
OBČINSKI SVET OBČINE SELNICA OB DRAVI 

 
 
 
 
 
Številka: 478-8/2011 
Datum: 24. 3. 2011 
 
 
 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi 
 
 
 
Zadeva: Predlog za obravnavo na 5. seji Občinskega sveta Občine Selnica ob Dravi 
 
 
NASLOV GRADIVA: 
 

 Sklep o nakupu nepremičnega premoženja 

PREDLAGATELJ 
GRADIVA: 
 

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

VSEBINA GRADIVA: 
 

 - Predlog sklepa z obrazložitvijo 
- Priloge 
 

POROČEVALEC/CI: 
 

 Nada Hölzl, višja referentka 
 

PRIPRAVLJAVEC/CI 
GRADIVA: 
 

 Nada Hölzl, višja referentka 

 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 

Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme Sklep o nakupu nepremičnega 
premoženja v lasti družbe Dravske elektrarne Maribor, d. o. o. na parc. št. 103/3, v 
naravi stavbno zemljišče v izmeri 1866 m2 v k. o. Gerečja vas, po ceni 27.276,00 EUR 
za namen ureditve igrišča. Na podlagi sklepa se župana občine pooblasti, da sklene 
kupoprodajno pogodbo med kupcem Občino Selnica ob Dravi in prodajalcem 
Dravske elektrarne Maribor, d. o. o. 

 

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 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), Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10) in 16. člena Statuta 
Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 19/07), je Občinski svet Občine Selnica ob Dravi na svoji … 
redni seji … sprejel naslednji 
 
 
 

Sklep o nakupu nepremičnega premoženja  
 
 

I. 
Občina Selnica ob Dravi kupi od družbe Dravske elektrarne Maribor, d. o. o., Obrežna ulica 170, 
2000 Maribor nepremičnino – stavbno zemljišče na parc. št. 103/31, v naravi travnik in igrišče, v 
skupni izmeri 1866 m2 v k. o. Gerečja vas za dogovorjeno kupnino v znesku 27.276,00 EUR. 
Navedeno zemljišče bo Občina Selnica ob Dravi namenila za ureditev igrišča. 
 

II. 
Župana Občine Selnica ob Dravi se pooblasti, da s prodajalcem družbo Dravske elektrarne 
Maribor, d. o. o. sklene kupoprodajno pogodbo. 
 
 
 
Številka: 478-8/2010  
Datum: 
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OBRAZLOŽITEV: 
 
Pravna izhodišča 
Med izvirne naloge občine sodi tudi upravljanje s premoženjem. Zakon 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) v svojem 29. členu in Statut Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 19/2007) v 
svojem 16. členu pa določata, da o odtujitvi in pridobitvi občinskega premoženja odloča občinski 
svet. Poleg tega pa je pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine, med katerega 
spadajo tudi nepremičnine, opredeljeno še v Zakonu o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/2010), ki predpisuje izdelavo občinskega načrta 
ravnanja z nepremičnim premoženjem, v svojem 12. členu pa določa izjeme od obvezne vključitve 
v načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem. In sicer v primeru spremenjenih prostorskih potreb 
upravljavcev nepremičnega premoženja države, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta 
ravnanja z nepremičnim premoženjem iz prvega odstavka 11. člena, ali nepredvidenih okoliščinah 
na trgu, ki narekujejo hiter odziv, lahko upravljavci nepremičnega premoženja države sklepajo 
pravne posle, ki niso predvideni v veljavnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem. Ker se 
citiran zakon porablja za vse stvarno premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnosti, se po 
naši oceni 12. člen lahko analogno uporabi tudi za lokalne skupnosti.  
 
Nakup nepremičnine 
Dravske elektrarne Maribor, d. o. o.(v nadaljevanju DEM) so Občini Selnica ob Dravi v odkup 
ponudile stavbno zemljišče na parc. št. 103/31, v naravi travnik in igrišče, v skupni izmeri 1866 m2, 
v k. o. Gerečja vas. Omenjeno zemljišče se že sedaj uporablja kot igrišče, čeprav ima status 
stavbnega zemljišča. DEM je priložila tudi cenilni zapisnik, iz katerega izhaja, da so navedeno 
zemljišče pripravljeni prodati po ceni 27.276,00 EUR z vključenim DDV. Ob tem ni zanemarljivo 
dejstvo, da je ponujena cena na m2 tudi nižja od cen primerljivih zazidljivih stavbnih zemljišč v 
občini, ki se gibljejo med 60,00 in 100,00 EUR na m2. Ker v Selnici ob Dravi razen igrišča ob 
osnovni šoli ni drugih ustreznih zunanjih igrišč, je pridobitev tega zemljišča pomembna za razvoj 
športa kot tudi za rekreacijsko udejstvovanje občanov vseh starostnih kategorij. 
 
 
Priloge: 
− izris iz planskega akta občine 
− cenilni zapisnik 


