
 

 

 

 

 

 
Številka: 0320-0004/2017-5 
Datum: 07.11.2017 
 

 

OBČINSKI SVET 
 

 

GRADIVO:                   IZLOČITEV PARC. ŠT. 401/13 in 401/14 4 K.O. KRIŽEVSKA VAS IZ 

JAVNEGA DOBRA 

    

   

NAMEN: 

 

 

PRAVNA PODLAGA:  

 

 

 

 

PREDLAGATELJ in 

POROČEVALEC:  

 

 

 

PREDLOG SKLEPA: 

obravnava in sprejem sklepa 

 

 

15. člen Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 6/2016 – UPB1) 

 

 

 

mag. Janez Tekavc, župan 

 

 

 

Nepremičnini parc. št. 401/13 k.o. 1764 – Križevska vas (ID znak: parcela 

1764 401/13) in parc. št. 401/14 k.o. 1764 – Križevska vas (ID znak: parcela 

1764 401/14) se izločita iz javnega dobra. 

Zemljišči iz prejšnjega odstavka tega sklepa prenehata imeti status 

javnega dobra in postaneta last Občine Dol pri Ljubljani. 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.  

 

              

 

 

mag. Janez Tekavc 

                     župan 

 

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI 
ŽUPAN 

Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani 
Telefon: 01/5303 240, faks: 01/5303 249 

e-pošta: obcina@dol.si  

 



OBRAZLOŽITEV: 

 

V izločitev iz javnega dobra predlagamo zemljišče parc. št. 401/13 k.o. 1764 – Križevska vas, 

ki v naravi predstavlja zemljišče v izmeri 111 m2 ter zemljišče in parc. št. 401/14, ki v naravi 

predstavlja zemljišče v izmeri 41 m2. Izločitev se predlaga na predlog občana, Franca 

Kraševca, ki je zaradi legalizacije gospodarskega poslopja pripravljen zemljišče odkupiti. 

Celotna površina obeh zemljišča ne predstavlja posebne javne koristi občini, zato je 

smiselno, da se ta del odproda zainteresiranemu občanu. 

 

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 

(Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO 

in 76/15; v nadaljevanju: ZSPDSLS) so izpolnjeni pogoji za prodajo nepremičnine. ZSPDLS 

med drugim v 23. členu določa, da se nepremično premoženje samoupravnih lokalnih 

skupnosti lahko proda na podlagi neposredne pogodbe, če je posamezna ocenjena vrednost 

nepremičnine nižja od 20.000 EUR. Vrednost nepremičnin skladno s podatki Geodetske 

uprave Republike Slovenije znaša 233,00 EUR (parc. št. 401/13) in 86,00 EUR (parc. št. 

401/14).  

 

 

PRILOGE: 

- Izpisek iz Zemljiške knjige za parc. št. 401/13 k.o. 1764 – KRIŽEVSKA VAS 

- Izpisek iz Zemljiške knjige za parc. št. 401/14 k.o. 1764 – KRIŽEVSKA VAS 

- Izpisek iz PISO za parc. št. 401/13 in 401/14 k.o. 1764 – KRIŽEVSKA VAS 

 

 

 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4654
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2849
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1783
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-2075
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3646
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2976

