
Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list 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 in 35/13 – skl. US: U-

I-43/13-8, 61/17 – ZureP-2) in 22. člena Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 365/09) je Občinski 

svet Občine Vrhnika na __. seji dne __ sprejel 

 

 

ODLOK 

o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika 

 

 

1. Člen 

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine 

Vrhnika  (Ur. list RS, št. 27/14, 50/14, 71/14, 92/14, 53/15, 75/15, 9/17 in 12/18) (v nadaljnjem 

besedilu: OPN). 

 

 

2. člen 

 

Spremeni se šesti člen tako, da se glasi:  

»6. člen 

(kvaliteten prostor in bivanje) 

 Občina Vrhnika bo ohranjala in načrtovala kakovostno bivalno okolje ter kvaliteten prostor. 

Kakovostno bivalno okolje bo krepila z ustrezno zasnovanimi bivalnimi objekti, dobro dostopnostjo 

vseh vrst infrastrukture, z dostopnostjo do urejenih zelenih površin ter celovitim ohranjanjem kvalitete 

stanja okolja, kar vključuje zmanjšanje onesnaženja zraka, zmanjšanje hrupa, dolgoročno in celovito 

zavarovanje virov pitne vode pred onesnaženjem (tako za javne vodovode, kot za lastno oskrbo s 
pitno vodo, zlasti na kraškem območju ne glede na to ali imajo določena vodovarstvena območja ali 

ne) ter racionaliziranje porabe, zmanjševanje nevarnosti poplav, zmanjšanje onesnaženja tekočih in 

stoječih voda, okolju prijazno ravnanje z odpadki. » 

 

 

3. člen 

 

Spremeni se deveti odstavek desetega člena tako, da se glasi: 

» (9) Predvidena je širitev kamnolomov Verd, Lesno Brdo, Čelo in Mivšek. Za območja širitve 

kamnolomov se pripravi občinske podrobne prostorske načrte.« 

 

 

4. člen 

 

V prvem odstavku 23. člena se za alinejo A doda nov alineja, ki se glasi:  

»Ag območja razpršene gradnje« 

 

 

5. člen 

 

V 24. členu se:  

- spremeni prvi odstavek tako, da se glasi: »(1) Za vse legalno zgrajene objekte na območju 

krajine, ki so po ZPNačrt razpršena gradnja in evidentirani v kartografskem delu OPN kot 

informacija o dejanskem stanju v prostoru (kataster stavb) ter nimajo določene parcele, 

namenjene gradnji, v skladu z zakonskimi in podzakonskimi predpisi, ki urejajo to področje, 



velja, da jim pripada parcela, namenjena gradnji, iz veljavnega upravnega dovoljenja, 

objektom zgrajenim pred letom 1967 pa parcela, namenjena gradnji, v velikosti 1,5 stavbišča. 

Na teh zemljiščih je dopustno obstoječe objekte porušiti, na istem mestu zgraditi nove z 

največjim dovoljenim povečanjem objekta za 10 % od obstoječega, redno vzdrževati, 

rekonstruirati, prenavljati, prizidati, nadzidati za 10 % od velikosti obstoječega objekta vse v 

smislu oblikovne sanacije ali kadar gre za izboljšanje bivalnega standarda v teh objektih – 

brez dodajanja novih stanovanjskih enot ali prostorov za opravljanje novih dejavnosti.« 

- se v drugi alineji drugega odstavka pred besedo »objekt« doda besedo »pomožni«. 

 

 

6. člen 

 

Spremeni se četrti odstavek 32. člena tako, da se glasi:  

»(4) Dopustni pomožni objekti glede na namensko rabo prostora so določene v prilogi 1, ki je sestavni 

del tega odloka.« 

 

 

7. člen 

 

V 34. členu se: 

- v prvem odstavku spremenijo 2, 3 in 5. alineja ter za 15. alinejo doda nova 16. alineja, ki se 

glasijo: 

o »kmečka lopa: enoetažen, pritličen objekt, namenjen shranjevanju kmetijske 

mehanizacije in lesnih goriv, z bruto površino največ 150 m
2
, katerega streha je hkrati 

strop nad prostorom; 

o skedenj: enoetažen, pritličen objekt za opravljanje kmečkih opravil in shranjevanje 

sena ali slame z bruto površino največ 150 m
2
, katerega streha je hkrati strop nad 

prostorom; 

o kašča: enoetažen, pritličen objekt, namenjen shranjevanju žita, koruze in drugih 

poljščin, z bruto površino največ 20 m
2
, katerega streha je hkrati strop nad prostorom; 

o staja: lesen enoetažni pritlični objekt na točkovnih temeljih, namenjen zavetju rejnih 

živali na paši, tlorisne površine do vključno 100 m
2
.« 

- spremeni tretji odstavek tako, da se glasi: »(3) Pomožne kmetijsko-gozdarske objekte, ki so 

po predpisu, ki ureja razvrščanje objektov glede na zahtevnost gradnje, nezahtevni objekti, 

razen rastlinjaka, ograje za pašo živine, obore za rejo divjadi, ograje in opore za trajne nasade 

in opore za mreže proti toči ter ograje za zaščito kmetijskih pridelkov, je dopustno graditi tudi 

na območjih namenske rabe K1 in K2 izven 30 m pasu, ki obkroža območje stavbnih zemljišč 

kmetije, pod pogojem, da ima investitor gradnje v lasti oz. zakupu: (1) najmanj 1 ha zemljišč, 

ki so glede na evidenco dejanske rabe zemljišč uvrščena med njive in vrtove, travniške 

površine, trajne nasade in druge kmetijske površine, ali (2) najmanj 5.000 m
2 

zemljišč, ki so 

glede na evidenco dejanske rabe zemljišč uvrščena med trajne nasade.« 

- spremeni četrti odstavek tako, da se glasi: »(4) Na območju namenske rabe G se lahko 

gradijo: čebelnjak, gozdna učna pot, grajena gozdna vlaka, krmišče, molzišče, gozdna cesta, 

gozdna vlaka in obora za rejo divjadi in ograja za pašo živine.« 

- v petem odstavku se črta stavek »Na območju kulturne dediščine naj oblikovanje čebelnjakov 

sledi tradicionalnemu vzorcu.« 

- črta 11. odstavek 

- prejšnji 12., 13., 14., 15., 16. in 17. odstavek se preštevilčijo v 11., 12., 13., 14., 15. in 16. 

odstavek. 

- doda nov 17. odstavek, ki se glasi: »(17) V območjih varovanih po predpisih s področja 

varstva kulturne dediščine oblikovanje pomožnih kmetijsko - gozdarskih objektov sledi 

tradicionalnim vzorcem. Regionalno značilni pomožni gospodarski objekti, kot so npr. 



čebelnjak, kašča, skedenj, kozolec (toplar, nizki toplar, enojni kozolec in vzporedni enojni 

kozolec), se lahko gradijo na osnovi pridobljenih kulturnovarstvenih pogojev in soglasja 

pristojne strokovne službe varstva kulturne dediščine.« 

 

 

8. člen 

 

Spremeni se peta alineja prvega odstavka 38. člena tako, da se glasi:  

- »protihrupna ograja: namenjena omejevanju prenašanja hrupa od njegovega izvora v 

soseščino. Z upoštevanjem Operativnega programa varstva pred hrupom (OP Hrup 2012-

2017) je dovoljena postavitev protihrupne ograje na podlagi dokazanega preseganja 

dopustnih ravni hrupa ali na podlagi določil OPPN. Pri določitvi lokacije, oblike in dimenzij 

protihrupne ograje je treba zagotoviti oblikovno skladnost s preostalimi elementi prostora. 

Višina protihrupne ograje je največ 2,20 m.« 

 

 

9. člen 

 

Spremeni se drugi odstavek 39. člena tako, da se glasi: »(2) Gradnja podpornega zidu, višjega od 

1,20 m, je dopustna za potrebe gradnje GJI, kadar  ni možnosti za izvedbo brežin, biološko inženirskih 

ali drugih ukrepov.« 

 

 

10. člen 

 

V 43. členu se:  

- spremeni tretji odstavek tako, da se glasi: »(3) Dovoljeni so le manjši zamiki fasad od 

gradbene linije (do 0,5 m). Če ni z gradbeno linijo določeno drugače, mora biti odmik najbolj 

izpostavljenega dela novega objekta od meje sosednjih parcel najmanj 4 m oz. ob občinskih 

cestah najmanj za varovalni pas občinske ceste, pri pomožnih objektih pa najmanj 1,5 m.« 

- črta šesti odstavek 

- prejšnji sedmi in osmi odstavek se preštevilčita v šesti oziroma sedmi odstavek 

- doda se nov somi odstavek, ki se glasi: »(8) Soglasje občine kot lastnika sosednjega 

zemljišča ni potrebno, kadar je za poseg pridobljeno soglasje občine kot upravljavca javne 

ceste.« 

 

 

11. člen 

 

Spremeni se 10. odstavek 45. člena tako, da se glasi: »(10) Kritina mora biti temno sive, temno rjave 

ali opečno rdeče barve. V območjih varovanih po predpisih s področja varstva kulturne dediščine mora 

biti kritina temno sive ali opečno rdeče barve.« 

 

 

12. člen 

 

Spremeni se 12. odstavek 47. člena tako, da se glasi: »(12) Pri urejanju okolice stavb je treba 

upoštevati obstoječo konfiguracijo terena. Na posamezni parceli, namenjeni gradnji, so dovoljeni 

nasipi in vkopi do največ 2,0 m. Višina zemljišča na parcelni meji mora biti prilagojena sosednjemu 

zemljišču. Nasipi in vkopi niso dovoljeni na poplavnih ogroženih območjih in območjih vrtač.« 

 

 



13. člen 

 

Črta se 14. odstavek 54. člena. 

 

 

14. člen 

 

Črta se osmi odstavek 55. člena. 

 

 

15. člen 

 

V drugem odstavku 58. člena se številka »100« nadomesti s številko »65«. 

 

 

16. člen 

 

Spremeni se druga alineja drugega odstavka 60. člena tako, da se glasi: »gradnja drugih 

telekomunikacijskih objektov in naprav (bazne postaje, antene, oddajniki) so dopustni na območjih 

namenske rabe S, C, I, B, ZS, ZD, P, E, O, F, A, K, G, LN in f;« 
 

 

17. člen 

 

Spremeni se drugi odstavek 61. člena tako, da se glasi: »(2) Zbirna mesta za odpadke in ekološki 

otoki morajo biti dobro prometno dostopni in locirani izven cestišča.« 

 

 

18. člen 

 

V 66. členu se doda nov 11. odstavek, ki se glasi: »(11) Pri posegih na vodnih in priobalnih zemljiščih 

je treba upoštevati že pridobljene vodne pravice podeljene na podlagi področnega predpisa.« 

 

 

19. člen 

 

V 67. členu se doda nov 3. odstavek, ki se glasi: »(3) Enako kot vodovarstvena območja je treba 

varovati pred onesnaženjem tudi vire pitne vode, ki nimajo določenih vodovarstvenih območij.« 

 

 

20. člen 

 

V 70. členu se: 

- v drugi alineji šestega odstavka spremeni besedna zveza »DG_515 (SK)« tako, da se glasi 

»DG_515 (ZS)« 

- spremenita prva in druga alineja sedmega odstavka tako, da se glasita: 

o »izvesti protipoplavni nasip, zid oz. dvig terena za varovanje obstoječih in načrtovanih 

območij stanovanj, območij centralnih dejavnosti ter območij proizvodnih dejavnosti. 

Ukrepi se izvedejo v EUP-jih: PO_705 (SK), PO_706 (SK), PO_688 (SK), VR_1469 

(E), VR_1321 (SSea), VR_1320 (SSv), VR_2066 (ZS), VR_2055 (ZD), VR_1447 (IG), 

VR_1985 (PC), VR_1865 (PO),  VR_2102 (ZD), VR_1452 (IP), VR_2077 (ZS), 

VR_1291 (SSea), VR_1315 (IG), VR_2033 (SSea), VR_1449 (CU), VR_1450 

(CD),VR_1451 (SSea), VR_645 (SSea), VR_2035 (SSea) in VR_1965 (ZD); 



o delno preusmeriti in prestaviti izlivni odsek vodotoka Perilo z izlivom v vodotok 

Lahovka. Poseg se izvede v EUP-jih: SV_1377 (VC), SV_3033 (K1) in VR_1452 (IP)« 

- spremenita prva in tretja alineja osmega odstavka tako, da se glasita: 

o »zgraditi zadrževalnik na Beli Ukrep se izvede v EUP-jih: VR_1950 (VI), VR_1805 

(PC), VR_1806 (K2), VR_1807 (G), VR_1808 (G), VR_1809 (G),  VR_1811 (G), 

VR_3708 (G), VR_3709 (K2), VR_3710 (G), VR_3712 (G), VR_1822 (VC), VR_2151 

(O), VR_2036 (G) in VR_2037 (G); 

o izvesti protipoplavni nasip, zid oz. dvig terena za varovanje obstoječih in načrtovanih 

območij stanovanj, območij centralnih dejavnosti, proizvodnih dejavnosti in športnega 

parka. Ukrepi se izvedejo v EUP-jih: VR_1422 (SSea), VR_1426 (SSeb), VR_2703 

(K1), VR_2661 (K1), VR_1673 (PC), VR_1392 (SSeb), VR_1362 (IG), VR_1700 (CD), 

VR_1360 (SB), VR_1359 (SB), VR_477 (SSea), VR_1358 (SSea), VR_481 (SSv), 

VR_1369 (SSea), VR_1367 (SSea), VR_1366 (Sv), VR_1680 (SSea), VR_465 (CD), 

VR_466 (IG), VR_1278 (SSea) oz. VR_1277 (ZP), VR_1270 (SSea) oz. VR_1410 

(ZP), VR_1861 (SK), VR_1381 (SK), VR_1269 (BC), VR_2026 (CD), VR_473 (CU), 

VR_457 (CU) oz. VR_1412 (ZP) in VR_1313 (ZD) , VR_1766 (CU) oz. VR_1444 (ZD), 

VR_1330 (SSea) in VR_1470 (O)« 

- v drugi alineji devetega odstavka spremenita besedni zvezi »VR_1337 (IP)« ter VR_1335 

(CU)« tako, da se glasita »VR_1337 (O)« oziroma »VR_1335 (CD)«. 

 

 

21. člen 

 

V prvem odstavku 71. člena se za obstoječim besedilom doda nov stavek, ki se glasi: »V postopku 

pridobitve vodnega soglasja za zasip vrtače je potrebno preveriti odtočni režim voda.« 

 

 

22. člen 

 

V 72. členu se doda 12. odstavek, ki se glasi: »(12) Za posege, dovoljene na erozijskih, plazljivih in 

plazovitih območjih, je potrebno pridobiti soglasje pristojnih služb.« 

 

 

23. člen 

 

Spremeni se 74. člen tako, da se glasi: 

»74. člen 
(območja zaščite in reševanja) 

 Za potrebe zaščite in reševanja so določena območja: 
- za evakuacijo prebivalstva in njegovo nastanitev: športni park Vrhnika (VR_1269), igrišče ob OŠ AMS 

Vrhnika (VR_1297), območje bivše Vojašnice 26. oktober (VR_3713 in VR_2116), športni park Tičnica 
(VR_2110), športni park Drenov Grič (DG_515), športni park Verd (VR_1473), športni park Stara 
Vrhnika (SV_963), športni park Podlipa (PO_691), športni park Bevke (BB_399), igrišče ob šoli Bevke 
(BB_400), športni park Blatna Brezovica (BB_373), športni park Pokojišče (BO_1813); 

- za pokop ljudi: pokopališče Vrhnika (VR_1364) z možnostjo širitve (VR_1365), pokopališče Verd 
(VR_1347), pokopališče Stara Vrhnika (SV_962), pokopališče Podlipa (PO_702), pokopališče Velika 
Ligojna (VL_1831), pokopališče Bevke (BB_1231), pokopališče Blatna Brezovica (BB_359), 
pokopališče Zaplana (ZA_1819); 

- za deponijo ruševin: območje Tičnica (VR_2127, VR_2080, VR_2176, VR_2140, VR_2126, del 
VR_2129, VR_3528), kamnolom Verd (VE_294), odlagališče IUV pri kamnolomu Verd (VE_298), bivši 
kamnolom Čelo (SV_988), bivši kamnolom Podčelo (SV_1572), kamnolom Lesno Brdo (DG_537), 
bivši kamnolom Lesno Brdo (DG_493), kamnolom Mivšek, Zaplana (ZA_1071); 

- heliport: stadion v športnem parku Vrhnika (VR_1269).« 
 

 



24. člen 

 

Spremeni se 75. člen tako, da se glasi: 

»75. člen 
(zaklanjanje) 

 Gradnja in urejanje zaklonišč osnovne zaščite se izvaja v skladu s predpisom, ki ureja gradnjo 
in vzdrževanje zaklonišč.« 
 

 

25. člen 

 

V tretjem odstavku 76. člena se doda nova prva alineja, ki se glasi: »V štirimetrskem pasu zunaj 

ograje območij za potrebe obrambe niso dovoljene gradnje objektov visoke gradnje ter izvajanje 

ureditev ozelenjevanja z grmovno in drevesno vegetacijo.« 

 

 

26. člen 

 

V 12. odstavku 78. člena se pred besedo »varovane« doda besedo »obstoječe«. 

 

 

27. člen 

 

V 84. členu se: 

- spremeni sedmi odstavek tako, da se glasi: »(7) Za območje celovite prenove na območjih 

naselbinske dediščine Vrhnika in Verd, za katerega je predvidena izdelava OPPN, je KNP 

njegov obvezni sestavni del. Za območje naselbinske dediščine Vrhnika se pripravi KNP Hrib - 

Gradišče za OPPN Hrib - Gradišče (VR_1367, VR_1368, VR_1369, VR_2060). Za območje 

naselbinske dediščine Verd - Vaško jedro se pripravi KNP Verd - Vaško jedro za OPPN Verd 

(VR_1281, VR_1398, VR_1399, VR_1400, VR_1883, VR_1992, VR_2103, VR_2108, 

VR_2485).« 

- prejšnji osmi odstavek se črta 

- prejšnji deveti odstavek se preštevilči v osmi odstavek. 

 

 

28. člen 

 

V 86. členu zadnji stavek prvega člena, ki se glasi: »Posegi na območjih kulturne dediščine so 

dopustni izključno z upoštevanjem kulturnovarstvenih pogojev in pridobitvijo kulturnovarstvenega 

soglasja pristojnega organa za varstvo kulturne dediščine.« postane drugi odstavek, prejšnji drugi, 

tretji in četrti odstavek se preštevilčijo v tretji, četrti in peti odstavek. 

 

 

29. člen 

 

Spremeni se besedna zveza »BTP počitniške hiše je največ 75 m
2
« tako, da se glasi »BTP počitniške 

hiše je največ 120 m
2
.« 

 

 

30. člen 

 
Za 113. členom se doda se nov 113a. člen, ki se glasi:  

»113a. člen 



(območje razpršene gradnje - Ag) 

NAMEMBNOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR 

Namenska raba 
Območje razpršene gradnje je namenjeno kmetijam in bivanju. 

Dopustne dejavnosti, objekti in naprave, gradnje in drugi posegi v prostor  
Dopustne dejavnosti:  

- kmetijstvo, 
- gozdarstvo, 
- bivanje, 
- pod posebnimi pogoji tudi dopolnilne dejavnosti samo kot dopolnilne dejavnosti na kmetijah v 

skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo to področje.  
Dopustni objekti in naprave:  

- stanovanjske stavbe, 
- kmetijsko gospodarski objekti, 
- pod posebnimi pogoji tudi objekti za dopolnilne dejavnosti. 

Posebni pogoji za spremljajoče dejavnosti in objekte: 
- da nimajo negativnega vpliva na okolje in bivanje, 
- dovolj velika površina parcele, namenjene gradnji, ki zagotavlja potrebne površine za 

normalno funkcioniranje dejavnosti, vključno z zadostnimi parkirnimi površinami, 
- da je mogoča neposredna navezava na najmanj javno mestno ali krajevno cesto za promet z 

večjimi tovornimi vozili (priklopniki in polpriklopniki), 
- parkirne površine za tovorna vozila (razen za manjša dostavna vozila), gradbene stroje ali 

vozila za prevoz potnikov niso dopustne; 

Posebni pogoji za dopustne gradnje in druge posege v prostor: 
Obstoječe objekte je dopustno porušiti, na istem mestu zgraditi nove z največjim dovoljenim 
povečanjem objekta za 10 % od obstoječega, redno vzdrževati, rekonstruirati, prenavljati, prizidati, 
nadzidati za 10 % od velikosti obstoječega objekta, vse v smislu oblikovne sanacije ali kadar gre za 
izboljšanje bivalnega standarda v teh objektih – brez dodajanja novih stanovanjskih enot ali prostorov 
za opravljanje novih dejavnosti. 
Gradnje iz prvega odstavka, s katerimi se poveča BTP, so po uveljavitvi tega odloka dopustne samo 
kot enkratni poseg. Objekta, ki je bil zgrajen na mestu poprej odstranjenega objekta, ni dopustno 
dozidati in nadzidati oz. povečati BTP z rekonstrukcijo. 

IZRABA PROSTORA IN VELIKOST OBJEKTOV  

Stopnja izkoriščenosti parcele, namenjene gradnji 

Tip zazidave FZ FI FOBP 

AP največ 50 %  / najmanj 30 % 

Višina objektov: 
- stanovanjski objekti največ P + 1 + M.  

OBLIKOVANJE OBJEKTOV  

Tip zazidave: 
- AP.« 

 

 

31. člen 

 

Spremeni se 114. člen tako, da se glasi:  
»114. člen 

(najboljša kmetijska zemljišča - K1) 

NAMEMBNOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR 

Namenska raba 
Najboljša kmetijska zemljišča so namenjena kmetijski pridelavi.  

Dopustne dejavnosti, objekti in naprave, gradnje in drugi posegi v prostor  
Dopustne dejavnosti:  

- kmetijstvo. 
Dopustni objekti, naprave in posegi v prostor:  

- agrarne operacije in vodni zadrževalniki za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč skladno z 
zakonom o kmetijskih zemljiščih, 

- pomožni kmetijsko-gozdarski objekti v skladu s 34. členom in Prilogo 1 tega odloka, 
- objekti, ki so proizvod, dan na trg v skladu s predpisom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode 



in ugotavljanje skladnosti, in se po uredbi, ki ureja vrste objektov glede na zahtevnost, lahko 
uvrstijo med pomožne kmetijsko-gozdarske objekte, razen kleti in vinske kleti, po velikosti pa ne 
presegajo nezahtevnih objektov, razen grajenega rastlinjaka, ki lahko presega velikost 
nezahtevnih objektov, 

- pomožna kmetijsko-gozdarska oprema (npr. brajda, klopotec, kol, količek, žična opora, opora za 
mrežo proti toči, opora za mrežo proti ptičem, obora, ograja za pašo živine, ograja ter opora za 
trajne nasade, ograja za zaščito kmetijskih pridelkov, premični tunel in nadkritje, zaščitna 
mreža), 

- začasni objekti po pogojih 35. člena tega odloka (oder z nadstreškom, cirkus, začasna tribuna, 
premični objekti za rejo živali v leseni izvedbi (npr. premični čebelnjak, premični kokošnjak, 
premični zajčnik), 

- opazovalnica, to je netemeljena lesena konstrukcija (npr. lovska preža, ptičja opazovalnica), 
- gradbeno inženirski objekti, ki so po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst 

objektov in o določitvi objektov državnega pomena uvrščeni v skupini: (1) daljinski cevovodi, 
daljinska (hrbtenična) komunikacijska omrežja in daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi, s 
pripadajočimi objekti in priključki nanje, (2) lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) 
elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja, s pripadajočimi objekti 
in priključki nanje; 

- začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
- rekonstrukcije občinskih in državnih cest v skladu z zakonom, ki ureja ceste, in objekti, ki jih 

pogojuje načrtovana rekonstrukcija ceste (npr. nadkrita čakalnica na postajališču, kolesarska 
pot in pešpot, oporni in podporni zidovi,nadhodi, podhodi, prepusti, protihrupne ograje, pomožni 
cestni objekti, urbana oprema) ter objekti GJI, ki jih je v območju ceste treba zgraditi ali 
prestaviti zaradi rekonstrukcije ceste, 

- dostop do objekta, skladnega s prostorskim aktom, če gre za objekt, (1) ki ga je dopustno graditi 
na kmetijskih zemljiščih, (2) je prepoznan kot razpršena gradnja ali (3) ga je dopustno graditi na 
površinah razpršene poselitve,, 

- objekti za spremljanje stanja okolja v skladu s 37. členom tega odloka, 
- naprave za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov), 
- vadbeni objekti za šport in rekreacijo v naravi v skladu s 36. členom in Prilogo 1 tega odloka. 

Na najboljših kmetijskih zemljiščih, ki se nahajajo na območju krajinskega parka Ljubljansko barje, 
veljajo režimi določeni v predpisih o zavarovanju krajinskega parka Ljubljansko barje. 
Na najboljših kmetijskih zemljiščih znotraj območij Natura 2000 in naravnih vrednot se agrarne 
operacije in vodni zadrževalniki za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč ter gradnje presojajo v 
skladu z veljavno področno zakonodajo. Na podlagi izvedene presoje se ugotovi ali je določen poseg 
izvedljiv ali ne.« 

 

 

32. člen 

 

Spremeni se 115. člen tako, da se glasi:  
»115. člen 

(druga kmetijska zemljišča - K2) 

NAMEMBNOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR 

Namenska raba 
Druga kmetijska zemljišča so namenjena kmetijski pridelavi.  

Dopustne dejavnosti, objekti in naprave, gradnje in drugi posegi v prostor  
Dopustne dejavnosti:  

- kmetijstvo.  
Dopustni objekti, naprave in posegi v prostor:  

- agrarne operacije in vodni zadrževalniki za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč skladno z 
zakonom o kmetijskih zemljiščih, 

- pomožni kmetijsko-gozdarski objekti v skladu s 34. členom in Prilogo 1 tega odloka, 
- objekti, ki so proizvod, dan na trg v skladu s predpisom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode 

in ugotavljanje skladnosti, in se po uredbi, ki ureja vrste objektov glede na zahtevnost, lahko 
uvrstijo med pomožne kmetijsko-gozdarske objekte, razen kleti in vinske kleti, po velikosti pa ne 
presegajo nezahtevnih objektov, razen grajenega rastlinjaka, ki lahko presega velikost 
nezahtevnih objektov, 

- pomožna kmetijsko-gozdarska oprema (npr. brajda, klopotec, kol, količek, žična opora, opora za 
mrežo proti toči, opora za mrežo proti ptičem, obora, ograja za pašo živine, ograja ter opora za 



trajne nasade, ograja za zaščito kmetijskih pridelkov, premični tunel in nadkritje, zaščitna 
mreža), 

- začasni objekti po pogojih 35. člena tega odloka (oder z nadstreškom, cirkus, začasna tribuna, 
premični objekti za rejo živali v leseni izvedbi (npr. premični čebelnjak, premični kokošnjak, 
premični zajčnik), 

- opazovalnica, to je netemeljena lesena konstrukcija (npr. lovska preža, ptičja opazovalnica), 
- gradbeno inženirski objekti, ki so po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst 

objektov in o določitvi objektov državnega pomena uvrščeni v skupini: (1) daljinski cevovodi, 
daljinska (hrbtenična) komunikacijska omrežja in daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi, s 
pripadajočimi objekti in priključki nanje, (2) lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) 
elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja, s pripadajočimi objekti 
in priključki nanje, 

- začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
- rekonstrukcije občinskih in državnih cest v skladu z zakonom, ki ureja ceste, in objekti, ki jih 

pogojuje načrtovana rekonstrukcija ceste (npr. nadkrita čakalnica na postajališču, kolesarska 
pot in pešpot, oporni in podporni zidovi,nadhodi, podhodi, prepusti, protihrupne ograje, pomožni 
cestni objekti, urbana oprema) ter objekti GJI, ki jih je v območju ceste treba zgraditi ali 
prestaviti zaradi rekonstrukcije ceste, 

- dostop do objekta, skladnega s prostorskim aktom, če gre za objekt, ki ga je dopustno graditi na 
kmetijskih zemljiščih, je prepoznan kot razpršena gradnja ali ga je dopustno graditi na površinah 
razpršene poselitve, 

- objekti za spremljanje stanja okolja v skladu s 37. členom tega odloka, 
- naprave za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov), 
- vadbeni objekti za šport in rekreacijo v naravi v skladu s 36. členom in Prilogo 1 tega odloka. 

Na drugih kmetijskih zemljiščih, ki se nahajajo na območju krajinskega parka Ljubljansko barje, veljajo 
režimi določeni v predpisih o zavarovanju krajinskega parka Ljubljansko barje. 
Na drugih kmetijskih zemljiščih znotraj območij Natura 2000 in naravnih vrednot se agrarne operacije 
in vodni zadrževalniki za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč ter gradnje presojajo v skladu z 
veljavno področno zakonodajo. Na podlagi izvedene presoje se ugotovi ali je določen poseg izvedljiv 
ali ne.« 

 

 

33. člen 

 

Pred četrtim poglavjem z naslovom »4. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE« se briše besedilo 

»Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vrhnika (Ur. list RS, št. 27/14) vsebuje naslednje 

prehodne in končne določbe:« 

 

 

34. člen 

 

Za 13. alinejo prvega odstavka 122. člena se: 

- doda nova 14. alineja, ki se glasi: »Odlok o zazidalnem načrtu za avtoodpad na Tojnicah – 

Hribar Jože, Zalaznikova 5, Ljubljana (Ur. list RS, št. 3/95)« 

- doda nova 15. alineja, ki se glasi: »Odlok o zazidalnem načrtu za del območja urejanja V3M/2 

– izgradnja II. faze čistilne naprave Vrhnika (Naš časopis št. 297/03)« 

- doda nova 16. alineja, ki se glasi: »Odlok o zazidalnem načrtu za del območja urejanja V2S/2 

Gabrče (Ur. list RS, št. 60/99, Naš časopis, št. 335/07)« 

- doda nova 17. alineja, ki se glasi: »Odlok o zazidalnem načrtu za del območja urejanja V2S/2 

Gabrče 2 na Vrhniki (Naš časopis, št. 278/01)« 

- doda nova 18. alineja, ki se glasi: »Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 

poslovno-storitveni center v območju urejanja L1K/1 Drenov Grič (Naš časopis, št. 411/13)« 

- doda nova 19. alineja, ki se glasi: »Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 

pekarno Vrhnika (Naš časopis, št. 410/13)« 

- doda nova 20. alineja, ki se glasi: »Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 

trgovino Lidl v Sinji Gorici (Ur. list RS, št. 14/08)« 



- doda nova 21. alineja, ki se glasi: »Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za javno prometno, 

energetsko, vodovodno, komunalno, vodno in drugo gospodarsko infrastrukturo v industrijski 

coni Sinja Gorica na Vrhniki (Ur. list RS, št. 75/05, Naš časopis, št. 338/07 - teh. popr.)« 

- doda nova 22. alineja, ki se glasi: »Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 

izgradnjo povezovalne ceste med Robovo cesto in Pot na Košace ter dostopno cesto do vrtca 

Žabica na Vrhniki (Naš časopis, št. 374/10)« 

- doda nova 23. alineja, ki se glasi: »Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 

stanovanjsko pozidavo Kralovše na Vrhniki (del območja urejanja V3S/6 morfološka enota 

1B/2) (Naš časopis, št. 405/13)« 

- doda nova 24. alineja, ki se glasi: »Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Kočevarjev vrt (del 

območja urejanja V1O/1 z deli morfoloških enot 4A/1 in 4A/3) (Ur. list RS, št. 71/05)« 

- doda nova 25. alineja, ki se glasi: »Odlok o zazidalnem načrtu za del območja urejanja V1P/6 

– veterinarska postaja na Vrhniki (Naš časopis, št. 297/03)« 

- doda nova 26. alineja, ki se glasi: »Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 

stanovanjsko pozidavo Mrle na Vrhniki (Ur. list RS, št. 19/10)« 

- doda nova 27. alineja, ki se glasi: »Odlok o zazidalnem načrtu Osnovne šole pod Hruševco na 

Vrhniki (Ur. list RS, št. 64/96, 30/97)« 

- doda nova 28. alineja, ki se glasi: »Odlok o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo Ceste pod 

Hruševco (Ur. list RS, št. 51/98)« 

- doda nova 29. alineja, ki se glasi: »Odlok o urbanističnem načrtu pokopališča v Bevkah (Ur. 

list SRS, št. 42/88)« 

- doda nova 30. alineja, ki se glasi: »Odlok o ureditvenem načrtu širitve pokopališča Blatna 

Brezovica (Ur. l. RS, št. 22/00)« 

- doda nova 31. alineja, ki se glasi: «Odlok o urbanističnem načrtu širitve pokopališča Podlipa 

(Naš časopis, št. 271/01)« 

- doda nova 32. alineja, ki se glasi: «Odlok o urbanističnem načrtu pokopališča v Verdu (Ur. list 

RS, št. 42/90)« 

- doda nova 33. alineja, ki se glasi: «Odlok o spremembi odloka o urbanističnem načrtu 

pokopališča v Verdu (Ur. list RS, št. 64/96)« 

- doda nova 34. alineja, ki se glasi: «Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za trgovino z živili 

Hofer na Vrhniki (Ur. list RS,  št. 54/07)« 

- doda nova 35. alineja, ki se glasi: «Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za stanovanjsko 

naselje Mokrice na Vrhniki (del območja urejanja V3S/6) (Ur. list RS, št. 76/06)« 

- doda nova 36. alineja, ki se glasi: «Odlok o zazidalnem načrtu Vrtnarija 2 – za območje 

dopolnilne blokovne gradnje in širitve parkirnih površin (Ur. list RS, št. 47/01)« 

- doda nova 37. alineja, ki se glasi: «Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta 

Vrtnarija 2 – za območje dopolnilne blokovne gradnje in širitve parkirnih površin (Naš časopis, 

št. 305/04)« 

- doda nova 38. alineja, ki se glasi: «Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem 

načrtu za del območja urejanja V2S/2 Gabrče 2 na Vrhniki (Naš časopis, št. 318/05, 395/12, 

408/13).« 
-  

 

 

35. člen 

 

Spremeni se 123. člen tako, da se glasi: 
»123. člen 

(veljavnost sprejetih prostorskih aktov) 
Z dnem uveljavitve tega odloka se kot veljavni PIN štejejo:   

1. Odlok o zazidalnem načrtu za mesto Vrhnika – Center – Območje hotela Mantova (Ur. list SRS, 
št. 42/89), 

2. Odlok o zazidalnem načrtu Betajnova na Vrhniki (Ur. list RS, št. 55/92), 



3. Odlok o spremenjenem in dopolnjenem zazidalnem načrtu Mizarstvo Vidmar v Sinji Gorici (Ur. l. 
RS, št. 1/96), 

4. Odlok o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo Stare ceste, od križišča z Robovo ulico do križišča s 
Cesto gradenj (Ur. list RS, št. 63/96), 

5. Odlok o ureditvenem načrtu območja Pristave v Bistri (Ur. list RS, št. 1/98, 18/98 - popr.), 
6. Odlok o zazidalnem načrtu za območje podjetje CMC v industrijski coni Sinji Gorici (Ur. list RS, št. 

35/99), 
7. Odlok o lokacijskem načrtu za večstanovanjski objekt ob Cesti gradenj (del območja urejanja 

V1O/4-Stara cesta, morfološka enota 4B/1) (Ur. list RS, št. 109/04), 
8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Spremenjenega in dopolnjenega zazidalnega načrta 

Mizarstvo Vidmar v Sinji Gorici (Naš časopis, št. 304/04), 
9. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za javno prometno, energetsko, vodovodno, komunalno, 

vodno in drugo gospodarsko infrastrukturo v industrijski coni Sinja Gorica na Vrhniki (Ur. list RS, 
št. 75/05), 

10. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za trgovski center Spar na Vrhniki (del območja urejanja 
V3S/6 – Kralovše in Mokrice, morfološka enota 3C/1) (Ur. list RS, št. 107/05), 

11. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za trgovski center 
Spar na Vrhniki (del območja V3S/6 – Kralovše in Mokrice, morfološka enota 3C/1) (Ur. list RS, 
št. 77/06), 

12. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za del območja urejanja V1I/2 Vrtec 
Vrhnika (Ur. list RS, št. 29/06), 

13. Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za območje urejanja 
V1I/2 Vrtec Vrhnika (Ur. l. RS, št. 65/97, 29/06) (Ur. list RS, št. 138/06), 

14. Tehnični popravek Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za trgovski center Spar na Vrhniki (del 
območja urejanja V3S/6-Kralovše in Mokrice, morfološka enota 3C/1) (Uradni list RS, št. 107/05, 
77/06) (Naš časopis, št. 330/06), 

15. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Gabrče 3 na Vrhniki (Ur. list RS, 
št. 29/07), 

16. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za del območja urejanja V3P/3 
Unichem v Sinji Gorici  (Ur. list RS, št. 66/07), 

17. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena za reciklažni 
center na Vrhniki (Ur. list RS, št. 102/07), 

18. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za individualno stanovanjsko pozidavo na 
Raskovcu na Vrhniki (Naš  časopis, št. 373/10), 

19. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za mesto Vrhnika - Center - 
območje hotela Mantova (Naš časopis, št. 393/12), 

20. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za zbirni center za odpadke Vrhnika – Tojnice 
(del območja urejanja V3M/2 in morfološke enote 7E/1) (Naš časopis, št. 405/13),  

21. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za stanovanjsko 
naselje Gabrče 3 na Vrhniki (Naš časopis, št. 407/13), 

22. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za center za ravnanje z odpadki CRO 
Vrhnika - Tojnice (Naš časopis, št. 417/14, 419/14 – teh. popr.), 

23. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Komunalnega podjetja Vrhnika 
na Tojnicah (Naš časopis, št. 417/14, 426/15 – teh. popr.), 

24. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za stanovanjsko 
naselje Gabrče 3 na Vrhniki (Naš časopis, št. 417/14), 

25. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu - Betajnova na Vrhniki (Naš 
časopis, št. 417/14).« 

 

 

36. člen 
 

 (veljavnost OPN) 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati petnajsti (15) dan po objavi.  
 
 
Št. Župan 
Vrhnika, dne 2018 Občine Vrhnika 
 Stojan Jakin l.r. 
 


