15. redna seja – 15. 12. 2016
OBČINA RENČE-VOGRSKO
OBČINSKI SVET

15. točka
PREDLOG

NASLOV:

SKLEP O UKINITVI JAVNEGA DOBRA
PRAVNA PODLAGA:
 23. člen Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno
besedilo, 14/05 - popr., 92/05 - ZJC-B, 111/05 - odl. US, 93/05 - ZVMS, 120/06 - odl.
US, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 76/10 - ZRud-1A, 20/11 - odl. US, 57/12,
110/13, 101/13 - ZDavNepr, 22/14 - odl. US in 19/15)
 18. člen Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 22/12 – uradno
prečiščeno besedilo, 88/15)

PREDLAGATELJ:
Aleš Bucik, Župan

PRIPRAVLJALEC:
Župan, občinska uprava
OBRAZLOŽITEV:
V geodetskem postopku parcelacije in urejanja mej se je uredila trasa javne poti z oznako
785252 v Bukovici. Parcelna št. 289/4 k.o. 2319-Bukovica je bila razdeljena tako, da je iz nje
med drugim nastala tudi parc. št. 289/8 k.o. 2319-Bukovica v izmeri 68 m2 in v naravi ne
predstavlja javne poti, temveč del funkcionalnega zemljišča sosednje parcele. Ta del
zemljišča je bil predviden za prodajo že v načrtu razpolaganja z zemljišči za leto 2016,
potrebno pa je bilo še izvesti parcelacijo.
Zemljišče je dejansko v uporabi lastnika sosednjega zemljišča, zato se lastniku ponudijo v
odkup. Pred sklenitvijo pogodbe pa je potrebno na zemljišču s parc. št. 289/8 k.o. 2319Bukovica ukiniti javno dobro.

RAZLOGI ZA SPREJETJE SKLEPA:
Za uskladitev zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim je potrebno na zemljišču ukiniti status
javnega dobra.

OCENA STANJA:
Zemljiškoknjižno stanje ne ustreza dejanskemu. Za odpravo navedenega, je na zemljiščih
potrebno ukiniti status javnega dobra.
CILJI IN NAČELA:
Z ukinitvijo javnega dobra se omogoči prodaja zemljišča.
FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE:
Sklep o ukinitvi javnega dobra nima finančnih ali drugih posledic.
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Pripravila:
Nataša Gorkič Barle, Višja svetovalka za pravne zadeve
Predlog sklepa:

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno
prečiščeno besedilo, 14/05 - popr., 92/05 - ZJC-B, 111/05 - odl. US, 93/05 - ZVMS, 120/06 odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 76/10 - ZRud-1A, 20/11 - odl. US, 57/12, 110/13,
101/13 - ZDavNepr, 22/14 - odl. US in 19/15) in 18. Člena Statuta Občine Renče-Vogrsko
(Uradni list RS, 22/12 – uradno prečiščeno besedilo), je občinski svet Občine RenčeVogrsko, na _____ redni seji dne _________, sprejel
SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
1.
S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobra na nepremičnini parc. št.: 289/8 k.o.
2319-Bukovica, v izmeri 68 m2.
2.
Nepremična iz prejšnjega člena tega sklepa preneha imeti status javnega dobra.
3.
Ta sklep začne veljati takoj.
Številka:
Datum:
Aleš Bucik
Župan
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