
 
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 
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Številka: 3505-6/2020 (5-08) 
Datum:   17. 8. 2020 
 
 
Na podlagi 124. oz. 125. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-2 (Ur. l. RS, št. 61/17) 
župan Občine Vrhnika javno naznanja  
 
 

JAVNO RAZGRNITEV IN JAVNO OBRAVNAVO  
 

predloga sprememb in dopolnitev  
Odloka o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo ceste pod Hruševco 

 
 
1. PREDMET SPREMEMB IN DOPOLNITEV LOKACIJSKEGA NAČRTA 
 
Predmet sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta (v nadaljnjem besedilu: SD LN) je 
dopolnitev določil, na način, da je na zemljiščih severno od Ceste pod Hruševco, v enoti 
urejanja prostora VR_1324, dopustna gradnja stanovanjskih objektov po pogojih Odloka o 
Občinskem prostorskem načrtu Občine Vrhnika. 
 
Postopek SD LN se izvaja na podlagi 124. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 
61/17) kot kratek postopek iz razloga odprave očitnih pisnih, računskih in tehničnih napak v 
tekstualnem ali grafičnem delu prostorskega akta ter odpravo pomanjkljivosti glede njegove 
oblike. 
 
 
2. JAVNA RAZGRNITEV 
 
Javna razgrnitev bo potekala v času od 8. 9. do vključno 23. 9. 2020.  
 
Predlog SD LN je v tem času na vpogled: 

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

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

• na spletni strani Občine Vrhnika, www.vrhnika.si, zavihek: Prostorski akti v pripravi. 
 
 
3. MNENJA IN PRIPOMBE JAVNOSTI 
 
V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na predlog SD LN.  
 
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. 
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