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tel: (03) 839-18-50
fax: (03) 839-18-64
e-pošta: obcina@gornji-grad.si
internet: http://www.gornji-grad.si

Datum:

13.05.2020

Naziv gradiva:

Sklep o ukinitvi javnega dobra za parc. št. 1048/3, k. o. 943Šmiklavž

Pravna podlaga:

16. člen Statuta Občine Gornji Grad (Uradno glasilo slovenskih občin,
št. 08/16)

Predlagatelj:

Špeh Anton, župan

Pripravil:

Občinska uprava

Poroča:

Rihter Jožica, direktorica Občine Gornji Grad

Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Gornji Grad potrdi Sklep o ukinitvi javnega dobra za parc. št.
1048/3, k .o. 943 - Šmiklavž
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Datum:

1. Predlog sklepa:
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Gornji Grad (Uradno glasilo slovenskih občin št. 08/16)
je Občinski svet Občine Gornji Grad na svoji _____ redni seji, dne __________ sprejel
naslednji
SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
1. člen
Iz javnega dobra se izvzame naslednje zemljišče:
1. zemljišče, parc. št. 1048/3 (ID 4562190, v izmeri 789 m2), k. o. 943 - Šmiklavž.
2. člen
S tem sklepom zgoraj navedena parcela preneha biti javno dobro in se vpiše v ustrezni
zemljiškoknjižni vložek, ki je last Občine Gornji Grad.
3. člen
Sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.
Župan:
Anton Špeh

OBRAZLOŽITEV:
Občina je 5.7.2019 prejela vlogo stranke, v kateri navaja, da želi geodetsko odmero dela
lokalne ceste LC 107020 Rogačnik – Lenart – Mačkin kot – Amer, ki poteka po njegovih
zemljiščih. Sledne je Občina naročila v letu 2019 in je bilo opravljeno 9.1.2020.
Nadalje želi stranka po odmeri ceste to prenesti oz. zamenjati z zemljišči, parc. št. 1048/2 in
1048/3, obe k. o. 943 Šmiklavž. Ker želi občina imeti cesto v svoji lasti, bi s stranko sklenili
menjalno pogodbo, katera bo mogoča, ko bo zemljišče parc. št. 1048/3 k.o. Šmiklavž izvzeto
iz javnega dobra in postalo last Občine Gornji Grad.
Finančnega učinka na proračun ni.
Preko parcele sicer potekajo javni komunalni vodi komunikacije in vodovoda, zato se z novim
lastnikom te parcele sklene služnost v korist občine Gornji Grad.

Vodovod----Komunikacije----Pripravila: Občinska uprava

2

