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OBČINA KANAL OB SOČI                       PREDLOG       
Občinski svet 
 
 
Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov  (ZGO-1-UPB1, Ur. list RS, št. 120/04 s 
spremembami) 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 svoji __________ seji 
dne __________  sprejel  
 

S K L E P 
 

 
o popravku Sklepa o vzpostavitvi  statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena št. 
032104-0001/2012 z dne 24.05.2012 
 
 

1. člen 
 
V 2. točki Sklepa o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena se v postopku 
parcelacije ukinjene parcele nadomesti z novonastalimi parcelami tako,  kot sledi: 
 
- ukinjena parc. št.. 4104/3 (ID znak 2276-4104/3-0) k.o. 2276 – Deskle se nadomesti z 

novonastalimi parcelami št.  4104/4 (ID znak 2276-4104/4-0), št. 4104/5 (ID znak 2276-
4104/5-0)  in št. 4104/6 (ID znak 2276-4104/6-0) iste k.o., 

- ukinjena parc. št. 797/81 (ID znak 2276-797/81-0) k.o. 2276 – Deskle se nadomesti z 
novonastalimi parcelami št. 797/107 (ID znak 2276-797/107-0), št. 797/108 (ID znak 2276-
797/108-0) in št. 797/109 (ID znak 2276-797/109-0) iste k.o., 

- ukinjena parc. št. 4101/0 (ID znak 2276-4101/0-0) k.o. 2276 – Deskle se nadomesti z 
novonastalimi parcelami št 4101/1 (ID znak 2276-4101/1-0), št. 4101/2  (ID znak 2276-4101/2-
0), št. 4101/3  (ID znak 2276-4101/3-0) in parc.št. 4101/4  (ID znak 2276-4101/4-0) iste k.o. 

 
2. člen 

 
Iz 2. točke Sklepa o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena se črtata 
naslednji parceli:.  
- parc. št. 4095/1 (ID znak 2276-4095/1-0) k.o. 2276 – Deskle in 
- parc. št. 4095/13 (ID znak 2276-4095/13-0) k.o. 2276 – Deskle. 
 

3. člen 
 
V uradnem listu RS se objavi čistopis Sklepa o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra 
lokalnega pomena. 
 

4. člen 
 
Sklep o vzpostavitvi  statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena začne veljati naslednji dan 
po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
Številka:    
Datum:      
 
           Župan  
                Andrej Maffi 



Obrazložitev: 

Z namenom ureditve lastništva nepremičnin, pri katerih je vknjiženo javno dobro brez navedba 
lastništva, je občinski svet na seji dne 24.05.2012 obravnaval in sprejel sklep o vzpostavitvi grajenega 
javnega dobra na nepremičninah  v k.o. Morsko, Deskle, Anhovo, Ajba in Kanal.   
 
Sprejeti sklep o vzpostavitvi grajenega javnega dobra lokalnega pomena ni izvedljiv zaradi izvedene 
parcelacije parc. št.  4104/3, 797/81 in 4101/0 k.o. 2276 - Deskle (v naravi javne poti v območju 
kamnoloma Rodež – Perunk) in naknadno pridobljenega obvestila DRSC, da na del parc. št. 4095/1 in 
4095/13 k.o. 2276 - Deskle, ki se nahajata  na robnem območju kamnoloma,  delno posega del 
državne ceste. 
 
Za izpeljavo postopka ureditve lastništva nepremičnin je zato potrebno sprejeti popravek sklepa, s 
katerim se v postopku parcelacije ukinjene parc. št. 4104/3, 797/81 in 4101/0, vse  k.o. 2276 – Deskle,   
nadomesti  z novonastalimi parcelami št. 4104/4, 4104/5, 4104/6,  797/107, 797/108, 797/109,  št 
4101/1, 4101/2,  4101/3 in 4101/4 iste k.o. 
 
Za parc. št. 4095/1 in 4095/13 k.o. 2276 – Deskle,  na katero v naravi posega del državne ceste, pa se 
bo postopek ureditve lastništva izvedel po izvedeni parcelaciji, s katero se bo del državne ceste oddelil 
od občinske poti. 
 
 

     Župan  
                Andrej Maffi 
 

 
 
 

 


