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  OBČINA RADLJE OB DRAVI 
  Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi 

 

Številka: 478-0027/2021 

Datum: 4.10.2021 

  

 

Občina Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi na podlagi drugega 

odstavka 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 

skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18; v nadaljevanju: ZSPDSLS-1), objavlja  

 

 

NAMERO ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE 

O USTANOVITVI STAVBNE PRAVICE,  

 

 

ki jo Občina Radlje ob Dravi kot lastnik zemljišča, parc. št. 511/1 k.o. 804-Radlje ob 

Dravi, namerava skleniti z Zdravstvenim domom Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 37, 

2360 Radlje ob Dravi. 

 

Opis predmeta:  

Predmet namere je ustanovitev stavbne pravice na parc. št. 511/1 k.o. 804-Radlje ob 

Dravi. 

 

Stavbna pravica se ustanavlja za izgradnjo parkirišč pri  ZD Radlje ob Dravi.  

 

 
 

 

Stavbna pravica se ustanavlja brezplačno. 
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Čas trajanja: 

Stavbna pravica se ustanovi za dobo 99 let. 

 

Drugi pogoji:  

- Stavbna pravica se skladno z veljavno zakonodajo ustanavlja v javnem 

interesu, in sicer z namenom graditve ali vzdrževanja javnih objektov zdravstva. 

- Imetnik stavbne pravice brezplačne stavbne pravice ne sme odsvojiti ali 

obremeniti z zastavno pravico. 

- Ob prenehanju brezplačne stavbne pravice se imetniku ne plača nikakršno 

nadomestilo. 

- Vse stroške v zvezi s postopkom ustanovitve stavbne pravice, kot so npr. 

morebitni davek, stroški overitve podpisa na pogodbi, stroški zemljiškoknjižnih 

dejanj, nosi v celoti imetnik stavbne pravice. 

 

Rok, oblika in pogoji za predložitev izjave o interesu:  

Rok za prejem izjave o zainteresiranosti je najkasneje do 25.10.2021 do 10.00 ure. 

Upoštevane bodo le tiste izjave o zainteresiranosti, ki bodo do prej navedenega roka 

prispele na elektronski naslov: obcina.radlje@radlje.si ali na naslov: Občina Radlje ob 

Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi, z nazivom zadeve »Izjava o 

zainteresiranosti - NE ODPIRAJ«.  

 

Izjavi o zainteresiranosti je potrebno priložiti dokazilo, da je zainteresirana oseba 

organizirana v eni izmed organizacijskih oblik iz prvega odstavka 68. člena ZSPDSLS-1.  

 

V primeru, da bo izjavo o zainteresiranosti oddalo več oseb, bo občina z 

zainteresiranimi osebami opravilo dodatna pogajanja o načrtu uporabe 

predmetnega zemljišča.  

 

Ogled in podrobnejše informacije o predmetu stavbne pravice:  

 

Vse dodatne informacije v zvezi z sklenitvijo pogodbe dobite na sedežu Občine Radlje 

ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi ali na tel. št.: 02 88 79 630 ali po e-

pošti: maja.kosir@radlje.si 

 

Občina si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez kakršnekoli 

odškodninske odgovornosti, odstopi od sklenitve pogodbe. 

 

 

Datum objave: 5.10.2021 

(http://www.obcina-radlje.si/) 

                Občina Radlje ob Dravi 

                                                                                    mag. Alan BUKOVNIK, župan 
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