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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 22. člena Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 365/09) je
Občinski svet Občine Vrhnika na 16. redni seji, dne 14. 2. 2013 sprejel

ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH
POGOJIH ZA NASELJE BEVKE
(območje 4a/2- NA HRBTU)

l. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za naselje Bevke (Naš časopis, št. 304/04, Ur. l. RS, št. 102/08, Naš časopis, št.
355/08- UPB1, 366/09; v nadaljnjem besedilu: Odlok PUP Bevke).
2.

člen

Spremembe in dopolnitve Odloka PUP Bevke se nanašajo na 8.
merila in pogoji glede namembnosti v območju 4a/2- NA HRBTU.

člen,

ki

določa

posebna

3. člen
Spremembe in dopolnitve Odloka PUP Bevke vsebujejo:
l. Tekstualni del:
odlok;
11. Priloge:
izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta,
prikaz stanja prostora,
strokovne podlage,
smernice in mnenja,
obrazložitev in utemeljitev,
povzetek za javnost,
spis postopka.

11. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
4.

člen

Prva alineja 8. člena Odloka PUP Bevke se spremeni tako, da se glasi: »kot nezazidljiva se
varujejo še nepozidana zemljišča v skrajnem južnem delu morfološke enote, ki se nahajajo v
arheološkem rezervatu Bevke - Naselbina Gradišče (EŠD 11139). Znotraj njih so dovoljene
adaptacije in prizidave obstoječih stanovanjskih in gospodarskih objektov. Izjemoma se
dovoli novogradnja na zemljiščih s pare. št. 827/6,827/7,827/8, 1110/1, 1111,821/1,821/2,
821/3, 821/4, 821/5, 825/2, 825/4, 825/5, 825/6, 1073/2, 1074 in 1167/1, vse k.o. Blatna
Brezovica. Za vse posege v kulturno dediščino je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje
in soglasje ZVKDS OE Ljubljana. Na zemljiščih s pare. št. 825/5, 825/6 in 1073/2, vse k.o.
Blatna Brezovica, je za potrebe novogradnje potrebno opraviti predhodne arheološke
raziskave. Na zemljišču s pare. št. 1073/2, k. o. Blatna Brezovica, morajo arheološke
raziskave potekati v obliki arheološkega dokumentiranja ob gradnji. V primeru intaktnih

arheoloških ostalin bodo gradbena dela ustavljena in bo nato določen obseg in način
nadaljnjih arheoloških raziskav, ki morajo potekati po določilih 31 ., 33., 34. in 85. člena
ZVKD-1 . Za predvideni poseg na zemljiščih s pare. št. 825/5 in 825/6, obe k.o . Blatna
Brezovica, je pred gradnjo potrebno izvesti arheološka izkopavanja, ki morajo potekati v
skladu z določili 27. alineje 3., 31., 33., 34. in 85. člena ZVKD-1. Po določilu že citiranega 34.
člena mora arheološke raziskave zagotoviti investitor posega v prostor.;«.
5.

člen

Za zadnjo alinejo 8. člena Odloka PUP Bevke se doda nova alineja, ki se glasi : »varuje se
nezazidljiva zelena vrzel- varovalni gozd.«.
111. KONČNE DOLOČBE
6.

člen

Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
7.

člen

Spremembe in dopolnitve PUP V3 so dostopne na vpogled na
pristojnem za prostor.
8.
Ta odlok se objavi v Našem časopisu in
spletni strani Občine Vrhnika .

Občini

Vrhnika , na oddelku

člen

začne

veljati dan po objavi. Odlok se objavi tudi na
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