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Občina Žalec izdaja na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list 
RS, št. 61/2017), 24. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS št. 29/2013, 23/2017) in na 
podlagi sklepa, ki ga je dne 16.6.2021 sprejel Občinski svet Občine Žalec, v postopku 
ukinitve statusa grajenega javnega dobra po uradni dolžnosti naslednjo 
 
 

ODLOČBO 
 

Ukine se status javnega dobra na zemljiščih parc. št. 908/41 in 908/43, obe k.o. 996 – Žalec 
in parc. št. 1235/2, 1234/6 in 1234/9, vse k.o. 998 – Velika Pirešica. 
 
V zemljiški knjigi se pri parc. št. 1235/2 in 1234/9, obe k.o. 998 – Velika Pirešica izbriše 
zaznamba javnega dobra, pri parc. št. 908/41 in 908/43, obe k.o. 996 – Žalec in pri parc. št.  
1234/6 k. o. 998 – Velika Pirešica pa se vknjiži lastninska pravica za imetnika Občina Žalec, 
Ulica Savinjske čete 5, Žalec, matična številka: 5881544, do celote. 
 
Stroški postopka niso nastali. 
 

Obrazložitev: 
 

Občinski svet Občine Žalec je na svoji seji dne 16.6.2021 sprejel sklep o ukinitvi statusa 
javnega dobra nepremičninam parc. št. 908/41 in 908/43, obe k.o. 996 – Žalec in parc. št. 
1235/2, 1234/6 in 1234/9, vse k.o. 998 – Velika Pirešica.  
 
Skladno s 247. členom Zakona o urejanju prostora se lahko objektu, ki ima status grajenega 
javnega dobra, ta status odvzame, če se uredi zemljišče ali zgradi drug objekt z enakim 
namenom splošne rabe, zaradi česar se status na prvotnem lahko odvzame. 
 
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra nepremičninam parc. št. 908/41 in 908/43, obe k.o. 
996 – Žalec in parc. št. 1235/2, 1234/6 in 1234/9, vse k.o. 998 – Velika Pirešica je bil 
objavljen v Uradnem listu RS št. 100/2021 z dne 24.6.2021.  
 
Pravni pouk: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na župana občine Žalec v roku 15 dni 
od vročitve odločbe. Pritožba se lahko vloži pisno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je 
odločbo izdal. Za pritožbo se plača taksa v višini 18,12 EUR, skladno s tarifno številko 2 
Zakona o upravnih taksah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vročiti: 

- z javnim naznanilom na oglasni deski in na spletni strani Občine Žalec 
- portal e-zemljiška knjiga (po pravnomočnosti) 

Vložiti: 
- zbirka dokumentarnega gradiva 


