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DOBRA
PREDLAGATELJ:

Župan Občine Radlje ob Dravi, mag. Alan BUKOVNIK

GRADIVO PRIPRAVIL:

Občinska uprava Občine Radlje ob Dravi

POROČEVALEC:

/

NAMEN:

Ukine se status grajenega javnega dobra na parcelah,
ki so v letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim
premoženjem 2016, predvidene za zamenjavo.

PRAVNA PODLAGA:

23. člen ZGO-1, (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 in
19/15) in 16. člen Statuta Občine Radlje ob Dravi (MUV,
štev. 25/06 in 20/15)

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Sklep o
ukinitvi statusa grajenega javnega dobra, v predlagani
vsebini.

OBRAZLOŽITEV:
Na podlagi prvega odstavka 23. člena ZGO-1-UPB1, s spremembami, se objektu
oziroma delu objekta, ki ima pridobljen status grajenega javnega dobra lokalnega
pomena, takšen status lahko odvzame z odločbo, ki jo na podlagi sklepa pristojnega
občinskega organa po uradni dolžnosti izda tisti upravni organ, ki je status podelil. Na
podlagi drugega odstavka 23. člena ZGO-1 pristojni občinski organ izda takšen sklep
na zahtevo, ki jo lahko vloži župan. Takšni zahtevi mora biti priložena obrazložitev
nameravanega odvzema statusa grajenega javnega dobra in dokazilo, da

nepremičnina oziroma njen del, ki ima pridobljen status grajenega javnega dobra, ne
služi več namenu, zaradi katerega ji je bil status dodeljen.
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je na svoji 10. redni seji, dne 18. 1. 2016 sprejel
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem, v katerem so parc.
št. 208/3, k.o. Sp. Vižinga (oz. po parcelaciji novonastale parcele 208/7, 208/8 in 208/9,
k.o. Sp. Vižinga), parc. št. 435/5, k.o. Zg. Vižinga, parc. št. 690/2, k.o. Vuhred in parc. št.
630/11, k.o. Vas, predvidene za razpolaganje oz. zamenjave.
Parc. št. 208/3, k.o. Sp. Vižinga (oz. novonastale parcele 208/7, 208/8 in 208/9, k.o. Sp.
Vižinga), predstavljajo grajeno javno dobro, vendar je bilo pri izvedbi odmere na
terenu ugotovljen zamik ceste in le-ta dejansko poteka po zemljišču v lasti fizične
osebe. Zemljišči, parc. št. 435/5, k.o. Zg. Vižinga in parc .št. 690/2, k.o. Vuhred, v naravi
ne prestavlja ceste, temveč funkcionalna zemljišča, k objektom. Parc. št. 630/11, k.o.
Vas, v naravi predstavlja travnik.
Navedena zemljišča ne služijo namenu, zaradi katerega je bil ustanovljen status
grajenega javnega dobra, v letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim
premoženjem pa so za vse navedene parcele predvidene ustrezne menjava zemljišč,
s katerimi bo občina pridobila zemljišča, po katerih dejansko potekajo ceste oz.
gospodarska javna infrastruktura.
Ker imajo zemljišča status grajenega javnega dobra in kot taka ne morejo biti predmet
pravnega prometa, predlagam, da Občinski svet Občine Radlje ob Dravi na podlagi
23. člena Zakona o graditvi objektov-1 sprejme sklep o ukinitvi statusa grajenega
javnega dobra na predmetnih nepremičninah.

Župan Občine Radlje ob Dravi
mag. Alan BUKOVNIK

Priloga:
predlog sklepa.

PREDLOG SKLEPA!
Na podlagi prvega odstavka 23. člena Zakona 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 in 19/15) in 16. člena Statuta Občine Radlje ob Dravi (MUV; št.
25/2006 in 20/2015) je Občinski svet Občine Radlje ob Dravi na svoji …. seji …. dne
……., sprejel naslednji

SKLEP
O UKINITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA
I.
Ukine se status grajenega javnega dobra na nepremičninah:
-

parc. št. 208/3, k.o. 803-Spodnja Vižinga,
parc. št. 435/5, k.o. 806-Zgornja Vižinga,
parc. št. 690/2, k.o. 817-Vuhred,
parc. št. 630/11, k.o. 793-Vas.
II.

Nepremičnine iz tč. I tega sklepa postanejo last Občine Radlje ob Dravi, Mariborska
cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi, matična št.: 5881811 .
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

Številka: 478-0043/2015-09
Datum: ________________

Mag. Alan BUKOVNIK
ŽUPAN

Sklep prejmejo:
-

Objava, MUV,
Zadeva, tu
Evidenca, tu

