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1.

Na podlagi 50. in 97. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. 
RS, št. 33/07 in spremembe) ter 31. člena Statuta Občine Radovljica 
(DN UO, št. 188/2014) je župan Občine Radovljica sprejel

JAVNO NAZNANILO 
o dopolnilni javni razgrnitvi in javni obravnavi tretjih 

sprememb in dopolnitev 
Prostorskega reda občine Radovljica 

1. 

Javno se razgrne predlog tretjih sprememb in dopolnitev Prostorske-
ga reda občine Radovljica (v nadaljevanju: sd3 PRO Radovljica). Od 
14. aprila 2016 do 25. maja 2016 je potekala javna razgrnitev dopol-
njenega osnutka sd3 PRO Radovljica, v kateri so bile razgrnjene 
spremembe in dopolnitve na celotnem območju občine Radovljica. 
Na podlagi prejetega drugega mnenja Ministrstva za okolje in prostor, 
Direktorata za prostor, graditev in stanovanja se izvede dopolnilna 
javna razgrnitev za naslednja zemljišča:  
- k.o. Begunje: parc. št. 506, 509/2, 509/4, 1843/1, 1843/2;
- k.o. Hraše: parc. št. 1347/3,  1347/6;
- k.o. Radovljica: parc. št. 713/2, 714/3;
- k.o. Predtrg; parc. št. 177/9; 
- k.o. Dobrava pri Kropi: parc. št. 474/4, 1074/3, 1085.

2. 

Dopolnilna javna razgrnitev traja od 28. julija 2017 do 28. avgusta 
2017. 

3. 

Gradivo bo razgrnjeno v prostorih Občine Radovljica, Gorenjska ce-
sta 19, 4240 Radovljica v času uradnih ur ter na uradni spletni strani 
Občine Radovljica (www.radovljica.si).

4. 

Javna obravnava bo v sredo, 23. avgusta 2017 ob 16.00 uri v prosto-
rih Občine Radovljica.

5. 

V času dopolnilne javne razgrnitve in obravnave ima zainteresirana 
javnost pravico dajati pripombe in predloge na spremembe, ki so 
predmet dopolnilne javne razgrnitve. Pripombe in predloge se lahko 
poda pisno ali ustno na javni obravnavi, na mestu javne razgrnitve kot 
zapis v knjigo pripomb in predlogov, posreduje pisno na naslov Obči-
ne Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica ali pošlje na 
elektronski naslov: obcina.radovljica@radovljica.si (kot zadeva vnesti 
ključne besede: “dopolnilna sd3 PRO”). Rok za posredovanje pri-
pomb poteče z zadnjim dnem javne razgrnitve.

6. 

Javno naznanilo se objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine  
Radovljica – Uradne objave in na spletni strani občine Radovljica 
(www.radovljica.si). 
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