OBČINA OPLOTNICA
OBČINSKI SVET
Goriška cesta 4, 2317 OPLOTNICA
tel.: 02/845-09-00, faks.: 02/845-09-09, e-mail: obcina.oplotnica@siol.net
1. NAZIV GRADIVA ZA TOČKO DNEVNEGA REDA NA OBČINSKEM SVETU
8. točka dnevnega reda
PREDLOG ZA UKINITEV STATUSA ZEMLJIŠČA V SPLOŠNI RABI – JAVNO
DOBRO ZA NEPREMIČNINO PARC.ŠT. 3125/2 K.O. OPLOTNICA
2. PREDLAGATELJ GRADIVA
ŢUPAN
3. VSEBINA GRADIVA
PREDLOG ZA UKINITEV STATUSA ZEMLJIŠČA V SPLOŠNI RABI – JAVNO
DOBRO ZA NEPREMIČNINO PARC.ŠT. 3125/2 K.O. OPLOTNICA
4. POROČEVALEC NA SEJI OBČINSKEGA SVETA
Bojana VUČINA
5. PRIPRAVLJALEC GRADIVA
Bojana VUČINA
6. PRAVNE PODLAGE:
Stvarnopravni zakonik (Uradni list RS, št. 87/02 in 18/07), Zakon o javnih financah
(Uradni list RS, št. 11/11-UPB4),
Zakon o stvarnem premoţenju drţave in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS št. 86/2010),
Uredba o stvarnem premoţenju drţave in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni
list RS,št. 34/2011),
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/10 – UPB2, in vse nadaljnje
spremembe in dopolnitve),
Statut Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99,1/02,38/03).
7. SKLEP:
Občinski svet občine Oplotnica sprejme sklep, s katerim se ukine status zemljišča
javno dobro za nepremičnino parc.št. 3125/2 k.o. Oplotnica.
8. POSTOPEK IN NAČIN SPREJEMANJA:
- navadna večina opredeljenih glasov
Datum: 20.3.2012
Datoteka:
MATJAŢ ORTER
ŢUPAN

OBČINA OPLOTNICA
Občinska uprava
Goriška cesta 4, 2317 OPLOTNICA
tel.: 02/845-09-00, faks.: 02/845-09-09, e-mail: obcina.oplotnica@siol.net
Številka:
Datum:20.3.2012
OBČINSKI SVET
OBČINA OPLOTNICA
Navedeno zemljišče parc.št. 3125/2 je opredeljeno kot javno dobro brez vknjiţene pravice
imetnika uporabe, to pomeni, da z njim ne more nihče razpolagati, saj nima lastnika, torej
mora v tem primeru Občina Oplotnica peljati postopke, v katerih bo temu zemljišču odvzela
status javnega dobra.
Redni izpisek iz Zemljiške knjige izkazuje, da ima predmetno zemljišče status zemljišča v
javnem dobru. Skladno s tem je potrebno za nepremično parc.št. 3125/2 k.o. Oplotnica
predhodno ukiniti status javnega dobra, da nepremičnina postane last Občine Oplotnica in je
tako moţno razpolaganje s predmetno nepremičnino.
Predmetno nepremičnino bo občina nato zamenjala z parc.št. 3134/1 k.o.Oplotnica.
Občinskemu svetu občine Oplotnica predlagamo, da predloţeno gradivo obravnava, o njem
razpravlja in sprejme sklep:
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Na podlagi 16. člena Statuta občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99, 38/03 in 1/02) je
Občinski svet občine Oplotnica na svoji ……….. redni seji, ki je bila dne ……….. , sprejel

SKLEP

1. Ukine se status zemljišča javno dobro na nepremičnini, parc. št. 3125/2 k.o. Oplotnica
2. Na nepremičnini iz prve točke tega člena pridobi lastninsko pravico Občina Oplotnica.
3. Sklep o ukinitvi javnega dobra se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne
veljati naslednji dan po objavi.

Številka:
Datum:

Ţupan Občine Oplotnica
Matjaţ Orter
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OBČINA OPLOTNICA
Občinska uprava
Goriška cesta 4, 2317 OPLOTNICA
tel.: 02/845-09-00, faks.: 02/845-09-09, e-mail: obcina.oplotnica@siol.net
Številka:
Datum:20.3.2011
OBČINSKI SVET
OBČINA OPLOTNICA
Občina Oplotnica ima v proračunu za leto 2012 planirano prodajo zemljišča na parc.št. 3026/8
k.o. Oplotnica v izmeri 169m2.
Navedeno zemljišče parc.št. 3026/8 je opredeljeno kot javno dobro brez vknjiţene pravice
imetnika uporabe, to pomeni, da z njim ne more nihče razpolagati, saj nima lastnika, torej
mora v tem primeru Občina Oplotnica peljati postopke, v katerih bo temu zemljišču odvzela
status javnega dobra.
Redni izpisek iz Zemljiške knjige izkazuje, da ima predmetno zemljišče status zemljišča v
javnem dobru. Skladno s tem je potrebno za nepremično parc.št. 3026/8 k.o. Oplotnica
predhodno ukiniti status javnega dobra, da nepremičnina postane last Občine Oplotnica in je
tako moţno razpolaganje s predmetno nepremičnino.
Občinskemu svetu občine Oplotnica predlagamo, da predloţeno gradivo obravnava, o njem
razpravlja in sprejme sklep:
Na podlagi 16. člena Statuta občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99, 38/03 in 1/02) je
Občinski svet občine Oplotnica na svoji ……….. redni seji, ki je bila dne ……….. , sprejel
SKLEP
1. Ukine se status zemljišča javno dobro na nepremičnini, parc. št. 3026/8 k.o. Oplotnica
2. Na nepremičnini iz prve točke tega člena pridobi lastninsko pravico Občina Oplotnica.
3. Sklep o ukinitvi javnega dobra se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne
veljati naslednji dan po objavi.
Številka:
Datum:
Ţupan Občine Oplotnica
Matjaţ Orter
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