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C.5 – POVZETEK ZA JAVNOST

C.5.1 POSTOPEK PRIPRAVE OPPN
(shema je predmet končnega gradiva)

C.5.2 OPIS PROSTORSKE UREDITVE

Pobudnik  izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta  OPPN Tojnice 3,  Dvig d.o.o.,
Sinja Gorica 16, 1360 Vrhnika, ima namen rekonstruirati in dozidati obstoječ, zapuščen objekt na
območju OPPN ("Klavni in predelovalni  objekt Kavčič"), dokončati  ureditev zunanjih površin in
priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo.
Investitor,  ki se ukvarja z dvigovanjem in transportom težkih bremen, ima namen na območju
OPPN Tojnice 3 preurediti obstoječ objekt za sedež podjetja in urediti zunanje površine. Objekt
bo  namenjen  garažiranju  in  servisiranju  vozil  za  lastne  potrebe  ter  upravnim  in  pomožnim
prostorom podjetja, zunanjost pa voznim, parkirnim, servisnim in skladiščnim površinam, kot npr.:
• parkirišče za tovorna, delovna in osebna vozila,
• površine  za  vzdrževanje,  popravila  in  nameščanje  /  demontažo  posebnih  pripomočkov  na
delovne stroje,

• zunanje skladiščne površine za razne pripomočke za tovorna vozila in delovne stroje (posebne
prikolice, dvižne roke, vitli, uteži za stabilizacijo delovnih strojev) ter za kratkotrajno skladiščenje
težkih bremen / tovorov.

V času izdelave projektne dokumentacije (1995) in gradnje "Klavnega in predelovalnega objekta
Kavčič" je na delu območja veljal  Odlok o zazidalnem načrtu za klavni in predelovalni objekt –
Marjan Kavčič, Drenov grič 9, Vrhnika (Ur. list RS, št. 12/95) , ki pa je s sprejetjem OPN Vrhnika
prenehal veljati. Za območje predvidene prostorske ureditve je predvideno urejanje s prostorskim
izvedbenim aktom, občinskim podrobnim prostorskim načrtom - OPPN Tojnice 3.

Območje OPPN Tojnice 3 se nahaja v Sinji Gorici, v proizvodno - obrtno - komunalni coni Tojnice,
med  avtocesto  Ljubljana  -  Koper  na  zahodni  strani  in  Ljubljanico  na  južni  strani,  južno  od
občinske cesto Pot na Tojnice . Območje predvidene prostorske ureditve OPPN Tojnice 3 obsega
enoto urejanja prostora (EUP) VR_1869, za katero je podrobna namenska raba opredeljena kot
IG  -  gospodarska  cona,  namenjena  tehnološkim  parkom,  proizvodnim,  obrtnim,  skladiščnim,
prometnim, trgovskim in poslovnim dejavnostim.  Območje OPPN sestavljajo sledeče zemljiške
parcele:  parc.  št.  2715/4,  2715/6,  2715/7,  2715/10,  2715/11,  2715/12,  k.o.Vrhnika,  površina
predvidenega  OPPN  Tojnice  3  je  približno  12.320  m².  Površina,  kjer  je  gradnja  objektov  in
urejanje površin, skladno s pogoji OPPN možna, je zaradi varovalnih pasov manjša in sicer meri
približno 5.900 m².

Pogoje za posege na območju ureja Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vrhnika  (Ur.
l. RS, št. 27/14, 50/14 – popr., 71/14 – popr., 92/14 – popr., 53/15, 75/15 – popr.,  9/17, 9/17 –
popr.).  V času izdelave projektne dokumentacije (1995) in gradnje "Klavnega in predelovalnega
objekta Kavčič" je na delu območja veljal Odlok o zazidalnem načrtu za klavni in predelovalni
objekt – Marjan Kavčič, Drenov grič 9, Vrhnika (Ur. list RS, št. 12/95), ki pa je s sprejetjem OPN
Vrhnika prenehal veljati.  Na podlagi  takrat veljavnega zazidalnega načrta sta bili  izdani  delno
gradbeno dovoljenje za objekt (brez zunanje ureditve, št. 3/7-351-534/93, z dne 29.8.1996, UE
Vrhnika, in  dopolnilno gradbeno dovoljenje (ureditev zunanjih površin), št. 307-351-154/2004, z
dne 12.11.2004 (UE Vrhnika). Na podlagi pravnomočnih gradbenih dovoljenj je bil izveden objekt
(nedokončan) in del zunanje ureditve (ograja, priprava terena).  Na območju OPPN Tojnice 3 ni
veljavnih izvedbenih prostorskih aktov. Neposredno ob severni meji območja, je za ureditev javne
ceste  sprejet  OPPN  za  povezovalno  cesto  Bajerji  -  Tojnice  z  mostom  čez  Ljubljanico  (Naš
časopis, št. 443/28).

Pri  izdelavi  OPPN so  upoštevani  splošni  in  posebni  pogoji  OPN Vrhnika,  veljavni  OPPN za
povezovalno cesto Bajerji - Tojnice z mostom čez Ljubljanico ter pravnomočni gradbeni dovoljenji
za obstoječ objekt in zunanjo ureditev.
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Samo območje OPPN Tojnice 3 je stavbno zemljišče, na katerem se nahaja obstoječ legalen,
nedokončan objekt, z delom izvedene zunanje ureditve. Izvedeni so konstrukcijski deli objekta s
streho, ter posamezni elementi zunanje ureditve, kot je varovalna ograja, uvoza na zemljišče, del
zunanje komunalne infrastrukture (jaški, osnova čistilne naprave,...).
Na širšem območju proizvodno - obrtno - komunalne cone Tojnice je urejena gospodarska javna
infrastruktura oziroma je ureditev le  te  v  pripravi.  Večina komunalne  infrastrukture poteka po
javnih cestah, po  javni cesti Ind. cona na Tojnice, ki poteka vzhodno od območja OPPN Tojnice 3
v smeri JV-SZ, ter v javni cesti Pot na Tojnice, ki poteka neposredno ob severni meji območja
OPPN  Tojnice  3.  Cesta  Ind.  cona  na  Tojnice  je  v  celoti  urejena,  za  pot  na  Tojnice  pa  je
predvidena ureditev v  kratkem.  Osnova za ureditev ceste Pot  na Tojnice,  vključno z izvedbo
povezave proti Verdu in dalje proti Borovnici je predmet OPPN za povezovalno cesto Bajerji -
Tojnice z mostom čez Ljubljanico.

V  območju  IG  -  gospodarske  cone  so  ob  upoštevanju  drugih  pogojev  dovoljene  sledeče
dejavnosti:
• proizvodne dejavnosti,
• obrt,
• skladiščenje,
• promet,
• trgovina,
• poslovne dejavnosti.

V območju IG -  gospodarske cone so ob upoštevanju drugih pogojev dovoljeni sledeči objekti:
• proizvodni objekti,
• rezervoarji, silosi, skladišča,
• energetski objekti,
• bencinski servisi,
• objekti za promet,
• poslovni objekti,
• pripadajoče tehnološke naprave in objekti, ki služijo dejavnosti oziroma delovanju objekta.

Na območju prostorske ureditve bo ob upoštevanju drugih pogojev OPPN, dovoljeno:
• priprava zemljišč za gradnjo: izkopi, utrjevanje in nasipanje zemljišč,
• rekonstrukcija, prizidava, nadzidava ter sprememba namembnosti obstoječega objekta v okviru
predvidene dejavnosti,
• odstranitev objektov,
• gradnja novih objektov in naprav za potrebe delovanja podjetja,
• gradnja in ureditev zunanjih utrjenih in zelenih površin
• gradnja pomožnih objektov.
• rekonstrukcija, prestavitev in gradnja prometne, komunalne, energetske in druge infrastrukture,
• redna investicijska in vzdrževalna dela,
• drugi gradbeni posegi.

Razmestitev  objektov  v  prostoru  se  prilagaja  funkcionalnim  potrebam  dejavnosti  investitorja
(dovozi, manipulacije, obračanje, parkiranje, kratkotrajno skladiščenje ...). Ob izdelavi OPPN je na
območju predvidena rekonstrukcija in dozidava obstoječe legalne stavbe. Regulacijski elementi
kot so gradbena linija oziroma gradbena meja na območju OPPN niso predvideni.  Omejitve v
smislu urbanistične regulacije izhajajo iz varovalnih pasov, ki se nahajajo na območju ter splošni
določil OPN Vrhnika. Objekt bo rekonstruiran in dozidan, s poudarkom na sodobnem oblikovanju,
skladno s funkcionalnimi potrebami investitorja. Dovoljeni pomožni objekti morajo biti oblikovani
anonimno oziroma ne smejo izstopati.  Velikost pomožnih objektov mora biti  skladna z določili
OPN Vrhnika.
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