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

OBČINA VRHNIKA
ŽUPAN

Na podlagi 57. člena in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur.l. RS, št. 33/07) ter
33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur.l. RS, št. 99/99, 39/00, 36/01, 77/06) sprejme župan
Občine Vrhnika
SKLEP
o spremembah in dopolnitvah sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 Vrhnika-Verd (za območje
urejanja V2S/2, morfološka enota V2S/22a/3)
1. člen
V 2. členu se črta drugi odstavek. Tretji odstavek postane drugi odstavek.
2. člen
V novem 2. odstavku 2. člena se črta besedilo »(enostanovanjske in večstanovanjske
stavbe)«, »Jože Berginc, Verd 14, 1360 Vrhnika« ter »z dne 2. april 2007«. Besedilo se
dopolni tako, da se glasi: »Občina Vrhnika začne postopek priprave sprememb in dopolnitev
PUP na podlagi pobude, ki je bila sprejeta na 3. seji Odbora za urejanje prostora ter varstvo
naravne in kulturne dediščine 10. aprila 2007 ter na podlagi dopolnjene pobude, ki je bila
obravnavana na 10. seji Odbora za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne
dediščine 17. 2. 2007. Obrazloženo in dokumentirano pobudo št. 3505-12/2007 z dne 2. april
2007 za zasip vrtač zaradi gradnje stanovanjskih objektov sta podala: Vinko Sluga, Pot k
Trojici 4, 1360 Vrhnika in Jože Štirn, Betajnova 2, 1360 Vrhnika. »
3. člen
V 3. členu v prvem odstavku se črta navedba: »1007/1«. Besedilo prvega odstavka se po
novem glasi: »Območje sprememb in dopolnitev PUP obsega zemljišča parcelnih številk:
1000/1 in 1820/1 k.o. Vrhnika, ki so opredeljena v morfološki enoti 2a/3 – območje urejanja
V2S/2.«
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah občinskega glasila Naš
časopis, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Vrhnika.
Št: 3505 – 12/2007
Vrhnika, dne 17. 9. 2008

Župan
Občine Vrhnika
dr. Marjan RIHAR

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

