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STALIŠČA 
PRISTOJNIH 
KOMISIJ: 

Komisija za urejanje prostora in stanovanjske zadeve je na 
svoji 18. redni seji dne 23.4.2013 obravnavala Sklep o ukinitvi 
statusa zemljišča javno dobro. Komisija predlaga, da Občinski 
svet Občine Zreče sprejme Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno 
dobro v predlagani obliki. 
Statutarno pravna komisija je na svoji 17. redni seji dne 
6.5.2013 obravnavala predlog Sklepa o ukinitvi statusa zemljišča 
javno dobro in nanj ni imela pripomb. 

PREDLOG 
SKLEPA: 

Predlagam, da Občinski svet Občine Zreče sprejme Sklep o 
ukinitvi statusa zemljišča javno dobro za predlagane 
nepremičnine. 
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I. UVOD 
 
Na podlagi 67. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zreče, posreduje Komisija za 
urejanje prostora in stanovanjske zadeve v sprejem Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno 
dobro, ker navedene nepremičnine ne služijo več prvotnemu namenu. 
 
Predlog občinskemu svetu: 
Komisija za urejanje prostora in stanovanjske zadeve je obravnavala predlog župana glede 
ukinitve statusa zemljišč javno dobro, zato predlaga, da občinski svet na podlagi določil 67. 
člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zreče, sprejme predlagani sklep. 
 
II. OBRAZLOŽITEV 
 
V prvem primeru gre za izbris statusa zemljišča na Resniku. To zemljišče je v preteklosti 
omogočalo dostop do gozdnih zemljišč v bližini stanovanjske stavbe na Resniku 24. Skozi 
leta se je koriščenje zemljišča delno opustilo in se je dostop omogočil po drugi poti. Ker je 
potrebno urediti zemljiškoknjižno stanje ceste, ki pomeni nov dostop do stavb in drugih 
zemljišč v okolici, smo na željo lastnika s katerim urejam lastništvo te novonastale ceste, 
prvotno zemljišče razparcelirali. Del zemljišča, ki poteka med nepremičninami lastnika 
novonastale ceste bomo zamenjali za nepremičnino po kateri danes v naravi poteka cesta. 
 
 V drugem primeru gre za izbris statusa javno dobro treh nepremičnin v Gorenju pri 
Zrečah in sicer izbris zaznambe javno dobro pri nepremičnini parc. št. 1509/5 z ID znakom 
1099-1509/5-, parc. št. 1506/7 z ID znakom 1099-1506/7-0 ter parc. št. 1506/8 z ID 
znakom 1099-1506/8-0, vseh k.o. 1099 - Gorenje pri Zrečah. Iz vpogleda v javni register 
Geodetske uprave Republike Slovenije izhaja, da nepremičnina s parc. št. 1509/5 leži 
med nepremičninami v lasti fizične osebe, drugi dve s parc. št. 1506/7 in parc. št. 1506/8, 
pa mejita na zemljišči lastnikov, ki bi rada to nepremičnino, glede na dejstvo da ne služita 
več namenu javne poti, pripojila svojima zemljiščema. 
 
Občina Zreče je prejela predlog za izbris statusa zemljišča javno dobro, zato župan Občine 
Zreče podaja Komisiji za urejanje prostora in stanovanjske zadeve, predlog za izbris statusa 
zemljišč z zaznambo javno dobro. 
 
Po končanem postopku izbrisa statusa zemljišč, bo Občina Zreče vpisala lastninsko pravico 
na teh nepremičninah v korist Občine Zreče. V nadaljnjih postopkih bodo zemljišča 
odsvojena skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) in Uredbe o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13). 
 
Prilagamo mapne kopije iz katerih je razvidna lega nepremičnin, pri katerih predlagamo, da 
se iz zemljiške knjige izbriše zaznamba javno dobro, ker dejansko ne koristijo več svojemu 
namenu. 
  
V prilogi sta pripravljena dva sklepa, ki sta pravna podlaga za izbris statusa zemljišč javno 
dobro. Glede na vpisan status v zemljiški knjigi je zaradi tehnične izvedbe potrebno postopek 
za izbris nepremičnin k.o. 1099 – Gorenje pri Zrečah, izpeljati drugače, kot izbris statusa 
nepremičnine k.o. 1089 – Resnik.  Pri nepremičninah k.o. Gornje pri Zrečah, je namreč 
potrebno najprej sprejeti sklep, da gre za grajeno javno dobro lokalnega pomena, izbrisati 
status grajeno javno dobro in vpisati lastništvo Občine Zreče, po objavi sklepa izdati temu 
primerno odločbo, ki je pravna podlaga, da v zemljiško knjigo vložimo primerne 
zemljiškoknjižne predloge. Pri nepremičnini k.o. 1089 – Resnik je lastništvo Občine Zreče že 
vpisano, zato se izda odločba o ukinitvi statusa zemljišča grajeno javno dobro lokalnega 
pomena, ki bo podlaga za izbris zaznambe javno dobro v zemljiški knjigi. 
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Lega nepremičnine s parc. št. 335, k.o. 1089 – Resnik 
 

 
 
 
Lega nepremičnine s parc. št. 1509/5, k.o. 1099 – Gorenje pri Zrečah 
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Lega nepremičnine s parc. št. 1506/7 in 1506/8, obe  k.o. 1099 – Gorenje pri Zrečah 
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III. BESEDILO SKLEPOV  

 
 
 

Cesta na Roglo 13 b, 3214 Zreče 
tel.: 03 / 75 71 700; faks: 03 / 57 62 498 

e-pošta: info@zrece.eu / splet: www.zrece.eu 
 
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 87/12) in 23. člena 
Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 102/04-UPB1, (14/05 popr.), 
92/05-ZJC-B, 93/05-ZVMS, 111/05 – Odločba US, 120/06 – Odločba US, 126/07, 
108/09, 61/10-ZRud-1 (62/10 popr.), 20/11 – Odločba US) je Občinski svet Občine 
Zreče na svoji      . redni seji dne       sprejel naslednji 
 

 
S K L E P 

o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro 
 

1. 
Ukine se status javno dobro, za naslednjo nepremičnino: 
- parc. št. 335 z ID znakom 1089-335-0, k.o. 1089 - Resnik. 
 
 

2.  
Nepremičnina iz 1. točke tega sklepa prenehata imeti značaj zemljišča – javno dobro. 
Po izbrisu zaznambe javno dobro nepremičnina ostane v lasti Občine Zreče, Cesta 
na Roglo 13/b, 3214 Zreče, MŠ: 5883342000. 
 

3. 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 478-30/2013-5 
Datum:       

 
 

mag. Boris Podvršnik, 
Župan 

 
 
 
 
Vročiti: 
1. Uradni list RS, Slovenska cesta 41, 1000 Ljubljana 
2. Sklepi Občinskega sveta 
3. Zbirka dokumentarnega gradiva. 
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Cesta na Roglo 13 b, 3214 Zreče 
tel.: 03 / 75 71 700; faks: 03 / 57 62 498 

e-pošta: info@zrece.eu / splet: www.zrece.eu 
 
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 87/12) in 23. člena Zakona o 
graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 102/04-UPB1, (14/05 popr.), 92/05-ZJC-B, 
93/05-ZVMS, 111/05 – Odločba US, 120/06 – Odločba US, 126/07, 108/09, 61/10-ZRud-1 
(62/10 popr.), 20/11 – Odločba US) je Občinski svet Občine Zreče na svoji      . redni seji 
dne       sprejel naslednji 
 

S K L E P 
o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro 

 
1. 

Ugotovi se, da so nepremičnine:  
- parc. št. 1509/5 z ID znakom 1099-1509/5-0, k.o. 1099 - Gorenje pri Zrečah, 
- parc. št. 1506/7 z ID znakom 1099-1506/7-0, k.o. 1099 - Gorenje pri Zrečah, 
- parc. št. 1506/8 z ID znakom 1099-1506/8-0, k.o. 1099 - Gorenje pri Zrečah, 
grajeno javno dobro lokalnega pomena v lasti Občine Zreče.  

 
2. 

Nepremičninam iz 1. točke tega  sklepa se odvzame status grajenega javnega dobra 
lokalnega pomena. 
 

3.  
Nepremičnine  iz 1. točke tega sklepa prenehajo imeti značaj zemljišča – javno dobro in se  
na njih vknjiži lastninska pravica v korist Občine Zreče, Cesta na Roglo 13/b, 3214 Zreče, 
MŠ: 5883342000. 

4. 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 478-30/2013-6 
Datum:       

 
mag. Boris Podvršnik, 

Župan 
 
 
 
 
 
 
Vročiti: 
1. Uradni list RS, Slovenska cesta 41, 1000 Ljubljana 
2. Sklepi Občinskega sveta 
3. Zbirka dokumentarnega gradiva. 


