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Na podlagi 119. člena in v povezavi s 110. členom Zakona 
o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju: 
ZUreP-2) in 30. člena Statuta Občine Radlje ob Dravi (MUV št. 
28/16,35/17 in 11/19) sprejmem:

S K L E P
o spremembi in dopolnitvi Sklepa o pripravi občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za EUP DO 05 v občini 

Radlje ob Dravi

1. člen
(1) S tem sklepom se spremeni in dopolni Sklep o pripravi ob-

činskega podrobnega prostorskega načrta za EUP DO 05, 
ki ga je sprejel župan Občine Radlje ob Dravi in je obja-
vljen v Medobčinskem uradnem vestniku, št. 8/2021.

2. člen
V 3. členu Sklepa o pripravi občinskega podrobnega prostor-

skega načrta za EUP DO 05 v Občini Radlje ob Dravi se spreme-
ni 2. odstavek, tako da se glasi:

»Načrtuje se enajst enostanovanjskih in dvostanovanjskih 
stavb in pripadajoča gospodarska javna infrastruktura ter uredi-
tve zelenih in odprtih površin.«

3. člen
V 3. členu Sklepa o pripravi občinskega podrobnega prostor-

skega načrta za EUP DO 05 v Občini Radlje ob Dravi se dodata 
3. in 4. odstavek, ki se glasita:
»(3) Na vzhodu območja, na parc. št. 634, 635/1 in 740, vse k.o. 

805 Dobrava, se predvidi javne zelene površine, ki se načr-
tujejo kot ohranitev vrednejših delov krajine oz. ohranjanja 
sestavin biološke raznovrstnosti, v sklopu širitve naselja. 
Na njih se zagotovi javne zelene površine, na katerih se 
predvidi zelenice in morebitne manjše zasaditve.

(4) Na jugu območja, na parc. št. 625, 626, 635/2 in 741, vse 
k.o. 805 Dobrava, se gradnja objektov ne predvidi. Obsto-
ječ dostop do območja in vsa obstoječa GJI, se zaradi te-
renskih razmer nahaja ločeno in sicer na jugovzhodni strani 
območja.«

4. člen
Ostala določila sklepa ostanejo nespremenjena.

5. člen
Sklep se objavi na spletni strani občine in v Medobčinskem 

uradnem vestniku ter začne veljati naslednji dan po objavi.
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