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Na podlagi 124. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2; Uradni list RS, št. 61/17) ter 47. člena 

Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo, 55/14 – popr. in 

17/18), Občina Medvode s tem 

 

 

JAVNIM NAZNANILOM 

obvešča javnost o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem 

prostorskem načrtu Občine Medvode (SD OPN OM) – kratek postopek 

 

 

1. 

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu 

Občine Medvode (Uradnem listu Republike Slovenije, št. 45/2018) po kratkem postopku, ki jih je 

pod št. projekta 5972_1 izdelal Ljubljanski urbanistični zavod d.d. v Ljubljani v januarju 2020 (v 

nadaljevanju: SD OPN OM). 

Po uveljavitvi OPN je bila v tekstualnem delu izvedbenega dela prostorskega akta ugotovljena 

napaka, ki je tehnične narave, zato je Občina pristopila k njeni odpravi po kratkem postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN. Spremembe in dopolnitve zajemajo uskladitev odloka z mnenjem 

nosilca urejanja Direkcijo RS za vode. 

 

2. 

Navedeni akt bo javno razgrnjen od 6.2.2020 do 20.2.2020, v prostorih Občine Medvode, v veliki 

sejni sobi, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode in bo na vpogled v poslovnem času 

občinske uprave. 

Gradivo in obrazložitev sta dosegljiva tudi na spletni strani občine www.medvode.si pod rubriko 

»Obvestila in objave«. 

 

3. 

V času javne razgrnitve lahko k navedenemu aktu podajo svoje pripombe ter predloge pravne in 

fizične osebe. Pripombe in predloge lahko vpišete v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pa 

jih posredujete pisno na naslov Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, ali 

po elektronski pošti obcina@medvode.si ali oddate v sprejemni pisarne Občine Medvode.   

Rok za oddajo pripomb in predlogov poteča zadnji dan javne razgrnitve, to je 20.2.2020. 

 

Ob oddaji pripomb in predlogov se bodo osebni podatki v skladu s 56. členom ZUreP-2 obdelovali le 

za namen uveljavitve razgrnjenega SD OPN OM ter ne bodo javno objavljeni in bodo varovani v 

skladu s splošno evropsko uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR), veljavnim zakonom o varstvu 

osebnih podatkov ter internimi akti Občine Medvode.  

http://www.medvode.si/
mailto:obcina@medvode.si
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4. 

Javno naznanilo se objavi na spletni strani Občine Medvode 

 

 

 

Številka: 350-7/2020-2 

Datum: 5.2.2020 Nejc Smole 

    župan 

 


