Številka:
Datum:

478-00003/2010
29. 3. 2010

Občinski svet Občine Selnica ob Dravi

Zadeva:

Predlog za obravnavo na 26. seji Občinskega sveta Občine Selnica ob Dravi

NASLOV GRADIVA:

Sklep o dodelitvi statusa javnega dobra

PREDLAGATELJ
GRADIVA:

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

VSEBINA GRADIVA:

-

POROČEVALEC/CI:

Nada Hölzl, višja referentka

PRIPRAVLJAVEC/CI
GRADIVA:

Nada Hölzl, višja referentka

Predlog sklepa z obrazložitvijo
Priloge

PREDLOG SKLEPA:
S sklepom se dodeli status javnega dobra na parc. št. 177/16 v k. o. Zg. Selnica, v
naravi cesta, ki meri 72 m2.

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

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. 177/16 v k. o. Zg. Selnica, v izmeri 72 m2.
II.

S tem sklepom navedena parcela pridobi status javnega dobra.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

Številka: 478-00003/2010
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 Hermine Namestnik in Petra Namestnika,
Belingerjeva 17, 2352 Selnica ob Dravi za prenos nepremičnine (ceste) 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.
Hermina Namestnik in Peter Namestnik prenašata brezplačno v javno dobro parc. št. 177/16 v k. o.
Zg. Selnica, v izmeri 72 m2, pripisana v z. k. vložku 306, v naravi cesta v naselju.
Pripravljavec gradiva opozarja na finančne posledice sprejetega soglasja oz. sklepa. Posredno
bodo za občino nastopile finančne posledice, ker bo s prevzemom nepremičnine prevzela vlogo
upravljanja in vzdrževanja ceste.

Priloge:
- zemljiškoknjižni izpisek za parcelo, kot je navedena v tekstu,
- izsek iz prostorskega plana – grafični del.
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