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STARE POBUDE ZA ŠIRITEV STAVBNIH ZEMLJIŠČ

Pri vsakem stališču do pripomb so navedene zaporedne številke meril, zaradi katerih so bile
pobude ovrednotene kot nesprejemljive že v fazi priprave osnutka OPN Vrhnika oz. v fazi
usklajevanj z OP.
Zaporedne številke meril za vrednotenje pobud:
1 - Varovalni gozd, gpn
12 - Širitev poselitve na Barje
2 - Natura 2000
13 - Širitev poselitve na območju Zaplane
3 - Zavarovana območja narave
14 - Širitev razpršene gradnje
4 - Ekološko pomembna območja
15 - Nova razpršena gradnja
5 - Naravne vrednote
16 - Širitev naselja, v katerem so še
prostorske rezerve
6 - Arheološka dediščina
17 - Novo naselje
7 - Druga kulturna dediščina
18 - Pobuda se ne navezuje na zazidljive
površine
8 - Varstvo vodnih virov
19 - Pobuda ni ob javni poti
9 - Erozijska žarišča, strogo erozijsko
20 - Poseg ni v skladu z zasnovo naselja
varovanje
10 - Poplavna območja
21 - Manj primerno za gradnjo (strmina,
vrtača, voda…)
11 - Najboljša kmetijska zemljišča

Pripomba številka: 20
Območje pripombe
Katastrska občina:
Parcelna številka oz.
oznaka enote urejanja
prostora
Vsebina pripombe
Stališče do
pripombe

3.9

Zaplana
202/12, 202/14

Sprememba namenske rabe v stavbno zemljišče.
Pripomba se ne upošteva.
Merilo: 13, 16.

POSEBNE PRIPOMBE

Pripomba številka: 5K in 39 – Kamnolom Čelo
Območje pripombe
Katastrska občina
Parcelna številka oz.
oznaka enote urejanja
prostora
Vsebina pripombe

Stara Vrhnika
1305/1, 1305/2, 1305/3, 1306, 1308, 1310/1, 1312/1, 1317/3,
1318/2, 1312/2, 1317/2, 1320, 1322, 1323, 1470/2, 1474/1,
1475/1,1489/2 oz. SV_LN_988 (OPPN Kamnolom Čelo)
Širitev namenske rabe LN (površine nadzemnega
pridobivalnega prostora), kjer je bila pridobljena odločba in
dovoljenje za izkoriščanje ter izdana rudarska pravica s
koncesijsko pogodbo (k.o. Stara Vrhnika, zemljišča s
parcelnimi št. 1308, 1310/1, 1312/1, 1317/3, 1318/2, 1312/2,
1317/2, 1475/1).

Širitev namenske rabe LN, kjer še ni podeljena rudarska
pravica (k.o. Stara Vrhnika, zemljišča s parcelnimi št. 322,
1320, 1474/1, 1470/2, 1323, 1489/2, 1306, 1305/1, 1305/2,
1305/3, 1490/2)
Pristop iz kamnoloma Čelo (severni del kamnoloma) na
občinsko cesto Vrhnika – Podlipa.
Stališče do
pripombe

Naziv kamnoloma je Čelo.
Pripomba se delno upošteva. Za območje kamnoloma se
zahteva urejanje z OPPN, na podlagi katerega se bo izvedla
sanacija kamnoloma. Območje OPPN oz. površina, ki je bila v
dosedanjih prostorskih aktih opredeljena kot površina za
izkoriščanje mineralnih surovin, je v OPN že delno povečana.
Dodatne širitve niso sprejemljive.
Pripomba se upošteva le v delu, ki se nanaša na pristop iz
kamnoloma Čelo (severni del kamnoloma) na občinsko cesto
Vrhnika – Podlipa. Dopustnost izvedbe ceste se navede v
usmeritve za izdelavo OPPN.
Ime OPPN se spremeni v OPPN kamnolom Čelo.

