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3. 

Na podlagi 273. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/17), 
50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07 
in spremembe) ter 31. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 
188/14) je župan Občine Radovljica sprejel

JAVNO NAZNANILO 
o javni razgrnitvi in javni obravnavi

prvih sprememb in dopolnitev Občinskega lokacijskega  
načrta za Centralno čistilno napravo (severni del) 

1. 
Javno se razgrne dopolnjen osnutek prvih sprememb in dopolnitev Ob-
činskega lokacijskega načrta za centralno čistilno napravo (severni del). 
Območje zajema naslednje parc. št. oziroma njihove dele: 
766/4, 766/5, 767/3, 767/4, 770/3, 770/4, 771/3, 771/4, 774/1, 
775/1, vse k.o. Predtrg. (podatki GURS julij 2018).

2. 
Javna razgrnitev traja od 7. septembra 2018 do vključno 8. oktobra 2018. 

3. 
Dopolnjen osnutek bo razgrnjen v prostorih Občine Radovljica, Gorenj-
ska 19, 4240 Radovljica in v prostorih Krajevne skupnosti Radovljica, 
Prešernova 2b, 4240 Radovljica v času uradnih ur ter na uradni spletni 
strani Občine Radovljica (http://www.radovljica.si).

4. 
Javna obravnava dopolnjenega osnutka bo v četrtek, 13. septembra 
2018, ob 17. uri v prostorih Občine Radovljica, Gorenjska 19, 4240 
Radovljica.

5. 
V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjen dopolnjen osnu-
tek dajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in 
posamezniki. Pripombe in predloge se lahko poda pisno ali ustno na 
javni obravnavi, na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in 
predlogov, posreduje pisno na naslov Občine Radovljica, Gorenjska 
cesta 19, 4240 Radovljica ali pošlje na elektronski naslov: obcina.rado-
vljica@radovljica.si (kot zadeva vnesti ključne besede: »1sd OLN CČN 
sever). Rok za posredovanje pripomb poteče z zadnjim dnem javne 
razgrnitve.

6. 
To javno naznanilo začne veljati z dnem objave v Deželnih novicah, glasilu 
Občine Radovljica – Uradne objave. 
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