
 
OBČINA ŠENTJUR 
OBČINSKI SVET 

 
 
Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno 
prečiščeno besedilo, 14/05 - popr., 92/05 - ZJC-B, 93/05 - ZVMS, 111/05 - odl. US, 126/07, 
108/09, 61/10 - ZRud-1, 62/10 - popr., 20/11 - odl. US in 57/12) in 15. člena Statuta Občine 
Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 - uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine 
Šentjur na 19. redni seji 16. 7. 2013 sprejel naslednji 

 
 

S K L E P 
o ugotovitvi imetnika lastninske pravice, zaznambi javnega dobra 

in ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 
 
 

1. 
Pri nepremičninah: 

• parc. št. 666/10 k.o. 1136 - Kameno (ID 2210411), ID znak: 1136-666/10-0, cesta v 
izmeri 5.093 m², 

• parc. št. 666/6 k.o. 1136 - Kameno (ID 1371820), ID znak: 1136-666/6-0, pot v izmeri 
151 m2, 

• parc. št. 938/2 k.o. 1126 - Dolga Gora (ID 5202542), ID znak: 1126-938/2-0, cesta v 
izmeri 2.391 m², 

• parc. št. 870/1 k.o. 1130 - Vodule (ID 1948434), ID znak: 1130-870/1-0, pot v izmeri 
4.605 m²,  

• parc št. 872/1 k.o. 1130 - Vodule (ID 4300809), ID znak: 1130-872/1-0, cesta v izmeri 
4.068 m²,  

• parc. št. 872/8 k.o. 1130 - Vodule (ID 1277486), ID znak: 1130-872/8-0, cesta v izmeri 
265 m²,  

• parc. št. 872/9 k.o. 1130 - Vodule (ID 3460891), ID znak: 1130-872/9-0, cesta v izmeri 
255 m², 

• parc. št. 1337/3 k.o. 1138 - Šentjur pri Celju (ID 4583309), ID znak: 1138-1337/3-0, 
travnik, v izmeri 52 m2, 

• parc. št. 1337/4 k.o. 1138 - Šentjur pri Celju (ID 1727779), ID znak: 1138-1337/4-0, 
travnik, v izmeri 10 m2, 

• parc. št. 613/10, k.o. 1124 - Slatina (ID 5954294), ID znak: 1124-613/10-0, cesta v 
izmeri 177 m² in  

• parc. št. 615/2 k.o. 1124 - Slatina (ID 1874574), ID znak: 1124-615/2-0, pašnik v 
izmeri 95 m2 

se ugotovi obstoj lastninske pravice in se kot imetnik vpiše Občina Šentjur, Mestni trg 10, 
Šentjur, matična številka: 5884799000.  
 

2. 
 
Pri nepremičninah:  

• parc. št. 666/10 k.o. 1136 - Kameno (ID 2210411), ID znak: 1136-666/10-0, cesta v 
izmeri 5.093 m², 

• parc. št. 666/6 k.o. 1136 - Kameno (ID 1371820), ID znak: 1136-666/6-0, pot v izmeri 
151 m2, 

• parc. št. 938/2 k.o. 1126 – Dolga Gora (ID 5202542), ID znak: 1126-938/2-0, cesta v 
izmeri 2.391 m², 

• parc. št. 870/1 k.o. 1130 – Vodule (ID 1948434), ID znak: 1130-870/1-0, pot v izmeri 
4.605 m²,  
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• parc št. 872/1 k.o. 1130 – Vodule (ID 4300809), ID znak: 1130-872/1-0, cesta v izmeri 
4.068 m²,  

• parc. št. 872/8 k.o. 1130 – Vodule (ID 1277486), ID znak: 1130-872/8-0, cesta v 
izmeri 265 m² in  

• parc. št. 872/9 k.o. 1130 – Vodule (ID 3460891), ID znak: 1130-872/9-0, cesta v 
izmeri 255 m² 

se vknjiži zaznamba pravnega dejstva o javnopravnih omejitvah in sicer zaznamba javnega 
dobra s podatkom o vrsti javnega dobra - javna cesta. 
 

3. 
Nepremičnine:  

• parc. št. 1337/3 k.o. 1138 - Šentjur pri Celju (ID 4583309), ID znak: 1138-1337/3-0, 
travnik, v izmeri 52 m2, 

• parc. št. 1337/4 k.o. 1138 - Šentjur pri Celju (ID 1727779), ID znak: 1138-1337/4-0, 
travnik, v izmeri 10 m2 in 

• parc. št. 613/10, k.o. 1124 - Slatina (ID 5954294), ID znak: 1124-613/10-0, cesta v 
izmeri 177 m²  

postanejo last Občina Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur, matična številka: 5884799000 brez 
javnopravnih omejitev. 
 

4. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
Številka: 478-0176/2011-13 (232) 
Šentjur, 16. 7. 2013 

 
 

Župan, 
mag. Marko Diaci 

 
 
 


	S K L E P

