialno dejavnost, pravosodje, bančništvo in ostalo. Število
zaposlenih v mestotvornih dejavnostih se je gibalo od najmanj 51 v Senovem do 35000 v
Ljubljani. Vrhnika je s 543 uvrstila v skupino D, kar jo uvršča v kategorijo občinskih
središč. 60 – 85% vseh mestotvornih dejavnosti na Vrhniki predstavljajo tržno usmerjene
dejavnosti obrt, promet, trgovina in gostinstvo. V razmerju s proizvodnimi dejavnostmi pa
zavzemajo storitvene dejavnosti zgolj 30 – 40% delež (Kokole, 1968).
Pri določanju stopnje centralnosti in regionalnega pomena mest je Kokole upošteval
naslednje kazalce:
a) število aktivnih prebivalcev v dejavnostih, kjer se opravljajo regionalne funkcije
(vrednosti 100 – 20000, razdeljene v devet razredov),
b) število prebivalcev v gravitacijskem območju (vrednosti 2000 – 250000, razdeljene
v devet razredov)
c) funkcionalna opremljenost krajev z ustanovami in zavodi iz terciarnega in
kvartarnega sektorja.
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Vrhnika je bila tako uvrščena v centralno naselje II. stopnje, kar pomeni da je imela poleg
osnovne trgovine (špecarija, meso, trafika), osemletke, pošte in osnovne obrti (čevljar,
krojač, mehanik), še matični urad, zdravstveni dom, ljudsko milico ter bolj specializirane
trgovine (železnina, čevlji). V dejavnostih, kjer se opravljajo regionalne funkcije je bilo
zaposlenih od 200 – 400 delovno aktivnih prebivalcev, gravitacijsko zaledje pa je zajemalo
5000 – 10000 prebivalcev. Povprečna velikost gravitacijskega območja za centralna
naselja II. stopnje je znašala 120 – 130 ha. Gravitacijsko območje Vrhnike je poleg
lokalnega gravitacijskega območja Vrhnike zajemalo tudi lokalno gravitacijsko območje
Borovnice (Kokole, 1968).
V svoji raziskavi iz leta 1971 je Kokole najprej opredelil tri osnovne stopnje opremljenosti,
najnižja osnovna stopnja, srednja osnovna stopnja in višja osnovna stopnja. Te pa je nato
razdelil na devet ravni, pri čemer prva stopnja pomeni najnižjo raven opremljenosti, deveta
stopnja pa najvišjo. Vrhnika je bila uvrščena med centralna naselja tretje stopnje z delno
gravitacijsko navezavo na Ljubljano. Vrhnika je bila opremljena z vsemi funkcijami II.
stopnje: lekarna, veterinar, zdravstveni dom, ključavničar, trgovina s čevlji, ter tudi s
funkcijami III. stopnje: banka, občina, urar, stalni kino, trgovina s tekstilom. Poleg tega je
imela tudi dve funkciji IV. stopnje: telefonska centrala in okrajno sodišče. Gravitacijsko
območje Vrhnike je zajemalo 12599 prebivalcev. 61 % zaposlenih v terciarnem sektorju je
bilo zaposlenih v mestotvornih dejavnostih (Kokole, 1971).
Kasneje se je s stopnjo centralnosti ukvarjal še Prof. Igor Vrišer. Leta 1988 je slovenska
mesta porazdelil v sedem skupin po hierarhični lestvici, glede na število dejavnosti.
Vrhnika je bila tokrat uvrščena med komunalna ali občinska središča, tretjo stopnjo. Glavni
pokazatelji te stopnje so bili občinsko središče, zdravstveni dom, veterinarska postaja,
lekarna in bančna izpostava. Podobno raziskavo je izvedel še leta 1994, kjer je bila
Vrhnika zopet uvrščena med središčna naselja tretje stopnje, kamor sodi večina takratnih
občinskih središč.
4.4.4. RAZVITOST OBČINE VRHNIKA
Stopnjo razvitosti občine Vrhnika smo povzeli po raziskavi g. Nareda. Pri svoji raziskavi je
upošteval naslednje kazalce:
- dodana vrednost na zaposlenega,
- število gospodarskih organizacij na 1000 prebivalcev,
- plače na zaposlenega,
- bruto osnova za dohodnino na prebivalca,
- stopnja brezposelnosti,
- rast/upadanje prebivalstva,
- indeks staranja,
- selitveni prirast,
- gostota prebivalcev,
- delež kmečkega prebivalstva,
- število delovnih mest na 100 prebivalcev,
- indeks dnevne migracije.
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Na podlagi teh kazalcev je bila izvedena raziskava, izsledki pa občine delijo v šest
razredov:
- ekstremno nadpovprečne občine -1 občina,
- močno nadpovprečne občine - 13 občin,
- nadpovprečno razvite občine – 31 občin,
- podpovprečno razvite občine – 76 občin,
- močno podpovprečno razvite občine – 56 občin in
- ekstremno podpovprečno razvite občine – 15 občin.
Vrhnika se je uvrstila v skupino nadpovprečno razvitih občin. To so praviloma območja
dnevne migracije skupine močno nadpovprečno razvitih občin. Med izjeme sodijo le
nekatere občine, v katerih so pomembnejša lokalna ali regionalna središča. Skupaj
obsegajo slabo petino državnega ozemlja, na katerem prebiva 15,8% prebivalcev. Za to
skupino sta značilni še nadpovprečna gostota prebivalcev (115,5 prebivalca na km2) in
delovnih mest (380,5 na 1000 prebivalcev). Relativno visok je tudi delež delovnih mest,
19,5% (Nared, 2002).
V Ljubljanski urbani regiji je ekstremno nadpovprečno razvita le občina Trzin. Poleg
občine Ljubljana, pa so nadpovprečno razvite še občine Medvode, Škofljica, Mengeš in
Domžale. Nadpovprečno razvite občine so poleg Vrhnike še Logatec, Borovnica, Horjul,
Brezovica, Ig, Komenda, Vodice, Dol pri Ljubljani in Grosuplje. Edina močno
podpovprečna občina v LUR-u so Velike Lašče. Ostale občine so podpovprečno razvite,
ekstremno podpovprečno razvitih občin pa v Ljubljanski urbani regi ni. Opazimo lahko, da
so občine na vzhodnem delu regije slabše razvite, kakor pa občine na jugovzhodnem delu.
Najvišjo stopnji razvitosti imajo občine neposredno ob Ljubljani.
Karta 7: Stopnja razvitosti občin v LUR 2002.

Ekstr emno nadpovpr eč no
razvite občine
Mo čno nadpov pr ečno
razvite občine
Nadpov pr eč no
razvite občine
Podpovpre čno
razvite občine
Mo čno podpov pr ečno
razvite občine
Ekstr emno podpovpreč no
razvite občine

Vir: Nared, 2002.
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Občina Vrhnika se je v preteklem desetletju srečevala z gospodarskimi težavami. Na tako
nizko stopnjo razvitosti je verjetno vplivala relativno visoka stopnja brezposelnosti, nizka
plača na zaposlenega in nizka dodana vrednost na zaposlenega, ki je bila posledica
zamiranja nekaterih proizvodnih dejavnosti.
4.5. PROMETNE OBREMENITVE
Podatki o prometnih obremenitvah so pripravljeni na osnovi podatkov, pridobljenih s
posameznimi ročnimi štetji prometa, ter iz avtomatskih števcev prometa. Ti, tako
imenovani števni podatki, so ena temeljnih informacij o prometu na cestah saj omogočajo
izračun povprečnega letnega dnevnega prometa. Število motornih vozil, ki v 24 urah
peljejo mimo števnega mesta na povprečni dan v letu imenujemo tudi povprečni dnevni
letni promet ali PDLP (DRSC, 2007).
PDLPi - povprečni dnevni letni promet za vrsto vozila i
Pin – promet na števnem mestu s štirikratnim štetjem, v določenem števnem dnevu n, za
vrsto vozila i
fn – faktor ekstrapolacije v števnem dnevu n
PDLPi = (Pi2 + f2 + Pi6 + f6 + Pi10 + f10 + Pi14 + f14)/4
4.5.1. PROMETNE OBREMENITVE PRED IZGRADNJO AVTOCESTE
V šestdesetih letih je občini Vrhnika živelo bistveno manj prebivalcev kakor danes, večina
le teh pa je bila zaposlena na Vrhniki ali v Ljubljani. Prometne obremenitve regionalne
ceste tedaj še niso bile posledica kratkih relacij na delo, prebivalci pa so se še v znatni meri
posluževali javnega potniškega prometa. Ker pa je cesta že tedaj spadala med
najpomembnejšo tranzitno pot v Sloveniji, je naraščal predvsem promet za potrebe turizma
in pa tovorni promet. Obremenitve cest so naraščale skladno z razvojem industrije in
večjimi potrebami po tovornem prometu. Kratek a skokovit porast obremenitev leta 1966
je bil tudi posledica ukinitve lokalne železnice tega leta, s čimer je celotni tovorni promet
padel na regionalno cesto.
Grafikon 12: Prometne obremenitve obstoječe ceste Dolgi most – Vrhnika v obdobju od
1957 do 1965.
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Vir: Arhiv Direkcije RS za ceste.
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Prometne obremenitve na relaciji Dolgi most – Vrhnika so v 60-ih letih vztrajno naraščale.
Z manj kot 2000 vozil dnevno je so narasle preko 10000 v sredini desetletja. Največji, a
kratkotrajen porast, je bil leta 1966, kasneje pa so obremenitve nekoliko upadle in vse do
začetka 70-ih znašale okrog 11000 vozil dnevno. Delež tovornih vozil v prometu je leta
1965 znašal 20%, leta 1970 pa že preko 30%.
Prometne obremenitve v zimskem času so dosegale le približno 20% povprečne letne
obremenitve, kar pomeni da so bile največje prometne obremenitve v poletnih mesecih. Ob
dnevnih konicah je promet narasel za približno 15% nad povprečjem (Korekcija
ureditvenega…, 1966).
4.5.2. PROMETNE OBREMENITVE PO IZGRADNJI AVTOCESTE
Cestna povezava preko Vrhnike spada med najpomembnejšo tranzitno os v Sloveniji.
Prometne obremenitve predstavljajo velik problem za občino Vrhnika, saj v zadnjih letih
cestne povezave skozi mesto nikakor ne zadoščajo več za tako obsežen osebni promet.
Z vključitvijo avtocestnega odseka Vrhnika – Postojna v promet decembra 1972, se je
promet na tem odseku pričel deliti na avtocesto in na obstoječo cesto. Že leta 1973 se je
delež prometa na obstoječi cesti zmanjšal, kot posledica izgradnje začasnega priključka na
avtocesto pri Vrhniki in namestitvi dodatne obvestilne signalizacije na obstoječi cesti. Leta
1973 je bilo od vseh uporabnikov obstoječe ceste 66,4% lokalnega prometa, 33,6% pa
tranzitnega prometa. Velik delež tujcev je še vedno uporabljal obstoječo cesto zaradi
neinformiranosti o novi avtocesti in zaradi plačila cestnine. Cestnina je tudi sicer vplivala
na uporabo regionalne ceste, v času izven prometnih konic. (Gregorc, Šubic, 1974).
Število motornih vozil je kljub omejitvenim ukrepom pri porabi goriva, visokim cenam
vozil ter padanju življenjske ravni občanov še naraščalo. Tudi število voznikov je bilo iz
leta v leto večje. (Naš časopis, 1984)
Cestni odsek Vrhnika – Ljubljana ni bil že od nekdaj med najbolj obremenjenimi. V
preteklih desetletjih je bilo povprečno dnevno število vozil znatno večje na gorenjskem,
štajerskem in dolenjskem kraku. Tudi kasneje so prometne obremenitve na teh odsekih
naraščale hitreje kot pa na primorskem kraku. Tu so se izrazito pričele povečevati po letu
1990, danes pa segajo v sam vrh obremenitev Slovenskih cest.
V prvih letih po izgradnji avtocestnega odseka Kozarje -Vrhnika je število vozil upadlo na
števnem mestu na Vrhniki in na drenovem Griču. Velik delež prometa se je preselil na
avtocesto, regionalna cesta pa je bila nekoliko razbremenjena, a le za nekaj let. Že leta
1990 je prometna obremenitev presegla tisto izpred desetletja. Višanje števila domačih
vozil je izraziteje naraščalo na Drenovem Griču, kot pa na Vrhniki, kar nakazuje, da se
dobršen del potovanj konča ali prične na Vrhniki ali pa še bliže Ljubljani. Na Vrhniki je
leta 2001 delež osebnih vozil med vsemi motornimi vozili znašal 80%, na Drenovem Griču
pa preko 90%. Močna prometna obremenitev in njeno naraščanje je tesno povezana z
selitvenim prirastom na Vrhniki in okoliških občinah. Povečalo se je število dijakov in
študentov, tako iz občine Vrhnika kot iz okoliških občin, ki vsakodnevno potujejo v
Ljubljano. To pa je za posledico prineslo vse bolj množične dnevne migracije. Uporaba
javnega prometa je močno upadla, število osebnih vozil na prebivalca pa stalno narašča.
Zaradi pomanjkanja alternativnega načina potovanj ostaja cestni promet edini dostop do
središča Vrhnika. Dediščina industrializacije po II. sv. vojni so tudi podjetja, locirana
daleč od priključka avtoceste in v neposredni bližini stanovanjskih območij. Ta podjetja
niso dostopna nikakor drugače kakor po lokalni cesti skozi naselje.

42

Vpliv avtoceste na razvoj občine Vrhnika

Grafikon 13: Število vseh domačih motornih vozil na števnih mestih Vrhnika in Drenov
Grič.
12000

10000

8000

6000

4000

2000

0
1980

1985

Vrhnika

1990

1995

2001

Drenov Grič

Vir: Letni pregled prometa in zvez.
Prometni zamaški ob jutranjih in popoldanskih konicah so na Vrhniki posledica
pomanjkanja cestne infrastrukture, namenjene širši uporabi. V smeri proti Ljubljani skozi
Vrhniko vodi le ena pot, kljub nadpovprečni gostoti cestnega omrežja v občini. Tudi za
lokalno prebivalstvo znotraj mesta je premalo prometnih povezav, tako da se pravzaprav
vsi poslužujejo le ene ceste. Slabo načrtovana in semaforizirana križišča še dodatno
vplivajo na slabo pretočnost prometa.
Grafikon 14: Število vseh tujih motornih vozil na števnih mestih Vrhnika in Drenov Grič.
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Vir: Letni pregled prometa in zvez.
Upadanje števila tujih vozil na regionalni cesti potrjuje njihovo vse bolj množično uporabo
avtoceste. V letu 2001 je povprečno dnevno skozi Vrhniko peljalo le nekaj tujih avtobusov
in tovornih vozil.
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Preglednica 9: Število domačih vozil merjeno v PDLP na števnem mestu Vrhnika.
1980
3012
15
2119
123
144
357
176
78
0
10

število motornih vozil
motocikli
potniški avtomobil
avtobusi
lahki kamioni (3t)
srednji kamioni (3 - 7t)
težki kamioni
kamioni s prikolico
traktorji
kolesa

1985
1860
5
1360
164
135
132
29
34
1
1

1990
4105
14
3205
223
199
283
62
106
8
40

1995
4551
17
3876
134
251
174
17
76
0
0

2001
5878
22
5015
172
324
224
22
99
39
8

Vir: Letni pregled prometa in zvez.
Preglednica 10: Število tujih vozil merjeno v PDLP na števnem mestu Vrhnika.
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1985

1990

1995

2001

106
0
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6
3
0
0
0
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7
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0
0
0
0
0
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12
211
1
1
1
1
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3
74
2
1
1
0
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3
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2
1
1
0
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Vir: Letni pregled prometa in zvez.
Preglednica 11: Število domačih vozil merjeno v PDLP na števnem mestu Drenov Grič.
število motornih vozil
motocikli
potniški avtomobil
avtobusi
lahki kamioni (3t)
srednji kamioni (3 - 7t)
težki kamioni
kamioni s prikolico
traktorji
kolesa

1980

1985

1990

1995

2001

4821
10
3826
284
237
191
155
103
15
20

4131
4
3203
290
260
272
38
63
1
15

6822
7
5293
479
429
449
63
101
1
160

8467
18
7355
216
47
45
14
9
1
0

11157
47
10225
119
360
234
61
141
0
0

Vir: Letni pregled prometa in zvez.
Preglednica 12: Število tujih vozil merjeno v PDLP na števnem mestu Drenov Grič.
število motornih vozil
motocikli
potniški avtomobil
avtobusi
lahki kamioni (3t)
srednji kamioni (3 - 7t)
težki kamioni
kamioni s prikolico

1980

1985

1990

1995

2001

335
0
320
5
0
0
0
10

150
2
139
0
0
0
0
9

247
2
230
0
0
0
0
15

174
3
150
1
1
0
0
4

137
4
420
1
1
1
0
10

Vir: Letni pregled prometa in zvez.
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4.5.3. REŠEVANJE PROMETNE PROBLEMATIKE V OBČINI VRHNIKA
Občina Vrhnika se že več let spopada s prekomernimi obremenitvami cest. Rešitve se
Danes kažejo predvsem v izgradnji Vrhniške obvoznice in avtocestnega priključka
Lukovica. Tako bi se izognili dvema največjima zastojema ob dnevnih konicah. K boljši
prometni pretočnosti pa bodo pripomogla tudi krožišča, ki jih poleg dveh že zgrajenih
načrtujejo še vsaj pet.
4.5.3.1. VRHNIŠKA OBVOZNICA
Ideja o vrhniški obvoznici je stara že preko deset let, saj so pobude s strani občanov
prihajale že dlje časa. Stanje na področju prometa v občini pa je zadnja leta postalo
nevzdržno. Ob dnevnih konicah udeleženec v prometu potrebuje tudi do pol ure da se
prebije skozi mestno jedro. Naraščanje prometa iz smeri Logatca in okolice je bilo zadnja
leta skokovito, saj se je leta 2004 promet skozi Vrhniko podvojil, kar je znašalo 17000
vozil dnevno, včasih tudi po 2000 vozil na uro.
Vsa vozila pa zaradi edine prometne infrastrukture, ki jo premore mesto, skoraj ne morejo
ubrati druge poti kakor tiste skozi samo središče mesta. Tako največkrat prihaja do
prometnih zamaškov pri izvozu iz avtoceste in v največjem križišču, kjer se križa Tržaška
oziroma Ljubljanska cesta s Sternenovo (iz smeri Borovnica) (Tominc, 2007).
Izdelana je bila variantna študija, ki vključuje dve možni rešitvi: južno in severno
obvoznico. Ker bi se prva morala zajedati v strmo in gozdnato območje okoliških hribov,
večina navija za severno različico, ki bi vodila od Sinje Gorice preko Stare Vrhnike in bi se
v končni fazi naslanjala na regionalko Vrhnika – Logatec. Obe rešitvi predvidevata
priključek na avtocesto v Sinji Gorici. Severna varianta poteka delno po Ljubljanskem
barju, od Stare Vrhnike naprej pa trasa poteka po današnji t.i. tankovski cesti. Ta cesta ima
makadamsko podlago in se ne vključuje neposredno na regionalno cesto, zato ni primerna
za širšo uporabo, saj je večkrat tudi slabo vzdrževana. Severna trasa predvideva tudi
viadukt čez potok Belo. Na regionalno cesto se priključi na koncu Vrhnike, na približno
enakem mestu kot danes tankovska cesta. Tudi južna trasa se v čim večji meri drži že
obstoječih poti. Velik del ceste bi potekal po barjanskem delu, bližje naselij in deloma
vzporedno z avtocesto. Od Verda proti Logatcu bi del potekal skozi gozd, proti koncu pa
se tudi ta naveže na tankovsko cesto in se priključi regionalni cesti nekoliko prej kot
severna obvoznica. Severna varianta je dolga 3278m, južna pa 2720m.
Da bi projekt stekel hitreje, se občina dogovarja z Ministrstvom za okolje in prostor, naj
državni lokacijski načrt za obvoznico pridobi status skupnega pomena. Tako bi operativno
vse postopke izvajanja načrta vodila občina, država pa bi ga samo potrdila. Postopek naj bi
bil na ta način veliko hitrejši. Marca 2006 je prometni minister Franci Božič že podpisal
pobudo za izdelavo državnega lokacijskega načrta za vrhniško obvoznico. Tako je bilo
zagotovljeno da bo postopek zagotovo stekel (Tominc 2007).
Množičen tovorni promet in pa diferencirana cestnina na relaciji Vrhnika Ljubljana sta
glavna vzroka za nastalo prometno zmedo na Vrhniki. Obvoznica je postala edina rešitev
za preusmeritev tranzitnega prometa iz središča Vrhnike. Tudi nemočni poskusi države, da
bi preusmerila tovorni promet na avtocesto niso bili uspešni, zato je obvoznica ostala edina
možna rešitev.
Vrhniška obvoznica je trenutno v fazi spremembe prostorskega plana, saj prej ni bila vanj
vključena. Pred izgradnjo bo potrebna tudi izvedba celovite presoje vplivov na okolje, kar
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bo tudi vplivalo na izbor variantne rešitve. Sicer pa je vrhniška obvoznica dobila svoje
mesto tudi v državnem načrtu razvojnih programov, kjer so zanjo v naslednjih letih
predvidena velika sredstva – za samo gradnjo obvoznice je v letu 2012 predvidenih deset
milijonov evrov.
Karta 8: Variantni rešitvi z vrhniško obvoznico.

Drugo tehnično rešitev bi predstavljalo krožišče na mestu kjer se izvoz iz avtoceste križa z
Ljubljansko cesto. Z njim bi sprostili dolge zastoje na izvozu, ki se pojavljajo zaradi izteka
le-tega v semaforizirano križišče. Projekt je zaenkrat še v fazi pogovorov med DARS-om,
DRSC-jem in vrhniško občinsko upravo, verjetno pa slednja ta projekt pričakuje nekoliko
zadržano, saj naj bi bilo območje krožišča vsaj v enem delu označeno kot potencialno
arheološko najdišče. Vemo Pa, da bi stroške arheoloških raziskav morala nositi občina
(Tominc, 2007).
4.5.3.2. AVTOCESTNI PRIKLJUČEK VERD
Za omilitev prometne problematike obstajajo ob obvoznici tudi druge tehnične rešitve. Z
industrijskim priključkom na avtocesto v Verdu bi razbremenili naselje Verd težkih
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tovornjakov, ki iz tamkajšnjega kamnoloma odvažajo pesek in skale. Projekt je bil po
krajši pavzi v preteklih letih ponovno v teku, občinska uprava pa se je pogovarjala s
predstavniki okoljskega ministrstva o možnosti, da bi priključek speljali brez lokacijskega
načrta, kar bi njegovo izdelavo izdatno pospešilo. Občina Vrhnika je vodila postopek
priprave prostorskega akta za izdelavo lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega
pomena. Industrijski priključek na južno avtocesto naj bi bodo zgradili v sodelovanju s
Kamnolomom Verd ter Darsom, ki naj bi bil končan do sredine leta 2008 (Pogačnik,
2007).
DARS je pred štirimi leti izdelal tehnično preveritev projekta, ki je odprla vrata nadaljnjim
postopkom, ko pa bi se moral lani predsednik uprave direkcije podpisati pod enega
ključnih dokumentov, je ta to odklonil zaradi varnostne problematike projekta. Opravljena
tehnična preveritev priključka naj namreč nebi zagotavljala prometne varnosti. Priključek
zelo verjetno ni možen zaradi dveh razlogov. To je povečan promet na avtocesti v
primerjavi s preteklimi leti, ko je nastala tehnična preveritev projekta in slaba tehnična
rešitev uvozno-izvoznih ramp. To predstavlja veliko razočaranje občine Vrhnika, saj so
sistem rešitve prometne problematike gradili tudi na tem priključku (Radio Orion, 2008).
4.5.3.3. AVTOCESTNI PRIKLJUČEK NA LUKOVICI
Za rešitev prometne problematike na Brezovici so bile izdelane tri variantne študije.
Varianta A je zasnovna kot rušitev obstoječega priključka Brezovica in izgradnja novega
priključka na isti lokaciji. Varianta vključuje tudi obvozno cesto Brezovica – Vnanje
Gorice, zaradi katere pa bi bilo potrebno porušiti štiri stanovanjske in šest gospodarskih
objektov. Varianta B je zasnovana kot izvedba polnega priključka Lukovica z navezavo na
obstoječo regionalno cesto s semaforiziranim križiščem, obstoječi priključek pa ostaja
nespremenjen. Zahodna obvozna cesta je navezana na priključek Lukovica in poteka
zahodno od Brezovice. Varianta C ohranja obstoječi priključek Brezovica in je zasnovana
kot priključek Lukovica s kraki priključka na dveh lokacijah. Izvozni krak za smer Vrhnika
omogoča razbremenitev izvoznega kraka priključka Brezovica. Načrtovani so
rekonstrukcija regionalne ceste v tripasovno cesto, rekonstrukcija semaforiziranega
križišča ter nov tripasovni nadvoz s hodniki za pešce preko avtoceste. Izgradnja variante C
zahteva rušitev dveh stanovanjskih in treh gospodarskih objektov (Javna razgrnitev,
predlog najustreznejše variantne rešitve, okoljskega poročila za priključek Brezovica na
avtocestnem odseku Ljubljana – Vrhnika, 2007).
Leta 2007 so se pričele priprave državnega lokacijskega načrta za avtocestni priključek
Brezovica, ki ga vodi Ministrstvo za okolje in prostor. Na podlagi okoljskega poročila in
primerjalne študije variant, je bila v mesecu aprilu 2007 predlagana varianta B, ki
predvideva nov avtocestni priključek na območju Lukovice, s severno navezavo na
obstoječo državno cesto R2 Ljubljana – Vrhnika, ter južno navezovalno cesto do Vnanjih
Goric, medtem ko bi obstoječi priključek na Brezovici ostal nespremenjen. (Pogačnik,
2007)
S prostorskega, tehničnega in ekonomskega vidika je najvišje uvrščena, medtem ko je s
prostorskega vidika na drugem mestu. Je edina varianta, ki v nobenem vidiku nima
najslabše ocene (Javna razgrnitev, predlog najustreznejše variantne rešitve, okoljskega
poročila za priključek Brezovica na avtocestnem odseku Ljubljana – Vrhnika, 2007).
Različica je glede na ostale najcenejša, izboljšuje kakovost bivalnega okolja, ter dopušča
najboljšo možnost za nadaljevanje gradnje. Gradnjo omenjenega priključka lahko
pričakujemo v letu 2009. Župan občine Log – Dragomer, Mladen Sumina pa pravi, da bo
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nov priključek prispeval k razvoju občine in dvigu standarda, saj se bo izboljšala tudi
pretočnost prometa in kolon avtomobilov ne bo več. Neposrednih stroškov občina ne bo
imela, saj je investitor Dars, potrebno pa bo zgraditi nekaj novih pločnikov (Pogačnik,
2007).
Karta 9: Variantna rešitev B za avtocestni priključek Lukovica.

Vir: Javna razgrnitev, … 2007.
Sicer pa se po podatkih Direkcije Republike Slovenije za ceste, dnevno v povprečju pelje
na odseku Brezovica – Vrhnika po avtocesti 43.962, preko odseka Kozarje – Brezovica pa
kar 58.214 vozil. Po podatkih Darsa je v izdelavi prometna študija ljubljanskega
avtocestnega obroča, vključno s priključnimi odseki avtocest, ki bo podala strokovne
podlage za odločanje o potrebnih ukrepih za dograjevanja obstoječih avtocest z dodatnimi
pasovi (Pogačnik, 2007).
Avtocestni priključek Lukovica v večji meri rešuje prometno problematiko v občini
Brezovica, ki je prav tako zelo pereč problem. Zgrajen pa bo prav na občinski meji med
občinama Brezovica in sedanjo občino Log-Dragomer. Z vidika prometne problematike v
občini Vrhnika, bo ta rešitev najbolj vplivala na zmanjšanje gneče na izvozu iz avtoceste
na Vrhniki.
4.6. DNEVNE MIGRACIJE V OBČINI VRHNIKA
4.6.1. DNEVNE MIGRACIJE PRED IZGRADNJO AVTOCESTE
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Pred letom 1970 je bilo v občini Vrhnika večina prebivalcev zaposlenih v industriji in
kmetijstvu. Kmetijska dejavnost ne ločuje kraja bivanja in kraja dela, tako da dnevne
migracije v tej panogi niso bile potrebne. Vsakodnevna potovanja na delo so bila prisotna
predvsem na krajše razdalje, iz podeželja v mesto. Večina prebivalcev je bila zaposlena
znotraj občine, nekaj pa tudi v Ljubljani, Logatcu, Žireh in Borovnici. Motorizacija je bila
takrat bistveno manjša od sedanje, dnevna potovanja na delo in v šolo pa so bila
organizirana v obliki avtobusnih prevozov, katerih organizacija pa je bila nemalokrat kar
pod okriljem podjetja. Delež dijakov, predvsem pa študentov je bil nižji, kar je vplivalo
tudi na nižjo frekventnost avtobusnih linij. Bližina delovnega mesta je bila pomemben
faktor pri iskanju zaposlitve, saj potovanja na delo po makadamskih poteh niso bila ravno
privlačna. Po drugi strani pa tudi zadostnost delovnih mest v občini ni terjala iskanja
zaposlitve v oddaljenejših krajih.
Habič je leta 1961 ugotavljal, da prihaja kar 40% zaposlenih v usnjarno (današnji IUV) iz
27 različnih krajev. To razmerje se je ohranilo še kasneje. Tovarna je organizirala lastni
avtobusni prevoz delavcev v Rovte, Zaplano in Podlipo (Bricelj, 1984).
Daleč največ zaposlenih v IUV je bilo Vrhničanov, ter še iz okoliških vasi. Iz ostalih občin
je bilo po 30 zaposlenih še iz Ljubljane in Logatca, ter 33 iz Rovt. Že tedaj pa je bilo
opazno zelo majhen delež dnevnih migrantov iz Loga, Dragomera in Lukovice, ki so se
verjetno zaposlovali v Ljubljani.
4.6.2. DNEVNE MIGRACIJE PO IZGRADNJI AVTOCESTE
Vpliv avtoceste na možnosti dnevne migracije delovne sile vpliva na dva načina. Zaradi
izgradnje avtoceste, se del prometa, ki bi sicer potekal po stari cesti, preusmeri na novo
cesto, s tem pa se razbremeni stara cesta. Tako je kljub slabši kvaliteti vozišča potovanje
po stari cesti hitrejše zaradi manjše gostote prometa. Zaradi razmeroma redkih priključkov
pa avtocesta vpliva predvsem na dnevne migracije na daljše razdalje, večjo uporabnost pa
nudi predvsem prebivalcem neposredno ob priključku (Novakovič, Verk, 1969).
Obsežnejšo dnevno migracijo so omogočili razvoj prometnih sredstev in prometne
infrastrukture ter rast osebnega standarda, zaradi katerega so postala osebna prevozna
sredstva široko dostopna.
Prostorske oz. pokrajinske posledice dnevne migracije so večplastne in izjemno obsežne. Z
njo sta povezana pojma suburbanizacije in razpršene poselitve. Dnevna migracija je
omogočila širjenje mestnih vplivov globoko v podeželje. Tesno je povezana z visoko rastjo
števila prebivalcev, ter nenehnimi potrebami po stanovanjih. V zadnjih letih je predvsem
opazna intenzivna gradnja stanovanjskih sosesk večstanovanjskih objektov, ter izrazita
razpršena poselitev na zahodnem delu Vrhnike ob regionalni cestni povezavi proti
Logatcu.
Raziskave kažejo da je samo v zadnjih desetih letih delež dnevnih migrantov v Sloveniji,
ki potujejo z osebnim vozilom narasel z 53% na 69%, delež tistih, ki potujejo z avtobusom
pa upadel 17,6% na 8,8%. 25% vseh dnevnih migrantov dnevno potuje več kakor 20km v
eno smer, 43,3% pa porabi več kakor 60 min za potovanje na delo in nazaj. Predvidevanja
da se bo z razvojem informacijske tehnologije, ki omogoča delo in študij na daljavo,
število dnevnih migracij zmanjšalo, ne držijo (Mediana, 2007).
V MOL je zaposlenih 47% vseh aktivnih prebivalcev občine Vrhnika. Bliže kot je naselje
Ljubljani, večji je delež zaposlenih tam. Kraji ki ležijo neposredno ob regionalni cesti
Vrhnika – Ljubljana imajo največji delež zaposlenih v MOL (Sinja Gorica – 80,2%,
Lukovica pri Brezovici - 70,6%, Log pri Brezovici – 66,5%, Lesno Brdo – 50%, Drenov
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Grič – 46,6%, Dragomer – 66,8%, Bevke – 58,5%), izstopata pa še Vrhnika in Verd,
vendar z manj kot 50%. 39% vseh občanov je zaposlenih na Vrhniki, 21% pa v naselju
stalnega prebivališča.
Karta 10: Delež zaposlenih v drugi občini leta 1981.

Leta 1981 (Karta 10) je bil še velik delež zaposlenih v domači občini, predvsem na
Vrhniki, ki je največje zaposlitveno središče v občini. Bližnja naselja in pa podeželska,
pretežno kmečka naselja so imela v večini še več kot 50% zaposlenih v domači občini.
Naselja ob regionalni povezavi in bliže prestolnici pa so že takrat imela preko 70%
zaposlenih v drugi občini (Ljubljani). Za ta naselja že tedaj Vrhnika ni bila poglavitno
zaposlitveno mesto, pač pa je bilo za domačine, ki jih je bilo tam zaposlenih 56%. Leta
2002 je slika že precej drugačna, saj je že v večini naselij preko 40% zaposlenih v drugi
občini, na Vrhniki več kot 60% (Karta 11).
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Karta 11: Delež zaposlenih v drugi občini leta 2002.

V prvi polovici 80 let so bili navezani na zaposlitev v ljubljanskih občinah predvsem
prebivalci iz občin Domžale, Grosuplje, Vrhnika in Litija. Gravitacijsko območje
zaposlitve Ljubljane je obsegalo v smeri proti Gorenjski območje občine Ljubljana-Šiška
do planskih con Kranj in Škofja Loka. Na zahodu je vključevalo Dobrovo, Polhov Gradec
in Horjul, v smeri proti Vrhniki pa planske cone Brezovica, Preserje, Borovnico, predvsem
pa Vrhnika, medtem ko je bil tok dnevnih delovnih migrantov iz Logatca in Rakeka še
šibek (Černe, 2004).
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Karta 12: Dnevni migranti po kraju dela.

Vir: Program razvoja podeželja.
Leta 2001 je bilo v občini Vrhnika zaposlenih 3256 delovno aktivnih prebivalcev
Slovenije. Velik delež, kar 41% je bilo domačinov, 15% pa Ljubljančanov. Poleg tega je
bilo na Vrhniki zaposlenih še 12% prebivalcev Brezovice in 3,6% Logačanov. Ljubljana
kot največje zaposlitveno središče, zaposluje velik delež prebivalcev občine Vrhnika, ter
nekaterih okoliških občin, katerih dnevni migranti potujejo preko Vrhnike. Dnevni
migranti v Ljubljano iz bolj oddaljenih občin večinoma potujejo po avtocesti, kar vpliva na
razbremenitev stare ceste. Priključek na avtocesto Logatec je lociran na JZ del Logatca in
tako relativno oddaljen od poselitvenega jedra. Dnevni migranti večinoma potujejo v
Ljubljano in na Vrhniko, vendar pa se zaradi že omenjenega oddaljenega odcepa vsaj do
Vrhnike poslužujejo stare ceste, nato pa se večinoma priključijo na avtocesto. Podobno se
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tudi dnevni migranti občine Žiri na avtocesto priključijo na Vrhniki. Vse to vpliva na
izrazito gnečo v središču mesta Vrhnika ob jutranji konici v smeri proti Ljubljani, in
obratno na izrazito gnečo na izvozu za Vrhniko ob popoldanski konici.
Preglednica 13: Število zaposlenih po kraju dela in kraju bivanja leta 2007.
Občina dela
I.

Občina
prebivališča
SLOVENIJA

440299

II.

III

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

255 1667 563 7952 2936 348 3123

655

67443

XI.

XII.

XIII.

XIV.

1680 4267 2949

3256

833

I.

3183

13

z

19

19

23

12

-

22

2486

24

13

32

119

-

II.

3102

8

1059

-

z

z

z

41

5

766

299

334

23

78

-

III.

2179

-

z

227

6

10

48

z

4

1641

7

5

19

47

z

IV

9878

z

3

8

2897

15

z

z

8

4842

13

7

381

29

z

V.

5168

z

z

12

43

1086

z

-

12

3510

7

6

32

19

-

VI.

784

z

-

33

5

z

128

z

z

482

7

5

6

79

-

VII.

2786

-

-

-

z

-

-

2096

z

196

74
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I. - Borovnica

II. - Cerknica

III. - Dobrova - Polhov Gradec

IV. - Domžale

V. - Grosuplje

VI. - Horjul

VII. - Idrija

VIII. - Ig

IX. - Ljubljana

X. - Logatec

XI. - Postojna

XII. - Trzin

XIII. - Vrhnika

XIV. - Žiri

Z - zaupno

Vir: SURS.
Avtocesta sama po sebi vsaj v začetku ni vplivala na iskanje zaposlitve v Ljubljani. Delež
dnevnih migrantov se je povečal s številom priseljenih v občino, ki pa so delovno mesto v
prestolnici obdržali. Gospodarska recesija na Vrhniki je vplivala na izgubo delovnih mest,
hkrati pa se je prestolnica razvijala in omogočala številna delovna mesta. Kasneje se je
motorizacija še povečevala, razvijala se je tudi prometna infrastruktura znotraj občine in v
Ljubljani. Vse to je vplivalo na rast dnevnih potovanj delavcev in šolarjev v Ljubljano, ne
le iz občine Vrhnika, temveč tudi iz okoliških občin.
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4.6. RABA TAL
4.6.1. RABA TAL PRED IZGRADNJO AVTOCESTE
Za slovenijo je po drugi svetovni vojni značilna industrializacija, ki je spodbudila
urbanizacijo. Procesa sta povzročila beg z dežele in deagrarizacijo. Vse to se izraža tudi v
največjem porastu nerodovitnih površin v občini Vrhnika.
Raba tal v občini Vrhnika je neposredno povezana s kmetijsko dejavnostjo, saj velik delež
občine pokriva Ljubljansko barje. Leta 1970 je bilo še 15% prebivalstva v občini
zaposlenih v kmetijstvu in gozdarstvu. Prevladujoča raba tal so bili travniki in pašniki, ki
so pokrivali preko 5000 ha območja, njive in vrtovi pa so pokrivali 1360 ha.
Industrializacija je močno vplivala na opuščanje kmetijske dejavnosti, ter posvečanje
zaposlitvi v industriji. Že v sedemdesetih letih so se pričele zmanjševati površine
intenzivno obdelanih kmetijskih zemljišč. Vzpodbujan industrijski razvoj je terjal potrato
večjih kmetijskih površin, brez upoštevanja okoljskih obremenitev, za seboj pa je potegnil
tudi priseljevanje v mesta in širjenje funkcionalnih površin. Ribniki in trstičja so pokrivali
preko 211ha zemljišča, ki pa se je kasneje zaradi osuševanja mnogo zmanjšalo.
Grafikon 15: Raba tal v občini Vrhnika leta 1970.
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Vir: Statistični letopis 1970.
4.6.2. RABA TAL PO IZGRADNJI AVTOCESTE
AC neposredno vpliva na rabo tal, saj zasede znatno površino tal, spremeni se značaj rabe
tal, onemogoči pa se dotedanja raba, ne le na območju ceste, temveč tudi na obrobju
(Zdešar, 2002).
Čeprav znaša neposredna poraba zemljišč za štiripasovno cesto približno 2,5 ha/km,
doseže skupna poraba vseh spremenjenih zemljišč do 8 ha/km. V to so vključeni zaščita
pred hrupom, nasipi, povezovalni pasovi, križišča in storitvene površine (Cigale, 2002).
Pozidane površine zaradi prometa v občini Vrhnika:
- cesta - 1968176 m2,
- pot – 1838052 m2,
- železnica – 377249 m2 (cv Zdešar, 2002)
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V občini Vrhnika prometna infrastruktura zavzema 3,8% površine (cv Zdešar, 2002).
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V pokrajini so procesi opuščanja kmetovanja opazni kot ogozdovaje, kjer se opuščajo
pašniki in travniki in ozeljevanje, kjer travniki preraščajo njive. Pri obeh procesih je vzrok
tudi usmerjanje v hlevsko živinorejo in tržna usmerjenost kmetovanja, na Ljubljanskem
barju pa tudi nekvalitetna zemljišča (Cunder, 2000).
Grafikon 16: Raba tal v občini Vrhnika leta 1980 in 1990 (podatki v ha).
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Vir: Statistični letopis 1980 in 1990.
Najbolj opazno se je zmanjšal delež ribnikov, trstičja in močvirij. To kaže tudi na
zmanjšanje površine Ljubljanskega barja, ki je na svojem severnem delu nekdaj postopno
prešlo v Polhograjske dolomite. Izgradnja avtoceste pa je ta potek prekinila in po nekaterih
podatkih se je površina barja zmanjšala za vsaj 1ha. Najbolj se je v obdobju zmanjšala
površina njiv, v kasnejšem obdobju pa je bil ta trend še izrazitejši. Raba travnikov in
pašnikov se je nekoliko povečala.
Preglednica 14: Raba tal v občini Vrhnika.
KO

najpomembnejša raba
tal po KO 1994

spreminjanje rabe tal 1961 1994

Vrhnika

gozd
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travnik
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travnik
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Vir: cv Zdešar, 2000.
Območja z največjo rastjo prebivalstva je Gabrovec označil kot območja z zmerno
urbanizacijo. Za KO, ki ležijo na Ljubljanskem barju, je značilno zmerno do izrazito
ozeljevanje, kar je predvsem posledica prehajanja njivskih površin v travnike oz.
poljedelstva v živinorejo. KO Smrečje je reliefno bolj razgibana in leži izven barjanskih
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površin, prihaja pa predvsem do opuščanja kmetijskih površin, ki niso primerne za strojno
obdelovanje.
Za obrobje Ljubljanskega barja je značilna urbanizacija, za severni del barja, kjer so
trdinska tla pa je glavna raba tal njiva, na katerih poteka ozeljevanje (Cunder, 2000).
Na kmetijsko rabo tal danes vpliva predvsem razvita infrastruktura in bližina urbanega
središča, ki omogoča neposredno prodajo izdelkov. Slabost pa je predvsem pospešena
urbanizacija s katero se izgubljajo kvalitetna kmetijska zemljišča zaradi pozidave, slabša
pa se tudi kakovost tal, zraka in pa vode zaradi večjega onesnaženja.

5. PROSTORSKE SPREMEMBE IZBRANIH NASELIJ
V naslednjem poglavju bomo skušali prikazati prostorske spremembe nekaterih izbranih
naselij. Izbrana naselja se nahajajo ob regionalni cesti Vrhnika – Ljubljana, in so v
preteklih 20-ih letih doživljala največje prostorske spremembe. Kot dva osnovna vira smo
uporabili Dolgoročni plan občine Vrhnika za obdobje 1986 do 2000 in pa letalske posnetke
iz leta 2007. Izdelali smo več kart, na katerih je prikazan obseg pozidanih zemljišč izbranih
naselij v omenjenih dveh obdobjih, iz kart pa je razvidna sprememba obsega funkcionalnih
površin. Na kartah je prikazan tudi potek avtoceste in regionalne ceste. Manjša naselja na
obrobju občine v tem poglavju niso obravnavana, saj se večje prostorske spremembe tam
niso zgodile.
Spremembe v prostoru in prometnem omrežju so imele obsežne posledice na prostorski in
splošni razvoj urbanih naselij. Središča vzdolž prometnih poti ali na središčih le teh so
zaradi ugodnega prometnega položaja doživljala hitrejši gospodarski in prometni razvoj.
Povečevanje obsega in intenzivnosti poselitve je vplivalo na nove potrebe po gradnji
prometnih omrežij. Nove prometnice in povečan prometni pretok blaga, ljudi in informacij
v in iz mesta vpliva na gospodarsko in prostorsko rast mest (Černe, 1989).
Karta 13: Izbrana naselja.

Vir podlage: iobcina.si.
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Po prostorskem planu občine Vrhnika "Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine
Vrhnika za obdobje 1986 do 2000" in srednjeročnega plana občine Vrhnika za obdobje
1986 do 1990 s spremembami in dopolnitvami, se je občina odločila za širitev zazidljivih
površin. Pobude za pozidavo zazidljivih zemljišč so prihajale s strani občanov, prav tako
kot tudi pobude za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč v stavbno zemljišče. Na
osnovi individualno izraženih predlogov in interesa občine za širitev zazidljivih površin so
določena območja v občini urejena z lokacijskim načrtom. Na teh območjih so se zgradila
in se bodo gradila stanovanjska naselja z enovito podobo. V prihodnjih letih bo pozidava
zazidljivih zemljišč v občini Vrhnika osredotočena na območje naselja Vrhnika, pozidava
se bo širila na Drenov Grič oziroma ob regionalni cesti, kjer je urejena infrastruktura in je
območje ugodno prometno dostopno (Omejc, 2007).
Promet je eden glavnih dejavnikov, ki vplivajo na prostorsko širjenje in strukturo mesta.
Možnost prostorske mobilnosti ljudi in dobrin se odraža v načinu urbane izgradnje in v
prostorski razporeditvi mestnih funkcij (Bele, 2005).
Vendar pa prostorsko in urbanistično načrtovanje v preteklosti ni temeljilo na konceptih
izoblikovanega prostorskega razvoja, niti na opredelitvi celovite rabe zemljišč in
usmerjanju dejavnosti v prostoru. Temeljna urbanistična dokumentacija je bila nepopolna.
Zato so tudi območja, ki so se sicer urejala po sprejetih zazidalnih načrtih pomanjkljivo in
neracionalno komunalno opremljena, priprava zemljišč otežkočena in neizpeljana. Širjenju
urbanih površin so se zaradi ekstenzivne zazidave namenjale preobsežne površine.
Območja, ki so se urejala z urbanističnimi redi, so znotraj svojih meja zazidljivosti
vključevala tudi kmetijske površine boljših kategorij, ki jim je tako z zazidavo
negospodarno spremenjena namembnost (Vintar, 1896).
5.1. LOG, DRAGOMER IN LUKOVICA PRI BREZOVICI
Dolgoročni plan občine Vrhnika za obdobje 1986 do 2000, je za obravnavana tri naselja
vseboval obsežna območja stavbnih zemljišč. Poselitev je bila tedaj mnogo redkejša,
prevladovala je razpršena poselitev, več je bilo gospodarskih poslopij. Poselitev se je
kasneje strnila in razširila na večino stavbnih zemljišč, tako da je občina kasneje tudi širila
zazidljiva zemljišča. Vsa tri naselja so se izrazito širila proti SZ in S, kajti v nasprotni
smeri je bila pozidava prostorsko omejena zaradi avtoceste.
Največja širitev pozidanih zemljišč je bila v Dragomerju, kjer se je v zgradila obsežna
soseska prostostoječih enodružinskih hiš in vrstnih hiš. Pozidana so vsa stavbna zemljišča
po Dolgoročnem planu občine Vrhnika za obdobje 1986 do 2000, nekatera so bila dodana
kasneje in so prav tako pozidana. Območje namenjeno oskrbnim in storitvenim
dejavnostim je v večji meri ostalo prazno, storitvene dejavnosti pa so se širile neposredno
ob regionalni cesti.
Nekoliko manj, a kljub temu zelo izrazita širitev pozidanih zemljišč je bila tudi v Lukovici
in pa na Logu. Za razliko od Dragomera, je bila v tem primeru širitev skoraj v celoti
posledica gradnje enodružinskih stanovanjskih hiš, zelo majhen delež so večstanovanjski
objekti (dvojček).
Naselja so eno izmed območij, ki je še vedno pod močnimi pritiski suburbanizacije. Indeks
rasti prebivalstva od leta 1971 do 2002 v Dragomerju znaša preko 400, na Logu in
Lukovici pa preko 200. Ob hkratnem naraščanju števila prebivalcev in zmanjševanju
števila članov na gospodinjstvo, je prostorska širitev naselij še toliko bolj izrazita. V
zadnjem desetletju je rast števila prebivalcev nekoliko nižja in umirjena, območje pa je
kljub temu pod močnimi pritiski gradnje stanovanjskih objektov. Naselja so v časovni
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izohorni od 15 – 20 min od Ljubljane, prometna povezava je zadovoljiva, saj je priključek
na avtocesto še bliže.
Karta 14: Sprememba obsega pozidanih površin v obdobju
1986 – 2007 na Logu.

Vzporedno z razvojem prebivalstva so se razvijale tudi
oskrbne in storitvene dejavnosti. V osemdesetih je
Dragomer pridobil novo osnovno šolo. Prisotno je veliko
število manjših samostojnih podjetnikov usmerjenih v
terciarno dejavnost (svetovanja, odvetniške in notarske
storitve…), ter nekateri večji (popravilo vozil, prodaja
strojne mehanizacije…). Številne obrtne in storitvene
dejavnosti so locirane ob Dragomerški cesti, znotraj
strnjenih stanovanjskih sosesk pa strnjena gradnja
onemogoča obrtne dejavnosti. Industrija je bila prisotna le v
manjši meri in se je le zanemarljivo prostorsko širila.
Slika 5: Smerokaz po obrtnih dejavnostih v Dragomerju
(Trček, 2008).
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Karta 15: Sprememba obsega pozidanih površin v obdobju 1986 – 2007 v Dragomerju in
Lukovici.

Slika 6: Stanovanjska soseska vrstnih in enodružinskih hiš v Dragomerju.

Trček, 2008.
5.2. DRENOV GRIČ IN LESNO BRDO
Še pred dobrim dvajsetletjem so bila za poselitev privlačna območja čim bliže večjim
mestom. To se kaže tudi pri naseljih Drenov Grič in Lesno Brdo, kjer se število
prebivalstva ni tako izrazito povečevalo kot npr. v Dragomerju. Naselji sta v
obravnavanem obdobju obdržali dokaj razpršen tip poselitve, ki se je najbolj izrazito širila
ob poteh znotraj naselja, ter na obrobju gozda oz. nekoliko hribovitejšega površja. Bolj
strnjeno pozidavo kakor Lesno Brdo ima Drenov Grič. Gradnja se je predvsem umikala
neugodnim barjanskim tlem, tako so ostala kvalitetna kmetijska zemljišča še prosta.
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Ob Tržaški cesti so se podobno kot v ostalih naseljih od regionalni cesti, razvijale
storitvene dejavnosti (prodaja gradbenega materiala, popravilo vozil, drevesnica…).
Karta 16: Sprememba obsega pozidanih površin v obdobju 1986 – 2007 na Drenovem
Griču in Lesnem Brdu.

5.3. MIRKE, VERD IN SINJA GORICA
Naselje Mirke v preteklih dveh desetletjih ni doživljalo večjih prostorskih sprememb.
Razširil se je obseg pozidanega zemljišča, ki pa je nekoliko presegel obseg stavbnih
zemljišč iz Dolgoročnega plana občine Vrhnika 1986. Širitev je posledica gradnje
enodružinskih stanovanjskih hiš.
Na Verdu je bila največja sprememba razširitev obrtne cone. Podjetje Liko se je zelo
razširilo in zapolnilo celotno območje predvidene obrtne cone. Tam se danes nahajajo
predvsem skladišča lesa in pa groba lesno obdelovalna industrija. Stanovanjska soseska
enodružinskih hiš se je le v manjši meri razširila.
Obe naselji sta praktično "sestavni del" Vrhnike, le da sta od mesta ločeni z reko
Ljubljanico. Zaradi neposredne bližine vseh oskrbnih dejavnosti, sta se naselji širili le na
račun gradnje stanovanjskih objektov.
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Karta 17: Sprememba obsega pozidanih površin v obdobju 1986 – 2007 na Mirkah in na
Verdu.

Sinja Gorica je zaradi svoje pomembne lege neposredno ob regionalni cesti izpostavljena
močnim pritiskom suburbanizacije. V dolgoročnem planu občine Vrhnika za obdobje 1986
do 2000, sta bili v naselju predvideni dve obrtni coni. Ena je bila neposredno ob regionalni
cesti, kjer so že bile locirane nekatere proizvodne dejavnosti, druga pa je bila na skrajnem
obrobju vasi. Večja obrtna cona je v pretežnem delu ostala neizkoriščena, nekateri objekti
pa so v tem času že zamenjali lastnika in dejavnost. Manjša obrtna cona na V delu naselja,
je kljub nekaj let trajajoči opuščenosti, danes spet aktivna. Večje izkoriščeno območje je
tudi zbirališče komunalnih odpadkov, ki pa je že zelo zapolnjeno in ga počasi poskušajo
sanirati.
Sinja Gorica je eno izmed naselij kjer prostorska širitev naselja v glavnem ni posledica
gradnje stanovanjskih objektov, temveč storitvene in obrtne dejavnosti. Zaradi svoje lege v
neposredni bližini Vrhnike, razpotegnjenosti ob regionalni cesti, ter obsežnega prostora ki
ga nudi, je izredno privlačna za terciarni sektor. Večja nakupovalna središča in prodaja ter
servis vozil so se pojavila v zadnjem desetletju. V naselju je tudi velika obrtna cona,
zaenkrat še večinoma prazna. Lokacijski faktorji, prostor, bližina avtoceste, infrastrukturna
opremljenost, ter oddaljenost od stanovanjskega območja so tu izpolnjeni. Nekdaj
opuščene industrijske objekte, so kupili novi investitorji in industrija je zopet nekoliko
zaživela.
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Karta 18: Sprememba obsega pozidanih površin v obdobju 1986 – 2007 v Sinji Gorici.

5.4. VRHNIKA
Vrhnika je med naselji v občini doživljala precej manj izrazito prostorsko širitev od ostalih
naselij ob regionalni cesti.
Z vse večjo in hitrejšo urbanizacijo se je v preteklosti pojavila potreba po usmerjanju
poselitve. Tako je leta 1967 dobila prvi urbanistični program, katerega osnovni namen je
bila »določitev fizičnega obsega in smeri razvoja naselij ter globalne izrabe površin na
področju občine«. Za mesto Vrhnika je urbanistični razvoj predvideval predvsem v prvi
vrsti zapolnjevanje vrzeli. Manjše stanovanjske površine so bile predvidene za Klis
(blokovna gradnja), spodnji del Trojice (Individualna gradnja), območje v podaljšku
trikotnika med opuščeno železnico in Podlipsko cesto (individualna gradnja), med Tržaško
in Ljubljanico (blokovna gradnja). Za industrijsko gradnjo je bilo izbrano območje med
cesto proti Ljubljani in traso opuščene železnice (Vintar, 1986) .
V vsebinah dolgoročnega plana občine Vrhnika, je bilo za Vrhniko predvidenih kar 80%
vseh priseljencev v občini. Njihove stanovanjske potrebe bi reševali z večstanovanjsko
gradnjo in delno z gradnjo individualnih družinskih hiš. Površine za kolektivno gradnjo so
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bile predvidene na slabših kmetijskih površinah med Hrušico in industrijsko cono v Sinji
Gorici, kolektivno in strnjeno individualno gradnjo pa bi usmerili v smeri proti Logatcu na
gričevnat svet. Proizvodnim dejavnostim so bile namenjene površine v obrtni coni v Sinji
Gorici, centralne dejavnosti pa so bile usmerjene v mesto Vrhnika (Vintar, 1986).
Indeks rasti prebivalstva je bil najvišji v obdobju 1971/1981, ko je bila zgrajena večina
blokovskih stanovanjskih sosesk v mestu. Po letu 1986 ko je bil izdelan Dolgoročni plan
občine Vrhnika, se nekaj časa niti niso dogajale večje spremembe. Največja širitev
pozidanega zemljišča je na secernem delu, kjer pa ne gre za širitev gradnje, temveč za
preureditev vojašnice v obrtno cono. V devetdesetih letih je bilo z Odlokom o spremembah
in dopolnitvah dolgoročnega plana občine Vrhnika za obdobje 1986 – 2000 spremenjeno v
območje urejanja poslovne cone in rekonstrukcije objektov, danes pa se v tem kompleksu
nahajajo razne storitvene in obrtne dejavnosti. V neposredni bližini te obrtne cone je tudi
nova šola zgrajena leta 2000. Vse do zadnjega desetletja se je mesto širilo zgolj ob
zunanjem obrobju, poselitev pa je ostaja oz. postajala vse bolj strnjena. Dan danes pa je
opazna zelo izrazita razpršena širitev enodružinskih stanovanjskih hiš na JZ delu, ob
prehodu na kraško površje. Na severnem delu ob regionalni cesti se je mesto razširilo
predvsem na račun gradnje stanovanjske soseske Vrtnarija, ki se je pričela graditi že v 80.
letih, širila pa se je vse od nedavnega. V neposredni bližini pa je tudi novozgrajena soseska
Zlatica. Drugi vzrok širitve pa je gradnja trgovskih centrov, kjer poleg dveh že zgrajenih
načrtujejo še dva.
Slika 7: Nova stanovanjska soseska Zlatica na obrobju Vrhnike pri Sinji Gorici.

Trček, 2008.
Slika 8: Širjenje razpršene gradnje na Z delu Vrhnike.

Vir: iobcina.si.
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Znotraj mesta je bila najbolj opazna širitev centra mesta. Nekdaj pomembno središče
mesta, kjer so bile glavne oskrbne dejavnosti (zdravstveni dom, šola, banka, policija,
lekarna in živilska trgovina), se je razširilo predvsem zaradi trgovskega centra, ki je bil
odprt leta 1994 na mestu, kjer je nekdaj stala industrija. Trgovski center je pod svojo streho
pritegnil predvsem trgovino ter obrtne dejavnosti. Različne storitve na enem mestu so bile
za Vrhniko novost, ki je pritegnila potrošnike, posledično pa še več storitvene dejavnosti,
ki se je pričela razprostirati ob glavni cesti in je tako povezala staro središče mesta z
novejšim.
Karta 19: Sprememba obsega pozidanih površin v obdobju 1986 – 2007 na Vrhniki.

6. VPLIV AVTOCESTE NA LJUDI IN OKOLJE
6.1. PROMET IN OKOLJE
Dosežena stopnja razvoja prometa omogoča danes sodoben način življenja, ki ga
zaznamuje visoka stopnja mobilnosti. Vse večja internacionalizacija gospodarstva in širitev
kroga delovanja prebivalstva hitro povečujeta prometne potrebe. Posledice vztrajno
naraščajočega prometa predstavljajo enega najpomembnejših izzivov trajnostnega razvoja
današnje družbe. Z naraščanjem prometa posledično rastejo tudi njegovi negativni učinki.
Z vidika globalnih okoljskih sprememb velja omeniti pojav tople grede, tanjšanje ozonske
plasti ter spreminjanje biodiverzitete, hkrati pa je promet velik porabnik fosilnih goriv. Na
lokalni ravni vpliva na kakovost zraka in vode ter druge spremembe kot so hrup in
vibracije, zdravje ljudi ter razdrobljenost zemljišč zaradi rastoče prometne infrastrukture
(Plevnik et al, 2006).
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Slika 9: Okvir presoje za področje prometa in okolja.
ODZIVI
GONILNE SILE
- EKONOMSKE DEJAVNOSTI
- PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
STORITVE
- PROSTORSKA RAZPOREDITEV
EKONOMSKIH DEJAVNOSTI IN NASELIJ
- CENE GORIV IN PROMETA
- VOZNI PARK

- PREDPISI
- CENOVNI SIGNALI
- INVESTICIJE V JAVNI PROMET
- PROSTORSKO IN PROMETNO
PLANIRANJE
- OZAVESCANJE JAVNOSTI

VPLIVI
OBREMENITVE
-

EMISIJE TOPLOGREDNIH PLINOV
EMISIJE ONESNAZEVALCEV ZRAKA
EMISIJE HRUPA
ODPADKI
RABA TAL

-

VPLIV NA ZDRAVJE LJUDI
IZGUBA BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI
ZASTOJI
IZPOSTAVLJENOST HRUPU

STANJE
- PODNEBNE SPREMEMBE
- KAKOVOST ZRAKA, VODE, PRSTI
- RAZDROBLJENOST PROSTORA

Vir: EEA, 2000.

Avtor: Andreja Trček

Petdelni okvir presoje omogoča razumevanje vzročno – posledičnih in medsebojno
vplivajočih odnosov v okolju.
Gonilne sile predstavljajo dejavnosti npr. proizvodnja blaga, storitev in prostočasne
dejavnosti, ter pa dejavniki (razpoložljivi dohodek, tržne cene, blagovni tokovi, itd.) izven
prometnega sektorja. Pretok ljudi in blaga povzroča obremenitve na ljudi in okolje zaradi
škodljivih emisij, hrupa, porabe zemljišč za potrebe infrastrukture itd. kot rezultat
spreminjanja se stanje okolja premeni. Promet vpliva na kakovost zraka, raven hrupa in
povečano razdrobljenost zemljišč. Spremembe v stanju vodijo do vplivov na zdravje ljudi,
biotsko raznovrstnost itd.,ti vplivi pa končno vodijo do družbenih odzivov, kot so npr.
tehnični standardi, omejitve hitrosti, coniranje, omejevanje parkirnih mest… (Plevnik e tal,
2006)
6.2. VPLIV CESTNEGA PROMETA NA OKOLJE
Promet na dva načina deluje na okolje: s posegi v naravo zaradi omrežja ter z
onesnaževanjem zraka, tal, vode in žive narave, torej tudi z ogrožanjem zdravja ljudi.
Posegi v prostor pa imajo še drugo stran. Upravljalci in udeleženci v prometu želimo
vedno priti do cilja čim prej in čim varneje. Politiki se dogovarjajo za smeri prometnih
tokov, projektanti pa morajo skrbeti, da so trse primerne za promet. Pri tem izbirajo za
promet ugodne smeri, premalo pa je prilagajanja naravnim pogojem (Cigale, 2002).
Učinki prometa so lahko neposredni in posredni, pojavljajo pa se tudi v različnih časovnih
okvirih. Kakšne so posledice prometnih obremenitev okolja, je v veliki meri odvisno od
značilnosti in narave vsake pokrajine ter njenih samočistilnih sposobnosti (Cigale, 2002).
1.
Geološko – geomehanske razmere
Gradnja cestne infrastrukture na nekaterih delih lahko zahteva minerska dela in večje
izkope, kar lahko vpliva na zmanjšanje stabilnosti tal.
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2.
Tla in vegetacija
Promet lahko negativno vliva na kakovost prsti in na vegetacijo s kopičenjem težkih kovin
v tleh in rastlinah (svinec, kadmij…). Možnost onesnaženja tal je tudi zaradi izpiranja
škodljivih snovi s cestišča, pogoste pa so tudi večje vsebnosti sulfata in klorida kot
posledica emisij posipnih materialov.
3.
Hidrološke razmere
Avtoceste predstavljajo potencialno nevarnost razlitja nevarnih tekočin, ki lahko ogrozijo
talno vodo. Površinski tokovi so navadno manj obremenjeni, saj jih avtoceste prečkajo
preko premostitvenih objektov, možnost onesnaženja je le zaradi izpiranja nevarnih snovi s
cestišča. Večje onesnaženje površinskih tokov je običajno v času gradnje.
4.
Zrak
Posledice prometa so kompleksne in resno vplivajo na človekovo zdravje in stanje okolja.
Največji delež emisij povzroča motorni promet, gre pa za ogljikov dioksid, ogljikov
monoksid, dušikovi oksidi, hlapne organske spojine, svinec, trdi delci in dim. Emisije
motornih vozil so odvisne od načina vožnje, cestnih razmer in sestave goriva. Nastajajo pa
tudi snovi, ki povzročajo nastanek troposferskega ozona, kislih padavin ter vplivajo na
večjo verjetnost nastanka megle. V času gradnje in obnovitvenih del je povečana možnost
prašenja.
5.
Hrup
Obremenjenost s hrupom ob obratovanju avtoceste naraste v primerjavi s predhodnim
obdobjem. Zaradi hrupa je prizadet pas okoli 50 – 300 m oddaljen od cestišča, najbolj pa
neposredna bližina cestišča. Obremenjenost s hrupom je v času gradbenih in obnovitvenih
del še večja.
6.
Raba tal
Avtocesta je velik porabnik prostora in v primeru prečenja kmetijskih zemljišč, lahko to
pomeni veliko izgubo kmetijskega prostora, v času izgradnje pa je poraba prostora še
večja. Prekinejo so poljske poti, dostopnost do kmetijskih zemljišč pa je omejena.
7.
Gozd
Gradnja avtoceste neposredno skozi gozdni prostor pomeni veliko uničenje gozdnega
prostora, hkrati pa predstavlja neprehodno oviro v pretoku znotraj gozdnega ekosistema.
Prekinejo se ustaljene selitvene poti prosto živečih živali in krči njihov življenjski prostor.
8.
Pokrajina
Cestna infrastruktura, predvsem večji objekti in premostitveni objekti (viadukti in
mostovi), močno spremenijo izgled pokrajine, saj lahko predstavlja vsiljen antropogen
element v pokrajini.
Učinki na okolje so z geografskega vidika posebej zaskrbljujoči, ker so deležne največjih
obremenitev in škode prav nižine in doline, ki so gosto poseljene, in glavna pridelovalna
območja, kjer so vodni viri in reke (Cigale, 2002).
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6.3. VPLIV AVTOCESTE NA OKOLJE V OBČINI VRHNIKA
6.3.1. VODE
Vode na Vrhniko pritekajo kot površinski vodotoki z nekraškega dolomitnega rovtarskega
in Polhograjskega hribovja, na drugi strani pa so številni kraški izviri ob prehodu Logaške
planote in Menišije v Barje. Najpomembnejša reka je vsekakor Ljubljanica, ki je znana po
dveh večjih izvirih, vanjo pa se izlivata prav tako kraška izvira Bistra in Ljubija. Zanimiv
kraški izvir je tudi Lintvern na S delu Vrhnike, ki je znan kot interminentni izvir, kot stalni
vodotok pa deluje le nekaj dni po dežju (Habič, 1996).
Obilni izviri Male in Velike Ljubljanice, ter Ljubije prihajajo na površje iz globokega
kraškega podzemlja. Izviri so podzemeljsko povezani s ponikalnicami v Rovtah, Logatcu
Planini in Cerknici. Na kraškem površju je obilo divjih odlagališč, ki ogrožajo kraško
podtalnico. Tako so pred leti odvažali usnjarske odpadke iz IUV in z njimi zasipali
globoko kraško dolino med Javorčem in Ljubljanskim vrhom. Danes na tem mestu
deževnica spira nesnago v izvire Ljubije in Bistre. Nevarni so tudi odpadki iz Logaškega
komunalnega smetišča. V bližini je betonska laguna strupenih tekočin, tik ob njej pa v
ponikalnico spuščajo tekoče blato iz logaške komunalne čistilne naprave.
Nenadzorovana širitev naselja sekundarnih bivališč na Zaplani, vse bolj ogroža vodne vire
na S delu Vrhnike, saj le ti privrejo na dan pod dolomitnim Zaplaninskim pokrovom.
Površinske vode na Zaplani ponikajo v Petkovščico, voda pa je podzemeljsko povezana z
izviri na Vrhniki. Skrb vzbujajoče pa je predvsem dejstvo, da počitniško naselje, ki je
zgrajeno na tako ranljivem območju, nima urejenega čiščenja odpadnih voda.
Izviri Ljubljanice so krajinsko, vodnogospodarsko in kulturno zgodovinsko pomembni, a
žal skrajno zanemarjeni. Razvrednoteni so z divjo urbanizacijo Vrhnike in onesnaženi. Z
estetsko ureditvijo površinskih vodnih žil je hkrati potrebno zagotoviti tudi čistost vode.
Ogrožajo jih odplake iz že omenjenih notranjskih občin, pa tudi divji izpusti iz krajevne
kanalizacije (Habič, 1996).
Ljubljanica se med Vrhniko in Ljubljano uvršča v 2, ali 2.-3. kakovostni razred, kar je na
ravni slovenskega povprečja in izkazuje zmerno onesnaženost. Splošna ugotovitev je da se
stanje glede na leto 1996 ni poslabšalo, vendar se tudi ni bistveno izboljšalo. Izboljšala se
je kakovost reke Ljubljanice in njenega pritoka Bistra pri izviru (Premelč, 2006).
Na spreminjanje kakovosti vode reke Ljubljanice, je v preteklosti odločilno vplivala
industrija, predvsem IUV. V sedemdesetih letih se je proizvodnja močno okrepila in vse do
sredine 90-ih let je ostala v skoraj nespremenjenem obsegu. Specifična usmeritev v
predelavo svinjskih kož, pa je terjala velike količine sveže vode. V celoti pa lahko rečemo,
da je za usnjarske odpadne vode značilna velika količina odpadnih voda, velika vsebnost
nevtralnih snovi (predvsem natrijevega klorida), visoko organsko onesnaženje s
proteinskimi sestavinami, navzočnost sulfidov in kromovih soli (Gantar, 1996).
Za onesnaženje Ljubljanice so glavni krivci IUV in pa prebivalstvo Vrhnike ter okoliških
naselij, črna odlagališča ter kmetijstvo. Vsi ostali vodotoki so onesnaženi predvsem zaradi
neustrezne odvodnje odpadnih voda iz naselij in kmetijske dejavnosti (Strategija razvoja
občine Vrhnika, osnutek, 2006).
Na Ljubljanskem barju se nikoli ni mogoče popolnoma izogniti poplavam. Za popolno
obvladanje vodnih razmer ni nikoli dovolj denarja, veliki posegi v vodni režim pa bi
porušili krhko naravno ravnovesje. Na barje potemtakem ne spadajo nevarne snovi in
odpadki, ki jih prej ali slej prelijejo vode, sperejo v podtalnico ali v površinsko tekoče
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vode. Kljub na videz manj kvalitetnem prostoru ga ni mogoče uporabiti za divja
odlagališča vsakovrstnih odpadkov sodobne civilizacije (Habič, 1996).
Na kakovost voda na Ljubljanskem barju močno vplivajo tudi naselja v širšem kraškem
zaledju na jugu, saj mesta na tem delu povezuje isti vodni sistem.
Cestna infrastruktura ne ogroža neposredno vodotokov, je pa v preteklosti odločilno
vplivala na družbeno – gospodarski razvoj. S širjenjem naselij v občini Vrhnika ter v
sosednjih občinah in razvojem industrije se je kakovost voda zmanjševala, predvsem zaradi
neustreznega odvodnjavanja in neprečiščevanja odplak ter črnega odlaganja odpadkov.
6.3.2. TLA
Tla kot omejen naravni vir so ogrožena zaradi gradbenih posegov in onesnaženj. Na
območju občine ni evidentiranih večjih območij s preseženimi dovoljenimi vsebnostmi
težkih kovin. Onesnaženje zaradi prometa je ob bolj prometnih cestah, kjer promet ni tekoč
(Strategija razvoja občine Vrhnika, osnutek, 2006).
6.3.3. ZRAK
Promet motornih vozil onesnažuje zrak z dušikovimi oksidi, ogljikovim monoksidom in
hlapnimi ogljikovimi spojinami (VOC). Predvsem je problematično naraščanje
onesnaženje z NOx, ki nastaja zaradi visoke temperature v motorju, CO in VOC pa
nastajata pri nepopolnem izgorevanju goriva, ki je značilno za neogrete motorje in pri
majhnih hitrostih vožnje (Zdešar, 2002).
Avtomobilski promet se stalno povečuje, zato z izgorevanjem pogonskih goriv narašča tudi
onesnaženost zraka. Na območju Vrhnike so povečani izpuhi in koncentracije ogljikovega
dioksida, hlapnih organskih spojin ter drugih polutantov. Ob avtocesti je povečana količina
dušikovih oksidov (Zdešar, 2002).
Številna motorna vozila, ki se zaradi dnevne migracije vozijo v Ljubljano predstavljajo
tudi obremenitev za mikroklimatske razmere v Ljubljanski kotlini.
Na podlagi vsakodnevnih zastojev na izvozu iz avtoceste in obratno lahko sklepamo na
povečanje koncentracije ogljikovega monoksida v središču mesta, kjer promet poteka
močno upočasnjeno.
6.3.4. GOZD
Zaradi svojega strateškega položaja poteka preko obravnavanega območja ne le avtocesta,
temveč tudi železnica, plinovod ter več koridorjev elektrovoda. Od vseh transportnih
objektov je na gozdove najusodneje vplivala avtocesta. Ta je leta 1972 pretrgala naravne
selitvene poti velike rastlinojede divjadi proti SZ. Med Borovnico, Vrhniko in Logatcem je
nastal velikanski žep, v katerem se je osredinila divjad. Tu se je škoda zaradi rastlinojede
divjadi pojavila prva in je bila tudi največja. Zadnje študije so pokazale da je divjad
potrebovala vsaj 20 let , da je svoje tradicionalne poti vsaj deloma preusmerila na zgrajene
podhode pod avtocesto. Spremljajoči vpliv razvoja – urbanizacija, močno vpliva na
gozdove na obrobju Barja, kjer se intenzivno gradi. Objekti se postavljajo neposredno na
gozdni rob, kjer pa se zaradi ogroženosti stavb zaradi dreves, ta preprosto odstranijo in
gozdni rob se tako odmika. V preteklosti je bilo tudi močno ovirano gozdno gospodarjenje
zaradi pozidave gozdnega roba, saj so bile dostopne poti preozke za gozdno mehanizacijo,
spravilo lesa pa tako popolnoma onemogočeno na nekaterih delih (Vidmar, 2000).
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Karta 20: Gozdovi na območju Vrhnike.

Vir: Program razvoja podeželja.
6.4. HRUPNE OBREMENITVE
6.4.1. UREDBA O HRUPU V NARAVNEM IN ŽIVLJENJSKEMU OKOLJU
Uredba o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Ur.l. RS št.: 45/95) določa dovoljene
vrednosti ravni hrupa v naravnem in življenjskem okolju, način določanja in vrednotenja
ravni hrupa, splošne ukrepe za zmanjševanje in preprečevanje čezmernega hrupa, ter
določa, da se določbe te uredbe uporabljajo za primer, če za posamezne vire hrupa poseben
predpis posameznih vprašanj ne ureja drugače (Likar e tal, 2004).
Izhodišče za vrednotenje je opredelitev posameznih območij glede na značilnosti prostora
in občutljivost okolja za učinke hrupa in so opredeljene kot:
• I. stopnja varstva pred hrupom za območje, ki potrebuje povečano varstvo pred hrupom,
to je naravno območje, namenjeno turizmu in rekreaciji, neposredna okolica bolnišnic,
zdravilišč in okrevališč ter območje narodnega parka ali naravnega rezervata;
• II. stopnja varstva pred hrupom za območje, kjer ni dopusten noben poseg v okolje, ki je
moteč zaradi povzročanja hrupa, to je območje, ki je primarno namenjeno bivanju oziroma
zgradbam z varovanimi prostori, čisto stanovanjsko območje, okolica objektov
vzgojnovarstvenega in izobraževalnega programa ter programa osnovnega zdravstvenega
varstva, območje igrišč ter javnih parkov, javnih zelenih in rekreacijskih površin ter
območje krajinskega ali regijskega parka;
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• III. stopnja varstva pred hrupom za območje, kjer je dopusten poseg v okolje, ki je manj
moteč zaradi povzročanja hrupa, to je trgovsko-poslovnostanovanjsko območje, ki je hkrati
namenjeno bivanju oziroma zgradbam z varovanimi prostori in obrtnim ter podobnim
proizvodnim dejavnostim (mešano območje), območje, namenjeno kmetijski dejavnosti ter
javno središče, kjer se opravljajo upravne, trgovske, storitvene ali gostinske dejavnosti;
• IV. stopnja varstva pred hrupom za območje, kjer je dopusten poseg v okolje, ki je lahko
bolj moteč zaradi povzročanja hrupa, to je območje brez stanovanj, namenjeno industrijski
ali obrtni ali drugi podobni proizvodnji, transportni, skladiščni ali servisni dejavnosti ter
hrupnejšim komunalnim dejavnostim (Likar e tal, 2004).
Generalno povzeto bi lahko zaključili, da je bilo zaradi prometa na celotnem AC omrežju
glede na prometne obremenitve v letu 2002:
1. z več kot 55 dB(A) v nočnem času obremenjenih cca 4,47% prebivalcev RS
2. z več ko 65 dB(A) v dnevnem času obremenjenih cca 0,16% prebivalcev RS.
Dnevni čas je opredeljen kot obdobje od 6.00 do 22.00 ure, nočni pa od 22.00 do 6.00 ure.
Mejne dnevne in nočne ravni hrupa v db za posamezna območja:
OBMOČJE

NOČNA RAVEN

DNEVNA RAVEN

IV. območje
III. območje
II. območje
I. območje

70
50
45
40

70
60
55
50

Kritične dnevne in nočne ravni hrupa v db za posamezna območja:
OBMOČJE

NOČNA RAVEN

DNEVNA RAVEN

IV. območje
III. območje
II. območje
I. območje

70
59
53
47

80
69
63
57

Mejne dnevne in nočne ravni hrupa v db za posamezni vir hrupa v posameznem območju:
OBMOČJE

NOČNA RAVEN

DNEVNA RAVEN

IV. območje
III. območje
II. območje
I. območje

68
48
42
37

68
58
52
47

6.4.2. HRUPNE OBREMENITVE NA OBMOČJU OBČINE VRHNIKA
Primorski avtocestni krak spada med prometno bolj obremenjen del avtoceste v Sloveniji,
odsek Vrhnika – Ljubljana pa je s 35000 vozili na dan (PDLP) daleč najbolj obremenjen
del kraka. Takšna prometna obremenitev pa je vzrok za visoko stopnjo hrupne
obremenitve. Poselitev na V delu občine Vrhnika, je vezana predvsem na območje ob
regionalni cesti, avtocesta pa poteka skoraj vzporedno. Del območja spada med II. stopnjo
varstva, saj gre za neposredno bližino stanovanjskih sosesk, večji del pa med III. in IV.
stopnjo varstva. V neposredni bližini avtoceste se nahajajo predvsem industrijski objekti,
storitvene dejavnosti, odlagališče odpadkov, ter gozd in kmetijske površine.
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Hrupno najbolj obremenjen je odsek Vrhnika – Ljubljana, saj je kar 1054 prebivalcev
ponoči obremenjenih s kritično ravnjo hrupa, medtem ko je obremenitev precej manjša na
odseku Vrhnika - Logatec. Ta odsek poteka v večji meri skozi gozd in dlje od poselitvenih
območij in je kljub slabši protihrupni zaščiti in manj oddaljenim izofonam kritičnih ravni
hrupa mnogo manj prebivalcev obremenjenih s hrupom.
Slika 10: Avtocesta v neposredni bližini stanovanjske soseske Verd.

Vir: iobcina.si.
Preglednica 15: Število obremenjenih s kritično ravnjo hrupa.
Brezovica - Vrhnika
Vrhnika - Logatec

dolžina odseka

noč - nad 59 db

dan - nad 69 db

12,4 km
8,3 km

1054
137

60
12

Vir: Likar e tal, 2004.
Preglednica 16: Oddaljenost izofon kritične ravni hrupa v metrih.
Brezovica - Vrhnika
Vrhnika - Logatec

dolžina odseka

noč - nad 59 db

dan - nad 69 db

12,4 km
8,3 km

122 m
86 m

48 m
37 m

Vir: Likar e tal, 2004.
Preglednica 17: Število prebivalcev obremenjenih s hrupom.

Brezovica - Vrhnika
Vrhnika - Logatec

45 - 50db
7735
4413

noč
50 - 60 db
4292
1318

55 - 60 db
2892
827

nad 60
746
56

55 - 60db
4104
1299

dan
60 - 65 db
2723
812

Vir: Likar e tal, 2004.
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Preglednica 18: Oddaljenost izofon v metrih.
noč
Brezovica - Vrhnika
Vrhnika - Logatec

45 db
871
711

50 db
493
381

55 db
240
174

60 db
61
73

55 db
470
371

dan
60 db
226
169

65 db
95
70

Vir: Likar e tal, 2004.
Odsek Vrhnika - Ljubljana je na seznam prioritetno najbolj zahtevnih območij, saj je bilo
območje z vidika hrupne obremenjenosti zaradi cestnega prometa prepoznano kot
problematično. Na območju Vrhnike je izvedba aktivne protihrupne zaščite končana.

80

Vpliv avtoceste na razvoj občine Vrhnika

7. SKLEP
Skozi različna zgodovinska obdobja je Vrhnika doživljala svoje viške in padce, vedno pa je
bil ključnega pomena pri razvoju prav promet. Najprej je bilo to čolnarjenje po Ljubljanici,
kasneje tovorništvo in nato prevozništvo. Trg se je razvijal zaradi obilice dela, ki je nudil
dober zaslužek neposredno udeleženim pri teh opravilih (čolnarjem, konjarjem), dobro pa
so se razvijale tudi številne dodatne dejavnosti, kot so kovaštvo, kolarstvo in gostinstvo.
Višek razvoja je mesto doživelo v 17. st., kasneje pa so sledili le še padci, v glavnem pa
pogojeni z izgradnjo južne železnice, ki je Vrhniko na široko obšla.
Še po II. sv. vojni je imelo mesto relativno ugodno prometno lego, saj je potekala
regionalna cesta, ki je povezovala V del Slovenije in Ljubljano z Z delom, neposredno
skozi mesto. Turistični tokovi ob razmahu masovnega turizma se tako skoraj da niso mogli
izogniti potovanju skozi Vrhniko, kar je ugodno vplivalo na razvoj gostinske storitvene
dejavnosti. Vendar pa je bilo tedaj potovanje skozi Vrhniko vse prej kakor udobno, saj je
bila cesta od Ljubljane do Vrhnike tlakovana, regionalno cesto Vrhnika – Logatec, pa so
asfaltirali šele v 80-ih. S posodobitvijo ceste je promet postal hitrejši, a prometne
obremenitve so postajale vse večje, potreba po avtocesti pa velika. 29. decembra 1972 so
za promet odprli prvi avtocestni odsek v Sloveniji, Vrhnika pa je postala eno izmed prvih
mest v Sloveniji z lastnim priključkom na avtocesto.
Prometne obremenitve skozi Vrhniko so bile pred izgradnjo avtoceste najvišje poleti in ob
dnevnih konicah. Avtocestni odsek Vrhnika – Postojna je že v prvem letu močno vplival
na odliv prometa z obstoječe ceste, kasneje je imel podoben vpliv tudi odsek Kozarje –
Vrhnika. Vendar pa so lega Vrhnike, ter gospodarski razvoj in motorizacija vplivala na
velik razmah cestnega prometa, zato je bil pozitiven vpliv avtoceste razbremenitev
obstoječe ceste kratkotrajen. Dobra prometna dostopnost Vrhnike je na drugi strani
pomenila tudi dobro prometno dostopnost Ljubljane za Vrhničane. Ustrezna prometna
povezava s prestolnico in ravno pravšnja oddaljenost sta botrovali velikemu priseljevanju v
občino. Poleg že omenjene avtoceste je imel velik vpliv tudi Ljubljanski obroč, ki se
neposredno navezuje na avtocesto. Če so bile nekdaj največje prometne obremenitve
posledica turističnih tokov, so danes največja težava dnevne migracije. Lahko bi celo
dejali, da je bila avtocesta v tem primeru eden izmed faktorjev, ki so vplivali na povečanje
dnevnih migracij. Tudi obstoj regionalne ceste in avtoceste danes ne zadošča več za ves
motorni promet, zato so v občini že v planu nove rešitve prometne problematike.
Ker je Vrhnika edino naselje v občini, ki ima priključek na avtocesto, s čimer naj bi bližnji
prebivalci imeli največjo korist od avtoceste, nas je zanimalo, če je le ta ključnega pomena
za priseljevanje. Najvišjo rast prebivalstva je imela Vrhnika prav v letih pred izgradnjo
avtoceste, ki pa je bila predvsem posledica priseljevanja tuje delovne sile in prebivalcev
okoliških podeželskih naselij. Vendar pa naša hipoteza, da je bila prebivalstvena in
poselitvena rast najvišja na Vrhniki nikakor ne drži. V letih 1971 do 2002 je bila največja
rast prebivalstva v Dragomerju, absolutno najvišja pa v letih 1971 do 1981. Visoka rast
prebivalstva je bila tudi v Lukovici pri Brezovici in na Logu. Šele v zadnjem desetletju je
rast prebivalstva naraščala tudi v podeželskih naseljih v okolici Vrhnike. Tudi prostorsko
gledano so se najbolj razširila naselja na obrobju občine, v bližini Ljubljane, sama Vrhnika
pa mnogo manj. To je v veliki meri tudi posledica večstanovanjske gradnje na Vrhniki, ter
prevlada enodružinskih gradenj v preostalih obravnavanih naseljih. Povzamemo torej
lahko, da izgradnja avtoceste na začetku torej ni imela odločilnega vpliva na priseljevanje.
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Tedaj je še prevladoval trend priseljevanja na obrobje mesta, v bližino delovnega mesta.
Vendar pa prebivalstvena rast v naseljih Mirke, Bevke, Bistra ter še nekaterih v neposredni
bližini Vrhnike, v obdobju 1991 – 2002 izkazuje spreminjanje tega trenda.
Industrija je svoj višek doživljala v 70. letih. V občini je prevladovala predelovalna
industrija, za katero je bil transport surovin in končnih izdelkov velikega pomena.
Industrija je bila raztresena v okolici Vrhnike in tudi v samem središču Vrhnike.
Dostopnost teh podjetij se je z izgradnjo avtoceste bistveno izboljšala, vendar pa je
gospodarska kriza na območju celotne Jugoslavije, onemogočila dolgoročen razvoj
industrije. Zazidalni načrt obrtne cone v Sinji Gorici je bil sprejet leta 1984, cona pa je še
do danes ostala skoraj prazna. Del industrijske dejavnosti se je ohranil do danes, vendar pa
industrija raztresena po manjših naseljih nikakor ne ustreza več sodobnim lokacijskim
dejavnikom. Nekaj nekdanjih vodilnih industrijskih podjetij se je ohranilo so danes, sicer
pa se proizvodna in predelovalna dejavnost danes pojavljata predvsem v obrtništvu. Kljub
temu, da smo domnevali, da je avtocesta vplivala na razvoj proizvodnih dejavnosti, za
katere naj bi bil transport ključnega pomena, pa temu le ni tako. Kljub temu da razni
proizvajalci v občini Vrhnike poslujejo širom Slovenije, pa bližina priključka na avtocesto
ni bila ključnega pomena pri ustanavljanju podjetja.
Kmetijska dejavnost je vse od začetka obravnavanega obdobja upadala, kvalitetne
kmetijske površine so najprej zasedale pozidane površine, danes pa jih vse bolj prerašča
grmičevje in gozd. Kljub dobri prometni dostopnosti in bližini trga, se ni izrazito razvilo
tržno usmerjeno kmetijstvo, še zlasti pa ne poljedelstvo. Naravne danosti na Ljubljanskem
barju, ter okoliških strminah razvoju tovrstne dejavnosti niso naklonjene.
Storitvene dejavnosti so v razvoju pričele prehitevati industrijo v 90. letih, delež zaposlenih
v terciarnem sektorju pa narašča še danes. Največ storitvene dejavnosti je na Vrhniki, ki je
zgoščena predvsem v središču mesta, sicer pa prisotna po celotnem mestu. V preostalih
naseljih je opazna širitev storitvene dejavnosti vzdolž regionalne ceste, po celotni občini. O
neposrednem vplivu avtoceste na razvoj storitev, bi torej težko govorili, saj se je le ta
pričela razvijati skladno s potrebami lokalnega prebivalstva. Po našem mnenju bi namreč
težko pričakovali, da je le ta namenjena širšemu gravitacijskemu prostoru, predvsem zaradi
bližine prestolnice, zato je zanj dobra dostopnost lokalnega prebivalstva ključnega pomena.
Avtocesta s svojim potekom neposredno po Ljubljanskem barju in v bližini naselij nosi
tudi nekatere negativne učinke na okolico. Cestna infrastruktura sama neposredno ne
vpliva na povečanje onesnaženja voda, razen povečanega tveganja razlitja nevarnih snovi,
vpliva pa posredno z vplivom na naraščanja števila prebivalcev. Kvaliteta površinskih
vodotokov na Vrhniki, se je namreč znatno poslabšala predvsem zaradi naraščanja
neprečiščenih odplak in nepravilnega odvodnjavanja. Tudi negativen vpliv na gozd je v
tesni povezavi z urbanizacijo saj se s podiranjem dreves za potrebe gradnje gozdni rob
vedno bolj odmika. Tudi divjad je imela dolgo časa težave s prilagajanjem avtocesti, ki je
prekinila njihove dolgoletne poti. Z znatnim naraščanjem prometa je povezana tudi
zmanjšana kvaliteta zraka, predvsem v bližini ceste in pa v središču Vrhnike, torej tam kjer
je promet najgostejši. Kljub naraščanju hrupnih obremenitev, le ta ni bistveno
problematična za prebivalstvo, saj se ji da učinkovito ubraniti s protihrupnimi zaščitami.
Vendar pa se nihče niti ne vpraša kako moteč je lahko hrup za živali na Ljubljanskem barju
ali v gozdu.
Ugotovili smo lahko, da so vplivi avtoceste zelo kompleksni in pogosto posredni. Verižno
sprožajo tudi druge procese, ki pa so lahko pozitivni ali negativni. Tako bila lahko dejali,
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da je avtocesta vplivala na rast števila prebivalcev v občini, vendar pa to še zdaleč ni bil
edini dejavnik, niti ne moremo trditi, da je bil med najpomembnejšimi. Zagotovo je imela
tukaj močno vlogo tudi lega Vrhnike. Vendar pa je rast števila prebivalcev nadalje vplivala
na zmanjševanje kakovosti voda, na krčenje kmetijskih zemljišč in gozdnih površin, ter na
izrazito povečanje dnevnih migracij in s tem prometnih obremenitev. Pozitivno pa je
vplivala na razvoj oskrbnih dejavnosti, ki so se oblikovale skladno z vse večjimi potrebami
naraščajočega prebivalstva. Razvoj industrije je potekal dokaj neodvisno od avtoceste. V
osemdesetih je navkljub vse boljši prometni povezanosti industrija propadala, danes pa se
razvija na podlagi drugih dejavnikov.
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8. SUMMARY
Through the history, the city of Vrhnika experienced many rises and falls, but the
economic development allways depended on traffic. The first important peroid came with
rowing on the Ljubljanica river, and later with transportation of goods by ships nad horses.
The city reacehd its peak in the 17th century. After constructing a new railway, from
Vienna to Trieste and by-passed Vrhnika, the economic development gradually decreased.
After World war II., the developemet of the city depended on it's position. Throuhg the city
passes the V. European transport corridor with main tourism flows directed to the coast.
The travelling that time was everything but comfortable. The road was paved with granit
blocks, and the last part of the road from Vrhnika to Logatec wasn't covered with asphalt
until eighties. More comfortable road, means faster and saver travelling, and consecunetly
heavy traffic through the city. The new highway became necessary and urgent. On 29. of
December 1972, the first sector of the highway in Slovenia was finaly built.
The heavy traffic troug the city before building highway, was already a major problem,
especially in summer. After building the highway, the fall of traffic on regional road was
recorded only for a short period. The positon of Vrhnika, incrasing degree of motorisation
and economic development, effected on enlarged number of vehicles passing from Vrhnika
to Ljubljana. The convinient highway allowed rural people to travel daily to urban area of
Ljubljana and also allowed urban families to move out of town. The heavy traffic through
the city of Vrhnika in the past, was mainly the consequence of tourism flows. Today is the
consequence of daily migrations to Ljubljana. I came to the conclusion, that the highway
effects on moving urban families out of city of Ljubljana in the range of 30km. That highly
effectes on increasing daily migrations. The highway and regional road aren't sufficient
anymore for heavy transport flows, railway goods traffic and daily migrations. Therefore
the by-pass road in Vrhnika is allready planed.
The city of Vrhnika, is the only settlement in the community with heaving direct
connection to the higway. I asked myself if that is an important location factor for settling.
I predicted that the highway brought tne highest population growth in the city of Vrhnika,
but through all gathered information I came to the different conclusion. The highest
population growth there was before building the highway, and it was the result of foreign
labour imigrations and rural migrations to urban places. From 1971 till 2002 the highest
population growth was in suburban areas of Ljubljana, in Dragomer, absolutly the highest
was between 1971 and 1981. High population growth was also in Lukovica pri Brezovici
and Log. According to that, there was a dispersed and unplanned development outside
village center, especially among the reagional road and near to Ljubljana. In the first years
after building the highway, it didn't bring population growth in the city of Vrhnika. In that
time, population was still concentrating in urban areas. The processes of movement of
population from central cities to the periphry of urban regions in seventiess effected mostly
Dragomer, Log and Lukovica, but not Vrhnika. Only in the last decade the proceses of
couterurbanisation was noticed. As a consequence, population decline is recording in urban
areas and population growth in rural villages such as Mirke, Bevke and Bistra.
The development of manufacturing industry in the community of Vrhnika reached its peak
in the seventies. Basic industrial activity was manufaturing, which was highly connetcet to
flows of raw materials and finished goods. Few industrial companies were located in
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different parts of the city of Vrhnika, mostly away from highway. It was expected, that the
vicinity of higway will effect positive on industrial development by lowering tranportation
costs. But the economic crises in the state of Yugoslavia, rendered the long-term economic
development impossible. The plans for economic zone in Sinja Gorica dates back in 1984,
but the zone remains almoust empty. After facing the problems of an old technology,
reduced market and other problems of economic transition, only few companies survived.
My hipoteses claims, that the vicility of highway will effect on manufacturing
development. But after gathering all informations and interviews, I found out that highway
never effected on establishing manufacturs in Vrhnika. The highes degree of teciary
activities in whole community is in the community of Vrhnika. In other villages the teciary
activities are concetrated among the ragional road Vrhnika – Ljubljana. I cannot claim, that
the highway effected on terciary activities development. According to population growth
and inquiry the differrent terciary activities appeared only to content local population
demands.
On the other side, I confromted with negative consequences, that highway trafic causes on
environment and people. Preasures on environment were increased.
Through the research, I came to the conclusion, that highway effects on economic and
population growth are usually indirect and complexive. I claim that highway strongly
effected on migrations from urban spaces of Ljubljana to rural and suburban ares of
community. Highway infrastructure tends to be important, but not sufficient for population
growth. Other effects such as location of Vrhnika were equal important. The deree of
population growth influenced on lower water quality, and on reducing the farm land and
forest. Heavy trafic from Vhnika to Ljubljana is also the consequence of daily migrations.
Highway infrastructure played the important role in economic growth, especialy terciary
activities, but the industrial manufacturing was decreasing despite better trafic
infrastructure.
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PRILOGE
Priloga 1: Število prebivalcev po popisih in po naseljih v občini Vrhnika.
Priloga 2: Preglednice turističnih zmogljivosti, prenočitev in število turistov v občini
Vrhnika.
Priloga 3: Delovno aktivni prebivalci po naseljih in po dejavnosti.
Priloga 4: Delovno aktivni prebivalci po kraju bivališča in kraju dela.
Priloga 5: Anketa za poslovne subjekte v občini Vrhnika in Log – Dragomer.
Priloga 1: Število prebivalcev po popisih in po naseljih v občini Vrhnika.

Bevke
Bistra
Blatna Brezovica
Dragomer
Drenov Grič
Lesno Brdo
Log pri Brezovici
Lukovica pri Brezovici
Mala Ligojna
Mirke
Padež
Podlipa
Pokojišče
Sinja Gorica
Smrečje
Stara Vrhnika
Velika Ligojna
Verd
Vrhnika
Zaplana
Zavrh pri Borovnici
Skupaj

1961
460
94
302
357
398
180
549
215
139
94
35
237
48
300
246
539
284
1031
3924
239
33
9704

1971
537
73
320
349
465
196
623
252
132
89
38
236
32
303
224
518
266
1019
4849
221
34
10776

1981
597
38
308
1104
585
180
938
359
116
94
39
234
31
386
238
580
289
1471
6361
221
34
14203

1991
656
32
312
1370
655
205
1112
459
116
99
33
301
29
396
222
602
324
1670
7019
237
31
15880

2001
755
42
335
1409
752
269
1355
512
117
331
37
362
30
460
233
629
331
1786
7194
414
31
17384

Preglednica: Število prebivalcev po popisih in po naseljih.
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Priloga 2: Preglednice turističnih zmogljivosti, prenočitev in število turistov v občini
Vrhnika.

hotel
gostilna
šotorišča
skupaj

zmogljivost
št. sob
št. ležišč
25
61
5
10
30
90
60
191

vsi
24113
87
2124
26324

gostje
domači
13972
47
63
12242

tuji
10141
40
2061
2061

vse
24113
98
2550
26761

prenočitve
domače
13972
47
104
14123

tuje
10141
51
2446
12638

Preglednica: Prenočitvene zmogljivosti, turisti in prenočitve leta 1970 v občini Vrhnika

hotel
gostilna
zasebne sobe
skupaj

zmogljivost
št. sob
št. ležišč
35
85
5
12
2
6
42
103

vsi
6349
213
8
6570

gostje
domači
4586
211
6
4803

tuji
1763
2
2
1767

vse
17176
213
111
17500

prenočitve
domače
15092
211
99
15402

tuje
2084
2
12
2098

Preglednica: Prenočitvene zmogljivosti, turisti in prenočitve leta 1980 v občini Vrhnika.

hotel
gostilna
skupaj

zmogljivost
št. sob
št. ležišč
25
55
4
9
29
64

gostje
vsi
5941
236
6177

domači
4728
205
4933

tuji
1213
31
1244

vse
7708
239
7947

prenočitve
domače
6206
205
6411

tuje
1502
34
1536

Preglednica: Prenočitvene zmogljivosti, turisti in prenočitve leta 1990 v občini Vrhnika.

hotel
gostilna
skupaj

zmogljivost
št. sob
št. ležišč
22
54
21
64
43
100

vsi
2152
1004
3156

gostje
domači
368
230
598

tuji
1784
774
2558

vse
3664
3394
7058

prenočitve
domače
498
914
1412

tuje
3166
2480
5646

Preglednica: Prenočitvene zmogljivosti, turisti in prenočitve leta 2000 v občini Vrhnika.
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Priloga 3: Delovno aktivni prebivalci po naseljih in po dejavnosti.

Bevke
Bistra
Blatna Brezovica
Dragomer
Drenov grič
Lesno Brdo/del
Log pri Brezovici
Lukovica pri
Brezovici
Mala Ligojna
Mirke
Padež
Podlipa
Pokojišče
Sinja Gorica
Smrečje
Stara Vrhnika
Velika Ligojna
Verd
Vrhnika
Zaplana
Zavrh pri Borovnici
Skupaj

industrija
in
rudarstvo
69
12
44
61
56
26
77

kmetijstvo
in ribištvo
94
8
69
23
24
25
35

29
17
38
0
40
3
65
35
75
44
270
945
25
0
1931

16
8
19
2
48
2
16
57
67
20
43
64
57
9
706

gozdarstvo gradbeništvo
0
13
1
1
0
8
0
11
0
8
0
9
2
15
0
0
0
9
0
7
0
0
2
0
3
15
1
3
43

1
4
10
0
5
0
4
2
10
0
36
153
5
0
295

promet
22
1
9
17
25
7
27

gostinstvo
in
trgovina
35
3
15
27
41
9
60

1
0
8
0
0
0
3
0
4
3
25
75
0
0
227

5
4
19
0
6
1
22
3
23
14
46
255
3
0
591

Preglednica: Delovno aktivni prebivalci po dejavnosti in po naseljih 1971.

Bevke
Bistra
Blatna Brezovica
Dragomer
Drenov grič
Lesno Brdo/del
Log pri Brezovici
Lukovica pri
Brezovici
Mala Ligojna
Mirke
Padež
Podlipa
Pokojišče
Sinja Gorica
Smrečje
Stara Vrhnika
Velika Ligojna

znanost
26
2
13
16
15
4
32
4
2
10
0
21
0
26
8
44
13

stanovanjsko kultura družbene in
komunalne
socialne
državne
dejavnosti dejavnosti
službe
4
10
4
0
0
0
4
6
2
2
7
3
6
24
3
1
2
0
2
18
10
0
0
3
0
5
2
2
1
7
1

1
2
13
0
3
0
0
1
10
6

0
0
1
0
1
0
3
0
13
2

ostalo
2
2
0
0
0
0
0

skupaj
233
26
145
139
154
76
216

0
0
0
0
1
0
0
0
1
1

52
33
94
11
99
13
110
97
181
81
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Verd
Vrhnika
Zaplana
Zavrh pri Borovnici
Skupaj

25
249
1
1
512

6
37
3
1
87

20
204
2
1
330

10
262
1
0
315

1
3
1
0
12

423
1507
91
12
3793

Preglednica nadaljevanje: delovno aktivni prebivalci po dejavnosti in po naseljih 1971.

Bevke
Bistra
Blatna Brezovica
Dragomer
Drenov grič
Lesno Brdo/del
Log pri Brezovici
Lukovica pri
Brezovici
Mala Ligojna
Mirke
Padež
Podlipa
Pokojišče
Sinja Gorica
Smrečje
Stara Vrhnika
Velika Ligojna
Verd
Vrhnika
Zaplana
Zavrh pri Borovnici
Skupaj

industrija
kmetijstvo
in
obrt in
in ribištvo gozdarstvo vodnogospodarstvo rudarstvo gradbeništvo storitve
34
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
28
0
0
0
0
5
15
0
0
1
13
20
26
0
0
7
2
5
20
0
0
1
0
0
18
0
0
0
21
44
11
16
4
1
20
2
13
25
43
23
24
55
44
4
426

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
51
0
0
53

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
2
1
0
0
48
1
3
0
338
1626
0
0
2028

0
0
0

2
0
0
1
0
0
5
0
0
0
1
215
0
0
261

9
1
0
0
3
0
4
1
5
1
21
160
1
0
281

Preglednica: delovno aktivni prebivalci po dejavnosti in po naseljih 1981

Bevke
Bistra
Blatna Brezovica
Dragomer
Drenov grič
Lesno Brdo/del
Log pri Brezovici
Lukovica pri
Brezovici

promet
in zveze
3
0
5
7
1
5

trgovina
2
0
0
7
3
0
4

1

1

finančne,
tehnične izobraževanje,
gostinstvo stanovanjske
znanost,
in
in
komunalne poslovne
kultura,
turizem
dejavnosti
informacije
storitve
1
0
0
3
0
0
0
6
1
0
0
0
1
0
1
1
5
0
0
5
0
0
0
0
1
0
0
6
0

1

0

0
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Mala Ligojna
Mirke
Padež
Podlipa
Pokojišče
Sinja Gorica
Smrečje
Stara Vrhnika
Velika Ligojna
Verd
Vrhnika
Zaplana
Zavrh pri Borovnici
Skupaj

1
1
0
1
0
5
1
0
0
14
53
0
0
98

1
0
0
0
1
0
1
2
0
5
206
0
0
233

0
0
0
1
0
0
1
2
0
4
113
2
0
132

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
92
0
0
93

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47
0
0
48

0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
130
0
0
153

Preglednica nadaljevanje: delovno aktivni prebivalci po dejavnosti in po naseljih 1981

Bevke
Bistra
Blatna Brezovica
Dragomer
Drenov grič
Lesno Brdo/del
Log pri Brezovici
Lukovica pri
Brezovici
Mala Ligojna
Mirke
Padež
Podlipa
Pokojišče
Sinja Gorica
Smrečje
Stara Vrhnika
Velika Ligojna
Verd
Vrhnika
Zaplana
Zavrh pri Borovnici
Skupaj

zdravstvo
in
socialno
varstvo
0
0
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
200
0
0
212

družbenopolitične
skupnosti,
družbene
organizacije
NN
1
2
0
1
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
68
0
1
366
2
0
441

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
10

skupaj
48
7
34
75
62
22
99
25
19
7
4
26
4
75
30
125
24
409
3321
49
4
4469

Preglednica nadaljevanje: delovno aktivni prebivalci po dejavnosti in po naseljih 1981
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Bevke
Bistra
Blatna Brezovica
Dragomer
Drenov grič
Lesno Brdo/del
Log pri Brezovici
Lukovica pri
Brezovici
Mala Ligojna
Mirke
Padež
Podlipa
Pokojišče
Sinja Gorica
Smrečje
Stara Vrhnika
Velika Ligojna
Verd
Vrhnika
Zaplana
Zavrh pri Borovnici
Skupaj

industrija
promet
in
kmetijstvo
in
rudarstvo in ribištvo gozdarstvo vodnogospodarstvo gradbeništvo zveze
92
40
1
0
13
23
7
2
2
0
0
0
55
32
0
0
4
5
148
11
1
2
30
36
84
27
0
4
13
25
27
9
0
0
5
4
112
34
1
2
20
22
42
22
18
5
12
4
81
61
115
81
300
1334
40
1
2641

12
16
4
2
9
2
21
36
69
31
27
72
43
9
508

1
0
0
3
1
5
0
0
1
0
4
10
0
3
33

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
10

11
1
4
1
3
0
8
2
10
4
40
88
3
0
260

14
3
1
0
4
0
8
1
4
4
35
116
2
0
307

Preglednica: delovno aktivni prebivalci po dejavnosti in po naseljih 1991

Bevke
Bistra
Blatna Brezovica
Dragomer
Drenov grič
Lesno Brdo/del
Log pri Brezovici
Lukovica pri
Brezovici
Mala Ligojna
Mirke
Padež
Podlipa
Pokojišče
Sinja Gorica
Smrečje
Stara Vrhnika

finančne,
tehnične izobraževanje,
gostinstvo obrt in stanovanjske
znanost,
in
in
obrtne komunalne poslovne
kultura,
trgovina turizem storitve dejavnosti
informacije
storitve
47
6
45
5
15
15
1
2
0
2
0
13
1
8
11
8
7
118
14
50
6
57
80
41
10
29
9
18
23
10
4
15
1
6
4
90
17
61
8
46
50
34
9
3
2
10
0
25
7
28

4
0
0
1
1
0
8
2
2

20
8
3
1
9
0
14
1
31

2
2
1
0
0
0
3
1
2

1
1
2
0
3
0
17
2
9

1
1
4
0
3
1
12
0
20
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Velika Ligojna
Verd
Vrhnika
Zaplana
Zavrh pri Borovnici
Skupaj

18
100
272
16
0
844

0
21
107
4
0
204

13
43
169
3
0
523

6
16
40
0
0
115

4
69
206
6
1
471

4
56
226
3
0
510

Preglednica nadaljevanje: delovno aktivni prebivalci po dejavnosti in po naseljih 1991

Bevke
Bistra
Blatna Brezovica
Dragomer
Drenov grič
Lesno Brdo/del
Log pri Brezovici
Lukovica pri
Brezovici
Mala Ligojna
Mirke
Padež
Podlipa
Pokojišče
Sinja Gorica
Smrečje
Stara Vrhnika
Velika Ligojna
Verd
Vrhnika
Zaplana
Zavrh pri Borovnici
Skupaj

zdravstvo
in
socialno
varstvo
11
0
5
53
22
4
31
2
2
1
0
1
0
4
2
17
3
31
228
3
0
420

družbenopolitične
skupnosti,
družbene
organizacije
NN skupaj
10
1
324
0
0
16
5
0
154
28
1
635
14
0
319
5
0
94
19
18
531
2
2
3
0
0
1
8
0
18
2
40
349
2
1
509

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
11
0
0
32

146
67
44
15
56
13
209
115
327
170
782
3230
125
15
7387

Preglednica nadaljevanje: Delovno aktivni prebivalci po dejavnosti in po naseljih 1991

Bevke
Blatna Brezovica
Dragomer
Drenov Grič
Lesno Brdo - del
Log pri Brezovici
Lukovica pri
Brezovici
Mala Ligojna
Mirke
Podlipa
Sinja Gorica
Smrečje

kmetijske nekmetijske storitvene neznano
12
110
233
5
6
66
70
4
3
182
446
30
11
86
248
13
8
35
71
5
10
174
428
15
5
z
4
4
5
11

68
22
9
79
78
57

145
33
29
67
140
35

7
z
3
3
11
3

skupaj
360
146
661
358
119
627
225
60
45
153
234
106
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Stara Vrhnika
Velika Ligojna
Verd
Vrhnika
Zaplana - del
Skupaj

6
z
12
24
9
130

112
78
301
1237
66
2760

161
59
505
2026
97
4793

9
z
40
116
9
273

288
144
858
3403
181
7968

Preglednica: Delovno aktivni prebivalci po dejavnosti in po naseljih 2002.

80

Vpliv avtoceste na razvoj občine Vrhnika

Priloga 4: Delovno aktivni prebivalci po kraju bivališča in kraju dela.
Bevke
Bistra
Blatna Brezovica
Dragomer
Drenov grič
Lesno Brdo/del
Log pri Brezovici
Lukovica pri
Brezovici
Mala Ligojna
Mirke
Padež
Podlipa
Pokojišče
Sinja Gorica
Smrečje
Stara Vrhnika
Velika Ligojna
Verd
Vrhnika
Zaplana
Zavrh pri Borovnici

I.
7
2
2
21
8
0
21

II.
32
9
54
31
49
13
23

III.
197
3
54
461
192
54
357

IV.
0
0
0
2
0
0
0

skupaj
236
14
110
515
249
67
401

3
1
3
0
1
0
10
0
8
0
82
1697
4
1

13
19
28
10
75
8
80
55
132
65
328
284
31
7

135
22
12
0
9
0
67
24
75
39
304
1035
35
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
0
0

151
42
43
10
85
8
157
79
215
104
717
3019
70
9

I. - zaposleni v naselju stalnega prebivališča
II. - zaposleni v drugem naselju v isti občini
III. - zaposleni v drugi občini
IV. - zaposleni v tujini

Preglednica: zaposleni po kraju bivanja in kraju dela 1981.

Bevke
Bistra
Blatna Brezovica
Dragomer
Drenov grič
Lesno Brdo/del
Log pri Brezovici
Lukovica pri
Brezovici
Mala Ligojna
Mirke
Padež
Podlipa
Pokojišče
Sinja Gorica
Smrečje
Stara Vrhnika
Velika Ligojna
Verd
Vrhnika
Zaplana

I.
7
4
2
21
12
3
32

II.
43
6
49
33
61
26
45

10
1
1
1
1
0
6
0
8
0
119
53
2

9
26
27
8
82
9
84
59
144
92
262
134
47

III.
23,0
3,0
67,0
504,0
197,0
50,0
369,0

skupaj
73
13
118
558
270
79
446

159,0
21,0
12,0
2,0
30,0
2,0
79,0
20,0
88,0
39,0
328,0
165,0
29,0

178
48
40
11
113
11
169
79
240
131
709
352
78
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Zavrh pri Borovnici

0

6

1,0

7

I. - zaposleni v naselju stalnega prebivališča
II. - zaposleni v drugem naselju v isti občini
III. - zaposleni v drugi občini

Preglednica: Zaposleni po kraju bivanja in kraju dela 1991.
Bevke
Bistra
Blatna Brezovica
Dragomer
Drenov grič
Lesno Brdo/del
Log pri Brezovici
Lukovica pri
Brezovici
Mala Ligojna
Mirke
Padež
Podlipa
Pokojišče
Sinja Gorica
Smrečje
Stara Vrhnika
Velika Ligojna
Verd
Vrhnika
Zaplana
Zavrh pri Borovnici
Jamnik
Jerinov Grič
Marinčev grič
Trčkov grič
Mizni dol
Prezid
Strmica
Neznano

I.
335
21
135
591
330
106
608

II.
36
3
5
89
46
16
77

III.
60
9
56
47
58
22
74

IV.
239
9
74
455
226
68
457

V.
96
12
61
136
104
38
151

VI.
196
4
59
395
185
53
404

VII.
43
5
15
60
41
15
53

218
57
37
14
150
11
204
91
251
132
764
3141
23
4
8
14
8
12
34
28
39
269

29
5
1
4
15
0
37
5
30
19
106
1097
0
1
1
0
0
0
8
0
5
0

17
19
16
7
65
8
69
46
93
61
201
306
13
2
2
3
1
9
6
1
12
134

172
33
20
3
70
3
98
40
128
52
457
1738
10
1
5
11
7
3
20
27
22
135

46
24
17
11
80
8
106
51
123
80
307
1403
13
3
3
3
1
9
14
1
17
134

154
23
17
2
42
2
85
15
99
29
369
1382
6
0
4
7
4
2
15
19
14
48

18
10
3
1
28
1
13
25
29
23
88
356
4
1
1
4
3
1
5
8
8
87

I. - število aktivnih prebivalcev ("zaposleni") v naselju stalnega prebivališča
II. - zaposleni (akt. prebivalci ki delajo v) v naselju kjer tudi stalno prebivajo
III. - zaposleni v drugem naselju vendar v isti občini v kateri prebivajo
IV. - zaposleni v drugi občini
V. - vsi zaposleni v isti občini kjer prebivajo
VI. - zaposleni v MOL
VII. - zaposleni v drugi občini brez tistih ki delajo v MOL

Preglednica: Zaposleni po kraju bivališča in kraju dela.
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Spoštovani!
Pred vami je anketa s katero si želim pomagati pri svoji diplomski nalogi. Hvaležna bom
za vaše sodelovanje.
Ime podjetja:
……………………………………………………………………………………
Katerega leta ste ustanovili podjetje oz. odprli svojo poslovalnico v občini Vrhnika?
…………….
S katero dejavnostjo se ukvarja vaše
podjetje?.............................................................................
Kateri so bili glavni razlogi za ustanovitev podjetja oz. poslovalnice na Vrhniki oz. v
občini Vrhnika (ocenite pomen posameznega dejavnika od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni
malo pomembno, 5 pa zelo pomembno)
-

na voljo je bilo primerno zemljišče

1

2

3

4

5

-

na voljo je bil ustrezen objekt

1

2

3

4

5

-

ugodna cena ali najemnina zemljišča

1

2

3

4

5

-

dobra prometna dostopnost

1

2

3

4

5

-

bližina avtoceste, priključka na avtocesto

1

2

3

4

5

-

dobra infrastrukturna opremljenost
(plinovod, elektrika, telekomunikacije…)

1

2

3

4

5

-

lokacija, ki nudi obsežno zaledje potrošnikov

1

2

3

4

5

-

podjetje sem ustanovil tu ker sem domačin

1

2

3

4

5

Vaši potrošniki ali stranke prihajajo predvsem iz (v kolikor nimate natančnejših podatkov
prosim podajte vsaj oceno):
• iz mesta Vrhnika
• iz celotne občine Vrhnika
• iz občine Borovnica
• iz občine Horjul
• iz občine Ljubljana
• iz občine Brezovica
• iz občine Logatec
• iz več občin vendar največ iz občine Vrhnika
• iz vsake občine približno enako
• od drugje

Hvala za vaše sodelovanje, pripomogli ste k uspešnemu opravljanju diplome.
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