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STALIŠČA
DO PRIPOMB IN PREDLOGOV PODANIH V ČASU JAVNE RAZGRNITVE ZA
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH
ZA PLANSKO CELOTO V1: VRHNIKA – CENTER
(območje urejanja V1P/8, morfološka enota 6E/7 - IUV)

PRIPOMBE: Krajevna skupnost Vrhnika – Center, Tržaška cesta 11, 1360 Vrhnika
KS Vrhnika – Center predlaga, da se z odlokom prepreči vsa dejavnost, ki bi negativno
delovala na tem območju; glede hrupa, smradu, poslabšanja bivalnih pogojev.
STALIŠČE: Pripomba se upošteva. V PUP-u se skladiščenje in promet v smislu logistične
dejavnosti oz. logističnega centra opredelita kot nedovoljena dejavnost. Skladiščenje je
dovoljeno v smislu skladiščenja surovin in materialov, ki jih za obratovanje potrebuje
proizvodna dejavnost v IC oz. izdelkov, ki nastanejo v IC.
Glede prometa naj bi ostali trije vhodi kot sedaj, kajti s samo enim vhodom s Sušnikove je
nemogoč dostop do zgradbe ob Mali Ljubljanici, ravno tako do zgradb ob Tržaški cesti. Mala
Sušnikova cesta pa na splošno ne bi prenesla te frekvence prometa za celotno industrijsko
cono. Po nepotrebnem obstaja strah povečanja prometa po Tržaški cesti, kajti ta bo ostal v
vsakem primeru isti.
STALIŠČE: Pripomba se upošteva. Vhodi v cono ostajajo trije; eden iz Sušnikove ceste,
dva iz Tržaške ceste.
Predlagamo tudi, da bi v tej coni bilo možno izvajati turistično in športno dejavnost. Sicer pa
se z ostalimi spremembami strinjamo.
STALIŠČE: Pripomba se ne upošteva. Proizvodna cona IUV, ki se nahaja na vzhodni
strani Tržaške ceste, ostaja industrijska cona zaradi obstoječe infrastrukture (proizvodni
objekti, čistilna naprava). Namenska raba območja šivalnice pa se s pripravo občinskega
prostorskega načrta Občine Vrhnika spreminja v območje centralnih dejavnosti, ki je
namenjeno oskrbnim, storitvenim in družbenim dejavnostim ter bivanju.

Pripravila:
Alenka Lapanja, u.d.i.k.a.
Višja svetovalka – urbanistka

Aleksandra Rode Turšič, u.d.i.a.
Vodja oddelka

Občina Vrhnika je bila ob 15. obletnici osamosvojitve za izjemne zasluge pri uveljavljanju in obrambi
samostojnosti ter suverenosti naše države odlikovana z zlatim častnim znakom svobode Republike Slovenije

