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Številka: 350-2/2012 
Datum: 26. 3. 2012 
 
 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi 
 
 
Zadeva: Predlog za obravnavo na 10. seji Občinskega sveta Občine Selnica ob Dravi 
 
 
NASLOV GRADIVA: 
 

 Tehnični popravek 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 in 2009) – parc. št. 
112/1 in 114/2 obe k. o. Veliki Boč 
 

PREDLAGATELJ 
GRADIVA: 
 

 Župan, Jurij LEP, univ. dipl. inž. les. 

VSEBINA GRADIVA: 
 

 - popravek 
- obrazložitev 
 

POROČEVALEC/CI: 
 

 Slobodan TATALOVIČ, višji svetovalec I 
 

PRIPRAVLJAVEC/CI 
GRADIVA: 
 

 Slobodan TATALOVIČ, višji svetovalec I 
 

 
 
PREDLOG SKLEPA:  

Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme Tehnični popravek 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 in 2009) za parc. št. 112 in 114/2 k. o. 
Veliki Boč. 
 

PREDLOG POSTOPKA IN NAČIN SPREJEMA: 
Sklep je sprejet, če zanj glasuje večina opredeljenih glasov na seji prisotnih svetnic in 
svetnikov. 
 

 
 
 

Jurij LEP, univ. dipl. inž. les. 
ŽUPAN 



Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 
76/08, 100/08, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US) in Statuta Občine Selnica ob Dravi 
(MUV, št. 19/2007) je Občinski svet Občine Selnica ob Dravi na … redni seji dne, …,  sprejel  
 

 

TEHNIČNI POPRAVEK  

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 

in 2009) – parc. št. 112 in 114/2 obe k.o. Veliki Boč 

 
 

(1) Izvede se tehnični popravek 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, štev. 20/2004, 23/08 – tehnični popravek, 10/09 – 
tehnični popravek, 28/09, 5/10 – tehnični popravek, 8/10 – tehnični popravek, 11/10 – tehnični 
popravek, 3/11 – tehnični popravek in 14/11 – sklep o sprejemu in pričetku uporabe usklajene 
digitalne kartografske dokumentacije k prostorskim sestavinam veljavnih planskih aktov za 
območje Občine Selnica ob Dravi)  

(2) Popravek se nanaša na opredelitev stavbnega zemljišča na območjih razpršene gradnje - parc. št. 
112 in 114/2 obe k.o. Veliki Boč in se izvede v kartografski dokumentaciji k planu, na listu 
KOZJAK – 37. 

(3) Tehnični popravek se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku Štajerske in Koroške regije in 
prične veljati naslednji dan po objavi. 

 

 
Številka: 350-2/2012  

Datum:  

 

 

Jurij LEP, univ. dipl. inž. les. 

ŽUPAN 
 

 



OBRAZLOŽITEV: 

 
Osnovo, na kateri temeljijo veljavne prostorske sestavine planskih aktov za območje Občine Selnica 
ob Dravi (Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega 
plana občine Ruše za območje občine Selnica ob Dravi; MUV, št. 20/04, 23/08 - tehnični popravek, 
10/09 - tehnični popravek, 28/09, 5/10 - tehnični popravek, 8/10 - tehnični popravek, 11/10 - tehnični 
popravek, 3/11 - tehnični popravek in 14/11 - sklep o sprejemu in pričetku uporabe usklajene digitalne 
kartografske dokumentacije k prostorskim sestavinam veljavnih planskih aktov za območje občine 
Selnica ob Dravi), predstavljata: 

1. Kategorizacija kmetijskih zemljišč mesta Maribor, ki jo je pripravil Kmetijski zavod Maribor v letih 
1988 do 1990; 

2. na njeni osnovi izdelana Razvrstitev kmetijskih zemljišč občine Ruše, ki jo je izdelal Kmetijski 
zavod Maribor v juniju 1990 in korigiral v letu 1994. 

Namen obeh navedenih osnov je bil med drugim tudi, da evidentirata v času priprave osnov pozidane 
površine na določenem teritoriju. Prvi jih je označil s t. i. "VIII. kategorijo zemljišč", drugi pa jih je 
grafično predstavil s piko in imenoval "urbano". 

Odločitve, opredeljene v gornjih osnovah, so bile nato v letu 1994 prevzete v planske akte občine 
Ruše s tem, da je bila kategorija "urbano" v njih členjena na: 

• ureditvena območja naselij in 

• stavbna zemljišča na območju razpršene gradnje.  

Odločitve iz razvrstitve kmetijskih zemljišč so bile v planskem aktu po ustrezni strokovni presoji 
korigirane ali spremenjene samo na tistih zemljiščih, za katera je obstajala pobuda posameznika ali 
nosilca planiranja oz. potreba po opredeljevanju novih stavbnih zemljišč. 
Gledano iz vidika parcel št. 112 in 114/2 v k.o. Veliki Boč, ki so prikazane na listu KOZJAK - 37 
kartografske dokumentacije k planu za območje občine Selnica ob Dravi, pomeni medsebojna 
povezava gornjih dokumentov naslednje: 

• zaradi ugotovljenega pozidanega zemljišča je bila na tangiranem območju v kategorizaciji 
kmetijskih zemljišč evidentirana VIII. kategorija zemljišč; označena je bila na parcelah oz. 
njihovih delih št. 112 in 114/2 - obe v k.o. Veliki Boč; 

• tako opredeljeno zemljišče na delu parcelah oz. njihovih delih št. 112 in 114/2 – obe v k.o. 
Veliki Boč je bilo v razvrstitev kmetijskih zemljišč prevzeto kot urbano; 

• enako je bilo zemljišče grafično prevzeto kot stavbno zemljišče v prostorske sestavine 
planskih aktov občine Ruše v letu 1994 in kasneje v prostorske sestavine planskih aktov za 
območje občine Selnica ob Dravi v letu 2004. 

 

Ob tem je potrebno vedeti, da sta bili kategorizacija in razvrstitev kmetijskih zemljišč izdelani konec 
80-ih let in sta lahko uporabili le tehniko in tehnologijo, ki je bila za delo na voljo v tistem času. Gre za 
tehnologijo, ki je omogočala samo določeno stopnjo natančnosti z relativno veliko mero možnosti 
napak. 

Dejansko stanje na terenu na območju obravnavanih parcel je bilo preverjeno tudi s pomočjo DOF, t.j. 
digitalnega ortofoto posnetka. Iz njega je jasno razvidno, da je na tangiranem območju zgrajenih več 
objektov kmetije, primerjava s parcelnim stanjem pa pokaže, da so leti locirani na parcele oz. dele 
parcel št. 114/2 in 122/1 k.o. Veliki Boč  in ne na pare. št. 112 in 114/2 – obe v k.o. Veliki Boč, kot je 
zarisano v planskem aktu občine in v podlagah zanj. 

Očitno je, da je zaradi premale natančnosti razpoložljivih podlag za delo v 80-ih letih pri označbi 
pozidanega zemljišča prišlo do napake v lociranju na pregledni katastrski načrt in da je bilo pozidano 
zemljišče označeno na nepravih parcelah oz. njihovih delih že v kategorizaciji kmetijskih zemljišč. 
Napaka se je nato prenašala tudi v vse naslednje dokumente, ki imajo korenine v kategorizaciji 
kmetijskih zemljišč. 
S sklepom o tehničnem popravku se navedena napaka odpravlja. 


