Občinski prostorski načrt Občine Vrhnika (usklajeni predlog) sprejet
na 4. redni seji Občinskega sveta Občine Vrhnika v četrtek 3. aprila,
objavljen v Uradnem listu RS št. 27/14 z dne 18. 4. 2014
V spodnjem besedilu so podčrtane povezave do dokumentov Občinskega prostorskega
načrta Občine Vrhnika. S klikom na povezavo se odpre naslovljen dokument
Tekstualni del:
• Naslovni listi
• Odlok
• Priloge odloka:
− Priloga 1: Preglednica dopustnosti pomožnih objektov, ograj, podpornih
zidov, urbane opreme, objektov za oglaševanje, spominskih obeležij ter
telekomunikacijskih objektov in naprav glede na podrobnejšo namensko rabo
prostora
− Priloga 2: Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) za posamezne enote
urejanja prostora
− Priloga 3: Usmeritve za izdelavo občinskih podrobnih prostorskih načrtov
(OPPN)
Grafični del:
• Naslovni listi
• Strateški del:
− Karta 1: Zasnova prostorskega razvoja
− Karta 2.1: Zasnova gospodarske javne infrastrukture - Zasnova prometne
infrastrukture
− Karta 2.2: Zasnova gospodarske javne infrastrukture - Zasnova komunalne in
energetske infrastrukture
− Karta 3: Usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo ter prikaz okvirnih
območij naselij vključno z območji razpršene gradnje in prikazi območij
razpršene poselitve
− Karta 4: Usmeritve za določitev namenske rabe in razvoj v krajini
− Koncepti Urbanističnega načrta Vrhnika – Verd – Mirke – Sinja Gorica
• Izvedbeni del:
− 1. Pregledna karta občine z razdelitvijo na liste
− Legenda za karte 2, 3 in 4
− 2. Pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih
omrežij gospodarske javne infrastrukture
− 3. Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše
namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev
− 4. Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture
− Prikaz posebnih prostorskih ureditvenih pogojev (PPIP) za območje Mokrice
(EUP VR_2107, VR_1311, VR_1674)
− Ureditvena situacija zemljiške parcele 1820/1 k.o. Vrhnika (EUP VR_1438)
Priloge:
• Izvleček iz Odloka o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije
• Prikaz stanja prostora:
− Tekstualni del
− Grafični del:
o Legenda
o 1. Prikaz rabe prostora

•

•
•
•
•

o 2. Prikaz gospodarske javne infrastrukture
o 3a. Prikaz varstvenih režimov
o 3b. Prikaz razredov poplavne nevarnosti
o 3c. Prikaz verjetnosti pojavljanja pobočnih masivnih premikov
o 4. Prikaz mej območij prostorskih aktov
Strokovne podlage
− Seznam strokovnih podlag
− Urbanistični načrt za poselitveno območje Vrhnika – Verd – Mirke – Sinja
Gorica
o Karte urbanističnega načrta:
− Karta 1: Karta namenske rabe prostora in načinov urejanja
− Karta 2: Zeleni sistem – podrobni del
− Karta 3: Promet – podrobni del
− Karta 4: Opremljanje z gospodarsko javno infrastrukturo – podrobni del
− Karta 5: Površine v javnem interesu
Smernice in mnenja - seznam
− Smernice
− Mnenja
Obrazložitev in utemeljitev
Povzetek za javnost
Okoljsko poročilo:
− Okoljsko poročilo – tekstualni del
o Priloge:
− Karta G1: Stopnje varstva pred hrupom za veljavno namensko rabo
prostora
− Karta G2: Stopnje varstva pred hrupom za predvideno namensko rabo
prostora
− Preglednica T1: Zavarovane vrste
− Preglednica T2: Varstvena, varovana, zavarovana, degradirana območja
− Dodatek za presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe OPN na varovana
območja
− Meritve daljnovodov
− Izjava kamnoloma Lesno Brdo
− Dopolnitev k okoljskemu poročilu – Preveritev ustreznosti in sprejemljivosti
sprememb v predlogu OPN za EUP BO_2173 in BO_1813
− Mnenje doc. dr. Klemna Jerine
− Odločba o CPVO
− Mnenje o ustreznosti okoljskega poročila
− Odločba o sprejemljivosti vplivov

