
 1 

Na podlagi 50. in 53. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list 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 in 14/15 – ZUUJFO) in 54. člena Statuta Občine Medvode 
(Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo, 55/14 –popr.) župan Občine Medvode 
objavlja naslednje 

 

 

JAVNO NAZNANILO 
O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI 

 

osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za 

območje urejanja ŠS 10/13 Brezovec 

 
I. 

Javno se razgrne Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu 
za območje urejanja ŠS 10/13 Brezovec. 
 
 

II. 

Sprememba osnutka Odloka se nanaša na gradnjo na zemljiščih parc. št. 1023/164 in 1023/179 
k.o. Smlednik in sicer na spremenjeno lokacijo dovoza na gradbeno parcelo ter oblikovanje 
objekta. 

 

III. 

 

Javna razgrnitev bo trajala v času 

od 9. 3. 2018 do 23. 3. 2018 

 

IV. 

Osnutek Odloka bo javno razgrnjen v sejni sobi Občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 
12, 1215 Medvode v delovnem času občinske uprave, na sedežu KS Smlednik, Smlednik 4b, 
1216 Smlednik ter na spletni strani občine Medvode (www.medvode.si).  

Med javno razgrnitvijo bo v sredo 21.3.2018 ob 16.30 uri organizirana javna obravnava v 
sejni sobi Občine Medvode (pritličje), Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode. 

 

V. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-1761
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3026
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4305
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2042
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2413
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2414
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-4323
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3190
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.medvode.si/
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V času javne razgrnitve in javne obravnave lahko na razgrnjen osnutek dajo pripombe in 
predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predloge k osnutku 
odloka se lahko vpišejo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve v delovnem času občinske 
uprave in KS Smlednik ali pošljejo na Občino Medvode, občinska uprava, Cesta komandanta 
Staneta 12, 1215 Medvode, s pripisom: »Pripombe na javno razgrnitev«. Pripombe se lahko 
pošljejo tudi po elektronski pošti na naslov obcina@medvode.si oziroma se jih poda ustno na 
javni obravnavi. 

Rok za pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve. 

 

VI. 

To javno naznanilo se objavi na spletni strani Občine Medvode in na kabelski TV Medvode. 

 

 

Št.: 350-26/2000-37  

Medvode, dne 6.3.2018 

 

 

             Nejc Smole 
                                                              župan Občine Medvode 

 
 

 

mailto:obcina@medvode.si

