
  

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, 

11/2019) je župan Občine Radlje ob Dravi sprejel:  

S  K  L E  P 

o javni razgrnitvi  dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah  

občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja MS4 v naselju Radlje 

ob Dravi  

1. člen 

Javno se razgrne dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah 

občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja MS 4  v naselju Radlje 

ob Dravi, ki ga je zdelal ZUM d.o.o., Grajska ulica 7, 2000 Maribor - v nadaljevanju SD 

OPPN za del območja MS 4. 

 

2. člen 

Dopolnjen osnutek SD OPPN  za del območja MS4 bo,  od 27.7.2021do  vključno 26.8. 

2021 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 urejanja zajema zemljišča oz dele zemljišč s parcelnimi številkami 773/1, 

774/1, 775/1,776/1 in 783/1 vse k.o. 804 Radlje ob Dravi. V občinskem prostorskem 

načrtu je območje označeno z oznako EUP RA36 – površine za druge centralne 

dejavnosti CD. Na območju se načrtuje gradnja dveh manjših stavb z bivalnimi 

enotami za odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju, namesto ene. Na 

severnem in zahodnem delu območja se umesti še manjše otroško igrišče in 

parkirišče za osebne avtomobile.  

 

4. člen 

Javna obravnava dokumenta bo v sredo 11. 8. 2021, 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- 0007/2021/30-07 

Radlje ob Dravi: dne 27. 7. 2021 

 

                                                                                                            Župan  

                                                                                               Občine Radlje ob Dravi 

                                                                                         mag. Alan Bukovnik 

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

