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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: 478-1/2021
Datum: 22.04.2021

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 31/2017) 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. 1112/2 (ID 2040105)
in parc. št. 1128 (ID 3384568) obe k.o. 553 Zg. Voličina, parc. št. 1346 (ID 2954017) k.o. 530
Partinje, parc. št. 468/3 (ID 6093980), parc. št. 464/1 obe k.o. 552 Vinička vas, parc. št. 985/1
(ID 6031385) k.o. 532 Lenart v Slov. goricah, parc. št. 544 (ID 78485) k.o. 522 Sp. Žerjavci.
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: 478-1/2021
Lenart, dne

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

Obrazložitev
Prejeli smo vloge investitorja Elektro Maribor, ki za potrebe rekonstrukcij nizkonapetostnega
omrežja izvaja izgradnje novih nizkonapetostnih zemeljskih kablovodov na območju Občine
Lenart. Za vknjižbo služnostnih pogodb in s tem povezanih pravic je potrebno urediti status
lastništva, ki bo omogočal vpis služnostnih pravic v zemljiško knjigo.
Gre za vknjižbo služnostne pravice hoje in vožnje in izvrševanje del za potrebe izgradnje,
nemotenega obratovanja, vzdrževanja in nadzora nizkonapetostnega zemeljskega kabla v
korist služnostnega upravičenca Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ul. 2, Maribor.
k.o. Zg. Voličina: parc. št. 1112/2

k.o. Partinje: parc. št. 1346

k.o. Vinička vas: parc. št. 468/3
Cesta v naravi ne obstaja.

Prejeli smo tudi vloge investitorja Telekom Slovenije d.d., ki za potrebe graditve
elektronskega komunikacijskega omrežja na območju Občine Lenart potrebuje vpisano
služnostno pravico na določenih nepremičninah.

Za vknjižbo služnostnih pogodb in s tem povezanih pravic je potrebno urediti status
lastništva, ki bo omogočal vpis služnostnih pravic v zemljiško knjigo.
Gre za vknjižbo služnostne pravice graditev elektronskega komunikacijskega omrežja,
postavitev in obratovanje elektronskega komunikacijskega omrežja in pripadajoče
infrastrukture, dostop do elektronskega komunikacijskega omrežja in pripadajoče
infrastrukture za potrebe njihovega obratovanja in vzdrževanja, odstranjevanje naravnih ovir
pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju za čas obratovanje omrežja v korist
Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana oziroma vsakokratnega upravljavca
predmetnega telekomunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture.

k.o. Vinička vas, par. št.
464/1

k.o. Zg. Voličina: parc. št. 1128

k.o. Lenart v Slov. goricah: parc. št. 985/1

k.o. Sp. Žerjavci: parc. št.: 544

