
OBČINSKI SVET OBČINE SELNICA OB DRAVI 

Številka: 478-36/2011 
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: 
 

 Sklep o potrditvi nakupa zemljišča za potrebe Čistilne 
naprave Selnica ob Dravi 
 

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 o potrditvi nakupa 
zemljišča parc. št. 174/10 k.o. Sp. Selnica, za potrebe Čistilne naprave Selnica 
ob Dravi. 

 
 
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), 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 

 

1. Občinski svet Občine Selnica ob Dravi soglaša z nakupom zemljišča parc. št. 174/10 k. o. 
Spodnja Selnica v izmeri 595 m2 v skupni vrednosti 29.750,00 EUR. 

2. Občinski svet soglaša, da se navedena parcela nameni za potrebe izgradnje Čistilne naprave 
Selnica ob Dravi. 
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OBRAZLOŽITEV: 
Občina Selnica ob Dravi v okviru projekta »Odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih voda v Občini 
Selnica ob Dravi« načrtuje tudi izgradnjo Čistilne naprave (ČN).  

Po daljšem iskanju najprimernejše lokacije za ČN je bil na 4. redni seji v Občinskem svetu Občine 
Selnica ob Dravi, dne 17.2.2011, sprejet Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
čistilno napravo na območju gramoznice Selnica v Občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 3/2011). S tem je 
bila sprejeta tudi odločitev o lokaciji ČN za 5000 populacijskih enot (PE). Za lokacijo je bila zaradi 
različnih dejavnikov izbrana selniška gramoznica. Lokacija ČN je torej na območju  dela gramoznice 
jugovzhodno od naselja Selnica ob Dravi, zahodno od državne ceste R2-435 Maribor (Studenci) – 
Ruše – Selnica. V začetni fazi iskanja lokacije je bila za CČN predvidena lokacija vzhodno od prej 
navedene ceste R2-435. Za to lokacijo bi bilo v celoti potrebno pridobiti lastništvo, kar bi po takratnih 
ocenah stalo 250.000,00 EUR. Sedanja lokacija je bila izbrana tudi zaradi tega, ker je občina lastnica 
največje od, za ČN potrebnih parcel. Aktualna lokacija ČN zajema parcele št. 174/9,174/10,401/4 in 
410 – vse v k.o. Spodnja Selnica. Parcela 401/4 je v upravljanju Direkcije za ceste RS, parcela 410 je 
nekategorizirana javna pot in kot takšna javno dobro. Parcela 174/9 je največja potrebna parcela in je 
last občine. Za potrebe ČN je bilo potrebno zagotoviti le parcelo št. 174/10, ki je bila v zasebni lasti. 
Zato je bila z lastnikoma sklenjena kupoprodajna pogodba s katero je pridobljeno lastništvo parcele št. 
174/10 k.o. Spodnja Selnica. Nakup 595 m2 velike parcele je stal 29.750,00 EUR, kar pomeni 50,00 
EUR/m2. Kupljeno zemljišče je opredeljeno, kot zemljišče »nadzemnega pridobivalnega prostora za 
pridobivanje gramoza« - kot gramoznica torej. 

Kot sekundarni pozitivni učinek izgradnje ČN na opisani lokaciji, lahko štejemo ukinitev sedanje 
delujoče ČN. Z začetkom obratovanja nove ČN se bo stara ČN ukinila. To bo imelo za posledico 
sprostitev zazidalnih površin, katerih namen pa bo šele potrebno opredeliti. 

Naj na koncu povemo, da je nakup parcele 174/10 v k.o. Sp. Selnica edini finančni strošek oziroma 
edini nakup potrebnih zemljišč, tako za potrebe izgradnje primarnega voda kanalizacije, kot za potrebe 
izgradnje ČN. V skupni finančni projekciji pomeni to cca 0,42 odstotka celotne investicije.  

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


