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Zadeva: PREDLOG ODLOKA O PREDKUPNI PRAVICI OB.INE MORAVSKE
TOPLICE - II. obravnava

I. ZAKONSKAPODLAGA

189. - l9l . dlen Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS 5t. 6ll17),
16. dlen Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, 5t. 35/14, 2l/15 in25ll7)

2. RAZLOGI ZA SPREJEM ODLOKA

Obdinski svet Obdine Moravske Toplice je na 18. redni seji dne 22. 6.2021, sprejel predlog
Odloka o predkupni pravici Obdine Moravske Toplice, cilj katerega je ureditev predkupne
pravice obdine v skladu z veljavno zakonodajo in obdinskimi predpisi.

Predlog odloka je bil v skladu s 72. dlenom Poslovnika Obdinskega sveta Obdine Moravske
Toplice (Jradni list RS,5t. 52/17,97120), posredovan v JA\NO RAZPRAVO, ki je trajala od
23.6.2021 do8.7.2021.

V dasu javne tazprave zainteresirana javnost ni podala nobene pisne pripombe oz. predloga.
Zato obdinskernu svetu predlagam, da sprejme predlagan odlok.

3. PREDLOGSKLEPA
Obiinski svet Obdine Moravske Toplice sprejme predlagan Odlok o predkupni pravici
Obiine Moravske Toplice.

Pripravila: obdinska uprava Zupan: Atojz Glavad
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Predlog II. obrarnava

Na podlagi 189. dlena Zakora o urejanju prostora (Uradni list RS, 5t. 61117) in 16. dlena
Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, 5t. 35114,21115 in 25117) je Obdinski svet
ObdineMoravskeToplicena-'rednisejidne-,sprejel

ODLOK
o predkupni pravici ObEine Moravske Toplice

l. 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 zernlji5da,
- ureditvena obmodja naselij,
- obmodja za dolgorodni razvoj naselja,
- kmetijska, gozdna, vodna in druga zemljiSda za namen graditve objektov gospodarske

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

2) Za obmodja stavbnih zernljiSd se upo5tevajo obmodja teh zemlji5d, kot so dolodena v
veljavnih obdinskih prostorskih aktih.

3) Za ureditvena obmodja naselij in obmodja za dolgorodni razvoj naselja se upo5tevajo
obmodja, kot so dolodena v obdinskern prostorskem nadrtu.

4) Za objekte gospodarske javne infrastrukture se Stejejo tisti objekti, na katerih so zgrajena
ali predvidena infrastruktuma omreZja in objekti obdinskega pomena. Pri doloditvi
zemlji5d obstojede oziroma bodode gospodarske javne infrastrukture se upo5tevajo tudi
zernlji5da potrebna za varovalne korido{e, 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 urediWenih obmodij naselij in obmodij za dolgorodni razvoj v obdinskih
prostorskih aktih, se druga in tretja alineja 2. dlena tega odloka ne uporabljata.



Predlog II. obrar.nava

5. dlen
(Zatetek velj avnosti)

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

Moravske Toplice (Uradni list RS, 5t. 117103).

Stevilka:

Moravske Toplice, dne
lupan

Obdine Moravske Toplice:
Alojz Glavad l. r.


