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4. člen
V 23. členu se spremeni drugi odstavek tako, da se glasi:
»(2) Vrednost točke za izračun nadomestila za leto 2021 znaša:

- za stanovanjske površine 0,003423 EUR/m2,
- za površine za dejavnosti proizvodnje koksa in naftnih de-

rivatov, razstreliv, elektrike, rudarstva in bencinske servise 
0,003423 EUR/m2,

- za ostale površine 0,00254 EUR/m2,
- za nezazidana stavbna zemljišča za stanovanjski namen 

0,004 EUR/m2,
- za nezazidana stavbna zemljišča za ostali namen 0,00399 

EUR/m2.«.

5. člen
Ta odlok se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in 

prične veljati naslednji dan po objavi, uporabljati pa se prične 
dne 1. januarja 2021.
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Na podlagi VI. poglavja Zakona o stavbnih zemljiščih (Ura-
dni list SRS, št. 18/84, 32/85 – popr., 33/89, Uradni list RS, št. 
24/92 – odl. US, 44/97 – ZSZ in 101/13 – ZdavNepr ter 22/14 
– odl. US), 218. člena in 218.a do 218.d člena Zakona o graditvi 
objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB, 14/05 – popr., 92/05 
– ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 
61/10 – Zrud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZdavNepr, 
110/13, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl. US) in 55. člena Zako-
na o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 
2021 (Uradni list RS, št. 75/19 in 61/20 – ZDLPGE) ter 16. člena 
Statuta Občine Radlje ob Dravi (Medobčinski uradni vestnik, št. 
28/16, 35/17, 11/19), je Občinski svet Občine Radlje ob Dravi na 
7. dopisni seji dne 24. decembra 2020 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za 
uporabo stavbnega zemljišča v občini Radlje ob Dravi

1. člen
V Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v 

Občini Radlje ob Dravi (Medobčinski uradni vestnik, št. 18/19) 
se v 8. členu:
- na koncu četrte točke podpičje nadomesti s piko;
- črta peta točka.

2. člen
14. člen se črta.

3. člen
V 21. členu se spremeni drugi odstavek tako, da se glasi:
»(2) Pisno zahtevo za oprostitev plačila nadomestila ter ustre-

zna dokazila (pogodba o nakupu, potrdilo socialne službe in dru-
go) mora zavezanec vložiti pri občinski upravi.«.


