
GRADIVO K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA 

 

ZADEVA: PREDLOG  SKLEPA  O IZVZEMU IZ JAVNEGA DOBRA 

 

Predlagatelj: župan 

 

Pravna podlaga: 

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 

št. 11/18 in 79/18)  

- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 

št. 31/18) 

- Statut občine Zavrč (Uradno glasilo slovenskih občin 16/18) 

 

Razlogi za sprejem: Skladno z Zakonom o zemljiški knjigi je za prenos lastninske pravice na 

javnem dobru potrebno zemljišče najprej izvzeti iz javnega dobra. 

 

Ocena finančnih posledic zaključnega računa: finančnih posledic ne bo. 

 

Obrazložitev: 

1. Parc. št. 312/2 k.o. 470 – Korenjak gre za zemljišče, ki v naravi poteka po sredini 

zemljišča v lasti g. Kristoviča. Omenjeni je podal vlogo v kateri predlaga zamenjavo 

parcele za parcelo št. 102/2 k.o. 470 – Korenjak, katere lastnik je in po njej v naravi 

poteka kategorizirana javna pot št: 120785.  

 

2. Parc. št. 1026/3 k.o. 465 – Hrastovec gre za funkcionalno zemljišče ob stanovanjski 

hiši v lasti občana Marjana LORBEKA, ki je podal vlogo za odkup.  

 

3. Parc. št. 1030/3 k.o. 469 – Turški Vrh, parcela v naravi predstavlja zemljišče ob 

parceli lastnika Milka in Sonje ŠTRUCL, ki bi navedeni nepremično odkupil kot 

funkcionalno zemljišče. 

 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Občinski svet potrdi Sklep o izvzemu iz javnega dobra za zemljišče parc.  št. 1026/3  k.o. 

465 – Hrastovec, parc. št. 1030/3 k.o. 469 – Turški Vrh, ter parc. št. 312/2 k.o. 471 - 

Korenjak. 
 

 

Pripravila: 

Lidija Domjan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



predlog 

 

 

Na  podlagi  29. člena  Zakona  o  lokalni  samoupravi  (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 

prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – 

ZSPDSLS-1 in 30/18)), v skladu s 212. členom 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 – 

odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 

110/13, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl. US)  in  14. člena  Statuta  Občine  Zavrč  (Uradno  

glasilo slovenskih občin 60/18)  je  občinski  svet  Občine  Zavrč  na ____ redni seji,  dne  

________ 

 2019  sprejel 

 

S  K  L  E  P 

o  ukinitvi statusa javnega dobra 

 

1. člen 

 

S  tem  sklepom  se  ukine status javnega dobra za zemljišče  parc.  št. 1026/3  k.o. 465 – 

Hrastovec; parc. št. 1030/3 k.o. 469 – Turški Vrh; ter parc. št. 312/2 k.o. 471 - Korenjak. 

 

2. člen 

 

Nepremičnine,  navedene  v  I. točki  tega  sklepa  prenehajo imeti značaj  »javno dobro«  ter  

se  vknjiži  lastninska  pravica  na  ime  pravne  osebe: 

 

Občina  Zavrč,  Goričak 6,  2283 Zavrč,  

matična  številka:  5883377, 

 

do celote. 

 

3. člen 

 

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

 

 

Številka:  900-4/2018-012(003) 

Zavrč,  dne: 14.11. 2019 

 

 

 

        Slavko PRAVDIČ l.r. 

        Župan  Občine  Zavrč  

 


