Objavljeno v Našem časopisu št. 366/09, dne 30. 11. 2009.
Na podlagi 61. in 4. odstavka 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št.
33/07, 70/08 ZVO-1B) in 22. člena Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 365/09) je
Občinski svet Občine Vrhnika na 25. seji dne 19.11.2009 sprejel

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

I. 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; v nadaljnjem
besedilu: Spremembe in dopolnitve PUP Bevke), ki se nanašajo na območje 4a/2 – NA
HRBTU.
2. člen
Spremembe in dopolnitve PUP Bevke se nanašajo na namembnost.
3. člen
Spremembe in dopolnitve Bevke vsebujejo:
I. Tekstualni del:
- odlok;
II. Grafični del:
- izsek iz plana: DKN list Vrhnika 28, M 1:5000,
- izsek iz PUP Bevke: prikaz meril in pogojev za poseg v prostor na preglednem
katastrskem načrtu, M 1:2500;
III. Priloge:
- izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta,
- prikaz stanja prostora,
- smernice in mnenja,
- obrazložitev in utemeljitev,
- povzetek za javnost,
- spis postopka.
II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
4. člen
V prvi alineji 8. člena Odloka se podpičje nadomesti s piko in doda sledeče besedilo:
»Izjemoma se dovoli pozidava zemljišč s parc. št. 827/6, 827/7, 827/8 k.o. Blatna Brezovica.
V postopku pridobitve gradbenega dovoljenja je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje
in soglasje ZVKDS OE Ljubljana.«.

III. KONČNE DOLOČBE
5. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
6. člen
Spremembe in dopolnitve Odloka so dostopne za vpogled na Občini Vrhnika, Oddelku za
prostor.
7. člen
Ta odlok se objavi v občinskem glasilu Naš časopis in začne veljati dan po objavi. Odlok se
objavi tudi na spletni strani Občine Vrhnika.

Številka: 3505-37/2007 (5-08)
Datum: 20.11.2009

ŽUPAN
OBČINE VRHNIKA
dr. Marjan Rihar l.r.
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