Objavljeno v »Našem časopisu« št.: 354 z dne 27.10.2008
Na podlagi Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00, 36/01, 77/06), Poslovnika o
delu Občinskega sveta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 18/00, 57/01, 77/05) in Zakona o
prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Vrhnika na 16. seji,
dne 16. 10. 2008, sprejel

OBVEZNO RAZLAGO 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

1. člen
Ta obvezna razlaga opredeljuje pojem »lokacijske smernice«, ki se uporablja v sledečih
odlokih:
- Odlok 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; v nadaljnjem besedilu: PUP
V1),
- Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto V2 Vrhnika – Verd (Ur. l. RS,
št. 1/95, 63/00, Naš časopis, št. 270/01, 271/01, 314/05, Ur. l. RS, št. 43/05, Naš
časopis, št. 330/06; v nadaljnjem besedilu: PUP V2),
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V3 Vrhnika - Sinja Gorica (Ur.
l. RS, št. 2/95, Naš časopis, št. 319/05, Ur. l. RS, št. 77/06, Naš časopis, št. 330/06; v
nadaljnjem besedilu: PUP V3),
- Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L1 Drenov Grič (Ur. l. RS,
št. 4/95, 43/05, Naš časopis, št. 271/01, 303/04, 314/05; v nadaljnjem besedilu: PUP
L1).
2. člen
Določilo 6. člena PUP V1, ki se glasi: »Za območje je predvidena izdelava lokacijskih
smernic. Pred izdelavo omenjenega dokumenta pozidava ni možna. K izdelanemu
dokumentu morajo izdati soglasje zakonsko določeni soglasodajalci.«, se razlaga na sledeči
način: »Območje se ureja z občinskim podrobnim prostorskim načrtom (v nadaljnjem
besedilu: OPPN). Pred izdelavo OPPN so možni posegi na podlagi 5. člena Odloka o
splošnih merilih in pogojih prostorsko ureditvenih pogojev za Občino Vrhnika (Ur. l. RS, št.
6/99, NČ, št. 292/03, 323/06-obv. razl., 349/08-obv. razl.).«.
3. člen
Določilo 9. člena PUP V1, ki se glasi: »Za območje je predvidena izdelava lokacijskih
smernic, pred sprejetjem omenjenega dokumenta pozidava ni možna. K izdelanem
dokumentu morajo dati soglasja zakonsko določeni soglasodajalci, prizadeti sosedi in
krajevna skupnost.«, se razlaga na sledeči način: »Območje se ureja z občinskim podrobnim
prostorskim načrtom (v nadaljnjem besedilu: OPPN). Pred izdelavo OPPN so možni posegi
na podlagi 5. člena Odloka o splošnih merilih in pogojih prostorsko ureditvenih pogojev za
Občino Vrhnika (Ur. l. RS, št. 6/99, NČ, št. 292/03, 323/06-obv. razl., 349/08-obv. razl.).«.

4. člen
Določilo 8. člena PUP V2, ki se glasi: »Za območje je predvidena izdelava lokacijskih
smernic. Pred izdelavo omenjenega dokumenta pozidava ni možna. K izdelanem dokumentu
morajo izdati soglasje zakonsko določeni soglasodajalci.«, se razlaga na sledeči način:
»Območje se ureja z občinskim podrobnim prostorskim načrtom (v nadaljnjem besedilu:
OPPN). Pred izdelavo OPPN so možni posegi na podlagi 5. člena Odloka o splošnih merilih
in pogojih prostorsko ureditvenih pogojev za Občino Vrhnika (Ur. l. RS, št. 6/99, NČ, št.
292/03, 323/06-obv. razl., 349/08-obv. razl.).«.
5. člen
Določilo 8. člena PUP V2, ki se glasi: »Posegi ne smejo ovirati izdelave in izvedbe
predvidenih lokacijskih smernic.«, se razlaga na sledeči način: »Posegi ne smejo ovirati
izdelave in izvedbe predvidenega občinskega podrobnega prostorskega načrta.«.
6. člen
Določilo 16. člena PUP V3, ki se glasi: »Posegi morajo biti v skladu z lokacijskimi
smernicami.«, se razlaga na sledeči način: »Območje se ureja z občinskim podrobnim
prostorskim načrtom (v nadaljnjem besedilu: OPPN). Pred izdelavo OPPN so možni posegi
na podlagi 5. člena Odloka o splošnih merilih in pogojih prostorsko ureditvenih pogojev za
Občino Vrhnika (Ur. l. RS, št. 6/99, NČ, št. 292/03, 323/06-obv. razl., 349/08-obv. razl.).«.
7. člen
Določilo 19. člena PUP V3, ki se glasi: »Za območje je predvidena izdelava lokacijskih
smernic. Pred izdelavo omenjenega dokumenta pozidava ni možna. K izdelanem dokumentu
morajo izdati soglasje zakonsko določeni soglasodajalci.«, se razlaga na sledeči način:
»Območje se ureja z občinskim podrobnim prostorskim načrtom (v nadaljnjem besedilu:
OPPN). Pred izdelavo OPPN so možni posegi na podlagi 5. člena Odloka o splošnih merilih
in pogojih prostorsko ureditvenih pogojev za Občino Vrhnika (Ur. l. RS, št. 6/99, NČ, št.
292/03, 323/06-obv. razl., 349/08-obv. razl.).«.
8. člen
Določilo 10. člena PUP L1, ki se glasi: »Za območje je predvidena izdelava lokacijskih
smernic. Pred izdelavo omenjenega dokumenta pozidava ni možna. K izdelanemu
dokumentu morajo izdati soglasja zakonsko določeni soglasodajalci.«, se razlaga na sledeči
način: »Območje se ureja z občinskim podrobnim prostorskim načrtom (v nadaljnjem
besedilu: OPPN). Pred izdelavo OPPN so možni posegi na podlagi 5. člena Odloka o
splošnih merilih in pogojih prostorsko ureditvenih pogojev za Občino Vrhnika (Ur. l. RS, št.
6/99, NČ, št. 292/03, 323/06-obv. razl., 349/08-obv. razl.; v nadaljnjem besedilu: Splošni
PUP).«.
9. člen
Določilo 11. člena PUP L1, ki se glasi: »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
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skupnost.«, se razlaga na sledeči način: »Območje se ureja z občinskim podrobnim
prostorskim načrtom (v nadaljnjem besedilu: OPPN). Pred izdelavo OPPN so možni posegi
na podlagi 5. člena Odloka o splošnih merilih in pogojih prostorsko ureditvenih pogojev za
Občino Vrhnika (Ur. l. RS, št. 6/99, NČ, št. 292/03, 323/06-obv. razl., 349/08-obv. razl.; v
nadaljnjem besedilu: Splošni PUP).«.
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.
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