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OBČINSKI SVET
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Številka: 711-0055/2020
Datum: 9.12.2020

Zadeva:

Ukinitev statusa javnega dobra na parcelah št. 1048/7 in 1051/3, k.o. 1173 Tlake

Občina Rogatec je v letu 2019 na pobudo lastnice zemljišč, po kateri poteka del LC št. 358071-432Tlake, naročila odmero dejanskega poteka predmetne ceste, zaradi ureditve zemljiškoknjižnega
stanja. Parceli, vpisani kot javno dobro v lasti občine, po katerih je nekoč potekala lokalna cesta, nista
prikazovali dejanskega stanja poteka ceste v naravi. Ker cesta v naravi poteka po zemljiščih v privatni
lasti, mora občina lastništvo na teh zemljiščih tudi pridobiti, in sicer z menjavo ali prodajo delov parcel.
Z menjavo ali prodajo zemljišč, kjer ceste v naravi ni, z zemljišči, kjer cesta v naravi tudi poteka, se bo
uredilo zemljiškoknjižno stanje.
Za pričetek postopka menjave ali prodaje je potrebno, s sklepom Občinskega sveta Občine Rogatec,
najprej ukiniti status javnega dobra v zemljiški knjigi.
Glede na navedeno, predlagamo Občinskemu svetu Občine Rogatec, da v skladu z načelom
gospodarnosti, sprejme sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parceli št. 1048/7, v izmeri 319 m2 in
parceli št. 1051/3, v izmeri 1244 m2, obe k.o. 1173 Tlake. Na podlagi slednjega bo zemljiški knjigi
predlagan izbris statusa, na parcelah pa vknjižena lastninska pravica Občine Rogatec, s katero bo
imela le-ta pravico razpolaganja.

Pripravila:
Maja Kampoš Čuček
višja svetovalka I
Martin Mikolič, l.r.
ŽUPAN

Priloga:
- geografski prikaz

PREDLOG

OBČINSKI SVET OBČINE ROGATEC

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) je Občinski svet Občine
Rogatec na svoji ______. redni seji, dne ___________, sprejel naslednji

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra

1.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra naslednjim zemljiščem:
- katastrska občina 1173 TLAKE parcela 1048/7 (ID 6957768),
- katastrska občina 1173 TLAKE parcela 1051/3 (ID 6957765).

2.
Nepremičnini, navedeni v 1. točki tega sklepa, prenehata imeti značaj javnega dobra in se pri
njima vknjiži lastninska pravica Občine Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec, matična št.
5883938000.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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