
 

 

Številka: 466-57/2008-3 

Datum: 14. 6. 2022 

 

 

OBČINSKEMU SVETU  

OBČINE ŠMARTNO PRI LITIJI 

 

 

Zadeva: Sklep o prenehanju statusa javnega dobra 

 

Predlagatelj: Rajko Meserko, župan Občine Šmartno pri Litiji  

 

Poročevalec na seji: Rajko Grimšič, direktor občinske uprave Občine Šmartno pri Litiji 

 

Namen: Obravnava in sprejem sklepa o prenehanju javnega dobra 

 

Predhodna obravnava: Odbor za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor 

 

Zakonska podlaga: Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) (Uradni list RS, št. 199/21) 

 

 

Občinskemu svetu Občine Šmartno pri Litiji se po opravljeni razlagi predlaga v sprejem naslednji 

sklep: 

 

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep o prenehanju statusa javnega 

dobra na naslednjih zemljiščih: 

- parc. št. 1054/6, k.o. 1847 Šmartno, ID znak parcela 1847 1054/6, 

 

 

Pripravila:                    Župan Občine Šmartno pri Litiji 

Maša Gril                                                                                                  Rajko Meserko 

                   

 

 

Priloge: 

- obrazložitev 

- izsek iz plana 

- sklep 



 

 

Obrazložitev 

 

Zakon o urejanju prostora določa način pridobitve oziroma prenehanja grajenega javnega dobra. V 

262. členu istega zakona je določeno, da se grajenemu javnemu dobru status odvzame smiselno po 

postopku iz 260. člena tega zakona. Torej z odločbo občinske uprave po prej sprejetem sklepu o 

ukinitvi javnega dobra lokalnega pomena s strani občinskega sveta.  

 

Na predlog župana občinski svet sprejme odločitev o ukinitvi javnega dobra lokalnega pomena, ki se 

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Po objavi bo občinska uprava izdala odločbo, ki jo bo nato 

po njeni pravnomočnosti posredovala pristojnemu okrajnemu sodišču, da bo po uradni dolžnosti 

izvedel izbris javnega dobra in zaznambe javnega dobra  iz zemljiške knjige. 

 

Občina želi urediti lastništvo zemljišč na kategoriziranih in nekategoriziranih občinskih cestah. Pri 

pregledu parcel in dejanskega stanja v naravi se je pokazala možnost menjave oziroma prodaje 

zemljišč.  

 

Za potrebe menjave oziroma ureditve lastniških razmerij je potrebno zemljišče, ki je navedeno v 

sklepu in se v naravi ne uporablja več za izvajanje lokalnega prometa, izvzeti iz statusa javnega 

dobra. 

 

Občinskemu svetu Občine Šmartno pri Litiji se predlaga v sprejem sklep o prenehanju statusa javnega 

dobra. 

 

Izsek iz plana: zemljišča, ki so predmet izvzema iz javnega dobra: 

 

parc. št. 1054/6, k.o. 1847 Šmartno 



 

 

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 

besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – 

ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 260. in 262. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) (Uradni 

list RS, št. 199/21), ter 7. in 14. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 70/18) je 

Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na svoji ….. redni seji dne ……….. sprejel naslednji 

 

SKLEP  

I 

S tem sklepom preneha status grajenega javnega dobra na nepremičninah:  

Katastrska občina Parcelne številke 

1847 Šmartno 1054/6 

Nepremičnina parc. št. 1054/6 , k. o. 1847 Šmartno je v zemljiški knjigi vpisana kot javno dobro. 

II 

Nepremičnina parc. št. 1054/6 , k. o. 1847 Šmartno postane last Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova 

ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, matična številka: 1779737000, do 1/1.  

III 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

Št.: 466-57/2008-xx 

 

 

Šmartno pri Litiji, dne __________ 

 

                 Občina Šmartno pri Litiji 

                 ŽUPAN 

                  Rajko Meserko 

 


