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OBČINA LENART
Trg osvoboditve 7, 2230 LENART V SLOV. GOR.
Telefon: 02/729-13-10, fax: 02/720-73-52

Številka: 478-51/2019
Datum:
14.02.2020

SKLEP
O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA
V K.O. ZG. ŽERJAVCI IN K.O. ZAVRH

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, 76/08, 79/09 in
51/10) in 16. člena Statuta občine Lenart (MUV, št. 14/2010, 8/2011 in 31/2017) se sprejme
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Zg. Žerjavci in k.o. Zavrh, kot je predložen.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/07 – UPB 2, 76/08, 79/09
in 51/10) in 16. člena Statuta občine Lenart (MUV, št. 14/2010, 8/2011 in 31/2017) je
Občinski svet Občine Lenart na svoji
redni seji, dne sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
v k.o. Zg. Žerjavci in k.o. Zavrh
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za nepremičnine parc. št. 498/5 (ID 2282376),
662/1 (ID 3626331), 1087/1 (ID 267388), 1095/5 (ID 1043870) vse k.o. 523 Zg. Žerjavci in
parc. št. 717/1 (7027576) k.o. 558 Zavrh.

2. člen
Navedenim nepremičninam preneha status javnega dobra ter postanejo last Občine Lenart, Trg
osvoboditve 7, Lenart v Slov. goricah, matična številka 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: 478-51/2019
Lenart, dne

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

Obrazložitev
Prejeli smo vlogo investitorja Elektro Maribor, ki za potrebe rekonstrukcije nizkonapetostnih
zemeljskih kablovodov na območju k.o. Zg Žerjavci potrebuje služnostno pogodbo. Za
vknjižbo teh pravic je potrebno urediti status lastništva, ki bo omogočal vpis služnostnih
pravic v zemljiško knjigo. Gre za izvedbo projektov na podlagi projektne dokumentacije
NNO TP Žerjavci 1, ki se nanašajo na nepremičnine parc. št. 498/5, 662/1, 1087/1 in 1095/5
vse k.o. 523 Zg. Žerjavci. Zemljiškoknjižna klavzula v služnostni pogodbi določa, da Občina
Lenart kot lastnik nepremičnin dovoljuje ustanovitev in vknjižbo služnostne pravice dostopa
za potrebe izgradnje, nemotenega obratovanja, vzdrževanja in nadzora nizkonapetostnega
nadzemnega omrežja po projektni dokumentaciji, v koristi Elektra Maribor.

V k.o. Zavrh gre za ukinitev statusa javnega dobra za nepremičnino parc. št. 717/1 v izmeri
399 m2, ki se je v preteklosti uporabljala za cesto, sedaj pa ne služi več svojemu namenu,
cesta namreč poteka drugje.
S strani lastnikov, ki mejijo na to parcelo z vseh strani, smo prejeli vlogo za odkup te
nepremičnine. Nekdanja cesta namreč poteka po njihovem dvorišču, zato bi jo želeli odkupiti.
Po postopku ukinitve statusa javnega dobra, se bo izvedel postopek prodaje. S potrditvijo
tega sklepa, se dopolni tudi Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Lenart v letu
2020.

