
 

 

 

 

 

 
Številka: 032-0009/2020-5 

Datum: 23.12.2020 

 

 

 

OBČINSKI SVET OBČINE DOL PRI LJUBLJANI 

 

 

 

GRADIVO:                   IZLOČITEV IZ JAVNEGA DOBRA NEPREMIČNINE Z ID 

ZNAKOM 1766 236/5 

    

   

NAMEN: 

 

 

PRAVNA PODLAGA:  

 

 

 

 

PREDLAGATELJ in 

POROČEVALEC:  

 

 

PREDLOG SKLEPA: 

obravnava in sprejem sklepa 

 

 

15. člen Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 3/2018 – 

UPB2) 

 

 

Željko Savič, župan 

 

 

             

 
1. Iz javnega dobra se izloči nepremičnina z ID znakom parcela 1766 236/5. 

 

2. Nepremičnina iz prve točke preneha imeti značaj javnega dobra in postane last Občine 

Dol pri Ljubljani. 

 

3. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

 

 

Željko Savič, župan 

 

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI 

ŽUPAN 

Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani 

Telefon: 01/5303 240 

e-pošta: obcina@dol.si  

 



OBRAZLOŽITEV: 

 

V izločitev iz javnega dobra predlagamo nepremičnino z ID znakom 1766 236/5, ki v  naravi 

predstavlja gozdno / kmetijsko zemljišče v izmeri 183 m2.  

 

Občina bo predmetno zemljišče po izločitvi iz javnega dobra zamenjala za nepremičnine z ID 

znaki 1766 49/10, 1766 45/10, 1766 44/7, 1766 44/5, 1766 44/3, 1766 43/1, 1765 810/10 in 

1765 460/14. 

 

Po nepremičnini iz ID znakom 1766 49/10 poteka kategorizirana javna pot št. 569 163 v 

naselju Osredke, nepremičnini ID znaki 1766 44/3, 1766 43/1 sta del kategorizirane javne poti 

569 161, ostale nepremičnine z ID znaki 1766 45/10, 1766 44/7, 1766 44/5, 1765 810/10 in 

1765 460/14 pa predstavljajo dostop do poslovno stanovanjskih objektov. 

 

Vsa navedena zemljišča so v lasti iste fizične osebe, s katero se bo sklenila menjalna pogodba 

namesto razlastitve. 

 

Pogoj, da lahko občina razpolaga s predmetno nepremičnino je, da se ta najprej izloči iz 

javnega dobra.  

 

 

Priloge: 

- Izpisek iz Zemljiške knjige za nepremičnino z ID znakom 1766 236/5  

- Izpisek iz PISO za nepremičnine z ID znakom 1766 49/10, 1766 45/10, 1766 44/7, 

1766 44/5, 1766 44/3, 1766 43/1, 1765 810/10 in 1765 460/14 in 1766 236/5. 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 2.12.2020 - 13:28:42

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1766 236/5
 

katastrska občina 1766 PETELINJE parcela 236/5 (ID 6866659)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 19406964
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874173000
firma / naziv: OBČINA DOL PRI LJUBLJANI
naslov: Dol pri Ljubljani 001, 1262 Dol pri Ljubljani

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
19258794 06.02.2018 16:13:32 609 - zaznamba javnega dobra  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 19258794
čas začetka učinkovanja 06.02.2018 16:13:32
vrsta pravice / zaznambe 609 - zaznamba javnega dobra
glavna nepremičnina: katastrska občina 1766 PETELINJE parcela 109/7 (ID 1108833)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
organ, ki vodi postopek OBČINA DOL PRI LJUBLJANI
opr. št. postopka 35020-0005/2017
dodatni opis:
Na podlagi ugotovitvene odločbe številka 35020-0005/2017-3 z dne 15.01.2018, ki je postala pravnomočna dne 
31.01.2018, se vknjiži status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Dol pri Ljubljani.
zveza - ID osnovnega položaja:

19406964 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Prostorski plan > Namenska raba prostora

LEGENDA:

Parcele

št. 

0 50 m
merilo 1: 945

0 10 cm
referenčna linija

OZNAČENA PARCELA: katastrska občina: 1766-PETELINJE, parcela: 236/5
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Gospodarska infrastruktura (GJI) > Promet

LEGENDA:

Linijski objekt cestne infrastrukture

Cesta - državna cesta

Cesta - občinska cesta

Cesta - gozdna cesta

Cesta - gozdna cesta (vir: ZGS)

043590 oznaka

Cesta - gozdne vlake (vir: ZGS)

Cesta - nekategorizirana cesta

Cesta - planinska pot

Cesta - kolesarska pot

Linijski objekt železniške infrastrukture

Železniška proga

Objekt železniške infrastrukture

Območje letališča

0 200 m
merilo 1: 3780

0 10 cm
referenčna linija

stran 1 od 2

1766 49/10, 45/10, 44/7,44/5,44/3, 43/1



http://www.geoprostor.net/piso; čas izpisa: 2. december 2020 13:35:03; uporabnik: darko.ilievski@dol.si
Numerično merilo je veljavno, če znaša dolžina referenčne linije 10 cm. Grafično merilo je veljavno v vsakem primeru.
© PISO - OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI - PROSTORSKI INFORMACIJSKI SISTEM - geografski prikaz
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št. 

stran 2 od 2



http://www.geoprostor.net/piso; čas izpisa: 2. december 2020 13:38:51; uporabnik: darko.ilievski@dol.si
Numerično merilo je veljavno, če znaša dolžina referenčne linije 10 cm. Grafično merilo je veljavno v vsakem primeru.
© PISO - OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI - PROSTORSKI INFORMACIJSKI SISTEM - geografski prikaz

Gospodarska infrastruktura (GJI) > Promet

LEGENDA:

Linijski objekt cestne infrastrukture

Cesta - državna cesta

Cesta - občinska cesta

Cesta - gozdna cesta

Cesta - gozdna cesta (vir: ZGS)

043590 oznaka

Cesta - gozdne vlake (vir: ZGS)

Cesta - nekategorizirana cesta

Cesta - planinska pot

Cesta - kolesarska pot

Linijski objekt železniške infrastrukture

Železniška proga

Objekt železniške infrastrukture

Območje letališča

0 50 m
merilo 1: 945

0 10 cm
referenčna linija
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