
 

 

 

 

 

 
Številka: 032-0004/2020-4 

Datum: 11.3.2020 

 

 

 

OBČINSKI SVET OBČINE DOL PRI LJUBLJANI 

 

 

 

GRADIVO:                   IZLOČITEV IZ JAVNEGA DOBRA NEPREMIČNINE Z ID 

ZNAKOM 1762 509/2 IN 1762 519/2 

    

   

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 izločita nepremičnini z ID znakom parcela 1762 509/2 in parcela 

1762 519/2. 

 

2. Nepremičnini iz prve točke prenehata imeti značaj javnega dobra in postaneta last 

Občine Dol pri Ljubljani. 

 

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

 

Željko Savič, župan 

l.r. 

 

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 nepremičnini z ID znakoma 1762 509/2 in 1762 

519/2, ki v naravi predstavljata kmetijsko zemljišče v izmeri 472 m2 in 25 m2.  

 

Zaradi povečane varnosti v cestnem prometu se bo na podlagi projekta »Ureditev ceste OMV 

– Zajelše II« izvedla rekonstrukcija obstoječe lokalne ceste s širitvijo voznih pasov, ureditvijo 

odvodnjavanja, umestitvijo pločnika in javne razsvetljave po celotni dolžini rekonstrukcije ter 

ureditev križišča v Zajelšah. Obravnavana rekonstrukcija poti predstavlja kategorizirano 

občinsko cesto JP 569294, ob kateri ležita predmetni nepremičnini z ID znakoma 1762 509/2 

in 1762 519/2, ki predstavljata javno dobro. Ob zadevni cesti ležijo tudi nepremičnine s 

sledečimi ID znaki, katere mora občina pridobiti za izvedbo projekta:  

- 1762 236/1, 

- 1762 237/1, 

- 1762 239/1, 

- 1762 180/1, 

- 1762 182/4, 

- 1762 182/5. 

 

Za pridobitev navedenih nepremičnin bo občina sklenila pravne posle z lastniki na podlagi 

katerih jih bo odkupila oziroma menjala za predmetni nepremičnin z ID znakoma 1762 509/2 

in 1762 519/2. Pogoj, da lahko občina razpolaga s predmetnima nepremičninama je, da se ti 

najprej izločita iz javnega dobra.  

 

 

 

Priloge: 

- Izpisek iz Zemljiške knjige za nepremičnini z ID znakom 1762 509/2 in 1762 519/2  

- Izpisek iz PISO za nepremičnine z ID znakom 1762 509/2, 1762 519/2, 236/1, 237/1, 

239/1, 180/1, 182/4 in 182/5 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 27.2.2020 - 13:34:24

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1762 509/2
 

katastrska občina 1762 PODGORA parcela 509/2 (ID 7029760)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 20545224
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. EMŠO: podatek ni vpisan  
osebno ime:  Javno dobro v splošni rabi
naslov:

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 27.2.2020 - 13:34:26

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1762 519/2
 

katastrska občina 1762 PODGORA parcela 519/2 (ID 7029754)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 20545218
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. EMŠO: podatek ni vpisan  
osebno ime:  Javno dobro v splošni rabi
naslov:

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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OBČINA DOL PRI LJUBLJANI - PROSTORSKI INFORMACIJSKI SISTEM - geografski prikaz

Začetni prikaz

LEGENDA:

Parcele

št. 

0 100 m
merilo 1: 2718

0 10 cm
referenčna linija

stran 1 od 1

236/1, 237/1, 239/1, 180/1, 182/4 in 182/5



http://www.geoprostor.net/piso; čas izpisa: 27. februar 2020 13:41:55; 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 - nekategorizirana cesta

Cesta - planinska pot

Cesta - kolesarska pot

Linijski objekt železniške infrastrukture

Železniška proga

Objekt železniške infrastrukture

Območje letališča

Objekt letališke infrastrukture

0 100 m
merilo 1: 2147

0 10 cm
referenčna linija
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509/1

519/1
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