
OBČINSKI SVET OBČINE SELNICA OB DRAVI 

Številka: 478-11/2010 
Datum: 29. 6. 2010 
 
 
 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi 
   
 
Zadeva: Predlog za obravnavo na 28. seji Občinskega sveta Občine Selnica ob Dravi 
 
 
NASLOV GRADIVA: 
 

 Sklep o nakupu zemljišča za namen javnega dobra – javna pot 
na parc. št. 316/11, 315/3, 315/4 vse v k. o. Spodnja Selnica 

 

PREDLAGATELJ 
GRADIVA: 
 

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

VSEBINA GRADIVA: 
 

 - Predlog sklepa 
- Obrazložitev 

 
POROČEVALEC/CI: 
 

 mag. Karin Jurše, direktorica OU 

PRIPRAVLJAVEC/CI 
GRADIVA: 
 

 Janko Stojkovič, KZ Selnica ob Dravi, mag. Karin Jurše, 
direktorica OU 

 
 
PREDLOG SKLEPA:  

Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme Sklep o nakupu zemljišča za 
namen javnega dobra – javna pot na parc. št. 316/11, 315/3, 315/4 vse v k. o. 
Spodnja Selnica. 

 
 

PREDLOG POSTOPKA IN NAČIN SPREJEMA: 
Sklep je sprejet, če zanj glasuje večina opredeljenih navzočih članov občinskega 
sveta. 

 
 
 

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) in 7. člena Statuta Občine Selnica 
ob Dravi (MUV, št. 19/2007) je Občinski svet Občine Selnica ob Dravi na ... redni seji, dne, 
…, sprejel 
 
 
 
 

S K L E P  
 
 

I. 
Občina Selnica ob Dravi kupi zemljišče za namen javnega dobra – javna pot na parc. št. 
316/11 v izmeri 918 m2, 315/3 v izmeri 304 m2 in 315/4 v izmeri 103 m2 vse v k. o. Spodnja 
Selnica, last Kmetijske zadruge Selnica ob Dravi, z. o. o., Sp. Selnica 5, 2352 Selnica ob 
Dravi v skupni ocenjeni vrednosti 12.027,46 EUR. 
 

II. 
Vse vrednosti izhajajo iz cenilnega zapisnika z dne, 1. 6. 2010. Navedene parcelne številke v 
naravi predstavlja njivo (drugi bonitetni razred) in se namenjajo za izgradnjo javne poti v 
okviru Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje v 
Selnici ob Dravi (MUV, št. 3/09 in 5/10). 
 

II. 
Ta sklep prične veljati takoj. 
 
 
 
Številka: 478-11/2010 
Datum: 
 
 
 
 
 
 

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

 
  



OBRAZLOŽITEV 
 
Občina Selnica ob Dravi je v okviru Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
stanovanjsko območje v Selnici ob Dravi (MUV, št. 3/09, 5/10) sprejela tudi Odlok o 
programu opremljanja stavbnih zemljišč za stanovanjsko območje v Selnici ob Dravi (MUV, 
št. 11/10).  
 
V okviru predvidenih prostorskih rešitev se planira izgradnja povezovalne ceste na lokaciji 
navedenih parcel št. 316/11 v izmeri 918 m2, 315/3 v izmeri 304 m2 in 315/4 v izmeri 103 m2 
vse v k. o. Spodnja Selnica, last Kmetijske zadruge Selnica ob Dravi, z. o. o., Sp. Selnica 5, 
2352 Selnica ob Dravi.  
 
Občina je preko zapriseženega cenilca za kmetijska zemljišča, g. Boštjana FERBOŠTA, že 
dala oceniti zgoraj navedena zemljišča. Zemljišča so bila v cenilnem poročilu z dne, 1. 6. 
2010, ocenjena v skupni vrednosti 12.027,46 EUR. V skladu s 25. členom Zakona o javnih 
financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08 in 49/09) so denarna sredstva za 
nakup navedenega zemljišča zagotovljena v proračunu občine na proračunski postavki 
04.2.1.05 Cestni kataster, odmere cest, odkup javno dobro.  
 
Na osnovi navedenega predlagamo Občinskemu svetu Občine Selnica ob Dravi sprejem 
Sklepa o nakupu zemljišča za namen javnega dobra – javna pot na parc. št. 316/11, 315/3, 
315/4 vse v k. o. Spodnja Selnica. 


