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Številka: 032-23/2017-8                                                                                                                 
Datum: 05.07.2017 

OBČINSKI  SVET OBČINE DOLENJSKE TOPLICE 
 
 
 
Zadeva:   Problematika lastniških ureditev vaškega doma Sušice – seznanitev z pravnimi 

možnostmi prenosa lastništva. 
 
 
Namen:  seznanitev članov Občinskega sveta 
 
Faza: seznanitev 
 
Pravna podlaga:   

 
Predlagatelj: župan Jože Muhič  
Poročevalec:                  Rado Javornik 
  
Ocena finančnih posledic:  / 
 
Obrazložitev: Glede vprašanja prenosa lastninske pravice Vaškega doma Sušice, t.j. parcela 342/10 

k.o. Dobindol na drugo osebo, se postavlja več vprašanj.  
 
                                       Občina je kot lastnica nepremičnine in tudi objekta, do sedaj plačevala vse stroške, ki 

jo bremenijo kot lastnico objekta. Zlasti gre za vprašanje vzdrževalnih del ter 
investicijskih vzdrževalnih del, ki so precej višji od t.i. obratovalnih stroškov. Ker gre 
za vaški dom in v Občini Dolenjske Toplice ni nobene notranje entitete, ki bi bila del 
lokalne samouprave in bi bila pravno samostojna oseba, ni nobene potrebe po tem, 
da bi se objekt, v katerem deluje neformalna lokalna skupnost, prenašal v zasebno 
last. V kolikor bi objekt prišel v zasebno last se postavlja vprašanje bodočega 
upravljanja in vzdrževanja objekta, prav tako ni in ne more biti nobenih garancij, da se 
bo vaško skupnost še lahko zbirala v tem objektu, saj bo postal zasebna last. 
Lastništvo društva je zasebna last. Dokler je lastnica oseba javnega prava, kar občina 
tudi je, pa je to celo dolžnost, oziroma ena izmed temeljnih nalog lokalne skupnosti.  

 
                                       V kolikor bi objekt prešel v zasebno last in bi se v njem zbirala neformalna vaška 

skupnost, bi seveda občina imela tudi interes obnavljati in vzdrževati objekt, česar pa 
ne bi smela izvajati, saj velja skladno s predpisi o javnih financah stroga prepoved 
vlaganj v tujo nepremičnino. V konkretni zadevi bi bilo celo sporno, če ne celo 
nezakonito, če bi občina dajala namensko denar za vzdrževanje in obnavljanje 
objekta, ki je bil predhodno njena last.  Vsekakor bi lahko bilo vodstvo občine zaradi 
takšnega ravnanja povsem utemeljeno pod lupo KPK ali drugih državnih organov – 
recimo Računsko sodišče.  

 
                                       V konkretnem primeru pride v poštev samo pošten nakup nepremičnine s strani 

zasebnega interesenta, ki pa mora biti izpeljan skladno s predpisi, ki urejajo stvarno 
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premoženje lokalnih skupnosti. Verjetno se ne bi mogli izogniti javnega razpisa za 
prodajo nepremičnine.  

 
Predlog sklepa: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice se je seznanil s  problematiko 

lastniških ureditev vaškega doma Sušice . 
 
 
 

Župan 

 Občine Dolenjske Toplice 

Jože Muhič l.r. 
 
 
 

 
           
 

 


