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ZADEVA: UKINITEV JAVNEGA DOBRA
PREDLAGATELJ:
- Berto MENARD, župan
POROČEVALKA:
- Zvonka MOLJK, višja svetovalka I
PREDLOG SKLEPOV:
I.
I.
Ukine se javno dobro na zemljišču parc. št. 1828/39 v izmeri 17 m2, k.o. 2015 – Gor.
Logatec.
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

II.
I.
Ukine se javno dobro na zemljiščih parc. št. 1959/7 v izmeri 62 m2 in parc. št. 1959/9 v
izmeri 67 m2, obe k.o. 2013 – Hotedršica.
II.
Sklep se obesi na oglasni deski Občine Logatec in oglasni deski KS Hotedršica.
III.
Morebitne pripombe vložijo občani v 15 dneh na Občinski urad Občine Logatec, Tržaška
cesta 50 A, Logatec.
Ta sklep velja takoj.

IV.
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O b r a z l o ž i t e v:
Zakon 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 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 Režiški cesti v Gor. Logatcu je bil v preteklosti zgrajen uporni zid na zemljišču parc. št.
1828/39 v izmeri 17 m2 k.o. 2015 – Gor. Logatec. Sedanji lastnik sosednjega zemljišča želi
uporni zid obnoviti. Cesta mimo opornega zidu je že urejena.

2.
V Hotedršici želimo uskladiti potek ceste v naravi z zemljiškoknjižnim stanjem. Zemljišči parc. št. 1959/7
v izmeri 62 m2 in parc. št. 1959/9 v izmeri 67 m2, obe k.o. 2013 – Hotedršica sta ob spremembi poteka
ceste ostali izven cestnega telesa. Lastniki zemljišč po kateri cesta poteka parc. št. 600/66 v izmeri 40
m2, parc. št. 600/65 v izmeri 89 m2 in parc. št. 571/28 v izmeri 7 m2, vse k.o. 2013 – Hotedršica se
strinjajo, da bodo po ukinitvi javnega dobra zamenjali predmetna zemljišča.

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 stanjem v naravi.

Župan predlaga, da Občinski svet sprejme priložena predloga sklepov o ukinitvi javnega dobra.

Berto MENARD,
ŽUPAN

