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OBČINA POLJČANE
Občinski svet
Premoženjsko pravna zadeva:
Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra pri nepremičninah parc. št. 775/9 in 773/26,
obe k.o. Pekel
I.

PREDLAGATELJ
Župan Stanislav Kovačič

II.

VRSTA POSTOPKA
Enofazni postopek

III.

PRAVNE PODLAGE ZA SPREJEM
- Stvarnopravni zakonik (Uradni list RS, št. 87/2002 in 18/07)
- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04-UPB1 (14/05 popr.), 92/05ZJC-B, 93/05-ZVMS, 111/05 Odl.US: U-I-150-04-19, 120/06 Odl.US: U-I-286/0446, 126/07, 57/09 Skl.US: U-I-165/09-8, 108/09, 61/10-ZRud-1 (62/10 popr.), 20/11
Odl.US: U-I-165/09-34, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15)
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08 Odl.US:Up2925/07-15,
U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl.US:
U-I-427/069, 79/09, 14/10 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl.US: U-I-176/08-10,
40/12-ZUJF, 14/15 - ZUUJFO)
- Statut Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 93/11)

IV.

OBRAZLOŽITEV

Zavod za prostorsko, komunalno in stanovanjsko urejanje Grosuplje d.o.o., pooblaščenec RS,
Ministrstva za infrastrukturo in prostor, Direkcije RS za infrastrukturo, pridobiva zemljišča za
preložitev ceste R1-219/1236 Slovenska Bistrica – Poljčane in ureditev izvennivojskega križanja z
železniško progo št. 30 Zidani most – Šentilj – d.m. v Spodnji Brežnici pri Poljčanah od km 6,3+45
do km 7,4+55.
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Za preložitev ceste in ureditev izvennivojskega križanja z železniško progo bosta uporabljeni tudi
zemljišči z ID 779-775/9-0 (parc. št. 775/9, zemljišče v izmeri 13 m2, k.o. 779 – Pekel) in 779773/26-0 (parc. št. 773/26, zemljišče v izmeri 489 m2, k.o. 779 – Pekel).
Po podatkih iz zemljiške knjige sta navedeni zemljišči last Občine Poljčane, pri teh pa je vknjižena
zaznamba grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
Zaradi nadaljnjih postopkov prenosa zemljišča v last Republike Slovenije, je potrebno predhodno
ukiniti status javnega dobra in izbrisati zaznambo iz zemljiške knjige.
V skladu s 23. členom ZGO-1 se lahko objektu ali delu objekta, ki ima pridobljen status grajenega
javnega dobra državnega oziroma lokalnega pomena, takšen status odvzame z odločbo, ki jo na
podlagi sklepa pristojnega občinskega organa (občinskega sveta) po uradni dolžnosti izda pristojni
upravni organ.
Po prenosu zemljišča v last Republike Slovenije, bo nepremičnina pridobila status javnega dobra
državnega pomena.
V.

FINANČNE POSLEDICE

Sprejem predlaganega sklepa bo lahko imel naslednje posledice za občinski proračun, in sicer:
-

neposredne posledice: strošek objave v Uradnem glasilu slovenskih občin

-

nadaljnje finančne posledice niso predvidene.

VI.

PREDLOG SKLEPA

Občinskemu svetu Občine Poljčane predlagamo, da obravnava predloženo gradivo in v zvezi z njim
sprejme sklep o ukinitvi javnega dobra v predlaganem besedilu
Pripravila:
Renata Golob, univ. dipl. prav.
Župan
Stanislav Kovačič

Priloge:
- Predlog sklepa
- grafični prikaz – 2x
- izpisek iz zemljiške knjige - 2x.
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Predlog sklepa:
Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04-UPB1 (14/05 popr.),
92/05-ZJC-B, 93/05-ZVMS, 111/05 Odl.US: U-I-150-04-19, 120/06 Odl.US: U-I-286/04-46,
126/07, 57/09 Skl.US: U-I-165/09-8, 108/09, 61/10-ZRud-1 (62/10 popr.), 20/11 Odl.US: U-I165/09-34, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15) in 15. člena Statuta Občine Poljčane
(Uradni list RS, št. 93/11), je Občinski svet Občine Poljčane na _. redni seji dne ____________
sprejel
SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra pri nepremičninah z ID
- 779-775/9-0 (parc. št. 775/9, zemljišče v izmeri 13 m2, k.o. 779 – Pekel) in
- 779-773/26-0 (parc. št. 773/26, zemljišče v izmeri 489 m2, k.o. 779 – Pekel).
2. člen
Na podlagi tega sklepa Občinska uprava Občine Poljčane po uradni dolžnosti izda ugotovitveno
odločbo o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra in jo pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu
sodišču.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Številka: 9000-0001/2015-19
Datum:
Župan
Stanislav Kovačič
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Grafični prikaz:
Parc. št. 775/9 k.o. Pekel

Parc. št. 773/26 k.o. Pekel
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