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Zadeva: Predlog za obravnavo na 5. seji Občinskega sveta Občine Selnica ob Dravi 
 
 
NASLOV GRADIVA: 
 

 Sklep o menjavi nepremičnin 
 

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 soglaša s sklenitvijo menjalne pogodbe med 
Občino Selnica ob Dravi in Francem Grašičem, stanujočim Janževa gora 61, 2352 
Selnica ob Dravi. Pogodbeni stranki bosta medsebojno zamenjali naslednje 
nepremičnine: 

• Občina Selnica ob Dravi izroči Francu Grašiču parc. št. 475/5 v izmeri 342 m2 
in parc. št. 475/4 v izmeri 42 m2, obe v k. o. Janževa gora; 

• Franc Grašič Občini Selnica ob Dravi izroči parc. št. 225/2 v izmeri 332 m2 in 
parc. št. 226/2 v izmeri 229 m2, obe v k. o. Janževa gora. 
Vse navedene nepremičnine so bremen proste. 

Občinski svet Občine Selnica ob Dravi pooblasti župana občine za podpsi menjalen 
pogodbe. 

 

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 



 

2 

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA SKLEPA: 
 
Po podatkih iz zemljiške knjige je nepremičnina parc. št. 475/5, v izmeri 342 m2 in parc. št. 475/4, v 

izmeri 42 m2, vse v k. o. Janževa gora, ki je pripisana pri vl. št. 800, vknjižena kot javno dobro. V 

naravi predmetna cesta ne obstaja več in predstavlja zrast, saj se vrsto let več ne uporablja, zato 

je smiselno, da se status javnega dobra na omenjenih parc. št. ukine. Za omenjeni parc. št. je 

Občinska uprava Občine Selnica ob Dravi prejela vlogo vlagatelja Franca Grašiča, stanujočega 

Janževa gora 61, 2352 Selnica ob Dravi, da bi se omenjeni parceli zamenjali za njegovi parc. št. 

225/2 v izmeri 332 m2 in parc. št. 226/2 vse v k. o. Janževa gora po katerih že poteka cesta, 

vendar zemljiškoknjižno stanje še ni urejeno. Občina bi torej, po ukinitvi javnega dobra, zamenjala 

zemljišči tako, da bi Franc Grašič z menjalno pogodbo prenesel v občinsko last parc. št. 225/2 v 

izmeri 332 m2 in parc. št. 226/2 v izmeri 229 m2 vse v k. o. Janževa gora; občina pa bi Francu 

Grašiču prenesla v last parc. št. 475/5 v izmeri 342 m2 in parc. št. 475/4 v izmeri 42 m2.  

Občinska uprava predlaga, da se najprej ukine status javnega dobra na parc. št. 475/5 in 475/4 v 

k. o. Janževa gora, tako kot je bilo predhodno že omenjeno, nato se sklene ustrezna menjalna 

pogodba med pogodbenima strankama. Glede na navedeno predlagamo, da občinski svet sprejme 

sklep o ukinitvi javnega dobra in sklep o sklenitvi menjalne pogodbe. Nepremičnina, ki jo prevzame 

občina je več vredna, kot nepremičnina, ki jo občina daje. 

Pripravljavec gradiva opozarja na finančne posledice sprejetega soglasja oz. sklepa. Posredno 

bodo za občino nastopile finančne posledice, ker bo s prevzemom nepremičnine prevzela vlogo 

upravljanja in vzdrževanja ceste na parc. št. 225/2 v izmeri 332 m2 in 226/2 v izmeri 229 m2. 

 

 
 
Priloge: 

- zemljiškoknjižni izpisek (dva) 
- grafični prikaz parcel 


