
OBČINSKI SVET OBČINE SELNICA OB DRAVI 

Številka: 478-35/2011 
Datum: 5. 9. 2011 
 
 
 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi 
 
 
Zadeva: Predlog za obravnavo na 2. dopisni seji Občinskega sveta Občine Selnica ob 
Dravi 
 
 
NASLOV GRADIVA: 
 

 Sprejem sklepa o ugotovitvi javnega interesa  

PREDLAGATELJ 
GRADIVA: 
 

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

VSEBINA GRADIVA: 
 

 - sklep z obrazložitvijo 

POROČEVALEC/CI: 
 

 Jurij LEP, univ. dipl. inž. les. 
Slobodan TATALOVIČ, dipl. ekon. 
 

PRIPRAVLJAVEC/CI 
GRADIVA: 
 

 Slobodan TATALOVIČ – občinska uprava. 

 
 
PREDLOG SKLEPA:  

Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme Sklep s katerim se zaradi 
gradnje kanalizacije ugotovi javni interes, da se parcela št. 404/5 k.o. Spodnji 
Slemen, obremeni s trajno služnostjo. 

 
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 
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Na podlagi  29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 –Odl. US, 
76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10 in 84/10 – Odl. US), 92. in 93. člena Zakona o 
urejanju prostora (ZUreP-1) (Uradni list RS, št. 110/2002, 8/2003 - popr., 58/2003 - ZZK-1, 33/2007 - 
ZPNačrt, 108/2009 - ZGO-1C, 80/2010 – ZUPUDPP), 109. in 110. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/2007, 70/2008 - ZVO-1B, 108/2009, 80/2010 - 
ZUPUDPP, 43/2011 - ZKZ-C), 7. in 16. člena Statuta Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 19/07), je 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi na svoji 2. dopisni seji dne, …..…2011, sprejel naslednji 

 

 

SKLEP 

o ugotovitvi javnega interesa  

 

I. 

S tem sklepom se zaradi gradnje kanalizacije ugotovi javni interes, da se parcela št. 404/5 k.o. Spodnji 
Slemen, obremeni s trajno služnostjo.  

 

II. 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinske uradne vestniku. 

 

Številka:  478-35/2011 

Datum: 

 

Jurij LEP, univ. dipl. inž. les. 

ŽUPAN 

 

 

 

OBRAZLOŽITEV 

S sprejetjem evropske zakonodaje je Slovenija sprejela tudi direktivo Sveta ES 91/271/EGS o čiščenju 
komunalne odpadne vode in s tem Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne 
vode. S tem aktom so določena poselitvena območja po celi Sloveniji, za katera je potrebno v 
predpisanih rokih zagotoviti odvajanje komunalne odpadne vode v kanalizacijo in čiščenje v čistilnih 
napravah. Celotna izgradnja javne kanalizacije je predvidena do leta 2017, čistilnih naprav pa do leta 
2015.  

Za potrebe pridobivanja evropskih sredstev za izgradnjo infrastrukturnih objektov za odvajanje in 
čiščenje komunalne odpadne vode se je občina Selnica ob Dravi skupaj z občinami Podvelka, Radlje 
ob Dravi, Muta, Vuzenica in Dravograd povezala v celosten projekt Odvajanje in čiščenje odpadnih 
vod, varovanje vodnih virov in oskrba prebivalstva s pitno vodo v porečju Drave (krajše Projekt Drava).  

Projekt Drava je nedvomno eden največjih projektov v zgodovini Dravske doline. Kot takšen je bil 
prepoznaven tudi tam kjer se je odločalo o dodelitvi finančnih sredstev za izgradnjo kanalizacije in 
čistilne naprave. Z velikim prizadevanjem je občina Selnica ob Dravi pridobila skoraj pet milijonov EUR 
sredstev iz kohezijskega sklada EU. Občina tudi v svojem proračunu sledi temu in sedaj je občina v 
fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja. Da bo gradbeno dovoljenje dejansko pridobljeno je bilo 
potrebno upravnemu organu t.j. UE Ruše predložiti dokumente s katerimi občina izkazuje pravico 
graditi. To pomeni, da je bilo potrebno, v skladu s projektom »KANALIZACIJA V SELNICI OB DRAVI – 
V OKVIRU PROJEKTA ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNE VODE V POREČJU DRAVE«, št. 
projekta 6K 08170.30, zagotoviti služnostne pravice. Med parcelami za katere je bilo potrebno 
zagotoviti služnost je tudi parcela št. 404/5 k.o. Sp. Slemen. Ta parcela je bila predmet 
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denacionalizacijskega postopka in je še vedno predmet nerešenih zapuščinskih zadev. Ponudba 
občine, da denacionalizacijskim upravičencem, preko njihove zakonite zastopnice za posebne 
primere, izplača izvedensko ocenjeno vrednost za manj vrednost zemljišča, sploh ni bila deležna 
odziva. Zaradi tega je bilo v projektu št. 6K 08170.30 potrebno predvideti možne spremembe trase 
poteka kanalizacijskega voda. S strani projektantov so bili opravljeni trije poizkusi spremembe trase. 
Težavna konfiguracija terena in spoštovanje predpisov o gradnji tovrstnih objektov, žal ne omogočajo 
prestavitev poteka trase kanalizacije. Zato Občini Selnica ob Dravi ne preostane druga rešitev, kot 
predlog uvedbe trajne služnosti v javno korist. 

Prvi odstavek 92. člena ZUreP-1 dopušča omejitev lastninske pravice z obremenitvijo nepremičnine s 
trajno služnostjo. 92. člen ZUreP-1 v 2. odstavku določa, da je razlastitev, omejitev ali obremenitev 
lastninske pravice dopustna v javno korist le pod pogojem, da je za dosego javne koristi nujno 
potrebna. V 3. odstavku istega člena je določeno, da ti posegi niso dovoljeni, če občina razpolaga z 
drugo ustrezno nepremičnino za dosego istega namena. Iz obrazložitve tega sklepa je razvidno, da so 
vsi pogoji za obremenitev parcele št. 404/5 k.o. Spodnji Slemen s trajno služnostjo, iz naštetih členov 
ZUreP-1 in ZPNačrt, izpolnjeni.  

Prvi odstavek – 1. točka 93. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1) določa, da se obremenitev 
nepremičnine, ob izpolnjenih pogojih iz 92. člena istega zakona, lahko uvede za radi graditve javne 
gospodarske infrastrukture. Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) (Uradni list RS, št. 110/2002, 97/2003 - 
Odl.US, 46/2004 - ZRud-A, 47/2004, 41/2004 - ZVO-1, 45/2004 - ZVZP-A, 62/2004 - Odl. US, 92/2005 
- ZJC-B, 111/2005 - Odl. US, 93/2005 - ZVMS, 120/2006 - Odl. US, 126/2007, 108/2009, 61/2010 - 
ZRud-1, 76/2010 - ZRud-1A, 20/2011 - Odl.US) v 2. členu, točka 1/6 določa, da je objekt gospodarske 
javne infrastrukture tisti gradbeni inženirski objekt, ki tvori omrežje, ki služi določeni vrsti gospodarske 
javne službe državnega ali lokalnega pomena ali tvori omrežje, ki je v javno korist. 

S tem je trajna služnost v javno korist na parceli št. 404/5 k.o. Spodnji Slemen utemeljena. 

Pri Upravni enoti Ruše poteka postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja za ČN Selnica ob Dravi.  


