
 
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 

OBČINA VRHNIKA
OBČINSKA UPRAVA

 
 
Številka: 350-2/2008 
Datum: 18. 9. 2019 
 
 
Na podlagi 19. člena Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1, Uradni list RS, 
št. 77/17, 33/19) in v sodelovanju z Geodetsko upravo Republike Slovenije, Občina Vrhnika 
javno naznanja  

 
JAVNO RAZGRNITEV in JAVNO PREDSTAVITEV 

Predloga modelov vrednotenja nepremičnin na območju občine Vrhnika 
 
 
Javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin na območju občine Vrhnika bo 
potekala v času od 1. 10. 2019 do vključno 31. 10. 2019.  
 
Predlog modelov vrednotenja nepremičnin si je možno ogledati na: 

- Spletni strani: https://www.mvn.e-prostor.gov.si/; 
- Občini Vrhnika, Oddelek za prostor, Cankarjev trg 11, Vrhnika, 1. nadstropje, v: 

- ponedeljek: od 10.00 do 13.00 ure,  
- sredo: od 14.00 do 17.00 ure,  
- petek: od 10.00 do 12.00 ure. 

 
Javno predstavitev predloga modelov vrednotenja bo izvedla Geodetska uprava Republike 
Slovenije na območjih Območnih geodetskih uprav za več občin skupaj. Za območje 
Geodetske uprave Ljubljana, kamor spada tudi občina Vrhnika, bo javna predstavitev v: 

- četrtek 17. oktobra 2019, od 10.00 do 13.00 ure v prostorih občine Litija, Jerebova ulica 
14, Litija in 

- petek 18. oktobra 2019, od 10.00 do 13.00 ure v prostorih Ministrstva za kulturo, 
Maistrova 10, Ljubljana. 

 
Pripombe in predloge na predlog modelov vrednotenja nepremičnin lahko podajo lastniki, 
katerih nepremičnine spadajo v območje občine Vrhnika. Pripombe in predlogi se zbirajo od 1. 
10. 2019 do vključno 15. 11. 2019. 
 
V kolikor se pripomba nanaša na vrednostne cone ali vrednostne ravni, se pripomba pošlje na 
Občino Vrhnika: 

- kot zapis v knjigo pripomb v času uradnih ur na mestu javne razgrnitve: Občina Vrhnika, 
Oddelek za prostor, Cankarjev trg 11, Vrhnika, 1. nadstropje, 

- po pošti na naslov: Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, 
- po elektronski pošti na naslov: prostor.obcina@vrhnika.si. 

 
Ostale pripombe se pošlje na Geodetsko upravo Republike Slovenije: 

- naslov:  Geodetska uprava RS, Vrednotenje, Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana, 
- e-naslov: vrednotenje@gov.si. 

 
 

Župan 
                                                                                                                        Občine Vrhnika 
                                                                                                                        Daniel Cukjati, l.r. 

 

 

ODDELEK ZA PROSTOR 
Tržaška cesta 1,1360 VRHNIKA 
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