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6.5.3 Obrazložitev in utemeljitev: 
 
Prestavitev poti 
Predvidena je korekcija poteka poti na vstopu v Cankarjev gaj ter neposredno pred cerkvijo. Ob vstopu 
v Cankarjev gaj se pot prestavi nekoliko proti severu, da se vstopa med drevesi, ki tvorijo »vhod«. Tako 
se oblikuje primernejši predprostor in vstop v gaj. Potek poti se nekoliko korigira tudi neposredno pred 
cerkvijo, kjer se pot prestavi nekoliko proti jugu, da je zagotovljen dostop v osi cerkve (skladno z 
baročnim stilom urejanja prostora) in da se oblikuje primernejši predprostor za kapelico. Današnji 
pristop ob približevanju cerkvi v prvi plan postavlja »hrbtno« fasado prve kapelice in s tem do precejšnje 
mere zakriva baročno doživetje prihoda do cerkve in odpiranja pogleda nanjo za obiskovalca. 
Oblikovanje doživetja »dostopanja« do arhitekture je bilo v baročnem času pomemben element 
oblikovanja, ki bi ga želeli rekonstruirati. 
 
 

  

Slika 27 Korekcija poti neposredno pred dostopom do 
cerkve – vračanje baročnega načina urejanja prostora. 

Slika 28 Obstoječe stanje, kjer se glavna dostopna pot 
»zaleti« v »hrbet« prve kapelice, ki zakriva pogled in stik s 
cerkvijo. 

 
 
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 (ne nujno tudi izvede) 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. 
 
Kapelice 
Na območju Cankarjevega gaja je ob glavni poti do cerkve nanizanih pet kapelic. Kapelice se ohranjajo, 
na njih se lahko izvajajo vzdrževalni posegi. Predvidena je prestavitev prve (spodnje) kapelice s 
sedanjega mesta, kjer je stisnjena za stanovanjski objekt, na mesto ob korigirani trasi poti, v bližini 
vstopa v gaj. Prav tako se s prestavitvijo poti na območju dostopa do cerkve – pot se odmakne od 
zadnje (zgornje) kapelice, s čimer se formira ustrezen predprostor. Odstrani se drevo neposredno pred 
zadnjo (zgornjo) kapelico. 
 
Spomeniki 
Območje Trojice je naravno okolje v katerem spomeniki praviloma nimajo mesta. Spomenik Grudnu je v 
Cankarjevem gaju že dalj časa, je lokacijsko upravičen, saj je neposredno navezan na ta prostor 
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(zaslužen za urejanja tega prostora). Oblikovno je spomenik nevpadljiv, s patino časa se je skorajda že 
zlil z naravno okolico. 
Spomenik padlim v 1. svetovni vojni je spomenik novejšega nastanka ter večje impozantnosti. Zlasti pa 
vsebina žrtev 1. svetovne vojne ni neposredno povezana s prostorom sv. Trojice. Zato menimo, da 
umestitev spomenika padlim vojakom prve svetovne, v pretežno naravni prostor, ne sodi in predlagamo 
njegovo prestavitev v bolj urbano območje, ki je tudi vsebinsko povezano s tematiko spomenika. 
Zaradi varovanja pretežno naravnega značaja območja ta prostor ni primeren za umeščanje novih 
spomenikov. Razen izjemoma, za kar je potrebno opraviti poglobljeno presojo in posledično sprejeti oz. 
spremeniti prostorsko dokumentacijo. 
 
Vstopna točka 
Ob izteku ulice Na klancu (pri zadnjih stanovanjskih objektih) se oblikuje vstopna točka 1. Vstopna točka 
je ureditev v prostoru, katere namen je formiranje vstopa v gaj, usmerjanje, podajanje informacij ter 
prostor za počitek. Na območju vstopne točke se lahko uredi peščeno tlakovanje in se postavi različne 
elemente urbane opreme, ki morajo biti oblikovno in materialno del družine urbane opreme. V sklopu 
vstopne točke se postavi tudi informacijsko usmerjevalni element, ki mora biti oblikovno usklajen z 
družino urbane opreme in z informacijskimi elementi, ki so že vzpostavljeni na širšem območju občine 
Vrhnika. Mikrolokacija vstopne točke je označena v grafičnih prikazih. Posledično predprostor vstopa v 
Cankarjev gaj dobi spoštljiv vhod in preprečuje današnjemu območju neprimernega parkirišča.  
 

 

 

Slika 29 Upodobitev možne ureditve vstopne točke 1 (na koncu Klanca) s prikazom korekcije trase poti. Avtorji: Delavnica 
d.o.o. 
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Ploščadi 
Na območju Cankarjevega gaja je ob glavni oz. stranskih poteh razporejenih pet manjših ureditev – 
ploščadi. Mikrolokacije ploščadi so označene v grafičnih prikazih. 
 
Ploščad A: Ploščad je umeščena v spodnjem delu gaja, na travnati površini pod večjimi drevesi. 
Programsko ploščad predstavlja prostor za posedanje, druženje, recital, nastop (manjši oder), igro 
(igralo), ipd. Kapaciteta tega prostora je do 10, 15 oseb. Prostor je namenjen različnim uporabnikom, 
predvsem manjšim skupinam, kot so družine, mladi, šolski razredi, vrtčevske skupine, taborniki, 
interesnim združenjem (literarni krožki, tretja univerza itd.). S prostora ploščadi se odpirajo pogledi proti 
severo-vzhodnemu delu Vrhnike in Sinji Gorici, zato se v območju pogledov izvaja redčenje gozda in 
odstranjevanje podrasti. 
 

  

Slika 30 Upodobitev možne ureditve ploščadi A. 
Ploščad v obliki krožnika omogoča posedanje manjše 
skupine ljudi, lahko je tudi oder za predstave, recitale, 
nastope in podobno za intimno publiko.  

Upodobitev: Delavnica d.o.o. 

Slika 31 Fotografija lesene ploščadi za druženje. 
Avtor: workshop Wowen 
Vir: Archdaily 

 
 

Ploščad B: Ploščad je umeščena v sredini gaja, kjer se združita glavna in sekundarna pot skozi gaj. 
Ploščad je namenjena predvsem posedanju in druženju. Namenjena je različnim uporabnikom, 
predvsem parom, družinam, posameznikom, mladim, itd. Ploščad naj izkoristi zanimivo konfiguracijo 
terena in odpiranje pogledov proti severu preko Vrhnike proti Polhograjskemu hribovju. V območju 
pogledov se izvaja redčenje gozda in odstranjevanje podrasti. 
 
Ploščad C: Ploščad se nahaja na območju nad vodohranom, na nekoliko bolj odprti površini, kjer je 
nekoč stala okrepčevalnica »Lepi razgled«. Ploščad je namenjena predvsem posedanju, druženju, igri 
(igralo), opazovanju, itd. Struktura uporabnikov je pestra, kot na primer družine, manjše skupine, mladi, 
starejši, posamezniki, itd. Kapaciteta mora omogočiti zbiranje enega razreda ljudi. Ploščad naj izkoristi 
zanimivo konfiguracijo terena in odpiranje pogledov proti severu oz. severo-vzhodu preko Vrhnike proti 
Polhograjskemu hribovju in Ljubljanskemu barju. Območje pogledov s ploščadi sovpada z območjem 
vzpostavitve pogledov na cerkev sv. Trojice, kjer je predvidena sečnja oz. redčenje dreves ter 
odstranjevanje podrasti. 
 
Ploščad D: Ploščad predstavlja obstoječo sedalno ploščad oz. »Cankarjevo klop«. Uporabljajo jo 
različni uporabniki, predvsem družine, mladi, parki, posamezniki, itd. Namenjena je predvsem 
posedanju, opazovanju in druženju. Ploščad je zasnovana tako, da se z nje odpirata dve smeri 
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pogledov. Prvi je proti cerkvi, ki jo lahko opazujemo z zanimive perspektive od blizu, drugi pa je v smeri 
proti Ljubljanskemu barju. Pogled proti vzhodu poteka v pasu predvidene sečnje za vzpostavitev 
pogledov na Sv. Trojico in pogledov z območja vodohrana. Ploščad se lahko rekonstruira, vendar se 
njene površine ne sme bistveno povečati. 
 
Ploščad E: Ploščad je predvidena na odprtem travniku, ki se razprostira južno in vzhodno od obzidja 
cerkve. Teren se na območju blago spušča proti jugo-vzhodu. Na tem prostoru je predvidena 
vzpostavitev sedalnih površin, prilagojenih terenu ter vzpostavitev prostora za ognjišče. Prostor je 
namenjen posedanju, druženju ob ognjišču, recitalom oz. nastopom, itd. Uporabljajo ga predvsem 
manjše skupine, kot so šolski razredi, vrtčevske skupine, taborniki, interesna združenja (literarni krožki, 
tretja univerza itd.), družine, mladi. Pogled se odpira predvsem proti severo-vzhodu in sovpada z 
območjem predvidene sečnje za vzpostavitev pogledov na Sv. Trojico in pogledov z območja 
vodohrana.  

 
Spominska obeležja 
Na območju se nahajata dve spominski obeležji; spomenik Ivanu Grudnu, ki je zaveden kot enota 
nepremične kulturne dediščine in nedavno postavljen spomenik padlim v 1. svetovni vojni. 
Predlaga se prestavitev spomenika padlim v 1. svetovni vojni na primernejše mesto na območju javnih 
parkov oz. ostalih javnih površin na Vrhniki. 
Postavitev novih spominskih obeležij v prostorski enoti ni dopustna. 
 
Parkovne klopi 
Na območju Cankarjevega gaja je danes postavljenih 9 klasičnih klopi z naslonom ter sedalna ploščad 
oz. »Cankarjeva klop«. Predvideno je, da se klasične klopi z naslonom za hrbet in roke umeščajo ob 
glavni poti skozi gaj, ki je glavna sprehajalna pot, ki jo uporabljajo tudi oz. predvsem starejši uporabniki. 
Ob sekundarni poti skozi gaj, ki nagovarja mlajši krog uporabnikov je predvideno posedanje v sklopu 
sedalnih ploščadi. Zaradi ustrezne in enakomerne razporeditve klopi ob glavni poti, se revidirajo 
nekatere lokacije obstoječih klopi, nekatere se nadomestijo v sklopu sedalnih ploščadi, dve klopi pa se 
odstranita. Lokacije prestavitev klopi so opredeljene v grafičnih prilogah. 
 
Plastike, forma viva 
V prostoru Cankarjevega gaja je zaradi pestrosti različnih ambientov dodajanje novih struktur (plastik) 
možno le kot dopolnitev obstoječih elementov oz. objektov – kapelic. Plastike je možno postaviti le na 
zato določne valjaste podstavke, ki so postavljeni pred kapelico. Plastike so dimenzijsko omejene, tako 
da so v prostoru podrejene kapelicam (dimenzija enaka oz. manjša notranjega dela kapelice). Plastike 
morajo biti na podstavek pritrjene tako, da jih je možno odstraniti in zamenjati (forma viva). 
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Slika 32 Upodobitev možne ureditve postavitve umetniške plastike pred kapelico (znotraj gabarita, ki ga določa kapelica). 
Avtor plastike: Igor Grabec. 

 

6.6 PE 2 – Osrednje območje 
 
Prostorska enota obsega območji severno in južno od Cankarjevega gaja, ki se raztezata od vzhodnega 
roba območja OPPN pa vse do cerkve sv. Trojice. 
 

6.6.1 Zasnova 
 
Programska zasnova 
Območje je v smislu programa »prehodno« območje med naseljem ter programsko najbolj pestro 
opremljenim Cankarjevim gajem. Velik del prostorske enote sestavljajo odprte zelene površine – travniki 
in pašniki, ki so večinoma povezani z objekti v neposredni bližini oz. na meji OPPN. Ohranja se 
kmetijski namen (ekstenzivni) omenjenih površin ter njihova odprtost. Po zahodnem robu prostorske 
enote potekata dve glavni dostopni poti do cerkve sv. Trojice, ena s severne in druga z južne strani. Ob 
obeh dostopnih poteh se oblikujeta vstopni točki, katerih namen je predvsem usmerjanje, prostor za 
počitek ter podajanje informacij. V prostorski enoti so vzpostavljene tudi obstoječe sekundarne poti, ki 
povezujejo območje z glavno potjo v Cankarjevem gaju ter z zalednim, bolj gozdnatim območjem. Ob 
delu južne dostopne poti je predvidena možnost vzpostavitve forma vive oz. prostora za prezentacijo 
umetnosti.  
 
Krajinska zasnova 
Na območju prostorske enote se značilen kraški teren zložno dviguje proti cerkvi. Območje pokrivajo 
travniki oz. pašniki ter gozd, ki se na več mestih intenzivno zarašča z gosto podrastjo. Z načrtovano 
sečnjo oz. vzdrževanjem je potrebno preprečiti zaraščanje gozda in ohranjati obstoječe odprte površine. 
Prostorske ureditve (vstopni točki) se prilagajajo karakteristikam posamezne lokacije in se tudi oblikovno 
navežejo na enovito oblikovano družino urbane opreme na območju OPPN. 
Pomemben element krajinske zasnove so tudi vedute na cerkev, ki so se dandanes precej zaprle zaradi 
zaraščanja z gozdom. Da bi se ponovno vzpostavile omenjene vedute je potrebno na nekaterih mestih 
oziroma pasovih izvesti vedutno sečnjo oziroma redčenje gozda ter nadzorovati višino dreves. 
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6.6.2 Posegi in ureditve (normativna določila) 
1) Kapelica sv. Antona Padovanskega: lahko se izvajajo investicijsko vzdrževalna dela, ki ne 

spreminjajo zunanje podobe.  
2) Vstopna točka 2, 3: na lokaciji označeni v grafičnem delu se lahko uredi do 25 m2 veliko 

območje vstopne točke. 
3) Dopustno je postaviti čebelnjak s soglasjem Čebelarske zveze Slovenije. 
4) Dopustno je postaviti ograjo in ograjo za pašo živine. 
5) Dopustno je postaviti sedalne elemente – stole. 
6) Vedutno sečnjo se izvede na območjih določenih v grafičnem delu. 
7) Kozolec na parceli št. 2285/8 k.o. Vrhnika se ohranja (dovoljeno vzdrževanje in rekonstrukcije). 
8) Na območju se lahko izvaja ekstenzivno kmetijstvo (npr. travnik, pašnik, sadovnjak). 

 
 
 

6.6.3 Obrazložitev in utemeljitev: 
 
Vstopni točki 
Vstopna točka 2 se nahaja severno od cerkve, ob makadamski cesti Pot na Košace, na križišču s potjo, 
ki vodijo proti cerkvi. Vstopna točka 3 je umeščena ob kapelici sv. Antona Padovanskega.  
Obe točki predstavljata »sekundarni« dostop do vrha Sv. Trojice, ki pa sta oba pomembna, ker 
predstavljata dostop iz različnih koncev Vrhnike (južno in severno od Trojice). 
Vstopna točka je ureditev v prostoru, katere namen je usmerjanje, prostor za počitek ter podajanje 
informacij. V sklopu vstopne točke se lahko uredi peščeno tlakovanje in se postavi različne elemente 
urbane opreme ter informacijsko usmerjevalni element, ki mora biti oblikovno usklajen z družino urbane 
opreme in z informacijskimi elementi, ki so že vzpostavljeni na širšem območju Občine Vrhnika. 
Mikrolokaciji vstopnih točk sta označeni v grafičnih prikazih. 
 
Čebelnjak 
Čebelnjak je prostorsko majhna arhitektura, ki je skozi svoj razvoj na Slovenskih tleh izoblikovala 
nekatere značilnosti, ki slovenski čebelnjak delajo prostorsko tipičen in prepoznaven. Na območju Sv. 
Trojice je poleg prenosnih oz. nakladalnih panjev (čebelnjakov), ki ne sodijo med objekte, dopustno 
postaviti tudi klasičen slovenski čebelnjak v razmerjih in z velikostnimi omejitvami, ki izhajajo iz njegove 
tipike. 
 



 

58 
 

 
Slika 33 Primer čebelnjaka, ki upošteva tradicionalna 
načela zasnove. foto: B. Juvanec. 
 

Slika 34 Prikaz razmerij v prerezu čebelnjaka. Vir: B. 
Juvanec: Slovenski čebelnjak. 
 

 
 
 

6.7 PE 3 – Zaledno območje 
 
Prostorska enota obsega območje zahodno od cerkve sv. Trojice. Mejo s prostorsko enoto »osrednje 
območje« tvorita severna in južna dostopna pot. 
 

6.7.1 Zasnova 
 
Programska zasnova 
Območje predstavlja prehod iz bolj »urbanega« osrednjega območja v gozdnato zaledje. Območje preči 
več gozdnih poti oz. stez, ki ga vpenjajo v širši prostor. Proti zahodu vodijo poti mimo Tičnice v smeri 
proti Planini, v smereh sever – jug pa povezujejo območje stare vojašnice, vrtca in šole na severni strani 
ter Vasi oz. južnega dela Vrhnike. Poti uporabljajo predvsem sprehajalci oziroma pohodniki, zato je tudi 
programsko smiselno območje opremljati tako, da bo podpiralo in vzpodbujalo takšno rabo. To vključuje 
osnovno usmerjanje na glavnih križiščih, ob poteh pa se lahko oblikujejo manjši prostori za igro (gozdna 
pedagogika), šport (trim elementi) in posedanje oz. počitek. Na mrežo poti se navezujejo tudi večje 
vrtače na območju, ki so programsko bolj pestro zasnovane in so opredeljene kot svoja prostorska 
enota. 
 
Krajinska zasnova 
Območje prostorske enote je pretežno poraščeno z gozdom, na stiku z naseljem pa se nahajajo tudi 
večje odprte površine - travniki oz. pašniki. Gozd se na več mestih intenzivno zarašča z gosto podrastjo. 
Z načrtovano sečnjo oz. vzdrževanjem je potrebno preprečiti zaraščanje gozda in ohranjati obstoječe 
odprte površine. 
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Prostorske ureditve (trim elementi, igrala oz. elementi gozdne pedagogike, sedalni elementi, itd.), ki se 
lahko vzpostavijo ob poteh, se prilagajajo karakteristikam posamezne lokacije in se tudi oblikovno 
navežejo na enovito oblikovano družino urbane opreme na območju OPPN. Vsaj kar se tiče opremljanja 
s trim elementi predstavlja to območje izhodišče, ki se mora smiselno nadaljevati proti Tičnici. Samo 
obravnavano območje namreč nima dovoljšne kapacitete za takšno dejavnost. 
Na območju je več večjih vrtač, ki so zaradi režima urejanja opredeljene kot svoja prostorska enota. V 
prostorskem in zaznavnem smislu pa so vrtače pomemben krajinski element območja, zato jih je 
potrebno z izboljšanjem dostopnosti in odpiranjem pogledov »pripeti« na mrežo poti v prostorski enoti 
zalednega območja. 
 
 

6.7.2 Posegi in ureditve (normativna določila) 
1) Dopustno je postaviti čebelnjak s soglasjem Čebelarske zveze Slovenije. 
2) Na mestu označenem na karti 05 ureditvena situacija je dopustno postaviti manežo. 
3) Dopustno je postaviti ograjo in ograjo za pašo živine. 
4) Dopustno je postaviti sedalne elemente – stole. 
5) Na območju se lahko izvaja ekstenzivno kmetijstvo (npr. travnik, pašnik, sadovnjak). 
6) Igrišče – gozdna pedagogika: Ob poteh je v pasu širine 8,0 m (na obeh straneh) dovoljeno 

urediti igrišče – gozdno pedagogiko. Območje posameznega igrišča lahko obsega največ 150 
m2, pri čemer je lahko s podlago, ki ni naravna gozdna tla, urejenih največ 40 m2. Medsebojna 
razdalja igrišč – gozdne pedagogike je najmanj 100 m, ne glede na PE. 

7) Trim elementi: Ob poteh je v pasu širine 8,0 m (na obeh straneh) dovoljeno postaviti ureditve, ki 
vključujejo enega ali več trim elementov. Posamezna ureditev lahko obsega največ 50 m2, pri 
čemer je lahko s podlago, ki ni naravna gozdna tla, urejenih največ 20 m2. Medsebojna razdalja 
ureditev s trim elementi je najmanj 100 m, ne glede na PE. 

8) Kašča na parceli št. 2324/4 k.o. Vrhnika se ohranja (dovoljeno vzdrževanje in rekonstrukcije). 
 
 

6.7.3 Obrazložitev in utemeljitev: 
 
Trim elementi, igrišče – gozdna pedagogika 
Kjer oblikovanost terena in rastje ob poteh to dopuščajo, je neposredno ob poteh možno oblikovati 
manjše prostore za šport (trim elementi), igro (gozdna pedagogika) in posedanje oz. počitek. 
Posamezna ureditev lahko vključuje trim elemente, igrala, sedalne elemente – stole, ipd. Vsi elementi 
morajo biti leseni, naravne barve in oblikovno primerni za gozdni prostor. 
Neposredno ob oziroma pod elementi se lahko površino uredi z drobljencem, varnostno podlago 
prodnikov, lesnimi sekanci, lubjem ali tlakom iz lesenih okroglic. 
 
Otroško igrišče – gozdna pedagogika 
Gozdna pedagogika je metoda okoljskega vzgajanja in izobraževanja, ki ne ponuja samo spoznavanje 
gozda oziroma narave kot ekosistema, ampak bistveno posega tudi v vzgojo in celostni razvoj tako 
otrok kot odraslih. Je recept za zdrav, umirjen in optimalen razvoj vseh nas. Gozd oblikuje vrednote, ki 
se ne odražajo samo v pozitivnem odnosu do narave in okolja, ampak tudi v ustreznem doživljanju 
samega sebe in življenja. Z gozdno pedagogiko otrokom in odraslim omogočamo varno in sproščeno 
raziskovanje narave, prepoznavanje lastnih občutkov in potreb ter pravilno odzivanje nanje in to v 
najbogatejšem učnem okolju – gozdovih Slovenije. 
Z gozdno pedagogiko nagovarjamo starše, vzgojitelje predšolskih otrok, učitelje in terapevte ter preko 
njih otroke, najstnike. Namenjena in primerna je za vse otroke, tudi za otroke s posebnimi potrebami, ne 
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glede na njihov značaj, navade, zdravstvene diagnoze in težave. Današnji otroci ne preživljajo več časa 
v naravi in se posledično premalo gibljejo, ne poznajo domačega okolja, nimajo razvitih socialnih veščin, 
niso motivirani za delo, so prenasičeni z medijskimi vsebinami, prav tako so premalo kreativni in preveč 
usmerjeno razmišljajo. Vsak otrok bo v gozdu zase našel tisto, kar mu bo ustrezalo. Pri tem upoštevamo 
razvojne lastnosti otrok, njihovo sposobnost sklepanja in ohranjanja pozornosti ter razlike med spoloma. 
(vir: Inštitut za gozdno pedagogiko). 
 
 

 
Slika 35 Otroško igrišče urejeno po načelih gozdne 
pedagogike. Igrišče Vodnikova, Ljubljana. 

Slika 36 Zavedni ali nezavedni elementi gozdne 
pedagogike, ki so že v prostoru Sv. Trojice. 

 
Gostota igrišč – gozdne pedagogike in trim elementov 
Območje Sv. Trojice je primarno zeleno, rekreacijsko in naravno območje. Takšen karakter želimo tudi 
ohraniti, čeprav prostoru dodajamo posamezne programske točke oz. poudarke. Da se ohrani osnovni 
»zeleni« karakter območja, so sicer dopuščeni prostori in elementi tako za ureditev trim steze (ki se 
nadaljuje proti Tičnici), kot za otroška igrišča. Vendar je za zahtevo, da so si posamezne točke 
medsebojno oddaljene vsaj 100 metrov, zagotovljena ustrezno nizka gostota takih programov. Dovolj 
nizka, da se ohranja pretežno naravni karakter območja, taki elementi pa predstavljajo zgolj popestritev 
in programsko dopolnilo območja. 
Upoštevati je potrebno, da so dopustna območja za te programe vsa locirana na zasebnih zemljiščih, 
kjer si bo pravico za postavitev takih programov moral bodoči graditelj šele pridobiti. Takšna ureditev 
omogoča fleksibilnost pri izbiri lokacije za te programe ob hkratnem varovanju javnega interesa, da ne 
pride do zasičenja. 
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Slika 37 Prikaz možne (največje) gostote otroških igrišč oz. gozdne pedagogike. Ena lokacija je v vrtači, 
naslednja mora biti oddaljena vsaj 100m, locirana v pasu ob poti. Na območju je teoretično možno locirati največ 4 
lokacije. 

 
Slika 38 Prikaz možnih lokacij postaj trim elementov oz. trim steze. Zahtevana medsebojna razdalja dopušča 
največ 3 do 4 lokacije v tem območju. 
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6.8 PE 4 – Cerkev 
 
Prostorska enota obsega območje znotraj obzidja, ki obdaja cerkev sv. Trojice, ki je umeščena na vrh 
hriba Trojica in predstavlja prostorsko dominanto v ožji in širši okolici. 
 

6.8.1 Zasnova 
 
Programska zasnova 
Osrednji objekt v prostorski enoti je sakralni objekt, cerkev sv. Trojice, vključno z obzidjem s kapelicami 
in božjem grobom, ki tudi programsko opredeljuje prostorsko enoto. Prostor je namenjen rednemu 
delovanju cerkve oz. bogoslužju ter občasnim praznovanjem v sklopu cerkvenih in drugih praznikov. 
Pomembna funkcija območja je tudi predstavitev kulturne dediščine. V ta namen je dovoljeno postaviti 
začasne objekte (stojnice) oz. se uporabijo ureditve v sosednjih prostorskih enotah (na območju 
Cankarjevega gaja in vrtače (amfiteatra) južno od cerkve). 
Vzpodbuja se prezentacijo kulturne dediščine, tako cerkve same, neposrednega območja ob cerkvi, kot 
umetniških del, ki so sestavni del cerkve in kapelic.  
Vzpodbuja se tudi komplementarna raba za kulturne in promocijske dogodke (razstave, ...) 
 

6.8.2 Posegi in ureditve (normativna določila) 
1) Cerkev sv. Trojice: lahko se izvajajo investicijsko vzdrževalna dela, ki ne spreminjajo zunanje 

podobe. 
2) Na cerkvi se lahko izvajajo dela, ki omogočajo večjo dostopnost in odprtost objekta za 

obiskovalce (npr. vhodna sekundarna vrata, ki omogočajo pogled v cerkev, tudi ko je ta 
zaklenjena). 

3) Dopuščajo se tudi mikro ureditve za namen opremljanja (predvsem zunanjega) prostora za 
kulturne in promocijske dogodke (razstavni sistem, osvetlitev, ...). 

4) V času prireditev je dovoljeno postaviti tipske stojnice. 
5) Obzidje s kapelicami: lahko se izvajajo investicijsko vzdrževalna dela, ki ne spreminjajo zunanje 

podobe.  
6) Dopustno je izvesti razsvetljavo cerkve. 
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6.9 PE 5 – Vrtača, osrednje območje 
 
Prostorska enota obsega pet večjih vrtač na osrednjem območju, do meje z zalednim območjem. 
 

 
 

Slika 39 Ureditev vrta v vrtači 
 

6.9.1 Zasnova 
 
Programska zasnova 
Vrtače so značilen kraški pojav, gre za lijakaste in skledaste kotanje. Nabiranje rodovitne prsti na dnu 
vrtač ter zaščita pred vetrom so v preteklosti botrovali nastanku njiv na njihovem dnu. Na obravnavanem 
območju se je takšna raba le še delno ohranila, delno pa se vrtače zaraščajo z gozdom. Obdelane 
vrtače so eden izmed ključnih elementov kulturne krajine tega območja in jih je zato potrebno ohranjati 
oz. vzpodbujati ohranjanje. Tudi zaradi zagotavljanja samooskrbe z gojenjem vrtnin, se vzpodbuja 
ohranitev oz. ponovna vzpostavitev njiv oz. vrtov v vrtačah. 
 
Krajinska zasnova 
Vrtače, katerih dno je obdelano (vrtovi, njive) so značilna krajinska sestavina kraških krajin in s tem tudi 
krajinska vrednota, ki jo je nujno ohranjati. Vrtače se ohranja kot odprte, travnate oz. obdelovalne 
površine, prepreči se njihovo zaraščanje. V tistih vrtačah, ki so se že zarasle z gozdom, je potrebno 
gozd izkrčiti. Ob izkrčenju gozda v vrtači je potrebno izkrčiti tudi vsaj en dostopni pas, ki poveže vrtačo z 
drugimi odprtimi površinami oz. omogoča odpiranje pogledov z obstoječih poti ter tako vizualno poveže 
vrtače s preostalim prostorom. 
Ker živimo v spremenjenih okoliščinah, kot so botrovale nastanku tipične rabe vrtač (njiva za preživetje 
(kot ga med drugim opisuje tudi Cankar, prav na območju Sv. Trojice, čeprav malo izven območja 
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OPPN) moramo zagotoviti sodoben program, ki bo dosegal enak kulturno krajinski cilj: preprečevanje 
zaraščanja oz. obdelava vrtač. Namesto njive, ki je bila nekdaj ključna za preživetje, se v vrtačah 
vzpodbuja oz. omogoča sodobno vrtičkanje. Temu pa moramo zagotoviti minimalne pogoje, to je zlasti 
prostor za spravilo orodja – majhna vrtna lopa. Dimenzije ne omogočajo bivanja in nenamenske 
uporabe. 
 
 

6.9.2 Posegi in ureditve (normativna določila) 
1) Dopustno je postaviti čebelnjak, na zgornjem robu vrtače, s soglasjem Čebelarske zveze 

Slovenije. 
2) Na dnu vrtače ob vrtu je dopustno postaviti vrtno lopo. 
3) Dopustno je postaviti ograjo in ograjo za pašo živine. 
4) Dopustno je postaviti sedalne elemente – stole. 
5) Sečnjo v vrtačah se izvede na območjih določenih v grafičnem delu. 

 

6.10 PE 6 – Vrtača, amfiteater 
 
Prostorska enota obsega večjo vrtačo, ki se nahaja neposredno ob cerkvi sv. Trojice, na njeni južni 
strani. 
 

6.10.1 Zasnova 
 
Programska zasnova 
V programskem smislu je vrtača lahko obravnavana enako kot vrtače v PE 5 – Vrtača, osrednje 
območje. 
Vrtača pa je zaradi svoje lege (ob cerkvi, v neposredni bližini Cankarjevega gaja, ob dostopni poti) in 
oblike (oblika amfiteatra, ravno dno, odpiranje na eni strani, zaslomba na drugi) zelo primerna, da se v 
njej oblikuje prostorska ureditev – amfiteater. To je prostor, ki je namenjen raznim dogodkom (gledališke 
igre, nastopi, koncerti, praznovanja, itd.), kjer se zbira večje število ljudi. Ureditev je namenjena 
najširšemu krogu uporabnikov. 
 
 

6.10.2 Posegi in ureditve (normativna določila) 
- Velja enako kot za PE 5 – Vrtača, osrednje območje, dodatno pa še: 
- Amfiteater: v prostorski enoti se lahko uredi amfiteater. 
 
 

6.10.3 Obrazložitev in utemeljitev: 
 
Amfiteater 
Vrtača ima skupen premer okoli 40 m, ima ravno dno, na severni strani se pobočje dvigne za cca. 8 m, 
na južni strani se odpira navzdol po pobočju. Njena lega in oblika omogočata ureditev amfiteatra s 
površinami za sedenje na pobočju ter nizko ploščadjo (odrom) na dnu vrtače. Ureditev se mora 
prilagajati terenu. Elementi ureditve morajo biti oblikovani usklajeno z ostalimi elementi urbane opreme 
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na območju OPPN ter tako, da se čim bolje vklapljajo v svoje naravno okolje. Elementi morajo biti 
pretežno leseni.  
 
 
 

  

Slika 40 Amfiteater (The Chianti Sculpture Park) 
vir: Pinterest 

Slika 41 Amfiteater (Scott outdoor 
amphitheater) 

vir: www.scottarboretum.org 

 
 
 
 

6.11 PE 7 – Vrtača, zaledno območje 
 
Prostorska enota obsega štiri večje vrtače na zalednem območju. 
 

6.11.1 Zasnova 
 
Programska zasnova 
V programskem smislu je vrtača lahko obravnavana enako kot vrtače v PE 5 – Vrtača, osrednje 
območje. 
Ker pa gre za območje, ki je že bolj odmaknjeno od naselja in tudi nasploh bolj gozdnato, se v vrtačah 
dopušča tudi drugačna raba, kot na primer gozdno igrišče (elementi gozdne pedagogike), prostor za 
šport (trim elementi). Takšna raba se je dandanes že vzpostavila (otroci iz vrtca in šole, Montessori, 
taborniki, interesne skupine itd.) in predstavlja doprinos k programski pestrosti območja. 
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6.11.2 Posegi in ureditve (normativna določila) 
1) Velja enako kot za PE 5 – Vrtača, osrednje območje, dodatno pa še: 
2) Igrišče – gozdna pedagogika: V vrtačah je dovoljeno urediti igrišče – gozdno pedagogiko. 

Medsebojna razdalja igrišč – gozdne pedagogike je najmanj 100 m, ne glede na PE. 
3) Trim elementi: V vrtačah je dovoljeno postaviti ureditve, ki vključujejo enega ali več trim 

elementov. Medsebojna razdalja ureditev s trim elementi je najmanj 100 m, ne glede na PE. 
4) Bunker na parceli št. *506 k.o. Vrhnika se ohranja. 

 

 

6.11.3 Ilustrativni tabelarični prikaz dupustnih ureditev 

Tabelarični prikaz povzema določila za ključne elemente v prostoru 

 

objekt / 

ureditev 

PE1 PE2 PE3 PE4 PE5 PE6 PE7 prehodno 

območje 

amfiteater      +   

čebelnjak   +      

igrišče   +    +  

kašča        oh 

kozolec        oh 

maneža   +      

ograja  + +  + +1 + + 

ograja za pašo živine  + +  + +1 + + 

ploščad +        

podzemni zbiralnik        + 

rastlinjak        + 

staja za domače živali        + 

tipska stojnica    +     

trim element   +    +  

vrtna lopa     + +1 + + 

legenda 

+ dopustno, z omejitvami 

+1 ob pogoju, da tam še ni urejen amfiteater, če se uredi amfiteater, se morajo drugi objekti 
odstraniti 

oh obstoječi objekt se ohranja (v prehodnem območju) 
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6.12 Etapnost 
 
Na območju OPPN je prosta etapnosti. 
 

6.13 Opis zasnove komunalne infrastrukture 
 
Preko območja poteka nekaj komunalnih vodov, ki predvidoma ne bodo tangirani s posegi oz. 
ureditvami načrtovanimi s tem OPPN. 
 
Priključevanje novih objektov oz. ureditev na katerokoli omrežje komunalne infrastrukture v tej fazi 
priprave OPPN ni predvideno.  
Dopušča se elektrifikacija območja amfiteatra, za potrebe prireditev (osvetlitev, ozvočenje, …). 

6.14 Zasnova parcelacije 
 
Z OPPN se ne načrtuje večjih novih posegov. Ureja se pretežno gozdni prostor, za katerega veljajo 
splošna pravila za parcelacjo. 
Z OPPN se zato določa nova parcelacija zgolj na območjih oz. delih parcel, kjer je potrebno vzpostaviti 
ustrezno parcelno strukturo za javne poti (in na mestih, kjer to še ni urejeno). 
Dodatno se vzpostavlja še nova samostojna parcela za vodohram. 
 
Možna je parcelacija za namen urejanja javnih površin/ureditev.  
Možna je vsakršna parcelacija, vendar v smislu, da se ne onemogoča z OPPN predvidenih ureditev. 

6.15 Zasnova javnega dobrega 
 
Obstoječe omrežje cest in javnih pešpoti je oz. bo lahko del sistema javnega dobrega. 
Možna je opredelitev javnega dobrega za namen urejanja javnih površin/ureditev.  

6.16 Družbena infrastruktura 
 
Celotno območje praktično predstavlja družbeno infrastrukturo za rekreacijo oz. z objekti kulturne ter 
sakralne dediščine na območju. 
 
Predvidoma se s predmetnim OPPN ne bo načrtovalo novih kapacitet, ki bi obremenjevale oz. koristili 
obstoječo družbeno infrastrukturo v okolici. 
 

6.17 Rešitve za ohranjanje narave in kulturne dediščine 

6.17.1 Naravne vrednote 
 
Na območju so sledeči elementi varovanja naravnih vrednot: 
- lokalna zavarovana območja: površine z dendrološko pomembnimi drevesi ob cerkvi sv. Trojica (v 

postopku umika zavarovanja) 
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- naravne vrednote jame: jama Trojiško brezno (po podatkih Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU 
(Kataster jam, marec 2017) uničena oz. nedostopna) 

 
Slika 42 Karta naravnih vrednot. Atlas okolja ARSO. 

 
 
 

6.17.2 Kulturna dediščina 
 
Pretežni del območja se nahaja znotraj območij varovanja kulturne dediščine. Skoraj celotno območje 
prekriva območje Arheološkega najdišča Nauportus, prav tako večina območja (nekoliko bolj na južnem 
delu) sovpada z varovanim Trškim jedrom Vrhnike.  
 
Kot kulturna dediščina so evidentirani še cerkev sv. Trojice, vodohran in spomenik Ivanu Grudnu. 
 
 
- EDŠ 844: Vrhnika - Arheološko najdišče Nauportus  
Prazgodovinsko gradišče in naselbina, rimskodobni vicus s pristaniščem, itinerarsko cesto in grobiščem 
ter zaporni zidovi z manjšo utrdbo in pohodnim kastelom poznoantičnega zapornega sistema. 
Srednjeveška naselbina in srednje-novoveški trg. Datacija: srednji paleolitik, bronasta doba, železna 
doba, rimska doba, srednji vek. 
 
- EDŠ 843: Vrhnika – Trško jedro 
Trško naselje se je razvilo iz rimske prometne postojanke, furmanske vasi ter več vaških jeder z 
obrtnimi delavnicami in tovarnami. Značilna silhueta z dominantno cerkvijo sv. Trojice. Datacija: prelom 
13. stol. In 14. stol. 
 
- EDŠ 845: Vrhnika – Cerkev svete Trojice 




