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OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC

ZADEVA: UKINITEV JAVNEGA DOBRA

PREDLAGATELJ:
- Berto MENARD, župan
POROČEVALKA:
- Zvonka MOLJK, višja svetovalka l

PREDLOG SKLEPOV:
1.
Ukine se javno dobro na zemljiščih:
- parc. št. 1756/28 v izmeri 14 m2,
- parc. št. 1756/29 v izmeri 21 m2,
- parc. št. 1756/30v izmeri 2 m2,
- parc. št. 1756/24 v izmeri 3 m2,
- paro. št. 1756/27 v izmeri m2, vse k.o. Dol. Logatec, v lasti Občine Logatec — javno
dobro.
Sklep se obesi na oglasni deski Občine Logatec in oglasni deski KS Naklo.
111.
Morebitne pripombe vložijo občani v 15 dneh na Občinski urad Občine Logatec, Tržaška
cesta 50 A, Logatec.
Ta sklep velja takoj.

IV.

2.
Ukine se javno dobro na zemljiščih parc. št. 1640/3 v izmeri 29 m2 k.o. 2016 — Blekova vas
v lasti Občine Logatec — javno dobro.
Sklep se obesi na oglasni deski Občine Logatec in oglasni deski KS Naklo.
Morebitne pripombe vložijo občani v 15 dneh na Občinski urad Občine Logatec, Tržaška
cesta 50 A, Logatec.
Ta sklep velja takoj.

IV.

Obrazložitev:
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
Po zaključku ureditve dela Stare ceste, je bila narejena geodetska odmera. Ugotovljeno je bilo ,
da so nekateri deli cestnega sveta ostali izven cestnega telesa in se ne uporabljajo več v javni
namen. Lastniki sosednjih zemljišč želijo te dele zemljišč odkupiti ali zamenjati za zemljišče pod
cesto. Pred prodajo oz. menjavo predmetnih zemljišč moramo uspešno zaključiti postopek
ukinitve javnega dobra na naslednjih zemljiščih:
parc. št. 1756/28 v izmeri 14 m21
parc. št. 1756/29 v izmeri 21 m2,
parc. št. 1756/30v izmeri 2 m2,
parc. št. 1756/24 v izmeri 3 m2,
parc. št. 1756/27 v izmeri m2, vse k.o. Dol. Logatec.
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2.
Lastnika stanovanjske stavbe želita odkupiti zemljišče parc. št. 1640/3 v izmeri 29 m2, k.o.
Blekova vas za zaokrožitev svojega funkcionalnega zemljišča. Pred prodajo mora biti uspešno
zaključen postopek ukinitve javnega dobra. Zemljišče ne služi več javnemu namenu ceste, ker
se cesta konča na začetku dvorišča stanovanjske stavbe, Sosednja zemljišča imajo urejen
dostop drugje.
PLSOLOTTEC

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.

