Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/2002, 97/2003 - Odl.
US, 46/2004 - ZRud-A, 47/2004, 41/2004 - ZVO-1, 45/2004 - ZVZP-A, 62/2004 - Odl. US,
92/2005 - ZJC-B, 111/2005 - Odl. US, 93/2005 - ZVMS, 120/2006 - Odl. US, 126/2007,
108/2009, 61/2010 - ZRud-1, 76/2010 - ZRud-1A, 20/2011 - Odl. US, 57/2012, 101/13 ZDavNepr 110/13) in 24. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS št. 29/2013) je Občinski
svet Občine Žalec na seji dne 22.05.2014 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra

I.
Občina Žalec ukine status javnega dobra zemljiščem:
- parc. št. 1717/30 k.o. Gotovlje in
- parc. št. 1013 k.o. Liboje.

II.
V zemljiški knjigi pri pristojnem okrajnem sodišču se na parc. št. 1717/30 k.o. Gotovlje in
parc. št. 1013 k.o. Liboje vknjiži lastninska pravica na imetnika Občina Žalec, Ulica Savinjske
čete 5, Žalec, matična številka: 5881544, do celote.

III.
Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 465-01-0002/2014
Žalec, dne 22.05.2014
Župan
Občine Žalec
Janko Kos

OBRAZLOŽITEV
Nepremičnini, ki sta predmet ukinitve javnega dobra, sta v zemljiški knjigi vpisani kot javno
dobro v lasti Občine Žalec, ne služita pa namenu javne rabe, saj predstavljata opuščeni javni
poti. Javno dobro se ukine na opuščenih javnih poteh, ki niso več v funkciji, stranke pa so
izrazile željo po menjavi svojih nepremičnin, ki v naravi predstavljajo ceste, za opuščene
javne poti, ki segajo v kompleks njihovih zemljišč.
Skladno s 23. členom Zakona o graditvi objektov se lahko objektu, ki ima pridobljen status
grajenega javnega dobra, ta status odvzame, če nepremičnina ne služi več namenu, za
katerega ji je bil ta status dodeljen.
Predmetni parceli ne služita namenu javne rabe, zato predlagamo občinskemu svetu, da jim
ta status ukine. Tako bo status predmetnih nepremičnin tudi pravno, ne samo dejansko
urejen.
1. parc. št. 1717/30 k.o. Gotovlje v izmeri 73 m2

2. parc. št. 1013 k.o. Liboje v izmeri 482 m2

Pripravila:
Branka Đuraš
višja svetovalka II za premoženjske zadeve

Jože Golič
vodja urada

