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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, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 
110/13 in 19/15), v nadaljevanju: ZGO-1) in 6. in 15. člena Sta-
tuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/2010, 107/2010, 
MUV 6/2014), je občinski svet Občine Sveta Ana na svoji 13. 
redni seji, dne 12. april 2017 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa grajeno javno dobro

1. člen
S tem sklepom se ukine status grajeno javno dobro na nepre-

mičninah:
- v katastrski občini 510 SPODNJI DRAŽEN VRH
- parcela 617/17 (ID 6674524) v izmeri 25 m2

- parcela 617/6 (ID 6674526) v izmeri 327 m2

- v katastrski občini 509 ZGORNJA ŠČAVNICA
- parcela 1017/2 (ID 6525858) v izmeri 20 m2

- parcela 195/25 (ID 6679894) v izmeri 74 m2

- parcela 999/12 (ID 6679570) v izmeri 2219 m2

- parcela 999/15 (ID 6679568) v izmeri 8 m2

- parcela 1023/4 (ID 6679585) v izmeri 37 m2

- parcela 198/13 (ID 6679902) v izmeri 11
- parcela 195/24 (ID 6679896) v izmeri 3 m2

- parcela 194/15 (ID 6679886) v izmeri 5 m2

vpisane v zemljiški knjigi kot grajeno javno dobro lokalnega
pomena v lasti občine Sveta Ana, Sveta Ana v Slov. gor. 17,
2233 Sveta Ana, matična št.: 1332074, do celote.

2. člen
Po uveljavitvi tega sklepa Občinska uprava občine Sveta Ana 

po uradni dolžnosti izda odločbo o ukinitvi statusa grajeno javno 
dobro lokalnega pomena za nepremičnine iz 1. člena tega sklepa.

3. člen
Ta sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in zač-

ne veljati naslednji dan po objavi.

Številka: 37101-2/2017 Župan občine Sveta Ana
Datum: 12. april 2017 Silvo Slaček, s.r.
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