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1. ZAKONSKAPODLAGA
- 189. - 191. dlen Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS 5t. 61/17),
- 16. dlen Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, 3t.35/14,21115 in25/17).

2. RAZLOGIZASPREJEMODLOKA
Predkupno pravico obdine doloda Zakon o urejanju prostora (ZUrcP-2) v 1 89. do 191 . dlenu.
Na podlagi 189. dlena ZUreP-2 lahko obdina dolodi obmodje predkupne pravice:

- na stavbnih zemljiSdih,
- na ureditvenern obmodju naselja,
- na kmetijskih, gozdnih, vodnih in drugih zemljiSdih za namen graditve objektov

gospodarske javne infrastrukture, in objektov, ki se uporabljajo za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesredami,

- na obmodju za dolgorodni razvoj naselja, kot je doloden v OPN.
Obmodje predkupne pravice mora biti dolodeno tako, da ga je moZno grafidno prikazati v
zernlji5kem katastru. V skladu s 4. odstavkom 189. dlena ZUreP-2 se obmodje predkupne
pravice dolodi z odlokom obdinskega sveta.
Predkupna pravicaje po dolodbah ZUreP -2 izkljfiena, de predkupno pravico dolodajo drugi
zakoni (npr. Zakon o ohranjanju narave) oziroma de Ze sam zakon, na podlagi katerega
je sprejet odlok, doloda omejitve, ali de bi obdina kasneje s kak5nim drugim odlokom za
posamezno obmodje predkupno pravico uredila drugade kotjo predvideva ZUreP-2 in na
tem zakonu sprejet predlagan odlok. Zakon doloda tudi nekatere omejitve oz. prepovedi, saj
obdina predkupne pravice ne more uveljavljati v primeru, da lastnik proda ali podari
neprernidnino solastniku, svojernu zakoncu ali drugi osebi, s katero Zivi v zunajzakonski
skupnosti, oz. svojemu sorodniku v ravni wsti, posvojitelju ali posvojencu, v primeru,
de je kupec drZava, oseba javnega prava, ki jo je ustanovila drLava, ali izvajalec drZavne
javne sluZbe, ali investitor gospodarske javne infrastrukhre ter v primeru prodaje etaZne
lastnine.
Veljavni Odlok o predkupni pravici Obdine Moravske Toplice je bil sprejet leta 2003 na
podlagi Zakona o urejanju prostora, ki je prenehal veljati. Veljati so prenehali tudi prostorski
akti obdine, veljavni v dasu sprejerna takratnega odloka, ki so bili podlaga za doloditev
predkupne pravice.
Cilj predlaganega odloka je ureditev predkupne pravice obdine v skladu z veljavno
zakonodajo in obdinskimi predpisi.
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3. PREDLOGSKLEPA
Obdinski svet ObEine Moravske Toplice sprejme predlagan Odlok o predkupni pravici
ObIine Moravske Toplice in ga posreduje v 15 - dnevno javno raizpravo.

Pripravila: obdinska uprava

Priloge:

- predlog odloka
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Na podlagi 189. dlena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, 5t. 61/17) in 16. dlena
Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, 5t. 35114, 21/15 in 25/17) je Obdinski svet
Obdine Moravske Toplice na . redni seji dne sprej el

ODLOK
o predkupni pravici ObEine Moravske Toplice

1. dlen

(Vsebina odloka)

Ta odlok doloda obmodje predkupne pravice Obdine Moravske Toplice in nadin uveljavljanja
predkupne pravice na nepremidninah na teh obmodjih.

2. dlen
(Obmodje predkupne pravice obdine)

1) Obmodje predkupne pravice Obdine Moravske Toplice obsega:
- stavbna zemlji5da,
- ureditvena obmodja naselij,
- obmodja za dolgorodni razvoj naselja,
- kmetijska, gozdn4 vodna in druga zemlji5da za namen graditve objektov gospodarske

javne infrastrukture, in objektov, ki se uporabljajo za varswo pred naravnimi in
drugimi nesredami.

Za obmodja stavbnih zemlji5d se upo5tevajo obmodja teh zemlji5d, kot so dolodena v
veljavnih obdinskih prostorskih aktih.
Za ureditvera obmodja naselij in obmodja za dolgorodni razvoj naselja se upo5tevajo
obmodja, kot so dolodena v obdinskem prostorskem nadrtu.
Za objekte gospodarske javne infrastrukture se Stejejo tisti objekti, na katerih so zgrajena
ali predvidena infrastruktuma omreLja in objekti obdinskega pomena. Pri doloditvi
zemlji5d obstojede oziroma bodode gospodarske javne infrastrukture se upo5tevajo tudi
zemlji5da potrebna za varovalne koridorje, dolodene z veljavnimi obdinskimi prostorskimi
akti oziroma drugimi predpisi.

3. dlen

(Odlodanje o uveljavljanju predkupne pravice)

o uveljavljanju ali ne uveljavljanju predkupne pravice na nepremidninah odloda obdinska
uprava po postopku, ki ga doloda zakon.

4. dlen
(Prehodna dolodba)

Do doloditve ureditvenih obmodij naselij in obmodij za dolgorodni razroj v obdinskih
prostorskih aktih, se druga in tretj a alineja 2. dlena tega odloka ne uporabljata.
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5. dlen
(Zadetek velj avnosti)

(t) Ta odlok zadne veljati naslednji dan po objavi v Uradnern listu Republike Slovenije.
(2) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o predkupni pravici Obdine

Moravske Toplice (Uradni list RS, 5t. 11712003).

Stevilka:

Moravske Toplice, dne
Lu,pan

Obdine Moravske Toplice:
Alojz Glavad l. r.
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