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OBČINA VRHNIKA
ŽUPAN

 
 
 
Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 
108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US; 
v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) ter 36. člena Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 
365/09) sprejme župan Občine Vrhnika 
 
 

S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev  

Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vrhnika 
 
 

1. člen 
(ocena stanja in razlogi za spremembe in dopolnitve OPN) 

 
Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 27/14, 50/14 – teh. 
popr., 71/14 – teh. popr., 92/14 – teh. popr.; v nadaljnjem besedilu: OPN) je začel veljati in se 
uporabljati dne 3. 5. 2014.  
Spremembe in dopolnitve OPN se pripravljajo z namenom dopolnitve strateškega dela OPN,  
reševanja prometne in gospodarske problematike v občini Vrhnika. Hkrati bodo obravnavane 
pobude javnosti ter opravljeni popravki namenske rabe in poteka EUP. 
 

2. člen 
(območje sprememb in dopolnitev OPN) 

 
Spremembe in dopolnitve OPN se nanašajo na celotno območje občine Vrhnika. 
 

3. člen 
(predmet načrtovanja in vrsta postopka) 

 
Spremembe in dopolnitve OPN se nanašajo na grafični del OPN (namenska raba, meje 
EUP, način urejanja, karte GJI) ter v manjši meri na tekstualni del OPN (prostorski izvedbeni 
pogoji). 
Postopek priprave sprememb in dopolnitev OPN teče na podlagi od 46. do 52. člena 
ZPNačrt. 
 

4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 

 
Strokovne rešitve se pripravijo na podlagi: 

- Strategije prostorskega razvoja Slovenije (Ur. l. RS, št. 76/04), 
- Uredbe o prostorskem redu Slovenije (Ur. l. RS, št. 122/04), 
- Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter 

pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev 
naselij (Ur. l. RS, št. 99/07), 

- strateškega dela OPN,  
- prikaza stanja prostora, 
- smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora. 

 
5. člen 

(roki za pripravo sprememb in dopolnitev OPN in posameznih faz) 
 

1) Postopek priprave sprememb in dopolnitev OPN v naslednjih fazah: 

 
 

Tržaška cesta 1,1360 VRHNIKA 
tel.: 01/7555-412, fax: 01/7505-158 
e-pošta: zupan.obcina@vrhnika.si 

milivoj
Tipkano besedilo
Objavljeno v Našem časopisu številka 425 z dne 30. 3. 2015
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FAZA ROK PREDVIDEN ČAS 

Obravnava razvojnih potreb drugih oseb  april 2015 
Priprava osnutka SD OPN  maj 2015 
Pridobitev posebnih smernic nosilcev urejanja prostora in 
smernic lokalnih nosilcev urejanja prostora – po potrebi 

30 dni junij 2015 

Preveritev osnutka SD OPN na ministrstvu za prostor, objava 
osnutka na svetovnem spletu 

7 dni julij 2015 

Pridobitev prvih mnenj nosilcev urejanja prostora 30 dni avgust 2015 
Pridobitev mnenja potrebnosti izvedbe CPVO 21 dni avgust 2015 
Izdelava strokovnih podlag za posege na najboljša kmetijska 
zemljišča 

 avgust - 
september 2015 

Izdelava strokovne podlage za spremembo namenske rabe 
pasu med avtocesto in regionalno cesto 

 avgust - 
september 2015 

Priprava dopolnjenega osnutka SD OPN  september 2015 
Izdelava okoljskega poročila – po potrebi  oktober 2015 
Pridobitev mnenja o ustreznosti okoljskega poročila – po 
potrebi 

 november 2015 

Usklajevanje mnenj nosilcev urejanja prostora – po potrebi 15 dni oktober - 
november 2015 

Javno naznanilo 7 dni december 2015 
Javna razgrnitev in javna obravnava 30 dni december - januar 

2015 
Priprava stališč do pripomb in predlogov javnosti  februar 2016 
Priprava predloga SD OPN  marec 2016 
Preveritev predloga SD OPN na ministrstvu za prostor, objava 
predloga na svetovnem spletu 

7 dni marec 2016 

Pridobitev drugih mnenj nosilcev urejanja prostora 15 dni april 2016 
Mnenje o sprejemljivosti vplivov SD OPN na okolje – po 
potrebi 

 april 2016 

Priprava usklajenega predloga SD OPN  maj 2016 
Predložitev usklajenega predloga SD OPN odboru in 
občinskemu svetu v sprejem 

 maj 2016 

Sprejem SD OPN z odlokom in objava v uradnem glasilu  junij 2016 
 
2) Če bo za spremembe in dopolnitve OPN treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje, 

se bo čas priprave sprememb in dopolnitev OPN verjetno podaljšal. 
 

6. člen 
(nosilci urejanja prostora) 

 
1) Državni nosilci urejanja prostora, ki predložijo smernice za načrtovanje in mnenja glede 

načrtovanih prostorskih ureditev iz njihove pristojnosti, so: 
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, 

Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana, 
2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 

cesta 22, 1000 Ljubljana, 
3. Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in 

ribištvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, 
4. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, 
5. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za infrastrukturo, Langusova 4, 1535 

Ljubljana, 
6. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za promet, Langusova 4, 1535 Ljubljana, 
7. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova 4, 1535 Ljubljana, 
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8. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 
Ljubljana, 

9. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova 61, 1000 Ljubljana, 
10. Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, 
11. Zavod za gozdove Slovenije, OE Ljubljana, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana, 
12. Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, 
13. Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana, Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana, 
14. DARS d.d., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana, 
15. Slovenske železnice d.o.o., Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana. 

 
2) Lokalni nosilci urejanja prostora, ki predložijo smernice za načrtovanje in mnenja glede 

načrtovanih prostorskih ureditev iz njihove pristojnosti, so: 
1. Občina Vrhnika, Oddelek za okolje in komunalo, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, 
2. Občina Vrhnika, Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo, Tržaška cesta 1, 

1360 Vrhnika, 
3. JP KPV d.o.o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika. 

 
V postopku priprave sprememb in dopolnitev OPN bodo sodelovali tudi drugi nosilci urejanja 
prostora, v kolikor bi se izkazalo, da so njihove smernice in mnenja potrebni. 
 

7. člen 
(objava) 

 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Našem časopisu. Sklep se objavi tudi na 
spletni strani Občine Vrhnika. Sklep se pošlje ministrstvu, pristojnemu za prostor, in 
sosednjim občinam. 
 
 
 
Številka: 3500-1/2015 (5-08) Župan 
Vrhnika, dne 11. 3. 2015 Občine Vrhnika 
 Stojan Jakin, l.r. 
 




