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Na podlagi 186. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list
RS, št. 61/17), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS,
št. 94/07-UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJPO, 11/18-ZSPDSLS-1 in 30/18) in 16. člena Statuta Občine
Selnica ob Dravi – uradno prečiščeno besedilo UPB1 (Medobčinski uradni vestnik, št. 35/17) je Občinski svet Občine Selnica
ob Dravi na 9. seji, dne 19. decembra 2019, sprejel

ODLOK
o območjih obveznega soglasja za spreminjanje meje parcel
na območju občine Selnica ob Dravi
1. člen
(vsebina odloka)
Ta odlok določa območje obveznega soglasja Občine Selnica
ob Dravi za spreminjanje meje zemljiške parcele.

(1)

(2)
(3)

2. člen
(območje obveznega soglasja)
Soglasje za spreminjanje meje zemljiške parcele je na
območju Občine Selnica ob Dravi obvezno na območjih
stavbnih zemljišč, ki se urejajo z občinskimi podrobnimi
prostorskimi izvedbenimi akti in območjih urejanja s predvidenimi občinskimi podrobnimi prostorskimi načrti, določenimi v grafičnem delu veljavnega Občinskega prostorskega načrta Občine Selnica ob Dravi.
Območje obveznega soglasja za spreminjanje meje zemljiške parcele je določeno s prikazom v zemljiškem katastru.
Grafični prikaz območja je priloga odloka.
Občina Selnica ob Dravi posreduje odlok, prilogo in digitalne podatke o območju iz prejšnjega odstavka Geodetski
upravi RS, ki vpiše obveznost pridobitve soglasja občine
na parcele v zemljiškem katastru. Ob vsakokratnih spremembah območij v postopkih sprememb in dopolnitev
občinskega prostorskega načrta oz. občinskih podrobnih
prostorskih načrtov občina podatke o območjih dopolni in
posreduje Geodetski upravi RS v ustreznem izmenjevalnem formatu.
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3. člen
(izjeme)
Soglasje za spreminjanja meje parcel ni potrebno v primeru
spreminjanja meje parcel za potrebe gradnje in ureditev stanja
gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena ter drugih
gradenj oz. ureditev, katerih investitor je Občina Selnica ob Dravi.
4. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem
uradnem vestniku.
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