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I. Besedilo odloka 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOPOLNJENI OSNUTEK

Na podlagi 273. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 61. člena Zakona o
prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP,
43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17
– ZUreP-2) in 22. člena Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 430/15) je Občinski svet Občine
Vrhnika na ____. redni seji dne _______ sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu  

Športni park Vrhnika – zahodni del

I. UVODNE DOLOČBE

1.
(vsebina občinskega podrobnega prostorskega načrta)

(1) S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski načrt Športni park Vrhnika – zahodni 
del (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
(2) Ta odlok določa:
– območje OPPN,
– vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora,
– arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev,
– načrt parcelacije,
– etapnost izvedbe prostorske ureditve,
– rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave,
– rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine,
– rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z 
varstvom pred požarom,
– pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
– dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev,
– druge pogoje in zahteve za izvajanje OPPN.

2.
(prostorske ureditve, ki se načrtujejo z OPPN)

(1) S tem odlokom se ureja in omogoča nadaljnji razvoj zahodnega dela Športnega parka Vrhnika.
(2) Ta odlok določa prostorsko ureditev območja, pogoje za gradnjo novih objektov, pogoje za 
ureditev utrjenih in zelenih površin ter pogoje za gradnjo prometne, okoljske, energetske in 
komunikacijske infrastrukture.

3.
(sestavni deli OPPN)

(1) Ta odlok vsebuje tekstualni del (besedilo odloka) in grafični del.
(2) Grafični del OPPN obsega naslednje grafične načrte:
1. Načrt namenske rabe prostora
1.1 Izsek iz Občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika (v nadaljnjem besedilu: 
OPN)

M 1:2000

2. Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora
2.1 Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora M 1:2000
3. Načrt območja z načrtom parcelacije
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3.1 Katastrski načrt z območjem OPPN M 1:1000
3.2 Geodetski načrt z območjem OPPN M 1:1000
4. Načrt arhitekturnih, krajinskih in oblikovalskih prostorskih ureditev
4.1 Odstranitve objektov M 1:1000
4.2 Ureditvena situacija M 1:1000
4.3 Prometna situacija, varstvo pred nesrečami, kulturna dediščina M 1:1000

4.4 Zbirni načrt komunalne infrastrukture M 1:1000

4.
(priloge OPPN)

Priloge OPPN so:
1. prikaz stanja v prostoru,
2. izvleček iz OPN,
3. strokovne podlage,
4. smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
5. obrazložitev in utemeljitev OPPN,
6. povzetek za javnost.

5.
(izdelovalec OPPN)

OPPN je izdelalo podjetje Delavnica, d. o .o., Tržaška cesta 3a, Vrhnika, številka projekta 018/2019,
marec 2021.

II. OBMOČJE OPPN

6.
(območje OPPN)

(1) Območje OPPN obsega zahodni del enote urejanja prostora VR_1269, ter delno posega še v 
VR_469 in VR_1773.
(2) Območje OPPN obsega zemljišča s parcelnimi številkami: 2818/4, 2818/5, 2819/1,2819/2 – del, 
2819/8, 2819/16 – del, 2819/18 – del, 2819/19 in 2785/20 – del, vse v katastrski občini (2002) 
Vrhnika.
(3) Površina OPPN znaša 1,9 ha.
(4) Območje OPPN je razdeljeno na štiri prostorske enote, in sicer:
– PE1 – površine, namenjene urejanju odprtih športnih površin s pripadajočimi ureditvami,
– PE2 – površine, namenjene odprtim zelenim površinam ter paviljonu,
– PE3 – površine, namenjene gradnji novih športnih objektov,
– PE4 – površine, namenjene rekonstrukciji in prizidavi športnega objekta Partizan.
(5) Območje OPPN in prostorske enote so določene v grafičnih načrtih št. 3.1 »Katastrski načrt z 
območjem OPPN«, št. 3.2 »Geodetski načrt z območjem OPPN«.

III. VPLIVI IN POVEZAVE S SOSEDNJIMI ENOTAMI UREJANJA PROSTORA
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7.
(vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora)

(1) Športni park Vrhnika je umeščen neposredno v središču mesta Vrhnika, med glavno cesto skozi 
mesto (Tržaška cesta) in reko Ljubljanico.
(2) Območje je prometno dostopno iz Tržaške ceste preko priključka za vrtec Vrhnika, enota 
Želvica. Na tem priključku ter neposredno ob vrtcu je večje javno parkirišče za osebna vozila. Javna
parkirišča so tudi vzdolž Tržaške ceste ter manjše parkirišče južno od športne dvorane Partizan. Vsa
ta parkirna mesta so le nekaj deset metrov oddaljena od Športnega parka. V samo območje 
Športnega parka (in območje OPPN) ni rednega dostopa za motorna vozila. Omogočen je le servisni
dostop za vzdrževanje na S in skrajno JV strani območja OPPN.
(3) Peš dostop do Športnega parka je iz Tržaške ceste, preko cestnega priključka vrtca Vrhnika, 
enota Želvica ali preko brvi pri vrtcu prek Ljubljanice iz smeri Janezove vasi. Iz Tržaške ceste je 
peš dostop tudi preko parka Samostojnosti, neposredno ob poslovnem objektu Zavoda Ivana 
Cankarja na eni strani ter mimo športne dvorane  Partizana na drugi strani. Dostop je tudi preko 
uličnega omrežja za Osnovno šolo Ivan Cankar. Preko območja poteka osrednja peš povezava med 
oddelkom prve triade in preostalim delom osnovne šola Ivan Cankar.
(4) Kolesarski promet znotraj območja Športnega parka ni dovoljen. Na vstopnih točkah so 
predvidene kolesarnice.
(5) Najbližje postajališče javnega prometa je na Tržaški cesti pri hotelu Mantova. Oddaljeno je 
dobrih sto metrov.
(6) Severno od Športnega parka je Vrtec Vrhnika, enota Želvica in prva triada Osnovne šole Ivana 
Cankarja. Osrednji objekt OŠ Ivan Cankar s pripadajočo telovadnico je  južno od Športnega parka. 
Pomemben del športnega vzgojno izobraževalnega programa šole se odvija na športnih igriščih 
Športnega parka.
(7) Med Tržaško cesto in Zahodnim robom Športnega parka je pas objektov s trgovsko gostinskim 
programom v pritličju ter stanovanjskim v zgornjih etažah. Južno od območja je stanovanjsko 
območje, pretežno enostanovanjskih hiš.
(8) Vplivov zaradi potencialnega zmanjšanja osončenosti na stanovanjske programe ne bo, saj so 
odmiki zadosti veliki. Zlasti med gradnjo bo okoliški prostor dodatno obremenjen z gradbiščnim 
hrupom ter tresljaji. V času delovanja športnega parka se bo povečalo število obiskovalcev 
Športnega parka.
(9) Vzhodno od Športnega parka teče reka Ljubljanica. Med njo in predmetnim zahodnim delom 
Športnega parka je vzhodni del športnega parka z atletsko-nogometnim stadionom ter trenažnim 
nogometnim igriščem. V ozkem pasu med trenažnim nogometnim igriščem in reko Ljubljanico 
poteka pešpot.
(10) V neposredni okolici poteka obstoječa javna infrastruktura, na katero se priključijo načrtovane 
stavbe. Za izvedbo nameravane prostorske ureditve je treba zgraditi in dograditi nekatere 
komunalne vode zunaj območja OPPN.
(11) Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora so prikazani v grafičnem načrtu št. 
2.1 »Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora«.
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IV. ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE REŠITVE PROSTORSKIH
UREDITEV

8.
(dopustne dejavnosti in objekti)

(1) Na celotnem območju so dopustne:
– rekreacijske in športne dejavnosti,
kot spremljajoče dejavnosti: 
– trgovina in storitve, gostinstvo, poslovne dejavnosti, ...
(2) V PE1 se urejajo odprte rekreacijske in športne površine. Na zahodnem robu PE1 je dopusten 
klubski objekt D z garderobami, skladiščem, tribunami, gostinskim delom ter drugimi klubskimi 
prostori. Na vzhodni strani se ohranjajo odprte zelene površine. Vanje se lahko umeščajo odprta 
igrišča, kot je skate park, kolopark, odbojka na mivki in podobno.
(3) V PE2 so odprte zelene površine ter druge parkovne oz. ureditve za rekreacijo in šport na 
prostem (igralni elementi, kolopark, skate park, fitnes na prostem, …) ter postavitev paviljona za 
prireditve. Na robu območja je lahko en gostinski vrt s površino do 75 m2.
(4) V PE3 je dopusten objekt A kot telovadnica, športna večnamenska dvorana, bazen, balinišče, 
kegljišče, fitnes center, center dobrega počutja itd. Do 20 % njegove bruto etažne površine so 
dopustne tudi spremljajoče dejavnosti (trgovina in storitve, gostinstvo, poslovne dejavnosti, ...), ki 
ne smejo moteče vplivati na osnovno dejavnost na območju. 
(5) V PE3 je dopusten klubski objekt B z garderobami, skladiščem, tribunami, gostinskim delom ter
drugimi klubskimi prostori.
(6) V PE4 je dopusten objekt C kot telovadnica, športna večnamenska dvorana, bazen, balinišče, 
kegljišče, fitnes center, center dobrega počutja itd. ter rekonstrukcija obstoječega objekta. Do 20 % 
njegove bruto etažne površine so dopustne tudi spremljajoče dejavnosti (trgovina in storitve, 
gostinstvo, poslovne dejavnosti, ...), ki ne smejo moteče vplivati na osnovno dejavnost na območju. 
Dopustna je tudi ureditev zunanjega bazena ter športnih igrišč na prostem.
(7) Na celotnem območju OPPN, ne glede na opredelitve gradbenih parcel, so dopustni tudi:
– objekti, vodi in naprave komunalne, energetske in komunikacijske infrastrukture,
– parkovne površine, drevoredi, posamezna drevesa, površine za pešce, trgi in biotopi,
– nadkrite ali zaprte kolesarnice,
– otroška igrišča,
– naprave za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov), 
opazovalnice.

9.
(zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve)

(1) Športni park se ureja kot integralni del središča Vrhnike s športnim oz. rekreativnim programom.
Na jugo-zahodnem delu, bližje mestu, se locirajo športni programi, ki potrebujejo grajeno 
infrastrukturo (objekte), medtem ko so na vzhodni strani, bliže reki Ljubljanici, odprte športne 
površine.
(2) Na mestu bazena, ki se odstrani, se uredijo zelene ter druge parkovne površine, na južni rob 
športnega parka se umešča nov večji večnamenski športni objekt, ki bo omogočal odvijanje športnih
aktivnosti skozi vse leto. Dopuščena je tudi prizidava objekta Partizana oz. njegova rekonstrukcija v
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skrajno jugo zahodnem delu območja. Ob osrednji atletski oz. nogometni stadion in ob teniških 
igriščih se umeščata servisna objekta.
(3) Preko sredine v smeri sever jug poteka osrednja pešpot, ki povezuje dva objekta osnovne šole 
Ivana Cankarja ter hkrati ključno vpenja Športni park v tkivo mesta Vrhnike. Pravokotne povezave 
na osrednjo pešpot omogočajo dostop v Športni park z mesta in na drugi strani prehod do atletsko -  
nogometnega stadiona in naprej do reke Ljubljanice.
(4) Vzhodno od glavne pešpoti, med novo načrtovanimi objekti (na mestu odstranjenega bazena) se 
kreira večja osrednja zelena oz. odprta površina, ki zagotavlja zlasti odprtost, zračnost prostora in 
posledično prostorsko kvaliteto celotnem športnemu parku, saj ima potencial, da se razvije v 
osrednji javni prostor tega območja oz. mestnega središča Vrhnike.
(5) Večnamenska asfaltirana ploščad, dve teniški in eno namensko košarkarsko igrišče se ohranjajo, 
saj predstavljajo tvorce široko dostopnih športnih (in tudi izobraževalnih) programov v parku.
(6) Zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve sta prikazani v grafičnem načrtu št. 4.2 
»Ureditvena situacija«.

10.
(regulacijski elementi)

(1) Posegi v prostor morajo upoštevati regulacijske elemente, ki imajo naslednji pomen:
– zazidana površina (z) predstavlja tlorisno projekcijo najbolj izpostavljenih delov stavb nad 
terenom, brez upoštevanja površine balkonov in napuščev,
–  višina stavbe (h) se meri od kote terena ob vhodu v pritličje do najvišje točke slemena stavbe s 
poševno streho ali na vencu stavbe z ravno streho, nad njo je dopustno postaviti tehnične naprave za
obratovanje stavbe, inštalacijske jaške, jaške dvigal, dostope na streho, transparentno zaščitno 
ograjo z višino največ 1,1 m, svetlobnike in podobno - ti elementi, razen jaškov dvigal in 
inštalacijskih jaškov, morajo biti od roba fasade zadnje etaže odmaknjeni najmanj 1,0 m v 
notranjost stavbe,
(2) Regulacijski elementi so določeni v grafičnem načrtu št. 4.1 »Ureditvena situacija«.

11.
(pozicije objektov)

(1) Objekta A in B sta lahko locirana kjerkoli znotraj meja PE3. Meje PE se lahko dotikata ali sta od
nje odmaknjena v notranjost. Med objektoma mora biti vsaj 5 metrov razmika.
(2) Objekt C je lahko lociran kjerkoli znotraj meja PE4. Meje PE se lahko dotika ali je od nje 
odmaknjen v notranjost, vendar mora omogočati prehodnost območja po severnem robu PE. Lahko 
se dotika oz. je povezan z obstoječim objektom Partizan.
(3) Objekt D je lahko lociran znotraj meja PE1, ob njenem zahodnem robu. Meje PE se lahko dotika
ali je od nje odmaknjen v notranjost.
(4) Znotraj meja PE2 je lahko postavljen prireditveni paviljon. Meje PE se lahko dotika ali je od nje
odmaknjen v notranjost.
(5) Meje PE so določene v grafičnih načrtih št. 3.1 »Katastrski načrt z območjem OPPN«, št. 3.2 
»Geodetski načrt z območjem OPPN« in št. 4.2 »Ureditvena situacija«.

12.
(velikost objektov)

5



(1) Velikost stavbe A je:
– zazidana površina (z): največ 2.600 m2,
– višina (h): največ 12,0 m,
(2) Velikost stavbe B je:
– zazidana površina (z): največ 750 m2,
– višina (h): največ 7,5 m,
(3) Velikost stavbe C je:
– zazidana površina (z): ni omejena,
– višina (h): največ 10,0 m,
(4) Velikost stavbe D je:
– zazidana površina (z): največ 120 m2,
– višina (h): največ 6,0 m,
(5) Velikost paviljona v PE2 je:
– zazidana površina (z): največ 50 m2,
– višina (h): največ 6,0 m,
(6) Ena kletna etaža pod objekti je dopustna, vendar mora zaradi morebitnega dviga talne vode v 
primeru poplav in bližine Ljubljanice, biti izvedena v 100 % vodotesni izvedbi.
(7) Višinske kote pritličja za stavbe so:
– stavba A: +292,8 m. n. v.,
– stavba B: +291,9 m. n. v.,
– stavba C: +293,0 m. n. v.,
– stavba D: +292,6 m. n. v.,
(8) Višinske kote zunanje ureditve se morajo prilagajati kotam raščenega terena in kotam zunanje 
ureditve na sosednjih zemljiščih.

13.
(pogoji za oblikovanje objektov)

(1) Fasade stavbe morajo biti grajene iz kakovostnih in trajnih materialov ter usklajene v barvah in 
materialih.
(2) Streha stavbe mora biti ravna (v tehničnem naklonu) ali v naklonu do 25 stopinj. Pri objektih 
zazidane površine manj kot 200 m2 je streha lahko tudi v naklonu 45 stopinj. Objekta B in D imata 
streho lahko izvedeno tudi kot tribuno za gledalce in prilagojeno tehnologiji le-te. Objekt B je lahko
delno vkopan oz. oblikovno navezan z osrednjo zeleno površino PE2 (teren se dvigne preko fasade 
oz. strehe objekta).
(3) Paviljonski objekt v PE2 ima lahko talno ploščad, ki je lahko največ 1,5 metra dvignjena nad 
koto okoliškega terena. Streha mora biti ravna (dopusten tehnični naklon), na stebrih. Streha oz. 
strešna konstrukcija je lahko oblikovana tudi enovito s podpornim stebrnim sistemom, kot 
inštalacija oz. umetniška plastika – v tem primeru omejitev glede oblike strehe ne velja. Paviljon 
mora biti transparenten, ne sme imeti nobenih sten. Dopustna je postavitev stalne ali snemljive 
ograje do višine 1,1 metra, ki mora biti vsaj delno transparentna. Za časa prireditev je dopustno 
postaviti začasno steno (hrbet odra) na največ tri strani paviljona.
(4) Ravne strehe večje od 1000 m2 morajo biti ozelenjene, razen v območju svetlobnikov, strojnic 
in drugih objektov na strehi. Lahko so tudi steklene (nad bazenom).
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(5) Objekte za označevanje oz. oglaševanje za subjekte, ki delujejo v stavbah, je dopustno umestiti 
le na fasado do spodnje višine oken prvega nadstropja, pri pritličnih objektih, pa do višine venca oz.
kapi strehe. Površina ne sme presegati 4,0 m2 za posamezen subjekt. Izjema je glavni napis, ki 
označuje celotno območje (npr. Športni park Vrhnika), ki je lahko večji in lociran tudi više na 
objektu.
(6) Stalno oglaševanje na fasadah objektov, ograjah in podobnih elementih ni dopustno. Izjema je 
začasno oglaševanje vezano na posamezne dogodke, ki ga je potrebno po zaključku dogodka 
odstraniti.
(7) Območje športnega parka je dopustno ograditi po obodu in znotraj posameznih funkcionalnih 
sklopov z ograjo. Ta ne sme biti višja kot je to nujno potrebno zaradi tehnologije športnega 
programa. Ograja mora biti vsaj delno transparentna. Kjer je tehnološko možno je ograjo treba 
členiti ali za zeleniti.

14.
(pogoji za oblikovanje zunanjih površin)

(1) Na območju OPPN je treba upoštevati naslednje pogoje za ureditev zunanjih površin:
–  zunanje površine morajo omogočati prehodnost območja v smeri sever jug (vzporedno s Tržaško 
cesto) ter prečno prehodnost med Tržaško cesto in reko Ljubljanico,
– pešpoti in druge zunanje površine morajo biti tlakovane, opremljene z urbano opremo in primerno
osvetljene,
– vse ureditve morajo omogočati dostop funkcionalno oviranim osebam v skladu s predpisi,
– intervencijske poti izven vozišča morajo biti urejene tako, da je po njih mogoča vožnja gasilskih 
vozil z osno obremenitvijo do 10 ton,
– izbor rastlin mora upoštevati rastiščne razmere in varnostno-zdravstvene zahteve.
– elementi urbane opreme znotraj območja OPPN morajo biti oblikovani enotno.
(2) V območju PE2 je potrebno izvesti kvalitetno osrednjo parkovno ureditev s pretežno zelenim 
karakterjem in povezovalnimi pešpotmi. V ureditev parka so lahko vključeni vodni element 
(parafraza bazena, fontana, …), športni poligoni (kolopark, kotalkališče, rolkerske rampe, odbojka 
na mivki …) in podobno.
(3) V območju PE2 mora biti vsaj 70% površin na raščenem terenu oz. imeti sposobnost ponikanja 
meteorne vode.

15.
(pogoji za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov)

(1) Na celotnem območju OPPN so dopustni pomožni enostavni in nezahtevni objekti, s površino 
do 25 m2. Paviljon in nadstrešnice za kolesa imajo lahko površino do 50 m2.
(2) Na celotnem območju je dopustno tudi trajno preoblikovanje reliefa ter gradbeni posegi za 
opremo odprtih površin z izjemo objektov za oglaševanje.
(3) Na celotnem območju OPPN je dopustna gradnja objektov gospodarske javne infrastrukture, 
vodnih zbiralnikov in pomožnih infrastrukturnih objektov ter izvedba priključkov nanj.

16.
(začasni objekti)
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(1) V PE1 in PE2 je dopustno za prireditve oz. dogodke postaviti začasne objekte, kot so 
prireditveni šotor, drsališče, začasno športno igrišče, sanitarije in podobno.
(2) Za postavljanje začasnih objektov se v PE1 in PE2 lahko predhodno izvedejo univerzalni temelji
in priključki na komunalno infrastrukturo, ki pa morajo biti pod nivojem terena in v času neuporabe
nemoteči.
(3) Začasni objekt so lahko postavljeni samo za trajanje prireditve, potem jih je potrebno odstraniti.

17.
(objekti, predvideni za odstranitev)

(1) Pred začetkom gradnje stavb v prostorski enoti PE3 in urejanja odprtih površin v PE2 morajo 
biti odstranjeni naslednji obstoječi objekti:
– bazen na zemljišču s parcelno številko 2818/5, katastrska občina (2002) Vrhnika s pripadajočimi 
ureditvami (mali bazen, …) na zemljišču s parcelno številko 2818/4, katastrska občina (2002) 
Vrhnika,
– servisni objekt na zemljišču s parcelno številko 2818/4, katastrska občina (2002) Vrhnika,
(2) Kadarkoli se lahko odstranijo obstoječi objekti in ureditve:
– klubski objekt na zemljišču s parcelno številko 2785/20, katastrska občina (2002) Vrhnika,
– pomožni objekti,
– ureditve zunanje opreme ter športna igrišča,
(3) Objekti, ki so predvideni za odstranitev, so določeni v grafičnem načrtu št. 4.1 »Odstranitev 
objektov«.

VII. NAČRT PARCELACIJE

18.
(načrt parcelacije)

Parcelacija na območju je prosta, razen za parcele oz. gradbene parcele, ki se oblikujejo za potrebe 
novo načrtovanih objektov, te morajo biti dovolj velike, da omogočajo normalno redno delovanje 
objektov na njih.

19.
(javne površine)

V območju ni površin, namenjenih javnemu dobru.

VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

20.
(etapnost gradnje)

(1) Etapnost gradenj in urejanja na območju je prosta, s sledečimi obveznimi zaporedji:
– pred novimi gradnjami, ki so načrtovane na mestu obstoječih objektov, je predhodno le-te 
potrebno odstraniti,
– predhodno ali sočasno z gradnjo novega objekta A je potrebno urediti parkovno območje v PE2.
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(2) Pred začetkom uporabe novih stavb mora biti izvedena infrastruktura, ki je potrebna za 
priključitev na komunalno in energetsko omrežje.

IX. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

21.
(ohranjanje kulturne dediščine)

(1) Znotraj območja OPPN se nahaja enota kulturne dediščine: Vrhnika - Bazen, EŠD 30483. Zaradi
dotrajanosti in nevarnosti uporabe je bilo zanj izdano kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in 
odstranitev dediščine. Ob izpolnitvi pogojev iz le-tega se bazen lahko odstrani.
(2) Zahodni rob območja sega v enoto kulturne dediščine: Vrhnika - Park ob Tržaški cesti, EŠD: 
23305. Ta v območju OPPN vključuje košarkaško športno igrišče, kjer spremembe z OPPN niso 
načrtovane ter zahodni rob športne dvorane Partizan, kjer je dopuščena rekonstrukcija. V samo 
parkovno zasnovo parka ob Tržaški cesti ureditve načrtovane z OPPN ne posegajo.
(3) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki
najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju arheološke ostaline
zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti ljubljansko
enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu z določili
arheološke stroke. V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim grozi nevarnost poškodovanja ali
uničenja, lahko pristojni organ to zemljišče z izdajo odločbe določi za arheološko najdišče, dokler 
se ne opravijo raziskave arheoloških ostalin oz. se omeji ali prepove gospodarska in druga raba
zemljišča, ki ogroža obstoj arheološke ostaline.

X. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA IN NARAVNIH VIROV TER
OHRANJANJE NARAVE

22.
(splošno)

V času gradnje in uporabe objektov je treba upoštevati okoljevarstvene ukrepe za čim manjšo 
obremenitev okolja.

23.
(varstvo voda)

(1) Obravnavano območje se glede na potrjene in veljavne poplavne karte deloma nahaja v poplavno 

ogroženem območju, v razredu preostale poplavne nevarnosti.
(2) Za potrebe OPPN je bila izdelana Hidrološko hidravlična presoja za OPPN za območje Športni park 
Vrhnika – zahodni del v Občini Vrhnika, izdelovalca Urbikom, številka projekta H9-9-2020, oktober 
2020. Na osnovi natančnejših vhodnih podatkov ugotavlja, da glede na karto razredov poplavne 
nevarnosti predvidenega stanja, spada celotno območje OPPN izven vseh razredov poplavne nevarnosti.
(3) Načrtovani posegi glede na poplavno območje in glavne tokove poplavnih voda ne bodo ovirali toka 
ali povzročali zajezitve poplavne vode in ne bodo imeli bistvenega vpliva na vodni režim in stanje 
poplavnih voda. S predvidenimi posegi se ne bo zmanjšala količina poplavnih površin.
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(4) Pokrivnost tal se bo deloma spremenila, vendar ne bo imela bistvenega vpliva na poplave, saj gre za 
hipni odtok s kratkim časom koncentracije za majhne površine (glede na porečje Ljubljanice) in ne 
vpliva na konico hidrograma poplavnih voda.

(5) Odvajanje padavinskih voda je potrebno urediti na tak način, da bo v čim večji možni meri 
zmanjšan odtok padavinskih voda z utrjenih površin in površin s spremembo rabe, kar pomeni, da je
potrebno prioritetno predvideti ponikanje, pri čemer morajo biti ponikovalnice locirane izven vpliva
povoznih in manipulativnih površin. Če ponikanje ni možno, kar je treba računsko dokazati, je
možno padavinske vode speljati v vodotok, število izpustov naj bo čim manjše.
(6) Prostori in mesta, kjer se bodo med gradnjo in obratovanjem pretakale, skladiščile, uporabljale 
nevarne snovi, njihova embalaža in ostanki, vključno z ustrezno ureditvijo začasnega skladiščenja 
nevarnih odpadkov (npr.: motorna goriva, olja in maziva, pesticidi) morajo biti urejeni kot 
zadrževalni sistem – lovilna skleda, brez odtokov, neprepustna za vodo, odporna na vse snovi, ki se 
lahko v njej nahajajo, dovolj velika, da zajamejo vso morebitno razlito ali razsuto količino snovi.
(7) Zagotoviti je treba zajem odpadnih požarnih voda, kadar obstaja kakršna koli verjetnost 
onesnaženja površinskih in podzemnih voda ter tal z onesnaženimi odpadnimi požarnimi vodami, 
zlasti z nevarnimi snovmi.
(8) Vsi posegi v prostor morajo biti načrtovani tako, da ne pride do poslabšanja stanja voda in da se 
ne onemogoči varstva pred škodljivim delovanjem voda.
(9) Za vsak poseg, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, je potrebno 
pridobiti vodno soglasje.

24.
(ohranjanje narave)

Preprečevati je potrebno vnos tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst, ki bi se lahko širile v prostor.

25.
(varstvo zraka)

(1) Odvod dimnih plinov in umazanega zraka iz nadzemnih delov stavbe (npr. iz sanitarnih 
prostorov) je treba speljati nad strehe stavb.
(2) Prezračevanje eventualnih podzemnih garaž mora biti izvedeno z odvodnimi kanali za odvod 
dima in toplote z izpustom nad teren. Odpadni zrak je treba odvajati na mestih, kjer v neposredni 
bližini ni športnih ali otroških igrišč.
(3) Vsi na novo zgrajeni objekti, morajo imeti ogrevalne sisteme, ki ne povečujejo onesnaženosti 
zraka (ogrevanje na plin, toplotne črpalke, ...).
(4) Vsi izpusti snovi v zrak (ogrevanje, prezračevanje) morajo biti opremljeni z ustreznimi filtri v 
skladu z zakonskimi zahtevami.
(5) V času gradnje je treba upoštevati predpise o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz 
gradbišč.

26.
(varstvo pred hrupom)

(1) Območje OPPN sodi v območje III. stopnje varstva pred hrupom.
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(2) V sklopu izdelave projektne dokumentacije je treba izdelati elaborat zaščite pred hrupom v 
stavbah in zagotoviti ustrezno zvočno izolativnost fasadnih elementov skladno z veljavnimi 
predpisi.
(3) Na območju OPPN niso predvidene dejavnosti, ki bi med obratovanjem povzročale povečano 
obremenitev okolja s hrupom. Glavni viri hrupa stavb bodo klimatske in prezračevalne naprave oz. 
tehnika objekta. V izvedbeni projektni dokumentaciji je treba z umestitvijo objektov, kurilnih in 
prezračevalnih naprav oz. ostalih virov hrupa z obratovalnim režimom virov hrupa in z drugimi 
omilitvenimi ukrepi zagotoviti, da obremenitev s hrupom na območju OPPN in pri najbližjih 
stavbah z varovanimi prostori v okolici ne bo presegala mejnih vrednosti kazalcev hrupa. Fasade 
predvidenih objektov, ki bodo orientirane proti bližnjim obstoječim stanovanjskim objektom in bi 
lahko delovale kot odbojne površine za hrup, morajo biti izvedene v zvočno absorpcijski izvedbi.
(4) V času gradnje je potrebno zagotoviti obveščanje bližnjih sosedov, šole in vrtca, glede 
predvidene povečane emisije hrupa.

27.
(odstranjevanje odpadkov)

(1) Zbirno in prevzemno mesto za odpadke mora biti urejeno v skladu s predpisi, ki urejajo zbiranje 
komunalnih odpadkov.
(2) Zbirna mesta morajo biti urejena tako, da je zagotovljena higiena in da ni negativnih vplivov na 
javno površino ali sosednje stavbe. Lahko so pokrita z nadstrešnico. Zagotoviti je treba ločeno 
zbiranje odpadkov na mestu nastanka.

28.
(svetlobno onesnaženje)

(1) Postavitev in jakost svetilk pri osvetljevanju objektov in zunanjih površin morata biti v skladu s 
predpisi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.
(2) Osvetlitev poti v območju mora biti usmerjena in izvedena z uporabo svetil, ki ne oddajajo 
visokega deleža svetlobe v modrem in ultravijoličnem delu spektra. Nova svetila, ki osvetljujejo 
poti na območju, morajo oddajati svetlobo s 3000 K ali toplejšo.
(3) Omejitve zgornjega člena ne veljajo za sisteme osvetlitve športnih površin.
(4) Prepovedana je uporaba svetlobnih snopov kakršne koli vrste ali oblike, mirujočih ali 
premikajočih, če so usmerjeni proti nebu ali površinam, ki bi jih lahko odbijale proti nebu.
(5) Interna osvetlitev zunanjih površin ob stavbah in skupnih površin v območju mora biti zadostna,
enakomerna in ne bleščeča.

29.
(varstvo pred radonom)

Območje občine Vrhnika je prepoznano kot območje z možnostjo večje izpostavljenosti radonu v 
zaprtih prostorih, zato je treba pri gradnji novih objektov upoštevati smernice za gradnjo radonsko 
varnih novih stavb.

30.
(ukrepi med gradnjo)
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(1)  Deponije viškov zemeljskega materiala v času gradnje ni dovoljeno odlagati na vodno ali 
priobalno zemljišče Ljubljanice. Gradnja mora biti organizirana tako, da se ne pojavlja erozija, da 
ne prihaja do oviranega pretoka v vodotokih ali zadrževanja zalednih voda v času gradnje.
(2) Po končani gradnji je potrebno odstraniti začasno postavljene objekte in vse ostanke začasnih 
deponij.
(3) Na poškodovanih travnatih površinah je potrebno po zaključku zemeljskih del v čim krajšem 
času vzpostaviti dobro razraščeno travno rušo, da bodo te površine odporne na morebitno 
površinsko erozijo.
(4) Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti 
zaščitena pred možnostjo izliva v okolje. Delavci na gradbišču morajo biti usposobljeni za takojšnje
ukrepanje v primeru nezgod, ki bi nastale zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in
drugih nevarnih snovi.
(5) V času gradnje je potrebno gradbene stroje umakniti iz poplavnega območja v kolikor je za 
porečje Ljubljanice s strani ARSO razglašeno rdeče hidrološko opozorilo, ki pomeni obsežne, 
silovite poplave.

31.
(potresna varnost)

(1) Ocenjeni pospešek tal pri povratni dobi 475 let je 0,225 (g), vendar tega ni dopustno neposredno
uporabiti pri projektiranju, pač pa je potrebno pred začetkom projektiranja izvesti identifikacijo tipa 
tal in na tej osnovi določiti parametre za projektiranje nosilne konstrukcije.
(2) Objekti morajo biti grajeni potresno odporno v skladu z veljavnimi predpisi glede na cono 
potresne nevarnosti, geološko sestavo in namembnost objekta. Nekonstrukcijski fasadni elementi ob
morebitnem potresu ne smejo odpadati s stavbe in s tem ogrožati varnost ljudi.
(3) Pri načrtovanju novogradnje je treba predvideti ojačitev prve plošče nad eventualno kletjo tako, 
da zdrži rušenje objektov nanjo ali gradnjo zaklonišča osnovne zaščite, če to zahtevajo veljavni 
predpisi.

32.
(ukrepi za varstvo pred požarom)

(1) Za zaščito pred požarom je treba zagotoviti:
– pogoje za varen umik ljudi in premoženja,
– odmike med objekti in od meje parcel oziroma ustrezno požarno ločitev objektov,
– prometne in delovne površine za intervencijska vozila,
– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
(2) Intervencijske poti potekajo po pešpoteh znotraj območja. Poti, zelenice in druge površine 
morajo biti v območju, kjer je predvidena pot za intervencijska vozila, utrjene na osni pritisk 10 ton.
V območju intervencijskih poti ne sme biti grajenih ali drugih nepremičnih ovir. Širine in radiji 
morajo ustrezati standardu SIST DIN 14090. Intervencijske poti so določene v grafičnem načrtu št. 
4.3 »Prometna situacija in prikaz ureditev, potrebnih za varstvo pred nesrečami«.
(3) Požarna zaščita je predvidena z zunanjim hidrantnim omrežjem. Požarna voda se zaradi 
neposredne bližine lahko zagotavlja tudi iz Ljubljanice.
(4) Z ustreznimi odmiki oz. izbranimi materiali je treba omejiti možnost širjenja požara z objektov 
na sosednja zemljišča ali objekte.
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33.
(druge naravne nesreče)

(1) Po razpoložljivih podatkih območje ni erozivno oz. plazovito.
(2) Za potrebe zaščite in reševanja se, za evakuacijo prebivalstva in njegovo nastanitev ter za 
vzpostavitev začasnega heliporta, lahko uporabijo objekti v območju OPPN Športnega parka ter 
odprte površine v PE1 in PE2.

XII. POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO
INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

34.
(pogoji za prometno urejanje)

(1) Športni park je sestavni del mestnega središča Vrhnike. Prometno se navezuje na vsebinske 
rešitve iz Občinskega podrobnega prostorskega načrta za prenovo mestnega jedra Vrhnike (del 
Tržaška cesta - Cankarjev trg).
(2) Znotraj Športnega parka se odvija samo peš promet. Motorni promet je dopusten zgolj za 
intervencije, dostavo ter za potrebe gradnje oz. vzdrževanja objektov.
(3) Kapacitete za mirujoči promet se zadovoljujejo na javnih parkiriščih v neposredni okolici 
športnega parka (parkirišča ob vrtcu oz. osnovni šoli, ob Tržaški cesti ter parkirišče pred športno 
dvorano Partizan). Stalnih površin za mirujoči promet na območju Športnega parka ne sme biti.
(4) Ob večjih dogodkih na Vrhniki se lahko večnamensko asfaltirano igrišče v PE1 začasno uporabi 
tudi kot parkirišče.
(5) Glavni dostopi na območje Športnega parka so s parkirišča pred vrtcem na severni strani, preko 
Parka samostojnosti s Tržaške ceste in pri telovadnici osnovne šole na južni strani. Dostop za 
motorna vozila (intervencija, dostava) je s severne in južni strani vezan na glavno pešpot skozi 
območje ter na servisno povezavo po vzhodnem robu območja (servisni dostop).
(5) Skozi območje v smerni sever jug poteka glavna pešpot, ki mora biti široka vsaj 4 metre. Nanjo 
se pravokotno pripenja vstop iz Parka samostojnosti ter povezava proti atletskemu oz. 
nogometnemu stadionu ter naprej proti Ljubljanici.
(6) Vsaj pri vstopu v športni park pri vrtcu mora biti locirana kolesarnica, ki mora ščititi kolesa pred
padavinami in omogočati zaklepanje koles. Kapaciteta ne sme biti manjša od 20 koles. Kolesarnice 
je lahko locirana tudi neposredno na mejo OPPN ali pa je postavljena izven območje OPPN, vendar
ne dalj od 15 metrov.
(7) Vse zunanje pohodne in povozne površine morajo zagotavljati univerzalno dostopnost. Stavbe 
in zunanje površine morajo biti grajene v skladu z zakonodajo, ki ureja zagotavljanje dostopnosti za
funkcionalno ovirane osebe.
(8) Vse intervencijske površine morajo biti utrjene za vožnjo motornih vozil do 10 ton osnega 
pritiska.

35.
(splošni pogoji za urejanje okoljske, energetske in komunikacijske infrastrukture)
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(1) Splošni pogoji za potek ter gradnjo okoljske, energetske in telekomunikacijske infrastrukture v 
območju so:
– načrtovane stavbe morajo biti priključene na vodovodno, kanalizacijsko in elektroenergetsko 
omrežje, poleg tega so lahko priključene še na plinovodno in telekomunikacijska omrežja,
– priključitev je treba izvesti po pogojih posameznih upravljavcev posamezne infrastrukture,
– kadar potek v javnih površinah ni mogoč oz. smiseln, mora lastnik prizadetega zemljišča 
omogočiti izvedbo in vzdrževanje javnih vodov na svojem zemljišču, upravljavec posameznega 
voda pa mora za to od lastnika pridobiti služnost,
– trase komunalnih vodov, lokacije objektov in naprav morajo biti medsebojno usklajene z 
upoštevanjem zadostnih medsebojnih odmikov in odmikov od ostalih naravnih ali grajenih struktur,
– gradnja komunalne infrastrukture mora potekati usklajeno,
– dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti skladne z upravljavci infrastrukture in 
morajo biti izvedene tako, da jih bo mogoče vključiti v končno etapo ureditve,
– obstoječo komunalno infrastrukturo je dopustno zaščititi, rekonstruirati, prestavljati, dograjevati 
in ji povečevati zmogljivosti v skladu s prostorskimi in okoljskimi možnostmi, ob pogoju, da ne 
onemogočajo ureditev po tem OPPN, ob upoštevanju veljavnih predpisov in pod pogojem, da so 
posegi v soglasju z njihovimi upravljavci,
– pred gradbenimi posegi je treba načrtovati in zagotoviti ustrezno varovanje obstoječih komunalnih
vodov,
(2) Na celotnem območju je dovoljenja gradnje nove gospodarske javne infrastrukture, za katero 
trase še niso načrtovane oziroma so v fazi načrtovanja.

36.
(vodovodno omrežje)

(1) Stavbe se za potrebe oskrbe s pitno in tehnološko vodo priključijo na sistem javnega 
vodovodnega omrežja.
(2) Ohranjati oz. upoštevati je potrebno že zgrajeno vodovodno omrežje in hišne priključke.
(3) Načrtovani objekti se priključujejo na obstoječe sekundarno omrežje na robu območja, ki se ga 
po potrebi rekonstruira.
(4) Nad vodovodom niso dovoljeni nobeni gradbeni posegi, dodaten nasip ali odvoz materiala nad 
cevovodom, gradnja ograj, podpornih zidov in ostalih komunalnih vodov. V primeru gradnje na 
mestu vodovoda se mora prestaviti na stroške investitorja, oziroma se ga mora za časa gradnje 
ustrezno zaščititi.

37.
(kanalizacijsko omrežje za odpadne vode)

(1) Stavbe se za potrebe odvajanja odpadne vode priključijo na sistem javnega kanalizacijskega 
omrežja, ki je na območju že izvedeno.
(2) Kjer novi objekti posegajo v koridor obstoječega kanalizacijskega omrežja, je tega potrebno 
zaščititi ali prestaviti.
(3) Na območju, kjer se posega v območje javnega kanalizacijskega omrežja in se spreminja 
niveleta je potrebno prilagoditi pokrove javnega kanalizacijskega omrežja novi niveleti. V primeru 
večjih gradbenih posegov (večja zemeljska dela, asfaltiranje, tlakovanje) je potrebno preveriti stanje
obstoječih kanalizacijskih vodov in jih po potrebi obnoviti.
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(4) Pri načrtovanju in gradnji je potrebno upoštevati odmike in križanja z ostalimi komunalnimi 
vodi skladno s Pravilnikom o tehnični izvedbi in uporabi javnega kanalizacijskega sistema v 
občinah Vrhnika, Borovnica in Log Dragomer.

38.
(kanalizacijsko omrežje za meteorne vode)

(1) Meteorne vode je potrebno prioritetno ponikati.
(2) Če ponikanje ni možno, kar je treba računsko dokazati, je možno padavinske vode speljati v 
vodotok oz. priključiti na obstoječe meteorno omrežje, ki je na območju že izvedeno. Predhodno pa 
izvesti ukrepe za zadrževanje padavinskih voda.
(3) Dopustna je izvedba rezervoarja oz. zadrževalnega bazena za meteorne vode, ki se lahko 
koristijo za vzdrževanje zelenih površin.
(4) Pri načrtovanju in gradnji je potrebno upoštevati odmike in križanja z ostalimi komunalnimi 
vodi skladno z Pravilnikom o tehnični izvedbi in uporabi javnega kanalizacijskega sistema v 
občinah Vrhnika, Borovnica in Log Dragomer.

39.
(plinovodno omrežje)

(1) Stavbe  se za potrebe ogrevanja, pripravo sanitarne tople vode in tehnologijo s priključki lahko 
priključijo na omrežje zemeljskega plina, ki je že izvedeno na območju.
(2) Preko osrednjega dela območja poteka distribucijsko plinovodno omrežje PEHD fi225 in PEHD
fi63.
(3) Pri projektiranju in izvedbi je potrebno upoštevati odmike od obstoječega distribucijskega 
omrežja zemeljskega plina. Pred izvajanjem kakšnih koli del v bližini plinovodnega omrežja je 
potrebno naročiti zakoličbo le-tega.

40.
(elektroenergetsko omrežje)

(1) Napajanje načrtovanih stavb se bo vršilo iz obstoječe transformatorske postaje TPVrhnika-šola.
(2) Po zahodnem in delno južnem robu območja poteka SN podzemni elektroenergetski vod, ki ga 
je potrebno ščititi oz. na mestih tangiranih z novimi posegi prestaviti na stroške investitorja.
(3) Po območju so razpeljani NN vodi, ki jih je potrebno ščititi oz. na mestih tangiranih z novimi 
posegi prestaviti na stroške investitorja.
(4) Priključno-merilne omarice se namestijo na stalno dostopna mesta, kjer bodo distributerju 
električne energije stalno dostopne.
(5) Po pridobitvi gradbenega dovoljenja mora investitor pridobiti soglasje za priključitev, v katerem 
bodo natančno določeni tehnični pogoji in parametri priklopa posameznega objekta.

41.
(komunikacijsko omrežje)

(1) Objekti imajo možnost priključitve na komunikacijska omrežja pod pogoji upravljavcev 
omrežij.
(2) Obstoječe TK omrežje je potrebno ščititi oz. na mestih tangiranih z novimi posegi prestaviti na 
stroške investitorja.
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42.
(javna razsvetljava)

(1) Na območju je delno že vzpostavljena javna razsvetljava. Dogradi se sklop javne razsvetljave ob
poti skozi območje v smerni sever – jug. Izvede se v isti izvedbi, kot je obstoječa.
(2) Razsvetljava funkcionalnih površin ob objektih bo internega značaja in ne bo povezana s 
sistemom javne razsvetljave.

43.
(učinkovita raba energije v stavbah)

(1) Vse novo zgrajene stavbe morajo biti projektirane in zgrajene energetsko varčno v skladu s 
predpisi, ki določajo učinkovito rabo energije v stavbah.
(2) Na strehah stavb je dopustna namestitev sončnega zbiralnika ali sončnih celic (fotovoltaika).

44.
(zbiranje komunalnih odpadkov)

(1) Objekti morajo imeti ustrezno urejeno zbirno mesto, kjer uporabniki v času do prevzema 
odpadkov zbirajo odpadke v za to namenskih zabojnikih.
(2) Objekti morajo imeti ustrezno urejeno prevzemne mesto. To je prostor, na katerega
uporabniki postavijo opremo za zbiranje odpadkov za namen praznjenja. Prevzemno mesto
mora biti izvajalcu prosto in neovirano dostopno v vseh letnih časih . Lokacija prevzemnega
mesta mora biti s transportne poti vidna.

XIII. DOPUSTNA ODSTOPANJA OD NAČRTOVANIH REŠITEV

45.
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)

Dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev so:
1. meje med prostorskimi enotami imajo toleranco +/- 2,0 metra,
2. posegi oziroma ukrepi za zaščito gradbene jame lahko segajo preko meje PE ter tudi preko 
območja območje OPPN, če s tem soglašajo lastniki prizadetih zemljišč,
3. višinska kota pritličja lahko odstopa do +/- 0,5 m,
4. kadar je naklon strehe določen enoznačno, ta lahko odstopa do +/- 5 stopinj,
5. pri parcelnih mejah je dopustno odstopanje do +/- 2,0 m, pri površinah parcel so dopustna 
odstopanja v okviru dopustnih odstopanj poteka mej ter zaradi natančnejših geodetskih meritev,
6. pri načrtovanju in izvedbi so dopustna odstopanja od poteka tras, površin, objektov, naprav in 
priključkov posamezne prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture, če 
so pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju pridobljene rešitve, ki so primernejše s tehničnega ali 
okoljevarstvenega vidika ali omogočajo boljše prometno funkcioniranje in dostopnost celotnega 
območja načrta, ki pa ne smejo poslabšati prostorskih in okoljskih razmer - ta odstopanja ne smejo 
biti v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta 
odstopanja zadevajo, oziroma upravljavci posameznega voda.
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XIV. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN

46.
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)

Investitorji in izvajalci imajo med gradnjo in po njej naslednje obveznosti:
– v času gradnje mora biti omogočeno nemoteno delovanje sosednjih objektov in zagotovljena 
nemotena komunalna oskrba prek vseh obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav. Infrastrukturne 
vode je treba takoj obnoviti, če so ob gradnji poškodovani. Sočasno z gradnjo objektov mora biti 
zagotovljena prestavitev vseh infrastrukturnih vodov, objektov in naprav, potrebnih za nemoteno 
delovanje obstoječih objektov v času gradnje in po njej,
– območje gradbišča ne sme posegati na zemljišča zunaj območja OPPN, razen če je v lasti 
investitorja,
– promet mora biti v času gradnje organiziran tako, da se prometna varnost zaradi gradnje ne 
poslabša in da ne prihaja do zastojev na obstoječem cestnem omrežju,
– gradnja se mora izvajati tako, da se izogiba vplivom na mehansko odpornost in stabilnost okolice 
oziroma da so vplivi čim manjši ter v dopustnih mejah,
– zagotoviti je potrebno sanacijo objektov, pripadajočih ureditev in naprav, poškodovanih zaradi 
gradnje.

47.
(posegi, dopustni po izvedbi načrtovanih ureditev)

Po izvedbi z OPPN predvidenih ureditev so dopustni naslednji posegi:
– odstranitev objektov in naprav,
– vzdrževalna dela in rekonstrukcije s katerimi niso spremenjeni zunanji gabarit,
– nadomestne gradnje v okviru gabaritov in dopustnih dejavnosti, ki so določeni s tem odlokom,
– postavitve enostavnih in nezahtevnih objektov, ki so dopustni v območju OPPN,
– spremembe namembnosti v okviru dejavnosti, ki so dopustne za novogradnje na območju OPPN.

XV. KONČNE DOLOČBE

48.
(vpogled v OPPN)

OPPN je stalno na vpogled pri:
– Občini Vrhnika, Oddelek za prostor,
– Upravni enoti Vrhnika.

49.
(prenehanje veljavnosti prostorsko izvedbenega akta)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati, na območju veljavnosti tega OPPN, naslednji 
prostorski izvedbeni akti:
– Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prenovo mestnega jedra Vrhnike (del 
Tržaška cesta – Cankarjev trg) (Naš časopis, št. 449/17, 452/17 -teh. popr., 457/18 -teh. popr., 
477/19).
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50.
(uveljavitev)

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Našem časopisu. Odlok se objavi tudi na spletni strani 
Občine Vrhnika.

Št. ______
Vrhnika, dne ________

 
Župan

   Občina Vrhnike
Danijel Cukjati
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II.  Kartografski del 
 
 
 
1. Načrt namenske rabe prostora 
 1.1 Izsek iz Občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika (v nadaljnjem besedilu: OPN) 
  M 1:2000 
2. Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora 
 2.1 Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora M 1:2000 
 
3. Načrt območja z načrtom parcelacije 
 3.1 Katastrski načrt z območjem Občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljnjem 

besedilu: OPPN) M 1:1000 
 3.2 Geodetski načrt z območjem OPPN M 1:1000 
 
4. Načrt arhitekturnih, krajinskih in oblikovalskih prostorskih ureditev 
 4.1 Odstranitve objektov M 1:1000 
 4.2 Ureditvena situacija M 1:1000 
 4.3 Prometna situacija, varstvo pred nesrečami, kulturna dediščina M 1:1000 
 4.4 Zbirni načrt komunalne infrastrukture M 1:1000 
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III.  Povzetek glavnih podatkov o prostorski ureditvi 
 
 
 
vrsta prostorskega akta  Občinski podrobni prostorski načrt 
   
naziv prostorskega akta  Občinski podrobni prostorski načrt  

za območje Športni park Vrhnika – Zahodni del 
   
lokacija  Vrhnika 

Zahodni del športnega parka Vrhnika v centru mesta Vrhnika 
   
opis rešitev načrtovanih 
objektov in površin 

 Načrtuje se ureditev in prenova obstoječih športnih objektov in 
gradnja novih objektov za različne športne panoge. Športni park 
Vrhnika je namenjen za delovanje in potreb različnih športnih 
klubov, šole ter vrtca, ki sta v neposredni bližini, hkrati pa je 
namenjen tudi drugim uporabnikom za rekreacijo in prosti čas. 

   
velikost območja  1,9 ha 
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IV.  Priloge OPPN 
 

1 Območje OPPN 

1.1 Lokacija v širšem prostoru 

 
Vrhnika spada v Ljubljansko urbano regijo. Mesto z ugodnimi izhodišči za razvoj iz več vidikov. S svojo 
geografsko lego v neposredni bližini glavnega mesta, s svojo kulturno dediščino in naravnimi danostmi 
je dobro prepoznavna na regionalnem in nacionalnem nivoju. Z vidika razvoja prostora ima še množico 
neizkoriščenih kapacitet. 
 
Eno takšnih, razmeroma neizkoriščenih, kapacitet predstavlja območje Športnega parka Vrhnika, ki je 
umeščeno v centralnem mestotvornem predelu Vrhnike in je omejeno z zahoda z glavno mestno 
prometno osjo - Tržaško cesto in z vzhoda z Ljubljanico, na severu z objektom prve triade Osnovne šole 
Ivana Cankarja ter vrtcem Želvica, na jugu pa z objektom drugih dveh triadij Osnovne šole Ivana 
Cankarja. 
To območje je zaradi osrednje lege in kot družbeni generator pomembno za celovit nadaljnji razvoj 
Vrhnike. 
 
Na območju je predvidena ureditev in prenova obstoječih športnih objektov in gradnja novih objektov za 
različne športne panoge (objekt garderob in skladišča, športno rekreacijski objekt z bazenom, športna 
dvorana, ureditev parka z dopolnilnimi športnimi površinami – odbojka na mivki, otroško igrišče, fitness 
na prostem... ). 
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Slika 1 Lokacija v širšem merilu. Kartografija Google. 

 

1.2 Območje, predvideno za izdelavo OPPN 

 
Območje OPPN Športnega parka Vrhnika – zahodni del meji: 
- na obstoječi atletski stadion oz. nogometno igrišče na vzhodnem delu proti Ljubljanici 
- na parkirišče in osnovno šolo Ivan Cankar - 1. triada oz. ga omejuje pešpot, ki vodi od Tržaške ceste 

do mostu za pešce in kolesarje čez Ljubljanico na severni strani 
- na niz objektov trgovske in stanovanjske namenske rabe ob Tržaški cesti, Parkom samostojnosti ter 

Športno dvorano Partizan na zahodni strani in 
- na šolsko telovadnico OŠ Ivana Cankarja na južni strani 

 
To območje je zaradi osrednje lege in kot družbeni generator pomembno za celovit nadaljnji razvoj 
Vrhnike. 
 
Območje OPPN obsega zahodni del enote urejanja prostora VR_1269, ter delno posega še v VR_469 
in VR_1773. 
 

 
 

Slika 2 Prikaz območja na aeroposnetku. Vir Kartografija Google. 

 

1.3 Velikost območja 

 
Celotni Športni park Vrhnika je velik cca.4,5 ha, območje OPPN Športni park Vrhnika – zahodni del, 
obsega 1,9 ha površin. 
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1.4 Opis današnjega stanja 

 
Športni park Vrhnika predstavlja osrednji in največji športni park v občini Vrhnika. Lociran je v centru 
mesta med osrednjo prometnico Tržaško cesto in Ljubljanico. Poleg osnovnega športnega programa 
predstavlja športni park atraktivno odprto območje v osrčju samega mesta. V športnem parku se 
odvijajo organizirani programi športa, hkrati pa je to tudi osrednji športni prostor za rekreativce. Z nekaj 
izjemami se v zadnjem obdobju v razvoj športnega parka ni investiralo, zato je s svojo infrastrukturo, 
športnimi površinami in ponudbo postal zastarel. 
 
V osrednjem delu OPPN ŠPV – zahodni del se nahaja opuščen bazen, ki predstavlja profano stavbno 
dediščino s priporočilnim režimom varovanja. Zaradi dotrajanosti in nevarnosti uporabe je bilo  
pridobljeno kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev dediščine. V preteklosti je bil 
pomemben tvorec identitete Športnega parka. 
 
Preko oz. v bližini območja OPPN poteka gospodarska javna infrastruktura: javne lokalne ceste in poti, 
trase vodovoda, elektrike, plina, javne razsvetljave in telekomunikacijskega omrežja. 
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2 Izvleček iz OPN 
 
Pravno podlago za OPPN predstavlja OPN. 
 
Za območje velja Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 27/14, 50/14 – 
teh. popr., 71/14 – teh. popr., 92/14 – teh. popr., 53/15, 75/15 – teh. popr., 9/17 – teh. popr., 9/17, 79/17 
- teh. popr., 12/18 – teh. popr., 60/19, 81/19 – teh. popr.), v nadaljevanju: OPN. 
 
Po OPN je za predmetno območje določena izdelava OPPN Športni park. 
 
Za območje je bil sprejet Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta Športni park 
Vrhnika za zahodni del in objavljen v Našem časopisu Vrhnika (št. 470/2019, april 2019). 
 
 

2.1 Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN 

 
Športni park Vrhnika predstavlja osrednje športne površine na Vrhniki. Prostor uporabljajo tako 
profesionalni oz. klubski športniki, rekreativni športniki in otroci v sklopu šolskega izobraževanja. 
Prostorske ureditve na območju, kljub nekaterim posodobitvam v zadnjem obdobju, niso sledile razvoju 
športa.  
 
Precejšen del, prostorsko omejenega, športnega parka zavzema odprti bazen, ki že dalj časa ni v 
uporabi, je dotrajan in z vidika sodobnih potreb športa neperspektiven. Prav z njegovo nadomestitvijo je 
največji potencial za razvoj športna na Vrhniškem, predvsem z umeščanjem objekta, ki bi omogočil 
športno udejstvovanje tudi v hladnejšem delu leta (v dvorani).  

 
Za razvoj Športnega parka so bile podane številne pobude, zlasti so pomembne sledeče: 
 

- Interni arhitekturni natečaj, Športni park Vrhnika (Zavod Ivana Cankarja Vrhnika), 2010  
- Športna dvorana Nauportus - revitalizacija bazena, pobuda Zavod Ivana Cankarja Vrhnika, 

2012, 2013 
- Projektna naloga ŠPV + analiza prostora (kapacitet) v športnem parku Vrhnika, pobuda Zavod  

Ivana Cankarja Vrhnika, 2016 
- Športni park + prizidek telovadnice, pobuda Zavod Ivana Cankarja Vrhnika, 2016 
- Pobuda za umestitev teniške dvorane in zunanjih teniških igrišč v območju OPPN ŠPV – 

zahodni del, pobuda TK Vrhnika, 2016, 2019, 2020 
- Projektna naloga ŠPV + analiza prostora (kapacitet) v športnem parku Vrhnika, osvežena z 

vsemi deležniki v prostoru, pobuda Zavod  Ivana Cankarja Vrhnika, Občina Vrhnika, 2019 
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2.2 Splošna določila iz OPN 

 
OPN Vrhnika med cilje prostorskega razvoja občine (8. člen) določa tudi  
- dopolnjevanje in urejanje zelenih in športno rekreacijskih površin ter krajine. 
 
OPN za predmetno območje določa namensko rabo BC – športni centri, za katero (101. člen) določa 
 

 
 
OPN vsebuje tudi druga splošna določila, ki so smiselno prenesena v odlok za predmetni OPPN, z 
upoštevanjem vpetosti v širši prostor, ob upoštevanju rešitev OPPN za Tržaško cesto in vzhodnega 
območja Športnega parka, ki je vsebinsko neločljivo povezano z zahodnim delom, formalno pa ni njegov 
del. 
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2.3 Podrobnejša merila za pripravo OPPN 

 
V prilogi 2 OPN (posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIS) za posamezne enote urejanja prostora) za 
predmetno EUP VR_1269 OPN določa: 
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I. Tekstualni del 
 

1 osnovni podatki za OPPN 
 
Prikaz stanja prostora je pripravljen za Občinski podrobni prostorski načrt za območje Športnega parka 
na Vrhniki (v nadaljevanju: PSP). 
 
PSP je pripravljen na pravni osnovi Pravilnika o prikazu stanja prostora (Uradni list št. 50/08). 

1.1 območje OPPN 

 
Športni park Vrhnika predstavlja eno osrednjih območji mesta Vrhnika. Lociran je tako rekoč v centru 
mesta, med Tržaško cesto in reko Ljubljanico. Predmetni OPPN obravnava zgolj zahodni del športnega 
parka, zahodno od obstoječega nogometno-atletskega stadiona. 
 
Na tem območju je predvidena ureditev in prenova obstoječih športnih objektov in gradnja novih 
objektov za različne športne panoge (objekt garderob in skladišča, športno rekreacijski objekt z 
bazenom, športna dvorana, ureditev parka z dopolnilnimi športnimi površinami – odbojka na mivki, 
otroško igrišče, fitness na prostem... ) ter ureditve zelenih površin na mestu sedanjega bazena, ki se 
odstrani. 
 

 
 

Slika 1 Lokacija v širšem merilu. Kartografija Google. 
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Območje OPPN Športnega parka Vrhnika – zahodni del meji: 
- na obstoječi stadion in nogometno igrišče na vzhodnem delu proti Ljubljanici 
- na parkirišče in osnovno šolo Ivan Cankar - 1. triada oz. ga omejuje pešpot, ki vodi od Tržaške 
ceste do mostu za pešce in kolesarje čez Ljubljanico na severni strani 
- na niz objektov trgovske in stanovanjske namenske rabe ob Tržaški cesti, Parkom 
samostojnosti ter Športno dvorano Partizan na zahodni strani in 
- na šolsko telovadnico OŠ Ivana Cankarja na južni strani 
 

To območje je zaradi osrednje lege in kot družbeni generator pomembno za celovit nadaljnji razvoj 
Vrhnike. 
 
Območje OPPN obsega zahodni del enote urejanja prostora VR_1269, ter delno posega še v VR_469 
in VR_1773. 
 
Območje zavzema zemljišča v k.o. 2002 Vrhnika: 2818/4, 2818/5, 2819/1,2819/2 – del, 2819/8, 2819/16 
– del, 2819/18 – del, 2819/19 in 2785/20 – del. 

 
 
Slika 2 Prikaz območja na aeroposnetku. Vir Kartografija Google. 

 

1.2 velikost območja 

 
Celotno območje OPPN Športni park Vrhnika je veliko cca. 4,5 ha, območje OPPN Športni park Vrhnika 
– zahodni del, ki je predmet te dokumentacije pa cca. 1,9 ha. 
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1.3 opis današnjega stanja 

 
Športni park Vrhnika predstavlja osrednji in največji športni park v občini Vrhnika. Lociran je v centru 
mesta med osrednjo prometnico Tržaško cesto in reko Ljubljanico. Poleg osnovnega športnega 
programa predstavlja športni park atraktivno odprto območje v osrčju mesta samega. V športnem parku 
se odvijajo organizirani programi športa, hkrati pa je to tudi osrednji športni prostor za rekreativce. Z 
nekaj izjemami se v zadnjem obdobju v razvoj športnega parka ni investiralo, zato je s svojo 
infrastrukturo, športnimi površinami in ponudbo postal zastarel. 
 
V osrednjem delu OPPN ŠPV – zahodni del se nahaja opuščen bazen, ki je predstavljal profano 
stavbno dediščino s priporočilnim režimom varovanja. Zaradi dotrajanosti in nevarnosti uporabe je bilo 
naknadno pridobljeno kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev dediščine. (62242-
41/2019/5) 
 
Preko oz. V bližini območja OPPN poteka gospodarska javna infrastruktura: javne lokalne ceste in poti, 
trasa vodovoda, elektro voda, plinskega voda, javne razsvetljave in telekomunikacijskega omrežja. 
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2 bilanca površin zemljišč namenske/dejanske osnovne 
rabe 

 
 
 

(%) del 
območja 

okvirna 
velikost 

namenska raba dejanska raba 

99 % 18.905 m2 BC Športni centri Športni center 

1 % 135 m2 ZP zelene površine objekti oz. prostor pod 
napuščem objektov 

 19.040 m2   
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3 bilanca površin območij pod različnimi varstvenimi režimi 
 
Varstveni režimi so povzeti po Občinskem prostorskem načrtu, prikazu stanja prostora Občine Vrhnika 
ter drugih prostorskih bazah. 

3.1 kulturna dediščina 

 
Znotraj območje OPPN so enote kulturne dediščine: 
 
kulturna dediščina z EŠD 30483: Vrhnika - bazen – zunanje kopališče  
Nadzemni bazen je bil s pripadajočo infrastrukturo zgrajen 1952. Topla voda je bila speljana iz 
termalnega vrelca Furlanovih toplic. Obratoval je do 2005. Ob njem so bili še kegljišče, strelišče, 
gostinski lokal, plesišče in avtokamp. 
Zvrst dediščine: drugi objekti in naprave 
Tip enote: profana stavbna dediščina 
Datacija enote:  tretja četrtina 20.stol.,1952 
Bazen je v športnem parku Vrhnika, v predelu Nova vas, vzhodno od Tržaške ceste. 
 
Za bazen je bilo s strani Ministrstva za kulturo, direktorata za kulturno dediščino pridobljeno 
kulturnovarstveno soglasje št. 62242-41/2019/5 za raziskavo in odstranitev (objekta) dediščine. 
 
Na zahodnem delu ob obravnavanem območju se nahaja: 
kulturna dediščina z EŠD 23305: Vrhnika – Parkovna površina ob Tržaški  
Parkovna površina, urejena z vrbami žalujkami pred objektom TVD Partizan in prosta zelena površina 
javnega značaja z drevoredom platan pred OŠ Ivan Cankar, v katero je umeščena lesena skulptura 
Barjanec, delo kiparja T. Lapajneta iz 1981. 
Zvrst dediščine: parki in vrtovi 
Tip enote: vrtnoarhitekturna dediščinja 
Datacija enote:  sredina 20.stoletja 
Parkovna površina leži ob Tržaški cesti, pred objektoma TVD Partizan in osnovno šolo Ivana Cankarja.  
 

 

3.2 naravne vrednote 

 

Znotraj območje OPPN so območja/enote naravnih vrednot: 
 
-  Življenjsko območje medveda 
Cona: območje izjemne prisotnosti 
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4 kvaliteta zanesljivosti uporabe posameznih delov 
grafičnega dela prikaza stanja prostora 

 

4.1 geodetska podlaga 

Geodetska podlaga prikaza stanja prostora bazira na geodetskem posnetku z maja 2019 in prikazuje 
verodostojno stanje prostora na dan posnetka. 
Od dne nastanka geodetskega posnetka do priprave tega dokumenta se na terenu niso zgodile bistvene 
spremembe. 
 
 

4.2 raba prostora 

Namenska raba prostora predstavlja dejansko namensko rabo. Podatek je posplošen. 
 

4.3 gospodarska javna infrastruktura 

Podatki v zbirniku gospodarske javne infrastrukture so povzete po geodetskem posnetku oz. zbirnem 
katastru gospodarske javne infrastrukture (GURS).  
Podatki povzemajo natančnost in verodostojnost izvornih zbirk. 
 

4.4 varstveni režimi 

Varstveni režimi so povzeti iz Prostorskega informacijskega sistema Občine Vrhnika (Iobčina). 
Verodostojnost sledi verodostojnosti vira.  
Podatki so preverjeni skozi smernice pristojnih organizacij. 
 
 
 

4.5 območje prostorskega akta 

Območje prostorskega akta je povzeto po grafičnem delu OPPN. Podatek je verodostojen. 
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II. Grafični del 
 
 
 

1 Grafični prikaz rabe prostora 1:2.000 
2 Gospodarska javna infrastruktura 1:1.000 
3 Varstveni režimi 1:1.000 
4 Območje OPPN  1:1.000 
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III.   Fotodokumenatcija 

 
 

Osrednji del predmetnega območja OPPN predstavljajo odprte rekreacijske površine s teniškimi igrišči, 
košarkarskim igriščem, večnamensko igralno ploščadjo ter osrednjem ozelenjenem prostoru s 
kompleksom nekdanjega bazena in servisnim prostorom ter manipulacijskim prostorom med tem in 
stadionom. 
 

 
 
Slika 3 Pogled proti severu na osrednje območje urejanja s kompleksom bazena in večnamenskim športnim igriščem v 
ozadju. 2019. 
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Slika 4 Pogled proti večnamenskemu športnemu igrišču ter teniškim igriščem ter osnovni šoli v ozadju. 2019. 

 

 
Slika 5 Pogled na kompleks kopališča – Bazena Vrhnika ter objekti telovadne dvorane Partizan in telovadnice ter osnovne 
šole Ivan Cankar. 2019. 
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Slika 6 Pogled na objekte v območju med nogometnim igriščem in Bazenom Vrhnika. 
Slika 7  

 
Slika 8 Pogled v bazensko lupino. 
 
 

 



 

14 
 

4 Strokovne podlage 
 
 
 
Za območje OPPN je bilo izdelanih nekaj tehničnih in vsebinskih gradiv, ki služijo za strokovne podlage: 
 

- Geodetski načrt, Ledina – ar, d.o.o., maj 2019 
- Hidrološko hidravlična presoja za OPPN za območje Športni park Vrhnika – zahodni del v občini 

Vrhnika, Urbikom, hidrološko-hidravlične študije, Matej Hozjan s.p., št. projekta H9-9-2020, 
oktober 2020 

- Poročilo o analizi tal na območju Športnega parka na Vrhniki, Kmetijski inštitut Slovenija, št. 
projekta 171/TAL-2020/CE, december 2020 

- Analiza prostora (kapacitet) Športni park Vrhnika (IDZ), št. projekta 05/2016, Delavnica d.o.o., 
februar 2016 

 
 
Poleg naštetega so vsebinsko pomembne še sledeče strokovne podlage, ki vsaj mestoma pokrivajo tudi 
območje Športnega parka: 
 

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

- Poplavna študija za območje občine Vrhnika, Hidrološko-hidravlična študija s predlogom 
ukrepov za območje Občinskega prostorskega načrta za območje Občine Vrhnika (april 2011, 
dopolnitev 2013) 

- Urbanistični načrt za poselitveno območje Vrhnika – Verd – Mirke – Sinja gorica; Ljubljanski 
urbanistični zavod d.d, junij 2008 

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

 
Urbanistični načrt za poselitveno območje Vrhnika – Verd – Mirke – Sinja gorica, LUZ d.d., junij 
2008 
 
IZHODIŠČA IN CILJI PROSTORSKEGA RAZVOJA OBČINE VRHNIKA 
(Strateški del OPN) Občina je v letu 2006 sprejela Strategijo razvoja občine Vrhnika za obdobje 2006 - 
2020 (v nadaljevanju Strategija), ki opredeljuje občinsko razvojno vizijo in vsebuje načrt za njeno 
uresničitev, s poudarkom na uresničevanju ciljev in strategij iz gospodarskega, družbenega in 
okoljskega vidika.  
 
Strategija opredeljuje naslednje temeljne cilje razvoja občine Vrhnika:  
1. Vrhnika – medobčinsko središče 
2. Umirjen  razvoj 
3. Kvaliteten prostor in bivanje 
4. Razpoznavnost in povezovanje v regionalnem okolju 
  
Strateški del občinskega prostorskega načrta, ki je predmet obravnave, dopolnjuje in konkretizira 
temeljne cilje Strategije na področju urejanja prostora.   
Cilji strateškega dela OPN občine Vrhnika so:  

- policentrični razvoj, z razvojem Vrhnike kot medobčinskim središčem ter z razvojem  
- lokalnih centrov, kar bo okrepilo povezovanje tudi na regionalnem nivoju,  
- prednostno usmerjanje poselitve v obstoječa ureditvena območja naselij, kjer so   

 še neizkoriščene prostorske kapacitete,  
- umirjanje razvoja na področju stanovanjske gradnje, z določitvijo faznosti ter  

 ustreznih gostot in izrab,  
- zagotavljanje bivanja domačega prebivalstva in prirastka le tega tudi z  

 dopolnjevanjem obstoječih naselij z eno ali dvostanovanjsko gradnjo, ob upoštevanju omejitve glede na 
urbanistične, prostorske in okoljske dejavnike,   

- ohranjanje in načrtovanje kakovostnega bivalnega okolja, kar pomeni ustrezno  
 zasnovane bivalne objekte,  

- dobro dostopnost do vseh vrst infrastrukture, dostopne in urejene zelene površine ter 
ohranjanje oz. izboljšanje kvalitete stanja okolja,  

- razvoj gospodarstva, s tem da se dejavnosti prednostno usmerjajo v za to  
 dejavnost predvidene gospodarske cone in načrtovana gradnja severne obvoznice, sprejemljive so 
dejavnosti, ki ne preobremenjujejo energetske in prometne infrastrukture, so okoljsko sprejemljive, imajo 
gabarite objektov, ki so skladni z merilom naselja in ki prispevajo k zaposlitvi lokalnega prebivalstva,   
varstvo naravnih virov in njihovo trajnostno izkoriščanje,  

- sanacija območij razpršene gradnje, 
- dopolnjevanje in urejanje zelenih in športno rekreacijskih površin ter krajine. 

  
NASELJE VRHNIKA – STANJE IN PROBLEMI 
Vrhnika je občinsko in regionalno središče z gravitacijskim zaledjem celotne občine. Leži med kraškim 
in barjanskim svetom in skupaj s Sinjo Gorico, Mirkami in Verdom tvori somestje. Mimo Vrhnike poteka 
primorski del avtocestnega križa, skoznjo pa prometna Tržaška cesta, ki jo bo v prihodnosti 
razbremenila nova severna obvoznica. Severna obvoznica bo tako prinesla pomembne razvojne 
priložnosti, ki bi jih veljalo izkoristiti, odprla pa bo tudi nekatera problematična vprašanja, na primer o 
razvoju prostora med obvoznico in obstoječim poselitvenim območjem ter vprašanje funkcionalnih 
povezav preko obvoznice. 
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Vrhnika ima 7675 prebivalcev. Od popisa iz leta 1991 do danes po virih statističnega urada število 
prebivalstva raste predvsem na območju mesta Vrhnika. Pritiski za nadaljnji razvoj poselitve in rast 
števila prebivalcev so povezani predvsem z bližino Ljubljane, avtocestno povezavo in razmeroma 
ugodnim naravnim okoljem, kar se kaže tudi v številnih pobudah po širitvi zazidljivih površin za 
stanovanjsko gradnjo. Vrhnika je v osrednjem delu precej gosto poseljena, na svojih robovih pa ima še 
veliko prostih površin. Po analizah potencialov za nove stanovanjske enote je v Vrhniki na obstoječih 
zazidljivih stanovanjskih površinah prostora še za približno 3100 prebivalcev. Pri umeščanju nove 
poselitve v že zazidljiva območja bo treba veliko pozornosti nameniti nekaterim omejitvenim dejavnikom, 
kot sta na primer vrtačast kraški svet na severnem delu naselja in specifičen vodni režim na območju 
Ljubljanskega barja. Novi prebivalci Vrhnike bodo povzročili večjo potrebo po krepitvi družbene 
infrastrukture. Skladno z večanjem prebivalstva in z razvojem mesta bi moralo mesto poskrbeti za dobro 
urejenost in distribucijo javnih odprtih prostorov. V strogem središču mesta urejene javne prostore, trge 
in ulice v nekaterih primerih zaseda mirujoči promet.  
Vrhnika ima razvit javni potniški avtobusni promet z 8 avtobusnimi postajami, in druge družbene 
dejavnosti (policijsko postajo, sedež župnije, dom KS, pokopališče, gasilski dom, vrtce, osnovni šoli, 
pošto, 3 banke, sodišče, sedež UE,  zdravstveni dom, dom upokojencev, trgovine s prehrano, druge 
trgovine, bencinske črpalke, gostilne, prenočišča, hotel, bazen s športnim centrom, muzeje oz. galerijo, 
kulturni dom in kino oz. gledališče.   
Zelene in naravne prvine v Vrhniki so precej neizkoriščene. Predvsem struga in izvir Ljubljanice, ki bi 
morala bistveno prispevati h kvaliteti bivalnega okolja v naselju, hkrati pa ponujati eno pomembnih točk 
oz. destinacij za domačine in turiste, ki bi v navezavi z drugo kulturno – zgodovinsko in naravno 
ponudbo (Cankar, Barje, Bistra) krepila identiteto Vrhnike. Sv. Trojica je druga pomembna prvina 
zelenja, tretja pa Barje, v prihodnosti, ob širjenju in gostitvi poselitve pa še hrib Hruševca. Zelene prvine 
niso povezane v sistem. 
 
 
ZELENI SISTEM NASELJA – KONCEPTUALNI DEL 
Zelene površine so pomembna sestavina urejenega naselja; prispevajo h kvaliteti bivalnega okolja, 
omogočajo zadovoljevanje socialnih funkcij v odprtem prostoru naselja, prispevajo k strukturni in 
oblikovni podobi naselja. Povezovanje javnih zelenih in odprtih površin v naselju z naravnim zaledjem v 
celovit zeleni sistem je v kontekstu dolgoročnega načrtovanja prostorskega razvoja naselij ključni in 
nujni pogoj za učinkovito urejanje in razvoj javnih površin naselja. Zeleni sistem zagotavlja dobro 
dostopnost in enakomerno razporejenost zelenih površin, enakovredno za vse prebivalce, ter ustrezno 
klimatsko, bivalno in ekološko kakovost v urbanem okolju. Ščiti tudi pomembne ekološke koridorje in 
navezave na širši regionalni prostor ter zagotavlja minimalne ekološke pogoje rastlinskim in živalskim 
vrstam. 
Zasnova prikazuje zelene površine kot območja, za katera je značilen raščen teren in druge zelene 
površine z naravnim zaledjem mesta. Površine zasnove imajo različno uporabno funkcijo. Preživljanju 
prostega časa, sprostitvi in oddihu občanov so namenjena:  
- namensko urejena območja (parki, površine za rekreacijo in šport);  
- posebej vzdrževana območja odprtega prostora mesta kot so gozdne in obvodne površine 
- pod strožje določenimi pogoji tudi koridorji urejenih poti, ki potekajo preko kmetijskih površin 
 
Rekreacijske površine so površine za šport in rekreacijo ter predstavljajo pomemben del družbene 
infrastrukture naselij. To so lahko urejene površine s športnimi igrišči, t. im. območja aktivne rekreacije 
ali območja pasivne rekreacije, na primer parki, gozdna ali kmetijska območja. Pri tem je pomembno 
upoštevati predvsem gozdne poti ali poti ob robovih kmetijskih površin. Območja aktivne rekreacije 
imajo pogosto omejeno dostopnost (šolska igrišča, teniška igrišča in podobno), zato o njih ne moremo 
govoriti kot o javnih površinah in je tako njihov doprinos k socialnim in funkcionalnim funkcijam zelenega 
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sistema zmanjšan. Poleg teh površin je treba mestnim prebivalcem zagotavljati zadostno količino 
dostopnih, javnih, urejenih zelenih površin za namene aktivne rekreacije. 
Poseben element zelenega sistema so tudi peš in kolesarske povezave, ki jih je potrebno zagotoviti 
med stanovanjskimi območji in zelenimi površinami, med posameznimi območji zelenega sistema 
znotraj naselij, in med zelenimi prvinami naselij in naravnim zaledjem. Pomemben element povezav so 
drevoredi, ki imajo več funkcij zelenega sistema (morfološko, ekološko). 
 
USMERITVE ZA UREJANJE OBMOČJA LJUBLJANICE S PRISTANIŠČI IN PEŠPOTMI 
S podrobnim prostorskim načrtom naj se ureja širše območje Ljubljanice od sotočja med veliko in malo 
Ljubljanico do bajerjev vzhodno od avtoceste. Vzdolž Ljubljanice je na tem odseku ob obeh ali vsaj ob 
enem od bregov treba urediti peš in kolesarske povezave.  Povezave so lahko umaknjene od 
neposrednega robu reke. Na stiku območja z Verdom je treba v ureditev vključiti priključek poti na 
lokalno cesto skozi naselje in naprej proti Retovju. Urejene komunikacije naj se navezujejo na obstoječe 
programe:  

- športno rekreacijski center 
  
Ob Ljubljanici se vzdolž pešpoti uredi naslednje programe:  

- gostinski oziroma turistični program na območju bajerjev s pristanom 
- tematski, arheološki del pešpoti 
- pristan na območju navezave poti na športno rekreacijski center 

  
Urejanje vodotoka mora biti sonaravno, ob poti naj se nizajo prostori za sedenje in za igro otrok. 
 
USMERITVE ZA UREJANJE OBMOČJA ŠPORTNO REKREACIJSKEGA CENTRA 
S podrobnim prostorskim načrtom naj se načrtuje prenova območja obstoječega športno rekreacijskega 
centra. V sklopu prenove naj se zagotovi: dobra dostopnost in čim večja vizualna povezanost območja 
športno rekreacijskega centra z območjem Tržaške, funkcionalne in programske navezave na reko 
Ljubljanico s predvidenim pristanom in pešpotmi, minimalno število parkirnih mest na površini; večje 
število parkirnih mest se lahko zagotavlja pod nivojem terena v kolikor to dopuščajo geološke in 
hidrološke razmere. Parkirne površine je sicer smiselno zadrževati zunaj območja Tržaške ceste, do 
športno rekreacijskega centra pa predvideti dobro dostopnost z urejenimi širokimi koridorji za pešce in 
kolesarje, prenova bazena; bazen mora biti vkopan tako, da ne zapira pogledov proti območju 
Ljubljanice. Če obstoječe razmere ne omogočajo vkopa bazena, naj se odprtost in povezanost prostora 
ob bazenu zagotovi z ustreznim oblikovanjem terena, prenova nogometnega igrišča z urejenimi območji 
za gledalce; Ograja nogometnega igrišča naj bo načrtovana tako, da ne preprečuje funkcionalnih 
prehodov do območja Ljubljanice, ureditve za sedenje in igro, ureditve poti za nemoteno prehajanje 
preko območja v času prireditev. 
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Slika 3 Shema celote konceptualnega dela zelenega sistema in rekreacijskih površin. Luz d.d., 2008 

 
 
 



 

19 
 

5 Analiza stanja 
 

5.1 Historična analiza 

Prve poselitve na območju sedanje Vrhnike in arheološke najdbe na širšem območju Vrhnike kažejo na 
prisotnost in delo človeka na tem območju že v obdobjih prazgodovine in starega veka.  

V rimskem obdobju je bila Vrhnika oz. Nauportus (navis - ladja, portus – pristanišče) križišče poti in 
pomembna obmejna postojanka rimskega imperija.  

Srednjeveška Vrhnika je imela več različnih nazivov (Hiperlabacum, De superiori Laibaco, Oberlaybach, 
Ober Laybach, Vernich), vse dokler se ni uveljavilo slovensko ime, pod katerim je znana še danes. 
Valvasor pripoveduje, da je bila Vrhnika trg že leta 1325 in je predstavljala enega najstarejših trgov 
bivše dežele Kranjske, kjer so gospodovali “vrhniški gospodje”. 

Zlato dobo Vrhnike je le ta doživela v 17. stoletju, zahvaljujoč prometni povezavi Trst-Ljubljana-Dunaj, in 
veliki gospodarski krizi, ki ji je sledil pojav novih gospodarskih panog (gozdarstvo, žage, les, mlini, 
mlekarstvo …). 

Vrhnika je leta 1955 uradno postala mesto. Šport je že takrat Vrhničanom pomenil veliko in obliko 
druženja, dejavna sta bila nogometni in košarkarski klub. 

Razvoj Športnega parka se začne s  postavitvijo bazena 1952, razvojem avto-campa 1967, razcvetu 
bazena pa smo priča v 70. in 80. letih, vse do znanilcem težav v 90. letih zaradi dotrajanosti AB 
konstrukcije, raznim sanacijam in koncu delovanja bazena po kopalni sezoni 2004, uradno zaključeno v 
letu 2005. 

V nadaljevanju se je s posameznimi akcijami školjka bazena uporabljala za posamezne kulturno-
umetniške dogodke vse do leta 2019, ko je z izvedenskim strokovnim mnenjem izkazana dotrajanost in 
poškodovanost bazena do mere ogrožanja varnosti ljudi in premoženja. 

Ves čas pa je Športni park Vrhnika z osrednjim bazenom s svojimi vsebinami skozi zgodovino 
predstavljal medgeneracijsko stičišče  in  prostor socialnega druženja, rekreacije in športnih aktivnosti.  
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Slika 4 Historični pogled na Vrhniko iz leta 1910. ID=17105975, vir: Domoznanska zbirka Cankarjeve knjižnice Vrhnika 

 

 

Slika 5 Historični pogled na  Auto-camp ob neposredni bližini bazena iz leta 1968. Vir: fotografija, TD Blagajana Vrhnika 
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5.2 Fotoanaliza območja 

 
 
Osrednji del predmetnega območja OPPN ŠPV – zahodni del predstavljajo odprte rekreacijske površine 
s teniškimi igrišči, košarkarskim igriščem, večnamensko igralno ploščadjo  ter osrednjem ozelenjenem 
prostoru s kompleksom nekdanjega bazena in servisnim prostorom ter manipulacijskim prostorom med 
le-tem in štadionom.  
 

 

 
Slika 6 Pogled proti severu na osrednje območje urejanja s kompleksom bazena in večnamenskim športnim igriščem v 
ozadju. 2019. 
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Slika 7 Pogled proti večnamenskemu športnemu igrišč, teniškimi igrišči ter osnovni šoli v ozadju. 2019. 

 

 
Slika 8 Pogled na kompleks kopališča – Bazena Vrhnika ter objekti telovadne dvorane Partizan, telovadnice ter osnovne 
šole Ivan Cankar v ozadju. 2019. 
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Slika 9 Pogled na objekte v območju med nogometnim igriščem in Bazenom Vrhnika.2019. 

 

Slika 10 Pogled na obstoječe stanje Bazena Vrhnika, ki je služil tudi občasnemu prireditvenemu prostoru.2019. 

 
 
 



 

24 
 

 

 

  

Pogled na športni park z vzhodne strani. Pogled na osrednji objekt - bazen v športnem parku Vrhnika. 

 

 

  

Ortofoto pogled na bazen z neposredno okolico. Pogled na širše območje športnega parka z južne strani. 

 

Slika 11 Fotodokumentacija območja Športnega parka Vrhnika iz zraka, september 2020. 
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6 Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora 
 

6.1 Odločba o postopku celovite presoje vplivov na okolje 

 
 
V sklopu priprave OPPN je Ministrstvo za okolje in prostor izdalo odločbo št. 35409-183/2020/4 z 
datumom 10.2.2021, da v postopku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta ni treba 
izvesti celovite presoje vplivov na okolje. 
 



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana T: 01 478 74 00
F: 01 478 74 25 
E: gp.mop@gov.si
www.mop.gov.si



Številka: 35409-183/2020/4
Datum: 10. februar 2021

Ministrstvo za okolje in prostor izdaja na podlagi 38.a člena Zakona o državni upravi (Uradni list 
RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – 
ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16),  40. člena Zakona o varstvu okolja 
(Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 
– ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 
102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20; v nadaljevanju: ZVO),  
101. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 
61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18 in 82/20; v nadaljevanju: ZON) v 
zvezi s 119. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju: 
ZUREP),  na zahtevo stranke, v upravni zadevi odločitve o obveznosti izvedbe celovite presoje 
vplivov na okolje, Občini Vrhnika, Tržaška cesta 1, Vrhnika, naslednjo  

O  D  L  O  Č  B  O

1. V postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za športni park 
Vrhnika – zahodni del ni treba izvesti celovite presoje vplivov na okolje. 

2. V tem postopku ni bilo stroškov.

Obrazložitev

Občina Vrhnika je z vlogo št. 3505-4/2019 z dne 23. 12. 2020, prejeto dne 23. 12. 2020, Sektor 
za strateško presojo vplivov na okolje Direktorata za okolje pri Ministrstvu za okolje in prostor (v 
nadaljevanju: ministrstvo) obvestila o nameri priprave občinskega podrobnega prostorskega 
načrta za športni park Vrhnika – zahodni del  (v nadaljevanju: OPPN). Gradivo OPPN je bilo 
skladno s 110. členom ZUREP objavljeno na njihovi spletni strani, in sicer:

 Izhodišča za pripravo OPPN, Delavnica d.o.o., Vrhnika, junij 2020;
 Sklep o pripravi OPPN, št. 3505-4/2019 z dne 2. 4. 2019.

Vlogi so bila priložena mnenja, ki so jih izdali državni nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo v 
postopku celovite presoje vplivov na okolje: 

 Ministrstvo za kulturo, št. 35012-93/2020/7 z dne 30. 7. 2020,
 Ministrstvo za zdravje, št. 35-69/2020/9 z dne 17. 12. 2020 s priloženim strokovnim 

mnenjem Nacionalnega inštituta za javno zdravje, št. 350-105/2020-2 (256) z dne 17. 
12. 2020,

 Direkcija RS za vode, Sektor območja srednje Save, št. 35020-151/2020 z dne 3. 9. 
2020, in

 Zavoda RS za varstvo narave, OE Ljubljana, št. 3-III-744/2-O-20 z dne 17. 7. 2020. 
Po 40. členu ZVO je treba v postopku priprave plana, programa, načrta ali drugega splošnega 
akta (v nadaljnjem besedilu: plan), ki ga na podlagi zakona sprejme pristojni organ občine za 
področje urejanja prostora, če se s planom določa ali načrtuje poseg v okolje, za katerega je 
treba izvesti presojo vplivov na okolje skladno z določbami 51. člena ZVO, ali če je zanj 
zahtevana presoja sprejemljivosti po predpisih o ohranjanju narave, izvesti celovito presojo 
vplivov njegove izvedbe na okolje, s katero se ugotovi in oceni vplive na okolje in vključenost 
zahtev varstva okolja, ohranjanja narave, varstva človekovega zdravja in kulturne dediščine v 
plan. Skladno s tretjim odstavkom 40. člena ZVO se celovita presoja vplivov na okolje izvede 
tudi za plan, za katerega ministrstvo oceni, ob uporabi predpisanih meril, da bi lahko njegova 
izvedba pomembneje vplivala na okolje. 



Ne glede na citirane določbe pa se po 4. odstavku 40. člena ZVO celovita presoja vplivov na 
okolje ne izvede za plan, izdelan na podlagi plana, za katerega je bila že izvedena celovita 
presoja vplivov na okolje, če ne vsebuje novih posegov ali ne zajema novih območij glede na 
plan, na podlagi katerega je pripravljen. 

Ker je OPPN izdelan na podlagi Občinskega prostorskega načrta občine Vrhnika (OPN), za 
katerega je bil postopek celovite presoje vplivov na okolje zaključen z izdajo odločbe št. 35409-
13/2009/67 z dne  21.2.2014, je ministrstvo preverilo, ali OPPN ne vsebuje novih posegov ali ne 
zajema novih območij glede na OPN, na podlagi katerega je pripravljen. Ministrstvo je na 
podlagi vloge ugotovilo, da:

 se OPPN pripravlja za del enote urejanja prostora (EUP) z oznako VR_1269, za katero 
občinski prostorski načrt občine Vrhnika določa podrobnejšo namensko rabo prostora BC 
(športni parki), obveznost priprave OPPN ter usmeritve za njegovo pripravo;

 se z OPPN načrtujejo razni objekti za rekreacijo in šport, kar obsega prenovo obstoječih in 
gradnjo novih objektov, skladno z usmeritvami OPN;

 OPPN ne vsebuje novih posegov niti novih območij glede na plan (OPN), na podlagi 
katerega je pripravljen. 

Na podlagi zgoraj navedenih dejstev ministrstvo ugotavlja, da v skladu z določilom četrtega 
odstavka 40. člena ZVO za OPPN ni treba izvesti celovite presoje vplivov na okolje.

Na podlagi 2a. alineje 1. odstavka 23. člena in 4. alineje 1. odstavka 24. člena Zakona o 
upravnih taksah (Ur.l. RS št. 106/2010 – urad.preč.besed.) je izdaja te odločbe oproščena 
takse.

S tem je odločba utemeljena.
Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa se lahko sproži upravni spor 
in sicer z vložitvijo tožbe v roku 30 dni po vročitvi te odločbe na Upravno sodišče Republike 
Slovenije, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko vloži neposredno pri navedenem sodišču ali 
pošlje po pošti.

Postopek vodila:    
  Katarina Celič                                                                     mag. Vesna Kolar Planinšič
    sekretarka                  vodja Sektorja za strateško presojo vplivov na okolje

   
     

Prejmejo
Občina Vrhnika, obcina.vrhnika@vrhnika.si

V vednost:
Direkcija RS za vode, Sektor za območje srednje Save,
Ministrstvo za kulturo, 
Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana, 
Ministrstvo za zdravje.
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6.2 Smernice nosilcev urejanja prostora 
 
 

Nosilci urejanja prostora: 
 

1 Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana 
SMERNICE št.: 350-69/2020-2 z dne: 24.7.2020 

 

2 Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana 
SMERNICE št.: 350-112/2020-3-DGZR z dne: 20.7.2020 

 

3 Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana 

SMERNICE št.: 35012-93/2020/7 z dne: 30.7.2020 

 

4 Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana 
SMERNICE št.: 35020-86/2020 z dne: 3.9.2020 

 

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

SMERNICE št.: 2844 z dne: 13.7.2020 

 

6 Telekom Slovenija d.d., Regionalna enota TK omrežje Zahod, Stegna 19, 1547 Ljubljana 
SMERNICE št.: 17610201-001 

11202007100001 
z dne: 13.7.2020 

 

7 JP Komunalno podjetje Vrhnika d.o.o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika 
SMERNICE št.: 920-1/2020/2 z dne: 14.7.2020 

 

8 Občina Vrhnika, Oddelek za okolje in komunalo, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika 
SMERNICE št.: 35051/2020-1(6-08) z dne: 24.8.2020 

 

9 Občina Vrhnika, Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo, tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika 
SMERNICE št.: 3505-7/2009-41 (3-01) z dne: 28.7.2020 

 



REPUBLIKA SlOVENijA 
MINISTRSTVO lA OBRAMBO 

Podpisnik: Gec Zvrzins Mojca 2492131 
Izdajatelj: slmod-ca·r.ulrlclod 
Stevllka certifikata. 5ABOB32A 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO 

Potok vol)nvnosti: 30. 03. 2025 
tas podplaa 24. 07. 2020 13;17 
St. dokumonto: 350-e912020-2 

DIREKTORAT ZA LOGISTIKO 

Sektor za gospodarjenje z nepremičninami 

Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana T: 01 471 26 01 

F: 01 471 16 37 

E: glavna.pisarna@mors.si 

www.mors.si 
Prejeto: 2 3 -07- 2020 b--Ol 

OBČINA VRHNIKA 
Občinska uprava 
Oddelek za prostor 

1-- - --- - - ---j Pril.: / 
Številka zadeve: 

Tržaška cesta 1 

1360 Vrhnika 

številka: 350-69/2020-2 

Datum: 24. 07. 2020 

Zadeva : Občinski podrobni prostorski načrt Športni park Vrhnika ·zahodni del- konkretne 
smernice 

Zveza: vaša vloga št. 3505-4/2019 (5-10) z dne 9. 7. 2020, ki smo jo prejeli dne 10. 7. 2020 

OBČINA VRHNIKA je kot pripravljavka prostorskega akta Ministrstvu za obrambo, Vojkova cesta 55, 
1000 Ljubljana (v nadaljevanju : Ministrstvo za obrambo) podala vlogo za izdajo konkretnih smernic za 
Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) Športni park Vrhnika -zahodni del. 

Na spletnih straneh pripravljavke je dosegljivo naslednje gradivo: 
• izhodišča za pripravo OPPN. 

Ministrstvo za obrambo kot nosilec urejanja prostora na podlagi 119. člena in v povezavi s 11 O. 
členom Zakona o urejanju prostora (ZureP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) ter po pregledu dosegljive 
dokumentacije sporoča , da 

NIMA KONKRETNIH SMERNIC S PODROČJA OBRAMBE 

ki bi jih bilo treba upoštevati pri pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta Športni park 
Vrhnika -zahodni del. 

S spoštovanjem, 

Pripravila: 
Mateja Oblak Perdan 
višja svetovalka 

Poslano: 
naslovniku. 

Mojca Geč Zvržina 
sekretarka 

vodja sektorja 

Identifikacijska št. za DDV: (SI) 47978457, MŠ: 5268923000, TRR: 01100-6370191114 
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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana T: 01 471 33 22
F: 01 431 81 17 
E: gp.dgzr@urszr.si
www.sos112.si

Identifikacijska št. za DDV: (SI) 47978457, MŠ: 2399229000, TRR: 01100-6370191114

Številka: 350-112/2020-3 - DGZR
Datum: 20. 07. 2020

Na podlagi vloge Občine Vrhnika, Tržaška cesta 1, Vrhnika (v nadaljevanju vlagatelj), št. 3505-
4/2019 (5-01) z dne 9. 7. 2020, izdaja Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in 
reševanje, na podlagi 119. člena v povezavi s petim odstavkom 110. člena Zakona o urejanju 
prostora (Uradni list RS, 61/17) ter na podlagi trinajste alineje prvega odstavka 102. člena 
Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06-UPB, 97/10) in 
8. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07-
UPB, 9/11, 83/12 in 61/17-GZ) naslednje

SMERNICE
za izdelavo OPPN športni park Vrhnika – zahodni del

Vlagatelj je z vlogo, št. 3505-4/2019 (5-01) z dne 9. 7. 2020, ki smo jo prejeli 10. 7. 2020, pozval 
Ministrstvo za obrambo, Upravo RS za zaščito in reševanje, pristojno za področje varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami in varstva pred požarom, da mu v zakonitem roku 30 dni poda 
smernice za izdelavo OPPN športni park Vrhnika – zahodni del. Vlagatelj je hkrati z vlogo do 
gradiva omogočil elektronski vpogled preko spletnega strežnika.

Skladno z določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07 in 61/17-ZUreP-2) morajo biti v občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu določeni ukrepi in rešitve za varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, vključno z varstvom pred požarom.

Za pripravo navedenega prostorskega akta nimamo konkretnih smernic, pri pripravi pa naj se 
upoštevajo splošne smernice, ki jih posredujemo v nadaljevanju.

Pri pripravi OPPN športni park Vrhnika – zahodni del je treba s področja varstva pred naravnimi 
in drugimi nesrečami smiselno upoštevati naslednje smernice:

- opredeliti in upoštevati je treba vse naravne omejitve kot so poplavnost in visoka 
podtalnica, erozivnost ter plazovitost terena ter temu primerno načrtovati in opredeliti 
potrebne ukrepe, ki morajo biti upoštevani pri izvedbi prostorskega akta oziroma navesti 
ustrezne hidrološke in geološke raziskave glede poplavnosti, visoke podtalnice ter 
erozivnosti in plazovitosti, iz katerih izhajajo potrebni ukrepi (v odloku je treba opredeliti 
ali območje urejanja leži oziroma ne leži na ogroženem območju). Glede posegov v 
prostor in dejavnosti na območja poplav in z njimi povezane erozije je treba upoštevati 
določbe Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na 
območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja 
(Uradni list RS, št. 89/08);

- opredeliti je treba projektni pospešek tal (potresna varnost) ter temu primerno načrtovati 
tehnične rešitve gradnje;

- opredeliti je treba ali obstaja možnost razlitja nevarnih snovi in temu primerno načrtovati 
način gradnje.



Pri pripravi OPPN za športni park Vrhnika – zahodni del je treba s področja varstva pred 
požarom smiselno upoštevati naslednje smernice:

- opredeliti je treba morebitne ukrepe zaradi požarne ogroženosti okolja; 
- opredeliti je treba dopustna požarna tveganja, ki so povezana s povečano možnostjo 

nastanka požara zaradi uporabe požarno nevarnih snovi in tehnoloških postopkov v 
objektih na predvidenem področju, ki bodo namenjeni poslovni in storitveni dejavnost 
ter možnosti širjenja požara na morebitna sosednja poselitvena območja ter požarna 
tveganja zaradi požarne ogroženosti naravnega okolja;

- opredeliti je treba ukrepe za izpolnitev zahtev varstva pred požarom podanih v 22. in 
23. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07-UPB, 9/11, 83/12 in 
61/17-GZ)) in pri tem upoštevati tudi določila:

- 3. člena Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 
10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in 61/17-GZ) – zaradi zagotovitve potrebnih odmikov 
od meje parcel in med objekti ter potrebnih protipožarnih ločitev z namenom 
preprečitve širjenja požara na sosednje objekte;

- 6. člena Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 
10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in 61/17-GZ) in zahteve od 3. do 12. člena II. in III. 
poglavja Pravilnika o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje 
požarov (Uradni list SFRJ, št. 30/1991, Uradni list RS 83/05) – zaradi 
zagotovitve virov vode za gašenje;

- 6. člena Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 
10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in 61/17-GZ) – zaradi zagotovitve neoviranih in 
varnih dovozov, dostopov ter delovnih površin za intervencijska vozila.

Pripravila:
Irena Zupančič Darko But
višja svetovalka I sekretar

generalni direktor

Poslano:
- Občine Vrhnika, Tržaška cesta 1, Vrhnika (prostor.obcina@vrhnika.si).
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REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA KULTURO 

Maistrova ulica 1 O, 1000 Ljubljana 

OBČINA VRHNIKA 
Oddelek za prostor 

prostor.obcina@vrhnika.si 

ji": 01 369 59 oo 
F: 01 369 59 01 

E: gp.mk@gov.si 

www.mk.gov.si 

številka: 
Datum: 

35012-93/2020/7 
30.7.2020 

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

MNENJE O VERJETNOSTI 
POMEMBNEJŠIH VPLIVOV PLANA NA KULTURNO DEDIŠČINO 

IN 

KONKRETNE SMERNICE ZA 

OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ŠPORTNI PARK VRHNIKA- ZAHODNI DEL 

1. Podatki o vlogi 

Občina Vrhnika je z vlogo, št. 3505-4/2019 z dne 9. 7. 2020, prejeto dne 10. 7. 2020, pozvala 
Ministrstvo, da izda mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na kulturno dediščino in 
konkretne smernice za občinski podrobni prostorski načrt Športni park Vrhnika - zahodni del (v 
nadaljevanju: OPPN Športni park Vrhnika- zahodni del). 

Na spletni strani Občine Vrhnika je bilo objavljeno gradivo: 
Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta športni park Vrhnika za 
zahodni del (Naš časopis, št. 470/19) 
Izhodišča (izdelala Delavnica d.o.o., št. projekta: 018/2019, junij 2020). 



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

Gradivo smo pregledali v sodelovanju z ZVKDS OE Ljubljana. Obravnavano območje ne 
posega na registrirane enote kulturne dediščine, se pa v neposredni bližini nahajajo naslednje 
enote kulturne dediščine: 

ESD :IME ·.lREZIM 1 PODREZIM i 
1 --

:vrhnika najdišče!arheološko najdišče i 844 - Arheološko 
i 

.. 1 N~lj~ortus 1 i 
·-- -- --~J ·--· --- -- ----- .. 1 -- -~- -

843r !Vrhnika- Trško jedro !dediščina 1 naselbinska dediščina 
-

1 

Vrhnika - Park ob Tržaški cesti !dediščina 1 vrtnoarhitekturna 233051 
1 

1 ! 
1 
dediščina _ i 

23303 i Vrhnika - Osnovna šola Tržaška 2 
1 

:stavbna dediščina idediščina 
·-·- ·- ·- -- -- _______ ) -·--·-. --· -- .. - ---

11420 1 Podpeč - Arheološko najdišče! spomenik 1 

1 
1 J Ljubljanica ! 

--- ··- - 1 -- -- ·- .. --
30483 1 Vrhnika - Bazen [dediščina 

1 
! 

1 priporočil no 
1 --

Glede na načrtovane ureditve in rešitve, prikazane v gradivu, ter varstveni režim in stanje 
dediščine, prisotne v območju urejanja in presoje vpliva, menimo, da je verjetnost 
pomembnejših vplivov izvedbe plana na kulturno dediščino, vpisano v register 
nepremične kulturne dediščine, majhna. Varstvo kulturne dediščine se bo zagotavljajo skozi 
postopek priprave prostorskega akta. 

3. Kon.kretne smernice 

3.1. Podatki o kulturni dediščini 

V območju urejanja se nahaja enota kulturne dediščine: Vrhnika - Bazen, EŠD 30483, 
dediščina priporočilno*. Nadzemni bazen je bil s pripadajočo infrastrukturo zgrajen 1952. Topla 
voda je bila speljana iz termalnega vrelca Furlanovih toplic. Obratoval je do 2005. Ob njem so 
bili še kegljišče, strelišče, gostinski lokal, plesišče in avtokamp. Za bazen je bilo zaradi 
dotrajanosti in nevarnosti uporabe pridobljeno kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in 
odstranitev dediščine. 

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

Prevzem podatkov pravnih režimov varstva kulturne dediščine (eVRD) v aktivni obliki (shp 
format) je možen na spletnem portalu Odprti podatki Slovenije (OPSI): 
https://podatki.gov.si/dataseUvarstveni-rezimi-kulturne-dediscine-evrd 

* oznaka »dediščina priporočilno« pomeni, da enota dediščine nima pravnega režima varstva. Pravni 
režim varstva ji bo določen z uveljavitvijo prostorskega akta. Pri pripravi prostorskih aktov se upoštevanje 
varstvenega režima za to dediščino priporoča in ni vključena v obseg kulturne dediščine, ki jo je treba 

obvezno upoštevati pri pripravi prostorskih aktov . 



~ 1 

1 

11, 
3.2. Predlogi rešitev in ukrepov za varstvo ter opre~1eUtev do načrtovanih prostorskih 
ureditev lj ; 

,1 

Zaradi neposredne bližine arheološkega najdišča Nauportus in arheološkega najdišča 

Ljubljanica priporočamo izvedbo predhodnih arheoloških raziskav in sicer: 
• Najprej se opravi historična analiza prostora. 
• Nato se izvede izkop strojnih testnih jarkov. Pregledano mora biti 3% dostopnega 

območja predvidenega za novogradnjo oz. rušitev. 
• Na podlagi rezultatov terenskega pregleda se določi obseg in način arheoloških 

raziskav, ki morajo potekati po določilih 27. alineja 3., 31., 33. in 85. člena ZVKD-1. 
• V primeru odkritja izjemnih najdb se lahko zahteva sprememba izvedbenega projekta in 

prezentiranje odkritih arheoloških ostalin in situ. 

Zaradi morebitnih visokih ograj, ki jih zahtevajo današnji standardi načrtovanja športnih površin, 
priporočamo, da se za zmanjšanje vpliva na vizualno podobo prostora pozornost nameni 
oblikovanju robov športnega parka, zlasti na zahodni strani enot ŠPV01 in ŠPV 03, ki mejita na 
park ob Tržaški cesti in trško jedro. Priporočamo členitev prostora z vegetacijo. Enaka 
priporočila veljajo tudi za severni del ob parkirišču. Priporočamo tudi, da so morebitni skladiščni 
in garderobni objekti pritlični. 

Lep pozdrav, 

Pripravila: 
Barbara Mlakar 
sekretarka 

Poslati (poe-pošti): 
-naslovnik 
- MOP, Direktorat za okolje, SSPVO, gp.mop@gov.si 
- ZVKDS OE Ljubljana, tajnistvo.lj@zvkds.si 



~OBČINA VRHNIKA 
~ OBČINSKA UPRAVA 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE 
Sektor območja srednje Save 

Vojkova 52, 1000 Ljubljana 

Številka: 35020-86/2020 
Datum: 3. 9. 2020 

Prejeto: O 7 -09- 2020 

Številka zadeve. 

T: 01 280 40 50 

F: 01 280 40 74 

E: gp.drsv@gov.si 

www.dv.gov.si 

Direkcija Republike Slovenije za vode (v nadaljevanju: DRSV) izdaja na podlagi prvega 
odstavka 11 9. člena v povezavi s tretjim in petim odstavkom 11 O. člena Zakona o 
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju: ZUreP-2) ter 61 . člena 
Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04-ZZdri-A, 41 /04-ZV0-1 , 57/08, 57/12, 
100/13, 40/14 in 56/15; v nadaljevanju: ZV-1 ), naslednje 

KONKRETNE SMERNICE 
s področja upravljanja z vodami 

za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za 
Športni park Vrhnika - zahodni del, občine Vrhnika 

l. 
Pri pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za pripravo OPPN za Športni 
park Vrhnika - zahodni del, (v nadaljevanju: OPPN), za katerega je bil s strani župana 
sprejet sklep o pripravi OPPN, št. 3505-4/2019 (5-01 ), z dne 2. 4. 2019, (v 
nadaljevanju: Sklep) in izhodišča za pripravo OPPN št. 018/2019, Vrhnika, junij 2020, 
ki jih je izdelala družba Delavnica d.o.o., Tržaška cesta 3a, 1360 Vrhnika, v 
nadaljevanju ( Izhodišča za pripravo OPPN) je treba upoštevati Splošne smernice s 
področja upravljanja z vodami ter naslednje konkretne smernice oz. usmeritve: 

1.Pri načrtovanju prostorskih ureditev je treba upoštevati usmeritve za načrtovanje , 

podane v Občinskem prostorskem načrtu Obči ne Vrhnika. 

11. 
Pri pripravi OPPN je treba upoštevati vse podatke, ki so dostopni na spletišču eVode 
na naslovu http://www.evode.gov.si/ in naslednje podatke, ki so dostopni na 
navedenem naslovu oz. na sedežu DRSV: 

2.Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih odpadnih vod 
mora biti usklajena z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v 
vode in javno kanalizacijo (Ur. l. RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15), Uredbo o odvajanju in 
čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.I.RS, št. 98/201 5). 

3.0dvajanje padavinskih voda z utrjenih površin je potrebno urediti v skladu z 92. 
členom ZV-1 in sicer na tak način , da bo v čim večji možni meri zmanjšan odtok 
padavinskih voda z utrjenih površin, kar pomeni, da je potrebno prednostno predvideti 
ponikanje ali zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v kanalizacijo oziroma 

Sig.z .. 

Pril.: / 

Vredn.:/ 



površinske odvodnike. Če ponikanje ni možno, kar je treba računsko dokazati, je 
možno padavinske vode speljati v vodotok, število izpustov naj bo čim manjše. 

4.Za vsak poseg, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim in stanje voda, je 
treba v skladu z 150. in 151 .a členom ZV-1 pridobiti Vodno soglasje ali Mnenje, ki ga 
izda naslovni organ. Vodno soglasje ali mnenje je treba pridobiti za: 
•poseg na vodnem ali priobalnem zemljišču , 
•poseg, ki je potreben za izvajanje javnih služb po tem zakonu 
•poseg, ki je potreben za izvajanje vodne pravice, 
•poseg na varstvenih in ogroženih območjih , 

•poseg zaradi odvajanja odpadnih voda, 
•poseg, kjer lahko pride do vpliva na podzemne vode, zlasti bogatenje vodonosnika ali 
vračanje vode v vodonosnik, 
•hidromelioracija in druga kmetijska operacija, gozdarsko delo, rudarsko delo ali drug 
poseg, zaradi katerega lahko pride do vpliva na vodni režim. 

5.Pri izdelavi projektne dokumentacije je treba dosledno upoštevati Pravilnik o vsebini 
vlog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge posege v prostor ter o vsebini 
vloge za izdajo vodnega soglasja (Ur. l. RS, št. 25/09) ter Pravilnik o podrobnejši 
vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Ur. l. RS, št. 007-
59/2018). 

6.Vsi posegi v prostor morajo biti načrtovani tako, da ne pride do poslabšanja stanja 
voda in da se ne onemogoči varstva pred škodljivim delovanjem voda, kar mora biti v 
projektni dokumentaciji ustrezno prikazano in dokazano (5. člen ZV-1, Uradni list RS, 
št. 67/2002, 57/2008). 

7.V OPPN mora biti tekstualno in grafično ustrezno obdelana in prikazana tudi : 
-ocelotna ureditev, iz katere bo razvidna dispozicija objektov, ureditev okolice, vsa 
obstoječa in nova komunalna infrastruktura, 
-opredvidena rešitev odvoda vseh vrst odpadnih voda na območj u . 

8. Obravnavano zemljišče leži na poplavno ogroženem območju in sicer delno v 
razredu preostale poplavne nevarnosti. Zakon o vodah (Uradni list RS št. 67/02, 
102/04-ZG0-1-UPB1 , 2/04-ZZdri-A, 41 /04-ZV0-1 , 57/08, 57/12, 100/13 in 40/14, v 
nadaljevanju ZV-1) v 86. členu predpisuje, da so na poplavnem območju prepovedane 
vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, 
vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja , razen 
posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. V skladu s 3. 
odstavkom 86. člena ZV-1 podrobnejša merila in pogoje za posege v prostor določa 
Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na 
območjih , ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja 
(Ur. l. RS št. 89/08)- v nadaljevanju Uredba. 

Načrtovanje novih ureditev na območjih poplav in z njimi povezane erozije, kjer že 
obstajajo elementi ogroženosti, mora upoštevati pogoje in omejitve iz prilog 1 in 2 te 
uredbe, pri tem pa zagotoviti tudi , da se z načrtovanjem nove rabe ne povečajo 
obstoječe stopnje ogroženosti na območju in izven njega. V ta namen je treba skupaj z 
načrtovanjem gradnje novih objektov načrtovati ukrepe za zmanjšanje poplavne 
ogroženosti , njihovo izvedbo pa končati pred začetkom gradnje novih objektov. 



V skladu z zgoraj navedeno Uredbo je treba upoštevati pogoje in omejitve za izvajanje 
dejavnosti po prilogi 2, ki zaradi občasnega ali sta lnega zadrževanja večjega števila 
ljudi lahko škodljivo vplivajo na človekovo zdravje. Po tej prilogi je gradnja v razredu 
preostale nevarnosti poplav označena z »?« prepovedana. Dovoljena je le, kadar 
ugotovitve celovite presoje vplivov na okolje ali presoje vplivov na okolje, po predpisih 
o varstrvu okolja niso ocenjene kot uničujoče ali bistvene in je mogoče s poprejšnjo 
izvedbo omilitvenih ukrepov v skladu z vodnim Soglasjem ali Mnenjem po predpisih o 
vodah zagotoviti, da njihov vpliv ni bistven. 

111. 
Izvedba OPPN, Športni park Vrhnika - zahodni del, verjetno ne bo pomembneje 
vplivala na okolje z vidika upravljanja z vodami. 

Obrazložitev: 

Občina Vrhnika je javno objavila Sklep in I zhodišča za pripravo OPPN ter naslovni 
organ z dopisom št. 3505-4/2019 (5-01 ), z dne 9. 7. 2020 pozvala, da v skladu s prvim 
odstavkom 119. člena v povezavi s petim odstavkom 11 O. člena ZUreP-2, poda 
konkretne smernice. 

Javno objavljeno gradivo vsebuje: 

-Sklep o pripravi OPPN št. 3505-4/2019 (5-01), z dne 2. 4. 2019 
- Izhodišča za pripravo OPPN št. 018/2019, Vrhnika, junij 2020, ki jih je izdelala družba 
Delavnica d.o.o., Tržaška cesta 3a, 1360 Vrhnika 

ZV-1 v petem odstavku 61 . člena določa , da ministrstvo poda smernice k načrtovanim 
prostorskim ureditvam v skladu s predpisi o prostorskem načrtovanju . 

Predmet I zhodišč za pripravo OPPN je Športni park Vrhnika - zahodni del. Načrtuje se 
ureditev in prenova obstoječih športnih objektov in gradnja novih objektov za različne 
športne panoge za rekreacijo in prosti čas . 

Območje, ki je predmet obravnave poseže na parcel ne št. : 2788/1 , 2788/2, 2818/4, 
2818/5, 2818/17,2819/1, 2819/8,2819/18,2819/19, 2785/20-del, vse k.o. 2002 
Vrhnika. 

Na podlagi v izreku navedene dokumentacije in vpogleda v Vodni kataster je bilo 
ugotovljeno, da lokacija gradnje delno na vzhodnem delu leži na območju nevarnosti 
poplav, preostala nevarnost poplav. Lokacija gradnje ne leži v bližini vodotoka. 
Območje parcel ne leži na erozijsko ogroženem območju in ne na vodovarstvenem 
območju . 

Glede na navedeno je zahteva po upoštevanju v l. točki navedenih konkretnih smernic, 
utemeljena. 

Glede na navedeno je zahteva po upoštevanju v 11 . točki navedeni podatkov, 
utemeljena. 



DRSV v konkretnem postopku sodeluje tudi kot državni nosilec urejanja prostora pri 
celoviti presoji vplivov na okolje, zato zaradi ekonomičnosti postopka v tem dokumentu 
podaja tudi mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe OPPN na okolje z 
vidika upravljanja z vodami. 

fi~ Ov. 
<;: \'<r ~ ;.:-1-: \.. o / 
0'~ v ·1 

Pripravil/a: 
1 

~ja ektorja območja srednja Sava: 
Karolina Korenčan , univ. d~·pl. imž. grad. , omTomček Cezar, univ.dipl. inž.gradb. 

PODSEKRETARKA , ~i..~ j SEKR TAR 

~~ :JLJ . o ~~0/ 
Vročiti : 

-Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika (pripor en , s p vratnico) 
- Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za pr sto , f ditev in stanovanja, 
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (po e-pošti : gp.mop@gov.si), 
- Direkcija Republike Slovenije za vode, Hajdrihova 28c, 1000 Ljubljana (po e-pošti) 



f... Elektro Ljubljana podjetje za distribucijo električne energije, d. d. 
Slovenska cesta 56, SI-l 000 Ljubljana 

ELEKTRO LJUBLJANA d.d. za distribucijskega operaterja na osnovi 465. člena Energetskega zakona (Ur.l. 
RS, Št.17/14, 81/15,43/19- spremembe in dopolnitve EZ-1B) in Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur.l. 
RS, št. 33/07 in 57/12) ter na podlagi vloge št. 2844 z dne 13. 7. 2020 izdaja 

OBČINA VRHNIKA 
TRŽAŠKA CESTA 1 

J -~OBČINA VRHNII<:A 
~ OBČINSK/\. UPRAV/\ 

1360 VRHNIKA Prejeto: 1 2 -08- 2020 
1-:------- --- -l Pri!: 

ŠHlvilka zadeve: 
SMERNICE št. 2844 

Vr8dn.: / 

I. UVODNE UGOTOVITVE 

K dokumentaciji: OPPN ŠPORTNI PARK VRHNIKA- ZAHODNI DEL, Delavnica d.o.o., Tržaška cesta 3A, 
1360 Vrhnika, št.: 19-18 
Naročnik: OBČINA VRHNIKA, TRŽAŠKA CESTA 1, 1360 VRHNIKA 

Katastrska občina Parcelne številke 
2002 - VRHNIKA 1 po projektu 

II. POTEK OBSTOJEČEGA IN PREDVIDENEGA DISTRIBUCIJSKEGA SISTEMA 

l . Zahteve glede prestavitve obstoječih elektroenergetskih objektov 
Lastnik elektroenergetskih naprav ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki bi nastala na 
obstoječih elektroenergetskih napravah zaradi gradnje obravnavanega objekta. 

Vsa križanja in približevanja z elektroenergetskimi objekti morajo izpolnjevati pogoje pravilnika 
o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju 
varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Ur. l. RS, št. 101/2010 ). 

Z ozirom na to, da se bodo predvidena dela izvajala v območjih varovalnih pasov 
elektroenergetskega omrežja je investitor dolžan najmanj osem (8) dni pred začetkom del pisno 
sporočiti Elektru Ljubljana, d.d.lokacijo z nameravano gradnjo in datum začetka gradnje, kar je v 
skladu z 13. členom Pravilnikom o pogojih in omejitvah gradenj, uporabo objektov ter opravljanje 
dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/2010 ). 

Varovalni pas elektroenergetskih omrežij je zemljiški pas ob elektroenergetskih vodih in objektih, 
v katerem se smejo graditi drugi objekti in naprave ter izvajati dela, ki bi lahko vplivala na 
obratovanje omrežja, le ob določenih pogojih in na določeni oddaljenosti od vodov in objektov 
tega omrežja. Širina varovalnega pasu elektroenergetskega omrežja poteka na vsako stran od osi 
elektroenergetskega voda oziroma od zunanje ograje razdelilne ali transformatorske postaje in 
znaša: 

• za nadzemni vod nazivnih napetosti od 1 kV do vključno 20 kV- 10m; 
• za podzemni kabelski sistem nazivne napetosti od 1 kV do vključno 20 kV- 1m; 
• za nadzemni vod nazivne napetosti do vključno 1 kV 1,5 m; 
• za razdelilno postajo srednje napetosti, transformatorsko postajo srednje napetosti 

20/0,4 kV- 2m. 

V varovalnem pasu NN in SN vodov ni dovoljeno saditi dreves in postavljanje objektov. V 
nasprotnem primeru je potrebno SN in NN vode prestaviti. 

oo 386 (0)1 230 40 oo 
info@elektro-ljubljana.si 
www.elektro-ljubljana.si 

Matična številka 5227992000 Davčna številka SJ49977725 Osnovni kapitall63,412,977.80 € 
Št. vpisa 1/09124/00, Okrožno sodišče Ljubljana Predsednik nadzornega sveta mag. Andrej Šušteršič 

SI~ 
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f... Elektro Ljubljana podjetje za distribucijo električne energije, d. d. 
Slovenska cesta 56, Sl-1000 Ljubljana 

Pred pričetkom gradbenih del se morajo izvajalci seznaniti z natančno lokacijo obstoječih 
elektroenergetskih vodov ter naročiti zakoličbo kablovodov pri pristojni območni enoti družbe 
Elektro Ljubljana, d.d. 

Na mestih križanj in približevanj gradbenih del z elektroenergetskimi vodi in napravami bo 
potrebno gradbena dela prilagoditi pogojem, ki jih predpisuje: 

• 465. In 468. člen Energetskega zakona EZ-1 (Ur. L. RS št. 17/14) glede varovalnih pasov 
elektroenergetskega omrežja, 

• Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju, Ur. l. RS 70/96 
velja za območje bivanja s posebnimi ukrepi varstva pred sevanjem. Območja bivanja 
spadajo v l. območja varstva pred elektromagnetnimi sevanji za katera veljajo strožja 
merila, kot za Il. Območje varstva pred elektromagnetnimi sevanji, kamor spadajo 
območja brez stanovanj, namenjeno industrijski ali obrtni ali drugi proizvodni dejavnosti, 

• Tipizacija elektroenergetskih kablovodov za napetost 1 kV, 10 kV in 20 kV (Tipizacija DES, 
januar 1981), 

• Pravilnik o projektnih omejitvah gradenj, uporabe objektov, ter opravljanja dejavnosti v 
območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Ur.l.RS št. 101/10 ),Pravilnik o 
tehničnih pogojih za graditev nadzemnih elektroenergetskih visokonapetostnih vodov 
izmenične napetosti 1 kV do 400 kV 

• Pravilnik o tehničnih normativih za gradnjo nadzemnih elektroenergetskih vodov, Ur. l. 
SFRJ št. 51/73 (za nizkonapetostne vode). 

V kolikor bo izvajalec pri izkopih naletel na elektroenenegetski kabel, ki ni vrisan v situaciji, mora 
prenehati z izkopi in poklicati upravljavca. 

Investitor se obvezuje plačati stroške za upravno in projektno dokumentacijo, za morebitne 
prestavitve in zaščite eletroenergetskih vodov in objektov, stroške za morebitne prestavitve in 
zaščite eletroenergetskih vodov in objektov, stroške zakoličbe obstoječih naprav, odškodnine za 
trase prestavitev ter škodo nastalo zaradi neupoštevanja našega nadzora in smernic. 

Priključno-merilne omarice se namestijo na stalno dostopna mesta na parcelni meji. 

2. Na obravnavanem območju gradnje potekajo obstoječi NN in SN podzemni vodi (priloga). 
3. Obstoječi srednjenapetostni vodi (SN vodi) in nizkonapetostni vodi (NN vodi) so v lasti Elektro 

Ljubljana d.d. Investitor je dolžan naročiti in plačati vse stroške prestavitve ali predelave 
elektroenergetske infrastrukture, ki jih povzroča z omenjeno gradnjo. Investitor s svojo gradnjo 
posega v varovalno območje obstoječe elektroenergetske infrastrukture v lasti in upravljanju 
distributerja Elektro Ljubljana. Ugotavlja se, da je gradnja načrtovanega objekta pogojena s 
predhodno preureditvijo, prestavitvijo oz. nadomestitvijo obstoječe elektroenergetske 
infrastrukture. 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. 

4. Karto komunalnih vodov in naprav izdelanega osnutka prostorskega akta je potrebno dopolniti z 
vrisom obstoječih in predvidenih elektroenergetskih vodov in naprav. Potek trase naših vodov in 
naprav je razviden v priloženem situacijskem načrtu. 
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f.. Elektro Ljubljana 

III. TEHNIČNI POGOJI 

l. 1 db zve ·kr "k a pn LJ UC a 
Mesto priključitve - TP: 
Mesto priključitve - NN izvod: 
Dolžina priključka (m): 
Material in presek 
priključenega voda: 
Vrsta priključka : 

Lokacija izvedbe priključne 
merilne omare: 

TPVRHNIKA-ŠOLA 
NOV IZVOD 

so 

Al4X240+1,5 mm2 

novi 

v prostostoječi omarici 

podjetje za distribucijo električne energije, d. d. 
Slovenska cesta 56, Sl-1000 Ljubljana 

2. V primeru izgradnje predvidenih objektov in napajanja le-teb z električno energijo bo po izdaji 
gradbenega dovoljenja in pred začetkom izgradnje energetske infrastrukture potrebno na osnovi 
147. člena Energetskega zakona EZ-1 (Ur. L. RS št. 17/14) in 4. člena Splošnih pogojev za dobavo 
in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije (Ur. L. RS št. J26/07, 
1/08 popr., 37/11- odl. US in 17/14- EZ-1) pridobiti soglasja za priključitev za vsak posamezen 
objekt, v katerih bodo natančno določeni vsi pogoji za priključitev le teh na distribucijsko 
omrežje. 

Pri izvajanju del v neposredni bližini elektroenergetskih naprav je potrebno upoštevati 
varstvena pravila za delo v bližini naprav pod napetostjo. 

IV. OSTALI POGOJI 

l. Pri načrtovanju in gradnji objektov na območjih za katera bodo izdelani prostorski akti bo 
potrebno upoštevati veljavne tipizacije distribucijskih podjetij, veljavne tehnične predpise in 
standarde, ter pridobiti upravno dokumentacijo. Elektroenergetska infrastruktura mora biti 
projektno obdelana v posebni mapi. 

2. Pri gradnji objektov v varovalnem pasu elektroenergetskih vodov in naprav je potrebno izpolniti 
zahteve glede elektromagnetnega sevanja in hrupa (Ur.l. RS, št. 70/96) in zahteve Pravilnika o 
pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega 
pasu elektroenergetskih omrežij (Ur.l. RS 101/10 ). 

3. Naročnik si bo moral k predmetnemu prostorskemu aktu pridobiti naše mnenje. 

Domžale, 3. 8. 2020 

Pripravil/-a: ./~ 

)anezcevec h 
Poslano: 
- OBČINA VRHNIKA, TRŽAŠKA CESTA 1, 1360 VRHNIKA 
Priloge: 
-ELEKTROENERGETSKIVODI 

Direktor DE LJUBLJANA OKOLICA: 
Iztok Bartol 
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Dostopovna omrežja, Operativa 
TKO osrednja Slovenija 
Stegne 19, 1000 Ljubljana 

1r:l OBČINA VRHNIKA 
~OBČINSKA UPRAV . , 

Telekom Slovenije 
Prejeto: 2 a -07- 2020 
t------------1 Prti 

Številka zadeve 

lll l llllllll lllllllllllllllllllllllllllt-----t~-L-Vre~d/ 
09292020071300436 

OBCINA VRHNIKA 
TRžA§KA 1 

1000 LJUBLJANA 

~tevilka: 17610201-00111202007100001 
Vaš znak: 3505-4/2019 (5-01 ) 
Datum: 13.7.2020 

Zadeva: Smernice, pogoji k OPPN $PORTNI PARK VRHNIKA 
ZAHODNI DEL 

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. 1 09/2012) 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 ~PORTNI PARK VRHNIKA- ZAHODNI DEL. 

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, zakollčbe, 
zaščite in prestavitve TK omrežja, ter nadzora krije investitor gradnje na določenem območju. Prav tako 
bremenijo investito~a 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 tang1ranih TK kablov izvede Telekom Slovemje, d.d. 
(ogledi,izdelava tehničnih rešitev in projektov, zakollčbe, izvedba del in dokumentiranje izvedenih del). 
4. Potrebno je izdelati DGD/PZI zaščite oz. morebitne prestavitve obstoječega TK omrežja Telekoma in 
projekt DGD/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 

Vodja TKO osrednja 
Slovenija: 

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15. 1000 Ljubljana, tel.: +386 1 23LI10 OO, www.telekom.si 
Vlotno ! tev!lkl 1/2'162~(00. Okrc.tno sodl~te v ljubljor> O•noo.nl klpital 272 720 66q.JJ EUR. Mati tni ~evolkl 501'1018.1dentlfl<ac,ska ttQ\IIIki ZI OOV· SI98~117Jq 
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Občina Vrhnika 
Tržaška cesta 1 

1360 Vrhnika 

Investitor: 
Vlagatelj: 

Objekt: 
Lokacija: 

Pare. št.: 

Javno podjetje KDI'Tl4..Wl81na podjetje V rhnike, d .o.o. 1 Pat ne Tojnlce 40 
tel.: 01 750 29 64 soglas~.si 

1380 V rhnike 

www.kpv.si 

R OBČINA VRHNIKA 
@ OBČINSKA U PRAVA 

Sig.z. 

Prejeto: 1 6 -07- 2020 r-or 
Pr il. . 1 Št~vdka zarleve 

Občina Vrhnika · Tržaška ces a 1 · 1360 Vrhnika 

OPPN Športni park Vrhnika - zahodni del 
Vrhnika Občina: Vrhnika 

Štev.: 920·1/2020/2 
loga št.: 3505-4/2019 (5-01) 

Datum: 14.7.2020 

2788/1, 2788/2, 2818/4, 2818/5,2818/17, 2819/1,2819/8, 2819/18, 2819/19 in 2785/20 
-del. Katastrska občina : Vrhnika 

Na osnovi Pravilnika o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom 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 ), Odtoka o 
gospodarskih javnih službah v občini Vrhnika (Uradni list RS, št. 71/95) Javno podjelje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o. 
izdaja: 

Smernice 

Gradnja je možna ob upoštevanju naslednjih pogojev: 

Zbiranje komunalnih odpadkov 
• Objekti morajo imeti ustrezno urejeno zbirno mesto, to je prostor, praviloma na 

pripadajočem zemljišču k stavbi, kjer uporabniki v času do prevzema odpadkov zbirajo 
biološko razgradljive odpadke in mešane komunalne odpadke v za to namensko določenih 
zabojnikih. 

• Objekti morajo imeti ustrezno urejeno prevzemne mesto, to je prostor, na katerega 
uporabniki postavijo opremo za zbiranje odpadkov za namen praznjenja. Prevzemne mesto 
mora biti izvajalcu prosto in neovirano dostopno v vseh letnih časih . Lokacija prevzemnega 
mesta mora biti s transportne poti vidna. Ob določanju lokacij prevzemnih mest je treba 
upoštevati funkcionalne, estetske, prometne, higiensko-tehnične in požarno varstvene 
predpise. Prevzemna mesta oziroma oprema na njih ne sme ovirati ali ogrožati prometa na 
javnih površinah. Prevzemno mesto je lahko na javni površini, če so izpolnjeni pogoji 
prevzema in je zagotovljen neoviran dovoz vozil za prevzem odpadkov. Prevzemno mesto 
mora biti dostopno vozilom za odvoz odpadkov in je lahko istočasno tudi mesto praznjenja 
zabojnika oziroma sme biti oddaljeno od mesta praznjenja zabojnika največ 1 O m. 

• Tehnologijo, pogoje in način ločenega zbiranja odpadkov, tipizacijo predpisanih zabojnikov 
in druge tehnične pogoje opredeljuje Teh nični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki 
na območju občin Borovnica, Log- Dragomer in Vrhnika, z dne 27. 1. 2014. 
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• Uporabnik storitev javne službe je vsak imetnik komunalnih odpadkov, ki ima ne glede na 
pravni temelj pravico do uporabe stavbe ali dela stavbe, v kateri stalno ali začasno ali 
občasno prebiva ali deluje ena ali več oseb. Uporabnik postane zavezanec za plačilo 

storitev javne službe z vzpostavitvijo katerega od teh statusov. 
• Lastniki ali upravniki novega ali obnovljenega objekta morajo izvajalca javne službe 

najkasneje v 15 dneh pisno obvestiti o začetku uporabe objekta. 

Odvajanje odpadne in meteorne vode 

• Na območju, kjer se posega v območje javnega kanalizacijskega omrežja in se spreminja 
niveleta je potrebno prilagoditi pokrove javnega kanalizacijskega omrežja novi niveleti. V 
primeru večj ih gradbenih posegov (večja zemeljska dela, asfaltiranje, tlakovanje) je 
potrebno preveriti stanje obstoječih kanalizacijskih vodov in jih po potrebi obnoviti. 
Meteorno odvodnjavanje se izvede v že obstoječo meteorno kanalizacijo ali se meteorne 
vode odvede v okolje skladno z veljano zakonodajo. Pri načrtovanju in gradnji je potrebno 
upoštevati odmike in križanja z ostalimi komunalnimi vodi skladno z Pravilnikom o tehnični 
izvedbi in uporabi javnega kanalizacijskega sistema v občinah Vrhnika, Borovnica in Log
Dragomer (april 2008). 

Javna razsvetljava 

• Na območju predvidenim za gradnjo že poteka obstoječa javna razsvetljava. Predlagamo 
da se zgradi nova javna razsvetljava od obstoječe mimo košarkarškega igrišča do osnovne 
šole Ivana Cankarja v isti izvedbi, kot je obstoječa. 

• Upoštevati je potrebno že obstoječo javno razsvetljavo. 
• Predhodno mora investitor izvesti označbo trase, katero zaprosi na podjetju JP KPV. d.o.o., 

Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika, podatke se pridobi na info@kpv.si .. 
• Vso nastalo škodo z izvedbo krije investitor. 

Oskrba s pitno vodo 
• Potrebno upoštevati in ohraniti že izgrajene vodovodno omrežje in hišne priključke . Na meji 

predvideni za gradnjo se nahaja sekundarno javno vodovodno omrežje sestavljeno iz cevi 
PE 01 10, PE 090 in LZ 0 100 v skupni dolžini cca. 380m. Od tega je cevi LZ 0100, ki bi 
bila potrebno zamenjati cca. 210m. 

• Minimalni odmik objekta od vodovoda je 3,00m. 
• Nad vodovodom niso dovoljeni nobeni gradbeni posegi, dodaten nasip ali odvoz materiala 

nad cevovodom, gradnja ograj, podpornih zidov in ostalih komunalnih vodov. V primeru 
gradnje na mestu vodovoda se mora prestaviti na stroške investitorja, oziroma se ga mora 
za časa gradnje ustrezno zaščititi. 

• Vso nastalo škodo z izvedbo krije investitor. 

Oskrba s plinom 

• Na območju načrtovane gradnje športnega parka Vrhnika - zahodni del poteka 
distribucijsko plinovodno omrežje PEHD 0225 in PEHD 063. 

• Pri projektiranju je potrebno upoštevati odmike od obstoječega distribucijskega omrežja 
zemeljskega plina komunalnega in energetske infrastrukture. Upoštevati je potrebno že 
izgrajene omrežje in hišne priključke . 

• Pred izvedbo del je potrebno naročiti zakoličbo obstoječega distribucijskega omrežja 
zemeljskega plina. 

• Na obstoječe stanje je potrebno paziti . Predhodno mora investitor izvesti označbo trase, 
katero zaprosi na podjetju JP KPV. d.o.o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika, info@kpv.si. 

• Vso nastalo škodo z izvedbokrije investitor. 
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Obrazložitev 

Vlagatelj Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, je dne 10.7.2020, vložil zahtevo za izdajo 
projektnih pogojev za izdelavo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja v postopku 
novogradnje objekta 'OPPN Športni park Vrhnika - zahodni del' na nepremičnini pare. št.: 2788/1, 
2788/2, 2818/4, 2818/5, 2818/17, 2819/1, 2819/8, 2819/18, 2819/19 in 2785/20- del., K.O. Vrhnika (v 
nadaljevanju: zahteva). K zahtevi je vlagatelj priložil načrt št. : 018/2019, junij 2020. 

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. 

Pasto~ 
Primo~~~~ 

Vročiti: 

- Občina Vrhnika, osebno 
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OBČINA VRHNIKA 
OBČINSKA UPRAVA 

številka: 3505- 1/2020- 1 (6-08) 
Datum: 24. 8. 2020 

ODDELEK ZA 
OKOLJE IN KOMUNALO 

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

1 OBČINA VRHNIKA 

1 

ODDELEK ZA PROSTOR 
TRžAŠKA CESTA 1 

1 1360 VRHNIKA 

l _ - -

Na podlagi četrte alineje prvega odstavka 39. člena Zakon o urejanju prostora (Uradni list 
RS, št. 61/17) in osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta športni park Vrhnika 
- zahodni del izdajamo naslednje 

SMERNICE 

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

• Prometno se Športni park Vrhnika - zahodni del navezuje na Občinski podrobni 
prostorski načrt za prenovo mestnega jedra Vrhnike (del Tržaška cesta- Cankarjev 
trg) in zato se za promet smiselno uporablja določila OPPN za prenovo mestnega 
jedra Vrhnike (del Tržaška cesta- Cankarjev trg). 

• V Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu športni park Vrhnika - zahodni 
del 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. 

Vložiti v: 
v spis, tu 

Janez Jelovšek, dipl. inž. grad. 
vodja Oddelka 

' / ~ 
~C/?k 
l/ 

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: 3505-7/2009-41 (3-01) 
Datum: 28. 7. 2020 

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 
' 
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Zadeva: SMERNICE ZA OPPN ŠPORTNI PARK VRHNIKA- ZAHODNI DEL 

Na podlagi poziva Občine Vrhnika, Oddelka za prostor z dne 9. 7. 2020 in v skladu z 
Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61 /17) podajamo smernice za načrtovanje 
OPPN Športni park Vrhnika- zahodni del: 

Športni park Vrhnika ima veliko število uporabnikov, tako iz področja športa kot iz 
področja kulture, turizma, park je ključnega pomena za dejavnosti osnovne šole, za 
občinske prireditve in za druženje občanov na splošno. Načrt bo težko natančno 
opredelil vse aktivnosti oz. uporabe površin, ki se bodo (tudi glede na možnosti 
pridobitve sofinanciranja za izvedbo projektov) v prihodnjih letih razvijale na tem 
območju, zato predlagamo, da se z načrtom ne omeji možne uporabe tega prostora 
bolj, kot je to nujno potrebno zaradi zakonskih določil. 
V načrtovanje je potrebno vključiti oz. ohraniti sodelovanje s ključnim akterjem 
območja - Zavodom Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika kot 
upravljavcem območja. 

Glede na to, da je Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo sodeloval pri pripravi 
Usmeritev za pripravo osnutka OPPN športni park Vrhnika - zahodni del, ki so bile 
upoštevane pri pripravi izhodišč za pripravo OPPN, nimamo drugih smernic. 

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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6.3 Prva mnenja nosilcev urejanja prostora 
 
 

Nosilci urejanja prostora: 
 

1 Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana 
PRVO MNENJE št.: / z dne:  

 

2 Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana 
PRVO MNENJE št.: 350-112/2020-6 - DGZR z dne: 4.3.2021 

 

3 Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana 

PRVO MNENJE št.: 35012-93/2020/13 z dne: 11.3.2021 

 

4 Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana 
PRVO MNENJE št.: 35021-21/2021-3 z dne: 16.3.2021 

 

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

PRVO MNENJE št.: 2846 z dne: 10.3.2021 

 

6 Telekom Slovenija d.d., Regionalna enota TK omrežje Zahod, Stegna 19, 1547 Ljubljana 
PRVO MNENJE št.: 92883-LJ/644-BS z dne: 19.2.2021 

 

7 JP Komunalno podjetje Vrhnika d.o.o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika 
PRVO MNENJE št.: 922-17/2021/2 z dne: 18.2.2021 

 

8 Občina Vrhnika, Oddelek za okolje in komunalo, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika 
PRVO MNENJE št.: 3505-2/2020 – 3 (6-08) z dne: 23.3.2021 

 

9 Občina Vrhnika, Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo, tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika 
PRVO MNENJE št.: 3505-7/2009-44 (3-01) z dne: 16.3.2021 

 
 
 

10 Nacionalni inštitut za javno zdravje, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana 
PRVO MNENJE št.: 350-56/2020-6 (256) z dne: 10.3.2021 

 
 



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana T: 01 471 33 22
F: 01 431 81 17 
E: gp.dgzr@urszr.si
www.sos112.si

Identifikacijska št. za DDV: (SI) 47978457, MŠ: 2399229000, TRR: 01100-6370191114

Številka: 350-112/2020-6 - DGZR
Datum: 04. 03. 2021

Na podlagi vloge Občine Vrhnika, Tržaška cesta 1, Vrhnika (v nadaljevanju vlagatelj), št. 3505-
4/2019 (5-01) z dne 15. 2. 2021, izdaja Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in 
reševanje, na podlagi 119. člena v povezavi s četrtim odstavkom 111. člena Zakona o urejanja 
prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter na podlagi trinajste alineje prvega odstavka 102. člena 
Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06-UPB, 97/10) in 
8. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07-
UPB, 9/11, 83/12 in 61/17-GZ) naslednje

MNENJE

k osnutku OPPN športni park Vrhnika – zahodni del

Vlagatelj je z vlogo, št. 3505-4/2019 (5-01) z dne 15. 2. 2021, ki smo jo prejeli 17. 2. 2021, 
pozval Ministrstvo za obrambo, Upravo RS za zaščito in reševanje, pristojno za področje 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstva pred požarom, da mu v zakonitem roku 
poda mnenje k osnutku OPPN športni park Vrhnika – zahodni del. Vlagatelj je do gradiva 
omogočil elektronski vpogled preko spletnega strežnika.

Skladno z določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07 in 61/17-ZUreP-2) morajo biti v občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu določeni ukrepi in rešitve za varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, vključno z varstvom pred požarom.

Po pregledu priloženega gradiva ugotavljamo, da je v njem opredeljena vsebina s področja 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstva pred požarom, spremeniti in dopolniti pa 
je treba tretjo alinejo prvega odstavka 32. člena, tako da bodo vključeni neovirani in varni 
dovozi, dostopi ter delovne površine za intervencijska vozila.

Pripravila:
Irena Zupančič Darko But
višja svetovalka I sekretar

generalni direktor

Poslano:
- Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, Vrhnika (obcina.vrhnika@vrhnika.si).

Podpisnik: Darko But
Izdajatelj: SIGOV-CA
Številka certifikata: 00F6DE903900000000567BF2F6

Potek veljavnosti: 08. 06. 2021
Čas podpisa: 04. 03. 2021 17:40



Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00
F: 01 369 59 01 
E: gp.mk@gov.si
www.mk.gov.si

Številka: 35012-93/2020/13
Datum: 11. 3. 2021

Na podlagi poziva Občine Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika (v nadaljevanju: Občina
Vrhnika), izdaja Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: 
Ministrstvo) na podlagi 119. člena v povezavi s 111. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 61/17; v nadaljevanju ZUreP–2) in na podlagi 76. člena Zakona o varstvu kulturne 
dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 –
ZNOrg); v nadaljevanju ZVKD-1) naslednje

MNENJE K OSNUTKU OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA 
ŠPORTNI PARK VRHNIKA – ZAHODNI DEL

1. Podatki o vlogi

Občina Vrhnika je z vlogo, št. 3500-4/2019 (5-01) z dne 15. 2. 2021, prejeto po elektronski pošti 
istega dne, pozvala Ministrstvo, da izda mnenje k osnutku občinskega podrobnega 
prostorskega načrta Športni park Vrhnika – zahodni del (v nadaljevanju: OPPN Športni park 
Vrhnika – zahodni del).

Vlogi je bilo priloženo gradivo:
- OPPN Športni park Vrhnika – zahodni del, osnutek (izdelovalec:: Delavnica d.o.o., št. 

projekta 018/2019, Vrhnika, februar 2021).

2. Podatki o smernicah 

Splošne smernice za načrtovanje občinskega podrobnega prostorskega načrta in njegovih 
sprememb in dopolnitev za področje varstva nepremične kulturne dediščine so objavljene na 
spletnih straneh Ministrstva:
http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Direktorat_za_kulturno_dedis
cino/Nepremicna_dediscina/Prostor/OPPN_smernice_splosni_del_verzija4_P.pdf
(dokument št. 350-84/2016/1 z dne 4. 11. 2016).

OBČINA VRHNIKA
Oddelek za prostor

prostor.obcina@vrhnika.si
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3. Mnenje k osnutku občinskega podrobnega prostorskega načrt Športni park Vrhnika –
zahodni del

3. 1. Mnenje k rešitvam
Na podlagi predložene dokumentacije, gradiva Zavoda za varstvo kulturne dediščine, OE 
Ljubljana (št. 350-0041/2020-6 z dne 11.3. 2021) in že izdanega gradiva ugotavljamo, da so v 
osnutku Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Športni park Vrhnika – zahodni 
del, predlagane rešitve sprejemljive z vidika varstva kulturne dediščine. Pogrešamo prikaz
krajinsko arhitekturnih ureditev območja, s katerimi bi območje OPPN povezali z obstoječim 
Parkom ob Tržaški cesti (EŠD 23305).

3. 2. Prikaz stanja prostora:
Prikaz stanja prostora ni bil predložen in ga bomo pregledali ob pripravi mnenja k predlogu 
OPPN za Športni park Vrhnika – zahodni del.

Lep pozdrav,

Pripravila:
Barbara Mlakar dr. Jelka Pirkovič
sekretarka v. d. generalne direktorice

Direktorata za kulturno dediščino

Poslati (po e-pošti):
- naslovnik
- ZVKDS OE Ljubljana, tajnistvo.lj@zvkds.si



!REPUBLIKA SLOVENIJA 
:MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 
1
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE 
Voj kova 52, 1000 Ljubljana 

Številka: 35021-21/2021-3 
Datum: 16. 03. 2021 
Zveza: 3505-4/2019 (5-01) 

T: 01 280 40 50 

F: 01 280 40 74 

http://www.dv .go v .si/ 

gp.drsv@gov .si 

LANO 

Direkcija Republike Slovenije za vode (v nadaljevanju: DRSV), izdaja na podlagi prvega odstavka 
119. člena v povezavi s četrtim odstavkom 111. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 
61/17; v nadaljevanju: ZUreP-2) ter 61. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04-ZZdri-A, 
41/04-ZV0-1, 57/08,57/12, 100/13,40/14 in 56/15; v nadaljevanju: ZV-1), naslednje 

MNENJE 
s področja upravljanja z vodami 

k osnutku Občinskega podrobnega prostorskega načrta Športni park Vrhnika- zahodni del, 
v občini Vrhnika 

Pri pripravi osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Športni park Vrhnika - zahodni 
del (v nadaljevanju: OPPN), ki ga je izdelala družba Delavnica d.o.o., Tržaška cesta 3a, 1360 
Vrhnika, št. projekta 018/2019, februar 2021, so bile v celoti upoštevane smernice oziroma veljavni 
predpisi s področja upravljanja z vodami, zato na predmetni osnutek OPPN izdajamo pozitivno 
mnenje. 

Obrazložitev: 

Občina Vrhnika, Oddelek za prostor, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, je na podlagi javno objavljenega 
osnutka SD OPPN z dopisom št. 3505-4/2019 (5-01), z dne 15.2.2021 pozvala naslovni organ, da v 
skladu s prvim odstavkom 119. člena v povezavi s četrtim odstavkom 111. člena ZUreP-2, poda 
mnenje s področja upravljanja z vodami k osnutku OPPN. 

Javno objavljeno gradivo vsebuje: 
Sklep o pripravi OPPN 
Izhodišča za pripravo OPPN 
Osnutek OPPN 

ZV-1 v šestem odstavku 61. člena določa, da ministrstvo poda mnenje v skladu s predpisi o 
prostorskem načrtovanju, s katerim ugotovi ali so bile podane smernice upoštevane. 

Predmet OPPN je ureditev in prenova obstoječih športnih objektov in gradnja novih objektov za različne 
športne panoge za rekreacijo in prosti čas. Hkrati se urejajo zelene površine, dostopi in potrebne 
spremembe na javni infrastrukturi. 



Območje OPPN obsega zemljišča s parcel nimi številkami: 2818/4, 2818/5, 2819/1 ,2819/2 - del, 
2819/8, 2819/16 -del, 2819/18 - del, 2819/19 in 2785/20 - del, vse v katastrski občini (2002) 
Vrhnika. Površina območja znaša 1 ,9 ha. Območje je razdeljeno na štiri prostorske enote: 
- PE1 - površine, namenjene urejanju odprtih športnih površin s pripadajočimi ureditvami, 
- PE2- površine, namenjene odprtim zelenim površinam ter paviljonu, 
- PE3- površine, namenjene gradnji novih športnih objektov, 
- PE4- površine, namenjene rekonstrukciji in prizidavi športnega objekta Partizan. 

Območje urejanja se po opozorilni karti erozije ne nahaja na erozijskem in plazljivem območju in ni na 
vodovarstvenem območju. Na območju ni vodotokov. Glede na novelirano karto razredov poplavne 
nevarnosti (Hidrološko hidravlična presoja za OPPN za območje Športni park Vrhnika- zahodni del v 
občini Vrhnika, Urbikom, hidrološko-hidravlične študije, Matej Hozjan s.p., št. projekta H9-9-2020, 
oktober 2020) ob upoštevanju novejših Udar podatkov območje ni poplavno. 

Glede na navedeno je mnenje utemeljeno. 

Pripravil: 
Damjan Rogelj, univ.dipl.inž.grad. 

ANALITIK 1 

Vročiti: 

Občina Vrhnika, Oddelek za prostor, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, 
(prostor.obcina@vrhnika.si) 
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f... Elektro Ljubljana podJetje za d1stribuc1jo elektnčne energ1je, d. d. 
Slovenska cesta 56, SJ-1000 Ljubljana 

ELEKTRO LJUBLJANA d. d. za distribucijskega operaterja na osnovi 465. člena Energetskega zakona (Ur.l. 
RS, št 17/14, 81/15, 43/19 - spremembe in dopolnitve EZ- 1B) in 61. člena Zakona o pros torskem 
načrtovanju (Ur.l. RS, št. 33/07 in 57/12) ter na podlagi vloge št. 2846 z dne 17. 2. 2021 izdaja 

OBČINA VRHNIKA 
TRŽAŠKA CESTA 1 

1360 VRHNIKA 

POZITIVNO MNENJE št. 2846 

--~ OBČINA VRHNIKA 
~ OBČI "J'SKA UPRAVA 

Prejeto: 1 1 -03- 2021 
Sig 1 

5"-01 ' 
s, v1lka zanevP Pril. / 

Vredn .. j 

K dokumentaciji: OPPN ŠPORTNI PARK VRHNIKA - ZAHODNI DEL, Delavnica d.o.o., Tržaška cesta 3A, 
1360 Vrhnika, št: 018/2019 
Naročnik: OBČINA VRHNIKA, TRŽAŠKA CESTA 1, 1360 VRHNIKA 

Kat.Občina/parcelne št.: 2002 Vrhnika, po projektu 

Vložnik je dne 17. 2. 2021 zaprosil za izdajo mnenja k dokumentaciji OPPN ŠPORTNI PARK VRHNIKA -
ZAHODNI DEL, št.: 018/2019, za katero so bile izdane smernice št. 2844-V priloženi dokumentaciji OPPN 
ŠPORTNI PARK VRHNIKA- ZAHODNI DEL, št.: 018/2019 so smernice v celoti upoštevane. 

Domžale, 10. 3. 2021 

Pripravil/ -a: 
Blaž Fele 

Poslano: 
- OBČINA VRHNIKA, TRŽAŠKA CESTA 1, 1360 VRHNIKA 

OO 386 (O) 1 230 40 OO 
lnfo@elektro-Jjubljana.sl 
www.elektro-ljubiJanasJ 

\lanena !';to•"l 1 5227992000 avtn• štl'vllh. 5149977725 C novno kJp1tal 163,4 12,977.80 € 
St. vpi· ... 1/09 124/00, Okrožno sod1!';če Ljubljana J ln n.dznrnrl(a s ta mag. Andrej Su!';ter!';ič 



Dostopovna omrežja, Operativa 
TKO osrednja Slovenija 
Stegne 19, 1000 Ljubljana <!1~ !\_o 'flii.AwflieA 

ČINSK A UPR AVA 

1111111111111111111111111111111111111111 
09292021021800127 

OBČINA VRHNIKA 
TRžAŠKA 1 

1360 VRHNIKA. 

Prejeto: 2 4 -02- 2021 

Številka zadeve· 

Številka: 92883 - LJ/644-BS 
Vaš znak: 3505-4/2019 (5-01) 

Datum: 19.2.2021 

Zadeva: Mnenje k OPPN ŠPORTNI PARK VRHNIKA- ZAHODNI DEL 

Sig 7 . 

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. 1 08/09), 9. , 1 O •• 12 .. 13. in 16. člena Zakona o elektronskih komunikacijah -
ZEKom-1 (Uradni list RS. št. 1 09/20 12) in Pravilnika o delu komisije za pregled projektne dokumentacije 
(Uradno glasilo Telekoma Slovenije št. 3/04). ter vloge vlagatelja vam izdajamo POZITIVNO mnenje k 
OPPN SPORTNI PARK VRHNIKA - ZAHODNI DEL. 

Smernice k: OPPN ŠPORTNI PARK VRHNIKA - ZAHODNI DEL št. : 86017- LJ/2 -MP, izdane dne 
14.07.2020. 

Kontaktna oseba Telekoma Slovenije d.d. : 
-Leopold Strajnar, tel.: 01 500 6534, e-pošta: leopold .strajnar@telekom.si 

Lep pozdrav! 

Postopek vodil: Žig : Vodja TKO osrednja 

Boris Stanovnik S 
<j)._ Slovenija: 

~ ~J~ Igor Kern 

·~~ r~lekomSIDYIInUQ 
l1d 

V vednost: naslov, arhiv 

Telekom Slovenije, d.d .• Cigaletova 15.1000 Ljubljana. tel.: +3861 23Q 10 OO. www.telekom.si 
v1o2na SteYjka: l/2qszq/OO. Olao!no sodi Ste v lJublja~ os~ kapital: 212.120.66'l.33 tuR. Nauena Stevllka :xnquls ldeoot\kat4Ska suwHka za uuv: Sl~tr..llf3q 
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Občina Vrhnika 
Tržaška cesta 1 

1360 Vrhnika 

Investitor: 
Pooblaščenec: 

Objekt: 
Lokacija: 

Pare. št.: 

.Javno podjetje KarnuneJno podjetje V rtnka, d.o.o . 1 Pot na "Tbjnice 40 
tel: 0 1 7 50 29 64 soglas~pv.si 

\C3 OBČINA VRHNIKA 
~OBČINSKA UPRAVA 

13BOVrhnlka 

www.kpv.si 

Sig.z .. 

Prejeto: 1 9 -02- 2021 S-Dl Štev.: 922-17/2021/2 
Pni: / Vloga št.: 3505-4/2019 (5-01) 

številka zadeve· 
Vredn.: / -"§ Datum: 18.2.2021 

Občina Vrhnika · Tržaška cesta 1 · 1360 Vrhnika 

OPPN športni park Vrhnika- zahodni del 
Vrhn ika Občina: Vrhnika 
2788/1,2788/2,2818/4,2818/5,2818/17,2819/1,2819/8, 2819/18,2819/19 in 2785/20-
del Katastrska občina: Vrhnika 

Na osnovi Pravilnika o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom 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. 413/1 4), 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: 

Mnenje 

investitorju Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja 
za objekt 'OPPN športni park Vrhnika - zahodni del' na nepremičn ini pare. št. 2788/1 , 2788/2, 2818/4, 
2818/5, 2818/17, 2819/1, 2819/8, 2819/18, 2819/19 in 2785/20- del, k.o. Vrhnika: 

1. v zvezi z zbiranjem komunalnih odpadkov Mnenje s pogoji: 
• Objekti morajo imeti ustrezno urejeno zbirno mesto, to je prostor, praviloma na pripadajočem 

zemljišču k stavbi, kjer uporabniki v času do prevzema odpadkov zbirajo biološko razgradljive 
odpadke in mešane komunalne odpadke v za to namensko določenih zabojnikih. Objekti morajo imeti 
ustrezno urejeno prevzemne mesto, to je prostor, na katerega uporabniki postavijo opremo za 
zbiranje odpadkov za namen praznjenja. Prevzemne mesto mora biti izvajalcu prosto in neovirano 
dostopno v vseh letnih časih. Lokacija prevzemnega mesta mora biti s transportne poti vidna. Ob 
določanju lokacij prevzemnih mest je treba upoštevati funkcionalne, estetske, prometne, higiensko
tehnične in požarno varstvene predpise. Prevzem na mesta oziroma oprema na njih ne sme ovirati ali 
ogrožati prometa na javnih površinah. Prevzemne mesto je lahko na javni površini, če so izpolnjeni 
pogoji prevzema in je zagotovljen neoviran dovoz vozil za prevzem odpadkov. Prevzemne mesto 
mora biti dostopno vozilom za odvoz odpadkov in je lahko istočasno tudi mesto praznjenja zabojnika 
oziroma sme biti oddaljeno od mesta praznjenja zabojnika največ 10m. Tehnologijo, pogoje in način 
ločenega zbiranja odpadkov, tipizacijo predpisanih zabojnikov in druge tehnične pogoje opredeljuje 
Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju občin Borovnica, Log- Dragomer in 
Vrhnika, z dne 27. 1. 2014. Uporabnik storitev javne službe je vsak imetnik komunalnih odpadkov, ki 
ima ne glede na pravni temelj pravico do uporabe stavbe ali dela stavbe, v kateri stalno ali začasno 

7812021 



ali občasno prebiva ali deluje ena ali več oseb. Uporabnik postane zavezanec za plači lo storitev javne 
službe z vzpostavitvijo katerega od teh statusov. Lastniki ali upravniki novega ali obnovljenega 
objekta morajo izvajalca javne službe najkasneje v 15 dneh pisno obvestiti o začetku uporabe 
objekta. 

2. v zvezi s priključitvijo na javno kanalizacijo Mnenje s pogoji: 
• Na območju, kjer se posega v območje javnega kanalizacijskega omrežja in se spreminja niveleta je 

potrebno prilagoditi pokrove javnega kanalizacijskega omrežja novi niveleti. V primeru večjih 
gradbenih posegov (večja zemeljska dela, asfaltiranje, tlakovanje) je potrebno preveriti stanje 
obstoječih kanalizacijskih vodov in jih po potrebi obnoviti. Meteorno odvodnjavanje se izvede v že 
obstoječo meteorno kanalizacijo ali se meteorne vode odvede v okolje skladno z veljano zakonodajo. 
Pri načrtovanju in gradnji je potrebno upoštevati odmike in križanja z ostalimi komunalnimi vodi 
skladno z Pravilnikom o tehnični izvedbi in uporabi javnega kanalizacijskega sistema v občinah 
Vrhnika, Borovnica in Log-Dragomer (april 2008). 

3. v zvezi z javno razsvetljavo Mnenje s pogoji: 
• Na območju predvidenim za gradnjo že poteka obstoječa javna razsvetljava. Predlagamo da se 

zgradi nova javna razsvetljava od obstoječe mimo košarkarskega igrišča do osnovne šole Ivana 
Cankarja v isti izvedbi, kot je obstoječa. Upoštevati je potrebno že obstoječo javno razsvetljavo. 
Predhodno mora investitor izvesti označbo trase, katero zaprosi na podjetju JP KPV. d.o.o., Pot na 
Tojnice 40, 1360 Vrhnika, podatke se pridobi na info@kpv.si .. Vso nastalo škodo z izvedbo krije 
investitor. 

4. v zvezi s priključitvijo na javno vodovodno omrežje Mnenje s pogoji: 
• Potrebno upoštevati in ohraniti že izgrajene vodovodno omrežje in hišne priključke. Na meji 

predvideni za gradnjo se nahaja sekundarno javno vodovodno omrežje sestavljeno iz cevi PE 0110, 
PE 090 in LZ 01 OO v skupni dolžini cca. 380m. Od tega je cevi LZ 01 OO, ki bi bila potrebno 
zamenjati cca. 21Om. Minimalni odmik objekta od vodovoda je 3,00m. Nad vodovodom niso dovoljeni 
nobeni gradbeni posegi, dodaten nasip ali odvoz materiala nad cevovodom, gradnja ograj, podpornih 
zidov in ostalih komunalnih vodov. V primeru gradnje na mestu vodovoda se mora prestaviti na 
stroške investitorja, oziroma se ga mora za časa gradnje ustrezno zaščititi. Vso nastalo škodo z 
izvedbo krije investitor. 

5. v zvezi s priključitvijo na plinovodno omrežje Mnenje s pogoji: 
• Na območju načrtovane gradnje športnega parka Vrhnika - zahodni del poteka distribucijsko 

plinovodno omrežje PEHD 0225 in PEHD 063. Pri projektiranju je potrebno upoštevati odmike od 
obstoječega distribucijskega omrežja zemeljskega plina komunalnega in energetske infrastrukture. 
Upoštevati je potrebno že izgrajene omrežje in hišne pri ključke. Pred izvedbo del je potrebno naročiti 
zakoličbo obstoječega distribucijskega omrežja zemeljskega plina. Na obstoječe stanje je potrebno 
paziti. Predhodno mora investitor izvesti označbo trase, katero zaprosi na podjetju JP KPV. d.o.o., 
Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika, info@kpv.si. Vso nastalo škodo z izvedbo krije investitor. 

Obrazložitev 

Investitor Občina Vrhnika je dne 17.2.2021 vložil zahtevo za izdajo mnenja v postopku pridobitve 
gradbenega dovoljenja novogradnje za objekt 'OPPN športni park Vrhnika - zahodni del' na nepremičnini 
pare. št. 2788/1, 2788/2, 2818/4, 2818/5, 2818/17, 2819/1, 2819/8, 2819/18, 2819/19 in 2785/20- del, 
k.o. Vrhnika (v nadaljevanju: zahteva). K zahtevi je vlagatelj priložil dokumentacijo za projekt št.: 
018/2 19 Vrhnika, junij 2020. 

Vročiti: 

- Občina Vrhnika, osebno 

7812021 



w 1 
~ 

OBČINA VRHNIKA 
OBČINSKA UPRAVA 

Številka: 3505-2/2020 - 3 (6-08) 
Datum: 23. 3. 2021 

OBČINA VRHNIKA 
ODDELEK ZA PROSTOR 
TRžAŠKA CESTA 1 

1360 VRHNIKA 

'3~os~9/2D1!- f* ~~-o-1) 
ODDELEK ZA l . 

OKOLJE IN KOMUNALO 
Tržaška cesta 1,1360 VRHNIKA 

tel. : 01/7555-440, fax: 01/7551-555 
e-pošta: obcina. vrhnika@vrhnika.si 

Na podlagi četrte alineje prvega odstavka 39. člena Zakon o urejanju prostora (Uradni list 
RS, št. 61/17) in osnutku Občinskega podrobnega prostorskega načrta Sportni park Vrhnika 
- zahodni del izdajamo 

POZITIVNO PRVO MNENJE 

k osnutku Občinskega podrobnega prostorskega načrta Športni park Vrhnika - zahodni del. 

Pripravil~: 
mag. Kat · rhovec 
svetovalk olje in komunalo 

Vročiti: 
- naslovniku. 

Vložiti: 
-v zadevo, 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: 3505-7/2009-44 (3-01) 
Datum: 16. 3. 2021 

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 

[Cl OBČINA VRHNIKA 
~OBČINSKA UPRAVA 

Prejeto: 1 7 -03- 2021 

Številka zadeve 

Vredn.: / 

Zadeva: PRVO MNENJE NA OSNUTEK OPPN ŠPORTNI PARK VRHNIKA- ZAHODNI 
DEL 

Spoštovani, 

na podlagi poziva Občine Vrhnika, Oddelka za prostor, prejetega dne 18. 2. 2021 in v skladu 
s 111 . in 119. č lenom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61 /17) podajamo 
pozitivno prvo mnenje na osnutek OPPN Športni park Vrhnika - zahodni del. 

V postopku preverjanja osnutka smo prejeli mnenji aktiva učiteljev športa OŠ Ivana Cankarja 
Vrhnika, ki vam ju posredujemo v prilogi 

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 



• 

OŠ Ivana Cankarja Vrhnika 
Lošca 1 
1360 Vrhnika Vrhnika , 11 . 3. 2021 

Zapisnik aktiva športa- podaja mnenja na OPPN prenove športnega parka 

Prisotni (ZOOM): Brodnik, Š. Miklič, Novak, Sluga, Jarc, Fefer 

Mnenje aktiva športnih pedagogov OŠ Ivana Cankarja Vrhnika glede prenove 
športnega parka. 

Na lanskem sestanku, 12. oktobra 2020, s predstavniki ZIC-a (Erčulj, Stržinar) nam 
je bil v grobem predstavljen plan prenove. Rečeno je bilo, da bo razširjena velika 
telovadnica, kolesarski poligon pa bo premeščen v park pred šolo. 

Zanima nas, zakaj je prišlo do spremembe lokacije telovadnice. Za nas je bolj 
praktično , da je telovadnica ob veliki , saj otroci porabijo 1 O minut vsake ure športa , 
zaradi preobuvanja in prehajanja iz šole do telovadnice Partizan ter nazaj. 

še vedno mislimo, da je potrebno urediti stadion, čeprav v načrt še ni vključen . Nujno 
je potrebno urediti vsaj stezo, ki je vedno bolj nevarna za uporabo (ob deževju dlje 
časa drsi). 

Se pa veselimo pokritega bazena, ki bo velika pridobitev, ne samo za Vrhniko , 
temveč tudi za bližnje kraje. Prav tako se veselimo planirane ureditve parka, 
zunanjega fitnesa , odbojke na mivki ter morebitne poti ob Ljubljanici do Močilnika . 

Zapisal Matej Fefer 
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Utemeljitve, zakaj Vrhnika nujno potrebuje tartansko stezo na at letskem 
stadionu 

U čitelji športa na OŠ Ivana Cankarja Vrhnika pozivamo, da se pri prenovi atletskega stadiona 

naredi tartan. 

Utemeljitve: 

Šola stadion uporablja skoraj 6 mesecev na leto. 

Na dan se samo dopoldan na njem zvrsti cca 450 otrok. 

Po daljšem sušnem vremenu je uporaba stadiona sporna že z zdravstvenega vidika, 

saj vsak tek povzroči dviganje prahu, ki ga otroci nehote vdihavajo. 

V času deževja postane steza mehka, na mnogih del ih tako, da je spolzka in nevarna, 

teh delov je vsako leto več . Najbolj problematičen je del steze ob igrišču z umetno 

travo. 

Robovi steze so zaraščeni s travo, tako da se oznak za štarte razl i čnih t ekov ne vidi, 

trava se razrašča tudi po stezi. 

Sezona uporabe stadiona bi se s tartanom podaljšala v pozno jesen in tudi zimo. 

Lahko dodamo, da stadion občasno uporablja tudi osnovna šola AMS. 

Na stadionu oz. stezi vadijo tudi otroci oz. u čenci s posebn imi potreba mi, ki pa 

potrebujejo še va rnejše pogoje. 

Zaradi neustrezn ih pogojev ne moremo organizirati določen ih t ekmovanj, ki so bila že 

stalnica in so tud i pripomogla k vzgoj i zdrave, pozitivno razm išljujoče mladine. 

Stadion uporabljajo tudi druge športne panoge (košarka, nogomet, rokomet ... ) 

Blatna steza kazi ce loten izgled Športnega parka Vrhnika, ki sedaj dobiva lepo 

podobo. 

Poleg šole, ki je naj številčnejš i uporabnik, stadion uporabljajo še atleti, ki bi jih bilo zagotovo 

več, če bi imeli boljše pogoje za delo. Tudi precej rekreativnih tekačev prihaja na stadion, 

zato je argument, da je na Vrhniki premalo atletov in zato prenova stadiona ni prioriteta, na 

zelo trhlih nogah. 

Stadion, kakršen je, je pravzaprav sramot a za kraj kot je Vrhnika. Mnogo manjši kraji odpirajo 

stadione s tartansko stezo, le kako jim uspe? 

Z dopisom se st rinjata tudi aktiv u čiteljev športa na OŠ Antona Martina Slomška Vrhn ika in 

Atletska sekcija Vrhnika. 

Vrhnika, 12. 11. 2020 PODPISNIKI : 

Akt iv učiteljev športa OŠ Ivana Cankarja Vrhn ika 

Aktiv učiteljev športa OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika 

Atletska sekcija Vrhn ika 
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Zadeva: Prvo mnenje k osnutku plana Občinski podrobni prostorski načrt za Športni park 
Vrhnika- zahodni del, občina Vrhnika 

Skladno z vašo vlogo št. 350-69/2020-12 z dne 16. 02. 2021 vam posredujemo prvo mnenje po 119. 
in 111. členu Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/17) za segment zdravje ljudi za osnutek 
plana Občinski podrobni prostorski načrt za Športni park Vrhnika -zahodni del. 

Zahtevek za izdelavo mnenja izvira iz vloge Občine Vrhnika, Oddelek za prostor, Tržaška cesta 1, 
1360 Vrhnika, pod št. 3505-4/2019 (5-01) z dne 15. 02. 2021, ki jo je kot nosilcu urejanja prostora 
posredovala Ministrstvu za zdravje in je bila priložena vaši vlogi. 

V pregled za izdelavo mnenja smo po elektronski pošti prejeli naslednjo dokumentacijo: 

• Občinski podrobni prostorski načrt za Športni park Vrhnika - zahodni del. Osnutek. 
Izdelovalec: Delavnica d.o.o., Tržaška cesta 3a, 1360 Vrhnika; št. projekta: 018/2019, datum: 
Vrhnika, februar 2021. 

Kot izhodišče za izdelavo mnenja smo uporabili naslednjo zakonodajo in kriterije: 

• 4. člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 
72/06- uradno prečiščeno besedilo, 114/06- ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10- ZUPJS, 87/11, 
40/12 - ZUJF, 21/13 - ZUTD-A, 91/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 111/13 -
ZMEPIZ-1, 95/14- ZUJF-C, 47/15- ZZSDT, 61/17- ZUPŠ, 64/17- ZZDej-K in 36/19). 

• Uredba o merilih za ocenjevanje verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana, 
programa, načrta ali drugega splošnega akta in njegovih sprememb na okolje v postopku 
celovite presoje vplivov na okolje, Ur. l. RS, št. 9/2009 

• Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, 
št. 51/14, 57/15, 26/17 in 105/20). 

• Kriteriji za ugotavljanje sprejemljivosti planov s stališča pristojnosti varovanja zdravja ljudi 
pred vplivi iz okolja v postopkih celovite presoje vplivov na okolje (Verzija 2), ki so objavljeni 
na spletni strani Ministrstva za zdravje (http://www.mz.gov.si/) 
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Pri izdelavi mnenja smo upoštevali tudi: 

• Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okolje za segment zdravje ljudi za 
plan: Občinski podrobni prostorski načrt Športni park Vrhnika - zahodni del, št. 350-
56/2020-2 (256), datum: 07. 08. 2020 in 

• Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okolje za segment zdravje ljudi za 
plan: Občinski podrobni prostorski načrt Športni park Vrhnika -zahodni del - Mnenje po 
dopolnitvah dokumentacije, št. 350-105/2020-2 (256) dne 17. 12. 2020, 

ki ju je za potrebe Ministrstva za zdravje izdelal Nacionalni inštitut za javno zdravje. 

VSEBINA PLANA 

Z obravnavanim odlokom se ureja in omogoča nadaljnji razvoj zahodnega dela Športnega parka 
Vrhnika. Načrtuje se ureditev in prenova obstoječih športnih objektov in gradnja novih objektov za 
različne športne panoge. Športni park Vrhnika je namenjen za delovanje in potreb različnih športnih 
klubov, šole ter vrtca, ki sta v neposredni bližini, hkrati pa je namenjen tudi drugim uporabnikom za 
rekreacijo in prosti čas. 

l. PREVERITEV UPOŠTEVANJA SPLOŠNIH IN KONKRETNIH SMERNIC V PLANU 

Splošnih smernic za pripravo OPPN Ministrstvo za zdravje še ni objavilo. 

Nacionalni inštitut za javno zdravje je v okviru zgoraj citiranih mnenj navedel pogoje in konkretne 
smernice pod katerimi izvedba plana ne bo pomembno vplivala na zdravje in počutje ljudi. 

Pogoji in smernice iz zgoraj citiranih Mnenj so bili v predlogu plana upoštevani. 

2. PREVERITEV UPOŠTEVANJA PREDPISOV S PODROČJA PRISTOJNOSTI MINISTRSTVA ZA 
ZDRAVJE 

Menimo, da je bil drugi odstavek 4. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 in spremembe in dopolnitve) pri pripravi obravnavanega plana 
upoštevan do stopnje kot je to predvideno s predpisi s področja varovanja okolja (za dodatna 
pojasnila glej POJASNILA V ZVEZI Z OCENJEVANJEM VPLIVOV NA ZDRAVJE UUDI na koncu tega 
mnenja) 

3. MNENJE O SPREJEMUIVOSTI VPLIVOV IZVEDBE PLANA - VERJETNI POMEMBNI VPLIVI NA 
ZDRAVJE 

Na podlagi podatkov navedenih v predloženi dokumentaciji ocenjujemo, da je verjetno, da izvedba 
plana Občinski podrobni prostorski načrt za Športni park Vrhnika- zahodni del v obliki in obsegu kot 
je to opisano v osnutku plana ne bo pomembno vplivala na zdravje in počutje ljudi. 

Menimo, da so vplivi plana z vidika vplivov na zdravje ljudi sprejemljivi. 

POJASNILA V ZVEZI Z OCENJEVANJEM VPLIVOV NA ZDRAVJE UUDI: 

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

• Odločitve o sprejemljivosti vplivov na zdravje temeljijo na mejnih vrednostih za 
onesnaženost okolja, ki so določene z veljavno slovensko zakonodajo s področja okolja (npr. 
za onesnaženost zraka, hrup v naravnem in življenjskem okolju, kakovost pitne vode, itd) ter 
drugih nacionalnih predpisih s področja ravnanja z okoljem, ki določajo mejne vrednosti, 
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pravila ravnanja in podobno (npr. predpisi s področja urejanja emisij v vode in zrak, ravnanje 
z odpadki, itd .). 

• V okviru izdelanega mnenja ocena »da izvedba plana/posega verjetno ne bo imela 
pomembnejših vplivov na zdravje ljudi« pomeni, da stopnja tveganja za zdravje ljudi 
najverjetneje ne bo večja, kot je zajeta v mejne vrednosti, ki so določene z okoljsko 
zakonodajo. Z okoljsko zakonodajo določene mejne vrednosti so stvar tudi politične 

odločitve in ne jamčijo popolne odsotnosti tveganja za pojav negativnih učinkov na zdravje 
ljudi. 

• Pri izdelavi mnenja smo upoštevali tudi, da bodo izvajalci del in upravljavci posega v času 
življenjske dobe posega (gradnja, obratovanje, odstranitev) spoštovali pripadajočo veljavno 
okoljsko zakonodajo in drugo pripadajočo zakonodajo, ki je namenjena varovanju zdravja 
ljudi. 
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7 Obrazložitev in utemeljitev OPPN  

7.1 Opis predvidenih prostorskih ureditev 

 
Osnovni namen predmetnega OPPN je prepoznati kvalitete na območju ter določiti usmeritve za 
uporabo in razvoj ključnih športnih in mestotvornih vsebin 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 celovitne kvalitete prostora vključno s pogledi. 
 
 
Športni park Vrhnika predstavlja osrednji družbeni prostor mesta Vrhnika in celotne občine. Športni park 
leži v samem centru mesta. Na vzhodni strani je omejen z reko Ljubljanico, na drugih straneh pa je 
obkrožen z družbenimi objekti OŠ Ivana Cankarja, Vrtca Vrhnika, športne dvorane Partizan ter Zavoda 
Ivana Cankarja, ki je hkrati tudi upravljalec parka. Park zaradi svoje lege ni namenjen samo športnemu 
interesu, temveč služi tudi kot vozlišče druženja. V letih obratovanja je zaradi dotrajanosti, odsotnosti 
razvoja in neaktivnosti predvsem bazenskega dela, del populacije izpadel iz strukture uporabnikov. 
Največji uporabniki parka so trenutno otroci, mladina in moški do starosti 50 let. Želja in širši javni 
interes je, da bi se športni park ponovno obudil in razširila njega ponudba za širši krog občanov in ne 
samo za športno vadeče otroke in mladino. Poleg bogatejše športne ponudbe je želja ohraniti odprt 
zelen prostor, ki bi služil tudi kot sprostitveni prostor občanov. V nadaljevanju je želja tudi v povezavi 
parka z Ljubljanico in urediti obrežje za splošne uporabnike. Park bi tako po končanih vseh fazah 
urejanja, vzpostavil povezavo med Bajerji in Močilnikom oz. Retovjem. 
 

7.1.1 Koncept 

 
Koncept zasnove ŠPV- zahodni del sledi želji po odpiranju športnega parka navzven in navezavi po eni 
strani proti mestu ter po drugi strani proti neizkoriščenemu obrečnemu pasu Ljubljanice, pretočnosti -
zračnosti in jasni umestitvi potencialno novih grajenih struktur na JZ rob območja urejanja ter centralni 
umestitvi parkovne (zelene) ureditve, ki napaja programe in strukturo okrog le-te. 
 
Za potrebe prostorskega načrtovanja se območje razdeli na več prostorskih oz. programskih območij 
(enot), katerim se določajo enotni programi oz. izhodišča za posege v prostor. 
 
– PE1 – površine, namenjene urejanju odprtih športnih površin s pripadajočimi ureditvami, 
– PE2 – površine, namenjene odprtim zelenim površinam, 
– PE3 – površine, namenjene gradnji novih športnih objektov, 
– PE4 – površine, namenjene rekonstrukciji in prizidavi športnega objekta Partizan. 
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7.1.2 Obstoječi objekti 

 
 
1. Športna dvorana Partizan 
Na zahodnem delu območja predvidenega prostorskega akta se nahaja obstoječi objekt Športna 
dvorana Partizan, ki je najstarejša športna dvorana na Vrhniki s telovadnico in servisnimi prostori ter 
naknadnim prizidkom ZIC-a. Objekt se ohranja oz. se dopušča možnost rekonstrukcije ter prizidave z 
dopustnimi preureditvami osnovnega namena - športno rekreacijski center. 
Prioritetno se v dopoldanskih urah poslužuje za osnovnošolske aktivnosti, v popoldanskem času pa za 
treninge klubov oz. rekreativno aktivnost, predvsem specifičnih športnih panog glede na omejenost 
površine telovadnice. Za primarne športne dejavnosti je športna dvorana Partizan premajhna, posebej 
problematična pa je neustrezna povezava z osnovno šolo za potrebe dopoldanskih športnih aktivnosti.  
 
2. Servisna objekta 
Servisni objekt 01 
Na južnem delu območja predvidenega prostorskega akta se nahaja tudi servisni objekt, ki je trenutno v 
zelo slabem stanju in služi sanitarijam, garderobi, skladišču opreme in mehanizacije ZIC-a. V 
preteklosti, ko je obratoval še bazen je bil namenjen objekt garderobam, sanitarijam ter letni kuhinji za 
potrebe bazena in kampa. Zaradi na tem mestu zasnove potencialnega novega športnega objekta,  
predvidene umestitve vseh servisnih  prostorov ZIC-a v sklopu novo predvidenega objekta skladišča in 
garderob in zaradi zelo slabega stanja objekta, se le-ta predvidi za odstranitev. 
 
Servisni objekt 02 
Na zahodnem delu območja, neposredno ob teniških igriščih se nahaja tudi manjši servisni objekt, 
objekt v dotrajanem stanju in služi sanitarijam, garderobi, skladišču opreme uporabnikov teniških igrišč. 
Za izvajanje vseh teniških programov je servisni objekt premajhen, potreben temljite rekonstrukcije oz. 
novogradnje. 
  
3. Bazen Vrhnika 
V osrednjem delu območja predvidenega prostorskega akta se nahaja objekt kopališča – Bazen 
Vrhnika, ki pa že od leta 2005 ni več v svoji primarni funkciji oz. ne obratuje več. Trenutno se servisne 
prostore v obodu bazena koristi kot garderobe in skladišča nogometnega in atletskega kluba, školjko 
bazena pa so občasno uporabljali kot prireditveni prostor npr. v sklopu programa Poletje v bazenu. 
 
Objekt je predstavljal profano stavbno dediščino s priporočilnim režimom varovanja.  
 
Kompleks je v zelo slabem stanju, statično nevzdržnem oz. nevarnem stanju za opravljanje trenutnih 
namembnosti (garderobe, skladišče). Posamezni deli bazena so bili v preteklosti samoiniciativno 
pozidani. Objekt kot tak predstavlja pri zasnovi novega dela Športnega parka grajeno strukturo, ki ni 
skladna s težnjo po zračnem odprtem osrednjem prostoru s parkovno ureditvijo, igriščem za odbojko na 
mivki, površine z igrali in fitnesom na prostem ter težnji po koncentraciji grajenih struktur ob rob urejanja 
z OPPN športni park Vrhnika- zahodni del. 
 
Glede statusa nekdanjega bazena je bilo s strani Ministrstva za kulturo, direktorata za kulturno 
dediščino pridobljeno kulturnovarstveno soglasje št. 62242-41/2019/5 za raziskavo in odstranitev 
dediščine. 
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7.1.3 Predvideni objekti 

 
Na območju OPPN v PE3 se dopušča možnost gradnje: 

- športnih objektov (športna dvorana, bazen, zunanje igrišče) 
- objekt garderob in skladišč 
- zunanja parkovna ureditev z igriščem za odbojko na mivki, površinami z igrali in fitnesom na 

prostem 
 

 
 

Slika 12 Dimenzijska preveritev večnamenskega športnega objekta s programom treh pokritih športnih igrišč. 

 

 
Slika 13 Dimenzijska preveritev servisnega objekta ob nogometnem oz. atletskem stadionu. 

 
 
V PE4 se dopušča možnost  preureditve in prizidave obstoječega športnega objekta Partizan. 
Objekt bo zaradi omenjenega dopustno prenoviti oz. preurediti na način, da bo dopuščal umestitev 
novih programov in vsebin t.i. športno rekreacijskega centra. Program centra bo tako vezan na šport za 
vse občane.  
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V PE1 se dopušča možnost preureditve oz. novogradnje obstoječega servisnega teniškega objekta na 
način, da bo dopuščal umestitev vseh programov za delovanje teniškega kluba. 
 
Za predvidene objekte se bodo točne vsebine definirale v skladu z nudenjem izvajanja športnih 
programov za čim večje število občanov Vrhnike (šole, vrtci, športni klubi, rekreativci) in bodo ohranjene 
tudi potrebne zelene površine in povezovalne poti. 
 
V PE2 je dopuščena možnost postavitve prireditvenega paviljona, ki je tako prostorsko omejen ter zlasti 
omejen na način, da mora biti transparenten. Namen paviljona je več funkcionalen, kot nadkrit prostor 
(oder) za glasbene in druge koncerte. Kot senčen prostor oz. prostor zaščiten pred padavinami za 
uporabnike športnega parka. Kot prostor za otroške delavnice in podobno. Lahko je lociran tudi na robu 
PE2 in ima s tem »en« predprostor na asfaltirani površini PE1, »drug« (na drugo stran) pa na površini 
osrednje zelene površine v Športnem parku 
 
Na celotnem območju OPPN se dopušča možnost organizacijske preureditve in vzdrževalno sanacijskih 
del obstoječih športnih površin vključno s servisnimi objekti za izvajanje programov. 
 

7.1.4 Mirujoči promet 

 
V sklopu območja, ki se ureja s tem prostorskim aktom se ne predvideva ureditev za mirujoči promet. 
Na območju ni prostorskih možnosti, saj je izključno namenjen športnim vsebinam. 
 
Za obstoječe objekte oz. programe ter tudi na novo načrtovane objekte oz. programe se uporabljajo 
obstoječa parkirna mesta izven območja OPPN, na severni strani večje parkirišče med Športnim 
parkom in Osnovno šolo ter vrtcem, parkirna mesta ob Tržaški cesti ter parkirišče južno od športne 
dvorane Partizan.  
 
Takšna organizacija mirujočega prometa je že načrtovana v sklopu OPPN Tržaška cesta ter kot zahteva 
podana v smernicah Občine Vrhnike. 
 
Zlasti pri parkirnih mesti severno od Športnega parka ter Osnovno šolo in Vrtcem je obremenitev 
parkirnih mest v dopoldanskem času večja s strani zaposlenih v Šoli in Vrtcu, v popoldanskem času in 
vikendih pa s strani uporabnikov Športnega parka. 
 

7.1.5 Navezava na okoliške programe 

 
Območje se na podlagi centralne strateške pozicije v mestu najbolj navezuje oz. napaja iz bližnjih javnih 
ustanov, kot so vrtec in oba dela osnovne šole. 
 
Območje je z jasnimi vizualnimi dostopi dostopno peš iz Tržaške ceste in iz območja preko Ljubljanice. 
Vzpostavi se tudi močna peš povezava preko območja in parkovne ureditve v sklopu območja OPPN.  
 
Javni promet z avtobusnimi postajališči se nahaja v neposredni bližini ob Tržaški cesti. 
 
Kolesarski promet se navezuje na Tržaško cesto ter obrečni pas Ljubljanice. Ob severnem vhodu v 
Športni park je previdena postavitev nadkritih kolesarnic. 
 
Predmetno območje postane zaokrožen del osrednjih površin in programov Vrhnike. 
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7.1.6 Dejavnosti 

 
Poleg športnega in rekreacijskega programa so v novo predvidenih oz. prenovljenih objektih dopuščeni 
dopolnilni programi (gostinska dejavnost, trgovska v manjšem obsegu, prireditvena, ostale družbene 
dejavnosti po potrebi... ). 
 

7.1.7 Oblikovanje objektov 

 
Oblikovanje objektov mora slediti smernicam za oblikovanje, ki izhajajo iz prostorskega akta OPN 
Vrhnika, hkrati pa se mora oblikovanje športno rekreacijskih objektov prilagoditi urejanju Športnega 
parka kot celoti in trajnostno ter sonaravnemu prepletu odprtih zelenih površin in grajenega v 
neposredni okolici (višine, razmerja). Tako se predlaga takšno zasnovo krajine, ki bi v luči svetovnih 
trendov pri oblikovanju parkovnih in rekreacijskih ureditev omogočala prehajanje preko različnih 
uporabnih nivojev izven in v sklopu objektov z ozelenjenimi in tlakovanimi strehami ter brežinami.  
 
Objekt A 
Zazidana površina je največ do 2.600 m2, višina objekta je največ 12 m, višinsko se uskladi z 
neposrednimi objekti  (telovadnica OŠIC) v bližini, posebno pozornost nameniti in prilagoditi oblikovanju 
fasade in robne višine merilu človeka  v športnem parku 
 
Objekt B 
Zazidana površina je največ do 750 m2, višina objekta je največ 7,5 m, višinsko se uskladi z 
neposrednimi objekti v bližini, posebno pozornost nameniti in prilagoditi oblikovanju fasade in robne 
višine omogočanju pogledov vzdolž športnega parka, pogledom proti Ljubljanici in  preostali naravni 
krajini v neposredni okolici 
 
Objekt C 
Zazidana površina ni omejena, višina objekta je največ 10 m oz višinsko se uskladi z neposrednim 
objektom - športno dvorano Partizan, katero se ne sme višinsko presegati 
 
Objekt D 
Zazidana površina je največ do 120 m2, višina objekta je največ 6 m. Oblikovanje servisnega objekta 
mora biti podrejeno preostalim oblikovnim elementom (objektom) v območju športnega parka. 

7.2 Etapnost 

 
Etapnost gradenj in urejanja na območju je prosta, s sledečimi obveznimi zaporedji: 
– pred novimi gradnjami, ki so načrtovane na mestu obstoječih objektov, je predhodno le-te potrebno 

odstraniti, 
– predhodno ali sočasno z gradnjo novega objekta A je potrebno urediti parkovno območje v PE2. 
 

7.3 Opis zasnove komunalne infrastrukture in javnega dobrega 

 
Območje je locirano v osrednjem delu Vrhnike in je načeloma komunalno dobro opremljeno. Zaradi 
umešanja novih objektov je mestoma potrebno ščititi ali prestaviti nekatere obstoječe komunalne vode. 
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Novi objekti se s priključki na novo priključujejo na omrežje, ki je večinoma že vzpostavljeno znotraj 
območja OPPN oz. na njegovem robu. 
 

7.3.1 Prometno omrežje 

Znotraj območja ni površin predvidenih za redno uporabo motornega in kolesarskega prometa. 
Dopustna je uporaba utrjenih površin za interventni in servisni dostop do športnih površin in objektov. 
 
Kolesarski promet se skozi območje ne vodi, zaradi zagotavljanja varnosti vseh udeležencev. To je že 
obstoječi režim v Športnem parku, ki se ne spreminja. Določeno je, da se pri severnem vhodu postavijo 
nadkrite kolesarnice. 
 
Peš promet poteka vzdolžno skozi Športni park ter tudi prečno s strani Tržaške ceste proti reki 
Ljubljanici. 
 

7.3.2 Javni vodovodni sistem 

Preko območja oz. na njegovem robu poteka obstoječe javno vodovodno omrežje. Na njega se 
priključujejo novi objekti. 
 

7.3.3 Javni kanalizacijski sistem 

Preko območja oz. na njegovem robu poteka obstoječe javno kanalizacijsko omrežje. Na njega se 
priključujejo novi objekti. 
Na območju je vzpostavljeno obstoječe meteorno omrežje, na katerega se lahko priključijo objekti. 
 

7.3.4 Distribucijsko plinovodno omrežje 

Preko območja poteka obstoječe javno plinovodno omrežje. Tega je potrebno ščititi oz. po potrebi 
lokalno prestaviti. Na njega se lahko priključujejo novi objekti. 
 

7.3.5 Elektroenergetsko omrežje 

Območje se napaja iz obstoječe transformatorske postaje TPVrhnika-šola. Po zahodnem in delno 
južnem robu območja poteka SN podzemni elektroenergetski vod, ki ga je potrebno ščititi oz. na mestih 
tangiranih z novimi posegi prestaviti. Novi objekti se priključijo na NN omrežje na območju. 
 

7.3.6 TK omrežje 

Na obstoječa in morebitna nova TK omrežja se lahko priključijo novi objekti. Skladno s pogoji 
upravljavcev le-teh. 
 

7.3.7 Javna razsvetljava 

Na območju je delno že vzpostavljena javna razsvetljava. Dogradi se sklop javne razsvetljave ob poti 
skozi območje v smeri sever – jug. 
 
Osvetljevanje športnih igrišč je internega značaja in ni del sistema javne razsvetljave. 
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7.3.8 Ravnanje z odpadki 

Zbiranje odpadkov poteka ločeno. Prostor za ločeno zbiranje odpadkov se uredi na utrjeni površini, 
dovoljeno ga je ograditi in nadkriti. Urejen mora biti tako, da omogoča neoviran dostop komunalnih vozil. 
Velikost prostora za ločeno zbiranje odpadkov oziroma odjemnega mesta je odvisna od velikosti in 
števila zabojnikov.  

7.3.9 Zasnova javnega dobrega 

Območje Športnega parka predstavlja zaključeno celoto s športnim programom. Celoten park je 
ograjen, a preko vhodov prehoden. 
 
Ker gre za območje v javni lasti (Občina) in ker preko območja ne potekajo komunikacije, ki bi napajale 
oz. bile bistvene za delovanje okoliških programov, se »javnega dobrega«, kot ga določa zakonodaja, v 
sklopu OPPN, znotraj kompleksa Športnega parka ne določa. 
 

 
Slika 14 Obstoječe cestne, peš in kolesarske povezave na območju ŠPV. Portal Iobčina. 
 

7.4 Družbena infrastruktura 

 
Območje predstavlja odprto osrednje območje Vrhnike ob katerem je skoncentrirana vsa družbena 
infrastruktura. Dostop do vseh družbenih funkcij je omogočen in kratek (peš dostop). 
 
Na tem območju je predvidena ureditev,  prenova obstoječih športnih objektov in gradnja novih objektov 
za različne športne panoge. Športni park Vrhnika je namenjen delovanju za potrebe različnih športnih 
klubov ter šole in vrtca, ki sta v neposredni bližini, hkrati pa je namenjen tudi drugim uporabnikom za 
rekreacijo in prosti čas.  
 
Športni park Vrhnika že sedaj, še bolj izrazito pa z izgradnjo novih, s tem OPPN, načrtovanih ureditev, 
predstavlja program družbene infrastrukture za sosednja območja oz. širši prostor. 
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7.5 Rešitve za ohranjanje narave in kulturne dediščine 

 

7.5.1 Naravne vrednote 

 

 
 

Slika 15 Karta naravnih vrednot. Atlas okolja ARSO. 

 
Območje se nahaja znotraj:  
-  Življenjsko območje medveda 
Cona: območje izjemne prisotnosti 
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7.5.2 kulturna dediščina 

 

 
 
Slika 14 Prikaz območij pod varstvenimi režimi kulturne dediščine. Register nepremične kulturne dediščine, Minis trstvo za 
kulturo, portal IObčina 

 
Del območja se nahaja izven območij varovanja kulturne dediščine.   
 
Vzhodno od območja se nahaja arheološko najdišče Ljubljanica, ki je hkrati spomenik državnega 
pomena in iz katere izhajajo številne podvodne arheološke najdbe iz različnih arheoloških obdobij od 
prazgodovine do antike in srednjega veka.  
 

Znotraj območja se nahaja: 
- kulturna dediščina z EŠD 30483: Vrhnika - bazen – zunanje kopališče  
Nadzemni bazen je bil s pripadajočo infrastrukturo zgrajen 1952. Topla voda je bila speljana iz 

termalnega vrelca Furlanovih toplic. Obratoval je do 2005. Ob njem so bili še kegljišče, strelišče, 
gostinski lokal, plesišče in avtokamp. 

Zvrst dediščine: drugi objekti in naprave 
Tip enote: profana stavbna dediščina 
Datacija enote:  tretja četrtina 20.stol.,1952 
Bazen je v športnem parku Vrhnika, v predelu Nova vas, vzhodno od Tržaške ceste. 
 
Za bazen je bilo s strani Ministrstva za kulturo, direktorata za kulturno dediščino pridobljeno 
kulturnovarstveno soglasje št. 62242-41/2019/5 za raziskavo in odstranitev (objekta) dediščine. 
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Na zahodnem delu ob obravnavanem območju se nahaja: 
- kulturna dediščina z EŠD 23305: Vrhnika – Parkovna površina ob Tržaški  
Parkovna površina, urejena z vrbami žalujkami pred objektom TVD Partizan in prosta zelena površina 
javnega značaja z drevoredom platan pred OŠ Ivan Cankar, v katero je umeščena lesena skulptura 
Barjanec, delo kiparja T. Lapajneta iz 1981. 
Zvrst dediščine: parki in vrtovi 
Tip enote: vrtnoarhitekturna dediščinja 
Datacija enote:  sredina 20.stoletja 
Parkovna površina leži ob Tržaški cesti, pred objektoma TVD Partizan in osnovno šolo Ivana Cankarja.  
 
Ta enota varovanje kulturne dediščine vključuje obstoječe košarkarsko igrišče znotraj Športnega parka, 
kje ni načrtovanih sprememb. 
V sklopu OPPN je dopuščena rekonstrukcija obstoječega športnega objekta Partizan, ki zaradi 
neurejenih mej, formalno delno spada v območje EŠD. 
 
Celovitost kulturne dediščine se spoštuje s priporočilom za ohranjanje spomina oz. parafraze bazena, ki 
se odstranjuje. Na mestu odstranjenega bazena je predvidena nepozidana odprta površina, ki to 
prostorsko omogoča. 
 
Omejitve so v odlok vnesene tudi glede oblikovanja ograje za območje ter z vsebinsko zasnovo novih 
objektov, ki so višinsko omejeni, zlasti zaradi vpliva na okolico. Ščiti se tudi odprte površine, ki so 
kvaliteta že sedanje ureditve. 
 
 

7.6 Rešitve za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter vplivi na 
zdravje ljudi 

 

7.6.1 Poplavne vode 

 
Kot strokovna podlaga za pripravo tega OPPN je bila pripravljena Hidrološko hidravlična presoja za 
OPPN za območje Športni park Vrhnika – zahodni del v Občini Vrhnika, Urbikom, hidrološko-
hidravlične študije, Matej Hozjan s.p., številka projekta H9-9-2020, oktober 2020. 
 
Glede na obstoječe veljavne in potrjene poplavne karte se obravnavano območje nahaja deloma v 
razredu preostale poplavne nevarnosti. Zemljišče je deloma v poplavnem območju 500-letne povratne 
dobe. Poplavna voda pri Q100 ne doseže obravnavanega območja. 
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Slika 15 Prikaz poplavne ogroženosti in razredov poplavne nevarnosti na območju ŠPV. Atlas voda 
 

Vzhodni del območja ŠPV – zahodni del je v območju razreda preostale poplavne nevarnosti. Kot je 
razvidno na sliki, je predvidena umestitev objekta garderob in skladišča v prostor, na območju razreda 
preostale poplavne nevarnosti po obstoječi karti. 
 
Hidrološka študija ugotavlja, da so nivoji poplavnih vod sledeči Q500: 291,34 m n.v. do 291,43 m n. v., 
Q100: 291,26 m n. v. in Q10: 290,30 m n. v.. Študija ugotavlja, da je bila karta poplavna razredov 
izdelana na podlagi podatkov LIDAR posnetka (pred letom 2012). 
 
Za novo hidrološko študijo so bili uporabljeni novejši in natančnejši podatki (lidar 2015 in geodetski 
posnetek), ki so pokazali, da je kota terena na območju OPPN med 291,46 m n.v. in 293,35 m n.v. 
Hidrološka študija tako dobi mejo dosega 10, 100 in 500-letne poplavne vode, ki je uporabljena za izris 
karte razredov poplavne nevarnosti predvidenega stanja, ki pokaže, da glede na karto razredov 
poplavne nevarnosti predvidenega stanja, je celotno območje OPPN izven vseh razredov 
poplavne nevarnosti. 
 
 

garderobe in skladišča 

športni objekt 
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Slika 16 Izris plastnice za Q500 oz. z modro barvo je označen doseg Q500 za predvideno stanje. Vir: hidrološka študija 
2020. 

 
Omejitve in pogoji za gradnjo na poplavnem območju 
Obravnavano območje OPPN se glede na izdelane karte predvidenega stanja, ne dosežejo 10, 100 in 
500-letne poplavne vode, zato se območje ne nahaja v nobenem razredu poplavne nevarnosti. 
Glede na prilogo 1 in prilogo 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v 
prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, za 
območja izven razredov poplavne nevarnostni ukrepi in pogoji niso predpisani, zato so v območju OPPN 
dovoljeni predvideni posegi in objekti brez omejitev in pogojev z vidika poplavne varnosti. 
 
Glede na karto razredov poplavne nevarnosti predvidenega stanja, se območje nahaja OPPN nahaja 
izven dosega 10, 100 kot tudi 500-letnih poplavnih voda, zato varovalni ukrepi niso potrebni. 
 
 
Vpliv gradnje 
Predvideni posegi glede na poplavno območje in glavne tokove poplavnih voda ne bodo ovirali toka ali 
povzročali zajezitve poplavne vode in ne bodo imeli bistvenega vpliva na vodni režim in stanje poplavnih 
voda. Obravnavani posegi nimajo vpliva na zajezitev poplavnih tokov, saj je glede na širino poplavnega 
območja poplavni vodi omogočen tok. Prav tako nima vpliva na spremembo toka poplavne vode in 
spremembo hitrosti poplavnega toka. 
 
 
 
 

garderobe in skladišča 

športni objekt 
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Klasifikacija površinskih in podzemnih voda 
 
VT površinske vode (prispevno območje) 
Sava  
 
VT podzemne vode 
Savska kotlina in Ljubljansko Barje  (šifra 1001) 
 
 

7.6.2 Varovanje vodnih virov 

 
Prostori in mesta, kjer se bodo med gradnjo in obratovanjem pretakale, skladiščile, uporabljale nevarne 
snovi, njihova embalaža in ostanki, vključno z ustrezno ureditvijo začasnega skladiščenja nevarnih 
odpadkov (npr.: motorna goriva, olja in maziva, pesticidi) morajo biti urejeni kot zadrževalni sistem – 
lovilna skleda, brez odtokov, neprepustna za vodo, odporna na vse snovi, ki se lahko v njej nahajajo, 
dovolj velika, da zajamejo vso morebitno razlito ali razsuto količino snovi. 
 
Vse prometno vozne, manipulativne in intervencijske površine ter parkirišča morajo biti urejene, 
odvajanje onesnaženih padavinskih odpadnih voda s teh površin mora biti urejeno kot zadrževalni 
sistem – lovilna skleda preko zadrževalnikov, usedalnikov, lovilnikov olj. Pri odvajanju in čiščenju 
padavinskih voda je treba ločeno obravnavati rešitve za odvajanje čiste padavinske vode in onesnažene 
padavinske vode. Treba je upoštevati najmanj določila Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju 
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15). 
 
Pokrite prometne vozne površine in parkirišča ter garaže, zlasti podzemne garaže, morajo biti urejene v 
obliki zadrževalnega sistema – lovilne sklede, brez odtokov, neprepustna za vodo, odporna na vse 
snovi, ki se v njej lahko nahajajo, dovolj velika, da zajamejo vso morebitno razlito ali razsuto količino 
nevarnih snovi oziroma tekočin. 
 
V enakem smislu zadrževalnega sistema je treba zagotoviti zajem odpadnih požarnih voda, kadar 
obstaja kakršna koli verjetnost onesnaženja površinskih in podzemnih voda ter tal z onesnaženimi 
odpadnimi požarnimi vodami, zlasti z nevarnimi snovmi. 
 
 

7.6.3 Erozijsko ogrožena območja 

 
Območje ne predstavlja tveganja za povečano erozijo oz. plazenje terena.  
 
 

7.6.4 Varovanje zraka 

 
Vsi na novo zgrajeni objekti, morajo imeti ogrevalne sisteme, ki ne povečujejo onesnaženosti zraka 
(ogrevanje na plin, toplotne črpalke, ...). 
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7.6.5 Varovanje pred prekomerni hrupom 

 
V času gradnje je potrebno zagotoviti obveščanje bližnjih sosedov, šol in vrtcev, glede predvidene 
povečane emisije hrupa. Predvidi se izvedba fasadnih oblog, ki zmanjšujejo odboj zvoka. 
 

7.6.6 Svetlobno onesnaženje 

 
Pri zasnovi osvetljevanja je potrebno preprečiti oz. minimalizirati vsiljeno svetlobo, ki se oddaja v 
prostor. Upoštevati je potrebno Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni 
list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13). 
 

7.6.7 Varstvo pred radonom 

 
Območje občine Vrhnika je prepoznano kot območje z možnostjo večje izpostavljenosti radonu v zaprtih 
prostorih, zato je treba gradnjo objektov (stanovanjske stavbe, šole, vrtci, nastanitvene kapacitete za 
potrebe zdravstva, domovi starejših občanov in podobno) in energetsko sanacijo stavb načrtovati na 
način, ki bo preprečeval vstop radona v stavbo. 
Pri gradnji je treba upoštevati Smernice za gradnjo radonsko varnih novih stavb novogradenj. 
 
 

7.6.8 Varstvo pred požarom 

 
Varstvo pred požarom se zagotavlja za vsak objekt individualno in odvisno od požarne ogroženosti. 
Intervencijske oz. dostopne površine na celotnem območju obdelave ŠPV – zahodni del so preko javnih 
cest / dostopov in intervencijskih dovozov. 
 
V neposredni bližini (nekaj sto metrov) je locirano prostovoljno gasilsko društvo Vrhnika. 
 
 

7.6.9 Potresno nevarna območja 

 
Objekti morajo biti grajeni potresno odporno v skladu z veljavnimi predpisi glede na cono potresne 
nevarnosti, geološko sestavo in namembnost objekta. 
 
Ocenjeni pospešek tal pri povratni dobi 475 let je 0,225 (g), vendar tega ni dopustno neposredno 
uporabiti pri projektiranju, pač pa je potrebno pred začetkom projektiranja izvesti identifikacijo tipa tal in 
na tej osnovi določiti parametre za projektiranje nosilne konstrukcije. 
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8 Sklep o pripravi OPPN 
 
 
Sklep o pripravi OPPN za območje športnega parka Vrhnika (objava v Našem časopisu, št. 470/2019, 
april 2019).  
 
dostopno na spletnem naslovu: http://zavod-cankar.si/sl-SI/1626/nas-casopis 
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Na podlagi  ZureP-  ter 
35 430/15  
 
 

S K L E P 
o priprav ga podrobnega prostorskega a portni park Vrhnika za 

zahodni del 
 
 

1  
 - del) 

 
1) Priprava O portni park Vrhnika  zahodni 
del (v nadaljevanju: OPPN  del)  
(v nadaljevanju OPN), kjer je za enoto urejanja prostora VR_1269 (BC  ), 

, ter so v Prilogi 3 podane usmeritve za pripravo OPPN. Do 
sprejema OPPN so dopustne gradnje in druga 
dela v , kjer je predvidena izdelava OPPN samo tista, ki so opredeljena v 86. 

in podobno.)  
 
2) V  Prilogi 3 OPN za pripravo OPPN - del so naslednje usmeritve: 
OP  

VR_1269  

je dovoljena 
 

 
 Krajinskega parka 

 
moli, brvi, mostovi, dostopi 

do vode, itd.) se ureja v minimalno potrebnih gabaritih in sonaravno. Nasipavanja za 

rekreacije, se potrebna infrastruktura izvaja na pilotih. 
 

 

(o a  
 
1)  - del meji: 

  delu, 
 P   

 na severni strani  
 na niz objektov trgovsko-

 
  

 
 

 
tel.: 01/7555-412, fax: 01/7505-158 
e-



 2

 
2)  je velik 2. Prostorski 

 OPPN portni park Vrhnika, v velikosti 
18.900 m2. 

3) Na o u OPPN se nahaja s 
.  

4)  - del je v razredu preostale poplavne nevarnosti. 
5) oz.  - del poteka gospodarska javna infrastruktura: javne 
lokalne ceste in poti, vodovod, elektrovod, lokalni plinovod, javna razsvetljava in 
telekomunikacijsko o . 
6) 

 center za sprostitev in 
bazen  in dvorane

 in naprave

 
 

3  
n  

 
 

 usmeritev iz O   
  
 smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora, 
 drugih strokovnih podlag, ki se izdelajo med pripravo OPPN - del. 

 
 
 
 
 
 
 



 3

 
4  

vrsta postopka  
 

 ZureP-
pripravo sprememb in dopolnitev OPPN smiselno upora
priprave in sprejetja  (108.   
 

5  
(predvideni roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz) 

 
FAZA ROK OKVIREN 

Izdelava osnutka OPPN  april - junij 2019 
Pridobitev smernic oz. prvih mnenj nosilcev urejanja prostora 

okolje 

30 dni julij - avgust 
2019 

vplivov na okolje (CPVO)* 
30 + 21 
dni 

avgust 2019 

Izdelava dopolnjenega osnutka OPPN september 2019
Javna razgrnitev in javna obravnava 30 dni oktober 2019

 november 2019
Izdelava predloga OPPN december 2019
Pridobivanje drugih mnenj NUP 30 dni januar - februar 

2020 
Izdelava usklajenega predloga OPPN marec 2020
Potrditev OPPN na MOP 30 dni april 2020

  maj 2020 
Objava odloka  maj 2020 
*v primeru, da bo potreben postopek CPVO, se postopek priprave OPPN 
izdelave okoljske  
 

6  
i urejanja prostora  

 
1) osilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja 

prostorske ureditve iz njihove pristojnosti so: 
 Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana 
  
 Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana 
 Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 

Ljubljana 
 Zavod za varstvo kul

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

1516 Ljubljana 
 

Ljubljana 
 
2) 

ureditve iz njihove pristojnosti so: 
 JP Komunalno podjetje Vrhnika d.o.o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika 
 ddelek za okolje sta 1, 1360 Vrhnika 
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1360 Vrhnika. 

 
3)  

na okolje so: 
 Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana 
 Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana, Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana 
 Ministrstvo za zdravje efanova 5, 1000 Ljubljana 
 Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 

Ljubljana. 
7  

n vanja javnosti  
 
1) o pripravi OPPN - del obvesti 

om pa Krajevno skupnosti 
Vrhnika  Center. 

2) Javnost je v postopek priprave OPPN  del z javno razgrnitvijo in javno 
obravnavo. Javna razgrnitev bo trajala najmanj 
ogleda dopolnjenega osnutka OPPN ter podaje pripomb in predlogov nanj.  

3) njen osnutek 
OPPN - del javno predstavljen. 

4) 
 

 
8  

(seznam podatkov in strokovnih ev pri  
urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja) 

 
1) Potrebni podatki za izdelavo OPPN  del 
iObcina oz. jih zagotovijo nosilci urejanja prostora. 
2) Pripravljene strokovne podlage za pripravo OPPN - del so: 
- Urbani   Vrhnika  Verd  Mirke  Sinja Gorica 
(izdelal LUZ d.d.), 
- -

 
(april 2011, dopolnitev 2013) 
3)  del 

 
 

9  
(objava) 

 
Ta sklep se objavi v  in 
na spletni  . 
 
 

3505-4/2019 (5-01) 
Vrhnika, dne 2. 4. 2019  
  
 Daniel Cukjati, l.r. 
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9 Povzetek za javnost 
 
 

Naziv 
prostorskega akta 

Občinski podrobni prostorski načrt Športni park Vrhnika – zahodni del 

  

Lokacija Vrhnika 

Naročnik Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika 

Pripravljavec Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika 

Izdelovalec Delavnica d.o.o., Tržaška cesta 3a, 1360 Vrhnika 

Številka projekta 018/2019 

Datum marec 2021 

 
 

 
 

Slika 17 Ureditvena situacija 
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Pravni temelj za sprejem OPPN 
 
Območje se ureja na podlagi Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vrhnika (Ur. l. 
RS, št. 27/14, 50/14 – teh. popr., 71/14 – teh. popr., 92/14 – teh. popr., 53/15, 75/15 – teh. 
popr., 9/17 – teh. popr., 9/17, 79/17 - teh. popr., 12/18 – teh. popr., 60/19, 81/19 – teh. popr.), 
v nadaljevanju: OPN. Ta določa, da je za predmetno območje potrebna izdelava občinskega 
podrobnega prostorskega načrta.  
 
 
Ocena stanja, razlogi in cilji, zakaj je akt potreben 
 
Območje Športnega parka Vrhnika, kljub nekaterim izboljšavam v zadnjem obdobju, 
prostorsko ni sledilo razvoju športa. Zlasti je problematičen objekt bazena, ki že več kot 
desetletje ni več v uporabi in propada. 
Z odstranitvijo objekta bazena se sprošča prostor, ki se namenja za nove objekta, ki služijo 
obstoječim športnim programom (zlasti servisni program) ter za nove pokrite športne 
programe, ki bodo omogočali športno udejstvovanje tekom celotnega leta. 
 
 
Območje 
 
Območje Športnega parka leži v samem središču Vrhnike, med Tržaško cesto oz. prvim 
nizom poslovno stanovanjskih objektov ob njej in reko Ljubljanico oz. do atletskega oz. 
nogometnega stadiona. Na severu ga omejuje poslopje Osnovne šole Ivana Cankarja za 
prvo triletje ter Vrtec Želvica, na jugu pa telovadnica drugega in tretjega triletja OŠ Ivana 
Cankarja. 
 
Zahodni del Športnega parka Vrhnika obsega 1,9 hektara. 
 
 
Poglavitne rešitve 
 
Na južnem delu območja se dopušča izvedba nove večje stavbe za športne programe (dovolj 
velike za pokrita teniška igrišča ali kak drug šport). Ob atletski oz. nogometni stadion se 
locira manjši servisni objekt z garderobami in skladišči. Dopušča se rekonstrukcija športnega 
objekta Partizan ter dozidava na njegovo vzhodno stran s dodatnimi športnimi površinami. 
Nadomesti se lahko tudi servisni objekt pri teniških igriščih. 
 
Na mestu odstranjenega bazena se kreira večji odprti oz. zeleni prostor, ki zagotavlja 
odprtost in prehodnost območja v smerni proti Ljubljanici.  
 
V smeri sever – jug poteka (se ohranja in nadgrajuje) peš povezava, ki povezuje in hkrati 
napaja Športni park.  
 
Ostala športna igrišča (večnamenski plato, teniška igrišča) se ohranjajo, lahko se jih 
nadgrajuje in posodablja. Dodatno se v park lahko umešča poligone za kolesa in podobno. 
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V. Izjava odgovornega prostorskega načrtovalca 

Odgovorni prostorski načrtovalec 
Občinskega podrobnega prostorskega načrta 

Športni park Vrhnika- zahodni del 

Maj Juvanec, univ.dipl.inž.arh. 

IZJAVLJAM, 

1. da je OPPN izdelan v skladu z občinskimi prostorskimi akti, 

2. da je OPPN skladen z drugimi predpisi, ki veljajo na območju OPPN ali se nanašajo na 
načrtovano prostorsko ureditev. 

številka projekta: 
018/2019 

Vrhnika, marec 2021 

Maj Juvanec, univ.dipl.inž.arh. 

MAJ JUVANE ~ 

UNIV.DIPL.INŽ.At :· 
Plljl BLA~~ENI A IW !T. 
P OBLASCENI p OSTO SKI 
N ČRT9VALEC 
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45 


	
	odločba Športni park Vrhnika zahod.docx

	19-18 OPPN SPV - smernice - VSE.pdf
	
	Vrhnika OPPN športni park smernice.doc


	19-18 OPPN SPV - prvo mnenje VSE.pdf
	19-18 OPPN SPV - prvo mnenje - MK.pdf
	20D8E57FA483AC02C125869500479424_0.in.doc





