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OBČINA VRHNIKA
ŽUPAN

 
 
 
Na podlagi 57. 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 36. člena Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 365/09) 
sprejme župan Občine Vrhnika 
 
 

S K L E P 
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za  

zadrževalnik na Beli 
 

 
1. člen 

(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN) 
 
1) Jugozahodni del naselja Vrhnika, ki se nahaja ob potoku Bela, je ob dolgotrajnem 

deževju in posledično visokem vodostaju voda poplavljen. Prvi korak za zagotavljanje 
poplavne varnosti naselja Vrhnika je priprava občinskega podrobnega prostorskega 
načrta za zadrževalnik na Beli (v nadaljevanju: OPPN). 

2) V Odloku 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; v nadaljnjem besedilu: OPN) so 
določeni ukrepi za zagotavljanje poplavne varnosti. Eden od ukrepov je gradnja 
zadrževalnika na Beli, na lokaciji gorvodno od tankovske ceste, ob cesti v Star maln. 

 
2. člen 

(območje OPPN) 
 
1) Območje določeno kot OPPN Zadrževalnik na Beli obsega naslednje enote urejanja 

prostora:  
- VR_1950, podrobnejša namenska raba VI – območje vodne infrastrukture, 
- VR_1806, podrobnejša namenska raba K2 – druga kmetijska zemljišča, 
- VR_618, VR_1807, VR_1808, VR_1809, VR_1810, VR_1811, VR_1812, VR_2036, 

VR_2037, podrobnejša namenska raba G – gozdna zemljišča, 
- VR_1805, podrobnejša namenska raba PC – površine cest, 
- VR_2151, podrobnejša namenska raba O – območja okoljske infrastrukture. 

2) Na območju OPPN se nahajajo kmetijska zemljišča (travniki), gozd in potok Bela. Čez 
območje potekata cesta v Star maln (JP 966371) in cesta Staje (JP 966376). Na 
območju se nahaja vodno zajetje Staje in čez območje poteka več vodovodnih cevi. 

3) Del območja OPPN je varovan kot naravna vrednota Bela pri Vrhniki. 
4) Območje OPPN lahko obsega tudi druga zemljišča izven navedenih enot urejanja 

prostora, če se pokaže potreba po vključitvi le-teh zaradi lažjega načrtovanja prostorskih 
ureditev. 

 
3. člen 

(način pridobitve strokovnih rešitev) 
 
Strokovne rešitve se pripravijo na podlagi: 

- Poplavne študije za območje občine Vrhnika (izdelala PUH d.d. in Matija Bogdan 
Marinček s.p.), 

- idejnega projekta Zadrževalnik na Beli (izdelal Inženiring za vode d.o.o.), 
- OPN Občine Vrhnika, 
- smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora, 
- drugih strokovnih podlag, ki se izdelajo med pripravo OPPN. 

 
 

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



 2 

4. člen 
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz) 

 
Postopek priprave OPPN teče na podlagi 57. do 61. člena ZPNačrt in sicer v naslednjih 
fazah in okvirnih rokih: 
 

FAZA ROK OKVIREN ČAS 
Izdelava osnutka OPPN  januar – februar 2018 

Pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora 30 dni marec – april 2018 

Pridobitev odločbe o CPVO 30 dni 

Izdelava strokovnih podlag  maj – september 2018 

Izdelava dopolnjenega dopolnjenega osnutka OPPN  oktober – november 2018 

Javna razgrnitev in javna obravnava 30 dni december 2018 

Priprava stališč do pripomb  januar 2019 

Izdelava predloga OPPN  februar – marec 2019 

Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora 30 dni april – maj 2019 

Izdelava usklajenega predloga OPPN  junij 2019 

Sprejem OPPN  

 
5. člen 

(nosilci urejanja prostora) 
 

Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve iz njihove 
pristojnosti so: 

1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 
cesta 22, 1000 Ljubljana 

2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, Dunajska 
cesta 22, 1000 Ljubljana 

3. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana 
4. Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana 
5. Direkcija RS za vode, Vojkova 52, 1000 Ljubljana 
6. Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana, Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana 
7. JP Komunalno podjetje Vrhnika d.o.o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika 
8. Občina Vrhnika, Oddelek za okolje in komunalo, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika 
9. drugi nosilci urejanja prostora, v kolikor bi se v postopku priprave OPPN izkazalo, da so 

njihove smernice potrebne. 
 

6. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem) 

 
Finančna sredstva za izdelavo OPPN in vseh strokovnih podlag zagotavlja Občina Vrhnika. 
 

7. člen 
(objava) 

 
Ta sklep se objavi v Našem časopisu in začne veljati naslednji dan po objavi. Objavi se tudi 
na spletni strani Občine Vrhnika. 
 
 
 
Številka: 3505-4/2017 (5-08)  
Vrhnika, dne 24. 1. 2017 Župan Občine Vrhnika 
 Stojan Jakin, l.r. 
 


