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PREDLOG 

oktober 2015 

Na podlagi 23. člena Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno 

prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 

108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15) in 15. 

člena Statuta Občine Destrnik (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 10/10, 11/10-popr., 14/14 

in 9/15) je Občinski svet Občine Destrnik na svoji __. redni seji, dne _______ na predlog 

župana sprejel naslednji 

 

S K L E P 

o ukinitvi statusa javnega dobra 

 

I. 

S tem sklepom se ukine status javnega dobra pri sledečih nepremičninah: 

- parc. št. 1275/2 in 1276/4, obe k.o. Jiršovci (365), 

- parc. št. 859/5 in 852/6, obe k.o. Levanjci (361), 

- parc. št. 717/15, 717/14 in 717/13, vse k.o. Janežovci (369) ter 

- parc. št. 579/2, k.o. Dolič (362). 

 

II. 

Z uveljavitvijo tega sklepa nepremičnine iz I. točke izgubijo status javnega dobra in postanejo 

polna last Občine Destrnik, Vintarovci 50, 2253 Destrnik, matična št.: 5882966000, do celote 

(1/1). 

 

III. 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 

 

 

Številka: 

Datum: 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

O b r a z l o ž i t e v: 

 

Po podatkih zemljiške knjige so nepremičnine: 

- parc. št. 1275/2 in 1276/4, obe k.o. Jiršovci (365), 

- parc. št. 859/5 in 852/6, obe k.o. Levanjci (361), 

- parc. št. 717/15, 717/14 in 717/13, vse k.o. Janežovci (369), 

- parc. št. 579/2, k.o. Dolič (362). 

opredeljene kot javno dobro. Navedene nepremičnine predstavljajo zemljišča ob lokalnih 

cestah in javnih poteh katerih trasa pa je bila spremenjena ali zamaknjena, geodetske odmere 

zanje pa so bile opravljene v preteklih letih. Nepremičnine zato dejansko ne predstavljajo več 

javnega dobra temveč se koristijo v zasebne namene. Po ukinitvi statusa javnega dobra bodo 

nepremičnine zamenjane za nepremičnine v zasebni lasti po katerih ceste dejansko potekajo, s 

čimer se bo zemljiškoknjižno stanje uskladilo s stanjem v naravi. 

 

Skladno z določilom 1. odstavka 23. člena  Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 

102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – 
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odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 

110/13 in 19/15) se lahko že obstoječi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena 

odvzame z odločbo, ki jo na podlagi sklepa pristojnega občinskega organa po uradni dolžnosti 

izda tisti upravni organ, ki je status podelil.  

 

Ob ugotovitvi, da navedene nepremičnine več ne služijo svojemu namenu (se torej več ne 

uporabljajo kot javno dobro) je podan interes za ukinitev statusa javnega dobra in kasnejšo 

menjavo.  

 

Po sprejemu predloženega sklepa in izdaji odločbe, s katero se bo omenjeni nepremičnini 

status grajenega javnega dobra odvzel, bo nadalje možna menjava zemljišč in uskladitev 

zemljiškoknjižnega stanja s stanjem v naravi v skladu s predpisi o razpolaganju s stvarnim 

premoženjem. 

 

Glede na navedeno predlagam Občinskemu svetu Občine Destrnik, da predlog sklepa 

obravnava in sprejme. 

 

          

 

                Vladimir VINDIŠ 

             župan Občine Destrnik 
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