Objavljeno v Našem časopisu, št. 277/2001

Na podlagi 43. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89, 37/85,
29/86, 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97), 2. in 6. člena Zakona o planiranju in urejanju
prostora v prehodnem obdobju (Uradni list št. 48/90), na podlagi 2. iIn 5. člena Zakona o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni
list RS št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97), 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS št. 72/93, 57/94, 14/95) ter 20. člena Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99,
39/00, 36/01) je Občinski svet Občine Vrhnika, na seji, dne 8.11.2001 sprejel
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine
Vrhnika za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Vrhnika za
območje občine Vrhnika za obdobje 1986-1990, dopolnjen 2000
1. člen
(uvodne določbe)
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin:
− Dolgoročnega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986-2000 (Uradne objave Našega
časopisa št. 13/88, Ur. l. RS št. 21/90, 50/94, 63/96, 70/96, 73/97 in 76/98),
− Srednjeročnega družbenega plana Občine Vrhnika za območje občine Vrhnika za
obdobje 1986-1990 (Uradne objave Našega časopisa št. 13/88, Ur. l. RS št. 21/90,
50/94, 63/96, 70/96, 73/97 in 76/98).
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na:
− spremembo namenske rabe prostora – širitev obstoječega območja urejanja naselja
Drenov Grič na drugih zemljiščih.
2. člen
(spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana)
Na vzhodnem delu se razširi ureditveno območje naselja Drenov Grič na 2. območje
kmetijskih zemljišč.
3. člen
(spremembe in dopolnitve srednjeročnega plana)
Na območju drugih zemljišč je predviden poseg na parc. št. 1496/2, 1496/3, 1496/4, 1493/1,
1490, 1492, 1497/2, 1498/5, 1484/1, 1491, 1493/2, 1489 del, 1536, 1537/1 del, 1538/2 del,
vse k. o. Velika Ligojna za zaokrožitev naselja Drenov Grič za stanovanjsko namembnost.
V poglavju V/1 Prostorske sestavine se doda v tabeli stanovanjska gradnja vrstica z
zaporedno številko 140:
Zap. št. List PKN
140
Vrhnika 18

Naziv območja
Drenov Grič

Obrazložitev posega
Izgradnja stan. objektov

Vrsta PIA
ZN

4. člen
(skupna določila)
Zemljišča, ki so v planih opredeljena kot obstoječa in predvidena stavbna zemljišča, so
dejansko zazidljiva le, če ustrezajo tudi predhodno zbranim pogojem upravljavcev naravnih
in ustvarjenih danosti v prostoru.

5. člen
Za novo opredeljena stavbna zemljišča, ki predstavljajo zaokrožitev naselja Drenov Grič in
so po namembnosti usklajene z morfološkimi enotami, ki jih zaokrožajo, velja kartografska
dokumentacija plana v merilu 1:5000 kot sestavni del prostorsko ureditvenih pogojev Drenov
Grič – Dragomer.
V skladu z izdelanimi strokovnimi podlagami je tako določena skrajna meja naselja Drenov
Grič.
To določilo velja do spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za to plansko
celoto.
Vsebinsko navezavo na obstoječe morfološke enote potrdi občina.
6. člen
Grafičen del je identičen za dolgoročni in srednjeročni plan.
Zaradi spremembe in dopolnitve iz 2. in 3. člena se dopolnita v kartografskem merilu
1:25.000:
− List 9: Zasnova namenske rabe površin v območjih v naseljih in
− List 10: Zasnova urejanja s prostorskimi izvedbenimi akti.
V kartografski dokumentaciji v merilu 1:5000 se dopolni list PKN Vrhnika 18.
7. člen
(pričetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v občinskem glasilu Naš časopis.
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