OBČINA DOL PRI LJUBLJANI
OBČINSKI URAD
Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani
Telefon: 01/5303 240, faks: 01/5303 249
e-pošta: obcina@dol.si
Številka:
Datum:

0320-0002/2016-2
09.02.2016

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

ZADEVA:

Predlog za obravnavo na 8. redni seji Občinskega sveta
Občine Dol pri Ljubljani

NASLOV:

Izločitev parc. št. 401/14 k.o. Križevska vas iz koristi
javnega dobra

GRADIVO PRIPRAVIL:

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

PREDLAGATELJ:

mag. Janez Tekavc

POROČEVALEC:

mag. Janez Tekavc

PREDLOG SKLEPA:
1. Iz javnega dobrega se izloči nepremičnina parc. št. 401/14 k.o. 1764 – Križevska vas.
2. Nepremičnina iz prve točke preneha imeti značaj javnega dobra in postane last Občine
Dol pri Ljubljani.

mag. Janez Tekavc
župan

OBRAZLOŽITEV:
Na predlog občana, ki je z dopisom prošnjo za pridobitev stavbne pravice na parceli št. 401/14
k.o. 1764 – Križevska vas, ki v naravi predstavlja zemljišče v izmeri 41 m 2. Stavbno pravico
potrebuje za legalizacijo gospodarskega poslopja, ki se razteza na parceli št. 401/14 k.o. 1764
– Križevska vas v dolžini, ki poteka ob pozidanem zemljišču parc. št. 48/6 k.o. Križevska vas,
ki je v lasti Franca Kraševca. Občan je pripravljen zemljišče odkupiti.
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (v
nadaljevanju: ZSPDSLS; Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 –
ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) 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 nepremičnine skladno s podatki Geodetske
uprave Republike Slovenije znaša 86,00 EUR.

PRILOGE:
-

Dopis z dne 14.7.2015 – prošnja za pridobitev stavbne pravice,
Izpisek iz Zemljiške knjige za parc. št. 401/14 k.o. 0764 – KRIŽEVSKA VAS,
Izpisek iz programa PISO – podatki in fotografije za parc. št. 401/14 k.o. 0764 –
KRIŽEVSKA VAS,
skica terenske meritve,
fotografije s terena.

