Objavljeno v Našem časopisu št. 341/2007

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. 1. RS, st. 33/07) ter 33. člena
Statuta Občine Vrhnika (Ur. 1. RS, st. 99/99, 39/00, 36/01) sprejme župan Občine Vrhnika
SKLEP
o začetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPN)
1) Občina Vrtmika zavzema JZ del Ljubljanske urbane regije, ki leži v osrednjem delu
Slovenije. Zaradi ugodne lege, dobre prometne povezanosti in majhne oddaljenosti od
Ljubljane, predstavlja suburbanizirano območje Ljubljane. Največje naselje je občinsko
središče Vrhnika. Za S in Z del občine so značilna razpršena naselja. Do koncentracij
poselitve prihaja v osrednjem delu ob občinskem središču in ob AC. J del občine je
pretežno neposeljen, razen na območju Pokojiške planote. V prihodnosti se pričakuje
povečanje st. preb. predvsem na račun priseljevanja.
AC Ljubljana - Vrhnika - Logatec predstavlja najvisji rang cestne infrastrukture na
območju občine Vrhnika. Izboljšati je treba navezovanje na AC za okoliške izvore
prometa (smeri Borovnica, Horjul, kamnolom Verd) ter razbremeniti mestno središče.
Največji poseg predstavlja gradnja severne obvoznice po trasi Sinja Gorica - Stara
Vrhnika - Vrhniški klanec na R2-409. Nujna je drugačna zasnova starega mestnega
jedra in vodenje prometa. Ustrezno bi bilo, da se Stara cesta uredi kot cona za pešce.
Glede na funkcijo in razporeditev mestnih četrti je potrebno zagotoviti primame peš
povezave, še posebej šolske poti in mrežo pešpoti v in med rekreacijskimi območij
(Trojica in Tičnica, Močilnik, Retovje in obrežni pas Ljubljanice).
Elektro distribucijska omrežja pokrivajo vsa strnjena naseljena območja, problematični
ostajajo oddaljeni manjsi zaselki ali objekti. Manj zadovoljiva je stopnja pokritosti z
omrežji za plin in toploto, saj se plinovodno omrežje nahaja samo na Vrhniki.
Komunalna infrastruktura pretežno zadošča standardom opremljenosti, razen na
področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda, kjer je stanje nezadovoljivo. Z javnim
kanalizacijskim sistemom sta opremljeni naselji Vrhnika in Verd - Janezova vas.
Kanalizacija je pretežno zgrajena v mešanem sistemu, šele v zadnjih letih pa je v
uporabi ločeni sistem za odpadno in padavinsko vodo posebej
Glavni vir oskrbe s pitno vodo je Borovniški vršaj s trenutno količino črpanja 80 I/s, ki se
nahaja na območju sosednje občine Borovnica. Ostali vodni viri so manjse izdatnosti.
Do resitve odlagališča odpadkov na regijskem ali vsaj lokalnem nivoju se odpadke
odvaža na deponijo Barje v Ljubljano.
Občina pretežno velja za območje z omejenimi možnostmi za kmetijstvo (Ljubljansko
barje, hribovito zaledje), zato so dodatne funkcije kmetijske dejavnosti še posebej
pomembne.
Največje območje s prostorskimi omejitvami za razvoj je Ljubljansko barje, ki je v
pretežnem delu opredeljeno kot območje Natura 2000, predlog za krajinski park,
naravna vrednota, ekolosko pomembno območje, s posameznimi ožjimi zavarovanimi
območji in mokrišče.
Degradacije v prostoru predstavljajo črna odlagališča odpadkov, kamnolomi in
neustrezni posegi na območju vrtač.
2) Razlog, zaradi katerega Občina Vrhnika pristopa k izdelavi občinskega prostorskega
načrta (v nadaljevanju besedila: OPN) je Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur. 1. RS,
5t. 33/07; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt), ki v 95. členu določa, da mora občina
sprejeti OPN najkasneje v 24 mesecih po uveljavitvi predpisa iz petega odstavka 39.
člena tega zakona.
3) ZPNačrt v 98. členu določa, da se postopki za sprejem strategije prostorskega razvoja
občine in prostorskega reda občine, začeti pred uveljavitvijo ZPNačrt na podlagi določb

Zakona o urejanju prostora (Ur. 1. RS, št. 110102, 8/03-popr., 85/03-ZZK-1; v
nadaljnjem besedilu: ZUreP-1), V okviru katerih še nista bila javno razgrnjena,
nadaljujejo in končajo po določbah tega zakona kot OPN.
4) V postopku priprave strategije prostorskega razvoja Občine Vrhnika in prostorskega
reda Občine Vrhnika, ki je potekal po ZUreP-1, so bila opravljena naslednja uradna
dejanja:
- prva prostorska konferenca, dne 18. 10.2006
5) Postopek priprave obeh prostorskih aktov bo nadalje potekal po določilih ZPNačrt kot
enovit dokument, t.j. OPN.
6) Ministrstvo za okolje in prostor je dne 6. 11. 2006 izdalo odločbo št.
35409-285,286/2006, ki določa, da je v postopku priprave in sprejemanja strategije
prostorskega razvoja in prostorskega reda Občine Vrhnika treba izvesti celovito presojo
vplivov na okolje. Sestavni del postopka je izvedba presoje sprejemljivosti vplivov
izvedbe plana v naravo na varovana območja. Nadaljnjih postopkov v zvezi z izdelavo
CPVO še ni bilo.
2. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
1)
2)

3)

Strokovne rešitve za OPN pripravlja načrtovalec Ljubljanski urbanistični zavod d.d
Strokovne rešitve se pripravijo na podlagi:
- prikaza stanja prostora,
- usmeritev iz Strategije prostorskega razvoja Slovenije in Prostorskega reda Slovenije,
- usmeritev iz Strategije razvoja Občine Vrhnika,
- lastnih razvojnih potreb Občine Vrhnika,
- izraženih razvojnih potreb drugih oseb,
- smernic nosilcev urejanja prostora in
- okoljskega poročila.
Strokovne rešitve za posamezne prostorske ureditve se lahko pripravijo v variantah, ki
se jih ovrednoti in medsebojno primeja s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in
ekonomskega vidika.
3. člen
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)

1)

Postopek priprave OPPN se nadaljuje po ZPNačrt in sicer v naslednjih fazah
FAZA
Priprava osnutka OPN
Posredovanje osnutka OPN na MOP-prostor
MOP-prostor v 7 dneh.posreduje osnutekOPN nosilcem urejanja
prostora
Nosilci urejanja prostora v 30 dneh podajo smernice
Usklajevanje med občino in nosilci urejanja prostora
Pripriava okoljskega poročila
Dopolnitev osnutka OPN
Posredovanje dopolnjenega osnutka OPN in okoljskega poročila
na MOP- okolje
MOP-okolje v 15 dneh izda sklep o kakovosti okoljskega poročila
Javno naznanilo se objavi 7 dni pred začetkom javne razgrnitve
Javna razgrnitev poteka 30 dni. v tem casu je javna obravnava
Priprava stališč do pripomb in predlogov javnosti
Objava stališč

ROK
Januar 2008
februar 2008
Marec 2008
Marec 2008
April2008
Maj 2008
Junij 2008
Avgust 2008
September 2008

Priprava predloga OPN
Posredovanje predloga OPN na MOP-prostor
MOP-prostor v 7 dneh posreduje osnutekOPN nosilcem urejanja
prostora
Nosilci urejanja prostora in MOP-prostor podajo mnenje v 21 dneh
MOP-okolje odloči o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPN
MOP-minister v 75 dneh s sklepom potrdi predlog OPN
Občinski svet sprejme OPN z odlokom
Odlok se objavi v uradnem glasilu skupaj z datumom in številko
sklepa MOP-ministra
2)

Oktober 2008
November 2008
December 2008

Javno naznanilo o javni razgmitvi in javni obravnavi se pošlje članom Odbora za
urejanje prostora ter varstvo naravne in kultume dediščine ter članom vseh svetov
krajevnih skupnosti v Občini Vrhnika.
4.člen
(nosilci urejanja prostora)

Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve iz njihove
pristojnosti so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor
2. Agencija RS za okolje
3. Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana
4. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
5. Zavod za gozdove Slovenije, OE Ljubljana
6. Ribiška zveza Slovenije
7. Lovska zveza Slovenije
8. Ministrstvo za kulturo
9 Zavod za varstvo kultume dediščine Slovenije, OE Ljubljana
10. Ministrstvo za obrambo
11. Inspektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
12. Uprava RS za zaščito in reševanje
13. Ministrstvo za promet
14. Direkcija RS za ceste
15. DARS d.d.
16. Javna agencija za železniški promet RS
17. Ministrstvo za gospodarstvo
18. Ministrstvo za informacijsko družbo
19. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
20. Ministrstvo za zdravje
21. Ministrstvo za šolstvo in šport
22. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
23. Ministrstvo za pravosodje
24. Ministrstvo za javno upravo
25. Ministrstvo za notranje zadeve
26. Agencija RS za regionalni razvoj
27. Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko
28. Občina Vrtmika
29. Komunalno podjetje Vrhnika d.d.
30. ELES Elektro - Slovenija d.o.o
31. Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana okolica
32. Geoplin Plinovodi d.o.o
33. Telekom Slovenije, PE Ljubljana zahod
34. Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika

35. Javni skIad RS za Ijubiteljske kultume dejavnosti, OI Vrhnika
36, Ribiška družina Vrhnika
37. Lovske družine: Brezovica, Vrhnika, Šentjošt, Borovnica in Lovišče s posebnim
pomenom Ljubljanski vrh
38. drugi nosilci urejanja prostora, za katere se bo v postopku priprave OPN izkazala
potreba.
5. clen
(objava)
Ta sklep se objavi v uradnem glasilu Naš časopis in začne veljati naslednji dan po objavi.
Objavi se tudi na spletni strani Občine Vrhnika in pošlje Ministrstvu za okolje in prostor ter
sosednjim občinam.
Številka: 3500-2212006 (5-08)
Vrhnika, dne 27. 8. 2007

župan
Občine Vrhnika
dr. Marjan Rihar

