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2. dopisne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, ki je bila izvedena v sredo, 28. oktobra 2015, 
med 10. in 12. uro. Sejo je po telefonu izvedla Maja Kampoš.  
 
Vabilo z gradivom za 2. dopisno sejo je bilo članom sveta posredovano po elektronski pošti oz. 
pisno po pošti. Odločitev se je sprejemala z osebnim telefonskim glasovanjem. 
 
Osebno telefonsko so glasovali:  
Jelka Bilušić, Viktor Božak, Vili Bukšek, Fredi Ferčec, Irena Kitak, Martin Korez, Agica Kunstek, 
Jolanda Pavlovič, Anton Polajžar, Viljem Prevolšek, Anton Roškar in Mojca Šmit 
 
Obravnavan je bil naslednji    
DNEVNI RED: 

1. Predlog sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 

Člani občinskega sveta so gradivo, t. j. vabilo za dopisno sejo z obrazložitvijo ter predlogom 
sklepa, prejeli predhodno po pošti, tako da so bili z obravnavano vsebino pred izvedbo dopisne 
seje seznanjeni.  
 

1. PREDLOG SKLEPA O UKINITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA 
LOKALNEGA POMENA 

 
Od parcele št. 749, k.o. 1178 – Rogatec, ki je v letu 2014 pridobila status grajenega javnega 
dobra, se je v letošnjem letu odmerilo stavbno zemljišče parc. št. 749/2, v izmeri 60 m2, na 
katerem stoji transformatorska postaja TP Rogatec TRG 1x250 kVA.  Grajeno javno dobro 
lokalnega pomena (igrišče in parkirišče pri vrtcu) sedaj predstavlja parc. št. 749/1, k.o. 1178 – 
Rogatec. Parcela št. 749/2, k.o. 1178 – Rogatec tako ne izpolnjuje zahtev Zakona o graditvi 
objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 
93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 
101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15; v nadaljevanju ZGO-1) glede grajenega javnega dobra 
lokalnega pomena, saj se na njej nahaja transformatorska postaja, zato je predmetni parceli 
potrebno ukiniti status grajenega javnega dobra in uskladiti zemljiškoknjižno stanje z dejanskim z 
Elektro Celje d.d..  

V skladu s 23. členom ZGO-1 se status grajenega javnega dobra lokalnega pomena lahko 
odvzame z odločbo, ki jo na podlagi sklepa občinskega organa po uradni dolžnosti izda občinska 
uprava Občine Rogatec in posreduje zemljiškoknjižnemu sodišču v sprovedbo. 
 

Člani sveta so bili pozvani, da se opredelijo o odločitvi ZA ali PROTI predlaganemu sklepu o 
ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena. Z 12 glasovi ZA je bil sprejet 
naslednji  

S K L E P  
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena  

 
1. člen 

Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena se ukine parceli št. 749/2, v izmeri 60 m2, 
k.o. 1178 – Rogatec, v lasti Občine Rogatec. 

 
 
 



 

 
2. člen 

Nepremičnini iz 1. člena tega sklepa se ukine status grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi tega sklepa po uradni dolžnosti izda občinska uprava.  
 
Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, tako da se pri 
navedeni nepremičnini izbriše zaznamba statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena. 
 

3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
Na dopisni seji so bili člani Občinskega sveta Občine Rogatec obenem seznanjeni z vlogo KMN 
Dobovec, za zagotovitev finančne pomoči občine za stroške poti igralcev v Madrid, za namen 
tekmovanja z najboljšimi evropskimi ekipami v Futsal ligi prvakov. Seznanjeni so bili s predlogom 
dotacije v višini 2.500 EUR, s čimer so tudi soglašali. 
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