
 
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: 350-05-10/2004 (5-08) 
Datum:   11. 2. 2021 
 
 
Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt (Ur. l. RS, št. 33/07, 
70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 
109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) župan Občine Vrhnika javno 
naznanja  
 
 

JAVNO RAZGRNITEV IN JAVNO OBRAVNAVO  
 

dopolnjenega osnutka in okoljskega poročila 
Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja  

I. faze Industrijske cone v Sinji Gorici 
 
 
1. PREDMET OPPN 
 
Predmet OPPN je ureditev industrijske cone Sinja Gorica na delu enote urejanja prostora 
VR_1452. Območje obsega obstoječe proizvodne objekte Vidmar ter še nepozidano 
območje severozahodno ob bivši železniški progi Brezovica – Ljubljana do potoka 
Podlipščica. 
 
 
2. JAVNA RAZGRNITEV 
 
Javna razgrnitev bo potekala v času od 8. 3. do vključno 6. 4. 2021.  
 
Dopolnjen osnutek OPPN in okoljsko poročilo bosta v tem času na vpogled: 

- v prostorih Občine Vrhnika, Oddelka za prostor, Cankarjev trg 11, Vrhnika (potrebna je 
predhodna najava na tel. št. (01) 755 54 39), 

- na spletni strani Občine Vrhnika www.vrhnika.si pod zavihkom: Prostorski akti v 
pripravi / točka 4. OPPN za del območja I. faze Industrijske cone v Sinji Gorici / 
Gradivo za javno razgrnitev. 

 
 
3. JAVNA OBRAVNAVA 
 
Javna obravnava za največ 25 udeležencev bo 17. 3. 2021, z začetkom ob 17. uri.  
V primeru večjega števila prijav bo dodatna javna obravnava 17. 3. 2021, z začetkom ob 19. 
uri. 
 
Zaradi preprečevanja širjenja COVID-19 in splošne prepovedi zbiranja bo javna obravnava 
potekala preko ZOOM videokonference.  
 
Za udeležbo je potrebna predhodna prijava do 15. 3. 2021, na elektronski naslov 
prostor.obcina@vrhnika.si. Prijava mora vsebovati ime in priimek ter naslov stalnega 
prebivališča. 
 
 
 
 

 
 

Tržaška cesta 1,1360 VRHNIKA 
tel.: 01/7555-412, fax: 01/7505-158 
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4. PRIPOMBE IN PREDLOGI JAVNOSTI 
 
V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjeno 
gradivo.  
 
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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