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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, 14/15 - ZUUJFO) ter 35. člena Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 430/15) 
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) 

 
1) Pobudo za spremembo in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine 

Vrhnika (Ur. l. RS, št. 27/14, 50/14 – teh. popr., 71/14 – teh. popr., 92/14 – teh. popr., 
53/15, 75/15 – teh. popr.; v nadaljnjem besedilu: OPN) podaja Občina Vrhnika. 

2) Razlog za spremembe in dopolnitve OPN je spremenjen način urejanja območja za 
nadomestne habitate. 

 
2. člen 

(območje sprememb in dopolnitev OPN) 
 
Spremembe in dopolnitve OPN se nanašajo na območja: 
− OPPN Nadomestni habitati (BB_2074, BB_2076, BB_2075, BB_3435, BB_3436),  
− OPPN Vrtnarija (VR_1317),  
− OPPN Podhruševca (VR_1320, VR_1321, VR_1965), 
− OPPN IC Sinja Gorica (VR_1452, VR_2102), 
− OPPN IG Pod Hruševco (VR_2045). 

 
3. člen 

(predmet načrtovanja in vrsta postopka) 
 

Spremembe in dopolnitve OPN se nanašajo samo na tekstualni del OPN, in sicer na 
usmeritve za pripravo OPPN. Spremembe ne posegajo v določanje namenske rabe prostora, 
zato priprava sprememb in dopolnitev OPN teče po skrajšanem postopku. 
 

4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 

 
Strokovne rešitve se pripravijo na podlagi 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). 
 

5. člen 
(roki za pripravo sprememb in dopolnitev OPN in posameznih faz) 

 
1) Postopek priprave sprememb in dopolnitev OPN teče na podlagi od 46. do 53. člena 

ZPNačrt, in sicer v naslednjih fazah: 
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FAZA ROK PREDVIDEN ČAS 
Priprava osnutka sprememb in dopolnitev OPN  junij 2016 
Preveritev ministrstva za prostor, objava osnutka na 
svetovnem spletu 

7 dni junij 2016 

Pridobitev prvih mnenj nosilcev urejanja prostora 15 dni julij 2016 
Mnenje o celoviti presoji vplivov na okolje ministrstva za okolje 21 dni julij 2016 
Dopolnitev osnutka sprememb in dopolnitev OPN  avgust 2016 
Izdelava okoljskega poročila x x 
Javno naznanilo 7 dni avgust 2016 
Javna razgrnitev in javna obravnava 15 dni september 2016 
Priprava stališč do pripomb in predlogov javnosti  september 2016 
Priprava predloga sprememb in dopolnitev OPN  oktober 2016 
Preveritev ministrstva za prostor, objava predloga na 
svetovnem spletu 

7 dni oktober 2016 

Pridobitev drugih mnenj nosilcev urejanja prostora 15 dni november 2016 
Mnenje o sprejemljivosti vplivov sprememb in dopolnitev OPN 
na okolje ministrstva za okolje 

x x 

Priprava usklajenega predloga sprememb in dopolnitev OPN  november 2016 
Predložitev usklajenega predloga sprememb in dopolnitev 
OPN odboru in občinskemu svetu v sprejem 

 november 2016 

Sprejem sprememb in dopolnitev OPN z odlokom in objava v 
uradnem glasilu 

 november 2016 

 
2) Če bo za spremembe in dopolnitve OPN treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje, 

se čas priprave sprememb in dopolnitev OPN podaljša. 
 

6. člen 
(nosilci urejanja prostora) 

 
Nosilci urejanja prostora bodo določeni naknadno v postopku priprave sprememb in 
dopolnitev OPN, v kolikor bi se izkazalo, da so njihova mnenja potrebna. 
 

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: 3500-1/2016 (5-08) Župan 
Vrhnika, dne 24. 5. 2016 Občine Vrhnika 
 Stojan Jakin, l.r. 
 


