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Dopolnitev 7. člena  odloka o občinskem lokacijskem 

načrtu za del območja MS v naselju Radlje ob Dravi  

(MUV št. 14/2006, 11/2008) z naslednjim besedilom: 

»Po izgradnji objektov so dopustne rekonstrukcije 

objektov, odstranitve objektov in novo gradnje 

objektov.« 

Zakon o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 

102/2004) 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

 

Občinski svet  Občine Radlje ob Dravi sprejme Tehnični 

popravek, v  predlagani vsebini. 

 

O B R A Z L O Ž I T E V  : 

Predmetni tehnični popravek pomeni odpravo neskladja z veljavno zakonodajo 

(Zakon o graditvi objektov).  

Namen prostorskih izvedbenih aktov je, da omogoči gradnjo na obravnavanem 

območju. Gradnja pa v skladu z veljavno zakonodajo pomeni izvedbo gradbenih in 

drugih del in obsega gradnjo novega objekta, rekonstrukcijo objekta in odstranitev 

objekta. Zaradi tega smo v 7. členu odloka, kjer je pomotoma navedena beseda 

»novogradnja« namesto »gradnja«, dodali na koncu zgoraj navedeno besedilo. 

 

Na podlagi navedenega predlagam, da občinski svet zadevo obravnava in sprejme 

ustrezen sklep. 

 

Sklep je sprejet, če zanj glasuje večina opredeljenih svetnikov. 

                    

                                                                                    Župan Občine Radlje ob Dravi                            

                                                                                           mag. Alan BUKOVNIK 
Priloga: 

- Predlog Tehničnega popravka   

- Stališče odbora bo predloženo na seji 



Predlog 

Na  podlagi 16. člena Statuta Občine Radlje ob Dravi (MUV št.  25/06, 20/15  ) in 73.  

člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi (MUV št. 25/06, 20/15) je 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi na ……. redni seji dne, ……… sprejel 

 

 

TEHNIČNI POPRAVEK 

Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za del območja MS v naselju Radlje ob Dravi  

(MUV št. 14/2006, 11/2008) 

 

 

V 7. členu odloka se na koncu doda besedilo, ki se glasi: 

»Po izgradnji objektov so dopustne rekonstrukcije objektov, odstranitve objektov in 

novo gradnje objektov.« 

 

Tehnični popravek se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in prične veljati 

naslednji dan po objavi. 

 

Številka:……………………….                                              župan Občine Radlje ob Dravi 

Datum:…….                                                                                      mag. Alan Bukovnik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


