
                                                                                                                 4 
OBČINA SVETA ANA
     Občinski svet

Številka:47803/2012
Datum: 26.09.2012

PREDLOG SKLEPA

O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA 

PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana

GRADIVO PRIPRAVIL: Medobčinski inšpektorat 

PREDLOG SKLEPA:
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Ur. l.  RS št.  39/10 in 107/10) ter 23. člena 
Zakona o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 102/04, 126/07) Občinski svet Občine 
Sveta Ana na svoji 9. redni seji, dne 26.09.2012 sprejme  Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 
lokalnega pomena, kot je predlagano.
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Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Ur. l.  RS št.  39/10 in 107/10) ter  23. člena 
Zakona  o  graditvi  objektov  (ZGO-1-UPB1,  Ur.  l.  RS,  št.  102/04,  126/07)  je  Občinski  svet 
Občine Sveta Ana na svoji 9. redni seji, dne 26.09.2012 sprejel  

SKLEP

o ukinitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena na parc. št.  1002/8, 1002/1, 999/5, vse k.o. 
509 - Zg. Ščavnica in parc. št. 573/5, k.o. 524 - Žice 

Ukine se status javnega dobra lokalnega pomena na zemljišču:

par.št. Kultura k.o.

1002/8
573/5
999/5
1002/1

neplodno
pot

cesta
pot

509-Zg. Ščavnica
524-Žice

509-Zg. Ščavnica
509-Zg. Ščavnica

II.
Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa prenehajo imeti značaj javnega dobra lokalnega pomena in 
postanejo last Občine Sveta Ana.  

Občina Sveta Ana, Sveta Ana v Slov. goricah 17, 2233 Sveta Ana v Slovenskih goricah matična 
št.  1332074000  dovoljuje,  da  se  pri  zemljiščih  parc.št.  573/5  k.o.  524  -  Žice,  kjer  je  že 
vknjižena lastninska pravica za: OBČINO SVETA, Sveta Ana v Slovenskih goricah 17, 2233 
Sveta  Ana   Slovenskih  goricah,  matična  št.  1332074000,  izbriše  zaznamba  javnega  dobra 
lokalnega pomena, vpisane pod ID pravice 11814000 z naslednjo vsebino: 
»Na podlagi pravnomočne Odločbe o podelitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega 
pomena Občine Svet Ana, številka 47801-001/2008, z dne 21.4.2008 se zaznamuje, da je ta 
nepremičnina javno dobro«
in
zemljišču parc. št.  1002/8, k.o. 509 – Zg. Ščavnica, kjer je že  vknjižena lastninska pravica za: 
OBČINO SVETA, Sveta Ana v Slovenskih goricah 17, 2233 Sveta Ana  Slovenskih goricah, 
matična št.  1332074000, izbriše zaznamba javnega dobra lokalnega pomena,  vpisane pod ID 
pravice 11814111 z naslednjo vsebino: 
»Na podlagi pravnomočne Odločbe o podelitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega 
pomena Občine Svet Ana, številka 47801-001/2008, z dne 21.4.2008 se zaznamuje, da je ta 
nepremičnina javno dobro«.
in
zemljišču parc. št. 999/5, k.o. 509 – Zg. Ščavnica, kjer je že  vknjižena lastninska pravica za: 
OBČINO SVETA, Sveta Ana v Slovenskih goricah 17, 2233 Sveta Ana  Slovenskih goricah, 
matična št.  1332074000, izbriše zaznamba javnega dobra lokalnega pomena,  vpisane pod ID 
pravice 11641792 z naslednjo vsebino: 
»Na podlagi pravnomočne Odločbe o podelitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega 
pomena Občine Svet Ana, številka 47801-001/2009, z dne 02.11.2009 se zaznamuje, da ima ta 
nepremičnina status grajenega javnega dobra«.

ter
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zemljišču parc. št. 1002/1, k.o. 509-Zgornja Ščavnica, kjer je že  vknjižena lastninska pravica za: 
OBČINO SVETA Sveta Ana v Slovenskih goricah 17, 2233 Sveta Ana  Slovenskih goricah, 
matična št.  1332074000, izbriše zaznamba javnega dobra lokalnega pomena,  vpisane pod ID 
pravice 11641791 z naslednjo vsebino: 
»Na podlagi Odločbe o podelitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena Občine Svet 
Ana, številka 47801-001/2009, z dne 02.11.2009 se zaznamuje, da ima ta nepremičnina status 
grajenega javnega dobra«.

III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku:

Številka: 37101-5/2012
Datum: 26.09.2012

            Župan Občine   
               Silvo Slaček, dipl.ekon.,inž.gr.
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OBRAZLOŽITEV

Občinskemu svetu se predlaga, da potrdi sklep o ukinitvi statusa javno dobro iz razloga, ker 
navedena zemljišča v sklepu v naravi ne predstavljalo poti. Po izvzetju zemljišč iz javnega dobra 
bo omogočeno nadaljevati postopek zamenjave zemljišča z Robertom Špindlerjem in odprodajo 
Milivoju Vučetič.
Zemljišče parc. št. 999/5 in 1002/1  pa predstavlja cesto državnega pomena- R III-730.
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