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Na podlagi 7. in 8. člena Statuta Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 19/07) je Občinski svet Občine 
Selnica ob na … seji dne, …, sprejel 
 
 

SKLEP 
o sprejemu in pričetku uporabe usklajene digitalne kartografske dokumentacije k 

prostorskim sestavinam veljavnih planskih aktov  
za območje Občine Selnica ob Dravi 

 
 

I. 
 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi ugotavlja, da je Občina Selnica ob Dravi izvedla uskladitev 
vsebine kartografske dokumentacije k prostorskim sestavinam  
- dolgoročnega plana občine Maribor – Ruše za obdobje 1986 – 2000 (MUV, št. 6/86, 1/88, 

14/88, 14/94, 5/98, 20/04, 23/08 – tehnični popravek, 10/09 – tehnični popravek, 28/09, 5/10 – 
tehnični popravek, 8/10 – tehnični popravek, 11/10 – tehnični popravek in 3/11 – tehnični 
popravek); 

- srednjeročnega družbenega plana občine Maribor – Ruše za obdobje 1986 – 1990 (MUV, št. 
15/86, 14/94, 5/98, 20/04, 23/08 – tehnični popravek, 10/09 – tehnični popravek, 28/09, 5/10 – 
tehnični popravek, 8/10 – tehnični popravek, 11/10 – tehnični popravek in 3/11 – tehnični 
popravek), 

obeh za območje Občine Selnica ob Dravi, z novim zemljiško katastrskim prikazom iz novembra 
2009. 
Navedena kartografska dokumentacija k planu je pripravljena v integralni in prečiščeni vsebini v 
digitalni obliki in kot izris v mapi v 4 izvodih. 
 

II. 
 
S kartografsko dokumentacijo k planu iz I. točke tega sklepa se nadomesti kartografska 
dokumentacija, ki je doslej sestavljala veljavne prostorske sestavine planskih aktov, ki jih je za 
svoje območje uporabljala Občina Selnica ob Dravi. 
 

III. 
 
Kartografska dokumentacija k planu iz I. točke tega sklepa se začne uporabljati v vseh ustreznih 
postopkih z dnem uveljavitve tega sklepa. 
 

IV. 
 
Ta sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku Štajerske in Koroške regije in začne veljati 
naslednji dan po objavi. 
 
Številka: 350-7/2011 
Datum:  
 
 

 

Jurij LEP, univ. dipl. inž. les. 
ŽUPAN 
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Obrazložitev: 
 
Za območje Občine Selnica ob Dravi veljajo prostorske sestavine: 
- dolgoročnega plana občine Maribor – Ruše za obdobje 1986 – 2000 (MUV, št. 6/86, 1/88, 

14/88, 14/94, 5/98, 20/04, 23/08 – tehnični popravek, 10/09 – tehnični popravek, 28/09, 5/10 – 
tehnični popravek, 8/10 – tehnični popravek, 11/10 – tehnični popravek in 3/11 – tehnični 
popravek); 

- srednjeročnega družbenega plana občine Maribor – Ruše za obdobje 1986 – 1990 (MUV, št. 
15/86, 14/94, 5/98, 20/04, 23/08 – tehnični popravek, 10/09 – tehnični popravek, 28/09, 5/10 – 
tehnični popravek, 8/10 – tehnični popravek, 11/10 – tehnični popravek in 3/11 – tehnični 
popravek). 

Prostorske sestavine navedenih planskih aktov so bile nazadnje celovito spremenjene in 
dopolnjene v postopku, ki je bil zaključen v letu 2004 s sprejetjem Odloka o spremembah in 
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Ruše za območje 
občine Selnica ob Dravi, spremembe in dopolnitve v letu 2004 (MUV, št. 20/04). Spremembe in 
dopolnitve navedenega akta, izvedene v letu 2009, so se nanašale na spremembo odločitev o 
zasnovi omrežja in objektov za odvajanje in čiščenje odpadnih voda (zasnova kanalizacijskega 
omrežja in čistilne naprave). 
Sestavni del predhodno navedenih planskih aktov je tudi kartografska dokumentacija k planu, 
katere vsebina obsega prikaz namenske rabe prostora in prikaz raznovrstnih območij varovanj in 
omejitev v prostoru. V letu 2004, kot sestavni del postopka sprememb in dopolnitev planskih aktov 
občine, zaključenih v letu 2004, so bile navedene vsebine sprejete v digitalni obliki in ustrezno 
izrisane, in sicer na digitalni katastrski načrt s stanjem iz leta 2003. 
Občina Selnica ob Dravi pripravlja tudi Občinski prostorski načrt občine Selnica ob Dravi (v 
nadaljevanju: OPN) v skladu z določili Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Ur. list RS, 
štev. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09 – ZPNačrt-A, 80/10 – ZUPUDPP in 106/10 – popravek 
ZUPUDPP), za potrebe množičnega vrednotenja nepremičnin pa je morala zagotoviti tudi ustrezne 
podatke o zemljiščih brez sestavin v skladu s pozivi in podrobnejšimi navodili Geodetske uprave 
Republike Slovenije štev. 35351-0/2009-4 z dne 29.01.2010. 
V povezavi s pripravo navedenih projektov je občina Selnica ob Dravi zagotovila tudi prenos in 
uskladitev veljavne namenske rabe prostora in območij obstoječih varovanj in omejitev, t.j. vsebino 
veljavne kartografske dokumentacije k planu iz prostorskih sestavin veljavnih planskih aktov občine 
na nove geodetske podlage, t.j. na zemljiško katastrski prikaz iz novembra 2009. 
Po opravljenem prenosu in pozicijski uskladitvi vsebine veljavne kartografske dokumentacije k 
planu na novo geodetsko podlago smo v občini presodili, da bi lahko z uporabo tega tehnološko 
posodobljenega in ažuriranega dokumenta bistveno racionalizirali delo v občinski upravi ter 
povečali zanesljivost poslovnih dogodkov in informacij v vseh postopkih, v katerih se uporablja 
veljavna kartografska dokumentacija k planu. 
Da bi lahko s tehnološko transformiranimi in usklajenimi ter urejenimi podatki, ki imajo še vedno 
isto vsebino kot pred transformacijo, operirali v uradnih postopkih, je potrebno, da organ, ki je 
navedeni akt sprejel oz. odločil, da se navedeni prostorski akt uporablja za območje občine Selnica 
ob Dravi (t.j. Občinski svet Občine Selnica ob Dravi), z ustreznim sklepom ugotovi, da je usklajena 
digitalna (t.j. tehnično prenovljena, posodobljena in ažurirana ter z novo geodetsko podlago 
usklajena) vsebina akta ekvivalentna sprejeti iz leta 2004 in da se od sprejetja sklepa naprej kot 
sestavni del prostorskih sestavin veljavnih planskih aktov za območje občine uporablja na novi 
zemljiško katastrski prikaz prenesena kartografska dokumentacija k planu. 
V nadaljevanju so prikazani primeri izvedene uskladitve vsebine kartografske dokumentacije k 
planu z zemljiško katastrskim prikazom iz julija 2010. 
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PRIMER 1: zamaknjenost mej zemljiških parcel 
(glede na prejšnje stanje v zemljiškem katastru) 

 
Slika 1a: Veljavno stanje oz. stanje pred uskladitvijo:  

Izsek iz veljavne kartografske dokumentacije k planu, sprejete leta 2004 in prikazane na digitalnem 
katastrskem načrtu (DKN) s stanjem l. 2003: 

 

 
 

Slika 1b: Stanje brez uskladitve: 
Prikaz zemljiško katastrskega prikaza (ZKP) s stanjem iz novembra 2009 na izseku iz veljavne kartografske 

dokumentacije k planu, sprejete leta 2004: 
 

 
 
Iz prikaza je razvidno, da je bila v zemljiško katastrskem prikazu (ZKP) izvedena (tehnična, ne vsebinska) 
premaknitev mej zemljiških parcel. Zaradi tega je treba izvesti pozicijsko uskladitev namenske rabe prostora 
tako, da bodo stavbna zemljišča položajno pravilno zamejena glede na (tehnično) premaknjeno pozicijo mej 
zemljiških parcel. Namenska raba je namreč odločitev, ki je vezana na zemljiško parcelo ali njen del in ne na 
koordinate v prostoru. 

 
Slika 1c: Stanje po uskladitvi: 

Izsek iz usklajene kartografske dokumentacije k planu, prikazane na zemljiško katastrskem prikazu s 
stanjem iz novembra 2009: 
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Iz prikaza je razvidno, da je bila namenska raba prostora ustrezno usklajena z zemljiško katastrskim 
prikazom (ZKP) iz novembra 2009 tako, da so vsebinske odločitve identične izvornim iz leta 2004. Za 
informacijo o zamaknitvi parcel v geodetski podlagi so s sivo barvo prikazane tudi parcele iz DKN s stanjem 
iz l. 2003. 
 

PRIMER 2: parcelacija na lokaciji stavbnega zemljišča 
 
 
 
 
 
 

Slika 2a: Veljavno stanje oz. stanje pred uskladitvijo:  
Izsek iz veljavne kartografske dokumentacije k planu, sprejete leta 2004 in 

prikazane na digitalnem katastrskem načrtu (DKN) s stanjem l. 2003: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Slika 2b: Stanje brez uskladitve: 
Prikaz zemljiško katastrskega prikaza (ZKP) s stanjem iz 

novembra 2009 na izseku iz veljavne kartografske 
dokumentacije k planu, sprejete leta 2004: 

 

 
Iz prikaza je razvidno, da je bila v zemljiško katastrskem prikazu 
(ZKP) izvedena (vsebinska) sprememba na način parcelacije 
zemljišča, in sicer tam, kjer je bilo predhodno opredeljeno 
stavbno zemljišče oz. kjer je že poprej stala stavba. Ob 
parcelaciji je bil določen natančen položaj stavbe in meje 
pripadajoče gradbene parcele. Ker teh oz. tako natančnih 
podatkov v času opredelitve stavbnega zemljišča ni bilo, je 
nastalo pozicijsko razhajanje, ki je bilo v okviru prenosa 
namenske rabe na zemljiško katastrski načrt iz novembra 2009 
odpravljeno oz. ustrezno urejeno. 

 
 
 

Slika 2c: Stanje po uskladitvi: 
Izsek iz usklajene kartografske dokumentacije k planu, prikazane na 

zemljiško katastrskem prikazu s stanjem iz novembra 2009: 
 

 
Iz prikaza je razvidno, da je bila namenska raba prostora ustrezno 
usklajena z zemljiško katastrskim prikazom (ZKP) iz novembra 2009 tako, 
da so vsebinske odločitve z upoštevanjem dopustnih toleranc za tehnične 
prenose podatkov identične izvornim iz leta 2004. 
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PRIMER 3: napačen položaj stavbnega zemljišča 
 

Slika 3a: Veljavno stanje oz. stanje pred uskladitvijo:  
Izsek iz veljavne kartografske dokumentacije k planu, sprejete leta 2004 
in prikazane na digitalnem katastrskem načrtu (DKN) s stanjem l. 2003: 

 
 
Iz prikaza je razvidno, da je stavbno zemljišče opredeljeno v bližini 
obstoječe stavbe, za katero pa stavbno zemljišče ni opredeljeno.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Slika 3b: Veljavno stanje oz. stanje pred uskladitvijo:  
Prikaz mej območij posameznih vrst namenske rabe prostora iz 

veljavne kartografske dokumentacije k planu, sprejete leta 2004, mej 
parcel iz digitalnega katastrskega načrta (DKN) s stanjem l. 2003 in 

ortofoto načrta iz leta 2010: 
 

 
Iz prikaza je razvidno, da na mestu, kjer je opredeljeno 
stavbno zemljišče, ni stavbe, medtem ko se le-ta nahaja južno 
od stavbnega zemljišča, kjer pa stavbno zemljišče ni 
opredeljeno. Ker je v tem primeru nastalo stavbno zemljišče na 
podlagi dejanskega stanja, t.j. dejstva, da v prostoru stoji 
stavba, gre za očitno pozicijsko napako prikaza stavbnega 
zemljišča. 
 
 
 
 

 
 

Slika 3c: Stanje po uskladitvi: 
Izsek iz usklajene kartografske dokumentacije k planu, prikazane 
na zemljiško katastrskem prikazu s stanjem iz novembra 2009: 

 
 
Pri prenosu namenske rabe prostora na zemljiško katastrski prikaz 
(ZKP) iz novembra 2009 je bilo ugotovljeno, da zadevno stavbno 
zemljišče pripada bližnji stavbi. S premikom stavbnega zemljišča 
in uskladitvijo njegove meje z mejami zemljiške parcele je bila 
napaka odpravljena. 


