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Na podlagi 112. in 119. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 54. 
člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 - uradno prečiščeno besedilo, 55/14 - 
popr., 17/18 in 97/20) župan Občine Medvode objavlja naslednje 

 

JAVNO NAZNANILO 
O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI 

 
 

osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah  
Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja PD 15/1 Žlebe 

 
 

I. 

Javno se razgrne osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem 
lokacijskem načrtu za območje urejanja PD 15/1 Žlebe. 
 
 

II. 

Veljavni Odlok se nanaša na območje z namensko rabo IG, kjer je dovoljena gradnja objektov 
za proizvodnjo pohištva in skladiščenja, gradnja nadstrešnic, spremljajočih zunanjih ureditev, 
gradnja stanovanjske hiše ter pomožnega objekta. gradnjo parc. št. 112/5, 112/6-del, 109/7, 
109/8, 108/10, 108/11, 108/4, 108/6, 108/9, vsa k.o. Golo Brdo. 
Spremembe in dopolnitve Odloka določajo izgradnjo prizidka k osnovnemu objektu in dveh 
nadstrešnic ter novogradnjo objekta za skladiščenje. 
 

III. 

Javna razgrnitev bo potekala v času 

od 22. 10. 2020 do 23. 11. 2020 

 

IV. 

Osnutek Odloka bo zaradi razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na 
območju Republike Slovenije z dne 18.10.2020 javno razgrnjen na spletni strani občine 
Medvode (www.medvode.si) ter ob predhodni najavi na telefonsko številko 01/361 95 12 ali 
na obcina@medvode.si v sprejemni pisarni Občine Medvode. 

Med javno razgrnitvijo bo v torek 3. 11. 2020 ob 16.00 uri organizirana javna obravnava  
preko videokonference, do katere bo dostop možen prek spletne povezave, ki bo najkasneje 
pol ure pred začetkom objavljena na spletni strani Občine Medvode (v novici o javni razgrnitvi). 
(https://www.medvode.si/objave/58) 

 

V. 
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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 pošljejo na Občino Medvode, občinska uprava, Cesta komandanta Staneta 12, 
1215 Medvode, s pripisom: »Pripombe na javno razgrnitev« ali podajo preko elektronske pošte 
na naslov obcina@medvode.si oziroma se jih poda ustno na javni obravnavi, ki bo potekala 
preko spletne povezave. 

Rok za pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve. 

 

VI. 

To javno naznanilo se objavi na spletni strani Občine Medvode. 

 

 

Št.: 350-11/2019-26  

Medvode, dne 19.10.2020 

 

 

        Nejc Smole 
                                                                  župan Občine Medvode 
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