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Občinski svet Občine Gornji Grad je na podlagi osmega odstavka 38. člena Zakona o 
splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 
105/06- ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) in 84. člena Statuta (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 8/16) v postopku prodaje nepremičnine parc.št. 550/1 k. o. 942 
Gornji Grad na svoji _____ redni seji, dne _____ sprejel naslednji  
 

SKLEP 
 
1. Ogradi  Stanko župan Občine Gornji Grad se zaradi krvnega sorodstva stranske 
vrste (tretje koleno) izloči iz postopka prodaje nepremičnine parc. št. 550/1 k. o. 
942 Gornji Grad, kot podpisnik in skrbnik prodajne pogodbe št. 478-0012/2017-
2018-8. 
 
2. Za podpisnika tega sklepa in podpisnika ter skrbnika prodajne pogodbe št. 
478-0012/2017-2018-8 občinski svet določa in pooblašča Letonjo Petra, 
podžupana Občine Gornji Grad. 
 
3. V tem postopku niso nastali posebni stroški. 

 
 

Obrazložitev: 
Na podlagi sklepa o odprodaji zemljišča parc. št. 550/1 k.o. 942 Gornji Grad, ki ga je 
občinski svet sprejel na svoji 24. redni seji, dne 22. marca 2018 je Občina Gornji Grad 
nadaljevala postopek prodaje zemljišča. Ker gre za gozdno zemljišče je bila potrebna 
objava prodaje na oglasni deski uprave enote. Upravna enota Mozirje je pod številko 
330-553/2018-1 izobesila ponudbo za prodajo zemljišča od 3.7.2018 do vključno 
2.8.2018. Izjavo o sprejemu ponudbe je v roku pravočasno vložila fizična oseba, ki pri 
nakupu gozdnega zemljišča uveljavlja predkupno pravico kot lasnica, katerega zemljišče 
meji na gozd, ki se prodaja. 
 
Po poteku objave ponudbe na oglasni deski upravne enote je bila s strani fizične osebe 
vložena vloga za odobritev pravnega posla. Uprava enota je v tej zadevi 5.9.2018 izdala 
odločbo o odobritvi pravnega posla med Občino Gornji Grad in fizično osebo, ki je 
podlaga za sklenitev prodajne pogodbe. 
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Župan Stanko Ogradi je na tej točki zahteval svojo izločitev iz postopka po drugi točki 35. 
člena ZUP, saj je s fizično osebo, s katero se bo sklenila prodajna pogodba v krvnem 
sorodstvu v stranski vrsti tretjega kolena. 
 
Podpisnik tega sklepa je podžupan. Sklep je izdan po uradni dolžnosti in je po prvi točki 
28. člena Zakona o upravnih taksah (ZUT; Uradni list RS, št. 106/10 - uradno prečiščeno 
besedilo in 14/15 - ZUUJFO) takse prost.  
 
POUK O PRAVNEM SREDSTVU:  
Zoper ta sklep v skladu z 258. členom ZUP pritožba ni dovoljena 
  
 

Občinski svet Občine Gornji Grad 
                                                                                                       Letonja Peter, podžupan 

 

 

 

 

 


