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SKLEP
O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA
V K.O. ROGOZNICA, SP. ŽERJAVCI IN ŠETAROVA

PREDLAGATELJ: Župan Občine Lenart
GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska uprava Občine Lenart
Nosilec: Brigita Rojs
PREDLOG SKLEPA:
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/07 – UPB 2, 27/08 Odl
US:Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08 in 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9) in 16. člena
Statuta občine Lenart (MUV, št. 14/2010 in 8/2011) se sprejme Sklep o ukinitvi statusa
javnega dobra v k.o. Rogoznica, Sp. Žerjavci in Šetarova kot je predložen.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/07 – UPB 2, 27/08 Odl.
US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08 in 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9) in 16. člena
Statuta občine Lenart (MUV, št. 14/2010 in 8/2011) je Občinski svet Občine Lenart na svoji
redni seji, dne
sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
v k.o. Rogoznica, Sp. Žerjavci in Šetarova
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za nepremičnino parc. št. 586/6 in 586/8, obe
k.o. 562 Rogoznica, parc. št. 450/5 k.o. 522 Sp. Žerjavci in parc. št. 500/2 k.o. 555 Šetarova.

2. člen
Navedene nepremičnine prenehajo imeti status javnega dobra ter postanejo last Občine Lenart,
Trg osvoboditve 7, Lenart v Slov. goricah, matična št. 5874254000, kar se vpiše v zemljiško
knjigo.

3. člen
Ta sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in začne veljati naslednji dan po
objavi.
Številka: 478-41/2016
Lenart, dne

mag. Janez KRAMBERGER, dr. vet. med.
Župan

Obrazložitev
Zaradi uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim, se ureja cesta na območju
Rogoznice in sicer parc. št. 586/2 k.o. Rogoznica – javna cesta v izmeri 4861m2 (JP 703241).
Da se v naravi uredi del cestnega območja in uskladi zemljiškoknjižno stanje s stanjem v
naravi, je potrebno izvesti menjave delov zemljišča, zaradi česar se je izvedla odmera (parc.
št. 586/6 in parc. št. 586/8). Temu sledi postopek menjave dveh zemljišč z lastniki sosednjih
zemljišč. Zaradi nadaljnjih postopkov ureditve zemljiškega stanja, se mora izvesti postopek
ukinitve statusa javnega dobra.
Istočasno se s tem potrjuje tudi načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Lenart v
letu 2016.

k.o. Rogoznica, parc. št. 586/6

k.o. Rogoznica parc. št. 586/8

Cesta JP 705133 poteka čez polja in travnike, vendar se ne uporablja, ampak se kot cesta
uporablja parc. št. 415/6, katera je v privatni lasti. Z izvzemom iz javnega dobra parc. št.
450/5, bi se izvedla menjava z lastnikom zemljišča z nepremičnino, na kateri sedaj poteka
dejanska cesta in tako uskladilo zemljiškoknjižno stanje.
k.o. Sp. Žerjavci 450/5

V k.o. Šetarovi ima nepremičnina parc. št. 500/2 status javnega dobra in izmeri 239 m2 . V
naravi nepremičnina ni vozna in ne služi svojemu namenu poti, zato se ukine status javnega
dobra ter se izvede morebitna prodaja lastnikom sosednjih zemljišč.
Istočasno se s tem potrjuje tudi načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Lenart v
letu 2016.
k.o. Šetarova 500/2

