
 
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
ŽUPAN

 
 
Številka: 3505-4/2017 (5-08) 
Datum:   19. 8. 2020 
 
 
 
Na podlagi 119. in 112. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-2 (Ur. l. RS, št. 61/17) 
župan Občine Vrhnika javno naznanja  
 
 
 

JAVNO RAZGRNITEV IN JAVNO OBRAVNAVO  
 

dopolnjenega osnutka in okoljskega poročila 
Občinskega podrobnega prostorskega načrta za zadrževalnik na Beli  

 
 
 
1. PREDMET OPPN 
 
Predmet OPPN je gradnja zadrževalnika na Beli, ki bo zagotavljal poplavno varnost 
zahodnega dela naselja Vrhnika. 
 
 
2. JAVNA RAZGRNITEV 
 
Javna razgrnitev bo potekala v času od 8. 9. do vključno 8. 10. 2020.  
 
Dopolnjen osnutek OPPN in okoljsko poročilo bosta v tem času na vpogled: 

• v prostorih Občine Vrhnika, Oddelka za prostor, Cankarjev trg 11, Vrhnika, 

• v prostorih KS Vrhnika - Vas, Tržaška cesta 11, Vrhnika, 

• na spletni strani Občine Vrhnika, www.vrhnika.si, zavihek: Prostorski akti v pripravi. 
 
 
3. JAVNA OBRAVNAVA 
 
Javna obravnava bo potekala v ponedeljek, 28. 9. 2020, ob 17. uri v Cankarjevem domu, 
Tržaška cesta 25, Vrhnika. 
 
Na podlagi Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki 
Sloveniji (Ur. l. RS, št. 92/20, 96/20) je potrebna predhodna prijava udeležbe na javni 
obravnavi do 27. 9. 2020 na e-naslov prostor.obcina@vrhnika.si ali telefon (01) 755 54 39.  
Prijava mora vsebovati ime in priimek, naslov stalnega prebivališča in kontaktno telefonsko 
številko. 
V primeru večjega števila prijavljenih udeležencev (več kot 50) bo organizirana dodatna 
javna obravnava dne 1. 10. 2020, ob 17. uri v Cankarjevem domu, Tržaška cesta 25, 
Vrhnika. 
 
 
4. MNENJA IN PRIPOMBE JAVNOSTI 
 
V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjeni 
osnutek OPPN in okoljsko poročilo.  
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Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno na mestu javne razgrnitve kot zapis v Knjigo 
pripomb in predlogov ali se posredujejo po pošti na naslov Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 
1360 Vrhnika ali na elektronski naslov: prostor.obcina@vrhnika.si. 
 
 
 
 ŽUPAN 
 Občine Vrhnika 
 Daniel Cukjati, l.r. 
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