Objavljeno v Našem časopisu št. 400 z dne 19. 12. 2012

Na podlagi 61., 61.a in 4. odstavka 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS,
št. 33/07, 108/09, 57/12) in 20. člena Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 365/09) je
Občinski svet Občine Vrhnika na 15. seji dne 13. 12. 2012 sprejel
ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH
POGOJIH ZA PLANSKO CELOTO V3 VRHNIKA - SINJA GORICA
(območje urejanja V3M/2, morfološka enota 7E/1)
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odlokao prostorskih ureditvenih
pogojih za plansko celoto V3 Vrhnika – Sinja Gorica (Ur. l. RS, št. 2/95, 77/06, Naš časopis,
št. 319/05, 330/06, 374/10; v nadaljnjem besedilu: Odlok PUP V3).
2. člen
Spremembe in dopolnitve Odloka PUP V3 se nanašajo na 22. člen, ki določa posebna merila
in pogoje v območju urejanja V3M/2.
3. člen
Spremembe in dopolnitve Odloka PUP V3 vsebujejo:
I. Tekstualni del:
- odlok;
II. Priloge:
- izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta,
- prikaz stanja prostora,
- smernice in mnenja,
- obrazložitev in utemeljitev,
- povzetek za javnost,
- spis postopka.
II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
4. člen
Druga alineja točke »a. Vrste posegov v prostor« 22. člena Odloka PUP V3 se dopolni tako,
da se glasi:
»do sprejetja prostorskega izvedbenega načrta (ZN) so v območju dovoljena samo tekoča
vzdrževalna dela, kmetijska raba prostih površin, urejanje vodotokov, gradnja
infrastrukturnega omrežja za potrebe sosednjih območij, gradnja enostavnih objektov –
pomožnih komunalnih objektov ter gradnja preobremenilnih nasipov. Posegi ne smejo ovirati
bodočega zazidalnega načrta.«.
III. KONČNE DOLOČBE
5. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
6. člen
Spremembe in dopolnitve PUP V3 so dostopne na vpogled na Občini Vrhnika, pristojnem
oddelku za prostor.

7. člen
Ta odlok se objavi v Našem časopisu in začne veljati naslednji dan po objavi. Odlok se objavi
tudi na spletni strani Občine Vrhnika.
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