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- Zvonka MOLJK, višja svetovalka I
PREDLOG SKLEPOV:
1.
I.

Ukine se javno dobro na zemljišču :
- parc. št. 549/4 v izmeri 169 m2,
- parc. št. 549/5 v izmeri 190 m2,
- parc. št. 549/8 v izmeri 84 m2,
- parc. št. 549/9 v izmeri 362 m2,
- parc. št. 549/11 v izmeri 49 m2,
- parc. št. 549/12 v izmeri 122 m2,
- parc. št. 549/13 v izmeri 186 m2,
- parc. št. 542/16 v izmeri 631 m2,
- parc. št. 542/17 v izmeri 234 m2,
- parc. št. 542/19 v izmeri 278 m2,
- parc. št. 542/22 v izmeri 136 m2,
- parc. št. 542/24 v izmeri 649 m2,
- parc. št. 542/26 v izmeri 42 m2, vse k.o. Vrh, v lasti Občine Logatec – javno dobro.
II.
Sklep se obesi na oglasni deski Občine Logatec in oglasni deski KS Vrh Sv. Treh Kraljev.
III.
Morebitne pripombe vložijo občani v 15 dneh na Občinski urad Občine Logatec, Tržaška
cesta 50 A, Logatec.
IV.
Ta sklep velja takoj.

2.
I.
Ukine se javno dobro na zemljišču parc. št. 943/146 v izmeri 123 m2 k.o. Laze, v lasti
Občine Logatec – javno dobro.
II.
Sklep se obesi na oglasni deski Občine Logatec in oglasni deski KS Laze - Jakovica.
III.
Morebitne pripombe vložijo občani v 15 dneh na Občinski urad Občine Logatec, Tržaška
cesta 50 A, Logatec.
IV.
Ta sklep velja takoj.
3.
I.
Ukine se javno dobro na zemljišču parc. št. 939/4 v izmeri 96 m2 k.o. Petkovec, v lasti
Občine Logatec – javno dobro.
II.
Sklep se obesi na oglasni deski Občine Logatec in oglasni deski KS Rovte.
III.
Morebitne pripombe vložijo občani v 15 dneh na Občinski urad Občine Logatec, Tržaška
cesta 50 A, Logatec.
IV.
Ta sklep velja takoj.
4.
I.
Ukine se javno dobro na zemljišču parc. št. 361/10 k.o. Grčarevec, v lasti Občine Logatec
– javno dobro.
II.
Sklep se obesi na oglasni deski Občine Logatec in oglasni deski KS Tabor.
III.
Morebitne pripombe vložijo občani v 15 dneh na Občinski urad Občine Logatec, Tržaška
cesta 50 A, Logatec.
Ta sklep velja takoj.

IV.
Berto MENARD,
ŽUPAN

O b r a z l o ž i t e v:
Zakon o graditvi objektov (ZGO-11-UPB1,Uradni list RS, št. 102/2004, 92/2005, 111/2005,
93/2005, 120/2006, 126/2007, 108/2009, 61/2010, 76/2010, Odl. US – 20/2011, 57/2012,
101/2013 in Odl. US 22/2014 - v nadaljevanju ZGO1) v členih od 21 do 23 ureja pogoje za
pridobitev statusa grajenega javnega dobra, posledice pridobitve statusa ter pogoje za ukinitev
statusa javnega dobra. 23. člen ZGO1 določa, da se lahko status grajenega javnega dobra
odvzame z odločbo. Zahtevo za odvzem statusa poda župan. Zahtevi morata biti priložena
obrazložitev nameravanega odvzema in dokazilo, da nepremičnina oz. ta del nepremičnine ne
služi več namenu, zaradi katerega ji je bil status dodeljen. Občinski svet izda sklep o ukinitvi
javnega dobra, na podlagi katerega pristojni organ – občinska uprava izda odločbo, po njeni
pravnomočnosti pa se izvede izbris zaznambe javnega dobra v zemljiški knjigi.
Javno dobro želimo ukiniti na naslednjih zemljiščih:
1.
Na Vrhu sta bili rekonstruirani in asfaltirani občinski kategorizirani cesti št. 226151 Zavratec –
V.S.T.Kraljev in št. 468031 – Smrečje -Žiri. Po končanih delih je bila narejena geodetska odmera.
Ugotovljeno je bilo, da cesta v naravi poteka drugje kot je vrisana v uradne evidence. Za dokončno
uskladitev zemljiškoknjižnega stanja s stanjem v naravi je potrebno del zemljišč zamenjati in del odkupiti.
Na zemljiščih, ki so ostala izven cestnega telesa in bodo predmet menjave moramo ukiniti status
javnega dobra. To so naslednja zemljišča:
- parc. št. 549/4 v izmeri 169 m2,
-

parc. št. 549/5 v izmeri 190 m2,

-

parc. št. 549/8 v izmeri 84 m2,

-

parc. št. 549/9 v izmeri 362 m2,

-

parc. št. 549/11 v izmeri 49 m2,

-

parc. št. 549/12 v izmeri 122 m2,

-

parc. št. 549/13 v izmeri 186 m2,

-

parc. št. 542/16 v izmeri 631 m2,

-

parc. št. 542/17 v izmeri 234 m2,

-

parc. št. 542/19 v izmeri 278 m2,

-

parc. št. 542/22 v izmeri 136 m2,

-

parc. št. 542/24 v izmeri 649 m2,

-

parc. št. 542/26 v izmeri 42 m2, vse k.o. 2007 – Vrh.

2.
Lastnica sosednje parcele želi odkupiti opuščeno pot parc. št. 943/146 v izmeri 123 m2 k.o. Laze. Pred
prodajo moramo uspešno zaključiti postopek ukinitve javnega dobra. Pot se v naravi ne uporablja več.

3.
Potek ceste se je v naravi spremenil, zato je zemljišče parc. št. 939/4 v izmeri 96 m2 k.o. Petkovec
ostalo izven cestnega telesa in bo predmet menjave za zemljišče po katerem v naravi cesta poteka.

4.
Občanka želi odkupiti opuščeno pot preko njenega dvorišča parc. št. 361/10 k.o. Grčarevec. Pred
prodajo je treba ukini javno dobro. Pot se kot javna ne more uporabljati ker se zaključuje na dvorišču
občanke. Pot preko kmetijskih zemljišč se navezuje na glavno pot na drugi strani.

Vsa predlagana zemljišča za ukinitev javnega dobra ne služijo več namenu, zaradi katerega jim je bil
podeljen status javnega dobra, zato predlagamo izvzem iz javnega dobra in ureditev zemljiškoknjižnega
stanja z dejanskim.

Župan predlaga, da Občinski svet sprejme priložene predloge sklepov o ukinitvi javnega dobra.
Berto MENARD,
ŽUPAN

