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4.1.1 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 13 Pogled na območje Sv. Trojice iz zraka. Foto Maj Juvanec, Delavnica. 

 

 
Slika 14 Pogled s severo zahodne strani. Foto Maj Juvanec, Delavnica. 
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Slika 15 Ptičji pogled. Foto Maj Juvanec, Delavnica. 

 

 
Slika 16 Pogled z glavnega vhoda. Foto Maj Juvanec. 
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Slika 17 Pogled na Cankarjev gaj pri cerkvi. Foto Aleša Mrak Kovačič, Delavnica. 

 

 
Slika 18 Vodohran in pogled proti barju. Foto Maj Juvanec, Delavnica. 

 



 

31 
 

5 Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora 

5.1 Smernice nosilcev urejanja prostora 
 
1 Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko 

Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana 
SMERNICE št.: 350-9412019-2 z dne: 14.10.2019 

 

2 Uprava RS za zaščito in reševanje 
Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana 

SMERNICE št.: 350-176/2019-3- DGZR z dne: 14.10.2019 
 

3 Ministrstvo za kulturo 
Maistrova 10, 1000 Ljubljana 

SMERNICE št.: 35012-142/2019/4 z dne: 4.11.2019 
 

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

SMERNICE št.: smernice niso prejete z dne: - 
 

5 Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje 
Štefanova 5, 1000 Ljubljana 

SMERNICE št.: 350-85/2019-4 z dne: 5.12.2019 
 

6 Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana 
Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana 

SMERNICE št.: 3-111-1155/2-0-19/AŠL z dne: 9.10.2019 
 

7 Zavod za gozdove Slovenije, OE Ljubljana 
Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana 

SMERNICE št.: 3407-379/2019-3 z dne: 28.10.2019 
 

8 Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Ljubljana okolica 
Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana 

SMERNICE št.: 2666 z dne: 6.11.2019 
 

9 Telekom Slovenije d.d., Regionalna enota TK Omrežje Zahod 
Stegne 19, 1547 Ljubljana 

SMERNICE št.: 17610201-00111201910020007 z dne: 8.10.2019 
 

10 JP Komunalno podjetje Vrhnika d.o.o. 
Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika 

SMERNICE št.: 922·0096/2019·2 z dne: 8.10.2019 
 
11 Občina Vrhnika, Oddelek za okolje in komunalo 

Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika 
SMERNICE št.: 3505-6/2019- 1 (6-08) z dne: 16.10.2019 

 

12 Občina Vrhnika, Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo 
Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika 

SMERNICE št.: 3505-7/2009-39 (3-01) z dne: 10.10.2019 



REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO 

DIREKTORAT ZA LOGISTIKO 

Sektor za gospodarjenje z nepremičninami 

Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana 

OBČINA VRHNIKA 

Občinska uprava 

Oddelek za prostor 

Tržaška cesta 1 

1360 Vrhnika 

številka. 350-9412019-2 

Datum: 14. 10. 2019 

T: 01 471 26 01 

F 01 471 16 37 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO 

Podpilnik: Gec Z\IIZina Mojca 2492131 
T~lelj sfmod-e&-n~SitlCied 
Steyill(a ce(111lkata SAB01428 
Pol -.el)llvnos~ 31 07 2023 
ee. padplla 14. 10 21119 12 47 
St. dOku:nenta. 35i)o8412()1 9•2 

www.mors.s1 1 . .. HNJ KA E: glavna . pi~arna@mors.si eJ OB ČINA VR 

~ OBČINSKA UPRAVA 

Prejeto: ' 6 -10- 2019 
Številka zadeve : 

Sig.l 

.f--OJ' 
Pril.: / 

Vredn. / 

Zadeva: Občinski podrobni prostorski načrt za območje Sv. Trojice na Vrhniki- konkretne 
smernice 

Zveza: vaša vloga št. 3505-3/2019 (5-08) z dne 27. 9. 2019, ki smo jo prejeli dne 2. 10. 2019 

OBČINA VRHNIKA je kot pripravljavka prostorskega akta Ministrstvu za obrambo, Vojkova cesta 55, 
1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Ministrstvo za obrambo) podala vlogo za izdajo konkretnih smernic za 
Občinski podrobni prostorski načrt za območje Sv. Trojice na Vrhniki. 

Na spletnih straneh pripravljavke je dosegljivo naslednje gradivo: 
• sklep o začetku priprave 
• izhodišča za pripravo. 

Ministrstvo za obrambo kot nosilec urejanja prostora na podlagi 119. člena in v povezavi s 11 O. 
členom Zakona o urejanju prostora (ZureP-2) (Uradni list RS, št. 61117) ter po pregledu dosegljive 
dokumentacije sporoča , da 

Trojice na Vrhniki. 

S spoštovanjem, 

Pripravila: 
Mateja Oblak Perdan 
višja svetovalka 

Poslano: 
naslovniku. 

NIMA KONKRETNIH SMERNIC S PODROČJA OBRAMBE 

Mojca Ge 
sek re 

vodja s 

Identifikacijska št. za DDV: (SI) 47978457. M~ : 5268923000, TRR: 01100-6370191114 



REPUBLIKA SLOVENijA 
MINISTRSlVO ZA OBRAMBO 

UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE 
ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE 

Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana 

številka: 
Datum: 

350-176/2019-3- DGZR 
14.10. 2019 

T: 01 471 33 22 

F: 01 431 81 17 

E: gp.dgzr@urszr.si 

www.sos112.si 

REPU8UKA SLOI/ENI .... 
HIIIISTli5MI ZA-10 
UPRAVA AER.IBUKE SUJIIENI.If 
ZA ZASCno IN R!ESEvAN~ 

Podpisnik: Darko But 
lzd~et: aigov-c;a 
iltellilka certilllcata: OOAC982EAE 
Pote« veljavnosti: 22. 12. 2020 
eos podpill: 14. 10.2019 12:03 

Na podlagi vloge Občine Vrhnika, Tržaška cesta 1, Vrhnika (v nadaljevanju vlagatelj), št. 3505-
3/2019 (5-08) z dne 27. 9. 2019, izdaja Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in 
reševanje, na podlagi 119. člena v povezavi s petim odstavkom 11 O. člena Zakona o urejanju 
prostora (Uradni list RS, 61/17) ter na podlagi trinajste alineje prvega odstavka 102. člena 
Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06-UPB, 97/10) in 
8. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07-
UPB, 9/11, 83/12 in 61/17 -GZ) naslednje 

SMERNICE 
za izdelavo OPPN za območje Sv. Trojice na Vrhniki 

Vlagatelj je z vlogo, št. 3505-3/2019 (5-08) z dne 27. 9. 2019, ki smo jo prejeli 2. 1 O. 2019, 
pozval Ministrstvo za obrambo, Upravo RS za zaščito in reševanje, pristojno za področje 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstva pred požarom, da mu v zakonitem roku 
30 dni poda konkretne smernice za izdelavo OPPN za območje Sv. Trojice na Vrhniki. Vlagatelj 
je hkrati z vlogo do gradiva omogočil elektronski vpogled preko spletnega strežnika. 

Predmet načrtovanja je ureditev območja Sv. Trojice za namen rekreacije in preživljanj prostega 
časa v naravi, postavitev primerne urbane opreme, ureditev tematske oziroma učne 

poti,postavitev skulptur ipd. 

Glede na ureditve, predvidene s prostorskim aktom, za pripravo OPPN za območje Sv. Trojice 
na Vrhniki nimamo konkretnih smernic. 

Pripravila: 
Irena Zupančič 
višja svetovalka 1 

Poslano: 
- Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, Vrhnika. 

Darko But 
sekretar 
generalni direktor 

Identifikacijska št za DDV: (SI) 47978457, MŠ: 2399229000, TRR: 01100-6370191114 
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REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA KULTURO 

Maistrova ulica 1 O, 1000 Ljubljana 

OBČINA Vrhnika 

prostor.obcina@vrhnika.si 

številka: 
Datum: 

35012-142/2019/4 
4.11.2019 

T: 01 369 59 OO 

F: 01 369 59 01 

E: gp.mk@gov.si 

www.mk.gov.si 

Na podlagi poziva Občine Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika (v nadaljevanju: Občina 
Vrhnika), izdaja Ministrstvo za kulturo, Maistrova 1 O, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: 
Ministrstvo) na podlagi 119. člena v povezavi s 11 O. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 61/17; v nadaljevanju ZUreP-2) in na podlagi 76. člena Zakona o varstvu kulturne 
dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08~ 8/11- ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18-
ZNOrg); v nadaljevanju ZVKD-1) naslednje 

MNENJE O VERJETNOSTI 
POMEMBNEJŠIH VPLIVOV PLANA NA KULTURNO DEDIŠČINO 

IN 

KONKRETNE SMERNICE ZA 
OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA OBMOČJE SV. TROJICE NA VRHNIKI 

1. Podatki o vlogi 

Občina Vrhnika je z vlogo, št. 3505-3/2019 (5-08) z dne 27. 9. 2019, prejeto dne 2. 1 O. 2019, 
pozvala Ministrstvo, da izda mnenje o ve~etnosti pomembnejših vplivov plana na kulturno 
dediščino in konkretne smernice za občinski podrobni prostorski načrt za območje Sv. Trojice 
na Vrhniki (v nadaljevanju: OPPN za območje Sv. Trojice). 

Na spletni strani Občine Vrhnika je bilo objavljeno gradivo: 
sklep o pripravi OPPN za območje Sv. Trojice (št. 3505-3/2019(5-08), 27.3.2019) 
izhodišča (izdelala Delavnica d.o.o., št. projekta 016/2019, Vrhnika, september 2019). 

2. Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na kulturno dediščino in arheološke 
ostali ne 

Gradivo smo pregledali v sodelovanju z Z~KDS OE Ljubljana (gradivo št. 350-0034/2019-3 z 
dne 25.1 0.2019). Na območju urejanja ter v območju vplivov novih posegov na okolje se 
nahajajo naslednje enote nepremične kulturne dediščine: 



ESD .IME 'REZIM .PODREZIM 1 

844 Vrhnika Arheološko n ~ 
•v. x .l<l 

najdišče -
Nauportus 

.. ·-. 

843 yrhnika- Trško jedro na stavbna dediščina 
- ~-· 

845 :Vrhnika- Cerkev svete Trojice : 
1 

.. 
1 

23363 i Vrhnika- Vodohran na sv. Trojici 1 
1 .. -----

23361 Vrhnika- Spomenik Ivanu Grudnu! 
na sv. Trojici ! 

Glede na načrtovane ureditve in predlagane rešitve, ki v tej fazi še niso jasno opredeljene, ter 
varstveni režim, stanje in ranljivost dediščine, prisotne v območju urejanja in presoje vpliva, 
menimo, da obstaja . verjetnost pomembnejših vplivov izvedbe plana na kulturno 
dediščino, vpisano v register nepremične kulturne dediščine. 

3. Konkretne smernice 

3.1. Podatki o kulturni dediščini 

Na območju urejanja se nahajajo naslednje enote kulturne dediščine: 

IESD 'IME REZ IM . PODREZIM 
: 

1844 .. ' 
Vrhnika - Arheološko najdišče, arheološko najdišče 

1 

Nauportus 
1 

1 

~ 

!843 jvrhnika- Trško jedro ~~dediščina :stavbna dediščina 
. 1 

J845 Jvrhnika- Cerkev svete Trojice IJ L 
~3 Jvrhnika- Vodohran na sv. Trojici JI. 

23361 :!Vrhnika ---~pomenik Ivanu Gru-dnull 
_ina sv. TroJICI . , 

3.2. Predlogi rešitev in ukrepov za varstvo ter opredelitev do načrtovanih prostorskih 
ureditev 

Na obravnavanem območju je predvidena ureditev območja sv. Trojice za namen rekreacije in 
preživljanja prostega časa v naravi, postavitev primerne urbane opreme, ureditev tematske oz. 
učne poti, postavitev skulptur ipd. 

Usmeritve: 

Splošno: 
Območje Sv. Trojice danes predstavlja javno odprto zeleno površino, z značajem parka. 
Značilne prvine, ki sestavljajo območje so vrtače, visoko drevje, košene/vzdrževane 
površine in številni objekti kulturne dediščine. Splošna usmeritev je, da se upošteva 
prepoznane osnovne prvine kot obstoječe prostorske kvalitete, katerim je potrebno 
podrediti umeščanje novih struktur in rab. 
Za celotno območje OPPN je potrebno poenotiti urbano opremo (osvetlitev, klopi, koši 
za smeti, usme~evalni stebriči) in jo smiselno združevati ter zanjo predvideti 
smiselne/primerne lokacije. Ob tem naj se upošteva obstoječe enote kulturne dediščine 
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in naravne danosti. Umeščanje no e urbane opreme ni dovoljeno v neposredni bližini 
objektov kulturne dediščine (npr.:l obstoječi koš za smeti je na neustrezni lokaciji 
neposredno ob kapelici). Pri nač1ovanju in izvedbi urbane opreme naj se uporabi 
lokalno značilen naravni material, kot sta les in kamen. 
Umeščanje novih programov in struktur se podredi oziroma usklajuje z varstvenimi 
režimi enot kulturne dediščine, ki veljajo na območju urejanja. 
Strinjamo se, da sistem poti ne potrebuje razširitve in da se zasnuje enovit subtilen 
sistem usmerjanja po obstoječih poteh. 
Varstvo arheoloških ostalin: 

Pri vseh posegih v zemeljske plasti se skladno s 27. točko 3. čl. ZVKD-1 
izvedejo predhodne arheološke raziskave, katere na osnovi predlaganih 
posegov natančno definira pristojni konservator - arheolog na ZVKDS OE 
Ljubljana. 

Po prostorskih enotah: 

PE 1 -Cankarjev gaj: 

Predstavlja območje z glavno povezavo med mestom in prostorsko dominanto -
cerkvijo Sv. Trojice, ki je prograljllsko močna in prostorsko najizrazitejša točka na 
Vrhniki. Območje med cerkvijo in starim mestnim jedrom in, kjer poteka glavna 
povezava med obema deloma s . prepoznanimi kulturnimi vrednotami se zato ureja 
primarno kot formalna parkovna površina, s sprehajalno potjo in vzdrževanimi 
površinami tratnih ploskev ter drevnino oziroma parkovnim gozdičem. Pot hkrati služi 
kot rekreativna pot, ki se navezuje na obstoječo mrežo drugih poti na območju. 
Ustrezno je umeščanje urbane opreme po splošnih smernicah. Lokacije postavitev 
nekaterih posameznih elementov urbane opreme niso ustrezne; zato naj se predvidi 
njihova odstranitev oziroma premestitev. 
Vnašanje novih struktur, kot so skulpture, čebelnjaki ter drugi objekti z vidika značaja 
prostora kot tudi zaradi prisotnih drugih enot kulturne dediščine, s čimer je prostor hkrati 
že zasičen, ni sprejemljivo. 
Vedute: cerkev sv. Trojice predstavlja dominanto v prostoru, ki je deloma zakrita z 
drevesne vegetacijo, zato bi bilo smiselno, da se jo bolj vidno izpostavi. Z namenom 
odpiranja pogledov na odprto krajino in druge dominante v prostoru predlagamo, da se 
preuči možnost vzpostavitve novih in nekdanjih vedut. 

PE 2 - osrednje območje: 

Osrednje območje predstavlja pretežni oziroma večinski del, ki s severne in južne strani 
obdaja Cankarjev gaj in cerkev sv. Trojice ter z mrežo poti služi kot priljubljena 
rekreacijska cona in kot dostop do nekaterih kmetijskih površin. Ker celoten zeleni 
pomol obdaja naselje s starim mestnim jedrom Vrhnike. Priporočamo, da se ta prostor 
oblikuje kot javna zelena površina - park. 
Ustrezno je umeščanje urbane opreme glede na splošne usmeritve. 
Ker se na območju nahajajo sekundarne povezave za sv. Trojico in je hkrati tudi del 
parkovne površine, menimo, da j~ vanj možno umestiti kakšno dodatno vsebino, kot 
npr. postavitev skulptur (park skulptur) na način, da vizualno ne vplivajo negativno na 
poglede iz cerkve sv. Trojice, kakor tudi pogledov na cerkev s prepoznavnih vedut. 
Umešča se jih v skladu s splošnim il smernicami. 
Možna je umestitev zunanje rekreativne/športne opreme v skladu s splošnimi 
smernicami. 
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PE 3- gozd: 

Navedeno, da se omogoča klasično gozdarsko rabo z eventuelnimi pomožnimi 
kmetijskimi objekti (čebelnjak, preža), je sprejemljivo. 
Dopustno je urejanje obstoječih poti in sprejemljiva je tudi postavitev urbane opreme, 
eventualno vzpostavitev učne poti, rekreativna/športne opreme. 

PE 4 - robni pas: 

Določi naj se pas, v katerega je dopustno posegati z vidika pomožnih objektov 
(nadstreški, drvarnica, tople grede ... ), dvoriščnih in vrtičkarskih površin. 
Robni pas naj se urbanistično definira, da bo jasen prehod med grajenimi strukturami in 
parkovno površino. Ustrezno je ščitenje pogledov ter definiranje roba z zasaditvijo. 

PE 5 - vrtače: 

Vrtače naj se vzdržujejo, da se prepreči njihovo zaraščanje. 
Preveri naj se smiselnost in možnost oblikovanja mini amfiteatra (zunanjega 
avditorija/gledališča) v vrtači južno od cerkve, ki je danes zaraščena. 

Za potrebe priprave prostorskega akta je treba uporabiti ažurne podatke o kulturni dediščini. 
Podatki relevantni za pripravo prostorskega akta so za pregledovanje dostopni na spletnem 
pregledovalniku Pravni režimi varstva kulturne dediščine eVRO (https://gisportal.gov.si/evrdl. 

Prevzem podatkov pravnih režimov varstva kulturne dediščine (eVRO) v aktivni obliki (shp 
format) je možen na spletnem portalu Odprti podatki Slovenije (OPSI): 
https://podatki.qov.sildataset/varstveni-rezimi-kulturne-dediscine-evrd 

Lep pozdrav, 

Pripravila: 
Barbara Mlakar 
sekretarka 

Poslati (poe-pošti): 
-naslovnik 

Maja Bahar Didovic 
generalna direktorica 
Direktorata za kulturno dediščino 

- MOP, Direktorat za okolje, SSPVO, gp.mop@gov.si 
- ZVKDS OE Ljubljana, tajnistvo.lj@zvkds.si 

4/4 



Štefanova ulica  5, 1000 Ljubljana T: 01 478 60 07
F: 01 478 60 79
E: gp.mz@gov.si
www.mz.gov.si

Številka: 350-85/2019-4
Datum: 5. 12. 2019

Zadeva: Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okolje za Občinski 
podrobni prostorski načrt za območje Sv. Trojice na Vrhniki

V prilogi vam pošiljamo strokovno mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okolje 
za Občinski podrobni prostorski načrt za območje Sv. Trojice na Vrhniki, s stališča pristojnosti 
varovanja zdravja ljudi, ki ga je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Ministrstvo za zdravje soglaša s priloženim mnenjem.

S spoštovanjem,

Pripravil/-a:                                                                              dr. Marjeta Recek
Breda Kralj                                                                 vodja Sektorja za obvladovanje nalezljivih                  
višja svetovalka II                                                                          bolezni, okolje in hrano

Priloge: 
- strokovno mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje, št. 354-329/2019-12 (256) z dne 3. 
12. 2019.

Poslati v vednost:
- Ministrstvo za okolje in prostor, e-pošta: gp.mop@gov.si

Občina Vrhnika
Tržaška 1
1360 Vrhnika

E- pošta: obcina.vrhnika@vrhnika.si
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www.niiz.si 

info@niiz.si 
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TRR: 

Zadeva: Mnenje o verjetnosti pomembnejsih vplivov plana na okolje za segment zdravje ljudi 
za plan Obcinski podrobni prostorski nacrt za obmocje Sv. Trojice na Vrhniki 

Skladno z vasa vlogo st. 350-85/2019-2 z dne 08. 11. 2019 vam posredujemo mnenje o verjetnosti 
pomembnejsih vplivov plana na okolje po 110. in 119. clenu Zakona o urejanju prostora {Ur. I. RS, 
st. 61/17) za segment zdravje ljudi za plan Obcinski podrobni prostorski nacrt za obmocje Sv. Trojice 
na Vrhniki. 

Zahtevek za izdelavo mnenja izvira iz vloge Obcine Vrhnika, pod st. 3505-3/2019 {5-08) z dne 07. 11. 
2019, ki jo je kot nosilcu urejanja prostora posredovalo Ministrstvu za zdravje in je bila prilozena vasi 
vlogi. 

V pregled za izdelavo mnenja smo na spletni strani obcine prejeli naslednjo dokumentacijo: 

• Obcinski podrobni prostorski nacrt za obmocje Sv. Trojice na Vrhniki. Faza: izhodiSca. 
lzdelovalec: Delavnica d.o.o., Trzaska cesta 3a, 1360 Vrhnika; st.: 016/2019; datum: 
september 2019. 

Kot izhodisce za izdelavo mnenja smo uporabili naslednjo zakonodajo in kriterije: 
• 4. clen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju {Uradni list RS, st. 

72/06- urad no precisceno besedilo, 114/06- ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10- ZUPJS, 87/11, 
40/12 - ZUJF, 21/13 - ZUTD-A, 91/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 111/13 -
ZMEPIZ-1, 95/14- ZUJF-C, 47/15- ZZSDT, 61/17- ZUPS in 64/17- ZZDej-K) 

• Uredba o merilih za ocenjevanje verjetnosti pomembnejsih vplivov izvedbe plana, 
programa, nacrta ali drugega splosnega akta in njegovih sprememb na okolje v postopku 
celovite presoje vplivov na okolje, Ur.l. RS, st. 9/2009 

• Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, 
st. 51/14, 57/15 in 26/17) 

• Kriteriji za ugotavljanje sprejemljivosti planov s stalisca pristojnosti varovanja zdravja ljudi 
pred vplivi iz okolja v postopkih celovite presoje vplivov na okolje (Verzija 2), ki so objavljeni 
na spletni strani Ministrstva za zdravje {http://www.mz.gov.si/) 
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MNENJE 0 VERJETNOSTI POMEMBNEJSIH VPLIVOV PLANA: VERJETNI POMEMBNI VPLIVI NA 

ZDRAVJE IN POCUTJE UUDI 

1. ZNACILNOSTI PLANN 

Osnovni namen Obcinskega podrobnega prostorskega nacrta (OPPN) za obmocje Sv. Trojice na 
Vrhniki je prepoznati kvalitete na obmocju ter dolociti usmeritve za uporabo in razvoj tega kljucnega 
zelenega sistema za Vrhniko. 

Obmocje OPPN zajema hrib s cerkvijo Sv. Trojice, ki se nahaja severna ad mestnega sredisca Vrhnike. 
Obmocje OPPN meji na ulice Na klancu, Vas in Ticnica na juzni strani, na Robovo cesto na vzhodni 
strani, na ulico Pot na Kosace na severni strani ter na kmetijske in gozdne povrsine na severovzhodni 
strani. Obmocje obsega cca. 155 300 m2

• 

V OPN je obmocje doloceno za OPPN sestavljeno iz enot urejanja prostora: 

• CD- druga obmocja centralnih dejavnosti: VR_1353, 

• ZS- povrsine za oddih, rekreacijo in sport: VR_1767, 

• G- obmocja gozdov: VR_3427, VR_3428 in VR_2153. 

Za potrebe prostorskega nacrtovanje se obmocje razdeli na vee prostorskih oz. programskih 
obmocij (PE - prostorska enota), katerim se dolocajo enotni programi oz. izhodisca za posege v 
prostor: PE 1-Cankarjev gaj, PE 2- osrednje obmocje, PE 3- gozd, PE 4- robni pas in PE 5- vrtace. 

Pri umescanju nove poselitve v ze zazidljiva obmocja bo treba veliko pozornosti nameniti 
nekaterim omejitvenim dejavnikom, kat sta na primer vrtacast kraski svet na severn em delu 
naselja in specificen vodni rezim na obmocju Ljubljanskega barja. 

2. ZNACILNOSTI VPLIVOV IN OBMOCIJ, Kl BODO VERJETNO PRIZADETAZARADI VPLIVOV PLANA 

a) Znacilnosti vplivov 

Ocenjujemo, da izvedba obravnavanega plana OPPN za obmocje Sv. Trojice na Vrhniki v obliki in 
obsegu kat je to opisano v osnutku plana ne bo povzrocila pomembnejsih vplivov na okolje, ki bi 

lahko vplivali na zdravje ljudi. 

b) Znacilnosti obmocij, ki bode verjetno prizadeta 

Obmocij, ki bode verjetno prizadeta, nismo prepoznali. 

3. POMEN IN RANUIVOST OBMOCIJ, Kl BODO VERJETNO PRIZADETA 

Obmocij, ki bode verjetno prizadeta, nismo prepoznali. 

4. MNENJE 0 VERJETNEM POMEMBNEM VPLIVU NA ZDRAVJE IN POCUTJE UUDI 

Na podlagi podatkov navedenih v predlozeni dokumentaciji ocenjujemo, da izvedba plana OPPN za 
obmocje Sv. Trojice na Vrhniki v obliki in obsegu kat je to a pisano v izhodiscih plana, verjetno ne bo 
pomembno vplivala na zdravje in pocutje ljudi. 

OBRAZLOZITEV 

Rezultati preveritve plana glede na 

1 Povzeto po uvodoma citiranih izhodiscih. 
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• znacilnosti plana, 

• znacilnosti vplivov in obmocij, ki bode verjetno prizadeta zaradi vplivov plana ter 
• pomen in ranljivost obmocij, ki bode verjetno prizadeta 

in imajo lahko vpliv na zdravje in pocutje ljudi, so pokazali, da spremembe posameznih sestavin 
okolja (kakovost zunanjega zraka, obremenjenost okolja s hrupom, kakovost povrsinskih in 
podzemnih veda, oskrba s pitno vodo, ravnanje z odpadki, ravnanje s komunalnimi odpadnimi 
vodami, elektromagnetna sevanja, svetlobno onesnazevanje, tveganje za okoljsko nesreco z vecjimi 
posledicami za okolje) verjetno ne bode tolikSne, da bi lahko pomembneje vplivale na zdravje ljudi. 

5. POJASNILA V ZVEZI Z OCENJEVANJEM VPLIVOV NA ZDRAVJE UUDI 

lzhodisca, ki so bila uporabljena za izdelavo mnenja o vplivih na zdravje ljudi, so naslednja: 

• Odlocitve o sprejemljivosti vplivov na zdravje temeljijo na mejnih vrednostih za 
onesnazenost okolja, ki so dolocene z veljavno slovensko zakonodajo s podrocja okolja (npr. 
za onesnazenost zraka, hrup v naravnem in zivljenjskem okolju, kakovost pitne vade, itd) ter 
drugih nacionalnih predpisih s podrocja ravnanja z okoljem, ki dolocajo mejne vrednosti, 
pravila ravnanja in podobno (npr. predpisi s podrocja urejanja emisij v vade in zrak, ravnanje 
z odpadki, itd.). 

• 

• 

• 

V primeru presoje vpliva hrupa na zdravje in pocutje ljudi pri oceni smiselno upostevamo 
tudi smernice Svetovne zdravstvene organizacije iz leta 2018. 

V okviru izdelanega mnenja ocena »da izvedba plana/posega verjetno ne bo imela 
pomembnejsih vplivov na zdravje ljudi« pomeni, da stopnja tveganja za zdravje ljudi 
najverjetneje ne bo vecja, kat je zajeta v mejne vrednosti, ki so dolocene z okoljsko 
zakonoaajO. z okoljsko- -takonoaajoaolocene meJne_,_ vredno-sti -so- tudi~ stvar-politicne -- -
odlocitve in ne jamcijo popolne odsotnosti tveganja za zdravje ljudi. 
Pri izdelavi mnenja smo upostevali tudi, da bode izvajalci del in upravljavci posega v casu 
zivljenjske debe posega (gradnja, obratovanje, odstranitev) spostovali pripadajoco veljavno 
okoljsko zakonodajo in drugo pripadajoco zakonodajo, ki je namenjena varovanju zdravja 
ljudi. 

KONKRETNE SMERNICE 

Glede na znacilnosti plana, ki izhajajo iz uvodoma citirane dokumentacije, za plan OPPN za obmocje 
Sv. Trojice na Vrhniki podajamo naslednje konkretne smernice. 

1. KAKOVOST ZVOCNEGA OKOUA 

V okolju je poleg omejevanja hrupa izjemno pomembno ohranjanje naravne zvocne krajine in mirnih 
obmocij v urbanem okolju, ki so namenjena oddihu in sprostitvi prebivalcev. Za zelene povrsine naj 
se zato zagotovi tudi zvocno okolje, ki ni obremenjeno s hrupom. Smiselno naj se vanj umescajo 
aktivnosti, ki so lahko motece. lgrisca za otroke naj se umescajo taka, da otroska igra in hrup, ki ga 
otroci povzrocajo, ne bo motec v tern prostoru. Pripr:avijo naj s primerne, razgibane povrsine, dodajo 
naj se ozelenitve in vodna telesa (vodometi), ki bodo 1maskfr.ala nastali hrup. 

2. VAROVANJE VIROV PITNE VODE 

'_ 1:- ~ \ ' 
' •.., ' . : 

Zaradi deloma obcutljivega kraskega terena (vrt'~cast kr~ski .. svet) in specificnega vodnega rezima 
na obmocju Ljubljanskega barja je treba pri gradbenih delih in v casu obratovanja sprejeti vse 
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