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1 Območje OPPN 
 

1.1 Lokacija v širšem prostoru 

 
Območje OPPN zavzema območje hriba Sv. Trojice nad Vrhniko, ki predstavlja 
prostor za preživljanje prostega časa v naravi. S cerkvijo sv. Trojice ima tudi 
simboličen in kulturni pomen. Z vrha se odpira razgled na Vrhniko. Območje na jugu 
in vzhodu obroblja pozidava prostostoječih hiš, na severu pa se gozdne in kmetijske 
površine nadaljujejo v smeri proti Stari Vrhniki. Zaradi neposredne bližine naselja je 
to območje pomembno tako za rekreacijo kot prostočasne, šolske ali obšolske 
dejavnosti. 
 

Slika 1 Lokacija v širšem merilu. Kartografija Google. 

 

1.2 Območje, predvideno za izdelavo OPPN 

 
Območje OPPN zajema hrib s cerkvijo Sv. Trojice, ki se nahaja severno od mestnega 
središča Vrhnike. Območje OPPN meji na ulice Na klancu, Vas in Tičnica na južni 
strani, na Robovo cesto na vzhodni strani, na ulico Pot na Košace na severni strani 
ter na kmetijske in gozdne površine na severovzhodni strani. Območje obsega cca 
155 300 m2.  
 
V OPN je območje določeno za OPPN sestavljeno iz enot urejanja prostora: 
VR_1353 (CD – druga območja centralnih dejavnosti), VR_1767 (ZS – površine za 
oddih, rekreacijo in šport), VR_3427, VR_3428 in VR_2153 (G – območja gozdov).   
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Slika 2 Prikaz območja na aeroposnetku. Vir GURS. 

 
Meja območja OPPN se lahko tekom izdelave dokumenta prilagodi oz. natančneje 
določi. 
 
 

1.3 Velikost območja 

 
Celotno območje OPPN meri cca. 155 300 m2.  
 
 

1.4 Opis današnjega stanja 

 
Osrednji element obravnavanega območja predstavlja cerkev sv. Trojice. Ob 
jugozahodni strani cerkvenega kompleksa se najprej nahajajo travnate površine, ki 
preidejo v parkovni gozd. Severozahodno pobočje za cerkvijo je precej gozdnato. Ob 
robu območja OPPN se nizajo kmetijske površine, po večini travniki. Manjše 
kmetijske obdelovalne površine se nahajajo le v vrtačah. 
 
Obstoječa mreža poti se uporablja za rekreacijo zlasti okoliških prebivalcev Vrhnike. 
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2 Pravne podlage za izdelavo OPPN 
 
Za območje velja Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vrhnika (Ur. l. RS, 
št. 27/14, 50/14 – teh. popr., 71/14 – teh. popr., 92/14 – teh. popr., 53/15, 75/15 – teh. 
popr., 9/17 – teh. popr., 9/17, 79/17 - teh. popr., 12/18 – teh. popr.), v nadaljevanju: 
OPN 
 
Za začetek priprave OPPN je bil sprejet Sklep o pripravi Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za območje Sv. Trojice na Vrhniki (Naš časopis, št. 470/2019). 
 
 

2.1 Ocena stanja in razlogi 

 
V Občinskem prostorskem načrtu Občine Vrhnika je določeno, da je potrebno 
izvedbene pogoje za posege v predmetni prostor določiti z OPPN. 
 
Predmet načrtovanja je ureditev območja Sv. Trojice za namen rekreacije in 
preživljanja prostega časa v naravi, postavitev primerne urbane opreme, ureditev 
tematske oziroma učne poti, postavitev skulptur ipd. Skladno z izhodišči iz OPN. 
 
S predmetnim OPPN se bo na novo določilo primarni tip in mikrolokacije urbane 
opreme, določen bo način označevanja oziroma usmerjanja. Del določil OPPN bo 
namenjen postavitvi skulptur na obravnavanem območju ter določitvi dovoljenih 
pomožnih objektov na robu območja OPPN, kjer ta meji na stanovanjske objekte. 
 
Na osnovi enovitega in celostnega koncepta urejanja območje sv. Trojice se bodo v 
OPPN določili pogoji in usmeritve za posege v prostor, ki bodo usklajeni z vsemi 
nosilci urejanja prostora oz. deležniki v prostoru. 
 
 

2.2 Splošna določila OPN 

 
96. člen OPN določa dopustne dejavnosti za namensko rabo CD, ki velja na delu 
OPPN. 
 
Namenska raba 
Druga območja centralnih dejavnosti so območja različnih centralnih dejavnosti, brez 
bivanja. 
 
Dopustne dejavnosti: 
- trgovske in storitvene dejavnosti, 
- gostinstvo in turizem, 
- poslovne dejavnosti, 
- družbene dejavnosti, 
- druge. 
Dopustni objekti in naprave: 
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- objekti za trgovske in storitvene dejavnosti, 
- objekti za gostinstvo in turizem, 
- objekti za poslovne dejavnosti, 
- objekti za družbene dejavnosti. 
 
Posebni pogoji za dejavnosti in objekte: 
- dovolj velika površina parcele, namenjene gradnji, ki zagotavlja potrebne površine 
za normalno funkcioniranje dejavnosti, vključno z zadostnimi parkirnimi površinami, 
- parkirne površine za tovorna vozila (razen za manjša dostavna vozila), gradbene 
stroje ali vozila za prevoz potnikov niso dopustne. 
 
IZRABA PROSTORA IN VELIKOST OBJEKTOV  
Stopnja izkoriščenosti parcele, namenjene gradnji  
Tip zazidave  FZ  FI  FOBP  
AP, BP, BPo, C  največ 50 %  /  najmanj 30 %  
 
Višina objektov: 
- v skladu s potrebami dejavnosti in z upoštevanjem višinskih gabaritov naselja, 
- objekti BP, BPo, C (razen cerkve) največ do P + 2N + M ali T, 
- objekti AP največ do P + 1N + M. 
 
OBLIKOVANJE OBJEKTOV 
Tip zazidave: 
- AP, BP, BPo, C. 
Zelene površine in oblikovanje okolice objektov: 
- na parceli, namenjeni gradnji, morajo biti najmanj 4 drevesa/1000 m2. 
 
 
 
102. člen OPN določa dopustne dejavnosti za namensko rabo ZS, ki velja na delu 
območja OPPN. 
 
Namenska raba  
Površine za rekreacijo in šport na prostem so namenjena preživljanju prostega časa, 
predvsem rekreaciji in športu na prostem in izboljšanju kakovosti bivanja. 
 
Dopustne dejavnosti: 
- šport in rekreacija na prostem, 
- pod posebnimi pogoji tudi spremljajoče dejavnosti: trgovina in storitve, poslovne 
dejavnosti in družbene dejavnosti. 
Dopustni objekti in naprave: 
- objekti za šport in rekreacijo na prostem, 
- pod posebnimi pogoji tudi objekti za spremljajoče dejavnosti (tudi garderobe). 
 
Posebni pogoji za spremljajoče dejavnosti in objekte: 
- da služijo osnovni dejavnosti in da nanjo nimajo motečih vplivov, 
- da vsota BEP vseh spremljajočih dejavnosti ne presega 5 % parcele, namenjene 
gradnji, 
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- v primeru, novogradnje objekta, kjer bo del objekta namenjen za spremljajoče 
dejavnosti ali spremembe namembnosti ali rabe dela objekta za spremljajoče 
dejavnosti, je dopusten delež teh prostorov do 50 % BTP celotnega objekta, 
- največja dopustna velikost objektov za trgovino, storitve, gostinstvo in turizem je do 
100 m2 BTP objekta ali dela objekta. 
 
IZRABA PROSTORA IN VELIKOST OBJEKTOV  
Stopnja izkoriščenosti parcele, namenjene gradnji  
Odprta športna igrišča  Ostale zelene površine in ureditve  
največ 80 %  najmanj 20 %  
 
Višina objektov: 
- do P. 
Oblikovanje objektov: 
- usklajeno oblikovanje kompleksa z upoštevanjem strukture in morfologije širšega 
območja (naselja in krajine). 
Tip zazidave: 
- paviljonski tip objektov. 
Zelene površine in oblikovanje okolice objektov: 
Na parceli, namenjeni gradnji, mora biti najmanj 8 dreves/1000 m2. 
 
 
 
116. člen OPN določa dopustne dejavnosti za namensko rabo G, ki velja na delu 
območja OPPN. 
 
Namenska raba 
Gozdna zemljišča so namenjena gojenju in ekonomskemu izkoriščanju gozdov. 
 
Dopustne dejavnosti: 
- gozdarstvo, 
- pod posebnimi pogoji rekreacija v naravi, 
- pod posebnimi pogoji prometna in komunalna infrastruktura. 
Dopustni objekti in naprave: 
- postavitev naprav za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti (meritve, zbiranje 
podatkov), 
- vadbeni objekti za šport in rekreacijo v naravi v skladu s 36. členom tega odloka. 
 
Posebni pogoji za dejavnosti in objekte:  
Vse dejavnosti in objekti se izvajajo v skladu z gozdnogospodarskimi načrti.  
 
Posebni pogoji za dopustne gradnje in druge posege v prostor:  
Vse gradnje in drugi posegi se izvajajo v skladu z gozdnogospodarskimi načrti.  
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2.3 Podrobnejša merila za pripravo OPPN 

 
V OPN so v Prilogi 3 podane usmeritve za izdelavo občinskih podrobnih prostorskih 
načrtov: 
 
VR_1353 (podrobnejša namenska raba: CD) 
Na območju se ohranja obstoječe objekte kulturne dediščine in uredi povezave z 
območjem VR_1767. Gradnja novih objektov ni dovoljena. 
 
VR_1767 (podrobnejša namenska raba: ZS) 
 
VR_3427, VR_3428 (podrobnejša namenska raba: G) 
Območje se enovito uredi kot območje rekreacije v naravi (sprehajalne poti, trim 
steza, učna pot, urbana oprema, dostopi). 
Na območju se ohranja javne prehode med objekti od Stare ceste do Sv. Trojice. 
Na območju enot VR_3427 in VR_3428 je zavarovan varovalni gozd, na katerem se 
posegi lahko izvajajo le izjemoma in v skladu z določili drugega in tretjega odstavka 
68. člena tega odloka. 
 
VR_2153 (podrobnejša namenska raba: G) 
Na območju je dovoljeno izvajanje dejavnosti gospodarskih javnih služb s področja 
oskrbe z vodo. 
Dovoljena je gradnja in vzdrževanje vodnega zajetja. 
Dovoljen tip zazidave je E. Dovoljen FZ je največ 5 0%, FI največ 1,0 in FOBP 
najmanj 15 %. Na parceli, namenjeni gradnji, mora biti najmanj 25 dreves/ha. 
Na območju te enote je zavarovan varovalni gozd, na katerem se posegi lahko 
izvajajo le izjemoma in v skladu z določili drugega in tretjega odstavka 68. člena tega 
odloka. 

 
Slika 3 Prikaz enot urejanja prostora z namensko rabo. Vir iObčina. 



 

10 
 

3 Analiza stanja 
 

3.1 Historična analiza 

 
Vrhnika 
Prvi dokazi o človekovi prisotnosti na območju Vrhnike segajo v starejšo kameno 
dobo. V okolici bližnjega Verda je bilo najdeno več izjemnih prazgodovinskih najdb, 
kot bogato arheološko najdišče je poznana tudi reka Ljubljanica, ki je bila pomembna 
plovna trgovska pot.  
V antičnih časih je bila Vrhnika tržno in pristaniško naselje, znano kot Navport. Na 
bregovih Ljubljanice so bila ugotovljena in odkopana rimska skladišča in ostanki 
utrjenega tržišča, na območju župnijske cerkve sv. Pavla in ulice Gradišče so še vidni 
ostanki rimskega kastela. Sredi 5. stoletja, ko je rimski imperij že propadal, so mesto 
uničili Huni.  
V pisnih virih se Vrhnika prvič omenja leta 1300 kot Gornja Ljubljana; kot trg pa jo je 
označil šele Valvazor v svoji Slavi vojvodine Kranjske leta 1689. Svojo zlato dobo je 
Vrhnika doživela v 17. stol., ko je oživela trgovska pot med Trstom in Ljubljansko 
kotlino. Ob izgradnji cesarske ceste Dunaj–Trst je Vrhniko zajela gospodarska kriza, 
saj je kot obrt propadlo čolnarstvo. Vendar se je zaradi tega kasneje tudi razvila lesna 
obrt.  
Na prelomu 19. in 20. stoletja je bila glavna dejavnost prevozništvo saj Vrhnika leži 
ob najugodnejši povezavi preko kraških planot do morja. 
Hitrejši razvoj naselja je sprožila lokalna železnica med Ljubljano in Vrhniko, ki je bila 
dograjena leta 1899 in je omogočila razvoj usnjarske, lesne, živilske in elektronske 
industrije. Status mesta je Vrhnika dobila leta 1955.  
(Krajevni leksikon Slovenije, Ljubljana, 1995) 
 
Cerkev svete Trojice 
 
Zgodovina cerkve 
Cerkev sv. Trojice so postavili na Košacih okrog leta 1640 s prostovoljnimi darovi 
Vrhničanov kot posledica že predhodnih teženj sekte 'štiftarjev'.  Po Valvazorju je bila 
cerkev postavljena okoli leta 1630. Na bakrorezu Vrhnike v knjigi ’Slava vojvodine 
Kranjske’ je njena zunanjščina, z izjemo strehe zvonika, enaka današnji, manjka le 
obzidje s kapelicami križevega pota, katero je bilo po zapisih izvedeno kasneje 
(okrog leta 1700). 
Cerkev je bila posvečena leta 1693. Kmalu je postala najslikovitejša cerkev in zelo 
obiskana božja pot, zlasti v 18.stoletju 
V škofijskem arhivu je dekan Albreht okoli leta 1822 zapisal, da Leopold Layer v 
Kraju izdeluje nove slike križevega pota za kapelice. Teh slik pa danes ni več. 
 
Zunanjost 
Cerkev stoji na vrhu osrednjega griča med Vrhniko in Staro Vrhniko. Okoli nje je 1m 
visok zid, ki veže venec 13 kapel križevega pota in Božji grob. Sama stavba je 
sestavljena iz štirih, relativno samostojnih delov: ladje s hodnikoma, presbiterija, 
zvonika in zakristije. 
Cerkev je s svojo glavno fasado obrnjena skoraj natanko na vzhod, kar ni v skladu s 
starejšim dotlej veljavnim pravilom o orientaciji oltarnega dela na vzhodno stran. 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Kamena_doba
https://sl.wikipedia.org/wiki/Kamena_doba
https://sl.wikipedia.org/wiki/Verd
https://sl.wikipedia.org/wiki/Rimski_imperij
https://sl.wikipedia.org/wiki/Huni
https://sl.wikipedia.org/wiki/Trg_(naselje)
https://sl.wikipedia.org/wiki/Janez_Vajkard_Valvasor
https://sl.wikipedia.org/wiki/Slava_vojvodine_Kranjske
https://sl.wikipedia.org/wiki/Trst
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ljubljanska_kotlina
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ljubljanska_kotlina
https://sl.wikipedia.org/wiki/Dunaj
https://sl.wikipedia.org/wiki/Trst
https://sl.wikipedia.org/wiki/Kras
https://sl.wikipedia.org/wiki/Železniška_proga_Brezovica_-_Vrhnika
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Najverjetneje je izbrana orientacija posledica vedut oz. vidnosti cerkve iz doline, kar 
je značilno znamenje baročnih tendenc. 
 
Notranjost 
Oblikovanje ladje in njena delitve na 2 pola je izvedena s pilastri , ki jih v vsej stavbi 
veže venčni zidec. Izkaz baročnih razmer cerkve je najbolj razvidno ravno v razmerju 
ladje do prezbiterija, posledično razviden slavoločni motiv. Notranje cerkve je 
poslikana. Izpostavili bi v ladjah nad stranskima vhodoma delo fresk domačina 
Simona Ogrina z leta 1888 in poslikava prezbiterija, delo slikarja Matija Koželj s 
Kamnika z leta 1869. 
 
Povzetek ugotavlja, da je  arhitektura cerkve sv. Trojice tektonsko logična in 
dosledna, vsak del stavbe zase utemeljen, v svoji skupnosti pa je z nekoliko 
poznejšimi prizidki, kot so arkade ob straneh in venec kapel križevega pota, vendar 
podrejena baročni skupinski zamisli. 
(Vrhniški razgledi 1, 139-147,1996 _ Arhitektura cerkve sv. Trojice nad Vrhniko) 
 
 
 

 
Slika 4 Historični pogled na obravnavano območje. Slava vojvodine Kranjske. 
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Slika 5 Historični pogled na obravnavano območje – razglednica poslana leta 1899. TD Blagajana. 

 
 
 

 
Slika 6 Historični pogled na obravnavano območje – fotografija leta 1962. TD Blagajana.. 
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Slika 7 Historični pogled na obravnavano območje – fotografija leta cca 1970. TD Blagajana. 

 
Urejanje območja Svete Trojice 
V drugi polovici 19. stoletja se je z izboljšanjem prometa zelo povečal izletniški 
turizem v kraje z lepimi in zanimivimi naravnimi danostmi. Pomembna je bila tudi 
urejena okolica, parki, razgledne točke ipd. Potreba po organiziranem delu za 
urejanje kraja je podpirala nastanek olepševalnih in turističnih društev. Na Vrhniki so 
leta 1888 ustanovili Društvo za olepšavo trga Vrhnike in njegove okolice. V pravilih 
društva je bilo zapisano, da je namen društva ’olepšava trga Vrhnike in njegove 
okolice z nasajevanjem dreves in drugimi tej svrhi primernimi napravami’. Poleg 
ostalih površin je društvo poskrbelo za ureditev parka na Sv. Trojici; skrbeli so za 
nasade ter urejali poti in ob njih postavljali ograje. Leta 1907 so postavili spominsko 
obeležje Ivanu Grudnu, ’zaslužnemu članu Olepševalnega društva’, ki je društvu 
podaril zemljišče na Sv. Trojici. Že predhodno v času županovanja Gabrijela Jelovška 
je bilo leta 1904 zgrajeno vodno zajetje z razglediščem v osrednjem delu območja 
Trojice.  
V letih do prve svetovne vojne se v društvu ukvarjajo z načrtom o postavitvi 
razglednega stolpa na Sv. Trojici, a se je misel opustila zaradi prevelikih stroškov. Po 
vojni se je društvo ponovno sestalo 31.3.1921 na občnem zboru in dela so potekala z 
enako vnemo kot pred vojno. Na Sv. Trojici so leta 1923 zgradili lično leseno kočo 
’Lepi razgled’, namenjeno gostinski dejavnosti. Tudi v nadaljnjih letih so redno 
negovali parkovne površine, leta 1937 so obnovili spomenik Ivana Grudna in 
dekanijskemu uradu poslali dopis za popravilo kapelic pri Sv. Trojici. Leta 1939 so 
posekali precejšen del gozda, delno zaradi lubadarja (posledica snegoloma 37/38), 
delno zato, ker je zakrival razgled na vzhodno stran vrhniške okolice. Na novo so ga 
zasadili s sadikami listavcev iz domačih gozdov oz po specifikaciji so nadomstili z 
borovci, macesni, topoli, jerbikami in vrbami. 
Med drugo sv. vojno so se ukinila vsa obstoječa društva. Preoblikovali so jih po 
italijanskih zakonih, a vrhniško Olepševalno društvo je delovalo vsaj še v začetku 
okupacije oz. kolikor so dovoljevale vojne razmere. V času vojne je bilo na zahtevo 
okupatorja posekano vse drevje na Sv. Trojici, odstranili so tudi paviljon. 
V začetku 60ih let na Sv. Trojici obnovijo park, na novo zasadijo mešano listnato 
drevje in prepovejo pašo živine na tem predelu. Park poimenujejo Cankarjev gaj. 
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(Vrhniški razgledi 9, 152-175, 2008 _120 let delovanja olepševalnega društva Vrhnika 
– sedanjega turističnega društva Blagajana) 

Slika 8 Koča na Sv. Trojici ’Lepi razgled’. Vrhniški razgledi 9. 

 
Na starih kartah je razvidno, da je bil hrib sv. Trojice pretežno neporaščen z gozdno 
vegetacijo. Verjetno je bil gozd izkrčen na tem območju že v predzgodovini, v sklopu 
gradišča na bližnji Tičnici. Najstarejši verodostojni kartografski prikazi z zadovoljivo 
natančnostjo je t.i. prva vojaška izmera Avstro-ogrske z leta 1784/85, kjer je razvidno, 
da je Trojica pretežno gola. Prav tako še glavni glavni dostop do cerkve na 
današnjem mestu, ampak poteka južneje. 
 

 
Slika 9 Izsek iz 1. vojaške izmere Avstro-ogrske. Avstrijski državni arhiv. 

 
Najnatančnejši prikazi rabe površin je prvi kataster z leta 1823, ki verodostojno 
prikazuje stanje v naravi v tistem času. Praktično celotno območje severno od cerkve 
je bil pašnik. Območja gozda so bila redkejša, predvsem v manjši zaplatah na južni 
strani. Glavni dostop do cerkve še vedno ne poteka preko »Cankarjevega gaja« 
ampak južneje. Prav tako je cestni dostop z jugo-zahodnega vogala cerkve. 
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Slika 10 Franciscejski kataster, 1823. Mapire. 
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3.2 Analiza strokovnih podlag 

 
Za območje OPPN so relevantne sledeče podlage: 
 

 Konservatorski načrt za prenovo mestnega jedra Vrhnike - Analitični del (z 
usmeritvami za načrtovalski del KNP za območja OPPN s KNP Tržaška cesta 
- Cankarjev trg, Stara cesta - Vas in Hrib - Gradišče (izdelovali Institut Villa 
Sancti, Geodetski inštitut Slovenije, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za 
arhitekturo, Avgusta d.o.o., Arealine d.o.o., Krajinska arhitektura Miran Krivec 
s.p., Urbi d.o.o., Populus d.o.o., LUZ d.d.), 

 Urbanistični načrt za poselitveno območje Vrhnika – Verd – Mirke – Sinja 
Gorica (izdelal LUZ d.d.),  

 Idejni načrt za sanacijo parka pri sv. Trojici 1986 (Zavod za načrtovanje 
Vrhnika) 

 Delavnica Vrhnika 2001, projekt celostne ureditve turističnih območij Vrhnike 
in njene okolice, (avtorji Slavica Blažič, Matjaž Brglez, Damijan Gašparič, Uroš 
Jereb, Maj Juvanec, Boštjan Peršolja, Katja Remškar, Samo Rovan) 

 
V nadaljevanju so predstavljeni povzetki gradiv oz. strokovnih podlag. 
 
 
 
 

3.3 Konservatorski načrt za prenovo mestnega jedra Vrhnike 

 
Konservatorski načrt za prenovo mestnega jedra Vrhnika – Analitični del z 
usmeritvami za načrtovalski del KNP za območja OPPN s KNP Tržaška cesta – 
Cankarjev trg, Stara cesta – Vas in Hrib – Gradišče - Ljubljana, 2016 
 
 
V poglavju 4. Prostorske značilnost, so pod točko 4.4 določena območja, ki se urejajo 
z OPPN. Podan je povzetek posameznih analiz trškega jedra in sicer prostorske 
značilnosti in ocena stanja dediščine. Na podlagi analiz so določene meje znotraj 
katerih so evidentirane prostorsko oblikovne značilnosti, ki jih je potrebno urejati z 
OPPN. 
 
OBMOČJE HRIBA SV. TROJICE 
 
Zasnova in oblikovanost 
Območje zajema hrib sv. Trojice. Meja poteka na vzhodni in severni strani po robu 
naselja. Zahodno pa po gozdu, do roba južne gozdne meje in pozidanih gradbenih 
parcel. Na omenjenem območju je pretežno gozdna površina. Na vrhu je zelenica do 
gozdne meje in cerkev Sv. Trojice s kapelami in Božjim grobom. Prevladujejo večje 
parcele v privatni lasti in javni rabi. 
Iz severne strani vodi do cerkve ozka dovozna cesta, ki je na severovzhodni strani ob 
vznožju povezana z Robovo cesto. Južno vodi ulica Na klancu proti vrhu, ki se pri 
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zadnji hiši nadaljuje v pot ob kapelicah. Gozdne površine so prepredene z mrežo 
sprehajalnih poti. 
Območje je delno pozidano s sakralnimi stavbami. Dominantna je cerkev sv. Trojice s 
kapelami in obzidjem, ki jo objema v širokem vencu. Pomembne so tudi kapele ob 
poti proti vrhu ter vodohran na vzhodni strani pobočja. 
Celotno območje hriba s cerkvijo Sv. Trojice je historično pomemben sestavni del 
naselbinske dediščine, dominanta nad naseljem Vrhnika in širšo okolico. Baročna 
cerkev datira iz sredine.17. stoletja. Obzidje in kapele križevega pota so bile zgrajene 
leta 1700. Ob poti proti vrhu je pet kapel. Vodohran je bil zgrajen leta 1904 v času 
županovanja Gabrijela Jelovška. Okrog omenjene cerkve je obroč zelene površine. 
 
Značilnosti sestavnih delov 
Cerkev sv. Trojica je stavba iz štirih relativno samostojnih delov: ladje s hodnikom, 
prezbiterija (kjer je glavni oltar), zvonika in zakristije. V širokem vencu 13 kapel in 
Božjega groba tvori cerkev kljub svoji še zelo jasni tektonski zamisli vendar je že zrel 
tip baročne grupacije mas. Ob strani ima ladja prizidana arkadna hodnika s poševno 
streho. 
 
Ocena stanja dediščine 
Cerkev sv. Trojice, venec kapel in Božji grob so potrebni obnove. 
Kapele so obnovljene a manjkajo poslikave. 
Vodohran je vzdrževan. 
Severna dovozna pot je vzdrževana, a potrebna manjših popravil. Ostale gozdne 
pohodne poti so vzdrževane, prav tako jugovzhodna pot s kapelami proti vrhu. 
Ocenjujemo, da so vsebine primerne. Cerkev in kapele so namenjene bogoslužju, 
poti pa sprehodom in športni rekreaciji. Na območju hriba je kvalitetna robna površina 
gozdne meje na južni strani, ki jo ogroža pozidava novogradenj. 
Na podlagi predhodnih analiz prostorskih značilnosti ocenjujemo, da ima hrib s 
cerkvijo Sv. Trojice likovno prostorske odlike in je dominanta nad mestom Vrhnika in 
širšo okolico. Hrib ima potrebno urbano opremo (klopi, smetnjake), manjka pa 
razsvetljava. Območje predstavlja pomemben zgodovinski, kulturno zgodovinski in 
prostorsko oblikovan sestavni del naselbinske dediščine trškega jedra Vrhnike. Ima 
potencial razvoja prostočasnih, športno rekreacijskih dejavnosti, poleg bogoslužnih 
na vrhu s cerkvijo in vencem kapel. 
V analizi so podane vrednosti območja hriba Sv. Trojice, kot sestavnega dela 
naselbinske dediščine Vrhnike, zato ga je potrebno urejati z OPPN. 
 
Konservatorski načrt za prenovo mestnega jedra Vrhnika pomemben poudarek 
daje vedutam v prostoru. Ena bolj prepoznavnih je pogled na Sv. Trojico. Trenutni 
pogled na rob proti vrhu sv. Trojice razkriva oblikovno neskladno robno površino. Na 
območju Hriba pa je kvalitetna robna površina gozdne meje na južni strani, ki jo 
ogroža pozidava novogradenj. Iz hriba sv. Trojice je ohranjena kakovostna veduta 
proti jugu in zahodu z dominantnim Hribom in Cerkvijo sv. Pavla, ki jo je potrebno 
ohranjati. Oblikovno je kakovostna tudi robna površina od stavb Na klancu do poti na 
Čužo; ohranjeni so tako višinski gabariti nadstropnih stavb, nakloni kot barva in 
material streh. Območje Na klancu ima na pobočju hriba sv. Trojice oblikovno 
kvalitetno robno površino, s pogledom proti vzhodu in cerkvi sv. Lenarta, katere 
zvonik je izrazita dominanta, ki ohranja oblikovno identiteto prostora. 
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KNP podaja usmeritve za dediščino glede na okolico: 
- ohranja se prepoznavna veduta na Klanec in cerkev sv. Lenarta; 
- ohranja se prepoznavno veduto od mosta preko Ljubljanice, Cankarjevega trga do 
spomenika Ivanu Cankarju s cerkvijo sv. Lenarta v ozadju in hišami na Klancu ob 
vznožju hriba sv. Trojice; 
- ohranja se veduta proti prostorski dominanti – cerkvi sv. Lenarta – z vseh smeri; 
- ohranja se veduta od Cankarjevega trga po Tržaški cesti z dominantno Kunstljevo 
vilo; 
- ohranja se veduta od križišča Tržaške ceste s Cesto 6. maja proti Cankarjevemu 
trgu z dominantno Kunstljevo vilo; 
- ohranjajo se značilne in prepoznavne vedute ter pogledi na dominantne stavbe: 
Kunstljevo vilo, Poštno ulico 1, cerkev sv. Trojice v ozadju; 
- ohranja se veduta na hrib sv. Trojice. 
 
 

3.4 Urbanistični načrt za poselitveno območje Vrhnika 

 
Urbanistični načrt za poselitveno območje Vrhnika – Verd – Mirke – Sinja Gorica 
(izdelal LUZ d.d.), 
 
Vrhnika je občinsko in regionalno središče z gravitacijskim zaledjem celotne občine. 
Leži med kraškim in barjanskim svetom in skupaj s Sinjo Gorico, Mirkami in Verdom 
tvori somestje. Mimo Vrhnike poteka primorski del avtocestnega križa, skoznjo pa 
prometna Tržaška cesta. 
 
Vrhnika ima 7675 prebivalcev. Od popisa iz leta 1991 do danes po virih statističnega 
urada število prebivalstva raste predvsem na območju mesta Vrhnika. Pritiski za 
nadaljnji razvoj poselitve in rast števila prebivalcev so povezani predvsem z bližino 
Ljubljane, avtocestno povezavo in razmeroma ugodnim naravnim okoljem, kar se 
kaže tudi v številnih pobudah po širitvi zazidljivih površin za stanovanjsko gradnjo. Pri 
umeščanju nove poselitve v že zazidljiva območja bo treba veliko pozornosti nameniti 
nekaterim omejitvenim dejavnikom, kot sta na primer vrtačast kraški svet na 
severnem delu naselja in specifičen vodni režim na območju Ljubljanskega barja. 
Novi prebivalci Vrhnike bodo povzročili večjo potrebo po krepitvi družbene 
infrastrukture. Skladno z večanjem prebivalstva in z razvojem mesta bi moralo mesto 
poskrbeti za dobro urejenost in distribucijo javnih odprtih prostorov. 
 
Zelene in naravne prvine v Vrhniki so precej neizkoriščene. Predvsem struga in izvir 
Ljubljanice, ki bi morala bistveno prispevati h kvaliteti bivalnega okolja v naselju, 
hkrati pa ponujati eno pomembnih točk oz. destinacij za domačine in turiste, ki bi v 
navezavi z drugo kulturno – zgodovinsko in naravno ponudbo (Cankar, Barje, Bistra) 
krepila identiteto Vrhnike. Sveta Trojica je druga pomembna prvina zelenja, tretja pa 
Barje, a zelene prvine niso povezane v sistem. 
 
Zelene površine so pomembna sestavina urejenega naselja; prispevajo h kvaliteti 
bivalnega okolja, omogočajo zadovoljevanje socialnih funkcij v odprtem prostoru 
naselja, prispevajo k strukturni in oblikovni podobi naselja. Povezovanje javnih 
zelenih in odprtih površin v naselju z naravnim zaledjem v celovit zeleni sistem je v 
kontekstu dolgoročnega načrtovanja prostorskega razvoja naselij ključni in nujni 
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pogoj za učinkovito urejanje in razvoj javnih površin naselja. Zeleni sistem zagotavlja 
dobro dostopnost in enakomerno razporejenost zelenih površin, enakovredno za vse 
prebivalce, ter ustrezno klimatsko, bivalno in ekološko kakovost v urbanem okolju. 
Ščiti tudi pomembne ekološke koridorje in navezave na širši regionalni prostor ter 
zagotavlja minimalne ekološke pogoje rastlinskim in živalskim vrstam. 
 
Strukturno-morfološko zelenje členi in sooblikuje mestni prostor, je odločilnega 
pomena za oblikovanje mestnega prostora; za njegovo členitev, delitev, povezovanje, 
rahljanje, za vzpostavljanje pogojev prepoznavnosti, identitete mesta in orientacijo v 
prostoru. Na podlagi strukturnih značilnosti zelenega sistema, se le ta dopolnjuje s 
programom in funkcijami, ki služijo družbenim potrebam oz. potrebam prebivalcev. 
 
Naravne morfološke prvine so predvsem najbolj izstopajoči vodotoki, relief in 
površine, poraščene z gozdom oz. živicami. Vzpetina Sv. Trojice nedvomno sodi med 
bolj izpostavljene predvsem pa prepoznavne in vidne naravne morfološke elemente 
na območju. Na ta način Vrhnika ohranja pomembno in prepoznavno značilno 
mestno silhueto, ki jo tvorijo ravnina s kmetijskimi površinami, naselje in vrh Sv. 
Trojice v ozadju. 
 

 
Slika 11 Struktura odprtega in grajenega prostora, ki tvori značilen pogled na mesto. 
Urbanistični načrt za poselitveno območje Vrhnika – Verd – Mirke – Sinja Gorica, 2008 

 
Z vidika morfologije prostora in obstoječih višin je pomembno, da se višje stavbe 
umaknejo pogledom na vrh Sv. Trojice in da ne presežejo dosedanjih najvišjih 
gabaritov (P+4). Ostali obstoječi kvalitetni pogledi, ki bi jih bilo potrebno ohranjati, so 
pogledi proti ravnini ljubljanskega Barja, proti Podlipski dolini ter proti vrhu Sv. Trojice 
iz bližnjih območij pa tudi proti Hruševci in barjanskim osamelcem. Zaradi odpiranja 
in poudarjanja pogledov so pomembni: struktura poselitve in odprtega prostora med 
poselitvijo ter odmiki med predvidenimi novimi gradnjami. 
 
Z vidika nastanka in morfologije naselja je pomembno ohranjati odprte površine 
znotraj poselitvenega območja, saj so pomembne nosilke identitete naselja in tvorijo 
njegovo značilno prepoznavno strukturo. 
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3.5 Park pri sv. Trojici (sanacija parka) 

 
Idejni načrt za sanacijo parka pri sv. Trojici 1986 (Zavod za načrtovanje Vrhnika) 

 
!986 so na pobudo turističnega društva Vrhnika pripravili idejni načrt za sanacijo 
parka sv.Trojice kot posledica radikalne odločitve odstranitve dreves – sestavnega 
dela spomeniško varovanega kompleksa kar je generalno pripomoglo k celotnem 
razvrednotenju že tako degradiranega obstoječega stanja. 
Zasnova  je v izhodiščih raziskovala pomen oz. identiteto Vrhnike in v fokusu tudi 
identiteto Trojice. Izpostavlja Trojico kot eno najpomembnejših prostorskih dominant 
Vrhnike s celotnim zelenjem in izpostavljenim 'zelenim pomolom', ki sega v samo 
mestno jedro. Izpostavljajo pomen zasaditve – skupine lip kot prepelt zelenih in 
grajenih prostorov. 
Načrt razlaga podaljšanje grajene osi med dvema krajinskama enotama: 
Barjem(Ljubljanico) in Trojico, Bregom in Klancem. 
Lipe na Trojici so spomenik naravne dediščine s kulturno, pričevalno in krajinsko 
oblikovno vrednoto. 
 
Predlog ureditve (sanacije) zajema 4 ključne sklope: 

- Zasaditev (upošteva naravno morfologijo in linijo gozda, sledi grajeni strukturi) 
- Pot (prestavitev poti na začetku kot rezultat kvalitetnejše povezave z Robovo 

cesto) 
- Razgledna ploščad (vhodni trg – razgledna ploščad, kot stik 

prehoda/zaključevanje mesta in odpiranje v naravno okolje), 2lipi kot 
vhod,izhod 

- Kapelice (prestavitev 1.kapelice, dograditev 5.kapelice) 
 

                    
Slika 12 Grafični prikaz stika dveh najznačilnejših krajinskih enot + zasnova Cankarjev park,            
Zavod za načrtovanje Vrhnika1986 
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3.6 Delavnica Vrhnika 2001 

 
Delavnica Vrhnika 2001, projekt celostne ureditve turističnih območij Vrhnike in njene 
okolice, (avtorji Slavica Blažič, Matjaž Brglez, Damijan Gašparič, Uroš Jereb, Maj 
Juvanec, Boštjan Peršolja, Katja Remškar, Samo Rovan) 
 
Leta 2001 je na območju Vrhnike potekala druga delavnica študentov arhitekture, ki 
je prepoznala in povezala ključne prostorske oz. vsebinske točke Vrhnike. Med njimi 
je s precejšnjim poudarkom tudi Sv. Trojica. 
 
Med predlaganimi posegi je bilo »odprtje« cerkve tako, da bi se obiskovalcem 
omogočil vpogled v cerkev tudi izven (redkih) časovnih okvirjev, ko je sicer dostopna. 
 

 
 
 
Druga dva predloga, ki sta bila realizirana sta predlagala postavitev kovinske 
začasne kapelica na mesto, kjer je originalna kapelica manjkala. V kasnejših letih je 
bila kovinsko-lesena interpretacija kapelice odstranjena in pozidana originalni 
podobna kapelica. 
Drug izveden poseg je bila umestitev počivalnike, klopi »Cankarjev brk« z namenom 
aktivirati območje za obiskovalce. 
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Četrti predlog je bil vzpostavitev amfiteatra pod območjem cerkve, prav tako za 
vzpodbujanje socialne uporabe prostora. Predlagani so bili enostavni leseni elementi. 
 

 
 

Slika 13 Grafični prikazi predlaganih ureditev na območju Sv. Trojice. Delavnica Vrhnika 
2001. 
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3.7 Fotoanaliza območja 

 
Predmetno območje je že zelena površina, ki predstavlja prostor za preživljanje 
prostega časa v naravi. S cerkvijo sv. Trojice ima tudi simboličen in kulturni pomen. 
Območje na jugu in vzhodu obroblja pozidava prostostoječih hiš, na severu pa se 
gozdne in kmetijske površine nadaljujejo v smeri proti Stari Vrhniki. Zaradi 
neposredne bližine naselja je to območje pomembno tako za rekreacijo kot 
prostočasne, šolske ali obšolske dejavnosti. 
 

 
Slika 14 Pogled na območje sv. Trojice z zraka. Foto Maj Juvanec, Delavnica. 

 

 
Slika 15 Pogled s severo zahodne strani. Foto Maj Juvanec, Delavnica. 
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Slika 16 Ptičji pogled. Foto Maj Juvanec, Delavnica. 

 

 
Slika 17 Pogled z glavnega vhoda. Foto Maj Juvanec. 
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Slika 18 Pogled na Cankarjev gaj pri cerkvi. Foto Aleša Mrak Kovačič, Delavnica. 

 

 
Slika 19 Vodohran in pogled proti barju. Foto Maj Juvanec, Delavnica. 
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4 Opis predvidene prostorske ureditve 
 

4.1 Namen 

 
Osnovni namen predmetnega OPPN je prepoznati kvalitete na območju ter določiti 
usmeritve za uporabo in razvoj tega ključnega zelenega sistema za Vrhniko. 
 
Namen pripravljavcev OPPN je, da se rešitve in vizija razvoja oz. uporabe čim bolj 
uskladi s ključnimi deležniki v tem prostoru ter poskuša ugoditi vsem legitimnim 
interesom v tem prostoru. Vendar znotraj zmožnosti prostora in ne na račun celovite 
kvalitete prostora. 
 

4.2 Razdelitev na prostorske enote 

 
Za potrebe prostorskega načrtovanje se območje razdeli na več prostorskih oz. 
programskih območij (PE – prostorska enota), katerim se določajo enotni programi 
oz. izhodišča za posege v prostor. 
 
PE 1 – Cankarjev gaj 
PE 2 – osrednje območje 
PE 3 – gozd 
PE 4 – robni pas 
PE 5 – vrtače 
 

4.3 Cankarjev gaj 

 
Cankarjev gaj je poimenovanje za najbolj vitalen del območja med mestom Vrhnika in 
cerkvijo sv. Trojice. Gre za območje, ki je v lasti in urejanju turističnega društva 
Blagajana že stoletje in se ves ta čas načrtno koristi za turistične oz. rekreativne 
namene.  
 
Cankarjev gaj predstavlja najbolj urbaniziran del hriba Sv. Trojice. Že danes je 
opremljen z elementi urbane opreme, kot so klopi, koši za smeti, pitnik. V tem 
območju so tudi spomeniki, vodohran in kapelice. 
Urejanje je bilo vedno pretežno parkovno, z urejanjem poti ter košenjem trave. 
Drevesa so na območju redka, a praviloma mogočna in tvorijo zeleni pokrov 
pretežnemu delu prostora. 
 
V zgodovini je na tem območju delovala okrepčevalnica Lepi razgled (nad 
vodohranom), to območje je bilo družbeno vedno pomembno in predstavlja del 
Trojice s katerim se Vrhničani najbolj identificirajo. 
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Želja večine lokalnih deležnikov (uporabnikov) je, da se v tem delu krepi funkcije 
prostora, ki bodo privlačni za uporabnike ter bodo povečali atraktivnost Trojice kot 
območja za obiskovanje Vrhničanov in tudi obiskovalcev od drugod (turistov). 
 
Skladno s prejetimi smernicami ter na osnovi zasnov se bodo za Cankarjev gaj iskali 
oz. definirali posegi, ki omogočajo večjo atraktivnost Trojice, a so hkrati podrejeni 
obstoječim kvalitetam, ki jih ta prostor že ima. 
Skozi usklajevanja se bo poskusil določiti tudi režim vzdrževanja za objekte urbane 
opreme ter zlasti zelenega sistema. 
 

4.3.1 Cerkev in ostali objekti 

 
Na območju OPPN je dominanta cerkev s pomožnimi objekti neposredno ob njej. V 
Cankarjevem gaju je še vodohran in dva spomenika ter 5 zidanih kapelic. 
Na južnem delu stoji še ena samostojna večja kapelica ter bunker z zadnje svetovne 
vojne. Drugih (zidanih) objektov na območju ni. 
 
Glede na pobude ni nobenega interesa za spremembe teh objektov ali za graditev 
novih objektov. Z izjemo želje za postavitve čebelnjaka in nizkega montažnega 
objekta – večnamenske razgledne ploščadi, mini amfieteatra za posedanje, 
sprostitev v naravi 
 

4.3.2 Vedute 

 
Vzpetina Sv. Trojice je zelo prepoznaven krajinski gradnik prostora Vrhnike, zato bi 
bilo smiselno ohraniti njeno vidnost oz. izpostavljenost. Območje se trenutno 
zarašča, kar zakriva stare vedute na hrib (cerkev) ter poglede s hriba na okolico.  
 
Ker gre za prostorsko dominanto v prostoru s katere se lepo vidi na barje ter celotno 
Vrhniko velja razmisliti, katere območja se začnejo ščiti in urejati kot ključne vedute. 
Temu podrejena mora biti raba prostora v koridorjih pomembnih vedutnih pogledov 
(brez visokih dreves).  
 

4.4 Osrednje območje 

 
Osrednje območje je glede na namen predvideno za vmesno rabo, med bolj urbano 
rabo Cankarjeva gaja in območje kjer se daje prednost gozdni rabi območja. 
 
V tem območju je možno umeščati nežne ureditve urbane opreme, rekreacije, 
izobraževanja in podobno.  
 
Zanimiv podatek, ki se večkrat pojavi v povezavi s Sveto Trojico je opis o cvetenju 
vijolic in ciklam na tem območju. Domačini so vzpetino dolgo imenovali 
Vijolna/Fijolna/Fijolčna gora, kar bi morda terjalo razmislek o poudarku te krajinske 
značilnosti oziroma zanimivosti. 
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4.5 Gozd 

 
Območja gozda so prepoznana kot območja, kjer se ne želi spodbujati zadrževanja 
obiskovalcev ter se omogoča klasično gozdarsko rabo z eventualnimi pomožnimi 
kmetijskimi objekti (čebelnjak, preža, …). 
 

4.6 Robni pas 

 
Robni pas predstavlja pas na meji med zazidljivimi zemljišči (vrtovi) in območjem sv. 
Trojice.  
V tem pasu se regulira določene izjeme rabe prostora, ki bodo omogočile sožitje, 
potencialni urejeni pomožni objekti jasno definiranih prostorsko, oblikovnih usmeritev. 
 

4.7 Vrtače 

 
Vrtače na območju OPPN predstavljajo svojstven element oblikovane krajine, ki ga je 
vredno ohranjati kot tipologijo. Do danes se na dnu ohranja kmetijska raba (majhna 
polja), kar bi veljajo ohranjati oz. vzpodbuditi na način, da se omogoči sodobno 
vrtičkanje na dnu vrtač, kot pomemben element ohranjanja tipične kulturne krajine 
(kot npr. Cankarjev laz). 
 

4.8 Sistem poti 

 
Sistem poti na območju je dobo razvejan in ne potrebuje razširitve. V sklopu 
enovitega urejanja urbane opreme se zasnuje enovit subtilen sistem usmerjanja po 
obstoječih poteh. Dopušča se možnost vzpostavitve kvalitetnješe povezave z Robovo 
cesto na že postavljenih izhodiščih nekdanje peš poti. 
 

4.9 Urbana oprema 

 
Na območju OPPN se bo predvidoma predlagal poenoten nabor urbane opreme. 
 

4.10 Etapnost 

 
Na območju OPPN je predvidena prosta etapnost. 
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5 Opis zasnove komunalne infrastrukture in 
javnega dobrega 

 
 

5.1 Zasnova komunalne infrastrukture 

 
Preko območja poteka nekaj komunalnih vodov, ki predvidoma ne bodo tangirani s 
posegi oz. ureditvami načrtovanimi s tem OPPN. 
 
Priključevanje novih objektov oz. ureditev na katero koli omrežje komunalne 
infrastrukture v tej fazi priprave OPPN ni predvideno. 
 

5.2 Zasnova javnega dobrega 

 
Obstoječe omrežje cest in javnih pešpoti je oz. bo lahko del sistema javnega 
dobrega. 
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6 Družbena infrastruktura 
 
Celotno območje praktično predstavlja družbeno infrastrukturo za rekreacijo oz. z 
objekti kulturne ter sakralne dediščine na območju. 
 
Predvidoma se s predmetnim OPPN ne bo načrtovano novih kapacitet, ki bi 
obremenjevale oz. koristili obstoječo družbeno infrastrukturo v okolici. 
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7 Rešitve za ohranjanje narave in kulturne 
dediščine 

7.1 Naravne vrednote 

 
Na območju so sledeči elementi varovanja naravnih vrednot: 
- lokalna zavarovana območja: površine z dendrološko pomembnimi drevesi ob 

cerkvi Sv. Trojica 
- naravne vrednote jame: jama Trojiško brezno 

 
Slika 20 Karta naravnih vrednot. Atlas okolja ARSO. 
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7.2 Kulturna dediščina 

 
Pretežni del območja se nahaja znotraj območij varovanja kulturne dediščine. Skoraj 
celotno območje prekriva območje Arheološkega najdišča Nauportus, prav tako 
večina območja (nekoliko bolj na južnem delu) sovpada z varovanim Trškim jedrom 
Vrhnike.  
 
Kot kulturna dediščina so evidentiranj še cerkev sv. Trojice, vodohram in spomenik 
Ivanu Grudnu. 
 
 
- EDŠ 844: Vrhnika - Arheološko najdišče Nauportus  
Prazgodovinsko gradišče in naselbina, rimskodobni vicus s pristaniščem, itinerarsko 
cesto in grobiščem ter zaporni zidovi z manjšo utrdbo in pohodnim kastelom 
poznoantičnega zapornega sistema. Srednjeveška naselbina in srednje-novoveški 
trg. Datacija: srednji paleolitik, bronasta doba, železna doba, rimska doba, srednji 
vek. 
 
- EDŠ 843: Vrhnika – Trško jedro 
Trško naselje se je razvilo iz rimske prometne postojanke, furmanske vasi ter več 
vaških jeder z obrtnimi delavnicami in tovarnami. Značilna silhueta z dominantno 
cerkvijo sv. Trojice. Datacija: prelom 13. stol. In 14. stol. 
 
- EDŠ 845: Vrhnika – Cerkev svete Trojice 
Poznorenesančna romarska cerkev z arkadnima hodnikoma, mogočnim zvonikom in 
bogato oltarno opremo ter poslikavo (M. Koželj, 1869). Obdaja jo venec 13 kapelic 
Križevega pota s kapelo Božjega groba. Na fasadi je tabla s citatom iz dela I. 
Cankarja. Datacija: druga četrtina 17. stol., 1636, prelom 17. stol. in 18. stol., zadnja 
četrtina 20. stol., 1976. Avtorji: Simon Ogrin (slikar; 1888), Matija Koželj (slikar; 
1869). 
 
- EDŠ 23363: Vrhnika – Vodohran na Sveti Trojici 
Pritličen, delno vkopan, iz kamenja zidan vodohram z ravno ozelenjeno streho. 
Zgrajen je bil leta 1904 v času županovanja Gabriela Jelovška. Vhodni del je 
poudarjen v neoklasicističnem slogu. Datacija: prva četrtina 20. stol., 1904. 
 
- EDŠ 23361: Vrhnika - Spomenik Ivanu Grudnu na Sv. Trojici 
Pravokotna kamnita plošča z vklesanim napisom je vzidana v obdelano apnenčasto 
skalo. Spomenik je dalo 1907 postaviti Olepševalno društvo Vrhnika leto prej 
umrlemu članu davkarju Ivanu Grudnu. Datacija: prva četrtina 20. stol., 1907. 
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Slika 21 Prikaz območij pod varstvenimi režimi kulturne dediščine. Register nepremične 
kulturne dediščine, Ministrstvo za kulturo. 

 
 

 
Slika 22 Pogled na cerkev sv. Trojice. Foto Maj Juvanec, Delavnica. 
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8 Rešitve za varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami 

8.1 Vode 

 
Območje predstavlja prispevna območja za: 
 
VT površinske vode (prispevno območje) 
Prispevno območje VT Ljubljanica povirje - Ljubljana  
 
VT podzemne vode 
Šifra vodnega telesa: SIVTPODV1007 
Ime vodnega telesa: CERKLJANSKO, ŠKOFJELOŠKO IN POLHOGRAJSKO 
HRIBOVJE 
Povodje: Vodno območje Donave  
 
ID-REG-PVDJ: 59128 
ID porečja/povodja: 3 
Porečje Save. 
Režimi varovanja niso predpisani. 
 

8.2 Erozijsko ogrožena območja 

 
Brežina v severo-vzhodnem delu pod cerkvijo sv. Trojice oz. pod Cankarjevim gajem 
predstavlja določeno tveganje za povečano erozijo ali plazenje terena zaradi strmine, 
a jo prerašča varovalni gozd. 
 
Uredba o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom v 2. členu opiše 
varovalne gozdove kot gozdove, ki varujejo zemljišča usadov, izpiranja in krušenja, 
gozdovi na strmih obronkih ali bregovih voda, gozdovi, ki so izpostavljeni močnemu 
vetru, gozdovi, ki v hudourniških območjih zadržujejo prenaglo odtekanje vode in zato 
varujejo zemljišča pred erozijo in plazovi, gozdni pasovi, ki varujejo gozdove in 
zemljišča pred vetrom, vodo, zameti in plazovi, gozdovi v kmetijski in primestni krajini 
z izjemno poudarjeno funkcijo ohranjanja biotske raznovrstnosti ter gozdovi na 
zgornji meji gozdne vegetacije. 

 

8.3 Varstvo pred požarom 

 
Intervencijske oz. dostopne površine so preko vseh javnih poti, predvsem Poti na 
Košace in poti Na klancu. 
 
V neposredni bližini pod Sv. Trojico (nekaj sto metrov) je locirano prostovoljno 
gasilsko društvo Vrhnika. 
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9 Sklep o pripravi OPPN 
 
 
Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Sv. Trojice 
na Vrhniki (Naš časopis, št. 470/2019). 
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