
 
Občina Vrhnika je bila ob 15. obletnici osamosvojitve za izjemne zasluge pri uveljavljanju in obrambi 

samostojnosti ter suverenosti naše države odlikovana z zlatim častnim znakom svobode Republike Slovenije 

OBČINA VRHNIKA
ŽUPAN

 
 
Številka: 3500-1/2015 (5-08) 
Datum:   8. 8. 2018 
 
 

S T A L I Š Č A  
 

do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka 
Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika 

 
 
V nadaljevanju so podane pripombe podane v času javne razgrnitve ter stališča oz. 
pojasnila: 
 
PRIPOMBA št. 107: Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč s parc. št. 
1111/3, 1111/4, 1112/2, 1112/3 in 1112/4, k. o. Blatna Brezovica, iz kmetijske v stavbno 
namensko rabo za stanovanjsko gradnjo. 
STALIŠČE: Pripombi se ne ugodi, ker predstavlja novo pobudo za spremembo SD OPN, ki 
ni usklajena z nosilci urejanja prostora. Gre za poseg na najboljša kmetijska zemljišča, na 
območje kulturne dediščine in varovane narave. V predlogu SD OPN so upoštevane 
pripombe, ki so skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi zahtevale 
ponovno javno razgrnitev, ponovno presojo oz. usklajevanje z nosilci urejanja prostora.  
 
PRIPOMBA št. 108: Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s parc. 
št. 451, k. o. Stara Vrhnika, iz kmetijske v stavbno namensko rabo za stanovanjsko gradnjo. 
STALIŠČE: Pripombi se ne ugodi. Pripomba predstavlja novo pobudo, ki ni usklajena z 
nosilci urejanja prostora, gre tudi za poseg na najboljša kmetijska zemljišča (K1). V predlogu 
SD OPN so upoštevane pripombe, ki so skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo 
sprememb, ki bi zahtevale ponovno javno razgrnitev, ponovno presojo oz. usklajevanje z 
nosilci urejanja prostora. Poseg predstavlja novo razpršeno gradnjo, ki je v prostoru 
negativen, degradirajoč pojav in je zato tudi zakonsko prepovedano širjenje le tega. 
 
PRIPOMBA št. 110: Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč s parc. št. 
312/2 in 319/6, k. o. Zaplana, iz kmetijske oz. gozdne v stavbno namensko rabo za lovski 
dom. 
STALIŠČE: Pripombi se delno ugodi. Stavbna namenska raba zemljišča s parc. št. 319/6, 
k. o. Zaplana, se korigira, tako, da bo možna gradnja hladilnice. 
 
PRIPOMBA št. 111: Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč s parc. št. 
1625/1, 1625/2, 1625/3 in 1625/4, k. o. Blatna Brezovica, iz kmetijske oz. gozdne v stavbno 
namensko rabo za stanovanjsko gradnjo. 
STALIŠČE: Pripombi se delno ugodi. V predlogu SD OPN se s stavbno namensko rabo 
opredeli zemljišča s parc. št. 1625/3, 1625/2 in del 1625/1, k. o. Blatna Brezovica. Za predlog 
so že bile izdelane strokovne podlage za poseg na kmetijska zemljišča. 
 
PRIPOMBA št. 112a: Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč s parc. 
št. 319/2 in 313/3, k. o. Zaplana, iz kmetijske oz. gozdne v stavbno namensko rabo, za 
počitniško ali stanovanjsko gradnjo. 
STALIŠČE: Pripombi se ne ugodi. Pripomba se ne upošteva, ker se od obdobja, ko je bila 
podana pobuda pa do javne razgrnitve pogoji sprejemljivosti poseganja v prostor niso 
spremenili. Poseg predstavlja širitev površin počitniškega območja v naselju, v katerem so še 
prostorske rezerve, kar pa ni v skladu s strateškim prostorskim razvojem občine, zato poseg 
ni sprejemljiv. 
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PRIPOMBA št. 112b: Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s parc. 
št. 2353, k. o. Stara Vrhnika, iz kmetijske v stavbno namensko rabo za stanovanjsko gradnjo 
ali gradnjo poslovnih objektov. 
STALIŠČE: Pripombi se ne ugodi. Pripomba se ne upošteva, ker se od obdobja, ko je bila 
podana pobuda pa do javne razgrnitve pogoji sprejemljivosti poseganja v prostor niso 
spremenili. Poseg predstavlja novo razpršeno gradnjo, ki je v prostoru negativen, 
degradirajoč pojav in je zato tudi zakonsko prepovedano širjenje le tega. Poleg tega so v 
območju obstoječih poselitvenih enot iz bilance zemljišč razvidne še precejšnje prostorske 
rezerve (nepozidana stavbna zemljišča), na podlagi katerih širjenje oz. povečevanje stavbnih 
zemljišč ni dopustno. Predlagan poseg prav tako posega na območja Nature 2000, naravno 
vrednoto in na kompleks najboljših kmetijskih površin. 
 
PRIPOMBA št. 112c: Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s parc. 
št. 1578/1, k. o. Stara Vrhnika, iz kmetijske v stavbno namensko rabo za stanovanjsko 
gradnjo. 
STALIŠČE: Pripombi se ne ugodi. Pripomba se ne upošteva, ker se od obdobja, ko je bila 
podana pobuda pa do javne razgrnitve pogoji sprejemljivosti poseganja v prostor niso 
spremenili. Poseg predstavlja širitev stavbnih zemljišč v naselju, v katerem so še prostorske 
rezerve in širitev, ki ni skladna z zasnovo naselja. 
 
PRIPOMBA št. 114: Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč s parc. št. 
873/1 in 873/2, k. o. Verd, iz kmetijske oz. gozdne v stavbno namensko rabo za 
stanovanjsko gradnjo. 
STALIŠČE: Pripombi se delno ugodi. V predlogu SD OPN se s stavbno namensko rabo 
opredeli del zemljišča s parc. št. 873/1, k. o. Verd, ker gre za zapolnitev vrzeli. Namenska 
raba zemljišča s parc. št. 873/2, k. o. Verd, se ne spremeni, ker je želja lastnika zemljišča 
sprememba namenske rabe v primarno rabo. 
 
PRIPOMBA št. 116: Pripomba se nanaša na priključitev EUP VR_1755 k VR_1386 in 
posledično spremembo podrobne namenske rabe iz SSeb v SK. 
STALIŠČE 7: Pripombi se ugodi.  
 
PRIPOMBA št. 117: Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s parc. 
št. 873/1, k. o. Verd, iz gozdne oz. kmetijske v stavbno namensko rabo za stanovanjsko 
gradnjo. 
STALIŠČE: Pripombi se delno ugodi. V predlogu SD OPN se s stavbno namensko rabo 
opredeli del zemljišča s parc. št. 873/1, k. o. Verd, ker gre za zapolnitev vrzeli.  
 
PRIPOMBA št. 118: Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s parc. 
št. 1190/3, k. o. Stara Vrhnika, iz kmetijske v stavbno namensko rabo za gradnjo hleva. 
STALIŠČE: Pripombi se ne ugodi, ker predstavlja novo pobudo za spremembo SD OPN, ki 
ni usklajena z nosilci urejanja prostora. Gre za poseg na najboljša kmetijska zemljišča ter 
območje arheološkega najdišča. V predlogu SD OPN so upoštevane pripombe, ki so skladne 
z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi zahtevale ponovno javno razgrnitev, 
ponovno presojo oz. usklajevanje z nosilci urejanja prostora.  
 
PRIPOMBA št. 119: Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s parc. 
št. 1198/14, k. o. Stara Vrhnika, iz kmetijske v stavbno namensko rabo za stanovanjsko 
gradnjo in gradnjo kmetijsko gospodarskih objektov. 
STALIŠČE: Pripombi se ne ugodi, ker predstavlja novo pobudo za spremembo SD OPN, ki 
ni usklajena z nosilci urejanja prostora. Gre za poseg na najboljša kmetijska zemljišča ter 
območje arheološkega najdišča. V predlogu SD OPN so upoštevane pripombe, ki so skladne 
z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi zahtevale ponovno javno razgrnitev, 
ponovno presojo oz. usklajevanje z nosilci urejanja prostora.  
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PRIPOMBA št. 120: Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč s parc. št. 
526/2 in 515/2, k. o. Zaplana, iz kmetijske v stavbno namensko rabo za stanovanjsko 
gradnjo. 
STALIŠČE: Pripombi se ne ugodi, ker se od obdobja, ko je bila podana pobuda pa do 
javne razgrnitve pogoji sprejemljivosti poseganja v prostor niso spremenili. Poseg predstavlja 
novo razpršeno gradnjo, ki je v prostoru negativen, degradirajoč pojav in je zato tudi 
zakonsko prepovedano širjenje le tega. Poleg tega so v območju obstoječih poselitvenih enot 
iz bilance zemljišč razvidne še precejšnje prostorske rezerve (nepozidana stavbna 
zemljišča), na podlagi katerih širjenje oz. povečevanje stavbnih zemljišč ni dopustno. 
 
PRIPOMBA št. 121: Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s parc. 
št. 526/3, k. o. Zaplana, iz kmetijske v stavbno namensko rabo za stanovanjsko gradnjo. 
STALIŠČE: Pripombi se ne ugodi, ker ta po vsebini predstavlja novo pobudo za 
spremembo SD OPN, gre tudi za poseg na najboljša kmetijska zemljišča. V predlogu SD 
OPN so upoštevane pripombe, ki so skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo 
sprememb, ki bi zahtevale ponovno javno razgrnitev, ponovno presojo oz. usklajevanje z 
nosilci urejanja prostora. Poseg predstavlja novo razpršeno gradnjo, ki je v prostoru 
negativen, degradirajoč pojav in je zato tudi zakonsko prepovedano širjenje le tega. 
 
PRIPOMBA št. 122: Pripomba se nanaša na predlog spremembe namenske rabe dela 
zemljišča s parc. št. 1739/4, k. o. Verd, iz stavbne v gozdno namensko rabo. Stranka želi, da 
ostane cca 200 m2 zemljišča v stavbni namenski rabi za namen zagotovitve ustreznih 
odmikov obstoječih objektov od parcelne meje. 
STALIŠČE: Pripombi se ugodi.  
 
PRIPOMBA št. 123: Pripomba se nanaša na popravek 122. in 123. člena Odloka in na 
navedbo Prehodnih in končnih določb. 
STALIŠČE: Pripombi se ugodi.  
 
PRIPOMBA št. 124: Pripomba se nanaša na spremembo posebnih prostorskih izvedbenih 
pogojev (PPIP) za EUP DG_506 (zemljišča s parc. št. 2593/1, 2593/1, 2593/3, 2593/5, k. o. 
Blatna Brezovica, in 1370/2, 1370/3, k. o. Velika Ligojna) tako, da se bo lahko izvajala 
dejavnost logistike, skladiščenja, transporta in gostinstva. 
STALIŠČE: Pripombi se ugodi. 
 
PRIPOMBA št. 125: Pripomba se nanaša na spremembo podrobnejše namenske rabe iz 
zelenih površin za rekreacijo in šport (ZS) v stavbno zemljišče za stanovanjsko gradnjo 
(SSea) in gospodarsko cono (IG) ter popravek meje med EUP VR_1671, VR_1632 in 
VR_2068, tako, da se upošteva dejansko stanje in kataster. 
STALIŠČE: Pripombi se ugodi.  
 
PRIPOMBA št. 126: Pripomba se nanaša na popravek meje med EUP BB_400 in BB_1747 
tako, da ta poteka po parcelni meji. 
STALIŠČE: Pripombi se ugodi.  
 
PRIPOMBA št. 127: Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč s parc. št. 
1599/3 in 1599/4, k. o. Velika Ligojna, iz kmetijske v stavbno namensko rabo za 
stanovanjsko gradnjo. 
STALIŠČE: Pripombi se ne ugodi. Pobuda se je obravnavala v fazi priprave osnutka SD 
OPN in je bila s strani Občine obravnavana kot sprejemljiva in primerna za vključitev v 
nadaljnji postopek. V fazi pridobivanja prvega mnenja je nosilec urejanja prostora s področja 
kmetijstva ocenil, da »bi bila predlagana sprememba namenske rabe kmetijskih zemljišč 
sprejemljiva pod naslednjim pogojem – širitev samo na območju dejanske rabe z oznako 
3000 (pozidano in sorodno zemljišče).«, zato širitev stavbne namenske rabe ni možna. 
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PRIPOMBA št. 129: Pripomba se nanaša na povečanje dopustnega deleža dozidave / 
nadzidave, in sicer iz 10 na 30 % za objekt na zemljiščih s parc. št. 1620/8 in 1620/14, k. o. 
Verd. 
STALIŠČE: Pripombi se ne ugodi. Dozidava objektov na predmetnih zemljiščih oz. v EUP 
BB_2477 ni možna, ker se nahajajo v poplavnem območju. Direkcija RS za vode je podala 
smernico, da so v EUP BB_2477 možne samo rekonstrukcije in vzdrževanje objektov. 
 
PRIPOMBA št. 130: Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč s parc. št. 
190/6, 190/2 in 1938/6, k. o. Zaplana, iz površin počitniških hiš v površine namenjene 
stanovanjski gradnji. 
STALIŠČE: Pripombi se ne ugodi, ker predstavlja novo pobudo za spremembo SD OPN, ki 
ni usklajena z nosilci urejanja prostora. V predlogu SD OPN so upoštevane pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi zahtevale ponovno javno 
razgrnitev, ponovno presojo oz. usklajevanje z nosilci urejanja prostora.  
Poleg tega je strateška usmeritev občine Vrhnika, da se na območju Zaplane ohranja značaj 
počitniških gradenj in preprečuje gradnjo stanovanjskih objektov za stalno bivanje na 
obstoječih stavbnih zemljiščih namenjenih gradnji počitniških objektov, da se ohranja vzorec 
razpršene poselitve obstoječih kmetij in da se krepi razvoj rekreacije in športa.  
Obstoječa počitniška naselja tudi ne izpolnjujejo pogojev Ministrstva za okolje in prostor za 
spremembo v stanovanjska naselja, ki zahteva pripravo občinskega podrobnega 
prostorskega načrta (OPPN) ter izgradnjo družbene in komunalne infrastrukture. 
 
PRIPOMBA št. 131: Pripomba se nanaša spremembo podrobne namenske rabe za EUP 
ZA_106, in sicer iz površin za počitniške hiše v "podeželsko naselje enostanovanjskih hiš". 
STALIŠČE: Pripombi se ne ugodi, ker predstavlja novo pobudo za spremembo SD OPN, ki 
ni usklajena z nosilci urejanja prostora. V predlogu SD OPN so upoštevane pripombe, ki so 
skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi zahtevale ponovno javno 
razgrnitev, ponovno presojo oz. usklajevanje z nosilci urejanja prostora.  
Poleg tega je strateška usmeritev občine Vrhnika, da se na območju Zaplane ohranja značaj 
počitniških gradenj in preprečuje gradnjo stanovanjskih objektov za stalno bivanje na 
obstoječih stavbnih zemljiščih namenjenih gradnji počitniških objektov, da se ohranja vzorec 
razpršene poselitve obstoječih kmetij in da se krepi razvoj rekreacije in športa.  
Obstoječa počitniška naselja tudi ne izpolnjujejo pogojev Ministrstva za okolje in prostor za 
spremembo v stanovanjska naselja, ki zahteva pripravo občinskega podrobnega 
prostorskega načrta (OPPN) ter izgradnjo družbene in komunalne infrastrukture. 
 
PRIPOMBA št. 132: Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s parc. 
št. 1600, k. o. Stara Vrhnika, iz kmetijske v stavbno namensko rabo za stanovanjsko gradnjo. 
STALIŠČE: Pripombi se ne ugodi, ker po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo 
SD OPN, ki ni usklajena z nosilci urejanja prostora, in gre za poseg na najboljša kmetijska 
zemljišča. V predlogu SD OPN so upoštevane pripombe, ki so skladne z okoljskimi izhodišči 
in ne pomenijo sprememb, ki bi zahtevale ponovno javno razgrnitev, ponovno presojo oz. 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora.  
 
PRIPOMBA št. 133: Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč s parc. št. 
1557, 1561, 1573, 1573/3, 1576 in 1577, k. o. Velika Ligojna, iz kmetijske v stavbno 
namensko rabo za gradnjo poslovnih objektov. 
STALIŠČE: Pripombi se ne ugodi, ker po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo 
SD OPN, ki ni usklajena z nosilci urejanja prostora; gre tudi za poseg na najboljša kmetijska 
zemljišča. V predlogu SD OPN so upoštevane pripombe, ki so skladne z okoljskimi izhodišči 
in ne pomenijo sprememb, ki bi zahtevale ponovno javno razgrnitev, ponovno presojo oz. 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora.  
 
PRIPOMBA št. 135: Pripomba se nanaša na nasprotovanje širitvi pridobivalnega območja 
kamnoloma Čelo. 
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STALIŠČE: Pripombi se delno ugodi. V usmeritve za OPPN Kamnolom Čelo se doda 
usmeritev: »V OPPN se določijo ukrepi proti onesnaževanju zraka s prašnimi delci.«. 
 
PRIPOMBA št. 136: Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč s parc. št. 
1711/8, 1711/18, 1711/19, 1711/31 in 1711/33, k. o. Zaplana, iz kmetijske v stavbno 
namensko rabo za stanovanjsko gradnjo. 
STALIŠČE: Pripombi se ne ugodi, ker po vsebini predstavlja novo pobudo za spremembo 
SD OPN, ki ni usklajena z nosilci urejanja prostora; gre tudi za poseg na najboljša kmetijska 
zemljišča. V predlogu SD OPN so upoštevane pripombe, ki so skladne z okoljskimi izhodišči 
in ne pomenijo sprememb, ki bi zahtevale ponovno javno razgrnitev, ponovno presojo oz. 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. Poseg predstavlja novo razpršeno gradnjo, ki je v 
prostoru negativen, degradirajoč pojav in je zato tudi zakonsko prepovedano širjenje le tega. 
 
PRIPOMBA št. 137: Pripomba se nanaša na dopolnitev Priloge 3 Odloka za OPPN Sv. 
Trojica z možnostjo postavitve obeležja padlim iz prve svetovne vojne na zemljišču s parc. št. 
2285/3, k. o. Vrhnika, pred sprejemom OPPN. 
STALIŠČE: Pripombi se ugodi.  
 
PRIPOMBA št. 138: Pripomba se nanaša na dopolnitev Odloka, in sicer 2. alineje prvega 
odstavka 34. člena. Pri opisu "kmečke lope" naj se doda namen shranjevanja / sušenja lesa. 
STALIŠČE: Pripombi se ugodi. 
 
PRIPOMBA št. 139: Pripomba se nanaša na možnost postavitve kozolca toplarja na 
zemljišču s parc. št. 2478 ali 2481/1, k. o. Vrhnika. 
STALIŠČE: Pripombi se ugodi. Na zemljišču s parc. št. 2478, k. o. Vrhnika, se oblikuje 
nova EUP z določilom, da je možna postavitev pomožnega kmetijsko gospodarskega objekta 
- kozolca. Namenska raba se ne spremeni. 
 
PRIPOMBA št. 141: Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe dela zemljišča s 
parc. št. 202/12, k. o. Zaplana, iz gozdne oz. kmetijske v stavbno namensko rabo. 
STALIŠČE: Pripombi se ne ugodi. Pripomba se ne upošteva, ker se od obdobja, ko je bila 
podana pobuda pa do javne razgrnitve pogoji sprejemljivosti poseganja v prostor niso 
spremenili. Predlagani poseg ni skladen s strateškimi usmeritvami za območje Zaplane. 
Dokler obstoječa stavbna zemljišča ne bodo pozidana v deležu 75 % na območju KS 
Zaplana, spremembe namenske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč za namen gradnje 
stanovanjskih in počitniških objektov niso dovoljene. 
 
PRIPOMBA št. 142: Pripomba se nanaša na razširitev spremembe namenske rabe za del 
zemljišča s parc. št. 330, k. o. Zaplana, iz kmetijske v stavbno namensko rabo za 
stanovanjsko gradnjo. 
STALIŠČE: Pripombi se ne ugodi, ker predstavlja novo pobudo za spremembo SD OPN, ki 
ni usklajena z nosilci urejanja prostora. Gre za poseg na najboljša kmetijska zemljišča ter 
območje kulturne dediščine. V predlogu SD OPN so upoštevane pripombe, ki so skladne z 
okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi zahtevale ponovno javno razgrnitev, 
ponovno presojo oz. usklajevanje z nosilci urejanja prostora.  
 
PRIPOMBA št. 143: Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe za del zemljišča s 
parc. št. 1389/3, k. o. Velika Ligojna, iz kmetijske v stavbno namensko rabo za stanovanjsko 
gradnjo, tako da se uskladi dejansko stanje in katastrske meje. 
STALIŠČE: Pripombi se ugodi. Zemljišče je delno že v stavbni namenski rabi. Ta se 
popravi tako, da obsega celotno zemljišče – objekt s funkcionalnim zemljiščem. 
 
PRIPOMBA št. 144: Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč s parc. št. 
679/1 in 679/6, k. o. Vrhnika, iz stavbne v kmetijsko namensko rabo. 
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STALIŠČE: Pripombi se delno ugodi. Predmetni zemljišči se spremeni v kmetijsko 
namensko rabo. Ob objektu na zemljišču s parc. št. 679/3, k. o. Vrhnika, se ohrani stavbno 
namensko rabo v velikosti cca 266 m2. Zemljiščem s parc. št. 682/7, 682/8, 661/1 - del, 661/2 
- del in 661/6 - del, k. o. Vrhnika, se spremeni način urejanja iz občinskega podrobnega 
prostorskega načrta (OPPN) v prostorske izvedbene pogoje (PIP) in se jih priključi k EUP 
VR_1396.  
 
PRIPOMBA št. 145: Pripomba se nanaša na dopolnitev PPIP za EUP DG_1638 (zemljišča s 
parc. št. del 1589/2, 1590/3 in 1590/4, k. o. Velika Ligojna) z dopustitvijo postavitve 
montažnega šotora za skladiščenje, dimenzij največ 26 x 71 m in največje višine 5 m. 
STALIŠČE: Pripombi se ugodi. 
 
PRIPOMBA št. 146: Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe na zemljiščih s 
parc. št. 1318/2, 1317/3, 1312/1, 1310/1, 1308, 1306/2, 2430/5, 1317/2, 1213/2, 1310/2, 
1475/1, 1482/1, 1483/1, 1488/2, 1489/2, 1475/4, 1475/5, k. o. Stara Vrhnika, tako, da se 
razširi površine kamnoloma vse do lokalnih cest. 
STALIŠČE: Pripombi se ne ugodi. Širitev kamnoloma je že usklajena z Zavodom za 
gozdove Slovenije, ki je določil največjo možno širitev kamnoloma. Usmeritve za OPPN 
omogočajo izvedbo novega priključka na občinsko cesto Vrhnika - Podlipa. Namenska raba v 
EUP SV_3011 je opredeljena kot gozd zato, da se zagotovi členitveni zeleni pas, ki bo 
deloma varoval območje kulturne krajine Podlipa pred emisijami iz kamnoloma.  
 
PRIPOMBA št. 147: Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe delov zemljišč s 
parc. št. 336/1, 341, 342 in 343/5, k. o. Zaplana, iz kmetijske v stavbno namensko rabo za  
gradnjo ceste. 
STALIŠČE: Pripombi se ugodi. 
 
PRIPOMBA št. 148: Pripomba se nanaša na dopolnitev in popravek 32., 47., 84., 122. in 
123. člena Odloka. 
STALIŠČE: Pripombi se ugodi.  
 
PRIPOMBA št. 149a: Pripomba se nanaša na popravek namenske rabe zemljišča s parc. št. 
230/2 in 1023/36, k. o. Smrečje, oz. EUP SM_766, iz stanja v dopolnjenem osnutku SD OPN 
v stanje veljavnega OPN. 
STALIŠČE: Pripombi se ugodi.  
 
PRIPOMBA št. 149b: Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe SM_825 oz. dela 
zemljišča s parc. št. 505/1, k. o. Smrečje, iz kmetijske v stavbno namensko rabo, tako, da se 
zajame celoten obstoječi objekt. 
STALIŠČE: Pripombi se ugodi. Zemljišču se poveča stavbna namenska raba na severnem 
delu SM_825; južni del enote se v enaki velikosti spremeni v kmetijsko namensko rabo. 
 
PRIPOMBA št. 149c: Pripomba se nanaša na popravek namenske rabe tako, da meja med 
stavbno in gozdno namensko rabo poteka po meji zemljišč s parc. št. 519/7 in 683, k. o. 
Podlipa. 
STALIŠČE: Pripombi se ne ugodi. Namenska raba SD OPN je risana na zemljiški kataster 
iz leta 2015. Meje stavbne namenske rabe že potekajo po parcelnih mejah. 
 
PRIPOMBA št. 149d: Pripomba se nanaša na popravek namenske rabe tako, da meja med 
stavbno in kmetijsko namensko rabo poteka po meji zemljišč s parc. št. 1463/1 in *162, k. o. 
Stara Vrhnika. 
STALIŠČE: Pripombi se ne ugodi. Namenska raba SD OPN je risana na zemljiški kataster 
iz leta 2015. Meje stavbne namenske rabe že potekajo po parcelnih mejah. 
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PRIPOMBA št. 149e: Pripomba se nanaša na popravek namenske rabe tako, da meja med 
stavbno in kmetijsko namensko rabo poteka po meji zemljišča s parc. št. 1469/4, k. o. Stara 
Vrhnika. 
STALIŠČE: Pripombi se ne ugodi. Namenska raba SD OPN je risana na zemljiški kataster 
iz leta 2015. Meje stavbne namenske rabe že potekajo po parcelnih mejah. 
 
PRIPOMBA št. 149f: Pripomba se nanaša na popravek namenske rabe tako, da meja med 
območjem za cesto in stavbnim zemljiščem za stanovanjsko gradnjo poteka po meji 
zemljišča s parc. št. 1698/3, k. o. Vrhnika. 
STALIŠČE: Pripombi se ugodi.  
 
PRIPOMBA št. 149g: Pripomba se nanaša na popravek spremembe namenske rabe 
zemljišča s parc. št. 1067/1, k. o. Stara Vrhnika, tako, da se zajameta celotna obstoječa 
objekta. 
STALIŠČE: Pripombi se ugodi.  
 
PRIPOMBA št. 149h: Pripomba se nanaša na popravek spremembe namenske rabe 
zemljišča s parc. št. 1871/1, k. o. Vrhnika, tako, da širina območja za pokopališče znaša 4 m. 
STALIŠČE: Pripombi se ugodi.  
 
PRIPOMBA št. 149i: Pripomba se nanaša na popravek meje med stavbno in kmetijsko 
namensko rabo za zemljišča s parc. št. 169/6, 169/7 in 169/8, k. o. Verd, tako, da bo velikost 
stavbnega dela zemljišča najmanj 400 m2. 
STALIŠČE: Pripombi se ugodi.  
 
PRIPOMBA št. 149j: Pripomba se nanaša na popravek spremembe namenske rabe 
zemljišča s parc. št. 142/1 in 143, k. o. Smrečje, iz gozdne v kmetijsko namensko rabo, tako 
kot je opredeljeno v odločbi Zavoda za gozdove Slovenije. 
STALIŠČE: Pripombi se ugodi.  
 
PRIPOMBA št. 149k: Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe EUP BB_3669 iz 
centralnih dejavnosti (CU) v parkirišče (PO). 
STALIŠČE: Pripombi se ne ugodi.  
 
PRIPOMBA št. 149l: Pripomba se nanaša na spremembo podrobnejše namenske rabe EUP 
BO_215 iz razpršene gradnje (Ag) v razpršeno poselitev (A). 
STALIŠČE: Pripombi se ugodi. 
 
PRIPOMBA št. 150a: Pripomba se nanaša na popravek poteka meje med EUP VR_1702 in 
VR_1376 tako, da del zemljišča s parc. št. 2865/3, k. o. Vrhnika, spada v EUP VR_1376, ker 
je le-ta vključen v ZN Betajnova. 
STALIŠČE: Pripombi se ugodi. 
 
PRIPOMBA št. 150b: Pripomba se nanaša na popravek poteka meje med EUP VR_1861 in 
VR_1399 tako, da del zemljišč s parc. št. 385/8 in 2015, k. o. Verd, spada v EUP VR_1861, 
ker le-ti niso vključeni v OPPN Verd. 
STALIŠČE: Pripombi se ugodi. 
 
PRIPOMBA št. 151a: Pripomba se nanaša na popravke oz. dopolnitve Priloge 3 Odloka: 
OPPN Cesta Dolge njive, OPPN IC Sinja Gorica, OPPN IG Podhrušica, OPPN Podhrušica, 
OPPN IC Tojnice 1, OPPN Kamnolom Verd, OPPN Tržaška cesta - Cankarjev trg ter OPPN 
Verd 
STALIŠČE: Pripombi se ugodi.  
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PRIPOMBA št. 151b: Pripomba se nanaša na popravek grafičnega dela EUP tako, da se 
VR_2108 in VR_2103 združita v eno EUP. 
STALIŠČE: Pripombi se ne ugodi. Ostaneta dve enoti. Za enoto VR_2103 se napiše 
usmeritev za pripravo OPPN Verd, da je na območju možna ureditev vrtičkov. 
 
PRIPOMBA št. 152: Pripomba se nanaša na popravke oz. dopolnitve Priloge 2 Odloka. 
STALIŠČE: Pripombi se delno ugodi. Popravke se smiselno upošteva skladno z veljavno 
zakonodajo. 
 
PRIPOMBA št. 153: Pripomba se nanaša na spremembo obsega stavbne namenske rabe 
zemljišča s parc. št. 883/4, k. o. Velika Ligojna. Lastnik zemljišča se ne strinja z zmanjšanjem 
obsega stavbne namenske rabe, zato naj se obseg stavbne namenske rabe vrne v stanje 
veljavnega OPN. 
STALIŠČE: Pripombi se ugodi. 
 
PRIPOMBA št. 154: Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe dela zemljišča s 
parc. št. 1409/1, k. o. Velika Ligojna, iz kmetijske v stavbno namensko rabo za stanovanjsko 
gradnjo. 
STALIŠČE: Pripombi se ne ugodi, ker predstavlja novo pobudo za spremembo SD OPN, ki 
ni usklajena z nosilci urejanja prostora in ker gre za poseg na najboljša kmetijska zemljišča. 
V predlogu SD OPN so upoštevane pripombe, ki so skladne z okoljskimi izhodišči in ne 
pomenijo sprememb, ki bi zahtevale ponovno javno razgrnitev, ponovno presojo oz. 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora.  
 
PRIPOMBA št. 155: Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s parc. 
št. 967/7, k. o. Verd, iz  kmetijske v stavbno namensko rabo za turizem. 
STALIŠČE: Pripombi se ne ugodi, ker predstavlja novo pobudo za spremembo SD OPN, ki 
ni usklajena z nosilci urejanja prostora. Gre za poseg na najboljša kmetijska zemljišča, 
poplavno območje, območje varovane narave in kulturne dediščine. V predlogu SD OPN so 
upoštevane pripombe, ki so skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi 
zahtevale ponovno javno razgrnitev, ponovno presojo oz. usklajevanje z nosilci urejanja 
prostora.  
 
PRIPOMBA št. 156: Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe dela zemljišča s 
parc. št. 2223/2, k. o. Stara Vrhnika, iz kmetijske v stavbno namensko rabo za stanovanjsko 
gradnjo. 
STALIŠČE: Pripombi se ne ugodi. Pobuda se je obravnavala v fazi priprave osnutka SD 
OPN in je bila s strani Občine obravnavana kot sprejemljiva in primerna za vključitev v 
nadaljnji postopek. V fazi pridobivanja prvega mnenja je nosilec urejanja prostora s področja 
kmetijstva ocenil, da je predlog širitve v nasprotju s predpisi in usmeritvami za širjenje 
poselitve in varstvo kmetijskih zemljišč, zato se je predlog spremembe namenske rabe 
umaknil iz dopolnjenega osnutka SD OPN. 
 
PRIPOMBA št. 157: Pripomba se nanaša na predlog spremembe namenske rabe dela 
zemljišča s parc. št. 1739/4, k. o. Verd, iz stavbne v gozdno namensko rabo. Lastnik želi, da 
namenska raba ostane enaka kot v veljavnem OPN. 
STALIŠČE 57: Pripomba se delno upošteva. V stavbni namenski rabi ostane del zemljišča 
s parc. št. 1739/4, k. o. Verd, v velikosti cca 200 m2. 
 
PRIPOMBA št. 158: Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe dela zemljišč s 
parc. št. 90/2, 90/4, 92 in 93, k. o. Zaplana, iz kmetijske oz. gozdne v stavbno namensko 
rabo za turizem. 
STALIŠČE: Pripombi se ne ugodi, ker predstavlja novo pobudo za spremembo SD OPN, ki 
ni usklajena z nosilci urejanja prostora, posega na območje najboljših kmetijskih zemljišč in 
na območje Nature 2000. V predlogu SD OPN so upoštevane pripombe, ki so skladne z 
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okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi zahtevale ponovno javno razgrnitev, 
ponovno presojo oz. usklajevanje z nosilci urejanja prostora.  
 
PRIPOMBA št. 159: Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe dela zemljišč s 
parc. št. 636/13 in 636/14, k. o. Vrhnika, iz kmetijske v stavbno namensko rabo za 
stanovanjsko gradnjo. 
STALIŠČE: Pripombi se ne ugodi. Pobuda se je obravnavala v fazi priprave osnutka SD 
OPN in je bila s strani Občine obravnavana kot sprejemljiva in primerna za vključitev v 
nadaljnje postopke SD OPN. V fazi pridobivanja prvega mnenja je nosilec urejanja prostora s 
področja kmetijstva ocenil, da je predlog širitve v nasprotju s predpisi in usmeritvami za 
širjenje poselitve in varstvo kmetijskih zemljišč, zato se je predlog spremembe namenske 
rabe umaknil iz dopolnjenega osnutka SD OPN. 
 
PRIPOMBA št. 161: Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe dela zemljišč s 
parc. št. 1755/2, 1755/4 in 1755/5, k. o. Zaplana, in sicer iz stavbne v kmetijsko namensko 
rabo, zaradi omejitve gradnje (koridor plina in elektrike). 
STALIŠČE: Pripombi se ugodi. 
 
PRIPOMBA št. 162: Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s parc. 
št. 64/8, k. o. Zaplana, iz stavbne v nezazidljivo namensko rabo, zaradi omejitve gradnje 
(strm teren, vodni izvir). 
STALIŠČE: Pripombi se ugodi. Namenska raba zemljišča s parc. št. 64/8, k. o. Zaplana, se 
opredeli kot druge zelene površine (ZD).  
 
PRIPOMBA št. 163: Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s parc. 
št. 166/1, k. o. Verd, iz stavbne v kmetijsko namensko rabo, zaradi omejitve gradnje 
(neprimerna oblika parcele). 
STALIŠČE: Pripombi se delno ugodi. V kmetijsko namensko rabo se spremeni samo 
severni del zemljišča. 
 
PRIPOMBA št. 164a: Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s parc. 
št. 2855/11, k. o. Borovnica, tako, da bo možna gradnja stanovanjskega objekta. 
POJASNILO: Zemljišče že ima stavbno namensko rabo – območje podeželskega naselja 
(SK). Gradnja stanovanjskega objekta je možna. 
 
PRIPOMBA št. 164b: Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe dela zemljišč s 
parc. št. 2829/4 in 2841/2, k. o. Borovnica, iz kmetijske v stavbno namensko rabo za gradnjo 
kmetijsko gospodarskega objekta - hleva. 
STALIŠČE: Pripombi se ne ugodi, ker predstavlja novo pobudo za spremembo SD OPN, ki 
ni usklajena z nosilci urejanja prostora. Gre za poseg na najboljša kmetijska zemljišča ter 
območje varovane narave. V predlogu SD OPN so upoštevane pripombe, ki so skladne z 
okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi zahtevale ponovno javno razgrnitev, 
ponovno presojo oz. usklajevanje z nosilci urejanja prostora.  
 
PRIPOMBA št. 165: Pripomba se nanaša na spremembo podrobnih prostorskih izvedbenih 
pogojev za zemljišče s parc. št. 1070/45, k. o. Verd, oz. EUP VR_1849: FZ 60 %, etažnost 
objektov P+1+M s kolenčnim zidcem 2,20 m ali P+2, naklon strešin najmanj 10°, kritina 
opečnata ali plehnata. 
STALIŠČE: Pripombi se ugodi. 
 
PRIPOMBA št. 166: Pripomba se nanaša na popravek spremembe namenske rabe zemljišč 
s parc. št. 681/5 in 681/25, k. o. Zaplana, iz kmetijske v stavbno namensko rabo, kot je bilo v 
času nakupa zemljišča (oktober 2011). 
STALIŠČE: Pripombi se delno ugodi. V stavbno namensko rabo se spremeni del zemljišč, 
zajame se objekt z dvoriščem. 
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PRIPOMBA št. 167: Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s parc. 
št. 1106/4, k. o. Vrhnika, iz kmetijske v stavbno namensko rabo za stanovanjsko gradnjo. 
STALIŠČE: Pripombi se ne ugodi. Pobuda se je obravnavala v fazi priprave osnutka SD 
OPN in je bila s strani Občine obravnavana kot sprejemljiva in primerna za vključitev v 
nadaljnji postopek. V fazi pridobivanja prvega mnenja je nosilec urejanja prostora s področja 
kmetijstva ocenil, da je predlog širitve v nasprotju s predpisi in usmeritvami za širjenje 
poselitve in varstvo kmetijskih zemljišč, zato se je predlog spremembe namenske rabe 
umaknil iz dopolnjenega osnutka SD OPN. 
 
PRIPOMBA št. 168: Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s parc. 
št. 221/3, k. o. Verd, iz kmetijske v stavbno namensko rabo za stanovanjsko gradnjo ali v 
druga kmetijska zemljišča (K2). 
STALIŠČE: Pripombi se ne ugodi. Pobuda se je obravnavala v fazi priprave osnutka SD 
OPN in je bila s strani Občine obravnavana kot sprejemljiva in primerna za vključitev v 
nadaljnji postopek. V fazi pridobivanja prvega mnenja je nosilec urejanja prostora s področja 
kmetijstva ocenil, da je predlog širitve v nasprotju s predpisi in usmeritvami za širjenje 
poselitve in varstvo kmetijskih zemljišč, zato se je predlog spremembe namenske rabe 
umaknil iz dopolnjenega osnutka SD OPN.  
Sprememba namenske rabe v druga kmetijska zemljišča (K2) ni možna. Kategorizacijo 
kmetijskih zemljišč določa Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.  
 
PRIPOMBA št. 169a: Pripomba se nanaša na popravek izrisa zemljiško katastrskega 
prikaza za zemljišče s parc. št. 103/8, k. o. Vrhnika. 
POJASNILO: Zemljiški kataster se ne spreminja z OPN. Zemljiški kataster je podloga za 
izdelavo OPN, ki ga Občina pridobi na Geodetski upravi RS. 
 
PRIPOMBA št. 169b: Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s parc. 
št. 108/1, k. o. Vrhnika, v parkovne površine (ZP). 
STALIŠČE: Pripombi se ne ugodi. Na zemljišču se nahaja varovalni gozd, zato 
sprememba namenske rabe v stavbno zemljišče ni možna. 
 
PRIPOMBA št. 170: Pripomba se nanaša na dopolnitev posebnih prostorskih izvedbenih 
pogojev za del zemljišča s parc. št. 2780/8, k. o. Blatna Brezovica, tako da se dopusti 
gradnjo skladiščnega objekta za gradbeni material. 
STALIŠČE: Pripombi se ugodi. 
 
PRIPOMBA št. 171: Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe dela zemljišča s 
parc. št. 644/1, k. o. Blatna Brezovica, iz kmetijske oz. gozdne v stavbno namensko rabo za 
gradnjo stanovanjske hiše. 
STALIŠČE: Pripombi se ne ugodi. Pobuda se je obravnavala v fazi priprave osnutka SD 
OPN in je bila s strani Občine obravnavana kot sprejemljiva in primerna za vključitev v 
nadaljnji postopek. V fazi pridobivanja prvega mnenja je nosilec urejanja prostora s področja 
kmetijstva ocenil, da je predlog širitve v nasprotju s predpisi in usmeritvami za širjenje 
poselitve in varstvo kmetijskih zemljišč, zato se je predlog spremembe namenske rabe 
umaknil iz dopolnjenega osnutka SD OPN. 
 
PRIPOMBA št. 172: Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe dela zemljišča s 
parc. št. 514/4, k. o. Zaplana, iz kmetijske oz. gozdne v stavbno namensko rabo. 
STALIŠČE: Pripombi se ne ugodi. Pripomba predstavlja novo pobudo za spremembo SD 
OPN, ki ni usklajena z nosilci urejanja prostora, gre tudi za poseg na najboljša kmetijska 
zemljišča. V predlogu SD OPN so upoštevane pripombe, ki so skladne z okoljskimi izhodišči 
in ne pomenijo sprememb, ki bi zahtevale ponovno javno razgrnitev, ponovno presojo oz. 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. Poseg predstavlja novo razpršeno gradnjo, ki je v 
prostoru negativen, degradirajoč pojav in je zato tudi zakonsko prepovedano širjenje le tega. 
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PRIPOMBA št. 173: Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe dela zemljišča s 
parc. št. 499/3, k. o. Zaplana, iz kmetijske oz. gozdne v stavbno namensko rabo. 
STALIŠČE: Pripombi se ne ugodi. Pripomba predstavlja novo pobudo za spremembo SD 
OPN, ki ni usklajena z nosilci urejanja prostora, gre tudi za poseg na najboljša kmetijska 
zemljišča. V predlogu SD OPN so upoštevane pripombe, ki so skladne z okoljskimi izhodišči 
in ne pomenijo sprememb, ki bi zahtevale ponovno javno razgrnitev, ponovno presojo oz. 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora. Poseg predstavlja novo razpršeno gradnjo, ki je v 
prostoru negativen, degradirajoč pojav in je zato tudi zakonsko prepovedano širjenje le tega. 
 
PRIPOMBA št. 174: Pripomba se nanaša na uskladitev določil za pomožne objekte (32. - 
42. člen Odloka) z novo Uredbo o razvrščanju objektov. 
STALIŠČE: Pripombi se ugodi. 
 
PRIPOMBA št. 175: Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč s parc. št. 
*115 in 843/3, k. o. Velika Ligojna, iz kmetijske v stavbno namensko rabo za stanovanjsko 
gradnjo. 
STALIŠČE: Pripombi se ne ugodi. Pobuda se je obravnavala v fazi priprave osnutka SD 
OPN in je bila s strani Občine obravnavana kot sprejemljiva in primerna za vključitev v 
nadaljnji postopek. V fazi pridobivanja prvega mnenja je nosilec urejanja prostora s področja 
kmetijstva ocenil, da je predlog širitve v nasprotju s predpisi in usmeritvami za širjenje 
poselitve in varstvo kmetijskih zemljišč, zato se je predlog spremembe namenske rabe 
umaknil iz dopolnjenega osnutka SD OPN. 
 
PRIPOMBA št. 176a: Pripomba se nanaša na postavitev skulptur na Sv. Trojici oz. 
zemljiščih s parc. št. 2262/1 in 2285/3, k. o. Vrhnika. 
STALIŠČE: Pripombi se delno ugodi. V usmeritve za pripravo OPPN Sv. Trojica se doda 
določilo, da bo možnost postavitve skulptur preverjena skozi pripravo OPPN. 
 
PRIPOMBA št. 176b: Pripomba se nanaša na ureditev urbanega parka za mladino: 
festivalsko postavljanje grafitov, art delavnice ter sorodne kreativne in interesne dejavnosti; 
na območju Sv. Trojice. 
STALIŠČE: Pripombi se ne ugodi. Območje Sv. Trojice je območje za rekreacijo v naravi in 
zavarovano območje kulturne dediščine. Predlagana dejavnost ni primerna. 
 
PRIPOMBA št. 176c: Pripomba se nanaša na postavitev skulptur v EUP VR_3713 ob novi 
stavbi upravne enote. 
STALIŠČE: Pripombi se ne ugodi. Program ne ustreza območju VR_3713, ki je namenjen 
centralnim dejavnostim. Posamezne skulpture se lahko postavijo med/pred obstoječe objekte 
ob urejanju novih javnih površin - trgov. 
 
PRIPOMBA št. 176d: Pripomba se nanaša na postavitev skulptur in kipov v park na 
območju bivše vojašnice na Stari Vrhniki. 
STALIŠČE: Pripombi se ugodi. V parku je možna postavitev skulptur ali kipov na podlagi 
zasnove ureditve parka, ki jo potrdi Občina Vrhnika, Oddelek za prostor. 
 
PRIPOMBA št. 177: Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe dela zemljišča s 
parc. št. 1430, k. o. Velika Ligojna, iz kmetijske v stavbno namensko rabo za stanovanjsko 
gradnjo. 
STALIŠČE: Pripombi se ne ugodi. Pripomba predstavlja novo pobudo za spremembo SD 
OPN, ki ni usklajena z nosilci urejanja prostora, ter poseg na najboljša kmetijska zemljišča. V 
predlogu SD OPN so upoštevane pripombe, ki so skladne z okoljskimi izhodišči in ne 
pomenijo sprememb, ki bi zahtevale ponovno javno razgrnitev, ponovno presojo oz. 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora.  
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PRIPOMBA št. 178: Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč s parc. št. 
2581/4 in 2587/1, k. o. Blatna Brezovica, in sicer iz gospodarske cone (IG) v površine 
podeželskega naselja (SK) ter se jih priključi k EUP DG_507. 
STALIŠČE: Pripombi se delno ugodi. V usmeritve za pripravo OPPN GC Drenov Grič se 
napiše določilo, da so na predmetnih zemljiščih možni kmetijsko gospodarski objekti. Za 
spremembo je potrebna sprememba in dopolnitev veljavnega OPPN. 
 
PRIPOMBA št. 179a: Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s parc. 
št. 1586, k. o. Velika Ligojna, iz kmetijske v stavbno namensko rabo za stanovanjsko 
gradnjo.  
STALIŠČE: Pripombi se ne ugodi. Pobuda je bila obravnavna že pred pripravo osnutka SD 
OPN in bila zavrnjena z vidika neustreznih bivanjskih pogojev (bližina avtoceste in regionalne 
ceste) in ustvarjanja nove razpršene gradnje, ki je v prostoru negativen, degradirajoč pojav in 
je zato tudi zakonsko prepovedano širjenje le tega. 
 
PRIPOMBA št. 179b: Pripomba se nanaša na nasprotovanje širitvi gospodarske cone (IG) 
na zemljišča s parc. št. 1587/2 in 1589/2 - del, k. o. Velika Ligojna. 
STALIŠČE: Pripombi se ugodi. Namenska raba zemljišč se ne spremeni v gospodarsko 
cono (IG). 
 
PRIPOMBA št. 180: Pripomba se nanaša na izris namenske rabe delno kmetijska zemljišča 
(K1) na zemljišču s parc. št. 1172/1, k. o. Stara Vrhnika, ki je v naravi v celoti gozd. 
STALIŠČE: Pripombi se ugodi.  
 
PRIPOMBA št. 181: Pripomba se nanaša na popravek izrisa poteka meje EUP ZA_107 in 
popravek podrobnejše namenske rabe za preostali del zemljišča s parc. št. 1361/4, k. o. 
Zaplana, iz površin počitniških hiš (SP) v površine razpršene poselitve (A). 
STALIŠČE: Pripombi se ugodi. 
 
PRIPOMBA št. 182a: Pripomba se nanaša na popravek spremembe namenske rabe 
zemljišča s parc. št. 532, k. o. Podlipa, iz kmetijske v stavbno namensko rabo za gradnjo 
hleva. 
STALIŠČE: Pripombi se ne ugodi, ker predstavlja novo pobudo za spremembo SD OPN, ki 
ni usklajena z nosilci urejanja prostora. Gre za poseg na kmetijska zemljišča. V predlogu SD 
OPN so upoštevane pripombe, ki so skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo 
sprememb, ki bi zahtevale ponovno javno razgrnitev, ponovno presojo oz. usklajevanje z 
nosilci urejanja prostora.  
 
PRIPOMBA št. 182b: Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s parc. 
št. 537, k. o. Podlipa, iz kmetijske v stavbno namensko rabo za gradnjo hleva. 
STALIŠČE: Pripombi se ne ugodi. Pripomba predstavlja novo pobudo za spremembo SD 
OPN, ki ni usklajena z nosilci urejanja prostora, ter poseg na najboljša kmetijska zemljišča. V 
predlogu SD OPN so upoštevane pripombe, ki so skladne z okoljskimi izhodišči in ne 
pomenijo sprememb, ki bi zahtevale ponovno javno razgrnitev, ponovno presojo oz. 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora.  
 
PRIPOMBA št. 183: Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s parc. 
št. 1664, k. o. Verd, iz drugih kmetijskih zemljišč v park (ZP). 
STALIŠČE: Pripombi se ne ugodi. Pripomba je že bila obravnavana pred pripravo osnutka 
SD OPN in upoštevana v sprejemljivem severnem delu zemljišča. Razširitev namenske rabe 
park (P) v preostali južni del zemljišča ni možna, ker gre za območje varovano z več 
varstvenimi režimi in območje, ki se ureja na podlagi Odloka o razglasitvi Samostana Bistra 
za kulturni spomenik državnega pomena (Ur. l. RS, št. 81/1999). Območje Samostana Bistra 
se lahko ureja samo z celovito obravnavo prostora in s sodelovanjem državnih in občinskih 
organov ter lastnikov zemljišč. Parcialno urejanje območja zato ni sprejemljivo. 
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PRIPOMBA št. 184: Pripomba se nanaša na spremembo načina urejanja dela EUP 
VR_1853 (zemljišča s parc. št. 2679/1, 2679/2, 2679/3, 2679/4, 2679/5, 2679/6, 2679/7, 
2679/8, 2679/9, k. o. Vrhnika) ter spremembo podrobnih prostorskih izvedbenih pogojev 
(višina objektov, FOBP in zmanjšanje zahtevanega št. dreves oz. popolna ukinitev te 
zahteve). 
STALIŠČE: Pripombi se delno ugodi. V dopolnjenem osnutku SD OPN je način urejanja 
že spremenjen. Enota VR_1853 se ureja s PIP. Pripombi glede višine objektov največ 11 m 
se ugodi. Faktor FOBP in št. dreves sta enaka kot prikazana v idejnih rešitvah. V OPN se kot 
prilogo vstavi predlagani idejni rešitvi območja. 
 
PRIPOMBA št. 185: Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč s parc. št. 
2740/11, 2748/46, 2748/49 in 2748/50, k. o. Vrhnika, iz stavbne namenske rabe za 
stanovanjsko gradnjo (SSea) v zelene površine parki (ZP) ali druge urejene zelene površine 
(ZD). 
STALIŠČE: Pripombi se ne ugodi. Gre za nepozidano vrzel v stanovanjskem naselju, kjer 
se bo na podlagi že izdelane idejne rešitve teren nasul in utrdil, uredila vsa gospodarska 
javna infrastruktura in pozidala s stanovanjskimi hišami. 
 
PRIPOMBA št. 186: Pripomba se nanaša na nestrinjanje s spremembo namenske rabe na 
zemljišču s parc. št. 199/11, k. o. Podlipa, iz kmetijske oz. gozdne v stavbno namensko rabo.  
STALIŠČE: Pripombi se ugodi. 
 
PRIPOMBA št. 187: Pripomba se nanaša na spremembo načina urejanja z OPPN zemljišč s 
parc. št. 1652/7, 1652/13, 1652/16 in 1650/1, k. o. Zaplana, ter priključitev k EUP ZA_2112. 
STALIŠČE: Pripombi se ugodi, ker sta za EUP ZA_104 in ZA_2011 že izdelana občinska 
podrobna prostorska načrta (OPPN Prezid 1 in OPPN Prezid 2) s strokovno podlago, ki 
določa potek javne gospodarske infrastrukture. Urejanje z OPPN se zato ukine za EUP 
ZA_104 in ZA_2011. K EUP ZA_2112 se priključijo še zemljišča s parc. št. 1650/2, 1652/2, 
1652/9, 1652/10, 1652/12, k. o. Zaplana.  
 
PRIPOMBA št. 188: Pripomba se nanaša na: črtanje 33. člena Odloka (amandmajska 
oblika); popravek določbe 34. člena Odloka (amandmajska oblika) tako, da bo izvorno 
določila prenehanje veljavnosti PIN na dan uveljavitve OPN in ne kot poseg v končne 
določbe osnovnega odloka OPN (Ur. l. RS št. 27/14); popravek določbe 35. člena Odloka 
(amandmajska oblika) tako, da bo izvorno določila prenehanje veljavnosti PIN na dan 
uveljavitve OPN in ne kot poseg v končne določbe osnovnega odloka OPN (Ur. l. RS št. 
27/14). Ohranja naj se veljavnost OPPN Mrle. 
STALIŠČE: Pripombi se ugodi. 
 
PRIPOMBA št. 189: Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč s parc. št. 
416/8 in 418/2, k. o. Zaplana, iz kmetijske oz. gozdne v stavbno namensko rabo. 
STALIŠČE: Pripombi se ne ugodi. Pripomba se predstavlja novo pobudo za spremembo 
SD OPN, ki ni usklajena z nosilci urejanja prostora. V predlogu SD OPN so upoštevane 
pripombe, ki so skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi zahtevale 
ponovno javno razgrnitev, ponovno presojo oz. usklajevanje z nosilci urejanja prostora. 
Predlagani poseg tudi ni skladen s strateškimi usmeritvami za območje Zaplane. Dokler 
obstoječa stavbna zemljišča ne bodo pozidana v deležu 75 % na območju KS Zaplana, 
spremembe namenske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč za namen gradnje stanovanjskih 
in počitniških objektov niso dovoljene. 
 
PRIPOMBA št. 190: Pripomba se nanaša na predlog dostopa na območje OPPN Na sap 
(zemljišča s parc. št. 223/14, 223/15, 224/43, 224/44, 224/45, k. o. Velika Ligojna) ob trasi 
bivše železniške proge. 
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STALIŠČE: Pripombi se ne ugodi. Strokovna podlaga za območje OPPN Na sap določa 
dostop na predmetna zemljišča iz EUP VR_1291 z mostom preko potoka Podlipščica. 
Dostop ob trasi bivše železniške proge ni dopusten, ker je to rekreacijska pot. 
 
PRIPOMBA št. 191a: Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe dela zemljišč s 
parc. št. 467/4 in 467/8, k. o. Podlipa, iz kmetijske v stavbno namensko rabo za stanovanjsko 
gradnjo.  
STALIŠČE: Pripombi se ne ugodi. Pripomba predstavlja novo pobudo za spremembo SD 
OPN, ki ni usklajena z nosilci urejanja prostora, gre za poseg na najboljša kmetijska 
zemljišča ter poplavno območje. V predlogu SD OPN so upoštevane pripombe, ki so skladne 
z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi zahtevale ponovno javno razgrnitev, 
ponovno presojo oz. usklajevanje z nosilci urejanja prostora. Poseg predstavlja novo 
razpršeno gradnjo, ki je v prostoru negativen, degradirajoč pojav in je zato tudi zakonsko 
prepovedano širjenje le tega. 
 
PRIPOMBA št. 191b: Pripomba se nanaša na prekategorizacijo zemljišča med cesto 
Vrhnika - Podlipa in potokom Podlipščica do sredine zemljišča s parc. št. 467/3, k. o. Podlipa,  
iz drugih kmetijskih zemljišč (K2) v K3. 
STALIŠČE: Pripombi se ne ugodi, ker je kategorizacija kmetijskih zemljišč v pristojnosti 
države - Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP). V OPN je kategorizacija 
kmetijskih zemljišč zato zgolj povzeta po smernicah, ki jih izda MKGP kot eden izmed 
nosilcev urejanja prostora. 
 
PRIPOMBA št. 192a: Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s parc. 
št. 467/8, k. o. Podlipa, iz kmetijske v stavbno namensko rabo namenjeno stanovanjski 
gradnji.  
STALIŠČE: Pripombi se ne ugodi. Pripomba predstavlja novo pobudo za spremembo SD 
OPN, ki ni usklajena z nosilci urejanja prostora, gre za poseg na najboljša kmetijska 
zemljišča ter poplavno območje. V predlogu SD OPN so upoštevane pripombe, ki so skladne 
z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo sprememb, ki bi zahtevale ponovno javno razgrnitev, 
ponovno presojo oz. usklajevanje z nosilci urejanja prostora. Poseg predstavlja novo 
razpršeno gradnjo, ki je v prostoru negativen, degradirajoč pojav in je zato tudi zakonsko 
prepovedano širjenje le tega. 
 
PRIPOMBA št. 192b: Pripomba se nanaša na prekategorizacijo zemljišča s parc. št. 467/8, 
k. o. Podlipa,  iz drugih kmetijskih zemljišč (K2) v K3. 
STALIŠČE: Pripombi se ne ugodi, ker je kategorizacija kmetijskih zemljišč v pristojnosti 
države - Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP). V OPN je kategorizacija 
kmetijskih zemljišč zato zgolj povzeta po smernicah, ki jih izda MKGP kot eden izmed 
nosilcev urejanja prostora. 
 
PRIPOMBA št. 193: Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s parc. 
št. 1709/5, k. o. Stara Vrhnika, in sicer iz kmetijske v stavbno namensko rabo. 
STALIŠČE: Pripombi se ne ugodi, ker predstavlja novo pobudo za spremembo SD OPN, ki 
ni usklajena z nosilci urejanja prostora, in poseg na najboljša kmetijska zemljišča. V predlogu 
SD OPN so upoštevane pripombe, ki so skladne z okoljskimi izhodišči in ne pomenijo 
sprememb, ki bi zahtevale ponovno javno razgrnitev, ponovno presojo oz. usklajevanje z 
nosilci urejanja prostora.  
 
PRIPOMBA št. 194: Pripomba se nanaša na postavitev fitnes naprav na prostem na 
zemljišču s parc. št. 1624/10, k. o. Verd. 
STALIŠČE: Pripombi se delno ugodi. K usmeritvam za OPPN Samostan Bistra se doda 
določilo, da je na predmetnem zemljišču možna postavitev fitnes naprav. Postavitev se 
preveri skozi postopek priprave OPPN Samostan Bistra. 
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PRIPOMBA št. 195: Pripomba se nanaša na predlog dostopa na območje OPPN Na sap 
(zemljišča s parc. št. 223/14, 223/15, 224/43, 224/44, 224/45, k. o. Velika Ligojna) ob trasi 
bivše železniške proge ali preko zemljišč s parc. št. 224/7, 224/8, 224/32, 224/35, 224/46, 
224/47, 224/49, 224/52, k. o. Velika Ligojna. 
STALIŠČE: Pripombi se ne ugodi. Strokovna podlaga za območje OPPN Na sap določa 
dostop na predmetna zemljišča iz EUP VR_1291 z mostom preko potoka Podlipščica. 
Dostop ob trasi bivše železniške proge ni dopusten, ker je to rekreacijska pot. Predlagana 
zemljišča niso primerna za ureditev dostopa do območja OPPN Na sap, ker je med 
obstoječima objektoma ožina, široka le cca 10 m.  
 
 
 Župan 
 Stojan Jakin, l.r. 
 


