K 8. točki dnevnega reda:
- Sklep o določitvi statusa grajenega
javnega dobra

Številka: 7113-3/2011Datum: 22. 9. 2015
Občinskemu svetu
Občine Majšperk

Zadeva: Predlog Sklepa o določitvi statusa grajenega javnega dobra

Na podlagi 30. člena Statuta Občine Majšperk (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/99) in 71.
člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Majšperk (Uradno glasilo slovenskih občin, št.
25/12), predlagam občinskemu svetu v obravnavo in sprejem Predlog Sklepa o pridobitvi statusa
grajenega javnega dobra.

Občina Majšperk
dr. Darinka Fakin, županja

Priloga:
 predlog sklepa z obrazložitvijo,1x

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Ur. list RS, št. 102/04 - UPB1, 92/05-ZJC-B,
93/05-ZVMS, 111/05 - odl. US, 126/07, 108/09 in 61/10-ZRud) in 16. člena Statuta Občine
Majšperk (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/12 in 34/15) je Občinski svet Občine
Majšperk na …………seji, dne ……, sprejel
S K L E P
o določitvi statusa grajenega javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se določi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine
Majšperk na spodaj navedenih zemljiščih:
- parc. št. 375/6 k.o. 500 – Bolfenk,
- parc. št. 372/34, 583/177, 583/208 vse k.o. 440 – Doklece,
- parc. št. 141/26, 100/2, 121/2, 127/6, 141/31, 175/2 vse k.o. 443 – Janški Vrh,
- parc. št. 591/2, 721/4, 724/5, 599/2 vse k.o. 503 – Kupčinji Vrh,
- parc. št. 682/2, 683/4 obe k.o. 438 – Lešje,
- parc. št. 906/7 k.o. 437 – Podlože,
- parc. št. 57/5 k.o. 439 – Ptujska Gora,
- parc. št. 873/2, 1571/10, 448/28, 448/25, 514/5, 515/2, 682/3, 682/4, 683/3, 683/4, 686/5,
524/2, 525/3, 527/3, 514/7, 516/5, 516/6, 513/2, 681/7, 681/8, 681/9, 689/6, 1287/2 vse k.o.
499 – Sitež,
- parc. št. 299/12 k.o. 442 – Skrblje,
- parc. št. 193/34, 216/4, 263/2, 506/2, 842/6 vse k.o. 502 – Stoperce,
- parc. št. 326/5, 338/4 obe k.o. 501 - Sveča.
2. člen
Na nepremičninah, ki so navedene v 1. členu tega sklepa je vknjižena lastninska pravica
na ime pravne osebe:
Občina Majšperk, Majšperk 39, 2322 Majšperk,
matična številka: 5883644,
do celote.
3. člen
Pri nepremičninah iz 1. člena tega sklepa se dovoli vknjižba zaznambe statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena.
4. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Številka:
Datum:

___________________________________________________________________________

Obrazložitev:
Nepremičnine, za katere se predlaga pridobitev statusa grajenega javnega dobra, v naravi
predstavljajo javne ceste oz. javne poti, katere je Občina Majšperk pridobila od posameznih
lastnikov. Na navedenih nepremičninah je lastninska pravica že vpisana na Občino Majšperk.
Skladno z določilom prvega odstavka 21. člena Zakona o graditvi objektov (Ur. list RS, št.
102/04 - UPB1, 92/05-ZJC-B, 93/05-ZVMS, 111/05 - odl. US, 126/07, 108/09 in 61/10-ZRud)
pridobi objekt, ki je po določbah navedenega zakona lahko grajeno javno dobro, status grajenega
javnega dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi sklepa občinskega sveta izda občinska
uprava. Na podlagi ugotovitvene odločbe občinske uprave se v zemljiški knjigi po uradni
dolžnosti vpiše zaznamba grajenega javnega dobra.
Glede na podano obrazložitev predlagamo Občinskemu svetu občine Majšperk, da sprejme sklep
v predloženi vsebini.
Pripravila:
Tatjana Varžič Korez
Višja svetovalka
Občina Majšperk
dr. Darinka Fakin, županja

