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Tržaška cesta 1,1360 VRHNIKA
tel.: 01/7555-412, fax: 01/7505-158
e-pošta: zupan.obcina@vrhnika.si

OBČINA VRHNIKA
ŽUPAN

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B,
108/09; ZPNačrt) ter 36. člena Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 365/09) sprejme
župan Občine Vrhnika
SKLEP
o spremembi in dopolnitvi Sklepa o začetku priprave Občinskega podrobnega
prostorskega načrta za poslovno storitveni center v območju urejanja L1K/1 Drenov
Grič
1. člen
V 1. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»1) V Prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986 do
2000 in srednjeročnega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986 do 1990 s
spremembami in dopolnitvami (Uradne objave Naš časopis, št. 4/87, 13/88, Uradni
list RS, št. 21/90, 41/94, 50/94, 63/96, 70/96, 73/97, 76/98, 69/99, Uradne objave Naš
časopis, št. 40/01, 272/01, 277/01, 304/04, 319/05, v nadaljnjem besedilu: Prostorski
plan Občine Vrhnika) so obravnavana zemljišča iz drugega odstavka 2. člena
opredeljena kot stavbna zemljišča.«
2. člen
V 1. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»3) Pobuda za pripravo in sprejem OPPN za poslovno storitveni center v območju
urejanja L1K/1 Drenov Grič je bila podana, ker želijo investitorji Andrej Friškovec,
Drenov Grič 23a, 1360 Vrhnika, IPROS d.o.o., Cesta v Gorice 30,1000 Ljubljana in
Pavel Oblak, Drenov Grič 8, 1360 Vrhnika graditi poslovno storitvene objekte,
manipulacijske površine, dostope in uvoze ter potrebno komunalno in energetsko
infrastrukturo.«
3. člen
V 2. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»2) Pobuda obravnava zemljišča s parc. št. 2582/1, 2583/5, 2587/1, 2588/21, 2588/24,
2588/25, 2588/26, 2588/27, 2588/28, 2588/29, 2588/30, 2588/31, 2588/32, 2588/33,
2588/34, 2588/35, 2588/36, 2588/37, 2590/1, 2590/3, 2591/1 k.o. Blatna Brezovica.«
4. člen
Za 3. členom se doda novi 3.a. člen ki se glasi.
» 1) Osnutek programa opremljanja se pripravi na podlagi dopolnjenega osnutka OPPN in
se z njim javno razgrne. Predlog programa opremljanja se pripravi na podlagi
usklajenega predloga OPPN ter sprejme kot priloga akta.
2) Izdelovalca programa opremljanja izbere Občina Vrhnika, stroške izdelave pa krijejo
investitorji OPPN.«

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

5. člen
V 4. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
» 1) Postopek priprave OPPN teče na podlagi 57. člena do 61. člena ZPNačrt in sicer v
naslednjih fazah in okvimih rokih:
1. Osnutek OPPN: marec 2011
2. Pridobitev smemic in odlocbe o CPVO: april - maj 2011, 30 dni
3. Dopolnitev osnutka OPPN in priprava osnutka programa opremljanja: maj 2011
4. Javno naznanilo: junij 2011, 7 dni pred začetkom javne razgrnitve
5. Javna razgrnitev in javna obravnava: junij - julij 2011, 30 dni
6. Priprava stališč do pripomb in predlogov javnosti: avgust 2011
7. Priprava predloga OPPN: september 2011
8. Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora: september - oktober 2011,30 dni
9. Priprava usklajenega predloga OPPN in programa opremljanja: november 2011
10. Predložitev usklajenega predloga OPPN in programa oprem!janja Odboru za
urejanje in varstvo naravne in kultume dediščine v obravnavo ter občinskemu svetu
v sprejem: december 2011
11. Sprejem OPPN in programa opremljanja z odlokom in objava v uradnem glasilu:
december 2011.«
6. člen
V 4. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
» 2.) Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi se pošlje predsedniku sveta
Krajevne skupnosti Drenov grič – Lesno Brdo.«
7. člen
V 6. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
» 2.) Finančna sredstva za izdelavo strokovnih podlag, geodetskega načrta, OPPN stroške
smernic, mnenj in objav ter programa opremljanja zagotavljajo investitorji OPPN Andrej
Friškovec, Drenov Grič 23a, 1360 Vrhnika, IPROS d.o.o., Cesta v Gorice 30,1000
Ljubljana, ki ga zastopa Marjan Trampuš in Pavel Oblak, Drenov Grič 8, 1360 Vrhnika.«

8. člen
Ta sklep se objavi v Našem časopisu in začne veljati naslednji dan po objavi. Objavi se tudi
na spletni strani Občine Vrhnika.
Št: 3505 – 12 / 2010
Vrhnika, dne 15. 2. 2011
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