OBEINA SELNICA OB DRAVI
Slovenski lrg 4,2352 Selnica ob Dravi

Na podlagi 118.6lena v povezavis 108. dlenom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS,5t.61/17)
in 30. dlena Statuta Obdine Selnica ob Dravi- uradno predi5deno besedilo UPBl (MUV, 5t. 35/17)
Obdina Selnica ob Dravi objavlja

POZIV K OBLIKOVANJU IZHODISC
za pripravo ob6inskega podrobnega prostorskega nadrta na obmodju dela rudarskega
pridobivalnega prostora gramoznice Selnica ob Dravi- Godec

Obdina Selnica ob Dravi vodi postopek za zadetek priprave obdinskega podrobnega prostorskega
nadrta (v nadaljevanju OPPN) na podlagi pobude investitorja priprave OPPN. Skladno z 118.
dlenom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, 3t.61117; v nadaljevanjuZUreP-2), je investitor
pripravil osnutek izhodiS6 za pripravo OPPN.
2. Obmodje pobude obsega zemlji5ke parcele 5t.: 163/1 , 16612,166/3, 16711,17412in 387/3, vse v
k.o. 631 - Spodnja Selnica, v zahodnem delu enote urejanja prostora DR-47 Obmodje se skladno z
Ob6inskim prostorskim nadrtom obdine Selnica ob Dravi (MUV, 5t. 1Bl17) ureja s samostojnim
prostorskim aktom: Odlokom o ureditvenem nadrtu obmodja gramoznice v Selnici ob Dravi (MUV,
5t. 10/88). Namen izdelave OPPN je izvedba sanacije obmodja po zakljudku pridobivanja gramoza
in pridobivanje sanacijskega materiala.
3. Pred sprejemom odlo6itve za pripravo OPPN bo obdina pred sprejemom odloditve o pripravi OPPN
skladno s 108. dlenom ZUreP-2 zagotovila sodelovanje udeleZencev urejanja prostora pri
oblikovanju izhodi5d za pripravo OPPN.
Predlog izhodiSd za pripravo OPPN je pripravil izdelovalec TIURB d.o.o., Jezdarska 3, 2000
Maribor. Predlog izhodi56 se javno objaviod 10. 7.2019 do 14.8.2019 v prostorih Ob6ine
Selnica ob Dravi (na oglasni deski v pri vhodu) in na spletni strani obeine Selnica ob Dravi
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Javna predstavitev osnutka izhodi5d bo v prostorih Obdine Selnica ob Dravi (Sejna soba),
Slovenski trg 4, Selnica ob Dravi, v sredo, 17 .7. 2019, ob 16. uri. Na javni predstavitvi bosta
pripravljavec in izdelovalec izhodi56a za pripravo OPPN podrobneje obrazloZila.
6. V 6asu javne objave osnutka izhodiS6 lahko vsi udeleZenci urejanja prostora in zainteresirana
javnost podajo pisne pripombe in predloge k objavljenemu osnutku izhodi5d na naslov: Obdina
Selnica ob Dravi, Slovenski lrg 4, 2352 Selnica ob Dravi ali na elektronski naslov info@selnica.si ali
jih podajo ustno na zapisnik na javni predstavitvi. Rok za podajo pripomb in predlogov je do
vkljudno 14. 8.2019.

Priloga: Pobuda z osnutkom izhodi56 za pripravo OPPN

Stevilka: 350-8/2019
Selnica ob Dravi, 10.7.2019
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