OBČINA POLJČANE
Občinski svet

7. redna seja Občinskega sveta,
28. junij 2011

Gradivo za 10. točko dnevnega reda

Predlagatelj: Stanislav Kovačič, župan
ZADEVA: Predlog za ukinitev statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro za
nepremičnine parc. št. 957/5, 957/6 in 957/7, vse k.o. Brezje pri Poljčanah.

Pravne podlage:
−

−
−

−
−

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 ZLS – UPB2, 27/2008 Odl.US: Up2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US:
U-I-267/09-19, 51/2010 in 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10),
Statut Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/2007 in 53/2008),
Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/2004- ZGO-1-UPB1 (14/2005 popr.),
92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US: U-I-150-04-19, 120/2006 Odl.US: U-I286/04-46, 126/2007, 57/2009 Skl.US: U-I-165/09-8, 108/2009, 61/2010-ZRud-1 (62/2010
popr.)102/04 in 14/05),
Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.
86/2010-ZSPDSLS),
Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.
34/2011).

Poročevalka:
Renata Golob, Svetovalka za pravne in splošne zadeve.

OBČINA POLJČANE
Župan

Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane
telefon: 02 8029 223
fax: 02 8029 226
e-mail: obcina@poljcane.si

Številka: 013-0004/2011-8
Datum: 20. 6. 2011

OBČINA POLJČANE
Občinski svet

ZADEVA: Predlog za ukinitev statusa zemljišča v splošni rabi - javno dobro za
nepremičnine parc. št. 957/5, 957/6 in 957/7, vse k.o. Brezje pri Poljčanah.
Stranka Boris Kodrič iz Poljčan je na Občino Poljčane podala vlogo za odkup dela zemljišča
parc. št. 957/1 k.o. Brezje pri Poljčanah.
Zemljišče parc. št. 957/1 k.o. Brezje pri Poljčanah je v Zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v
Slovenski Bistrici opredeljeno kot javno dobro.
Strankino vlogo je dne 17. 2. 2011 na svoji 1. redni seji obravnavala Komisija za izvedbo in
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Poljčane ter sprejela sklep, s
katerim je soglašala z odkupom dela zemljišča parc. št. 957/1 k.o. Brezje pri Poljčanah.
Predhodno je bil opravljen ogled dejanskega stanja v naravi, kjer je bilo ugotovljeno, da se
zemljišče ne uporablja kot javna pot in kot tako ne služi več rabi oziroma namenu, kot je
opredeljen v zemljiškem katastru. Opravljena je bila parcelacija tako so predmet odkupa
parcele št. 957/5, 957/6 in 957/7 k.o. Brezje pri Poljčanah.
Predhodno je potrebno za nepremičnine parc. št. 957/5, 957/6 in 957/7 k.o. Brezje pri
Poljčanah ukiniti status zemljišča javno dobro, da nepremičnina postane last Občine Poljčane
in je tako možno izpeljati postopek prodaje predmetnega zemljišča, v skladu z veljavno
pravno zakonodajo.
Skladno z zgoraj navedenim občinskemu svetu predlagamo, da sprejme sklep v predlaganem
besedilu.
Župan
Stanislav Kovačič
Priloga:
-

Sklep o ukinitvi javnega dobra – predlog,
zemljiškoknjižni izpisek,
Obvestilo Geodetske uprave,
Grafični prikaz

predlog
Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/2004-UPB1 (14/2005
popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US: U-I-150-04-19, 120/2006
Odl.US: U-I-286/04-46, 126/2007, 57/2009 Skl.US: U-I-165/09-8, 108/2009, 61/2010-ZRud1 (62/2010 popr.) in 20/2011 Odl.US: U-I-165/09-34), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008,
100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010
Odl.US: U-I-176/08-10) in 17. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/2007 in
53/2008), je Občinski svet Občine Poljčane na __. redni seji dne __________ sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
I.
S tem sklepom se ukine status zemljišč javno dobro za nepremičnine parc. št. 957/5, pot v
izmeri 188 m2, 957/6, pot v izmeri 121 m2 in 957/7, pot v izmeri 16 m2, vse k.o. Brezje pri
Poljčanah.
Nepremičnine postanejo last Občine Poljčane, s čimer odpade zakonska prepoved pravnega
prometa.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Številka:
Datum:
Župan
Občine Poljčane
Stanislav Kovačič

