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OBČINSKI SVET  
OBČINE CIRKULANE 
 
 
Zadeva: Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremični s parc št. 354/4, 
k.o. 463 Veliki vrh. 
 
Na podlagi 29. člena Statuta Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin št. 32/17)  in v 
skladu s 70. členom Poslovnika Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/17) in 
247. člena v povezavi z 245. členom Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17)  
predlagam občinskemu svetu v obravnavo in sprejem predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega 
javnega dobra na nepremičninah s parc št. 354/4, k.o. 463 Veliki vrh. 
  
 
 
 
           Antonija ŽUMBAR, 
                županja Občine Cirkulane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloge: 

- predlog sklepa z obrazložitvijo 

- ortofoto prikaz 
 
 

  



Predlog 
januar 2020 

 
Na podlagi 247. člena v povezavi z 245. členom Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 
61/17)   in 14. člena Statuta Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin št. 32/17) je 
Občinski svet Občine Cirkulane na 10. redni seji, dne 13. 2. 2020, sprejel naslednji 
 

S K L E P  
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 

 
1.  

S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepremični s parcelno št. 354/4, k.o. 463 
Veliki vrh, ki v naravi predstavljajo kmetijsko in gozdno zemljišče v skupni izmeri 1115 m² in 
pri kateri je v zemljiški knjigi vpisana zaznamba javnega dobra. 
  

2.  
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnim glasilu slovenskih občin.  

 
Številka:    007-7/2020 
 
Datum:____________    

  __________________________________________________________________________ 
 

O b r a z l o ž i t e v : 
 
Na nepremični parc. št. 354/4, k.o. 463 Veliki vrh, je v zemljiški knjigi zaznamba javnega 
dobra. Pri predmetnih nepremičninah je na podlagi poočitve iz 1. ali 2. točke 114. člena 
ZZK-1 vknjiženo javno dobro. Po pregledu dejanskega stanja se je ugotovilo, da omenjene 
nepremičnina ne predstavlja občinske javne ceste.  
Skladno z določili 247. člena v povezavi z 245. členom Zakon o urejanju prostora (Uradni list 
RS, št. 61/17) se lahko že obstoječi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
odvzame z odločbo, ki jo na podlagi sklepa pristojnega občinskega organa po uradni 
dolžnosti izda tisti upravni organ, ki je status podelil. Na podlagi 14. člena Statuta Občine 
Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin št. 32/17) je za sprejem predloženega sklepa 
pristojen Občinski svet Občine Cirkulane.  
Ob ugotovitvi, da navedena nepremičnina ne služi svojemu namenu, se torej ne uporablja kot 
javna pot, menimo, da za ukinitev zaznambe grajenega javnega dobra ni zadržkov.   
Po sprejemu predloženega sklepa in izdaji odločbe, s katero se bo omenjeni nepremičnini 
status grajenega javnega dobra odvzel in izbrisala zaznamba javnega dobra, bo nadalje možna 
menjava zemljišča v skladu s predpisi o razpolaganju s stvarnim premoženjem.   
Glede na podano obrazložitev predlagam Občinskemu svetu Občine Cirkulane, da sprejme 
sklep v predloženi vsebini. 
 
 

                                                                                                          Antonija ŽUMBAR, 
                županja Občine Cirkulane 
 
 
 
 
 
 



  

 


