Tržaška cesta 1,1360 VRHNIKA
tel.: 01/7555-412, fax: 01/7505-158
e-pošta: zupan.obcina@vrhnika.si

OBČINA VRHNIKA
ŽUPAN

Na podlagi tretjega odstavka 37. člena Zakona prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št.
33/07 in 70/08 ZVO-1B) sprejme župan Občine Vrhnika po predhodnem soglasju ministra,
pristojnega za prostor, št. 35008-8/2006-RR, z dne 21. 10. 2008
Sklep o dopolnitvi
Sklepa o začetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika
1. člen
Na koncu prve točke 1. člena se doda besedilo, ki se glasi: »V občinskem prostorskem
načrtu Občine Vrhnika (v nadaljevanju: OPN) se načrtuje tudi prostorska ureditev skupnega
pomena (v nadaljevanju: PUSP) za priključek na avtocesto pri Sinji Gorici, ki skladno z
Uredbo o vrstah prostorskih ureditev državnega pomena (Uradni list RS, št. 95/07) sodi med
prostorske ureditve državnega pomena na področju cestne infrastrukture. Priključek na
avtocesto je potreben zaradi navezovanja predvidene izgradnje obvoznice mimo Vrhnike
med Sinjo Gorico na vzhodu in Vrhniškim klancem na zahodu.«.
2. člen
Na koncu 2. člena se doda nova četrta točka, ki se glasi: »4) Strokovna rešitev za PUSP se
pridobi v postopku izdelave OPN za Občino Vrhnika, kjer se preverijo vsa do sedaj izdelana
strokovna gradiva oziroma poiščejo nove, bolj ustrezne variante.«.
3. člen
V 3. členu se kratica »OPPN« v nazivu člena in v prvem stavku prve točke nadomesti s
kratico »OPN«.
4. člen
Na koncu prve točke 3. člena se doda besedilo, ki se glasi: »Občina Vrhnika sproti seznanja
ministrstvo, pristojno za prostor, s pripravljenimi gradivi v delu, ki obravnavajo PUSP,
vključno z gradivom za javno razgrnitev in s stališči do pripomb in predlogov z javne
razgrnitve.«.
5. člen
Na koncu druge točke 3. člena se doda besedilo, ki se glasi: »Javno naznanilo se objavi tudi
v Uradnem listu RS.«.
6. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS ter začne veljati naslednji dan po objavi. Objavi se tudi
v uradnem glasilu Naš časopis in na spletni strani Občine Vrhnika ter z njim seznani
Ministrstvo za okolje in prostor ter sosednje občine.
Številka: 3500-22/2006 (5-08)
Vrhnika, dne 28. 10. 2008

Župan
Občine Vrhnika
dr. Marjan Rihar l.r.

Občina Vrhnika je bila ob 15. obletnici osamosvojitve za izjemne zasluge pri uveljavljanju in obrambi
samostojnosti ter suverenosti naše države odlikovana z zlatim častnim znakom svobode Republike Slovenije

