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PREDLOG SKLEPA: 

Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme sklep o prodaji solastniškega deleža 
na nepremičnini parc. št. 147/1 v k. o. Sp. Slemen, in sicer v izmeri 36 m2 po ocenjeni 
vrednosti 1.404,00 EUR solastnikoma Leopoldu in Stanislavi Pušnik, stanujočima Sp. 
Slemen 19, 2352 Selnica ob Dravi. 
 

PREDLOG POSTOPKA IN NAČIN SPREJEMA: 
Sklep je sprejet, če zanj glasuje večina opredeljenih glasov na seji prisotnih svetnic in 
svetnikov. 
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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), 23. člena Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011) in 7. člena Statuta 
Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 19/2007) je Občinski svet Občine Selnica ob Dravi na svoji … 
redni seji dne, … sprejel naslednji 
 
 
 

S K L E P  

o prodaji solastniškega deleža na nepremičnini 

 
 
 

I. 
S tem sklepom se odobri prodaja solastniškega deleža na nepremičnini parc. št. 147/1 v k. o. Sp. 
Slemen v izmeri 282 m2, v deležu 36/282 Leopoldu in Stanislavi Pušnik, stanujočima Sp. Slemen 
19, 2352 Selnica ob Dravi, na podlagi izvedenega cenitvenega poročila v znesku 1.404,00 EUR. 
Neposredna pogodba se sklene v obliki notarskega zapisa. 
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OBRAZLOŽITEV: 
 
Leopold in Stanislava Pušnik, stanujoča Sp. Slemen 19, 2352 Selnica ob Dravi sta vložila vlogo za 
odkup solastniškega deleža na parc. št. 147/1 v k. o. Sp. Slemen v deležu 36/282. Vlagatelja sta 
solastnika na navedeni parc. št. v deležu 123/282. Parc. št. 147/1 v k. o. Sp. Slemen predstavlja 
nadaljevanje osnovne parcele v lasti imenovanih in je tako smiselno, da občina svoj solasniški 
delež tudi proda, saj ji v tem predelu ne bi koristil. 
Na podlagi 23. čl. Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. 
l. RS, št. 34/2011) se bo z vlagateljema sklenila neposredna pogodba, saj gre za prodajo 
solastniškega deleža, ki je manjši oz. enak 50 % in v konkretnem primeru znaša 12,76 % od 
celote. 
Vrednost ocenjenega solastniškega deleža znaša 39,00 EUR/m2 oz. 1.404,00 EUR. Cenitev je 
izvedel sodni cenilec Samo Kumer, univ. dipl. inž. grad. 
Poudariti moramo, da za konkreten primer nimamo izdelanega načrta ravnanja z nepremičnim 
premoženjem, ker gre za izjemo po prvem odstavku 12. čl. zakona, ki določa, da se ob 
nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, lahko upravljavci sklepajo pravne 
posle, ki niso bili predvideni v načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem. 
 
S prodajo solastniškega deleža na navedeni nepremičnini se bodo nekoliko povečala proračunska 
sredstva. 
 
 
 
Priloga: 

- izvleček iz cenitvenega poročila 


