
  

Na podlagi 112.člena  v povezavi s 119. členom Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, 

št. 61/17) in 16. člena Statuta Občine Radlje ob Dravi (MUV štev. 28/2016, 35/2017) je 

župan Občine Radlje ob Dravi sprejel  

S  K  L E  P 

O javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka SDLN za območje centralnih dejavnosti na 

severozahodnem delu obvoznice Radlje ob Dravi  

 

1. člen 

Javno se razgrne dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o 

lokacijskem načrtu za območje centralnih dejavnostih na severozahodnem delu 

obvoznice Radlje ob Dravi (izdelal URBI d.o.o., Oblikovanje prostora Trnovski pristan 2, 

1000 Ljubljana, št. naloge 1808/2018, v nadaljevanju SDLN ). 

 

2. člen 

Dopolnjen osnutek SDLN za  območje centralnih dejavnostih na severozahodnem 

delu obvoznice Radlje ob Dravi bo, od 24. 8. 2018 do vključno 24. 9. 2018, javno 

razgrnjen v prostorih sejne sobe Občine Radlje ob Dravi, soba 313/III,  Mariborska c. 

7, Radlje ob Dravi. Na vpogled bo v času uradnih ur občinske uprave. 

 

3. člen 

Območje obdelave dopolnjenega  osnutka SDLN  za območje centralnih 

dejavnostih na severozahodnem delu obvoznice Radlje ob Dravi zajema parc. št. 

118/4, 118/2, 118/3, 118/5 in 118/7 vse k.o. Radlje ob Dravi  in parc. številka 19/2, 18/2, 

715/2, 29/4 vse k.o. Dobrava.  V občinskem prostorskem načrtu je območje 

označeno z oznako EUP RA 13. 

4. člen 

Javna obravnava dokumenta bo v sredo 5. 9. 2018, ob 16. uri, v prostorih sejne sobe 

313/III Občine Radlje ob Dravi. 

5. člen 

V času javne razgrnitve lahko zainteresirana javnost pripombe in predloge k 

razgrnjenemu dokumentu posreduje pisno na naslov Občine Radlje ob Dravi, na 

elektronski naslov: (http://www.obcina-radlje.si).,  jih vpiše v knjigo pripomb na kraju 

razgrnitve ali jih poda ustno na zapisnik v okviru javne obravnave. Rok za oddajo 

pripomb poteče z zadnjim dnem razgrnitve ob 13.00 uri ne glede na način dostave. 

 

6. člen 

Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja in se objavi na krajevno običajen način  in na 

spletni strani http://www.obcina-radlje.si). 

 

 

Številka: 35001-0001/2018-07 

Radlje ob Dravi: 16.8.2018 

                                                                                                          Župan  

                                                                                                 Občine Radlje ob Dravi 

                                                                                         mag. Alan Bukovnik 
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