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ZADEVA:   5. TOČKA DNEVNEGA REDA 9. IZREDNE SEJE 

OBČINSKEGA SVETA OBČINE RAZKRIŽJE 

Predlog za ukinitev statusa zemljišča Splošno ljudsko premoženje v splošni rabi in vpis 

lastninske pravice na Občino Razkrižje ter pridobitev statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena 

 

Občinskemu svetu Občine Razkrižje se predlaga ukinitev statusa Splošno ljudsko premoženje na 

nepremičninah in vpis lastninske pravice na občino Razkrižje za nepremične ter pridobitev statusa 

grajenega javnega dobra lokalnega pomena : 

 

-     725/4, k.o. Razkrižje, javna površina, druge urejene zelene površine, celotna površina 1045 m2 

 

 

Pravna podlaga za sprejem sklepa: 

- 14. člen Statuta Občine Razkrižje Uradni list RS št. 12/1999, 2/2001, 38/2004 in 28/2012) 

- Stvarnopravni zakonik (Uradni list RS, št. 87/02in 18/07),  

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4,  46/2013 - ZIPRS13 14-A),  

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 

86/2010, 75/2012, 47/2013 - ZDU-1G, 50/14, 90/14 - ZDU-1l, 14/15 - ZUUJFO, 76/15),  

- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS, št. 

34/2011, 42/12, 24/13, 10/14 in 58 /2016),  

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - Odl. 

US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - Odl. US in 40/12 - ZUJF), 14. člena Statuta Občine Razkrižje 

Uradni list RS št. 12/1999, 2/2001, 38/2004 in 28/2012, 14/15 - ZUUJFO ) 

- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 14/05 - popr., 

92/05 - ZJC-B, 111/05 - odl. US, 93/05 - ZVMS, 120/06 - odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 

76/10 - ZRud-1A, 20/11 - odl. US, 57/12, 110/13, 101/13 - ZDavNepr, 22/14 - odl. US in 19/15) 

 

http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202013052900%7CRS-46%7C5279%7C1756%7CO%7C
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202012100500%7CRS-75%7C7425%7C2849%7CO%7C
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202013053100%7CRS-47%7C5340%7C1783%7CO%7C
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=01323221-e28b-44aa-b0dd-d1dc90d65ff2&createDate=2014-07-04&activeDate=2014-07-19
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=25c89cb3-4161-484c-a8f9-6a958524d7e8&createDate=2014-12-15&activeDate=2014-12-16
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=6cb60324-6f8f-475a-9148-9b98424d49ef&createDate=2015-02-28&activeDate=2015-03-15
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=817f8619-6c15-471a-8e8f-1b3affdd36df&createDate=2013-03-20&activeDate=2013-03-21
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=c01e2975-a4ca-4226-a249-cd3500dc2001&createDate=2014-02-07&activeDate=2014-02-08
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=6cb60324-6f8f-475a-9148-9b98424d49ef&createDate=2015-02-28&activeDate=2015-03-15
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Zaradi premoženjsko pravnih poslov ravnanja z nepremičninami v upravljanju Občine Razkrižje, je 

potrebno status splošnega ljudskega premoženja spremeniti v zemljiškoknjižno lastnino Občine 

Razkrižje in urediti zaznambo grajenega javnega dobra. Tako se lahko predmetne nepremičnine s 

formalno pravnim statusom občinskega premoženja upravlja za svojo osnovno funkcijo (javne poti in 

javne površine) ter pravne posle razpolaganja z zemljišči za potrebe služnosti  v javno korist ali drugo 

razpolaganje z nepremičninami.  

 

Za potrebe položitve kablovoda SN in NN po občini Razkrižje se je pri ureditvi pravnih poslov in vpisa 

služnosti v zemljiško knjigo, pojavila potreba, da se na nepremičninah uredi pravno formalno lastništvo 

Občine Razkrižje, kot pravno naslednico in doda zaznamba za grajeno javno dobro.  

 

Razlogi za sprejem sklepa:  

Na podlagi sprejetega Sklepa bo Občina Razkrižje pridobila na nepremičninah status grajenega 

javnega dobra lokalnega pomena in lahko nadaljevala s pravno formalnimi postopki za ureditev 

lastništva nepremičnin. S tem bodo podani pogoji za premoženjsko pravno upravljanje ter za  

nadaljnje razpolaganje z nepremičninami. 

 

Navedena nepremičnina se v dejanski rabi uporabljajo kot javna površina, kjer mora občina zaradi 

upravljanja imeti v zemljiški knjigi pravilen pravno formalni status in lastninsko pravico. 

 

 

 

Pripravila:  

Nataša SLAVIČ  

strokovna sodelavka 

 

Stanko IVANUŠIČ 

Župan Občine Razkrižje 

 

 

 


