NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO – NPB1 vsebuje:
− Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L1 - Drenov Grič (Ur. l. RS,
št. 4/1995),
− Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
območje urejanja L1S/1 (morfološko enoto 2B/3) DRENOV GRIČ (Naš časopis, št.
272/2001),
− Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
plansko celoto L1 – Drenov Grič (Naš časopis, št. 303/2004),
− Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
plansko celoto L1-Drenov Grič (za območje razpršene zazidave na Frtici v območju
urejanja L1K/1) (Ur. l. RS, št. 43/2005),
− Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V1
Vrhnika - Center, Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto V2 Vrhnika
- Verd, Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V3 Vrhnika - Sinja
Gorica in Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L1 Drenov Grič
(Naš časopis, št. 354/2008),
− Razveljavitev Obvezne razlage Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto V1 Vrhnika – Center, Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto
V2 Vrhnika – Verd, Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V3
Vrhnika - Sinja Gorica in Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L1
Drenov Grič (Naš časopis, št. 362/2009).
ODLOK
o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L1 Drenov Grič
(Ur. l. RS, št. 4/95, 43/05, Naš časopis, št. 272/01, 303/04)

I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Sprejmejo se prostorski ureditveni pogoji za plansko celoto L1 Drenov Grič, ki jih je izdelal
Primis Vrhnika, pod št. proj. 15/93 v mesecu maju 1994.
2. člen
Prostorski ureditveni pogoji so izdelani v skladu z dolgoročnim in družbenim planom občine
Vrhnika in vsebujejo:
a) Grafični del:
- prikaze prostorskih ureditev na obravnavanem območju iz prostorskih sestavin
dolgoročnega in družbenega plana občine na topografskem načrtu M 1:5000,
- prikaze meril in pogojev za posege v prostor na katastrskem načrtu M 1:5000 in M
1:2500.
b) Tekstualni del:
- obrazložitev meril in pogojev za posege v prostor s soglasji pristojnih organov,
organizacij oz. skupnosti,
- besedilo odloka.
3. člen
Prostorski ureditveni pogoji za plansko celoto L1 Drenov Grič določajo merila in pogoje za
posege v prostor na območjih urejanja, za katera ni predvidena izdelava prostorskih
izvedbenih načrtov:

L1S/2 – Drenov Grič
L1S/3 – Drenov Grič
L1S/4 – Lesno Brdo
L1S/5 – Lesno Brdo
L1S/6 – Kurja vas
L1E/1
L1E/2
L1E/3
L1T/1
L1R/1 – Drenov Grič
L1G/1
L1K/1
in za območja, za katera je predvidena izdelava prostorskih izvedbenih načrtov na naslednjih
planskih obdobjih:
L1S/1 – (2B/3) – Drenov Grič (ureditveni načrt)
L1O/1 – Drenov Grič (zazidalni načrt)
L1S/7 – 2B/5 – Drenov Grič (lokacijski načrt).
4. člen
Meja območja planske celote L1 poteka po mejah ali delu mejnih parcel v k.o. Blatna
Brezovica in k.o. Velika Ligojna.
k.o. Blatna Brezovica
Začetek meje je JV vogalna točka na parceli 3124 (avtocesta), od koder se nadaljuje proti SZ
po mejah ali delu zahodnih mejnih parcel območja; preseka parcelo 3124 (avtocesta), se
nadaljuje po parceli 2606 in preseka 120/2.
k.o. Velika Ligojna
meja preseka parcelo 252/2 in 1908/5 (trasa opuščene železnice), se nadaljuje po SZ meji,
po parceli 1898/1 (pot), 1312, 1300, preseka parcelo 1831 (pot) se nadaljuje po meji parcele
1898/2, 1827, preseka 1860 (pot), se nadaljuje po mejah parcel 1858, jo preseka, se
nadaljuje po mejah parcel 1792/10, 1792/9, 1792/8, 1792/7, 1792/6, 1792/5, 1792/17,
1792/3, 1792/2, 1792/1, 1756/28, 1756/27, 1756/26, 1756/25, 1756/24 in 1756/23. Od te
parcele se meja območja nadaljuje proti V po S in SZ mejah parcel 1756/37, 1756/21,
1756/20, 1756/19, 1756/18, 1756/17, 1756/16, 1756/36, preseka 1854/2 (pot) on se
nadaljuje po mejah 1757/5, 1757/4, 1757/3, 1757/2, 1757/1, preseka 1854/1 in se nadaljuje
po mejah parcel 1724/13, 1724/10, 1724/9, 1724/8, 1724/15 in 1724/14, 1724/17, 1724/16,
1724/1, 1723, 1632/1 preseka 1844 (pot) in se nadaljuje po meji parcel 1845/2 (pot) in jo
preseka. Od te meje se meja nadaljuje proti J po mejah ali delu V mejnih parcel: preseka
1604/2, se nadaljuje po mejah parcel 1603/2, preseka 1833 (pot), se nadaljuje po mejah
parcel 1599/2 in 1599/1, preseka 1593/1, se nadaljuje po mejah parcele 1596/1, preseka
1585, se nadaljuje po mejah parcele 1589/1, preseka 1908/5 (trasa opuščene železnice) in
se nadaljuje po mejah parcele 1834/3 in preseka 2033/2, meja se nadaljuje po mejah parcel
2103/2, 2103/1 in preseka avtocesto s parcelo št. 3124. Od sečišča se meja nadaljuje proti
JZ in po J meji avtoceste v začeto točko tega opisa meje k.o. Blatna Brezovica.
Meja planske celote, posameznih območij urejanja in morfoloških enot je ponazorjena v
grafičnem delu prostorskih ureditvenih pogojev v podrobnem katastrskem načrtu M 1:5000 in
M 1:2500.

II. SPLOŠNA MERILA IN POGOJI
5. člen
Splošna merila in pogoji, ki so določena od 3. do 30. člena Odloka o splošnih merilih in
pogojih za občino Vrhnika, ki so ga sprejeli zbori občinske skupščine na 32. seji, dne 24. 11.

1994, veljajo za vsa območja urejanja v planski celoti L1, kolikor ni s posebnimi merili in
pogoji tega odloka drugače določeno.
Posebna merila in pogoji veljajo za naslednja območja urejanja:
a) Območje urejanja L1S/1
- glede vrste posegov v prostor v morfološki enoti 2B/3
- glede varovanja naravne in kulturne dediščine v morfoloških enotah 2a/4 in 2B/3
- glede energetskega urejanja
b) Območje urejanja L1S/2
- glede vrste posegov v prostor v morfoloških enotah 2a/3, 2a/5, 2a/6, 2D/1, 4a/1 in 2B/4
- glede oblikovanja novogradenj in drugih posegov v prostor v morfoloških enotah 2a/3,
2a/5, 2a/6, 2D/1 in 2B/4
- glede energetskega urejanja
c) Območje urejanja L1S/3
- glede vrste posegov v prostor, glede varovanja naravne in kulturne dediščine ter glede
energetskega vira v morfološki enoti 2a/7
d) Območje urejanja L1S/4
- glede oblikovanja novogradenj in drugih posegov v prostor ter glede varovanja naravne
in kulturne dediščine v morfološki enoti 2a/1
e) Območje urejanja L1S/5
- glede vrste posegov v prostor v morfološki enoti 2A,B/1
f) območje urejanja L1S/6
- glede vrste posegov v prostor v morfološki enoti in 2A,B/2
- glede varovanja naravne in kulturne dediščine in glede energetskega urejanja v
morfološki enoti 2a/2
g) Območje urejanja L1O/1
- glede vrste posegov v prostor, glede varovanja naravne in kulturne dediščine in glede
energetskega urejanja v morfološki enoti 4B/1
h) Območja urejanja L1G/1, L1K/1, L1R/1 in L1T/2
- glede varovanja naravne in kulturne dediščine
i) Območje urejanja L1E/3
- glede varovanja naravne in kulturne dediščine
j) Območje urejanja L1S/7
- glede vrste posegov v prostor v morfološki enoti 2B/5
- glede oblikovanja novogradenj in drugih posegov v prostor v morfološki enoti 2B/5
- glede varovanja naravne in kulturne dediščine v morfološki enoti 2B/5
- glede infrastrukturnega urejanja v morfološki enoti 2B/5.
III. POSEBNA MERILA IN POGOJI
6. člen
V območju urejanja L1S/1 veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a) Vrste posegov v prostor
* morfološka enota 2B/3
- do sprejetja prostorskega ureditvenega načrta so dovoljena samo nujna vzdrževalna
dela in posegi v zvezi s komunalnim urejanjem ter posegi, za katera ni potrebno
pridobiti lokacijskega dovoljenja. Izjemoma je dovoljena gradnja stanovanjskih
objektov na parcelah, ki so bile parcelirane na podlagi kasneje razveljavljenega
zazidalnega načrta
- trasa opuščene železniške proge se varuje za potrebe po letu 2000. Do takrat je
možna samo gradnja cestnega omrežja
b) Varovanje naravne in kulturne dediščine
ne velja več, glej strokovne podlage
c) Energetsko urejanje

- dopolniti nizkonapetostno elektro omrežje in zgraditi novo transformatorsko postajo s
priključnim 20 kV vodom.
7. člen
V območju urejanja L1S/2 veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a) Vrste posegov v prostor
* morfološka enota 2a/6
- dovoljene so le nadzidave, dozidave in nadomestne gradnje znotraj meja obstoječih
stavbnih zemljišč
* morfološka enota 4a/1
- gradnja objektov na trasi opuščene železniške proge ni dovoljena
* morfološka enota 2D/1
- novogradnja možna le kot zapolnitev vrzeli, prizidki niso dovoljeni, prav tako ni
dovoljeno rušenje starih vaških objektov
* morfološka enota 2B/4
- dovoljena je gradnja kot zapolnitev grajene strukture (prostoječi objekti, objekti v
nizu). Objekti v nizu ali večstanovanjski objekti (več kot dve stanovanjski enoti) se
načrtujejo na podlagi 7. člena Odloka o splošnih merilih in pogojih PUP (Ur. l. RS, št.
6/99).
b) Oblikovanje novogradenj in drugih posegov v prostor
* morfološka enota 2a/3
- višinski gabariti objektov so P+M do P+1. Kritina je obvezno opečna z naklonom
strešin 35-45 stopinj. Garaže in pomožni objekti so lahko načrtovani tudi izven
osnovnega gabarita objekta.
* morfološki enoti 2a/6 in 2a/5
- višinski gabarit objektov je P+1, velikost objektov je (8 x 10) ± 1 m, kritina je opečna z
naklonom strešin 30-40 stopinj
* morfološka enota 2D/1
- oblikovanje objektov v vaških jedrih mora slediti vzpostavljeni oblikovni identiteti in
homogenosti območja
* morfološka enota 2B/4
- oblikovanje objektov mora vzpostavljati oblikovno identiteto in homogenost območja
c) Varovanje naravne in kulturne dediščine
ne velja več, glej strokovne podlage
* morfološka enota 2B/4
- območje spada v arheološki kompleks zaledja Ljubljanskega barja, ki se varuje z
varstvenim režimom 3. stopnje
d) Energetsko urejanje
- dopolniti nizkonapetostno elektro omrežje in zgraditi novo transformatorsko postajo s
priključnim 20 kV vodom.
8. člen
V območju urejanja L1S/3, morfološka enota 2a/7, veljajo naslednja posebna merila in
pogoji:
a) Vrste posegov v prostor
- za območje predlagamo izdelavo zazidalne skice, ki bo omogočalo smotrnejšo izrabo
prostora in komunalno urejanje
b) Varovanje naravne in kulturne dediščine
ne velja več, glej strokovne podlage
c) Energetsko urejanje
- zaradi širitve stanovanjske gradnje je predvideti lokacijo nove transformatorske posatje
s priključnim 20 kV vodom.

9. člen
V območju urejanja L1S/4 veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a) Oblikovanje novogradenj in drugih posegov v prostor
- višinski gabarit je P+M do P+1, velikost stanovanjskih objektov znaša 9 x 11 (± 1 m),
velikost gospodarskih objektov pa znaša 10 x 15 (± 1 m). Kritina je opečna z naklonom
strešin 30-40 stopinj.
b) Varovanje naravne in kulturne dediščine
ne velja več, glej strokovne podlage
10. člen
V območju urejanja L1S/5 veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a) Vrste posegov v prostor
* morfološka enota 2AB/1
- za območje je predvidena izdelava lokacijskih smernic. Pred izdelavo omenjenega
dokumenta pozidava ni možna. K izdelanemu dokumentu morajo izdati soglasja
zakonsko določeni soglasodajalci.
11. člen
V območju urejanja L1S/6 veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a) Vrste posegov v prostor
* morfološka enota 2A,B/2
- za območje je predvidena izdelava lokacijskih smernic. Pred sprejetjem omenjenega
dokumenta pozidava ni možna. K izdelanim dokumentom morajo izdati soglasje
zakonsko določeni soglasodajalci, sosedi in krajevna skupnost.
b) Varovanje naravne in kulturne dediščine
ne velja več, glej strokovne podlage
c) Energetsko urejanje
- zaradi širitve stanovanjske gradnje je potrebno predvideti lokacijo nove
transformatorske postaje s priključnim 20 kV vodom.
12. člen
V območju urejanja L1S/7, morfološka enota 2B/5, veljajo naslednja posebna merila in
pogoji:
a) Vrste posegov v prostor
- Za območje se predvideva izdelava lokacijskega načrta. V skladu s planskimi
usmeritvami se predvidi pretežno stanovanjska gradnja zmerne gostote s
spremljajočimi trgovsko poslovnimi programi. Indeks intenzivnosti izrabe zemljišča
(FSI) naj bo cca. 0,5 - 0,7.
- Do sprejema tega izvedbenega akta niso dovoljeni posegi v prostor, razen tekočih
vzdrževalnih del obstoječe infrastrukture in kmetijske rabe območja.
b) Oblikovanje novogradenj in drugih posegov v prostor
- Pri oblikovnih elementih urbanistične zasnove območja je potrebno paziti predvsem pri
umeščanju objektov vzdolž ceste ter na delu naravnega roba (vedute iz smeri
magistralne ceste). Na teh mejnih črtah proti ravninskem (nepozidanem) predelu naj se
bodoči grajeni prostor previdno prelije v ravninski del.
- Zunanje površine naj se v največji možni meri ozelenijo s skupinami dreves in grmovnic
avtohtonih vrst.
- Arhitektonsko oblikovanje objektov naj se prilagaja (drobni) morfologiji obstoječe
okoliške pozidave, upoštevajo naj se tudi značilnosti vaških objektov, predvsem njihovi
gabariti. Na ta način bo omogočeno dobro zlivanje novozgrajenih objektov z ustvarjeno
in naravno okolico.

- Stanovanjski objekti so lahko individualni (prostostoječi), dvojni ali vrstni. Posamezni
stanovanjski objekt lahko vsebuje največ dve stanovanjski enoti. Gradnja
večstanovanjskih objektov (tri ali več) ni dovoljena. Stanovanjski objekti vsebujejo
največ dve etaži (P+1). Višina kolenčnega zidu je največ 0,5 m.
- Objekti javnega značaja naj imajo tlorisne dimenzije površine do 150 m2 (v eni etaži in
pod streho) in nižje višine (največ 8 m do slemena).
- Slednji imajo lahko tudi ravne strehe in sodobnejši pristop k oblikovanju, vendar mora
ta upoštevati obstoječo, stavbno morfologijo in naravne značilnosti terena.
c) Varovanje naravne in kulturne dediščine
- Pri izdelavi lokacijskega načrta je potrebno upoštevati smernice strokovnih podlag s
področja varstva kulturne dediščine in narave.
d) Infrastrukturno urejanje
- Elektrika: Gradnja objektov v koridorjih obstoječih in predvidenih 20 kV vodov ni možna.
Odmiki predvidenih objektov od elektroenergetskih vodov in naprav morajo biti izvedeni
v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi.
- Na področjih s slabo napetostjo in področjih predvidenih novogradenj je potrebno
zagotoviti ojačitve obstoječega 0,4 kV omrežja ali lokacije za transformatorske postaje
20/0,4 kV in trase za priključne vode. Za potrebe javne razsvetljave se predvidi novo
odjemno mesto.
- Promet: Območje urejanja se bo na obstoječe cestno omrežje naselja priključevalo
preko priključkov na regionalno cesto (R2-409/300), v skladu s predhodnimi pogoji
upravljavca ceste. Za priključevanje bo potrebno, na osnovi projektnih pogojev Direkcije
RS za ceste, izdelati poseben projekt PGD, PZI ter nanj pridobiti soglasje Direkcije RS
za ceste, skladno z zakonom o graditvi objektov. Znotraj območja urejanja se cestno
omrežje opredeli glede na predvideno namembnost površin. Raba zemljišča na
opuščeni železniški progi Ljubljana – Vrhnika mora omogočiti gradnjo načrtovane trase
regionalne železniške proge na omenjeni relaciji.
- Kanalizacija: Do izgradnje primarne sanitarne kanalizacije se za obravnavano območje
predvidi manjša lokalna čistilna naprava. Za zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov je
potrebno predvideti lokacije ekoloških otokov.
- Vodovod: Oskrba s pitno vodo se zagotavlja s krožno povezavo na primarni vodovod
Vrhnika-Lukovica.
- Ogrevanje: Ogrevanje objektov naj bo individualno na tekoči ali zemeljski plin.
13. člen
V območju urejanja L1O/1, morfološka enota 4B/1, veljajo naslednja posebna merila in
pogoji:
a) Vrste posegov v prostor
- do sprejetja prostorskega izvedbenega načrta (ZN) so v območju dovoljena samo
tekoča vzdrževalna dela, kmetijska raba prostih površin, urejanje vodotokov ter gradnja
infrastrukturnega omrežja za potrebe sosednjih območij. Posegi ne smejo ovirati
bodočega zazidalnega načrta.
b) Varovanje naravne in kulturne dediščine
ne velja več, glej strokovne podlage
14. člen
V območju urejanja L1E/3 veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a) Varovanje naravne in kulturne dediščine
ne velja več, glej strokovne podlage
15. člen
V območju urejanja L1G/1 veljajo naslednja posebna merila in pogoji:

a) Varovanje naravne in kulturne dediščine
ne velja več, glej strokovne podlage
16. člen
V območju urejanja L1K/1 veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a) Oblikovanje novogradenj in drugih posegov v prostoru
* območje Frtice (parc. in deli parc. št.: *277, 251/12, 52/3, 251/6, (1898/3), 193, 1327,
1328/2, 251/10, 251/3, 251/7, 1329/2 in 1331, vse k.o. Velika Ligojna)
- višinski gabariti objektov so P+M (višina kolenčnega zidu v M do 1,5 m) do P+1
b) Varovanje narave in kulturne dediščine
- v območju urejanja se upoštevajo Strokovne podlage s področja varstva naravne in
kulturne dediščine za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega
plana Občine vrhnika iz leta 2000
17. člen
V območju urejanja L1R/1 veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a) Varovanje naravne in kulturne dediščine
ne velja več, glej strokovne podlage
18. člen
V območju urejanja L1T/1 veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a) Varovanje naravne in kulturne dediščine
ne velja več, glej strokovne podlage
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L1 - Drenov Grič (Ur. l. RS,
št. 4/1995) vsebuje naslednje končne določbe:
IV. KONČNE DOLOČBE
19. člen
Prostorsko ureditveni pogoji so stalno na vpogled občanom in ustanovam pri občinskem
upravnem organu, pristojnem za urejanje prostora in na sedežu krajevne skupnosti.
20. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
21. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v uradnem listu RS.
Št. 3/6-350-03/86
Vrhnika, dne 24. novembra 1994

Predsednik
Skupščine občine Vrhnika
Vinko Tomšič l.r.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
območje urejanja L1S/1 (morfološko enoto 2B/3) DRENOV GRIČ (Naš časopis, št.
272/2001) vsebuje naslednje končne določbe:

6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v uradnem glasilu Našega časopisa.
OBČINA VRHNIKA
OBČINSKI SVET
Številka: 11/1-skl-016/01
Datum: 24.4.2001

Občina Vrhnika
Župan
Vinko Tomšič, l.r.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
plansko celoto L1 – Drenov Grič (Naš časopis, št. 303/2004) vsebuje naslednje končne
določbe:
8. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
9. člen
Ta odlok se objavi v uradnem glasilu Naš časopis in stopi v veljavo osmi dan po objavi.
Vrhnika, 2.4.2004
Številka: 14/7-35200/03

ŽUPAN OBČINE VRHNIKA
dr. Marjan Rihar

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
plansko celoto L1-Drenov Grič (za območje razpršene zazidave na Frtici v območju
urejanja L1K/1) (Ur. l. RS, št. 43/2005) vsebuje naslednje končne določbe:
III. KONČNE DOLOČBE
5. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev so stalno na vpogled na
občinskem oddelku, pristojnem za urejanje prostora in na sedežu krajevne skupnosti.
6. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojen inšpekcijske službe.
7. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, objavi pa se tudi v občinskem
glasilu Naš časopis.
Št. 5/06-350-01-8/2005
Vrhnika, dne 22. aprila 2005

Župan
Občine Vrhnika
dr. Marjan Rihar l.r.

Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V1
Vrhnika - Center, Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto V2
Vrhnika - Verd, Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V3 Vrhnika
- Sinja Gorica in Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L1
Drenov Grič (Naš časopis, št. 354/2008) vsebuje naslednje končne določbe:

10. člen
Ta obvezna razlaga se objavi v Uradnih objavah Našega časopisa in začne veljati dan po
objavi.

Številka: 3505-13/2008 (5-08)
Datum: 17.10.2008

ŽUPAN
OBČINE VRHNIKA
dr. Marjan Rihar, l.r.

Razveljavitev Obvezne razlage Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto V1 Vrhnika – Center, Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto
V2 Vrhnika – Verd, Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V3
Vrhnika - Sinja Gorica in Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto
L1 Drenov Grič (Naš časopis, št. 362/2009) vsebuje naslednje končne določbe:
2. člen
Razveljavitev obvezne razlage se objavi v Uradnih objavah Našega časopisa in začne veljati
dan po objavi.

Številka: 3505-13/2008 (5-08)
Datum: 12. 6. 2009

ŽUPAN
OBČINE VRHNIKA
dr. Marjan Rihar, l.r.

