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PREDLOG SKLEPA: 

S sklepom se dodeli status javnega dobra na parc. št. 229/2, 226/6, 178/4, 181/2, 
182/2, 184/2, 234/2, 235/2, 201/1, 201/2, 201/3, 176/16, 473/6, 473/7, 473/8, 473/3, 473/4, 
473/5, 176/26, 176/24, 176/22, 176/18, 176/20, 278/5, 278/7, 277/7, 282/2, 283/24, 283/18, 
285/5, 174/19, 285/5, 277/5 in 284/17 v naravi vse cesta, vse v k. o. Janževa gora; na 
parc. št. 540/4, 539/4, 557/1, v naravi vse cesta, vse v k. o. Sp. Slemen; na parc. št. 
61/2, v naravi cesta, v k. o. Zg. Selnica. 

 

PREDLOG POSTOPKA IN NAČIN SPREJEMA: 
Sklep je sprejet, če zanj glasuje večina opredeljenih glasov na seji prisotnih svetnic in 
svetnikov. 
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/2007, 27/2008 – odl. US, 
76/2008, 100/2008 – odl. US, 79/2009, 14/2010 – odl. US), 7. člena Statuta Občine Selnica ob 
Dravi (MUV, št. 19/2007), 9. člena Odloka o občinskih cestah v Občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 
15/2002) je Občinski svet Občine Selnica ob Dravi na svoji … redni seji dne, …, sprejel naslednji 
 
 

S K L E P  
o dodelitvi statusa javnega dobra 

 
 

I. 
S tem sklepom se dodeli status javnega dobra na parc. št.: 

- 229/2 v k. o. Janževa gora, v izmeri 61 m2, 
- 226/6 v k. o. Janževa gora, v izmeri 182 m2 
- 178/4 v k. o. Janževa gora, v izmeri 509 m2 
- 181/2 v k. o. Janževa gora, v izmeri 18 m2 
- 182/2 v k. o. Janževa gora, v izmeri 253 m2 
- 184/2 v k. o. Janževa gora, v izmeri 19 m2 
- 234/2 v k. o. Janževa gora, v izmeri 339 m2 
- 235/2 v k. o. Janževa gora, v izmeri 963 m2 
- 201/1 v k. o. Janževa gora, v izmeri 407 m2 
- 201/2 v k. o. Janževa gora, v izmeri 41 m2 
- 201/3 v k. o. Janževa gora, v izmeri 24 m2 
- 176/16 v k. o. Janževa gora, v izmeri 721 m2 
- 473/6 v k. o. Janževa gora, v izmeri 1496 m2 
- 473/7 v k. o. Janževa gora, v izmeri 299 m2 
- 473/8 v k. o. Janževa gora, v izmeri 657 m2 
- 473/3 v k. o. Janževa gora, v izmeri 483 m2 
- 473/4 v k. o. Janževa gora, v izmeri 19 m2 
- 473/5 v k. o. Janževa gora, v izmeri 59 m2 
- 176/26 v k. o. Janževa gora, v izmeri 4 m2 
- 176/24 v k. o. Janževa gora, v izmeri 6 m2 
- 176/22 v k. o. Janževa gora, v izmeri 44 m2 
- 176/18 v k. o. Janževa gora, v izmeri 142 m2 
- 176/20 v k. o. Janževa gora, v izmeri 11 m2 
- 278/5 v k. o. Janževa gora, v izmeri 49 m2 
- 278/7 v k. o. Janževa gora, v izmeri 407 m2 
- 277/7 v k. o. Janževa gora, v izmeri 470 m2 
- 282/2 v k. o. Janževa gora, v izmeri 301 m2 
- 283/24 v k. o. Janževa gora, v izmeri 597 m2 
- 283/18 v k. o. Janževa gora, v izmeri 283 m2 
- 285/5 v k. o. Janževa gora, v izmeri 440 m2 
- 174/19 v k. o. Janževa gora, v izmeri 94 m2 
- 285/5 v k. o. Janževa gora, v izmeri 41 m2 
- 277/5 v k. o. Janževa gora, v izmeri 440 m2 
- 284/17 v k. o. Janževa gora, v izmeri 561 m2 
- 540/4 v k. o. Sp. Slemen, v izmeri 781 m2 
- 539/4 v k. o. Sp. Slemen, v izmeri 274 m2 
- 557/1 v k. o. Sp. Slemen, v izmeri 61 m2 
- 61/2 v k. o. Zg. Selnica, v izmeri 129 m2. 
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II. 
S tem sklepom navedene parcele pridobijo status javnega dobra. 
 
 

III. 
Ta sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
 
 
Številka: 478-00014/2009  
Datum: 
 
 
 

Jurij LEP, univ. dipl. inž. les. 
ŽUPAN 
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OBRAZLOŽITEV: 
 
V skladu z Odlokom o občinskih cestah v Občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 15/2003) je Občinska 
uprava Občine Selnica ob Dravi proučila vlogo strank stanujočih na območju k. o. Janževa gora, k. 
o. Sp. Slemen in k. o. Zg. Selnica, za prenos nepremičnin – cest, ki so razvidne iz grafične priloge, 
v občinsko last in javno dobro. Prvi odstavek 9. člena Odloka o občinskih cestah v Občini Selnica 
ob Dravi določa, da lahko upravljavec ali lastnik ceste, ki je nekategorizirana in po kateri je 
dovoljen javni promet, takšno cesto predlaga občini v njen prenos oz. v javno dobro. Nadalje 
določa, da se nekategorizirana cesta lahko prenese med občinske ceste in v javno dobro, pod 
pogojem, da se opravi brezplačen prenos in da je cesta predhodno odmerjena. Vsem navedenim 
določilom odloka smo pri preverbi vloge za prenos ceste v javno dobro sledili. 
 
Vlagatelji na navedenih območjih prenašajo brezplačno v javno dobro parc. št. 229/2, 226/6, 178/4, 
181/2, 182/2, 184/2, 234/2, 235/2, 201/1, 201/2, 201/3, 176/16, 473/6, 473/7, 473/8, 473/3, 473/4, 
473/5, 176/26, 176/24, 176/22, 176/18, 176/20, 278/5, 278/7, 277/7, 282/2, 283/24, 283/18, 285/5, 
174/19, 285/5, 277/5, 284/17, v naravi cesta, vse v k. o. Janževa gora; par. št. 540/4, 539/4, 557/1, 
v naravi cesta, vse v k. o. Sp. Slemen; parc. št. 61/2, v naravi cesta, v k. o. Zg. Selnica. 
Po navedenih parc. št. že vrsto let potekajo ceste, po katerih dostopa več stanovalcev v 
obravnavanih delih naselja Janževa gora, Sp. Slemen in Zg. Selnica, zato je prenos v javno dobro 
smiseln.  
 
Pripravljavec gradiva opozarja na finančne posledice sprejetega soglasja oz. sklepa. Posredno 
bodo za občino nastopile finančne posledice, ker bo s prevzemom nepremičnin prevzela vlogo 
upravljanja in vzdrževanja cest. 
 
 
 
Priloge: 

- grafični del iz katerega so razvidne parcele in potek ceste je objavljen na spletnih straneh 


