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Predlagatelj:  Župan 
 
 
Zadeva: Predlog Sklepov o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra in 
sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra - popravek 
 
 
Poročevalec/ka: Župan  
 
Predlog sklepa: 

»Občinski svet Občine Destrnik sprejme Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra – 

občinske ceste, v predlagani vsebini.«  

 

»Občinski svet Občine Destrnik sprejme Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra – 

nekategorizirane ceste, v predlagani vsebini.«  

 

»Občinski svet Občine Destrnik sprejme Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, v predlagani 

vsebini.«  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Na podlagi prvega odstavka  245. člena  Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 15. 
člena  Statuta Občine Destrnik (Uradni  vestnik Občine Destrnik, št. 10/10 – uradno prečiščeno besedilo, 
11/10, 14/14 in 9/15) je Občinski svet Občine Destrnik na svoji _____ redni seji, dne ________sprejel 
naslednji 

SKLEP 
O PRIDOBITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA 

 
I. 

Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobijo naslednje nepremičnine: 
- parc. št.: 650, 644/3, 642, 746, 715,  vse k. o. Desenci (352); 
- parc. št.: 498, 500/1, 500/4, 507, 505, 506, 502/6, vse  k .o. Destrnik (363); 
- parc. št.: 580/2, 586, 569/6, 569/10, 587, 579/1, 585, 584/2, 581/7, 581/4, 571, 588, 573, 576, 

575/3, 575/2, 575/4, 574/1, 570,  vse k. o. Dolič (362); 
- parc. št.: 451/2, 446/1, 450/8, 450/11, 450/16, 450/18, 450/20, 450/21, 451/1, 450/22, 450/4, 

450/7, 84/7, 84/9, 450/26, 446/2, 447, vse k. o. Drstelja (368); 
- parc. št.: 691/40, 719/10, 715/6, 719/6, 719/16, 719/8, 719/78, 719/77, 719/75, 718/3, 718/2, 

719/9, 719/14, 715/2, 715/6, 717/20, vse k. o. Janežovci (369); 
- parc. št.: 343/5, 345, 344/9, 344/7, 344/2, 344/5, 342/4, 342/1, 342/9, vse k. o. Janežovski Vrh 

(370); 
- parc. št.: 1272/2, 1272/1, 1275/1, 1271/4, 1277, 1270/3, 1269/2, 1268/3, 1269/1, 1271/3, 1268/1, 

1273, 1274/1, 1276/3, 1276/8, 1276/5,  vse k. o. Jiršovci (365); 
- parc. št.: 861/1, 862, 859/3, 852/5, 863/1,  vse k. o. Levanjci (361); 
- parc. št.: 485/1, 487/8, 487/9, 487/10, 487/3, 488/2, 488/1, 489, 487/5, 486/1, 486/2 vse. k. o. 

Ločki Vrh (349); 
- parc. št. 880/2, 880/1, obe k. o. Trnovski Vrh (348); 
- parc. št.: 827/6, 827/18, 827/13, 827/4, 837/1, 919/1, 835/7, 837/5, 836/1, 889/1, 831/2, 832/1, 

832/2, 832/3,  vse k. o. Svetinci (351); 
- parc. št.: 842/3, 850/4, 848, 849/5, 849/8, 847, 844, 842/2, vse k. o. Vintarovci (364); 
- parc. št.: 413/5, 415/1, 422, 412/1, 412/2, 412/6,  vse k .o. Zg. Velovlek (371) in 
- parc. št. 262, k. o. Straže. 

 
II. 

Z uveljavitvijo tega sklepa postanejo nepremičnine iz I. točke polna last Občine Destrnik, Janežovski 
Vrh 42, 2253 Destrnik (do celote – 1/1) in se pri njih zaznamuje grajeno javno dobro lokalnega pomena 
– občinska cesta. 
 

III. 
Po uveljavitvi tega sklepa izda Občinska uprava Občine Destrnik po uradni dolžnosti ugotovitveno 
odločbo o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine Destrnik. Po pravnomočnosti 
odločbe se zaznamba o grajenem javnem dobro vpiše v zemljiško knjigo. 
 

IV. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka:  
Datum: 

                            
 
 

 

 



Na podlagi prvega odstavka  245. člena  Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 15. 
člena  Statuta Občine Destrnik (Uradni  vestnik Občine Destrnik, št. 10/10 – uradno prečiščeno besedilo, 
11/10,  14/14 in 9/15) je občinski svet Občine Destrnik na svoji ____ redni seji, dne ________ sprejel 
naslednji 

SKLEP 
O PRIDOBITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA 

 
I. 

Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobijo naslednje nepremičnine: 
- parc. št.: 646/2, 646/1, 651,  vse k. o. Desenci (352); 
- parc. št.: 718/1, 719/5, 719/4,  vse k .o. Janežovci (369) 
- parc. št.: 342/3, 342/7,  vse k. o. Janežovski Vrh (370) 
- parc. št.: 1271/1, 1270/2,  obe k. o. Jiršovci (365)  
- parc. št.: 917, 915, 921, 904, 929, 936, 966, 975, 860, 879,  vse k. o. Levanjci (361) 
- parc. št.: 835/10, 835/6, 835/4, 922, 833, 829, 826, 824/7, 823/4, 830, 889/2, 873, vse k.o. 

Svetinci (351) 
- parc. št. 849/7, k. o. Vintarovci ( 364) in 
- parc. št.: 430, 416, 413/2, 431, vse k. o. Zg. Velovlek (371). 

 
II. 

Z uveljavitvijo tega sklepa postanejo nepremičnine iz I. točke polna last Občine Destrnik, Janežovski 
Vrh 42, 2253 Destrnik (do celote – 1/1) in se pri njih zaznamuje grajeno javno dobro lokalnega pomena 
– občinska cesta - nekategorizirana. 
 

III. 
Po uveljavitvi tega sklepa izda Občinska uprava Občine Destrnik po uradni dolžnosti ugotovitveno 
odločbo o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine Destrnik. Po pravnomočnosti 
odločbe se zaznamba o grajenem javnem dobro vpiše v zemljiško knjigo. 
 

IV. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka:  
Datum:  
 

                            
 

 

 

 

 

 

 

 



Na podlagi prvega odstavka  247. člena  Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 15. 
člena  Statuta Občine Destrnik (Uradni  vestnik Občine Destrnik, št. 10/10 – uradno prečiščeno besedilo, 
11/10, 14/14 in 9/15) je Občinski svet Občine Destrnik na svoji ____ redni seji, dne _____ sprejel 
naslednji 
 

SKLEP 
O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA 

 
I. 

Status javnega dobra se ukine pri naslednjih nepremičninah: 
- parc. št.: 500/5, 500/6 in 500/9, vse k. o. Destrnik (363); 
- parc. št. 450/10 k. o. Drstelja (368); 
- parc. št.: 715/2, 717/21, 717/11 in 719/15, vse k. o. Janežovci (369); 
- parc. št.: 342/8, 342/6 in 344/8, vse k. o. Janežovski Vrh (370); 
- parc. št.: 487/4, 487/6, 487/7, 487/9 in 487/10, vse k. o. Ločki Vrh (349); 
- parc. št.: 827/16, 827/17, 827/14, 827/12, 827/11, 827/10, 827/7, 827/8, 827/9 in 827/15, vse k. 

o. Svetinci (351) in 
- parc. št.: 413/4, 413/1, 412/3, 412/4, 415/3, 412/5 in 415/2, vse k. o. Zg. Velovlek (371). 

 
II. 

Z uveljavitvijo tega sklepa nepremičnine iz I. točke izgubijo status javnega dobra in postanejo polna last 
Občine Destrnik, Janežovski Vrh 42, 2253 Destrnik (do celote – 1/1). 
 

III. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 
Datum:  
 

____________________________________________________________________________ 

 

OBRAZLOŽITEV 

 
Občinski svet Občine Destrnik je na 6. redni seji dne 28. 6. 2019 sprejel dva sklepa o pridobitvi 
statusa grajenega javnega dobra (občinske ceste in nekategorizirane ceste) in sklep o ukinitvi 
statusa javnega dobra.  
 
Pri pripravi ugotovitvenih odločb se je ugotovilo, da sprejeti sklepi vsebujejo pomanjkljivosti 
(neveljavna pravna podlaga oziroma nekatere parcelne številke so bile napačno zapisane, kar 
pomeni, da bi v last občine prenesli zemljišča v privatni ali državni lasti brez pravne podlage). 
Ker bi bila izvršitev takšnih sklepov nezakonita, je župan v skladu z določilom 33. člena zakona 
o lokalni samoupravi zadržal njihovo objavo.  
 
Sklepi sprejeti na 6. redni seji se popravijo tako, da: 

- iz sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra – občinske ceste so se izločile 
parcele s številkami: 499/3 k.o. Destrnik in 850/7 k.o. Vintarovci – javno dobro v 
upravljanju DRSI, parc. št. 691/4 k.o. Janežovci se popravi na 691/40 k.o. Janežovci, 
parc. št. 568 k.o. Dolič se popravi na 586 k.o. Dolič. 



- iz sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra – nekategorizirane ceste, se izloči 
parc. št. 851 k.o. Svetinci 

- pri Sklepu o ukinitvi statusa javnega dobra se je kot pravna podlaga za sprejem sklepa 
napačno naveden neveljavni Zakon o graditvi objektov (ZGO-1), zamenjal z veljavnim 
Zakonom o urejanju prostora (ZUrep-2). 

 
Glede na navedeno, predlagam občinskemu svetu, da popravljene sklepe ponovno obravnava 
in sprejme.  
 
 

Župan Občine Destrnik 
               Franc PUKŠIČ, univ. dipl. inž. el. 

 


