
ukrepe za varovanje tal ter povrsinskih in podzemnih voda pred onesnazenjem zaradi zagotavljanja 
skladne in zdravstveno ustrezne pitne vade v zadostnih kolicinah ins tem varovanja zdravja ljudi. 

3. SVETLOBNO ONESNAZENJE 

Razsvetljava na obmocju OPPN naj se nacrtuje taka, da osvetljenost, ki bo stem povzrocena na oknih 
varovanih prostorov, ne bo presegala mejnih vrednosti, ki so za tovrstne prostore predpisane. 
Varovanje varovanih prostorov mora biti zagotovljeno v skladu s 17. clenom Uredbe o mejnih 
vrednostih svetlobnega onesnazevanja okolja (Ur. I. RS, st. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13). 

4. HIGIENSKA IN SANITARNO-TEHNICNA OPREMUENOST JAVNIH POVRSIN 

Nacrtuje naj se: 
• zasaditev, ki nudi naravno senco na povrsinah za dejavnosti na prostem (sprehajalne poti, 

mesta za pocitek, povrsine za igro), 

• ovire, ki preprecujejo dostop z motornimi vozili, motorji in kolesi razen na obmocja, kjer je 
to izrecno dopustno, 

• dostopnost do pitne vade s pitniki, 

• dostopnost do stranisc na obravnavanem obmocju ali v neposredni blizini, 

• namestitev kosev za odpadke. 

5. DOSTOPNOST ZA OSEBE Z ZMANJSANIMI ZMOZNOSTMI, STAREJSE IN OTROSKE VOZICKE 

Nacrtuje naj se: 

• ureditev javnih povrsin in infrastrukture brez arhitektonskih ovir za osebe z razlicnimi 
oblikami zmanjsanih zmoznosti, starejse in otroske vozicke, v najvecji mozni meri glede na 
znacilno topografijo obmocja OPPN, 

• mesta za pocitek (npr. klopi, igrala za otroke), 

• nizke dovolj siroke nedrsece plocnike, 

• druge tovrstne ukrepe. 

Pripravili: 

Andrej Ursie, univ. dipl. bioi. 
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ZADEVA: Konkretne naravovarstvene smernice za Občinski podrobni prostorski načrt za 
območje Sv. Trojice na Vrhniki 

Z vlogo št. 3505-3/2019(5-08) z dne 27.09.2019, prejeto dne 01.10.2019, ste naslovni zavod na podlagi 119. 
in 110. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in skladno s 97. in 98. členom Zakona o 
ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 - uradno prečiščeno besedilo, 61/06 - ZDru-1, 8/1 O- ZSKZ-8, 
46/14, 21/18- ZNOrg in 31/18, v nad ZON) zaprosili za konkretne naravovarstvene smernice za Občinski 
podrobni prostorski načrt za območje Sv. Trojice na Vrhniki (v nad. OPPN). 

Pri pripravi smernic smo upoštevali gradivo objavljeno na spletni strani Občine Vrhnika, ki obsega: 
Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Sv. Trojice na Vrhniki; 
Izhodišča za pripravo OPPN za območje Sv. Trojice na Vrhniki, št. 016/19, Delavnica d.o.o., Tržaška 
cesta 3a, 1360 Vrhnika, september 2019. 

Območje OPPN zajema hrib s cerkvijo Sv. Trojice, ki se nahaja severno od mestnega središča Vrhnike. 
Območje meji na ulice Na klancu, Vas in Tičnica na južni strani, na Robova cesto na vzhodni strani, na ulici 
Pot na Košace na severni strani ter na kmetijske in gozdne površine na severovzhodni strani. Območje 
sestavljajo enote urejanja prostora VR_1353 (CD), VR_1767 (ZS), VR_3427, VR_3428 in VR_2153 (G). 
Predmet načrtovanja je ureditev območja za namen rekreacije in preživljanja prostega časa v naravi, 
postavitev primerne urbane opreme, ureditev tematskih oz. učnih poti, postavitev skulptur ipd. 

OPPN je pripravljen na podlagi Občinskega prostorskega načrta za Občino Vrhnika (Uradni list RS, št. 
27/14, 50/14, 71/14, 92/14, 53, 15, 75/15, 9/17, 79/17in 12/18), za pripravo katerega je Zavod RS za varstvo 
narave, OE Ljubljana izdelal naravovarstvene smernice, v katerih je v skladu z ZON podana vsebina za 
področje ohranjanja narave tudi za območje predvidenega OPPN. 

Po pregledu predložene dokumentacije ugotavljamo, da se na območju, ki se ureja z obravnavanim OPPN 
nahaja zavarovano območje naravni spomenik Površine z dendrološko pomembnimi drevesi ob cerkvi Sv. 
Trojica (Odlok o razglasitvi dreves za dendrološke naravne spomenike, Uradni list RS, št. 20/95). Zavod RS 
za varstvo narave je z dopisom št. 3-V-745/2-0-16/HT z dne 08.12.2016 na podlagi 49. člena in v zvezi s 
163. členom ZON Občini Vrhnika predlagal spremembo akta o zavarovanju. Med drugimi je bil za izbris 
predlagan tudi naravni spomenik Površine z dendrološko pomembnimi drevesi ob cerkvi Sv. Trojica, ker 
območje nima statusa naravne vrednote saj drevesa ne izpolnjujejo kriterijev za naravno vrednoto. V tem 
primeru je tudi zavarovanje kot ukrep varstva naravnih vrednot brez ustrezne pravne podlage in je zato 
predlagano prenehanje zavarovanja. 

~ 



Na območju OPPN se nahaja tudi naravna vrednota Trojiško brezno - ident. št. 43572 (Pravilnik o določitvi 
in varstvu naravnih vrednot, Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10, 23/15 in 7/19 ter sklep št. 35600-
46/2017 z dne 16. 2. 2018), ki je po podatkih Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU (Kataster jam, 
marec 2017) uničeno oz. nedostopne. 

Glede na navedeno vas na osnovi petega odstavka 97. člena Zakona o ohranjanju narave obveščamo, da 
za pripravo obravnavanega prostorskega akta izdelava naravovarstvenih smernic ni potrebna. 
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ZAVOD za GOZDOVE 
SLOVENIJE 

Območna enota Ljubljana 

OBČINA VRHNIKA 
ODDELEK ZA PROSTOR 
Tržaška cesta 1 

1360 VRHNIKA 

št.: 3407-379/2019-3 
Datum: 28.10.2019 

Vaš znak: 3505-3/2019 (5-08) 

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana (dalje: Zavod) na osnovi vloge Občine Vrhnika 
ter na podlagi 119. člena in v povezavi s 11 O. členom v povezavi Zakona o urejanju prostora (ZUREP-
2; Uradni list RS, št. 61/17) , v zadevi pridobitve smernic k osnutku Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta (dalje: OPPN), izdaja naslednje 

SMERNICE ZA PRIPRAVO OPPN ZA OBMOČJE SV. TROJICE NA VRHNIKI 

Pri pripravi predloga OPPN za območje Sv. Trojice na Vrhniki naj se upoštevajo naslednje smern ice in 
usmeritve za zmanjšanje posledic vpliva posega na gozd in funkcije gozda: 

1. Poseganje v območje varovalnih gozdov, ki ni povezano z gospodarjenjem (npr. sečnjo in 
spravilom drevja) je dovoljeno na podlagi predhodno pridobljenega dovoljenja s strani Ministrstva 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (9. člen Uredbe o varovalnih gozdovih in gozdovih s 
posebnim namenom). Dopustna je ureditev obstoječih sprehajalnih poti, postavitev urbane 
opreme, vadbenih objektov za šport in rekreacijo v naravi, ... 

2. Posegi morajo biti izvedeni tako, da ne bo povzročena škoda na gozdnih zemljiščih (na gozdnem 
robu , gozdnih tleh in gozdnih prometnicah). Izvajalec gradbenih del mora med gradnjo oziroma pri 
izvajanju vseh posegov v območju urejanja, zavarovati vegetacijo sosednjega gozda pred 
poškodbami. 

3. Investitor načrtovanih prostorskih ureditev mora zagotoviti, da se pogoj i za gospodarjenje in dostop 
do sosednjih gozdnih zemljišč, z običajno kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo ter kamioni, po 
izvedenih posegih ne bodo poslabšali (Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 - ZON, 
67/02, 110/02- ZG0-1, 115/06- ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13- ZDavNepr, 17/14, 
24/15, 9/16- ZGGLRS in 77/16, dalje: ZG), 5. člen) . Vse obstoječe dostope in dovoze do gozda je 
potrebno ohraniti oziroma jih v primeru ukinitve nadomestiti z novimi. Morebitna ukinitev obstoječih 
dostopnih prometnic je možna šele po izgradnji ustreznih nadomestnih prometnic, prek katerih bo 
omogočeno neovirano in varno spravilo in prevoz gozdnih lesnih sortimentov. 

4. Vzdolž poti , ki potekajo skozi gozd oz. po robu gozda je priporočljivo odstraniti nevitalno, 
poškodovano, nagnjeno ali drugo ogrožajoče gozdno drevje, ki bi se lahko podrlo na poti ter vso 
odraslo drevje pri katerem bi pri gradnji prišlo do večjih poškodb koreninskega sistema. 

5. Predlagamo, da se na gozdni vzpetini izvede vedutno sečnjo , s katero bodo omogočeni pogled i na 
vrh Sv. Trojice iz doline. Prav tako se naj vedutno sečnjo izvede ob cerkvi in posledično omogoči 
razgled v vse smeri. 

6. Drevje, predvideno za posek, je potrebno v skladu s 1. členom Pravilnika o izvajanju sečnje, 
ravnanju s sečnimi ostanki , spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov (Uradni list RS, št. 

Tržaška cesta 2, 1000 LJUBLJANA 
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55/94, 95/04, 110/08, 83/13; v nadaljevanju Pravilnik) predhodno označiti. Pred pričetkom del se 
obvesti pooblaščenega delavca Zavoda za gozdove Slovenije, KE Vrhnika, Vrtnarija 11 , 1360 
Vrhnika; tel. : 01 75 56 153, 041 657 215, ki zagotovi označitev in evidenco dreves. 

7. Posek gozdnega drevja se lahko izvede šele po pridobitvi soglasij lastnikov parcel. 

8. Pri poseku in spravilu lesa se mora upoštevati določila Pravilnika o izvajanju sečnje , ravnanju s 
sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov (Uradni list RS, št. 55/94, 95/04, 
110/08 in 83/13; dalje Pravilnik) in Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list 
RS, št. 4/06; dalje Uredba) 

a) čas sečnje in spravila je treba prilagoditi biološkemu utripu gozda. če je le mogoče, naj se 
sečnja opravi zunaj vegetacijske dobe oziroma v času, ko se najmanj vznemirjajo prosto 
živeče živali, tako, da ptic ne bo motilo pri gnezdenju, drugih živali pa pri paritvi in vzreji 
mladičev- torej ne v času od 1. marca do 30. junija. 

b) Gozdni lesni sortimenti se morajo spravljati tako, da se ne poškodujejo pomladek, drevje, 
gozdna tla, gozdne vlake, poti in ceste ter da se ne poslabša režim odtoka voda v večji meri, 
kot je to neizogibno. Takoj po končanem spravilu je treba sanirati poškodbe na pomladku in 
drevju ter odpraviti poškodbe na gozdnih tleh ter gozdnih vlakah, poteh, stezah in cestah ter 
vzpostaviti čim ugodnejši režim odtoka vode (7. člen Pravilnika). 

c) Sečišče se mora urediti takoj po poseku drevja in spravilu gozdnih lesnih sortimentov, 
najpozneje pa v dveh mesecih po začetku sečnje , razen če z drugimi predpisi ali odločbo 
Zavoda za gozdove Slovenije ni določen krajši rok (10. člen Praviln ika). 

d) V gozdu je prepovedano kuriti , razen na urejenih kuriščih in zaradi zatiranja podlubnikov (6. 
člen Uredbe). 

9. Pri morebitnih novih zasaditvah v sklopu urejanja območja OPPN, oziroma pri hortikulturnih 
ureditvah območja s saditvijo drevnin in zeli, je treba upoštevati omejitve vnosa rastlin, rastlinskih 
proizvodov in nadzorovanih predmetov, s katerimi se lahko prenašajo škodljivi organizmi, ki 
pomenijo nevarnost za zdravstveno varstvo rastlin (15. člen Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin 
- ZZVR-1-UPB2, Uradni list RS, št. 62/07, 36/10, 40-14-ZIN-B). Z namenom preprečitve širjenja 
tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst v gozdno okolje, teh ni dopustno uporabljati. Upoštevan naj bo 
izbor avtohtonih drevesnih in grmovnih vrst, ki so prilagojene rastiščnim razmeram, so nezahtevne 
glede rastiščnih pogojev in imajo obenem veliko življenjsko moč. 

1 O. Izvajalec del oziroma investitor mora prevzeti odgovornost in izvajati ukrepe za preprečevanje 
širjenja tujerodnih invazivnih vrst na sosednja gozdna zemljišča. Tujerodne invazivne vrste rastlin, 
ki bi se lahko pojavile na degradiranih površinah zaradi gradnje, je treba redno odstranjevati tako v 
času gradnje kot po izvedbi posega. 

11 . Odlaganje morebitnih viškov odkopane zemljine, gradbenih odpadkov in gradbenega materiala v 
gozdu ni dovoljeno (18. člen ZG). Prav tako ni dovoljeno razprostiranje morebitn ih viškov odkopane 

12. čas izvedbenih del v območju gozda naj se prilagodi tako, da ne bo motilo ptic pri gnezdenju, 
drugih živali pa pri paritvi in vzreji mladičev - zlasti v času od 1. marca do 30. junija. Vsa hrupna 
dela se naj opravijo od julija do decembra. 

Obrazložitev: 

Občina Vrhnika je dne 2.10.2019 pozvala Zavod, pristojnega za urejanje prostora na področju 

gozdarstva, naj poda smernice za izdelavo OPPN za območje Sv. Trojice na Vrhniki. V vlogi je bil 
naveden dostop do gradiva oz. izhodišč za pripravo OPPN (št. načrta: 016/2019) na spletni strani 
Občine Vrhnika, ki jih je izdelalo podjetje Delavnica d.o.o., Tržaška cesta 3a, 1360 Vrhnika , september 
2019. 

Po preučitvi dokumentacije in na podlagi Gozdnogospodarskega načrta za Gozdnogospodarsko enoto 
Vrhnika (2017 -2026) je bilo ugotovljeno naslednje: 

Ureditveno območje OPPN zajema v hrib s cerkvijo Sv. Trojice, ki se nahaja severno od mestnega 
središča Vrhnike in med drugim predstavlja zelo pomembno rekreacijsko območje . Ureditveno 
območje na jugu in vzhodu obroblja pozidava prostostoječih hiš, na severu pa se gozdne in 
kmetijske površine nadaljujejo v smeri proti Stari Vrhniki. Celotno območje OPPN meri pribl. 15,53 
ha. 
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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. 

Iz gozdnogospodarskega načrta izhaja, da so na osrednjem delu območja , ki se ureja z OPPN, 
gozdovi, ki so uvrščeni v ureditveno enoto 838368. Gozdovi imajo evidentirane množico ekoloških 
in socialnih funkcij s poudarjenostjo na 1. stopnji (varovanje gozdnih zemljišč in sestojev, 
hidrološka, biotopska, varovanje kulturne dediščine in drugih vrednot okolja, estetska, klimatska, 
higijensko-zdravstvena), ki določajo gospodarjenje z gozdom. Pomen funkcij je natančneje 
opredeljen v 22. členu Pravilnika o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo 
(Uradni list RS, št. 91/10). 

Zaradi izjemno poudarjene varovalne funkcije so bili gozdovi na severnem pobočju Sv. Troj ice 
razglašeni za varovalni gozd s šifro 04312 (Uredba o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim 
namenom; Uradni list RS, Uradni list RS, št. 88/05, 56/07, 29/09, 91/10, 1/13 in 39/1 5). Površina 
varovalnega gozda, ki zajema zemljišča s pare. št. 2285/3, 2262/1, 2311 , 2284, 2313, 2438, .. vse 
k.o. Vrhnika, je pribl. 2,88 ha. 

V območju gozda, v enoti urejanja z oznakami VR_3427, VR_3428 (podrobnejša namenska raba: 
G) je predvideno, da se območje uredi enovito kot območje rekreacije v naravi. Ohranja se javne 
prehode med objekti od Stare ceste do Sv. Trojice. Večji posegi v gozdu niso predvideni 

Smernice se izdajajo na podlagi ZUREP-2 pri postopku priprave OPPN. K pripravljenemu predlogu 
zadevnega prostorskega akta je potrebno pridobiti mnenje Zavoda. 

Pripravila: 

mag. Viktor MIKLAVČIČ 

=Z~Ijh 

V VEDNOST: 
• Občina Vrhnika (prostor.obcina@vrhnika.si) 
• ZGS, KE Vrhnika (ke.vrhnika@zqs.gov.si) 
• MKGP, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (gp.mkgp@gov.si; marjetka.jost@gov.si) 
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Elektro Ljubljana podjelje za distribucijo električne energije. d. d. 

Slovenska cesta 56. Sl-1000 Ljubljana 

ELEKTRO LJUBLJANA d.d. za distribucijskega operaterja na osnovi 465. člena Energetskega zakona 
(Ur.l. RS, št.17/14, 81/15) in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur.l. RS, št. 33/07 in 57/12) ter 
na podlagi vloge št. 3505-3/2019 (5/08) z dne 03.10. 2019 izdaja 

OBČINA VRHNIKA 
TRŽAŠKA CESTA 1 

1360 VRHNIKA 

I. UVODNE UGOTOVITVE 

Prvo mnenje se izdajajo 

SMERNICE K OPPN ŠT.: 2666 

k dokumentaciji: OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA OBMOČJE SV. TROJICE NA 
VRHNIKI, št. projekta 016/2019, september 2019, izdelovalca: Delavnica d.o.o., 
Tržaška cesta 3a, 1360 Vrhnika 

Za objekt: KULTURNI IN TURISTIČNI OBJEKTI 
Naročnik: OBČINA VRHNIKA, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika 
Pripravljalec: OBČINA VRHNIKA, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika 
Kraj in občina posega v prostor: Vrhnika, Vrhnika 
Kat. občina, parcelne št: Vrhnika, po situaciji 
Ocenjena priključna moč območja: Predvidena priključna moč novih objektov- ni podatkov. 

II. POTEK OBSTOJEČEGA EL. ENERGETSKEGA OMREŽJA 

1. Preko obravnavanega območja je izveden podzemni NN vod iz transformatorske postaje (TP) 
VRHNIKA-DELAVSKO NASELJE in nadzemni SN vod DV 20KV VRHNIKA VODOVOD (priloga). 

2. Informativni potek naših vodov na širšem območju je razviden iz priloge. Podrobne informacije 
o omenjenih obstoječih vodih in napravah na obravnavanem območju si pridobite v oddelku za 
obratovalno dokumentacijo na DE Ljubljana okolica, kontakt: dokurnentacijaDELO@elektro
ljubljana.si. 

3. V primeru posega v prostor je pred pričetkom potrebno v pristojnem nadzorništvu Vrhnika 
naročiti zakoličbo, urnike in ustrezno mehansko zaščito naših vodov in naprav, kjer je to 
potrebno in zagotoviti nadzor pri vseh gradbenih delih v bližini elektroenergetskih vodov in 
naprav s strani upravljavca distribucijskega omrežja, kar mora biti zajeto v varnostnem načrtu. 

oo 386 (0)1 230 40 oo 
info@eleklro·ljubljana.si 

Matična številka 5227992000 Davčna številka $ 149977725 Osnovni kapilal l63,412,977.80 € 
Šl. vpisa 1/09124/00, Okrožno sodišče Ljubljana Predsednik nadzornega sveta mag. Andrej Šušteršič 
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f,.. Elektro Ljubljana podjetje za distribucijo električne energije, d . d. 
Slovenska cesta 56, Sl-1000 Ljubljana 
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III. TEHNIČNI POGOJ 

1. Predviden poseg v prostor znotraj varovalnega pasu obstoječih elektroenergetskih vodov 
oziroma objektov, ki so v lasti in upravljanju Elektro Ljubljana d.d., je možen pod pogoji, da se 
zagotovi ustrezna električna in mehanska zaščita oziroma po potrebi umik EE vodov skladno s 
tehničnimi normativi in standardi ter veljavno tipizacijo podjetja Elektro Ljubljana d.d. Pri tem 
je potrebno upoštevati zahteve Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter 
opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Ur.l. RS, št. 
101/2010). Posebno pozornost je potrebno posvetiti mehanskim zaščitam zemeljskih vodov na 
odsekih, ki bodo potekali pod povoznimi površinami. 

2. Vsi predvideni zemeljski vodi, ki bodo potekali pod povoznimi površinami oziroma bodo križali 
komunalne vode se uvlečejo v njim namenjeno kabelsko kanalizacijo s kabelskimi jaški 
ustreznih dimenzij. 

IV. OSTALI POGOJI 

1. V primeru gradnje novih objektov je potrebno po izdaji gradbenega dovoljenja in pred 
priključitvijo objekta na distribucijsko omrežje v skladu z 71. členom Energetskega zakona (Ur.l. 
RS št. 27/07, 70/08, 22/10, 10/12) in 4. členom Splošnih pogojih za dobavo in odjem električne 
energije (Ur.l.RS št. 126/07) pridobiti soglasje za priključitev za objekt, v katerem bodo natančno 
določeni tehnični pogoji in parametri priklepa objektov na predmetno EE infrastrukturo. 

2. V primeru, da je gradnja načrtovanih objektov pogojena s predhodno preureditvijo, prestavitvijo 
oz. nadomestitvijo obstoječe elektroenergetske infrastrukture, ki je v lasti Elektra Ljubljana, je 
investitor dolžan naročiti izvedbo in plačati vse stroške morebitne prestavitve ali predelave 
elektroenergetske infrastrukture, ki jih povzroča z omenjeno gradnjo. Funkcija prestavljene, 
preurejene in nadomeščene elektroenergetske infrastrukture tudi po izvedbi ostane enaka in kot 
taka ostane v lasti distributerja Elektro Ljubljana. Elektro Ljubljana si pridružuje pravico, da na 
račun investitorja opravi vsa dela, ki predstavljajo prestavitev, preureditev oz. nadomestitev 
obstoječe elektroenergetske infrastrukture. Vsa medsebojna razmerja o načinu financiranja in 
izvedbi prestavitev, preureditev oz. nadomestitev elektroenergetske infrastrukture investitor in 
Elektro Ljubljana dogovorita v posebni pogodbi. 

3. Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od poteka tras in lokacije naprav elektroenergetske 
infrastrukture, če so pridobljene rešitve, ki so primernejše s tehničnega vidika in njihove 
prostorske umestitve. Variantna rešitev mora biti usklajena z upravljavcem distribucijskega 
omrežja - podjetjem Elektro Ljubljana d.d. 

4. Elektroenergetska infrastruktura v lasti upravljavca distribucijskega omrežja, ki je predvidena 
za demontažo se odstrani šele po izgradnji ustrezne nadomestne elektroenergetske 
infrastrukture ter po podpisu pogodbe med investitorjem in upravljavcem distribucijskega 
omrežja o predaji le te v osnovna sredstva upravljavca distribucijskega omrežja. 

s. Priporočamo, da v izogib kasnejšim popravkom soglasij in projektne dokumentacije, investitor 
že pred začetkom projektiranja pridobi dokazila o pravici graditi. 

6. V fazi pridobivanja 'dokazila o pravici graditi' ali lastninske, druge stvarne oziroma obligacijske 
pravice, morajo biti pridobljene overjene tripartitne služnostne pogodbe z lastniki zemljišč, kjer 
bo navedeno, da ima Elektro Ljubljana d.d. pravico vpisa služnostne pravice gradnje in 
vzdrževanja omenjene infrastrukture v zemljiško knjigo. 

7. Najmanj 8 dni pred pričetkom del je potrebno zagotoviti nadzor nad izvedbo del s strani 
upravljavca elektroenergetskega omrežja. Investitor posameznega objekta nosi odgovornost za 
časovno usklajenost izvedbe vseh potrebnih del. 

8. V kolikor izvajalec zemeljskih gradbenih del med izvedbo naleti na nepričakovane 
elektroenergetske vode je dolžan o tem takoj obvestiti pristojno nadzorništvo podjetja Elektro 
Ljubljana d.d. 
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Elektro Ljubljana podjetje za distribucijo elek trične energije, d. d. 

Slovenska cesta 56. Sl-1 000 Ljubljana 

9. Vlagatelj si mora k predlogu podrobnega prostorskega načrta pridobiti naše mnenje. 
10. Smernice k podrobnem prostorskem načrtu prenehajo veljati z dnem prenehanja veljavnosti 

predmetnega prostorskega akta. 

V. FINANČNI POGOJI 

1. Investitor objektov je dolžan naročiti in plačati vse stroške morebitne prestavitve ali predelave 
elektroenergetske infrastrukture, ki jih povzročajo z gradnjo obravnavano v predmetnem 
prostorskem aktu. 

2 . Investitor objektov nosi vse stroške priključitve posameznega objekta na distribucijsko 
elektroenergetsko omrežje, ki so zajeti v predmetnem prostorskem aktu, skladno s temi 
smernicami in izdanimi soglasji za priključitev. 

Datum: 06.11.2019 

Direktor za DE Ljubljana okolica: 
Iztok Bartol, univ.dipl.el.inž. 

Priloga: 
Elektroenergetsko omrežje na območju OPPN (priloga) 

V vednost: 
nadzorništvo VRHNIKA 
ORDO 

- Arhiv 



Elektro Ljubljana 
Podjetje za distribucijo električne energije. d.d. 
Slovensko cesto 56, 1000 Ljubljano 

DE Ljubljana okolica 

Elektroenergetski vodi 
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Dostopovna omrežja, Operativa 
TKO osrednja Slovenija 
Stegne 19, 1000 Ljubljana telekom .... 

CINA VRHNI A 
OBČINSKA UPRAVA 

1 1 -10- 2019 ~~o? j 
atevilka zadeve: u Prejeto: 

111 111111 11111 11111111111111111 
09292019100800224 

OBCINA VRHNIKA 
TRžASKA 1 

1360 VRHNIKA 

številka: 
Vaš znak: vloga 
Datum: 8.10.2019 

Zadeva: Smernice, pogoji k OPPN ZA OBMOCJE SV. TROJICE NA 
VRHNIKI 

Vredn.: 

Na podlagi: 30., 34., 47., 51 , 58., 61 in 70. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt, ZPNačrt-A 
(Uradni list RS, št 33/07, 108/09), 9., 10., 12., 13. in 16. člena Zakona o elektronskih komunikacijah -
ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/2012) in Pravilnika o delu komisije za pregled projektne dokumentacije 
(Uradno glasilo Telekoma Slovenije št. 3/04), ter vloge vlagatelja vam izdajamo smernice, pogoje k 
OPPN ZA OBMOČJE SV TROJICE NA VRHNIKI. 

1. Pri vseh posegih v prostor je potrebno upoštevati trase obstoječega TK omrežja in predhodno pridobiti 
soglasje Telekoma Slovenije d.d k projektnim rešitvam. 
2. Obstoječe TK omrežje glede na pozidavo je potrebno ustrezno zaščititi ali prestaviti na osnovi 
projektne rešitve. Pri projektni rešitvi upoštevati izgradnjo kabelske kanalizacije do priklučne točke 
obstoječe KK in kablov. Stroške ogleda, izdelave projekta zaščite in prestavitve TK omrežja, zakoličbe, 
zaščite in prestavitve TK omrežja, ter nadzora krije investitor gradnje na določenem območju. Prav tako 
bremenijo investitorja tudi stroški odprave napak,ki bi nastale zaradi del na omenjenem objektu, kakor 
tudi stroški zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali. 
3. Vsa dela v zvezi z zaščito in prestavitvami tangiranih TK kablov izvede Telekom Slovenije, d.d. 
(ogledi,izdelava tehničnih rešitev in projektov, zakoličbe, izvedba del in dokumentiranje izvedenih del) 
4. Potrebno je izdelati PGD/PZI zaščite oz. morebitne prestavitve obstoječega TK omrežja Telekoma in 
projekt PGD/PZI TK priključka za predvideno novogradnjo. 
Kontaktna oseba Telekoma Slovenije d.d.: 

-Leopold Strajnar, tel.: 01 500 6534 

Lep pozdrav! 

Postopek vodil: 

Matevž Perko 

V vednost: naslov, arhiv 

Žig Vodja TKO osrednja 
Slovenija: 

Igor Kern 

A TelakomSI~ 
- lB7 il4 

Telekom Slovenije, d.d. Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, tel .: +386 1 234 10 OO, www.telekom si 
Viol:la ~t>;vllk<t l/2•~G2LIICQ m'J {•)no sodište v ljub!Jani, J~nom !(ap, ta! 'C_7?! 720 GC•I3:1 [UR. Ma·icna ~teJit~a JOJQ018, ·d,~nt•fll<tcljsk:t ~tcvi!~;a .:a CDV ~.t90~L /Ji.! 
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Občina Vrhnika 
Tržaška cesta 1 

1360 Vrhnika 

Javno podjetje Komunalna padjet;je Vrhnika1 d.a.a. 
tel.: 01 750 29 64 

Pat: na Tbjnlce 40 

soglasja@kpv.si 

1360 Vrhnika 
IMNW.kpv.si 

Štev.: 922·0096/2019·2 
Vloga št.: 3505-3/2019 (5-08) 

Datt.J rrt: 8;10.2019, 

Investitor: Občina Vrhnika · Tržaška cesta 1 · 1360 Vrhnika 
Vlagatelj: 

Objekt: OPPN za območje Sv. Trojice na Vrhniki 
Lokacija: Vrhnika Občina: Vrhnika 
Pare. št.: po situaciji Katastrska občina: Vrhnika 

Na osnovi Pravilnika o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakam do 
vključno 16 bar (Uradni list RS, št. 26/02, 54/02 in 17/14- EZ-1), Pravilnika o tehnični izvedbi vodovodnih objektov in naprav 
centralnega vodovoda v občini Vrhnika, Log - Dragomer in Borovnica , Pravilnika o tehnični izvedbi in uporabi javnega 
kanalizacijskega sistema v občinah Vrhnika, Borovnica in Log-Dragomer (april 2008), Tehničnih zahtev za graditev glavnih in 
priključnih plinovodov ter notranjih plinskih napeljav JP KPV, d.o.o. z dne 6.7.2012, Splošnih pogojev za dobavo in odjem 
zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 6/09), Sistemskih 
obratovalnih navodil za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografsko območje Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 
30/07) , Odloka o ustanovitvi in organiziranju Javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o. (Uradni list RS, št. 
100/13, 44/16), Odloka o ravnanju z odpadki v Občinah Borovnica, Log- Dragomer in Vrhnika (Uradni list RS, št. 100/13 in 
Naš časopis 411/2013), Odloka o oskrbi s pitno vodo v občini Vrhnika (Naš časopis 413/14), Odloka o odvajanju in čiščenju 
odpadnih in padavinskih voda na področju občine Vrhnika (Naš časopis št. 413/14), Odloka o načinu izvajanja izbirne 
gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina v Občini Vrhnika (Naš časopis 339/07, 389/11 ), Odloka o 
gospodarskih javnih službah v občini Vrhnika (Uradni list RS, št. 71/95) Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o. 
izdaja: 

Smernice 

Gradnja je možna ob upoštevanju naslednjih pogojev: 

Zbiranje komunalnih odpadkov 
• Posebnih zahtev v zvezi z zbiranjem komunalnih odpadkov ni. 

Odvajanje odpadne in meteorne vode 
• Nimamo posebnih pogojev, ker na območju Sv. Trojice ni javnega kanalizacijskega 

omrežja. 

Javna razsvetljava 
• Upoštevati je potrebno že obstoječo javno razsvetljavo. Na pare št. *53/1, k.o. Vrhnika 

katera osvetljuje cerkev je v zemljini položen kabel PPOO 4x16mm2 z postavljenimi 
svetilkami. 

• Predhodno mora investitor izvesti označbo trase, katero zaprosi na podjetju JP KPV. d.o.o., 
Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika, podatke se pridobi pri ga. Damjani Žužek. 

• Vso nastalo škodo z izvedbo krije investitor. 

Oskrba s pitno vodo 
• Na lokaciji parcele št. 2285/3, k.o. Vrhnika poteka javni primarni vodovod, ki je povezan z 

vodohranom Sv. Trojica. Nad javnim vodovodom niso dovoljeni gradbeni posegi, dodaten 
nasip ali odvoz materiala nad cevovodom, gradnja ograj, podpornih zidov in ostalih 
komunalnih vodov. 

471/2019 
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• Predhodno mora investitor izvesti označbo trase, katero zaprosi na podjetju JP KPV. d.o.o. , 
Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika, podatke se pridobi pri ga. Damjani Žužek. 

• Vso nastalo škodo z izvedbo krije investitor. 

Oskrba s plinom 
• Nimamo posebnih pogojev, ker na območju ni javnega plinskega omrežja. 

Obrazložitev 

Vlagatelj Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, je dne 2.1 0.2019, vložila zahtevo za izdajo 
projektnih pogojev za izdelavo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja v postopku 
novogradnje objekta 'OPPN za območje Sv. Trojice na Vrhniki' na nepremičnini pare. št.: po situaciji, 
K.O. Vrhnika (v nadaljevanju: zahteva). K zahtevi je vlagatelj priložil načrt št.: 016/2019, september 
2019. 

Smernice so podlaga za izdelavo prostorskega akta. Po javni razgrnitvi mora pripravljalec 
dokumentacije pozvati pristojnega nosilca urejanja, da poda mnenje. Vlogo za mnenje je treba vložiti na 
isti organ, ki je dolocil smernice, to se bo lahko izdelalo le, če bo prostorski akt, ki ga je potrebno priložiti 
k vlogi za izdajo mnenja, izdelan skladno s smernicami. 

Vročit : 
- Občina Vrhnika, osebno 

471/2019 



~ 
OBČINA VRHNIKA 
OBČINSKA UPRAVA 

Številka: 3505-6/2019- 1 (6-08) 
Datum: 16. 10. 2019 

OBČINA VRHNIKA 
ODDELEK ZA PROSTOR 
TRžAŠKA CESTA 1 

1360 VRHNIKA 

ODDELEK ZA 
OKOLJE IN KOMUNALO 

Tržaška cesta 1,1360 VRHNIKA 
tel.: 01/7555-440, fax: 01/7551-555 
e-pošta: obcina. vrhnika@vrhnika.si 

(t:l OBČINA VRHNIKA 
~OBČINSKA UPRAVA 

Sig .z.: 

Prejeto: 1 6 -10- 2019 f -0~ 
1-------------t Pril.: / 

Številka zadeve: 
Vredn : / 

Na podlagi četrte alineje prvega odstavka 39. člena Zakon o urejanju prostora (Uradni list 
RS, št. 61/17) in osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Sv. 
Trojice na Vrhniki izdajamo naslednje 

SMERNICE 

za nadaljnjo pripravo prostorskega akta, ki jih je potrebno upoštevati: 

• Izdelati se mora natančen Načrt parcelacije, ker trenutna parcelacije ne 
izkazuje dejanskega stanja. 
• V Načrt parcelacije se mora vključiti posebna parcela za vodohran Trojica, ki 
naj bo usklajena z upravljalcem komunalne infrastrukture (JP KPV d. o. o.). 
• V Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Sv, Trojice 
na Vrhniki se vključi določilo: "Dovoljenja je gradnje nove gospodarske javne 
infrastrukture, za katero trase še niso načrtovane oziroma so v fazi načrtovanja.". 
• Pri načrtovanju je potrebno upoštevati vse veljavne področne občinske in 
državne predpise. 

Prijazno vas pozdravljamo! 

Postopek~! : 
mag . Kat · rhovec 
svetoval kolje in komunalo 

Vročiti: 
Naslovnik - osebna vročitev . 

Vložiti v: 
v spis, tu 

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 
OBČINSKA UPRAVA 

Številka: 3505-7/2009-39 (3-01) 
Datum: 10. 10. 2019 

Občina Vrhnika 
Oddelek za prostor 
Tržaška c. 1 

1360 Vrhnika 

ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
IN GOSPODARSTVO 

Tržaška cesta 1,1360 VRHNIKA 
tel.: 01/7555-420, fax: 01/7505-158 

e-pošta: druzbene.obcina@vrhnika.si 

Zadeva: SMERNICE ZA OPPN ZA OBMOČJE SV. TROJICE NA VRHNIKI 

Na podlagi poziva Občine Vrhnika, Oddelka za prostor, prejetega dne 1. 10.2019 in v skladu 
z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) podajamo smernice za načrtovanje 
OPPN za območje Sv. Trojice na Vrhniki: 

Glede na lego in zgodovino ima območje velik pomen za turizem Vrhnike, zato je 
potrebno kljub dejstvu, da za območje trenutno še ne obstajajo konkretni načrti za 
ureditev, v skladu s Strategijo razvoja turizma v občini Vrhnika (2015) pri načrtovanju 
OPPN v čim večji dopustiti urejanje turistične infrastrukture. 
V skladu s Strategijo razvoja občine Vrhnika za obdobje 2006-2020 in ob upoštevanju 
velikega deleža območja, ki ga predstavljajo kmetijske površine, je potrebno dopustiti 
razvoj kmetijstva na območju, vključno z uvajanjem novih dejavnosti, ki se že 
razvijajo na območju (npr. inkluzivni park). 
Strategija razvoja občine Vrhnika za obdobje 2006-2020 med ukrepi poudarja tudi 
pomembnost infrastrukture za rekreacijo kot enega od ključnih dejavnikov za 
kakovost življenja občanov in pri tem med območji z rekreacijskim značajem na 
prvem mestu navaja območje Sv. Trojice. Glede na to je potrebno zagotoviti možnosti 
razvoja območja z urejanjem infrastrukture za rekreacijo. 
V načrtovanje je potrebno vključiti oz. ohraniti sodelovanje z vsaj dvema ključnima 
akterjema turizma na Vrhniki - Zavodom Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem 
Vrhnika in Turističnim društvom Blagajana, ki je hkrati tudi lastnik enega od najbolj 
izpostavljenih delov območja. 

Lep pozdrav! 
vodja oddelka 

mag. Matej ČERNETIČ 

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 
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5.2 Obrazložitev skladnosti s smernicami in mnenji 
 
 
1 Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko 

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

 

izvleček skladnost 
Ministrstvo nima konkretnih smernic s področja obrambe. / 

 
 
 

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

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

izvleček skladnost 
Ministrstvo glede na ureditve, predvidene s prostorskim aktom, za 
pripravo OPPN za območje Sv. Trojice na Vrhniki nima konkretnih 
smernic. 

/ 

 
 
 

3 Ministrstvo za kulturo 
Maistrova 10, 1000 Ljubljana 

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

izvleček skladnost 
Na območju urejanja ter v območju vplivov novih posegov na okolje se 
nahajajo naslednje enote nepremične kulturne dediščine: 
- 844: Vrhnika - Arheološko najdišče Nauportus 
- 843: Vrhnika - Trško jedro na stavbna dediščina 
- 845: Vrhnika- Cerkev svete Trojice 
- 23363 Vrhnika - Vodohran na sv. Trojici 
- 23361 Vrhnika - Spomenik Ivanu Grudnu na sv. Trojici 
 
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, usmerjevalni stebriči) in jo smiselno 
združevati ter zanjo predvideti smiselne/primerne lokacije. Ob tem naj 
se upošteva obstoječe enote kulturne dediščine in naravne danosti. 
Umeščanje nove urbane opreme ni dovoljeno v neposredni bližini 
objektov kulturne dediščine (npr.: obstoječi koš za smeti je na 
neustrezni lokaciji neposredno ob kapelici). Pri načrtovanju 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: 

 
 
Območja oz. enote nepremične kulturne dediščine so 
prikazane v grafičnem delu OPPN. 
 
 
 
 
 
 
Osnovni namen prostorskih rešitev OPPN temelji na 
analizi in prepoznanju obstoječih prostorskih kvalitet 
(kulturna krajina, vrtače, odprti, gozdni prostor) in na 
izčiščenju in ohranjanju le-teh ter vzdrževanju in 
obnavljanju kulturne krajine v današnjem času. 
 
OPPN zahteva poenotenje urbane opreme ter določa 
dopustne lokacije le-te, z namenom ohranjanja 
pretežno zelenega karakterja območja. 
 
Nove ureditve so dopuščene samo na pazljivo izbranih 
lokacijah, tako da dopolnjujejo obstoječe kvalitete, da z 
njimi ne tekmujejo. Obstoječi koši za smeti se 
odstranijo, locirajo se zgolj na vstopnih točka na 
obrobju območja. Primarni material vseh ureditev je 
les. 
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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. 
 
PE 1 -Cankarjev gaj: 
Predstavlja območje z glavno povezavo med mestom in prostorsko 
dominanto - cerkvijo Sv. Trojice, ki je programsko 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 je 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 splošnimi  smernicami. 
Možna je umestitev zunanje rekreativne/športne opreme v skladu s 
splošnimi smernicami. 
 
PE 3- gozd: 
Navedeno, da se omogoča klasično gozdarsko rabo z eventualnimi 
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 

Zahteva se bo vgradila v ustrezni člen odloka. 
 
 
 
 
 
Cerkev ter ureditev primarnega dostopa je v 
primarnem fokusu urejanja tega prostora.  
Z OPPN je določeno, da se pot skozi Cankarjev gaj 
zlasti vzdržuje, ureja in opremlja.  
 
 
Na območju Cankarjevega gaja so predvidene in v 
grafičnem delu določene dopustne lokacije za urbano 
opremo oz. sorodne ureditve. Vse objekte (klopi, koše 
za smeti, smerokaze), ki niso določeni v grafičnem 
delu se odstrani. 
 
V trenutnem predlogu so dopustne postavitve 
plastik (skulptur) zgolj v prostorsko omejenem 
območju neposredno pred kapelicami. Z namenom 
osmisliti kapelice, ki so bile vedno prostor (tudi) 
umetnosti, pa so danes prazne oz. predstavljajo 
zgolj okvir. Drugi objekti (razen urbane opreme) se v 
ta prostor ne umeščajo. 
 
Historična analiza je pokazala, da je bilo območje Sv. 
Trojice do nedavnega neporaščeno oz. malo 
poraščeno z gozdno vegetacijo. V sklopu OPPN je 
pripravljena analiza najbolj smiselnih pogledov oz. 
vedut, ki se na novo vzpostavljajo oz. določen režim 
za oblikovanje rastja tako, da se odpirajo in vzdržujejo 
ključne vedute na cerkev. 
 
 
 
 
 
 
 
V tem območju OPPN dopušča postaviti plastike 
(skulpture), vendar na zgolj določenem območju ter 
prostorsko in številčno omejeno. Takisto velja za drugo 
opremo. 
Vse je podrejeno glavnemu cilju: ohranjanju oz. obnovi 
značilne kulturne krajine ter ohranjanju hierarhije v 
prostoru. 
 
 
 
 
Na pogozdenem območju, na določenim mestih, je 
dopustna postavitev posamezne opreme in objektov. 
 
 
 
 
 
Definiran je robni pas glede na topografijo in rabo 
prostora oz. sosednjega prostora. V tem območju so 
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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. 
 
 

dopuščeni nekateri dodatni objekti, ki sicer drugje niso. 
 
 
 
 
 
Vrtače so prepoznane kot pomemben gradnik 
ohranjanja kulturne krajine. Ne smejo se zaraščati, 
določeno je, da se očistijo drevja. Z namenom 
ohranjanja nezaraščenih vrtač in tipične rabe tega 
prostora (obdelano dno) se omogoča takšna raba, ki je 
primerna današnjemu času oz. omogočajo prostorski 
pogoji, da se taka raba ponovno vzpostavi – z 
namenom ohranjanja nezaraslih vrtač v aktivni rabi, 
kot ključen gradnik kulturne krajine v tem prostoru. 

 
 
 

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

SMERNICE št.: smernice niso prejete z dne: - 
 

izvleček skladnost 
/ / 

 
 
 

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

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

izvleček skladnost 
1. KAKOVOST ZVOČNEGA OKOLJA 
V okolju je poleg omejevanja hrupa izjemno pomembno ohranjanje 
naravne zvočne krajine in mirnih območij v urbanem okolju, ki so 
namenjena oddihu in sprostitvi prebivalcev. Za zelene površine naj 
se zato zagotovi tudi zvočno okolje, ki ni obremenjeno s hrupom. 
Smiselno naj se vanj umeščajo aktivnosti, ki so lahko moteče. Igrišča 
za otroke naj se umeščajo tako, da otroška igra in hrup, ki ga 
otroci povzročajo, ne bo moteč v tern prostoru. Pripravijo naj s 
primerne, razgibane površine, dodajo naj se ozelenitve in vodna telesa 
(vodometi), ki bodo maskirali nastali hrup. 
 
2. VAROVANJE VIROV PITNE VODE 
Zaradi deloma občutljivega kraškega terena (vrtačast kraški svet) in 
specifičnega vodnega režima na območju Ljubljanskega barja je treba 
pri gradbenih delih in v času obratovanja sprejeti vse ukrepe za 
varovanje tal ter površinskih in podzemnih voda pred onesnaženjem 
zaradi zagotavljanja skladne in zdravstveno ustrezne pitne vade v 
zadostnih količinah in s tem varovanja zdravja ljudi. 
 
3. SVETLOBNO ONESNAŽENJE 
Razsvetljava na območju OPPN naj se načrtuje taka, da osvetljenost, 
ki bo s tem povzročena na oknih varovanih prostorov, ne bo presegala 
mejnih vrednosti, ki so za tovrstne prostore predpisane. 
Varovanje varovanih prostorov mora biti zagotovljeno v skladu s 17. 
členom Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja 
okolja (Ur. I. RS, st. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13). 
 
4. HIGIENSKA IN SANITARNO-TEHNIČNA OPREMLJENOST 
JAVNIH POVRŠIN 

 
Območje je načeloma namenjeno dejavnostim, ki ne 
povzročajo veliko hrupa. Otroška igrišča imajo 
določena območja, kjer se lahko razvijejo in ta so 
locirana tako, da se ne kreira prevelike gostote, kar je 
z določili onemogočeno. 
 
 
 
 
 
 
Predvideni oz. dopustni posegi so takega obsega, da 
do negativnega vplivna na vode ne more priti. 
 
 
 
 
 
 
Z izjemo obstoječe osvetlitve cerkve je dopustna še 
osvetlitev vstopne točke 1.  
Zahteva o upoštevanju omejitev pred vsiljeno svetlobo 
oz. svetlobnem onesnaževanju bo vgrajena v ustrezni 
člen odloka. 
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Načrtuje naj se: 
• zasaditev, ki nudi naravno senco na površinah za dejavnosti na 
prostem (sprehajalne poti, mesta za počitek, površine za igro), 
• ovire, ki preprečujejo dostop z motornimi vozili, motorji in kolesi 
razen na območja, kjer je to izrecno dopustno, 
• dostopnost do pitne vode s pitniki, 
 
• dostopnost do stranišč na obravnavanem območju ali v neposredni 
bližini, 
 
• namestitev košev za odpadke. 
 
5. DOSTOPNOST ZA OSEBE Z ZMANJŠANIMI ZMOŽNOSTMI, 
STAREJŠE IN OTROŠKE VOZIČKE 
Načrtuje naj se: 
• ureditev javnih površin in infrastrukture brez arhitektonskih ovir za 
osebe z različnimi oblikami zmanjšanih zmožnosti, starejše in otroške 
vozičke, v največji možni meri glede na značilno topografijo območja 
OPPN, 
• mesta za počitek (npr. klopi, igrala za otroke), 
• nizke dovolj široke nedrseče pločnike, 
• druge tovrstne ukrepe. 

 
Obravnavano območje je naravno območje z veliko 
gozda in posledično senčnimi območji. 
Tehnične ovire so stvar prometnega režima. 
 
Na območju (ob vodohranu) je obstoječi pitnik, ki se 
ohranja. 
Glede na naravo območja in progam se javnih sanitarij 
v ta prostor ne umešča. Javne sanitarije so v središču 
Vrhnike, nedaleč od območja. 
Koši za odpadke se lahko locirajo na vstopnih točkah. 
 
 
 
 
Glede na karakter in namen območja (rekreacijsko 
območje v naravi) je dostopnost predvsem topološko 
omejena. 
 
Mesta za počitek so predvidena na za to določenih 
lokacijah. 
Pločnikov na območju ni. 

 
 
 

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 
 

izvleček skladnost 
Po pregledu predložene dokumentacije ugotavljamo, da se na 
območju, ki se ureja z obravnavanim OPPN nahaja zavarovano 
območje naravni spomenik Površine z dendrološko pomembnimi 
drevesi ob cerkvi Sv. Trojica (Odlok o razglasitvi dreves za 
dendrološke naravne spomenike, Uradni list RS, št. 20/95). Zavod RS 
za varstvo narave je z dopisom št. 3-V-745/2-0-16/HT z dne 
08.12.2016 na podlagi 49. člena in v zvezi s 163. členom ZON Občini 
Vrhnika predlagal spremembo akta o zavarovanju. Med drugimi je bil 
za izbris predlagan tudi naravni spomenik Površine z dendrološko 
pomembnimi drevesi ob cerkvi Sv. Trojica, ker območje nima statusa 
naravne vrednote saj drevesa ne izpolnjujejo kriterijev za naravno 
vrednoto. V tem primeru je tudi zavarovanje kot ukrep varstva 
naravnih vrednot brez ustrezne pravne podlage in je zato predlagano 
prenehanje zavarovanja. 
Na območju OPPN se nahaja tudi naravna vrednota Trojiško brezno - 
ident. št. 43572 (Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot, 
Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10, 23/15 in 7/19 ter sklep 
št. 35600- 46/2017 z dne 16. 2. 2018), ki je po podatkih Inštituta za 
raziskovanje krasa ZRC SAZU (Kataster jam, marec 2017) uničeno 
oz. nedostopne.  
Glede na navedeno vas na osnovi petega odstavka 97. člena Zakona 
o ohranjanju narave obveščamo, da za pripravo obravnavanega 
prostorskega akta izdelava naravovarstvenih smernic ni potrebna. 

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

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

izvleček skladnost 
1. Poseganje v območje varovalnih gozdov, ki ni povezano z 
gospodarjenjem (npr. sečnjo in spravilom drevja) je dovoljeno na 
podlagi predhodno pridobljenega dovoljenja s strani Ministrstva 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (9. člen Uredbe o varovalnih 
gozdovih in gozdovih s posebnim namenom). Dopustna je ureditev 
obstoječih sprehajalnih poti, postavitev urbane opreme, vadbenih 
objektov za šport in rekreacijo v naravi, ... 
2. Posegi morajo biti izvedeni tako, da ne bo povzročena škoda na 
gozdnih zemljiščih (na gozdnem robu, gozdnih tleh in gozdnih 
prometnicah). Izvajalec gradbenih del mora med gradnjo oziroma pri 
izvajanju vseh posegov v območju urejanja, zavarovati vegetacijo 
sosednjega gozda pred poškodbami. 
3. Investitor načrtovanih prostorskih ureditev mora zagotoviti, da se 
pogoji za gospodarjenje in dostop do sosednjih gozdnih zemljišč, z 
običajno kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo ter kamioni, po 
izvedenih posegih ne bodo poslabšali (Zakon o gozdovih (Uradni list 
RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02- ZG0-1, 115/06- ORZG40, 
110/07, 106/10, 63/13, 101 /13- ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16- 
ZGGLRS in 77/16, dalje: ZG), 5. člen) . Vse obstoječe dostope in 
dovoze do gozda je potrebno ohraniti oziroma jih v primeru ukinitve 
nadomestiti z novimi. Morebitna ukinitev obstoječih dostopnih 
prometnic je možna šele po izgradnji ustreznih nadomestnih 
prometnic, prek katerih bo omogočeno neovirano in varno spravilo in 
prevoz gozdnih lesnih sortimentov. 
4. Vzdolž poti, ki potekajo skozi gozd oz. po robu gozda je 
priporočljivo odstraniti nevitalno, poškodovano, nagnjeno ali drugo 
ogrožajoče gozdno drevje, ki bi se lahko podrlo na poti ter vso 
odraslo drevje pri katerem bi pri gradnji prišlo do večjih poškodb 
koreninskega sistema. 
5. Predlagamo, da se na gozdni vzpetini izvede vedutno sečnjo , s 
katero bodo omogočeni pogledi na vrh Sv. Trojice iz doline. Prav tako 
se naj vedutno sečnjo izvede ob cerkvi in posledično omogoči 
razgled v vse smeri. 
6. Drevje, predvideno za posek, je potrebno v skladu s 1. členom 
Pravilnika o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in 
zlaganju gozdnih lesnih sortimentov (Uradni list RS, št.) predhodno 
označiti. Pred pričetkom del se obvesti pooblaščenega delavca 
Zavoda za gozdove Slovenije, KE Vrhnika, Vrtnarija 11 , 1360 
Vrhnika; tel. : 01 75 56 153, 041 657 215, ki zagotovi označitev in 
evidenco dreves. 
7. Posek gozdnega drevja se lahko izvede šele po pridobitvi soglasij 
lastnikov parcel. 
8. Pri poseku in spravilu lesa se mora upoštevati določila Pravilnika o 
izvajanju sečnje , ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju 
gozdnih lesnih sortimentov (Uradni list RS, št. 55/94, 95/04, 110/08 in 
83/13; dalje Pravilnik) in Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem 
okolju (Uradni list RS, št. 4/06; dalje Uredba) 
a) čas sečnje in spravila je treba prilagoditi biološkemu utripu gozda. 
če je le mogoče , naj se sečnja opravi zunaj vegetacijske dobe 
oziroma v času, ko se najmanj vznemirjajo prosto živeče živali, tako, 
da ptic ne bo motilo pri gnezdenju, drugih živali pa pri paritvi in vzreji 
mladičev- torej ne v času od 1. marca do 30. junija. 
b) Gozdni lesni sortimenti se morajo spravljati tako, da se ne 
poškodujejo pomladek, drevje, gozdna tla, gozdne vlake, poti in ceste 
ter da se ne poslabša režim odtoka voda v večji meri, kot je to 

Z OPPN se načrtujejo posegi, ki so omenjeni v 
smernicah.  
 
 
 
 
 
Zahteva bo vgrajena v ustrezni člen odloka. 
 
 
 
 
Ukinjanje poti in povezav v območju ni predvideno. 
Dostopnost do gozdov se ne bo spremenila. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na območju OPPN je predpisano vzdrževanje odprtih 
zelenih površin, vzdrževanje, odstranjevanje podrastja, 
nezaraščanje in sanitetna sečna. 
 
 
V OPPN so določeni koridorji, kjer je smiselno 
vzpostaviti in ohranjati vedutne poglede na cerkev. Na 
teh koridorjih se izvede vedutna sečnja in na nekaterih 
mestih kasneje vzdržuje nezaraščenost z gozdom oz. 
omejuje višina le-tega. 
 
OPPN ne posega v ustaljene procedure dovoljevanja 
posekov. 
 
 
 
OPPN ne posega v lastniška razmerja. 
 
Usmeritve bodo vgrajene v ustrezne člene odloka. 
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neizogibno. Takoj po končanem spravilu je treba sanirati poškodbe na 
pomladku in drevju ter odpraviti poškodbe na gozdnih tleh ter gozdnih 
vlakah , poteh, stezah in cestah ter vzpostaviti čim ugodnejši režim 
odtoka vode (7. člen Pravilnika). 
c) Sečišče se mora urediti takoj po poseku drevja in spravilu gozdnih 
lesnih sortimentov, najpozneje pa v dveh mesecih po začetku sečnje , 
razen če z drugimi predpisi ali odločbo Zavoda za gozdove Slovenije 
ni določen krajši rok (10. člen Pravilnika). 
d) V gozdu je prepovedano kuriti, razen na urejenih kuriščih in zaradi 
zatiranja podlubnikov (6. člen Uredbe). 
9. Pri morebitnih novih zasaditvah v sklopu urejanja območja OPPN, 
oziroma pri hortikulturnih ureditvah območja s saditvijo drevnin in zeli, 
je treba upoštevati omejitve vnosa rastlin, rastlinskih proizvodov in 
nadzorovanih predmetov, s katerimi se lahko prenašajo škodljivi 
organizmi, ki pomenijo nevarnost za zdravstveno varstvo rastlin (15. 
člen Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin - ZZVR-1-UPB2, Uradni 
list RS, št. 62/07, 36/10, 40-14-ZIN-B). Z namenom preprečitve 
širjenja tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst v gozdno okolje, teh ni 
dopustno uporabljati. Upoštevan naj bo izbor avtohtonih drevesnih in 
grmovnih vrst, ki so prilagojene rastiščnim razmeram, so nezahtevne 
glede rastiščnih pogojev in imajo obenem veliko življenjsko moč. 
10. Izvajalec del oziroma investitor mora prevzeti odgovornost in 
izvajati ukrepe za preprečevanje širjenja tujerodnih invazivnih vrst na 
sosednja gozdna zemljišča. Tujerodne invazivne vrste rastlin, 
ki bi se lahko pojavile na degradiranih površinah zaradi gradnje, je 
treba redno odstranjevati tako v času gradnje kot po izvedbi posega. 
11 . Odlaganje morebitnih viškov odkopane zemljine, gradbenih 
odpadkov in gradbenega materiala v gozdu ni dovoljeno (18. člen ZG). 
Prav tako ni dovoljeno razprostiranje morebitnih viškov odkopane 
12. čas izvedbenih del v območju gozda naj se prilagodi tako, da ne 
bo motilo ptic pri gnezdenju, drugih živali pa pri paritvi in vzreji 
mladičev - zlasti v času od 1. marca do 30. junija. Vsa hrupna dela se 
naj opravijo od julija do decembra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izrecno je/bo določeno, da se sme saditi avtohtone 
rastlinske vrste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zahteva bo vnesena v ustrezen člen OPPN. 
 
 
 
Zahteva bo vnesena v ustrezen člen OPPN. 
 
 
Zahteva bo vnesena v ustrezen člen OPPN. 
 

 
 
 
 

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

SMERNICE št.: 2666 z dne: 6.11.2019 
 

izvleček skladnost 
Predviden poseg v prostor znotraj varovalnega pasu 
elektroenergetskih vodov oziroma objektov, ki so v lasti in upravljanju 
Elektro Ljubljana d.d., je možen pod pogoji, da se zagotovi ustrezna 
           in mehanska         oziroma po potrebi umik EE vodov skladno z 
normativi in standardi ter veljavno tipizacijo podjetja Elektro Ljubljana 
d.d. Pri tem 
je potrebno upoštevati zahteve Pravilnika o pogojih in omejitvah 
gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v 
        varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Ur.l. RS, št. 
101/2010). Posebno pozornost je potrebno posvetiti mehanskim 
         zemeljskih vodov na 
odsekih, ki bodo potekali pod povoznimi površinami. 

Posegi v varovalni pas elektrovoda načelno niso 
načrtovani. 
Zahteva bo vnesena v ustrezen člen OPPN. 
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9 Telekom Slovenije d.d., Regionalna enota TK Omrežje Zahod 
Stegne 19, 1547 Ljubljana 

SMERNICE št.: 17610201-00111201910020007 z dne: 8.10.2019 
 

izvleček skladnost 
1. Pri vseh posegih v prostor je potrebno upoštevati trase obstoječega 
TK omrežja in predhodno pridobiti soglasje Telekoma Slovenije d.d k 
projektnim rešitvam. 

Posegi v varovalni pas TK vodov načelno niso 
načrtovani. 
Zahteva bo vnesena v ustrezen člen OPPN. 

 
 
 
 

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 
 

izvleček skladnost 
Javna razsvetljava 
• Upoštevati je potrebno že obstoječo javno razsvetljavo. Na pare št. 
*53/1, k.o. Vrhnika katera osvetljuje cerkev je v zemljini položen kabel 
PPOO 4x16mm2 z postavljenimi svetilkami. 
• Predhodno mora investitor izvesti označbo trase, katero zaprosi na 
podjetju JP KPV. d.o.o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika, podatke se 
pridobi pri ga. Damjani Žužek. 
• Vso nastalo škodo z izvedbo krije investitor. 
Oskrba s pitno vodo 
• Na lokaciji parcele št. 2285/3, k.o. Vrhnika poteka javni primarni 
vodovod, ki je povezan z vodohranom Sv. Trojica. Nad javnim 
vodovodom niso dovoljeni gradbeni posegi, dodaten nasip ali odvoz 
materiala nad cevovodom, gradnja ograj, podpornih zidov in ostalih 
komunalnih vodov. 
• Predhodno mora investitor izvesti označbo trase, katero zaprosi na 
podjetju JP KPV. d.o.o., 
Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika, podatke se pridobi pri ga. Damjani 
Žužek. 
• Vso nastalo škodo z izvedbo krije investitor. 

 
Posegi v varovalni pas voda javne razsvetljave 
načelno niso načrtovani. 
Osvetlitev cerkve se ohranja oz. ne spreminja. 
Dopuščena je javna razsvetljava vstopne točke 1, ki 
predstavlja podaljšanje oz. zaključek sistema ulične 
javne razsvetljave Ceste Na klancu. 
Zahteva bo vnesena v ustrezen člen OPPN. 
 
Posegi na vodohranu niso načrtovani. 
 
Posegi v varovalni pas vodovoda načelno niso 
načrtovani. 
Zahteva bo vnesena v ustrezen člen OPPN. 

 
 
 
 
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 

 

izvleček skladnost 
- Izdelati se mora natančen Načrt parcelacije, ker trenutna parcelacije 
ne izkazuje dejanskega stanja. 
 
 
- V Načrt parcelacije se mora vključiti posebna parcela za vodohran 
Trojica, ki naj bo usklajena z upravljalcem komunalne infrastrukture 
(JP KPV d. o. o.). 
 
 
- V Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Sv, 
Trojice na Vrhniki se vključi določilo: "Dovoljenja je gradnje nove 
gospodarske javne infrastrukture, za katero trase še niso načrtovane 
oziroma so v fazi načrtovanja.". 
- Pri načrtovanju je potrebno upoštevati vse veljavne področne 
občinske in državne predpise. 

Načrt parcelacije bo sestavni del dopolnjenega 
osnutka, že v tej fazi so grafično prikazane nove 
parcele, ki jih je potrebno vzpostaviti (poti, vodohran). 
 
Predvidena je nova oz. lastna parcela za vodohran. Če 
nam bodo posredovani natančnejši načrti vodohrana v 
nadaljnjih fazah priprave se bo lahko njen obseg 
optimiral. 
 
V odloku bo smiselno vključena zahteva določila za 
gradnjo komunalne infrastrukture. 
Prav tako bo vključeno določilo o možnih odstopanjih 
pri komunalni infrastrukturi, skladno s prostorsko 
zakonodajo. 
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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 
 

izvleček skladnost 
- Glede na lego in zgodovino ima območje velik pomen za turizem 
Vrhnike, zato je potrebno kljub dejstvu, da za območje trenutno še ne 
obstajajo konkretni načrti za ureditev, v skladu s Strategijo razvoja 
turizma v občini Vrhnika (2015) pri načrtovanju OPPN v čim večji 
dopustiti urejanje turistične infrastrukture. 
- V skladu s Strategijo razvoja občine Vrhnika za obdobje 2006-2020 
in ob upoštevanju velikega deleža območja, ki ga predstavljajo 
kmetijske površine, je potrebno dopustiti razvoj kmetijstva na območju, 
vključno z uvajanjem novih dejavnosti, ki se že razvijajo na območju 
(npr. inkluzivni park). 
- Strategija razvoja občine Vrhnika za obdobje 2006-2020 med ukrepi 
poudarja tudi pomembnost infrastrukture za rekreacijo kot enega od 
ključnih dejavnikov za kakovost življenja občanov in pri tem med 
območji z rekreacijskim značajem na prvem mestu navaja območje Sv. 
Trojice. Glede na to je potrebno zagotoviti možnosti razvoja območja z 
urejanjem infrastrukture za rekreacijo. 
- V načrtovanje je potrebno vključiti oz. ohraniti sodelovanje z vsaj 
dvema ključnima akterjema turizma na Vrhniki - Zavodom Ivana 
Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika in Turističnim društvom 
Blagajana, ki je hkrati tudi lastnik enega od najbolj izpostavljenih delov 
območja. 

Prepoznana je pomembna vloga območja za Vrhniko, 
tudi turistična. OPPN določa usmeritve oz. usmeritve 
za bodoči prostorski razvoj (znotraj omejitev, ki jih 
postavljajo deležniki v prostoru). 
 
Dejavnosti, ki so skladne z namensko rabo in želenim 
karakterjem območja so dopuščene.  
 
 
 
Celotno območje predstavlja rekreacijsko površino, 
možno je postaviti tudi trim oz. podobne rekreacijske 
elemente na določenih mestih. 
 
 
 
V sklopu priprave OPPN so ključni deležniki povabljeni 
na posebno predstavitev in so podali svoja izhodišča 
oz. želje. 
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6 Obrazložitev in utemeljitev OPPN 
 

6.1 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. 
 

6.2 Prostorske enote 
 
Za potrebe prostorskega načrtovanja 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 – zaledno območje 
PE 4 – cerkev 
PE 5 – vrtača, osrednje območje 
PE 6 – vrtača, amfiteater 
PE 7 – vrtača, zaledno območje 
 

6.3 Definicije elementov, ki nastopajo v prostoru 
 
Amfiteater je prostorska ureditev v vrtači. Sestavljen je iz pretežno lesenih elementov namenjenih 
posedanju, ki se prilagajajo terenu. Na dnu vrtače se v sklopu ureditve lahko postavi lesena ploščad 
(oder). Območje amfiteatra se lahko uredi z drobljencem, lesnimi sekanci ali lubjem.  
 
Čebelnjak je enoetažen in pritličen objekt, katerega streha je hkrati strop nad prostorom, namenjen 
gojenju čebel. Prečni prerez je razdeljen na tri dele: prvi, odprti, a nadkriti del je prostor za dostop čebel, 
sredinski del so panji in zadnji del je prostor za čebelarja. Čebelnjak je lahko maksimalnih dimenzij 4,0 
m x 5,0 m (tloris) in višine do 4,8 m. Naklon strehe mora biti 45°, streha je razdeljena na eno in na dve 
tretjini, z zaokroženim previsom za vzbujanje vzgona, ki pomaga čebelam pri priletu. Konstrukcija je 
lesena, prav tako fasada, panjske končnice so lahko prevlečene z vodno lazuro, obarvane ali poslikane. 
Čebelnjak mora biti od javnih površin in poti oddaljen najmanj 8 m. 
 
Drevesni pas je pas grmovnic in dreves različnih avtohtonih vrst, ki poteka po obronku vrtače.  
 
Igrišče – gozdna pedagogika je ureditev v prostoru, ki je sestavljena iz enega ali več igral. Vsa igrala 
morajo biti lesena, naravne barve in oblikovno primerna za gozdni prostor. Imitacija lesa ni dopustna. 
Neposredno ob oziroma pod elementi se lahko površino uredi z drobljencem, varnostno podlago iz 
prodnikov, lesnimi sekanci, lubjem ali tlakom iz lesenih okroglic. Igrišče ne sme biti ograjeno.  
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V sklopu otroškega igrišča se lahko postavi tudi lesena tabla z opozorili in navodili za igro. 
 
Kašča je enoetažen, pritličen objekt, namenjen shranjevanju žita, koruze in drugih poljščin, z bruto 
površino največ 50 m2 in višino najvišje točke 6 m merjeno od najnižje točke objekta, katerega streha je 
hkrati strop nad prostorom. 
 
Kozolec je lesena konstrukcija za sušenje in shranjevanje kmetijskih pridelkov, praviloma krme, s 
tlorisno velikostjo največ 150 m2 in višino do dve etaži, če gre za dvojni kozolec (toplar). 
 
Maneža (jahališče) je ograjen prostor v katerem poteka ježa konj. Maksimalne dimenzije maneže so 
20,0 m x 40,0 m. Podlaga je lahko trava, mivka, lesni sekanci, lubje oz. druge primerne naravne 
podlage. Maneža je ograjena z ogrado iz lesenih brun, ki morajo biti nameščena v razmaku, tako da je 
ograda transparentna. Višina ograde je največ 1,6 m. Maneža ne sme biti nadkrita.  
 
Mejica je ozek pas grmovnic, dreves in zeli različnih avtohtonih vrst, ki praviloma poteka po mejah 
posameznih parcel.  
 
Ograja je sestavljena iz lesenih stebričkov premera do 10 cm naravne barve, na katere je napeta 
transparentna žičnata mreža kovinske ali temno sive barve. Najvišja višina je 150 cm. Ograja ščiti vrtove 
pred živalmi. 
 
Ograja za pašo živine je sestavljena iz lesenih stebričkov premera do 10 cm naravne barve, na katere 
je napeta transparentna žičnata mreža kovinske ali temno sive barve, elektromreža ali elektrovrvice 
električnega pastirja. Najvišja višina ograje je 150 cm.  
 
Oporni oz. podporni zid je tehnična konstrukcija za premoščanje višinskih razlik. Lahko je betonski ali 
kamnit oz. kombinacija obojega. Največja višina, merjeno od kote okoliškega terena na višji strani, je 
100 cm. 
 
Plastika ali druga prostorska instalacija je umetniško izdelana plastika iz materialov, ki so obstojni v 
zunanjem okolju. Tlorisna površina plastike ali druge prostorske instalacije je do 10 m2, višina nad 
terenom do 4,0 m. Plastike morajo biti temeljene tako, da jih je možno odstraniti in zamenjati (forma 
viva).  
 
Plastika pred kapelico je umetniško izdelana plastika iz materialov, ki so obstojni v zunanjem okolju. 
Za postavitev plastik se postavi enotne valjaste podstavke, premera do 70 cm in višine največ do vrha 
kamnite baze kapelice, ki so postavljeni pred kapelico. Center mora biti v osi kapelice, med 80 cm in 
180 cm oddaljen od kapelice. Plastike, ki se montirajo na podstavke, morajo biti znotraj prostorskega 
gabarita 70 cm x 70 cm in višine 220 cm, tako da so v prostoru podrejene kapelicam. Posamezni manjši 
deli plastik lahko presegajo določen gabarit (npr. iztegnjena roka). Plastike morajo biti na podstavek 
pritrjene tako, da jih je možno odstraniti in zamenjati (forma viva). 
 
Ploščad je pretežno leseni element v prostoru namenjen posedanju in druženju obiskovalcev. Ploščad 
je lahko enovita ali sestavljena iz več delov. Zgornji (sedalni) deli ploščadi so leseni (v naravni leseni 
barvi), višina nad terenom je lahko največ 90 cm. Ploščadi se prilagajajo značilnostim posamezne 
lokacije (teren, rastje, odpiranje pogledov, itd.). Neposredno ob, oziroma pod ploščadjo se lahko talno 
površino uredi z drobljencem, lesnimi sekanci ali lubjem. 
 
Podzemni zbiralnik za zbiranje vode je montažen ali zidan prostor za shranjevanje vode, prostornine 
do 15 m3. Zbiralnik mora biti popolnoma vkopan. 
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Rastlinjak je pokrit prostor za gojenje rastlin. Maksimalne dimenzije so 3,0 m x 6,0 m, višine do 3,0 m. 
Rastlinjak je montažne konstrukcije, lahko steklen ali krit s prozorno folijo oz. drugim transparentnim 
materialom. Po prenehanju gojenja kmetijskih rastlin se mora rastlinjak odstraniti, tako da na zemljišču 
ni sledov takega objekta. 
 
Staja za domače živali je delno zaprt in delno odprt prostor za manjše število manjših domačih živali 
(zajci, kokoši, koze, …). Maksimalne dimenzije so 3,0 m x 8,0 m, višina do kapi 2,3 m, sleme 3,8 m. 
Konstrukcija je lesena, prav tako fasada. 
 
Suhozid je ograja, ki razmejuje lastniške ali funkcionalne sklope, je tradicionalna tehnika gradnje iz 
kamnov brez uporabe veziva. Največja višina, merjeno od kote okoliškega terena na višji strani, je 120 
cm. 
 
Tipska stojnica je stojnica z leseno konstrukcijo, je zložljiva in prenosna, s platneno streho. 
Maksimalna površina strehe je 7 m2. 
 
Trim element je namenjen telovadbi in rekreaciji. Morajo biti pretežno leseni, naravne barve in 
oblikovno primerni za gozdni prostor. Imitacija lesa ni dopustna. Neposredno ob oziroma pod elementi 
se lahko površino uredi z drobljencem, varnostno podlago prodnikov, lesnimi sekanci, lubjem ali tlakom 
iz lesenih okroglic.  
V sklopu trim elementa se lahko postavi tudi lesena tabla z navodili za vadbo - uporabo elementa. 
 
Urbana oprema je različna grajena ali fiksno montirana oprema oz. predmeti v prostoru, s pomočjo 
katerih se zagotavlja namenska raba javnih površin. Vsi elementi na območju OPPN morajo biti 
oblikovani enovito, kot družina urbane opreme, tako v oblikovnem kot tudi v materialnem smislu. 
- Parkovna klop je element urbane opreme, dolžine 200 do 300 cm z naslonom za hrbet in nasloni za 

roko. Sedalni del klopi in naslon za hrbet morajo biti leseni. Klop mora biti ergonomsko oblikovana. 
- Sedalni element - stol je lesen element valjaste oblike (izsek drevesnega debla), premera do 60 cm 

in višine do 50 cm, brez naslonov. Podnožje je lahko kovinsko. Leseni del je preproste oblike 
(beljave očiščeno drevesno deblo, lepljen les), primeren za naravno okolje. Lahko se postavljajo 
posamezno, v gručah ali nizih. V primeru postavljanja v gručah ali nizih so najvišji elementi lahko 
visoki do 70 cm in skupina lahko služi tudi kot igralo ali trim element. 

- Usmerjevalni element je vertikalni element, ki obiskovalca usmerja na pravo pot. Sestavljen je iz 
lesenega droga največ 20 x 20 cm, ki ima v zgornjem delu usmerjevalno grafiko.  

- Informacijski element je prostorski element, ki je nosilec informacij povezanih s hribom Sv. Trojice. 
Vključuje tudi elemente za usmerjenje. Največja vertikalna ploskovna dimenzija za informacije je 4 
m2. Vsebine so lahko interaktivne ali integralni del igrala oz. ureditve vstopne točke. 

- Koš za odpadke je prostostoječ valj premera do 60 cm in višine do 90 cm, obdan z leseno oblogo, 
namenjen  za odlaganje smeti. Lahko je integriran v ureditve vstopne točke. 

- Pitnik je prosto stoječ element za točenje pitne vode, višine do 130 cm. 
 
Vrtna lopa je objekt, namenjen spravilu vrtnega orodja. Maksimalne dimenzije so 2,0 m x 2,0 m, višine 
do 2,5 m. Streha mora biti ravna (tehnični naklon), lahko je zelena. Fasada mora biti iz lesenih 
vertikalnih letev. Lopa mora biti v naravni leseni barvi. Oblikovana mora biti v skladu s preostalo urbano 
opremo na območju.  
 
Vstopna točka je ureditev (območje) v prostoru, ki koncentrirano združuje različne elemente urbane 
opreme in se lahko peščeno tlakuje. Obvezni elementi urbane opreme so: element z možnostjo 
sedenja, informacijski ali usmerjevalni element, koš za odpadke. 
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6.4 Ureditve na celotnem območju OPPN (vse PE). 

6.4.1 Zasnova  
Območje OPPN je zaradi prostorskih in programskih različnosti razdeljeno na več prostorskih enot. 
Zasnova in določila za urejanje se nanašajo za vsako prostorsko enoto ločeno, razen za sisteme, ki 
povezujejo celotno območje oz. so skupni celemu območju. Enotna zasnova teh elementov je ključna za 
enovitost in koherenco prostora. 
 
Poleg ohranjanja obstoječe mreže poti na območju hriba Sv. Trojice je eden ključnih elementov urejanja 
preprečevanje zaraščanja ter izvedba vedutne sečnje na območjih, ki so prepoznana kot ključna za 
odpiranje pogledov. S tem se urejanje območja »vrača« nekaj desetletij nazaj, ko je bil hrib pretežno 
neporasel z drevesi. 
 

6.4.2 Posegi in ureditve (normativna določila) 
1) Obstoječe poti se sanira in redno vzdržuje v obstoječih širinah (odstranjuje in preprečuje se 

zaraščanje robov poti). Poti se ohranjajo kot peščene poti, kolovozi v makadamski obdelavi oz. 
asfaltni prevleki, kjer so že takšne. Po potrebi se uredi odvodnjavanje za preprečevanje 
izpiranja peska. 

2) Sekundarne poti se ohranjajo kot gozdne steze, brez tlakovanja pohodne površine.  
3) Ob vseh poteh se vzdržuje, obnavlja in lahko na novo postavlja kamnite podporne oz. zaščitne 

suhozidne zidove do višine 100 cm. Kadar izvedba v tehniki suhozida ni smiselna, se kamni 
med seboj lahko povežejo z betonom, vendar tako, da ta ni viden. 

4) Kot pomožna pot se lahko vzpostavi povezava med glavno potjo do cerkve skozi Cankarjev gaj 
in makadamsko dovozno cesto do cerkve, neposredno ob cerkvenem obzidju. Pot se zgolj utrdi, 
največ v obliki kolovoza. 

5) Kot pomožna pot se lahko vzpostavi povezava med južno dostopno potjo mimo kapelice sv. 
Antona Padovanskega in makadamsko dovozno cesto do cerkve, po obstoječi zemljiški parceli. 
Pot se zgolj utrdi, največ v obliki kolovoza. 

6) Na mestu označenem na karti št. 05 ureditvena situacija se lahko uredijo do tri vzdolžna 
parkirna mesta za osebna vozila, maksimalne širine 2,5 metra. Tlakovanje mora biti enako kot 
na cesti. 

7) Ureditve za mirujoči promet ter parkiranje (razen na območju prejšnje alineje) na celotnem 
območju OPPN ni dopustno. 

8) Oblikovanje drugih novih poti ni dopustno. 
9) Dovoljena je ureditev javne razsvetljave v sklopu Vstopne točke 1. 
10) Javna razsvetljava mora biti nemoteča, ne sme izstopati in mora biti v skladu z osnovnim 

namenom: orientacije v prostoru in preprečevanja vandalizma ter osvetljevanju cerkve sv. 
Trojice. Svetila morajo biti v skladu s predpisom, ki določa mejne vrednostih svetlobnega 
onesnaževanja okolja. 

11) Dodatno zaraščanje z gozdom ni dopustno.  
12) Nove zasaditve gozdne vegetacije so dopustne v primeru nadomestne zasaditve. Pri novih 

zasaditvah morajo biti uporabljene avtohtone drevesne in grmovne vrste listavcev. Na javnih 
površinah in območjih otroških igrišč ni dopustna uporaba strupenih, poudarjeno alergenih 
rastlin, krhkih in lomljivih drevesnih vrst.  

13) Za zasaditev živih mej se uporabljajo avtohtone vrste (npr. gaber, javor, bukev, kalina).  
14) Ohranjajo in vzdržujejo se mejice in osamela drevesa.  
15) Ohranja in vzdržuje se drevesni pas na obronkih vrtač, označenih na karti 04 vegetacijski 

pokrov, vedute.  
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16) Obstoječe invazivne rastline je treba v skladu s priporočili in navodili pristojnih inštitucij 
odstraniti ter preprečiti njihov ponovni vnos. 

17) Na območjih, označenih na karti št. 04 vegetacijski pokrov, vedute se izvede vedutna sečnja, 
redčenje gozda in čiščenje podrasti v vrtačah. Na območjih predvidene sečnje se posamezna, 
dobro ohranjena drevesa lahko ohranijo (soliteri). 

18) Na območju, ki je na karti 05 ureditvena situacija označeno kot prehodno območje, je dopustno  
urediti oz. zgraditi podzemne zbiralnike za vodo. 

19) Na območju, ki je na karti 05 ureditvena situacija označeno kot prehodno območje, je dopustno 
postaviti tudi stajo za domače živali, rastlinjak in vrtno lopo. 

20) Na območju, ki je na karti 05 ureditvena situacija označeno kot prehodno območje, ni dopustno 
postavljati čebelnjakov. 

21) Na območju, ki je na karti št. 05 ureditvena situacija prikazano za postavitev usmerjevalnega 
elementa, je le-ta lahko postavljen. 

22) Obstoječa urbana oprema (npr. koši za smeti, klopi), ki ne ležijo na območjih, kjer je njihova 
postavitev dopustna, se odstranijo. 

23) Postavitev novih spominskih obeležij ni dopustna. 
24) Postavljanje drugih elementov, ki niso določeni v tem OPPN ni dopustno. Obstoječe, ki niso 

skladne s prejšnjo alinejo, se odstranijo (na drevesih in podobno). 
25) Oporni oz. podporni zid je dovoljeno postaviti kjer je potrebno premoščati višinske razlike in jih 

ni možno premostiti s preoblikovanjem naravne brežine. Postavljati jih je dopustno samo za 
namen urejanja javnih površin. 

26) Suhozid je dovoljeno postaviti ob vseh poteh in na parcelnih mejah. 
27) Na območju, ki je na karti št. 05 ureditvena situacija določeno kot območje, kjer so lahko 

plastike ali druge prostorske instalacije, je dopustno postaviti plastike ali druge prostorske 
instalacije, vendar skupno ne več kot 8 kosov. 

 

6.4.3 Obrazložitev in utemeljitev: 
 
Poti 
Na celotnem območju se ohranja sistem poti, ki se jih vzdržuje. Zlasti se preprečuje zaraščanje in se 
ohranja izvorno širino poti. Sistem obstoječih poti je na območju dobro razvejan, tako za dostop do vrha 
hriba, kot za prečenje območja praktično v vseh smereh.  
 
Ohranja se tipika omejevanja poti s suhozidom, ki je pomemben element kulturne krajine v tem 
prostoru. 

  

Slika 19 Tipična suhozidna ograja ob poti na območju 
Trojice. 

Slika 20 Suhozid ob poti, ki ga zaradi spremenjenih okoliščin 
(zaraščanje gozda) obdaja mah. 



 

45 
 

 
Pot okoli obzidja 
Možna je vzpostavitev povezave severno od cerkvenega obzidja, ki bi povezala glavno pot skozi 
Cankarjev gaj in cesto, ki do cerkve vodi s severa. S tem se omogoči povezavo po javnih poteh okoli 
cerkve, kadar je potrebno območje znotraj cerkvenega zidu iz kakšnih koli razlogov zapreti. Nov odsek 
poti se vzpostavi na obstoječem, za to predvidenem zemljišču, in mora biti v širini in tlaku enak potema, 
ki ju poveže. Delno je ta pot v naravi že vzpostavljena in omogoča dostop za vzdrževanje Cankarjeva 
gaja s ceste do cerkve. 
 
Promet 
Na območju OPPN je mreža javnih poti, katere so po karakterju pretežno pešpoti. Izjema je cesta 
(makadamska), ki povezuje Pot na Košace in Vas ter odcep iz te ceste do cerkve sv. Trojice.   
 
Priporočila za prometni režim 
Mreža javnih poti in obstoječih gozdnih stez na območju se uporablja primarno za peš uporabo. Cesta 
Pot na Košace – Vas je kategorizirana kot javna pot v treh delih:  
JP 966442 Pešpot Tičnica – Trojica,  
JP 966446 Pešpot Trojica I,  
JP 966501 Pot na Košace, 
namenjena je uporabi za osebni motorni promet ter kmetijsko-gozdarsko mehanizacijo. V interesu 
obravnavanega območja je, da ta kategorizirana javna pot služi za potrebe lokalnega dostopa do obravnavanega 
območja oz. posluževanja, ne kot tranzitna povezava med dvema deloma Vrhnike. V tem smislu se postavi 
ustrezna prometna signalizacija. 
Za lokalni motorni promet in gozdarsko-kmetijsko mehanizacijo se uporablja tudi del ceste do same 
cerkve Sv. trojice. Območje znotraj obzidja same cerkve naj se ne uporablja več za mirujoči promet 
(zato se urejajo tri vzdolžna parkirna mesta na prej omenjeni dostopni cesti). 
Za potrebe vzdrževanja in intervencije se uporabljajo vse razpoložljive poti na območju. 
 
Javna razsvetljava 
Sistem javne razsvetljave se na območju OPPN ne širi, saj se daje prednost naravnemu okolju. Ohranja 
oz. omogoča se optimizacijo javne razsvetljave cerkve sv. Trojice, ki predstavlja dominanto v prostoru 
ter pomembno orientacijsko točko. Hkrati gre za registrirano kulturno dediščino. Zato je osvetlitev cerkve 
upravičena.  
Dopušča se, da se z javno razsvetljavo opremi vstopna točka 1, s tem se »podaljša« obstoječi sistem 
javne razsvetljave ulice na Klancu, ki ima zadnji kandelaber javne razsvetljave nekaj metrov pred 
vstopno točko 1. Hkrati je ta točka na robu že urbaniziranega območja in ne predstavlja bistvenega 
posega z umetno razsvetljavo v naravni prostor, saj ga posredno že osvetljuje obstoječi sosednji 
stanovanjski objekt. 
 
Vegetacija 
Območje OPPN pokrivajo travniki oz. pašniki ter gozd, ki se na več mestih intenzivno zarašča z gosto 
podrastjo. Gozd je obravnavan na tri načine glede na njegovo stanje in lokacijo.  
Na območjih označenih na karti 04 vegetacijski pokrov, vedute, kjer je predvideno ohranjanje gozda, se 
ta ohranja in vzdržuje zaradi, hidrološke, biotopske, estetske, klimatske in higiensko-zdravstvene 
vrednosti ter zaradi ohranitve tipičnih krajinskih vzorcev. Iz enakih razlogov se na celotnem območju 
ohranjajo tudi mejice in drevesni pas na obronkih vrtač.  
Na karti 04 vegetacijski pokrov, vedute so označena območja predvidene sečnje, ki se izvede na 
območjih odpiranja pogledov (vedutna sečnja) in v vrtačah. Na nekaterih označenih območjih se izvede 
selektivna sečnja dreves višjih od določene višine in vzdrževanje določene višine dreves. Na območjih 
predvidene sečnje se posamezna, dobro ohranjena drevesa lahko ohranijo (soliteri). 
Na preostalih gozdnih površinah se gospodari skladno z gozdno gospodarskim načrtom. 
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Obstoječe odprte površine je potrebno ohranjati in preprečevati zaraščanje. 
Nove zasaditve gozdne vegetacije so dopustne v primeru nadomestne zasaditve. Pri novih zasaditvah 
morajo biti uporabljene avtohtone drevesne in grmovne vrste listavcev. Na javnih površinah in območjih 
otroških igrišč ni dopustna uporaba strupenih in poudarjeno alergenih rastlin, prepovedana je uporaba 
krhkih, lomljivih drevesnih vrst.  
Obstoječe invazivne rastline je treba v skladu s priporočili in navodili pristojnih inštitucij odstraniti ter 
preprečiti njihov ponovni vnos. 
 
Sečnja v vrtačah 
V vrtačah se izvede sečnja dreves in čiščenje podrasti v obsegu, ki je razviden iz grafičnih prilog. Prav 
tako se izvede sečnja v pasu dostopa do vrtače oz. v pasu vizualne povezave z obstoječimi potmi ali 
ostalimi odprtimi površinami. 
Toleranca v grafičnih prikazih je +/- 5m. 
 
Vedutna sečnja 
Za zagotavljanje vedut (pogledov) je potrebna sečnja oziroma redčenje gozda v predvidenih pasovih ter 
vzdrževanje nižje višine dreves v zato določenih območjih v grafičnem delu. Vzpostavljajo oz. ponovno 
omogočajo se trije pogledi na cerkev sv. Trojice; iz smeri bivše železniške proge, z vstopa na Vrhniko 
(izvoz z avtoceste) in z območja Raskovca. Pogledi iz Cankarjevega gaja so predvsem v smeri proti 
Polhograjskemu hribovju, Ljubljanskemu barju in na severno-vzhodni del Vrhnike. Pasovi predvidene 
sečnje za vzpostavitev vedut so označeni v grafičnih prikazih. 
Toleranca v grafičnih prikazih je +/- 5m. 



 

47 
 

 

 
Slika 21 Pogled na Sv. Trojico iz smeri bivše železniške proge. 
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Slika 22 Pogled na Sv. Trojico z vstopa na Vrhniko (izvoz z avtoceste). 
 
 
Plastike ali druge prostorske instalacije, forma viva 
Ob delu južne dostopne poti, ki vodi mimo kapelice sv. Antona Padovanskega proti cerkvi, je predvidena 
možnost vzpostavitve forma vive oz. prostora za prezentacijo umetnosti. Gre za »drugi« dostop iz 
središča Vrhnike, ki je manj parkovno urejan kot Cankarjev gaj, ima manj obstoječega kulturno-
zgodovinskega konteksta in zato prenese več novih vsebin – umetniških del ob poti. Hkrati je to prijetna 
pot do vrha Sv. Trojice, ki bi jo dopolnitev z umetniškimi deli naredila zanimivejšo in bi s tem postala 
komplementarni element krožnega obiska vrha Sv. Trojice: skozi Cankarjev gaj v eno smer in ob poti 
mimo kapelice sv. Antona Padovanskega, ob umetniških plastikah v drugo smer. 
Kot varovalke pred preveliko koncentracijo plastik, ki bi preglasile pretežno naravno okolje je določeno 
največje število le-teh, ki se jih lahko postavi na tem območju, 
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Slika 23 Tone Lapajne: lesena skulptura 
Barjanec in Barjanka. vir: wikipedia 

Slika 24 Forma viva Kostanjevica na Krki. vir: Galerija Božidar Jakac 

 
Prehodno območje 
Prehodno je določeno v grafičnem delu in predpostavlja območje neposredno ob stanovanjskih objektih, 
kjer se dopušča postavitev nekaterih dodatnih manjših objektov. Gre za pas v katerega se usmerja 
intenzivnejše poseganje človeka zaradi neposredne bližine stanovanjskih hiš, z namenom preprečiti 
takšne posege oz. širjenje na druga območja znotraj OPPN.  
Območje je določeno glede na prostorsko kapaciteto območja ter možnost zagotavljanja kvalitetnih 
odprtih površin objektov. 
 
Staja za domače živali 
V prehodnem območju se dopušča postavljanje staj za domače živali, kot dopolnilno infrastrukturo 
stanovanjskim (in kmetijskim) objektom neposredno ob robu območja OPPN. To je ukrep za 
zagotavljanje ohranjanja kulturne krajine ter vsaj še delno kmetijske rabe tega prostora (in s tem 
preprečevanje zaraščanja). 
 

  

Slika 25 Upodobitev staje za domače živali  
vir: Kombinat arhitekti (avtorji Alenka Korenjak, 
Vesna Mihelj, Rok Hočevar, Blaž Kandus) 

Slika 26 Shematski vzdolžni in prečni prerez. 
vir: Kombinat arhitekti (avtorji Alenka Korenjak, 
Vesna Mihelj, Rok Hočevar, Blaž Kandus) 
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6.5 PE 1 – Cankarjev gaj 
 
Prostorska enota obsega območje Cankarjevega gaja, ki se razteza v pasu severno in južno od poti, ki 
predstavlja podaljšek ulice Na klancu in vodi do cerkve sv. Trojice. 
 
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 odpadke, 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. 
 

6.5.1 Zasnova 
 
Programska zasnova 
Območje je programsko pestro zasnovano, namenjeno je najširšemu krogu uporabnikov. »Hrbtenico« 
predstavlja pot, ki vodi od vstopa v Cankarjev gaj, v podaljšku ulice na Klancu do cerkve sv. Trojice. 
Nanjo se pripenjajo sekundarne poti, ki tvorijo mrežo in vpenjajo gaj v širši prostor Trojice. Vstop v gaj 
definira vstopna točka, ki predstavlja prvo izmed več manjših urbanih ureditev, ki so nanizane v prostoru 
gaja. Te ureditve predstavljajo tudi programske točke, ki pritegnejo različne skupine uporabnikov 
(posamezniki, družine, mladi, starejši, skupine – razred učencev, interesne skupine, itd.). S prostorskimi 
nastavki tako poleg osnovnega programa sprehajališča Cankarjev gaj postane tudi prostor druženja, 
izobraževanja, kulturnega udejstvovanja, itd – pomemben zeleni mestni prostor Vrhnike. 
 
Tradicija 
Cankarjev gaj je območje, ki je že leta 1888 prešlo v upravljanje Olepševalnega oz. turističnega društva 
Vrhnika, prav z namenom urejanja tega za Vrhniko pomembnega prostora. V tem obdobju je bil 
Cankarjev gaj kot prostor urejan zlasti parkovno, sprehajalno ter tudi »napolnjen« z vsebino. Zlasti 
pomembna je bila okrepčevalnica lepi razgled nad vodohranom. Do danes je Cankarjev gaj vzdrževan, 
v smislu vzdrževanja poti in urbane opreme. Manj je vzdrževano rastje na območju. 
 
Krajinska zasnova 
Na območju Cankarjevega gaja se kraški teren zložno vzpenja, njegova razgibanost pa tvori različne 
zanimive mikroambiente. Območje porašča redek gozd (gaj) s travnato podrastjo, ki se proti vrhu hriba 
razredči. Na nekaterih mestih, predvsem na robu gaja, se gozd intenzivneje zarašča. Z načrtovano 
sečnjo oz. vzdrževanjem je potrebno preprečiti zaraščanje gozda in ohranjati odprtost gaja (zlasti na 
nivoju parterja). V gaju so ob glavni oz. stranskih poteh razporejene manjše ureditve – ploščadi, ki se 
prilagajajo terenu, rastju in pogledom na posamezni lokaciji. Pomemben element krajinske zasnove je 
tudi odpiranje vedut. Pomembni so tako pogledi na cerkev sv. Trojice (iz smeri bivše železniške proge, z 
vstopa na Vrhniko - izvoz z avtoceste, z območja Raskovca), kot tudi iz Cankarjevega gaja (v smeri proti 
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Polhograjskemu hribovju, Ljubljanskemu barju, na severo-vzhodni del Vrhnike). Da bi se ponovno 
vzpostavile omenjene vedute je potrebno na nekaterih mestih oziroma pasovih izvesti vedutno sečno 
oziroma redčenje gozda ter nadzorovati višino dreves. 
Zgodovinska značilnost Cankarjevega gaja so bile vijolice, ko so dale hribu tudi nekdanje ime: fijolčna 
gora. Danes vijolic ni več, a na Trojici še vedno rastejo ciklame, ki tvorijo vijolično preprogo podobne 
barve, ki je del identitete. 
 

6.5.2 Posegi in ureditve (normativna določila) 
1) Prestavitev poti: Glavna pot skozi gaj se ob vstopu v gaj prestavi nekoliko proti severu, tako da 

se vstopa med drevesi, ki tvorijo »vhod«. Potek poti se korigira tudi neposredno pred cerkvenim 
obzidjem. Pot se prestavi pot nekoliko proti jugu, da je zagotovljen dostop v osi cerkve. Obe 
korekciji sta prikazani na karti št. 05 ureditvena situacija.  

2) Pot ob obzidju: Kot pomožna pot se lahko vzpostavi povezava med glavno potjo skozi gaj in 
makadamsko cesto neposredno ob cerkvenem obzidju, pot se zgolj utrdi, največ v obliki 
kolovoza. Potek je razviden na karti št. 05 ureditvena situacija. 

3) Kapelice: Izvajajo se investicijsko vzdrževalna dela, ki ne spreminjajo zunanje podobe. Prva 
kapelica (spodnja) se lahko prestavi cca. 10 m severneje, da se ji zagotovi ustrezen 
predprostor. Prestavljena kapelica mora vsebovati čim večji delež originalnega gradiva. Nova 
lokacija kapelice je razviden na karti št. 05 ureditvena situacija. 

4) Vstopna točka 1: na lokaciji označeni v grafičnem delu se lahko uredi do 30 m2 veliko območje 
vstopne točke. 

5) Ploščad A in B: Največja površina je 20 m2. 
6) Ploščad C: Največja površina je 40 m2. 
7) Ploščad D: Predstavlja obstoječo leseno ploščad, ki se lahko rekonstruira ali nadomesti z novo, 

vendar se njena površina ne sme bistveno povečati. 
8) Ploščad E: Največja površina je 40 m2. Vključuje lahko prostor in ureditve za ognjišče (kar se ne 

upošteva v površino ploščadi). 
9) Na obstoječem delujočem vodohranu so dovoljene rekonstrukcije in redno vzdrževanje. Za 

morebitne posege v zunanjost vodohrana je potrebno pridobiti soglasje ZVKDS. 
10) Obstoječi pitnik ob vodohranu se vzdržuje in po potrebi zamenja. Postavitev novih pitnikov ni 

dopustna. 
11) Parkovna klop se lahko postavi na lokacije določene v grafičnem delu. Ob postavljanju novih 

klopi se obstoječe klopi, ki niso označene v grafičnem delu odstrani. 
12) Neposredno pred kapelice je dopustno postaviti po eno plastiko pred kapelico. 
13) Spomenik Ivanu Grudnu se ohranja in ščiti. Lahko se ga restavrira. 
14) Spomenik padlim v 1. svetovni vojni se prestavi na primernejše mesto na območju javnih 

parkov oz. ostalih javnih površin na Vrhniki. 
15) Dopustno je izvesti javno razsvetljavo vstopne točke 1. 
16) Vedutno sečnjo se izvede na območjih določenih v grafičnem delu. 
17) Posamezna dominantnejša (večja) drevesa v gaju se odstranjujejo skladno s strokovnim 

mnenjem o njihovem stanju. 
18) Za posege (npr. prestavitev poti, prestavitev kapelice) v bližini obstoječih dominantnih (večjih) 

dreves je potrebno pridobiti strokovno mnenje o ustreznosti takšnega posega oz. ukrepih za 
omilitev posledic posega na drevesa.  

 
 
 




