Objavljeno v Našem časopisu št. 397/12 z dne 1.10.2012

Na podlagi 53., 61., 61.a in 4. odstavka 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l.
RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10-popr.), 43/11-ZKZ-C,
57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A) in 20. člena Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št.
365/09) je Občinski svet Občine Vrhnika na 13. seji dne 27. 9. 2012 sprejel
ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH
POGOJIH ZA PLANSKO CELOTO V1 VRHNIKA - CENTER
(območje šivalnice IUV)
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za plansko celoto V1 Vrhnika – Center (Ur. l. RS, št. 1/95, Naš časopis, št. 274/01,
282/02, 308/04, 335/07, 374/10; v nadaljnjem besedilu: Odlok PUP V1).
2. člen
Spremembe in dopolnitve Odloka PUP V1 se nanašajo na trinajsto alinejo, a. točke, 26.
člena Odloka PUP V1, ki določata posebna merila in pogoje v območjih urejanja V1P/3,
morfološko enoto 6A/1 – območje šivalnice IUV.
3. člen
Spremembe in dopolnitve Odloka PUP V1 vsebujejo:
I. Tekstualni del:
- odlok;
II. Priloge:
- izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta,
- prikaz stanja prostora,
- smernice in mnenja,
- obrazložitev in utemeljitev ter povzetek za javnost;
II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
4. člen
V poglavju II. SPLOŠNA MERILA IN POGOJI se besedilo 13. alineje, a. točke, 26. člena
spremeni tako, da se glasi:
» - obstoječi proizvodnji objekt – šivalnica IUV se lahko po namembnosti spremeni v
stanovanjski v kombinaciji s poslovno dejavnostjo ali v objekt za športne, izobraževalne,
muzejske in knjižnične dejavnosti v kombinaciji s poslovno-storitvenimi dejavnostmi, če ni
več potreben za proizvodnjo IUV in pod pogojem, da so izpolnjeni pogoji glede zadostitve
parkirnih mest in zelenih površin.«

III. KONČNE DOLOČBE
5. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
6. člen
Spremembe in dopolnitve PUP V1 so dostopne na vpogled na Občini Vrhnika, Oddelku za
prostor.
7. člen
Ta odlok se objavi v Našem časopisu in začne veljati dan po objavi. Odlok se objavi tudi na
spletni strani Občine Vrhnika.
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