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PREDLOG 

 

Na podlagi 194. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 16. člena 

Statuta občine Železniki (Uradni list RS, št. 88/15, 68/19) je občinski svet občine 

Železniki na ….. redni seji dne …………….. sprejel 

 

 

 

SKLEP O UGOTOVITVI JAVNE KORISTI –  

zaradi interesa odkupa oziroma razlastitve zemljišča 

 

 

1. člen 

 

S tem sklepom se ugotovi javna korist za razlastitev nepremičnine ID znak: parcela 2066 

933/2, katastrska občina 2066 Dolenja vas parcela 933/2 (ID 3600174), ki je v lasti 

fizične osebe in preko katere poteka del kategorizirane lokalne ceste LC 494082 Ojstri 

Vrh – Zgornja Golica. 

 

2. člen 

 

Razlastitev je nujna za dosego javne koristi. Občina Železniki potrebuje nepremičnino iz 

1. člena tega sklepa za rekonstrukcijo dela kategorizirane lokalne ceste LC 494082 Ojstri 

Vrh – Zgornja Golica. Rekonstrukcija navedene gospodarske javne infrastrukture je nujno 

potrebna za potek cestnega prometa in izvedbo obvoza v času gradnje novega mostu čez 

Selško Soro, kar se bo izvajalo v skladu z Uredbo o državnem prostorskem načrtu za 

preložitev regionalne ceste R2-403/1075 Podrošt–Češnjica skozi Železnike ter ureditev 

vodne infrastrukture za zagotavljanje poplavne varnosti Železnikov (Ur. list RS, št. 

37/2013). 

3. člen 

 

Občinski svet občine Železniki pooblašča župana mag. Antona Luznarja, da pri pristojni 

upravni enoti, v skladu s 196. in 199. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, 

št. 61/17) vloži zahtevo za razlastitev z omejitvijo lastninske pravice zaradi interesa 

odkupa oziroma razlastitve zemljišča na nepremičnini navedeni v 1. členu tega sklepa. 

 

4. člen 

 

V kolikor bo v teku razlastitvenega postopka prišlo do sklenitve kupoprodajne pogodbe, 

bo postopek razlastitve prekinjen in bo izplačana odškodnina po ocenjeni vrednosti. 

 

5. člen 

 

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

 

 

Številka:  …………………………… 

Železniki, dne …………………….. 

 

 

Župan Občine Železniki 

mag. Anton Luznar 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2915

