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PREDLOG SKLEPA:  

Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme Sklep o ukinitvi statusa 

grajenega javnega dobra lokalnega pomena na področju kulture. 

 

PREDLOG POSTOPKA IN NAČIN SPREJEMA: 

Sklep je sprejet, če zanj glasuje večina opredeljenih glasov na seji prisotnih svetnic in 

svetnikov. 

 

dr. Vlasta KRMELJ, univ. dipl. inž. 

ŽUPANJA 

  



 

 

 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 

prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – 

ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 247. člena Zakona o 

urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/2017) in 16. člena Statuta Občine Selnica ob Dravi (MUV, 

št. 35/2017), je Občinski svet Občine Selnica ob Dravi na 21. redni seji dne,……………….. 

sprejel 

 

 

S K L E P  

o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na področju kulture 

 

1. člen 
S tem sklepom se na nepremičnini 

Zap. 
št. 

Parc. št. k. o. ID znak Izmera (m2) 

1.  276/9 625 Gradišče 625 276/9 106 

 

na kateri je vknjižena lastninska pravica na ime Občina Selnica ob Dravi, ukine status 

grajenega javnega dobra lokalnega pomena na področju kulture do celote v lasti Občine 

Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi, matična številka: 1357930000. 

 

2. člen 
Na podlagi tega sklepa Občinska uprava Občine Selnica ob Dravi po uradni dolžnosti izda 

ugotovitveno odločbo o ukinitvi zaznambe statusa grajenega javnega dobra na področju 

kulture in jo pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču. 

 

3. člen 
Ta sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in začne veljati naslednji dan po objavi. 

 

 

Številka: 478-0016/2021  

Datum: 

dr. Vlasta KRMELJ univ. dipl. inž.  

ŽUPANJA 

 

 

  



 

 

OBRAZLOŽITEV: 

 

Pravna podlaga za ukinitev statusa grajenega javnega dobra na področju kulture je 247. člen 

Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/2017), saj parc. št. 276/9 v k. o. 625 Gradišče 

predstavlja v naravi državno cesto R3-706/6301 Ožbalt – Zg. Kapla in ne služi več svojemu 

namenu. Direkcija RS za infrastrukturo namreč premoženjsko pravno in zemljiško knjižno ureja 

razmerja nastala z ureditvijo državne ceste R3-706/6301 Ožbalt – Zg. Kapla. 

Ugotovili so, da je nepremičnina na parc. št. 276/9 v k. o. 625 Gradišče, ki je v lasti Občine 

Selnica ob Dravi do celote, v naravi del prej navedene državne ceste. Na podlagi 39. člena 

Zakona o cestah (ZCes-1) (Ur. l. RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18) so 

državne ceste v lasti Republike Slovenije. Skladno z navedenim je občini direkcija posredovala 

v podpis Pogodbo o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja za dejanskim s katero se bo uredilo 

neusklajeno formalno stanje lastništva z dejansko posestjo in lastništvom. Glede na to, da je 

v zemljiški knjigi za prej navedeno parc. št. evidentna zaznamba grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena na področju kulture, je potrebno pred podpisom pogodbe o uskladitvi 

zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim stanjem, izbrisati zaznambo grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena na področju kulture iz zemljiške knjige. 

S sprejetjem tega sklepa ne bodo nastale nikakršne finančne posledice za proračun Občine 

Selnica ob Dravi, saj so navedene parc. št. že sedaj vpisane kot lastnina Občine Selnica ob 

Dravi.  

Glede na veljavna določila zakonodaje in uskladitve zemljiškoknjižnega stanja je potrebno, da 

Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme predlagan sklep. 

 

 

 

 

Priloga: 

- kartografski del 
- zemljiškoknjižni izpisek 
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Začetni prikaz

LEGENDA:

Parcele

št. 

0 20 m
merilo 1: 473

0 10 cm
referenčna linija

OZNAČENA PARCELA: katastrska občina: 625-GRADIŠČE, parcela: 276/9

stran 1 od 1
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 22.9.2021 - 11:54:16

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 625 276/9
 

katastrska občina 625 GRADIŠČE parcela 276/9 (ID 6993859)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 20313851
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 1357930000
firma / naziv: OBČINA SELNICA OB DRAVI
naslov: Slovenski trg 004, 2352 Selnica ob Dravi

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
19889839 27.12.2018 14:12:26 609 - zaznamba javnega dobra  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 19889839
čas začetka učinkovanja 27.12.2018 14:12:26
vrsta pravice / zaznambe 609 - zaznamba javnega dobra
glavna nepremičnina: katastrska občina 631 SPODNJA SELNICA parcela 282/41 (ID 2184873)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
organ, ki vodi postopek OBČINA SELNICA OB DRAVI
opr. št. postopka 610-3/2018 0103
dodatni opis:
Na podlagi pravnomočne odločbe, z dne 03.07.2018 se vpiše zaznamba grajenega javnega dobra lokalnega pomena na
področju kulture.
zveza - ID osnovnega položaja:

20313851 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 


