Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03-popravek,
58/03-ZZK-1) in 20. člena Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01) je
Občinski svet Občine Vrhnika na 26. seji, dne 15. 9. 2005 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu
za del območja urejanja V2S/2 Gabrče 2 na Vrhniki
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o zazidalnem načrtu za del območja urejanja
V2S/2 Gabrče 2 na Vrhniki ( Ur. l. RS, št. 278/2001).
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na delni zasip vrtače na zemljišču parc. št. 985 k.o.
Vrhnika.
2. člen
V 20. členu se spremeni prvi odstavek tako, da se glasi:
»Prepovedani so posegi na območju vrtač, ki se varujejo kot naravna dediščina, razen na
območju vrtače na parcelni številki 985 k.o. Vrhnika.«.
3. člen
V 20. členu se za prvim odstavkom doda tekst, ki se glasi:
»Vrtača na parceli št. 985 k.o. Vrhnika se zasipa do kote 340,0 m. Obravnavana vrtača ima
dno skoraj krožne oblike s premerom 15 m. Povprečen premer vrtače glede na nivo terena je
cca 50 m. Povprečna globina vrtače je cca 9,5 m. Dno vrtače je na koti 331,3 m najvišji rob je
na koti 343,0 m in najnižji na koti 339,0 m. Vrtača se bo zasipala predvsem z jalovinskim
materialom iz gradbenih izkopov in drugimi inertnimi materiali.
Področje mora biti po končanem zasipavanju sanirano, to je zatravljeno in oblikovano po
obliki vrtače.«.
4. člen
Spremembe in dopolnitve odloka so stalno na vpogled na občinskem oddelku, pristojnem za
urejanje prostora in na sedežu krajevne skupnosti.
5. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v občinskem glasilu Naš časopis.
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