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Priloge:
- Predlog sklepa z obrazložitvijo

OBRAZLOŽITEV
Predloga Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra

1. Pravni temelj
Pravni temelj za sprejem sklepa je 14. člen Statuta Občine Dobrepolje, ki občinskemu svetu
nalaga odločanje o upravljanju s stvarnim premoženjem občine.

2. Razlogi in cilji, zaradi katerih je akt potreben
Preko dvorišča stanovanjske hiše v zasebni lasti, poteka služnostna pot širine cca 3 m, katero
so uporabljali prebivalci, ki so si krajšali pot do mlina na območju sedanjega zavoda Prizma
Ponikve. Pot je bila v času delovanja mlina vsem vaščanom v korist. Zdaj mlina ni več, pot pa je
predmet stalnega spora med sosedi, zaradi občasne uporabe poti oziroma vožnje preko
dvorišča. Vsi stanovalci ob poti imajo omogočen dostop do svojih hiš, s prodajo omenjene
parcele pa bi se jim ukinil krožni promet, ki ga občasno uporabljajo. Ostali vaščani poti ne
uporabljajo.
VO Ponikve je bil v zadevi zaprošen za mnenje in je o tem razpravljal v letu 2019 in ponovno
tudi v letu 2020, vendar člani niso mogli uskladiti mnenja in se odločiti, ker da niso kompetentni
za takšno odločitev. Predlagali so, naj o vprašanju odloči zbor krajanov. Zbor krajanov ni bil
sklican, ker o relativno tako nepomembnem vprašanju ni smiselno odločati na zboru krajanov,
pa tudi vprašanje je, kaj bi tako široka javna razprava prinesla. VO je na sestanku 5. 6. 2020
sklenil, da bo v vlogi mediatorja poskusil zbližati stališča udeležencev, vendar tudi po tem
sklepu ni bilo občini v določenih rokih posredovanih stališč.

Igor Ahačevčič l.r.
župan

PREDLOG

Na podlagi 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št 107/20-UPB2) je Občinski svet
Občine Dobrepolje na 11. redni seji, dne________2020 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra

I.
S tem sklepom se ukine status javno dobro na parceli št. 2369/14, k. o. 1796 Cesta v izmeri 96 m².

II.
Nepremičnina iz prve točke tega sklepa postane lastnina Občine Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm –
Dobrepolje.

III.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št.:
Videm, dne__. __. 2020

Župan
Občina Dobrepolje
Igor Ahačevčič

