Na podlagi 46., 57., 61.a in 61.b člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št.: 33/07,
70/08, 108/09, 106/10, 57/2012, 109/12, US 76/14, ZUUJFO 14/15) in xx. člena Statuta Občine
Gorenja vas- Poljane (UVG št. 22/99, Uradni list RS, št.: 80/01) je Občinski svet občine Gorenja vas na
xxx redni seji dne xxxxx sprejel:

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del
območja urejanja GRV 20-4 Gorenja vas

1. člen
V 9. členu Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja GRV 20-4
Gorenja vas (Ur. l. RS, št. 21/14) se v poglavju 1. Prostorske enote v alineji Prostorska enota PE2 na
koncu doda besedilo »ter lekarni«.
V 9. členu se v poglavju 2. Zazidalna zasnova na koncu besedila pri podnaslovu Prostorska enota PE2
doda stavek »Za potrebe lekarne je dopustna rekonstrukcija in prizidava.«
2. člen
V 11. členu se na koncu poglavja Prostorska enota PE2 doda nov odstavek, ki se glasi: »Za potrebe
lekarne se izvede rekonstrukcija znotraj zdravstvenega doma in prizidava na južni strani objekta ob
obstoječem servisnem vhodu lekarne ter vetrolov na vzhodni strani pri novem vhodu lekarne s
pripadajočo zunanjo ureditvijo. Ureditev velja do izgradnje doma za starejše občane.«
3. člen
V 15. členu se na koncu poglavja Prostorska enota PE2 doda nov odstavek, ki se glasi: »Za potrebe
lekarne so dopustni posegi na obstoječem objektu, in sicer rekonstrukcija, tlorisni gabarit prizidka na
J strani: 5,80 m x 8,60 m, višinski gabarit: ena etaža, streha: enokapna z nadstreškom nad vhodom,
tlorisni gabarit 1,60 m x 7,70 m, vetrolov na V strani pri novem vhodu v lekarno, tlorisni gabarit: 3,40
m x 1,50 m višinski gabarit: ena etaža, streha: enokapna s pripadajočo zunanjo ureditvijo.«
4. Člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
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