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Številka: 478-3/2020
Datum: 14.05.2020

SKLEP
O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA

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,
51/10 in 30/18) in 16. člena Statuta občine Lenart (MUV, št. 14/2010, 8/2011 in 31/2018) se
sprejme Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, kot je predložen.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/07 – UPB 2, 76/08, 79/09,
51/10 in 30/18) 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
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za nepremičnine parc. št. 694 (ID 4916748) k.o.
549 Radehova, par. št. 1349/16 (ID 6383417) in 1349/17 (ID 6383416) obe k.o. 550
Zamarkova in parc. št. 1060 (ID 476711) k.o. Lenart v Slov. goricah.
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: 478-3/2020
Lenart, dne

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

Obrazložitev
Prejeli smo vloge investitorja Elektro Maribor, ki za potrebe rekonstrukcij nizkonapetostnega
omrežja izvajajo izgradnje novih nizkonapetostnih zemeljskih kablovodov na območju
občine. Za vknjižbo teh pravic je potrebno urediti status lastništva, ki bo omogočal vpis
služnostnih pravic v zemljiško knjigo.
Parc. št. 694 k.o. Radehova in parc. št. 1349/16 in 1359/17 obe k.o. 550 Zamarkova: vknjižba
služnostne pravice hoje in vožnje in izvrševanje del za potrebe izgradnje, nemotenega
obratovanja, vzdrževanja in nadzora nizkonapetostnega zemeljskega kabla.
k.o. Radehova

k.o.Zamarkova

Parc. št. 1060 k.o. Lenart v Slov. goricah: ustanovitev in vknjižba služnostne pravice dostopa
za potrebe izgradnje, nemotenega obratovanja, vzdrževanja in nadzora nizkonapetostnega
zemeljskega kablovoda, po projekti dokumentaciji NNO TP Lenart 6.
k.o. Lenart v Slov. goricah

