Objavljeno v Uradnem listu SRS št. 21/90

Na podlagi 14. in 15. člena zakona o temeljih sistema družbenega planiranja in o družbenem
planu Jugoslavije (Ur. list. SFRJ, št. 76/88), 5.,31. in 49. člena zakona o.urejanju prostora
(Ur. list SRS, št. 18/84 in 15/89) in 202. člena statuta občine Vrhnika (Ur.list SRS, št. 31/79,
5/85, 11/86 in.2/87) in mnenja izvršnega sveta Republike Slovenije, št. 30-02/90-1/11 z dne
12. 4. 1990 je Skupščina občine Vrhnik:a na seji zborov dne 19. 4. 1990 sprejela
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE DOLGOROČNEGA PLANA OBČINE VRHNIKA
Veljaven dolgoročni plan občine Vrhnika, ki je bil objavljen v uradnih objavah občinskega
glasila Naš časopis (št. 13 - 30. 6. 1988) je dopolnjen in spremenjen v naslednjih delih:
STRAN 4
2.1. Razvoj v prostoru
V sedmern odstavku se stavek: »Poleg kamnoloma na Verdu kjer obstajajo večje rezerve za
pridobivanje drobljenca, so v občini za dolgoročno izkoriščanje primerni še kamnolomi za
pridobivanje umetnega kamna nad Lesnim brdom in glinokop v Sinji gorici.« nadornestimo s
stavkom: »Poleg kamnolorna na Verdu, kjer obstajajo večje rezerve za pridobivanje
drobljenca,so v občini za dolgoročno izkoriščanje primerni še kamnolomi za pridobivanje
okrasnega kamna nad Lesnim brdom in glinokop v Sinji Gorici«
STRAN 15
4.1.2. Promet in zveze
.V četrtem odstavku se stavek: »Poleg rekonstrukcije trase bodo v dolgorčnem razvoju
spremenjeni in zgrajeni nekateri novi odseki: med Notranjimi goricami in Preserjem v viški
občini bo trasa potekala vzporedno u železniško progo in bo s tem krajša za 2km; na
območju Borovnice se bomo z novim odsekom preko barja med Bregom in Dolom izognili
prometu skozi naselje; mimo gradu Bistre bo izveden obvoz; na območju Vrhnike se bomo
izognili ozkemu grlu križišča na Tržaški cesti in avtocesti z izgradnjo novega nadvoza preko.
avtoceste obstoječem priključku na avtocesto z novim odsekom ceste od Pritiske pri Verdu
do Robove ceste.« nadomesti s stavkom: »poleg rekonstrukcije trase bodo v dolgoročnem
razvoju spremenjeni in zgrajeni nekateri novi odseki; na območju Borovnice se bomo z novim
odsekom preko Barja med Bregom in Dolom izognili prometu. skozi naselje; mimo gradu
Bistra bo izveden.obvoz; na območju Vrhnike se bomo izognili ozkemu grlu križišča na
Tržaški cesti z izgradnjo nove cestne povezave od Verda do Sinje Gorice.«
V sedmem odstavku se stavek: »Z izgradnjo primestne železnice (stranske proge) bomo
priceli po letu 2000 in zgradili 12,5 km nove železniške proge na relaciji Brezovica –
Vrhnika.« nadomesti z ugotovitvijo: »(v prvi fazi kot industrijski tir).«
STRAN15
4.1.3. Vodno gospodarstvo
Četrta alinea prvega odstavka:
»- V okviru izgradnje novih (regionalnih) vodovodnih sistemov bo zgrajen tudi barjanski
vodovod na relaciji Iški vršaj-Barje-Vrhnika.«
se črta.
STRAN 16
4.1.4. Komunalna dejavnost
V prvi alinei drugega odstavka se stavek: »Glede na obseg zastoja, bo kljub pospešeni
izgradnji korriunaInih objektov in naprav možno le v obdobju do konca 80-tih let, v manjšem
delu nadoknaditi zamujeno gradnjo omrežja in naprav, ki bi morala spremljati zazidavo.«
nadomesti s stavkom: »Glede na obseg zastoja smo uspeIi kljub pospešeni izgradnji

komunalnih objektov in naprav, v obdobju do konca 80-tih let v manjšem delu nadoknaditi
zamujeno gradnjo omrežja in naprav, ki bi morala spremljati zazidavo.«
STRAN 19
4.2.1. Kmetijstvo
V sedmi alinei tretjega odstavka se stavek: »Pospešeno rast pridelave bo občinsko
kmetijstvo dosegalo tudi z investiranjem v osuševanje in agromelioracijska dela, ki bodo v
dolgoročnern obdobju zajela ca.1700 ha kmetijskih zemljišč. Hidromelioracije bodo zajele
naslednja kmetijska območja v občini: 330 ha kmetijske zemlje v Podlipski dolini (neposredni
učinki se pričakujejo v povečanem obsegu pridelave žit, koruze, trav in oljaric), 196 ha hidro
kmetijske zemije na območju Lukovice-Dragomer (koruza in druga krma za prašičerejo), 130
ha zemlje na območju Sinje Gorice in 147 ha na območju Blatne Brezovice (koruza, trava),
204 ha na območju Bistre (krmne rastline, plantažne borovnice, zdravilna:zelišča.)
agromelioracije pa bodo zajele 353 ha kmetijske zemlje na planoti Pokojišče ter ca. 350 ha
na planoti Zaplane (večkratno povečanje sedanjega slabega pridelka krme.« nadomesti s
stavkom: »Pospešeno rast pridelave bo občinsko kmetijstvo dosegalo tudi z investiranjem v
osuševanje namakanje in agromelioracijskadela, ki bodo v dolgoročnein planu zajela
približno 3700 ha knetijskih zemljišč.«
V enajsti alinei tretjega odstavka se stavek: »Od tega je najkvalitetnejših zemljišč I. in ll.
kategorije 398,1 ha, za melioracije pa je predvideno še 22,62 ha zemljišč, predvsem IV.
kategorije.« nadomesti s stavkom: »Od tega je najkvalitetnejših zemljišč I. in II. kategorije
881 ha.«
STRAN 20
4.2.2. Ribištvo
K poglavju se doda stavek: »Zaradi slabih rezuItatov pri ugotavljanju kvalitete vodotoka
Bistra je gradnja ribogojnice prestavljeria v kasnejše obdobje, kolikor se bo izkazalo, da se je
kvaliteta vode izboljšala.«
STRAN 21
4.2.3. Gozdarstvo
V deveti alinei tretjega odatavka se ugotovitev: »varovalnih gozdov je 12,12 ha, gozdov s
posebnim namenom pa 13,4 ha« nadomesti z ugotovitvijo: »varovalnih gozdov je 246,63 ha,
gozdov s posebnim pomenom pa 16 ha;«
STRAN 28
4.4.1. Trgovina in preskrba
V sedmi alinei petega odstavka se stavek: »To je železniška postaja primestne železnice in
nova avtobusna postaja s svojimi spremljajočimi potrebami« nadomest s stavkom: »To je
železniška postaja industrijskega tira in nova avtobusna postaja s spremljajočimi
dejavnostmi.«
STRAN 37
5.1. Zasnova in organizacija dejavnosti v prostoru
Druga alinea, petnajstega odstavka z vsebino: »- izboljšanje cestne povezave v smeri
Borovnica, Vrhnika – Ligojna z dodatno premostitvijo avtoceste in izgradnjo novega odseka
do Verda ter obvoz ob gradu Bistra« se nadomesti z alineo::»- izboljšanje, cestne povezave
v smeri Borovnica z izgradnjo novega odseka do Verda ter obvoz ob gradu Bistra in
posodobitev ceste Vrhnika-Ligojna«

STRAN 37
5.1.1. Naravna in kulturna dediščina
V prvem odstavku se stavek: »Občina Vrhnika do sedaj ni sprejela še nobenega takega
odloka, ne na področju naravne in ne na področju kulturne dediščine.« nadomesti s stavkom:
»V letu 1988 je bila podružnična cerkev Sv. Nikolaja na Kurenu z občinskim odlokom (Ur. list
SRS, št. 35/88), razglašena za kulturni spomenik.«
STRAN 37
V drugem odstavku se razglasitvam do leta 1990 doda alinea:»- Pajsarjeva jama«
V tretjem odstavku se razglasitvam do leta 2000 doda alinea: »Ljubljansko barje krajinski
park (natančna meja krajinskega parka bo določena z organizacijsko nalogo)«
Za četrtim odstavkom se doda odstavek: »Seznam pomembnejših kulturnih spomenikov
(razglasitev v I. fazi), ki so obvezna izhodišča iz dolgoročnega. plana SR Slovenije.
Arheološki spomeniki:
- Borovnica limes
- Ljubljansko barje, območje Bevk in Blatne Brezovice
- arheološko najdišče na Vrhniki
Etnološki spomeniki:
- Kašča Mala Ligojna 21
- gospodarsko poslopje na Mirkah: Mirke h. št.1, 2, 3, 4
- Vrhnika, Stara cesta 18 in 45
Umetnostno, zgodovinski spomeniki:
- vaško jedro Mirke
Umetnostno zgodovinski in arheološki spomeniki:
- kartuzijanski samostan Bistra
- sodnija na Vrhniki - Cankarjev trg 8
- stara pošta Cankarjev trg 1
Zgodovinski spomeniki:
- Štampetov most na Verdu
- rojstna hiša Ivana Cankarja na Klancu 1
Pomembnejši kulturni spomenik. ki bo razglašen v II. fazi:
- Etnološki spomenik
- kašča Dol pri Borovnici št. 35«
STRAN 38
V devetem odstavku se črta alinea: Kuren-podružnična cerkev Sv. Nikolaja«
5.1.2. Obrazložitev posegov na I. območju kmetijskih zemljišč
Izpusti se celotno besedilo: »Odstopanje od republiškeka obveznega izhodišča – I. območja
kmetijskih zemljišč so prikazana v kartografski dokumentaciji v merilu 1:200. Izjemni posegi,
ki so prikazani na karti št. 7 (V-14) parcelna št. 57 v bližini naselja Podlipa, na karti št. 12
(V-19) parc. št. 1332/1 območje Loga-Mole, na kartišt. 24 (V-36), ki zajema del parcle št.
177/7 ter na karti št. 40 (P-10) del parcele št. 1295/1 in parc. št. 195/2 blizu naselja
Brezovica pri Borovnici so možni na podlagi 11. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Ur. list
SRS, št. 17/86), saj gre pri vseh navedenih primerih za gradnjo objektov, ki neposredno
služijo primarni kmetijski proizvodnji (stanovanjske hiše, hlevi, silosi, ipd.).
Posegi v I. območje kmetijskih zemljišč, ki so prikazani na karti št. 17 (v-26), kjer poseg
zajema parcele št. 1709/6, 1709/7, 1709/8, 1709/9, 1709/10, 1709/11, 1709/12, 1709/13,
1709/14, 1709/15, 1709/16, 2246/2, 1712, 1713 ter 1591/1, 1596 vse na območju Stare
Vrhnike, na karti št. 24 (V-36) parcela št. 973/1 na območju Idrijske ceste in parcela št. 239/2
na območju Mirk so možni na podlagi 2.3.24. točke dolgoročnega plana SRS z naslova

»Usklajevanje navzkrižnih interesov«, kjer so posegi možni na področju poselitv v mestu
Vrhnika, ki na območju naselij predstavlja občinsko središče in je opredeljeno kot obvezno
občinsko izhodišče. Na podlagi iste točke iz dolgoročnega plana SRS so možni posegi na I.
območje kmetijskih zemljišč, ki predstavjajo dograjevanje naselij z dejavnostmi, ki so nujno
potrebna za zadovoljevanje funkcij naselja. Ti posegi so predstavljeni na kartah št. 176 in 18
(V-26, V-27) in obsegajo parcele št. 2529/1 in 2534, na njih pa je predvidena gradnja
objektov, ki bodo namenjeni centralnim dejavnostim. Posegi označeni na karti št. 18 (V-27)
parcele št. 209 in 207 ter na karti št. 25 (V-37) parcele št. 551/2, 550/6, 550/3, 547/2, 514/2,
515/2 pa predstavljajo dograjevanje mesta Vrhnike s proizvodnimi dejavnostmi, potrebe po
prostoru v teh primerih izkazujeta delovni organizaciji IUV in LIKO. Zaradi širitev glinokopa, ki
je opredeljen kot obvezno izhodišče občine, bo potrebno poseči na I. območje kmetijskih
zemljišč. Poseg je prikazan na karti št. 18 (V-27) in zajema parcele št. 1186; 1174:, 1175,
1173/3, 1173/1, 1173/2, 1167, 1168/2, 1168/1, 1166 in dele parcel št. 1197, 1187, 1172,
1169, 1144 in 1079. Poseg je možen na podlagi 3.4.24. točke dolgoročnega plana SRS. Na
podrocju poselitve uveljavljamo izjemne posege na I. območje tudi na nivoju pomembnejših
lokalnih središč, opredeljenih kot obvezno izhodišče občine. Tako so ti posegi v Borovnici
prikazani na karti št 32 (V-48), kjer so zajete parc. št. 1376/6, 1376/8, in 1376/7 na območju
Dola in na karti št. 33 (V-48), kjer je zajet del-parcel št. 563/1 in 562/1 na območju Brega. V
obeh navedenih primerih gre za zaključevanje naselij na področju poselitve Poseg, ki je
prikazan na :karti št. 27 (V-39) in zajema parc. št. 528 in delno parcele št. 782/1, 781 in 780,
je predviden zaradi potreb po prostoru DO Donit TOZD Fenolit, poseg prikazan na karti št. 33
(V-49) in zajema parceli št. 666 in 274/4 ter del parcel št. 667/1 in 737 pa bo potreben zaradi
širitve prostora namenjenega novi obrtni coni.Tudi zadnja dva omenjena izjemna posega na
I. območje sta znotraj meja ureditvenega območja naselja Borovnica, vse posege v Borovnici
pa lahko opravičujemo na podlagi 3.4.24. točke dolgoročnega pla.na SRS.« in nadomesti z
besedilom: »Posegna I. območju kmetijskih ,zemljišč, k ipomeni odstopanje ,od obveznega
republiškega izhodišča na parcelah št. 2259/1 in 2534 je možen na podlagi 3.4.24. točke
dolgoročnega plana SRS z naslova »Usklajevanje navzkrižriih interesov«, kjer so možni
posegi na I. območje kmetijskih zemljišč v primeru, da gre za dograjevanje naselja Vrhnika,
kot občinskega središča (obvezno izhodišče občine), z dejavnostmi, ki so nujno potrebne za
zadovoljevanje funkcij naselja (avtobusna postaja, nakupovalni center).
5.2. Urbanistične zasnove
V drugem odstavku se izpusti stavek: »Z izgradnjo končne železniške postaje stranske proge
(sicer šele po letu 2000) in nadomestne avtobusne postaje na tem prostoru, bomo tako
izoblikovali intenzivno mestno vozlišče.« in nadomesti s stavkom: »Z izgradnjo končne
železniške postaje industrijskega tira in nadomestne avtobusne postaje na tem prostoru
bomo tako izoblikovali intenzivno mestno vozlišče.«
STRAN 40
7. OBVEZNA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO SREDNJEROČNIH PLANSKIH AKTOV
Izpusti se celotno besedilo:
»7.1. obvezna izhodišča, ki jih za območje občine Vrhnika določa dolgoročni plan SR
Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 2000. Ta so :
- območja najboljših kmetijskih zemljišč, kakor so opredeljena na karti predloga
dolgoročnega plana SR Slovenije št. I. 1.
- območja pomembnejših varovalnih gozdov, kakor so opredeljena na karti predloga
dolgoročnega plana SR Slovenije št. I. 2.
- območja pomembnejših vodnih virov in zasnova oskrbe z vodo so opredeljena v predlogu
dolgoročnega plana SR Slovenije na karti št. V.
- območja pomembnejših rezerv rudnin in mineralnih surovin, kakor je opredeljeno v
predlogu dolgoročnega plana SR Slovenije, na karti št. I.
- varstvena območja pomembnejših spomenikov kulturne dediščine, kakor so opredeljena v

predlogu dolgoročnega plana SR Slovenije, karta št.IV.
- zasnova omrežja magistralnih cest in glavnih Železniških prog, kakor so opredeljene v
predlogu dolgorocnega plana SR Slovenije na karti št. III.
- zasnova elektroenergetskega omrežja (potek elektroenergetskega omrežja 110 kV in 220
kV, kakor ga opredeljuje predlog dolgoročnega plana SR Slovenije na karti št. II.
- zasnova omrežja magistralnega, plinovoda, kakor je opredeljen. v predlogu dolgoročnega
plana SR Slovenije na karti št. II.
- obmocje sanacije kakovosti zraka, kakor so opredeljena v predlogu dolgoročnega plana
SR Slovenije na karti št. V.
- zasnova razmestitve čistilnih naprav za odpadke vode z .zmogljivostjo nad 10.000 E,
kakor jo opredeljuje predlog dolgoročnega plana SR Slovenije na karti št. V.«
in nadomesti z besedilom:
»Samoupravne organizacije in skupnosti ter občina so pri pripravi in sprejemanju svojih
srednjeročnih planskih aktov dolžne upoštevati obvezna izhodišča dolgoročnega plana SR
Slovenije za obdobje od l. 1986 do leta 2000. Ta so:
- območja najboljših kmetijskih.zemljišč trajno namenjenih kmetijski proizvodnji v skupni
izmeri 4600,10 ha
- območja varovalnih gozdov v skupni izmeri 246,03 ha
- območja pomembnejših vodnih virov (večji vodni viri so Lintvern in Bistra – Galetov
studenec, rezervni vodni viri pa so: trije izviri Ljubljanice – Mali Mocilnik, studenec Mocilnik
in Veliko okence, dva izvira Ljubije - izvir Pod skalo in zajetje Pod orehom, Grajski
studenec, zajetje Na izviru, studenec v Meleh, zajetje Breg, studenec Ceglarjev potok in
zajetje Šumnik
- območja pomembnejših rezerv rudnin in mineralnih surovin (raziskovalno območje rudnika
Žirovski vrh, pridobivalno območje kamnoloma marrnorja Drenov grič)
- varstveno območje pomembnejših kulturnih spomenikov (20 od tega 19 plan 89-90) in
krajinski park Ljubljansko barje s področja naravne dediščine.
- zasnova omrežja magistralnih (magistralna cesta Brezovica-Logatec:in avtomobilska
cesta Brezovica-Logatec) in regionalnih cest (Vrhnika-Podpeč) ter zasnova glavnih
železniških prog (Ljubljana-Sežana)
- zasnova elektroenergetskega omrežja (potek elektroenergetskega omrežja 110 KV –
Kleče-Logatec in 200 KV Kleče-Divača)
- zasnova omrežja, magistralnega plinovdda (plinovod Vodice-Nova Gorica in odcep
Vrhhika)
- območje sanacije kakovosti zraka (III. območje onesnaženosti)
- zasnova. razmestitve čistilnih naprav za odpadne vode z zmogljivostjo nad 100 T.«
7.2. Obvezna izhodišča, ki jih določamo s planom občine
»Izpusti se besedilo področij: gozdarstvo, vodno gospodarstvo, naravna in kulturna
dediščina, sanacija naravnih virov« in se nadomesti z besedilom:
»Področje: gozdarstvo
Obvezno izhodišče:
- območje gozdov s posebnim pomenom
Področje: vodno godpodrstvo
Obvezna izhodišča:
- območje drugih zajetih in nezajetih vodnih virov
- območje varstva drugih vodnih virov (ožji in najožji varstveni pasovi)
- območje površinskega zadrževalnika
- območje črpačišč, zajetij, vodohranov in čistilne naprave za pitno vodo
- zasnovo razmestitve primarnih cevovodov-skupinskih vodovodov
Področje: naravna in kulturna dediščina
Obvezna izhodišča:
- območja naravnih spomenikov
- območja spomenikov oblikovane narave

- območja drugih kulturnih spomenikov
Področje: sanacija naravnih virov
Obvezna izhodišča:
- zasnova razmestitve čistilnih naprav za odpadne vode z zmogljivostjo pod 10.000 E
(skupne čistilne naprave in industrijske čistilne naprave)
- ostale naprave za čiščenje industrijskih odpadnih voda
- zasnova razmestltve primarnih zbiralnikov za tranzit odpadnih voda
- drugi odseki vodotokov, potrebni prednostne sanacije
- območje druge podtalnice
- ¸ zmanjševanje emisij po sanacijskem programu«
Vdrugem odstavku se izpusti besedilo: »V kartografski dokumentaciji v merilu 1 : 5000 in v
kartah k poglavju 5.2. »Urbanistične zasnove Vrhnike in. Borovnice« ter k poglavju 5:3.
»Krajinska zasnova Barja« in se nadomesti s stavkom: »Ureditvena območja pomembnejših
naselij (Vrhnika, Borovnica) so prikazana na posebnih kartah v M 1 : 5000.«
Za poglavjem 7 se vrine poglavje
8. ORGANIZACIJSKE NALOGE
Zaradi nekaterih nerazrešenih navzkrižnih interesov bo potrebno izdelati organizacijske
naloge na naslednjih področjih:
- sprememba.ureditvenega območja naselja Vrhnika zaradi možnega posega na I: območje
(delovna organizacija LIKO Vrhhika) in spremembe cestnega režima (ukinitev
predvidenega novega priključka na avtomobiIsko cesto v Sinji Gorici)
- sprememba načina urejanja s prostorskimi izvedbenimi akti v območju urbanistične
zasnove Vrhnike in Borovnice
- določitev natančne meje.krajinskega parka z režimi varovanja, ki morajo biti usklajeni z
drugimi nosilci interesov v prostoru (kmetijstvo)
- območja gozdov s posebnim namenom
- obmbčja agrooperacij
- določitev lokacije novega odlagališča odpadkov
- opredelitev glede cestnega sistema pomembnejših lokalnih cest v območju naselja
Vrhnika
- sprememba urbanističnih krajinskih zasnov Vrhnike, Borovnice in Barja, glede na
spremembe plana«
Poglavje 8. PROJEKCIJSKA DOKUMENTACIJA DOLGOROČNEGA PLANA se preoštevilči
v poglavje št. 9
II. KARTOGRAFSKI DEL – DOPOLNJEN
Pojasnilo k predlogu kartografskega dela v M 1 : 25.000.
Kartografski del dolgoročnega plana občine Vrhnika je dopolnjen metodološko in tehnično,
vsebinsko, pa le na tistih področjih, ki so bila spremenjena v dopolnitvi dolgoročnega plana
SR Slovenije, občine pa so obvezne te spremembe prevzeti in jih prenesti v svoje
dolgoročne plane. Spremembe se tako nanašajo predvsem na prevzem spremenjenih
obveznih izhodišč iz dolgoročnega plana SR Slovenije.
V dopolnitvi kartografskega dela plana so odpravljene tudi ugotovljene tehnične nejasnosti,
pomanjkljivosti in napake. Predlogov vsebinskih sprememb nosilcev planiranja na ravni
občine zaradi še neusklajenih niazkrižnih interesov v tej dopolnitvi plna šenismo upoštevali.
Te predloge bomo reševali naknadno z qrganizacijskimi nalogami.
Kartografski del dolgoročnega plana – dopolnitev 89 vsebuje vsa področja, tudi tista, na
katerih ni bilo sprememb.

SPISEK KART:
Zasnova območij kmetijskih zemljišč M 1 : 25.000 list št. 1
Zasnova območij gozdnih zemljišč M 1 : 25.000 list št. 2
Zasnova oskrbe z vodo M 1 : 25.000 list št. 3
Vodni viri in zasnova območij zavarovanja in varovanja vodnih virov, zasnova
vodnogospodarskih ureditev - M 1 : 25.000 list št. 4
Zasnova razporeditve proizvodnih dejavnosti .M 1 : 25.000 list št. 5
- zasnova območij sanacij kakovosti zraka
- zasnova območij rezerv rudnin in mineralnih surovn
Zasnova območij varstva naravne in kulturne dediščine ter območja za rekreacijo v
naravnem okolju M 1 : 25.000 list št. 6
Zasnova območja odvajanja in čiščenje odplak, kakovost voda, zasnova območij odlagališč
odpadkov M 1 : 25,000 1ist št. 7
Zasnova urbanega omrežja v omrežju naselij M 1 : 25.000 list št. 8
Zasnova namenske rabe površin v območjih naselij M 1 : 25;000 list št. 9
Zasnova urejanja s prostorskimi izvedbenimi akti M 1: 25.000 list št. 10
Zasnova železniško in cestno-prometnih povezav M 1 : 25.000 list št. 11
Zasnova elektroprenosnega omrežja in zasnova plinovodnega omrežja M 1 :25.000 list št. 12
Zasnova telefonskega omrežja, javnega omrežja za prenos podatkov in poštno prometnih
zvez M 1 : 25.000 list št. 13
Zasnova območij za potrebe SLO in DS M 1 : 25.000 list št. 14
Zasnova ureditvenih območij vseh naselij M 1 : 5000
Pojasnilo k predlogu kartografske dokumentacije v M 1 : 5000.
Kartografska dokumentacija je dopolnjena s spremembami kategorizacije kmetijskih zemljišč
in spremembami varstvenih območij:varovalnih gozdov vodnih virov in kulturne dediščine, ki
so nastale v obdobju od 1985-1988.
št. 350-05/87
Vrhnika, dne 19. aprila1990.
Podpredsednik
Skupščine občine Vrhnika
Tomaž Grom l.r.

