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Sklep o razveljavitvi Sklepa o dopustnem preoblikovanju stavbnega zemljišča s parc. št. 

840/1 in 836/2 vse k.o. Legen. 

 

 

Predlagatelj:    Oddelek za urejanje prostora in varstvo okolja Mestne občine Slovenj        

                          Gradec in Odbor za urejanje in gospodarjenje s prostorom 

 

 

 

Poročevalec:   Predsednik odbora, vodja Oddelka za urejanje prostora in varstvo  

                          okolja 

 

 

 

Pravna podlaga: 16. člena Statuta MO Slovenj Gradec (Ur. list RS 43/2008 – uradno  

                           prečiščeno besedilo) 

 

 

Predlog sklepa št.: Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec sprejme Sklep o 

razveljavitvi Sklepa o dopustnem preoblikovanju stavbnega zemljišča s parc. št. 840/1 in 

836/2 vse k.o. Legen. 

                                  

 

 

 

Pripravila: 

Rozalija Lužnik, udia. 

Podsekretarka za urbanistično in 

prostorsko načrtovanje 

 

 

 

 

 



Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Ur. list RS, št. 43/2008 – 

UPB1 in 53/2010) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 34. redni seji dne 9. 

julija 2014 sprejel 

 

Sklep o razveljavitvi Sklepa 

o dopustnem preoblikovanju stavbnega zemljišča s parc. št. 840/1 in 836/2 vse k. o. 

Legen  
 

1. člen 

 

S tem sklepom preneha veljati Sklep o dopustnem preoblikovanju stavbnega zemljišča s 

parc. št. 840/1 in 836/2 vse k.o. Legen. 

 

S to razveljavitvijo preneha veljati preoblikovano stavbno zemljišče s parc. št. 840/1 in 

836/2 vse k.o. Legen.  

 

2. člen 

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Mestne občine 

Slovenj Gradec in se ga pošlje Ministrstvu za kmetijstvo in okolje. 

 

3. člen 

 

Razveljavitev sklepa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike 

Slovenije. 

 

Št. 350-3/2013 

 

Slovenj Gradec, dne 18. 6. 2014 

 

 

 

                                                                         Župan  

                                                                          Mestne občine Slovenj Gradec 

                                                                        Andrej Čas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBRAZLOŽITEV 

 

Republika Slovenije, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je pri opravljanju nadzora 

zakonitosti aktov lokalnih skupnosti s področja varovanja kmetijskih zemljišč na podlagi 

64. člena zakona o državni upravi (uradni list RS, št. 113/05-UPB4, 89/07, odl. US: U-I-

303/05-11, 126/07-ZUP-E, 48/09, 8/10-ZUP-G, 8/12-ZVRS-F, 21/12, 17/13 Odl. US: U-

I-42/12-15, 21/13-ZVRS-G; v nadaljevanju: ZDU-1) pri postopku sprejemanja, kot tudi pri 

vsebini Sklepa o dopustnem preoblikovanju stavbnega zemljišča s parc. št. 840/1 in 836/2 

vse k.o. Legen, ugotovil nezakonitost in s tem neustavnost. Ministrstvo je občino pozvalo, 

da v roku 30. dni razveljavi zgoraj navedeni sklep, razveljavljeni akt objavi v uradnem 

glasilu in ministrstvo o tem obvesti. Na pobudo občine sta bila na ministrstvu v zvezi s 

predmetno zadevo organizirana dva sestanka. Na sestanku, ki je bil v mesecu oktobru 2013 

je bil med občino in ministrstvom dosežen dogovor, da občini ni treba ukrepati zoper 

sporen sklep, dokler se na skupnem sestanku ne sestanejo predstavniki kmetijskega in 

prostorskega ministrstva ter občine. Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, tudi po drugem 

sestanku, ki je bil 19. 3. 2014, ostaja na stališču, da mora občina sporen sklep razveljaviti. 

Rok za razveljavitev sklepa je 30 dni. 

V primeru, da občina tega ne bo storila bo ministrstvo vladi v skladu z zakonom predlagalo, 

da pred ustavnim sodiščem zahteva oceno ustavnosti in zakonitosti navedenega sklepa. 

 

Na osnovi poziva je Mestna občina Slovenj Gradec pripravila Sklep o razveljavitvi Sklepa 

o dopustnem preoblikovanju stavbnega zemljišča s parc. št. 840/1 in 836/2 vse k.o. Legen 

in ga posredovala občinskemu svetu Mestne občine v sprejem. Stranka je istočasno podala 

na MOSG pobudo za spremembo kmetijskega zemljišča v stavbno. Postopek se tako vodi 

v okviru sprejema Občinskega prostorskega načrta MOSG. 

 

Občinskemu svetu Mestne občine Slovenju Gradec predlagamo, da sprejme Sklep o 

razveljavitvi Sklepa o dopustnem preoblikovanju stavbnega zemljišča s parc. št. 840/1 in 

836/2 obe k.o. Legen. 

 

 

 

Pripravila: 

Rozalija Lužnik, udia. 

Podsekretarka za urbanistično in  

prostorsko načrtovanje 

 

   

 

 

 

 


