
 
OBČINA KANAL OB SOČI                       PREDLOG       
Občinski svet 
 
 
Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov  (Ur. list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 
14/05 – popr., 92/05 –ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – Odl. US, 120/06 – Odl. US, 126/07, 108/09, 
61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – Odl. US., 57/12) in 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči  
(Uradne objave PN, št. 41/2003, 17/2006  in Ur. list RS, št. 70/2007, 51/2008) je Občinski svet Občine 
Kanal ob Soči na  __________ seji, dne __________,  sprejel  
 

 
S K L E P 

 
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 

 
1. člen 

 
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena se odvzame naslednjim nepremičninam: 
 

- k.o. 2270 – Morsko: 
parc.št. 798/8 (ID znak 2270-798/8-0), parc.št. 800/3 (ID znak 2270-800/3-0), parc. št. 802/1 
(ID znak 2270-802/1-0). 

 
 

- k.o. 2276 – Deskle: 
parc.št. 4100/5 (ID znak 2276-4100/5-0), parc.št. 4100/6 (ID znak 2276-4100/6-0), parc.št. 
4100/7 (ID znak 2276-4100/7-0), parc.št. 4100/8 (ID znak 2276-4100/8-0), parc.št. 4100/9 (ID 
znak 2276-4100/9-0), parc.št. 4099/1 (ID znak 2276-4099/1-0), parc. št. 4104/4 (ID znak 2276-
4104/4-0), parc. št. 4104/5 (ID znak 2276-4104/5-0), parc. št. 4104/6 (ID znak 2276-4104/6-0), 
parc.št. 797/107 (ID znak 2276-797/107-0), parc.št. 797/108 (ID znak 2276-797/108-0), 
parc.št. 797/109 (ID znak 2276-797/109-0), parc.št. 4101/1 (ID znak 2276-4101/1-0), parc.št. 
4101/2  (ID znak 2276-4101/2-0), parc.št. 4101/3  (ID znak 2276-4101/3-0), parc.št. 4101/4  
(ID znak 2276-4101/4-0), parc.št. 4103/0 (ID znak 2276-4103/0-0), parc.št. 4102/0 (ID znak 
2276-4102/0-0), parc.št. 4156/0 (ID znak 2276-4156/0-0), parc.št. 4104/2 (ID znak 2276-
4104/2-0), parc.št. 4114/7 (ID znak 2276-4114/7-0). 

 
- k.o. 2274 – Anhovo:  

parc.št. 3169/3 (ID znak 2274-3169/3-0). 
 

2. člen 
 
Nepremičninam iz 1. člena tega sklepa se odvzame status grajenega javnega dobra lokalnega 
pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi tega sklepa po uradni dolžnosti izda občinska 
uprava. 
 
Pravnomočna odločba o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena bo posredovana 

v zemljiškoknjižno izvedbo. 

 
3. člen 

 
Ta  sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
Številka:    
Datum:      
 
       Župan  
                Andrej Maffi 
 
 



 
Obrazložitev: 
 
Postopek ukinitve javnega dobra je uveden z namenom izpeljave postopkov prodaje in menjave 
nepremičnin. Nepremičnini s parc. št. 4114/7 k.o. Deskle (v naravi funkcionalno zemljišče stan. objekta 
s parc. št. *181 k.o. Deskle) in s parc. št. 3169/3 k.o. Anhovo (v naravi stan. objekt v lasti fizične 
osebe) sta bili uvrščeni v načrt razpolaganja z občinskim nepremičnim premoženjem za preteklo leto. 
Za ostale nepremičnine, ki se nahajajo v območju kamnoloma Rodež-Perunk, oziroma neposredno 
mejijo na območje kamnoloma, pa je bila  dana pobuda, da se na podlagi dejanske in namenske rabe 
uvrstijo v načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine za prihodnje leto. 
 
Pri nepremičninah je vknjižena zaznamba grajenega javnega dobra lokalnega pomena, kar pomeni, 
da so nepremičnine izven pravnega prometa. Status grajenega javnega dobra so nepremičnine 
pridobile z odločbo št. 35106-0002/2013 z dne 14.05.2013, ki jo je občinska uprava izdala na osnovi 
sklepa Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči, št. 9000-0003/2013-11 z dne 21.03.2013. Postopek 
vzpostavitve grajenega javnega dobra je bil uveden z namenom ureditve lastništva oziroma vknjižbe 
lastninske pravice na navedenih nepremičninah v korist Občine Kanal ob Soči. Pred vzpostavitvijo 
grajenega javnega dobra lokalnega pomena so bile nepremičnine vknjižene kot javno dobro brez 
navedbe lastništva. 
 
Nepremičnine v k.o. Morsko (z izjemo dela parc. št. 802/1) in nepremičnine v k.o. Deskle (z izjemo 
delov parc. št. 4100/9 in 4104/2 ter celotne parc. št. 4114/7) se nahajajo znotraj območja kamnoloma, 
ki se ureja z Občinskim podrobnim prostorskim načrtom - OPPN za  kamnolome Rodež in Perunk, in  
znotraj območja, ki se na podlagi Občinskega prostorskega načrta Občine Kanal ob Soči varuje za 
izkoriščenje mineralnih surovin (podobmočje EUP-KGV z oznako KGV-25.va). 
 
V območju kamnoloma se nahajajo deli parc. št. 798/8, 800/3 in 802/1, vse k.o. Morsko in parc. št. 
4100/5, 4100/6, 4100/7, 4100/8, 4099/1, 4104/6, 797/109, 4101/1, 4101/2, 4101/4, 4103/0, 4102/0, 
4156/0 ter deli parc. št. 4100/9, 4104/4, 4101/3 in 4104/2, vse k.o. Deskle. Območje kamnoloma je v 
OPN Kanal opredeljeno kot območje mineralnih surovin z oznako L in s podrobnejšo namensko rabo 
prostora (PNRP): površine nadzemnega pridobivalnega prostora z oznako LN. Območje spada v 
enoto urejanja prostora (EUP) z oznako KGV in v podobmočje EUP KGV z oznako KGV-17.pin, za 
območje katere na izvedbeni ravni veljajo določila OPPN za kamnolome Rodež in Perunk.  
V enoto urejanja prostora KGV s podrobnejšo namensko rabo G, in podobmočje EUP KGV z oznako 
KGV-25.va (varovanje za izkoriščenje mineralnih surovin) spadajo dela parc. št. 798/8 in 800/3 k.o. 
Morsko ter parc. št. 4104/5, 797/107, 797/108 in dela parc. št. 4104/4 in  4101/3, vse k.o. Deskle. 
 
Dela parc. št. 802/1 k.o. Morsko in 4100/9 k.o. Deskle sta v prostorskem aktu opredeljena kot območje 
gozdov (G). Parceli spadata v enoto urejanja prostora (EUP) z oznako KGV. Del parc. št. 4104/2 k.o. 
Deskle je v prostorskem aktu opredeljen kot območja stanovanj (površine podeželskega naselja), 
parcela spada v enoto urejanja prostora (EUP) z oznako De47.od. 
 
Glede na dejansko  rabo nepremičnine niso v splošni rabi,  kar pomeni, da je na podlagi določb ZGO-1 
dana osnova za ukinitev statusa javnega dobra. Z ukinitvijo in izbrisom javnega dobra bo odpravljena 
omejitev lastninske pravice in dana osnova za izpeljavo pravnih poslov za nepremičnini  s parc. št. 
4114/7 k.o. Deskle in s parc. št. 3169/3 k.o. Anhovo. Za nepremičnine s parc. št. 802/1 k.o. Morsko in 
nepremičnine s parc. št. 4100/9 in 4104/2 k.o Deskle, ki deloma posegajo izven območja kamnoloma 
oziroma izven območja, ki se na podlagi prostorskega akta varuje za izkoriščenje mineralnih surovin, 
ter za parc. št. 4100/5 k.o. Deskle, pa se bo pred odločanjem o njihovi uvrstitvi v načrt prodaje oziroma 
menjave preverilo ali je izkazan interes lastnikov sosednjih parcel,  da se na navedenih nepremičninah 
ustanovi stvarna služnost dostopne poti v korist vsakokratnega lastnika teh parcel. 
 
 

Župan  
                Andrej Maffi 
 
 

 


