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Občinska uprava Selnica ob Dravi izdaja na podlagi 67. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS 

(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 11/18 

– ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 17. člena Zakona o splošnem 

upravnem postopku – ZUP (Uradni list RS, št. 24/06 – UPB, 105/06 – ZUS-1, 127/07, 65/08, 8/10 

in 82/13), 245. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/2017) in 16. člena Statuta 

Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 19/07) ter na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Selnica 

ob Dravi št. 478-11/2011, z dne 20. 5. 2021, v upravni zadevi pridobitve statusa grajenega 

javnega dobra lokalnega pomena v Občini Selnica ob Dravi, po uradni dolžnosti naslednjo 

 

 

UGOTOVITVENO ODLOČBO 

 

1. Nepremičnini:  

- parc. št. 423/8, k. o. 632 - Sp. Slemen, cesta v izmeri 296 m2 z ID znakom 632 423/8 in 

- parc. št. 363/3, k. o. 632 – Sp. Slemen, cesta v izmeri 66 m2 z ID znakom 632 363/3 

se dodeli status grajenega javnega dobra lokalnega pomena. 

2. Lastniška pravica na parcelah iz 1. točke tega sklepa je vpisana v korist Občine Selnica ob 

Dravi, Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi, matična številka: 1357930, ID za DDV: SI36150380.  

3. Ta ugotovitvena odločba o dodelitvi statusa grajenega javnega dobra se po pravnomočnosti 

pošlje pristojnemu sodišču zaradi vpisa zaznambe statusa grajenega javnega dobra lokalnega 

pomena. 

4. Posebni stroški postopka niso nastali. 

 

 

Obrazložitev 

Občinski svet Občine Selnica ob Dravi je dne, 20. 5. 2021, na 19. redni seji sprejel sklep št. 478-

11/2021, s katerim se na parcelnih številkah v izreku te ugotovitvene odločbe dodeli status 

grajenega javnega dobra lokalnega pomena. Postopek za dodelitev statusa grajenega javnega 

dobra lokalnega pomena določa 245. člen Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/2017). 

Prav ta zakon v prvem odstavku 3. člena pod točko 7. določa, da so grajeno javno dobro 

zemljišča, objekti in deli objektov, namenjeni takšni splošni rabi, kot jo glede na namen njihove 

uporabe določa zakon ali predpis, izdan na podlagi zakona. Omenjeni cesti predstavljata 




