
 

 
 

OBČINA RADEČE 

OBČINSKI SVET 

 
 
 
 
 
Številka: 900- 5/2020/9 
Datum:   4. 12. 2020 
 
 
Zaradi trenutnih epidemioloških razmer 12. redno sejo Občinskega sveta Občine Radeče na podlagi 
20. in 37. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS št. 152/2020) ter 21. člena Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Radeče (Ur. l. RS, št. 152/2020 ), sklicujem 
 
 

v ponedeljek , 7. decembra 2020, ob 16.00 
preko aplikacije ZOOM 

 
 

D N E V N I   R E D 
 
 

1. Potrditev zapisnika 11. redne seje z dne 12. 10. 2020  
 

2. Obravnava in potrditev dnevnega reda 
 

3. Pregled realizacije sklepov 11. redne seje z dne 12. 10. 2020 
 

 4.    Obravnava:  
         a) in sprejem stališč do pripomb, prejetih v času javne razgrnitve,  na dopolnjen  
         osnutek OPPN za del enote urejanja EUP RA 11/8 stanovanjsko območje Dobrava  v     

Radečah 
      b) osnutka OPPN za del enote urejanja EUP RA 11/8 stanovanjsko območje   Dobrava v     

Radečah – prva obravnava  
         - gradivo priloženo          

          - uvodna pojasnila: predstavnik podjetja AR Projekt d.o.o., Sevnica  
 
        5.   Obravnava Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju 

 Občine Radeče – prva obravnava 
                - gradivo priloženo  
                - uvodna pojasnila: predstavnik podjetja AQUAPLANT d.o.o., Sevnica   
 

   6.   Predstavitev predloga Proračuna Občine Radeče za leto 2021 
-  gradivo ste že prejeli 
-  uvodna pojasnila: župan g. Tomaž Režun 
 
 



 
      7.    Splošna razprava o predlogu Proračuna Občine Radeče  za leto 2021 

         -  gradivo ste že prejeli 
-  uvodna pojasnila: župan g. Tomaž Režun 
 

  8.   Izdaja soglasja k podpisu Izjave za finančno jamstvo za zaprtje deponije Hotemež 
         -  gradivo priloženo  
         -  uvodna pojasnila: predstavnik Javnega podjetja Komunala Radeče d.o.o.  
 
  9.    Obravnava in sprejem Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa 
          športa  v Občini Radeče – skrajšani postopek            
           -  gradivo priloženo             
           - uvodna pojasnila: svetovalka za družbene dejavnosti ga. Melita Simončič 
        
 10.   Sklepanje o ukinitvi statusa javnega dobra 
        -  gradivo priloženo  
         -  uvodna pojasnila: svetovalka za splošne in pravne zadeve  ga. Nataša Žnidaršič Mavri  
 
 11.   Vprašanja, mnenja in pobude svetnikov 
 

    12.   Razno 
 
 
   

Opomba: Ker ste gradivo prejeli že ob predhodnem sklicu seje občinskega sveta, vam pošiljamo zgolj dodatno 
oz. dopolnjeno gradivo k točkama 4 in 5.   

 
 
 

      Župan Občine Radeče 
      Tomaž Režun L.R. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

VABLJENI: 
- Svetniki   
- Podžupan 
- Direktorica občinske uprave  
- Predsednica NO 
- Poslanec Državnega zbora RS g. Matjaž Han  
- Uvodničarji:/zaposleni na občini/ 
- Predstavnik podjetja AR Projekt d.o.o., Sevnica  (k 4. tč. dn. reda)  
- Predstavnik podjetja AQUAPLANT d.o.o., Sevnica (k 5. tč. dn. reda)  
- Predstavnik JP Komunala Radeče d.o.o. (k 8. tč. dn. reda) 

 
 


