
REPUBLIKA SLOVENIJA
UPRAVNA ENOTA LJUBLJANA

Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana T: 01 306 30 50
F: 01 306 32 02
E: ue.ljubljana@gov.si
www.upravneenote.gov.si/ljubljana/

1/2



Ministrstvo za javno upravo
vsem upravnim enotam
oglasna deska in e-portal
Občina Medvode
Občina Brezovica
Občina Škofljica
Občina Dobrova – Polhov Gradec
Občina Ig
Občina Velike Lašče

Številka: 007-4/2019 - 9
Datum: 11. 6. 2019

Zadeva: Obvestilo o spremembi uradnih ur krajevnih uradov v času dopustov

Obveščamo vas, da bo v času letnih dopustov, v obdobju od 24. 6. 2019 do 31. 8. 2019, spremenjen 
razpored uradnih ur na krajevnih uradih Upravne enote Ljubljana in sicer bodo uradne ure:

na Krajevnem uradu Medvode:
- v ponedeljek od 8.00 do 15.00 ure,
- v sredo od 8.00 do 17.00 ure,
- v petek od 8.00 do 13.00 ure,

na Krajevnem uradu Notranje Gorice:
- v torek od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure.

Na Krajevnem uradu Škofljica, Krajevnem uradu Dobrova, Krajevnem uradu Ig in na Krajevnem uradu 
Velike Lašče v navedenem obdobju ne bo uradnih ur.

Vse upravne storitve, ki se opravljajo na krajevnih uradih, kjer ne bo uradnih ur, bodo zagotovljene na 
Upravni enoti Ljubljana, Sektor za upravne notranje zadeve, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana v času 
uradnih ur:
- v ponedeljek od 8.00 do 18.00 ure,
- v torek od 8.00 do 18.00 ure,
- v sredo od 8.00 do 19.00 ure, 
- v četrtek od 8.00 do 18.00 ure in
- v petek od 8.00 do 14.00 ure.

S spoštovanjem.

Po pooblastilu
Saška Tivadar, univ. dipl. prav. Ernest Mencigar
vodja sektorja vodja službe za ravnanje 

z dokumentarnim gradivom
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 Vročiti:
- Ministrstvo za javno upravo, gp.mju@gov.si – po e-pošti,
- vsem upravnim enotam – po e-pošti,
- oglasna deska in e-portal
- Občina Medvode, obcina@medvode.si – po e-pošti,
- Občina Brezovica, info@brezovica.si – po e-pošti,
- Občina Škofljica, obcina@obcina.skofljica.si – po e-pošti,
- Občina Dobrova – Polhov Gradec, info@dobrova-polhovgradec.si – po e-pošti,
- Občina Ig, info@obcina-ig.si – po e-pošti,
- Občina Velike Lašče, obcina.velike-lasce@siol.net – po elektronski pošti
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