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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. 718/2 (ID 6951073)
k.o. 558 Zavrh, parc. št. 130 (ID 3909678) in 1221/1 (ID 1054266) obe k.o. 532 Lenart v Slov.
goricah, parc. št. 464/1 (ID 1253649) k.o. 552 Vinička vas, parc. št. 1171 (ID 2744653),
1172/2 (ID 6888345) in 1157 (ID 1735889) vse k.o. 533 Sp. Porčič in parc. št. 1123/2 (ID
4391768) k.o. 553 Zg. Voličina.
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.
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mag. Janez KRAMBERGER, dr. vet. med.
Župan

Obrazložitev
Kot je že poznano, se pri nepremičninah, katere imajo status javnega dobra ne morejo sklepati
pravni posli. Ker pa občasno prihaja do raznih potrebo po ureditvi določenih pravic glede
zemljiškoknjižnega stanja nepremičnine, se zato izvede postopek ukinitve statusa javnega
dobra in s tem določi lastništvo.
Glede ukinitve statusa javnega dobra parc. št. 718/2 k.o. Zavrh: izvedla se bo zamenjava
nepremični, kjer se bo parcela št. 718/2 k. o. Zavrh zamenjala s parc. št. 318/1 k.o. Zavrh, ki je
v privatni lasti in po kateri dejansko v naravi poteka cesta. Za sklenitev menjalne pogodbe
seveda potrebujemo sklenitelja pogodbe, torej občino Lenart, s tem pa tudi dopolnjujemo
Načrt ravnanja z nepremičnin premoženjem Občine Lenart za leto 2021.

Parc. št. 130 in 1221/1 obe k.o. 532 Lenart v Slov. goricah in parc. št. 464/1 k.o Vinička vas:
vlogo je podal Elektro Maribor za vknjižbo služnostne pravice na teh nepremičninah in sicer
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.

Parc. št. 1171, 1172/2 in 1157 vse k.o. Sp. Porčič: pričel se je postopek za izravnavo cestne
meje v k.o. Sp. Porčič in ker imajo prej navedene nepremičnine status javnega dobra, je
potrebno določiti lastnika, da se lahko uredi območje tako, kot je dejansko v naravi.

Parc. št. 1123/2 k.o. Zg. Voličina: gre za nepremičnino, ki ne služi več namenu ceste in bi se
prodala lastniku sosednjih zemljišč. S tem se dopolnjuje tudi Načrt ravnanja z nepremičnin
premoženjem Občine Lenart za leto 2021.

