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OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA       
Občinski svet           
           PREDLOG  
 
Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno 
prečiščeno besedilo, 92/05 - ZJC-B, 111/05 - Odl. US, 93/05 - ZVMS, 120/06 - Odl. US, 
126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 76/10 - ZRud-1A, 20/11 - Odl. US, 57/12, 110/13, 
101/13 – ZdavNepr, 22/14 - Odl. US in 19/15), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - Odl. US, 76/08, 79/09, 
51/10, 84/10 - Odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 - ZUUJFO) ter 17. člena Statuta Občine 
Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – uradno prečiščeno besedilo) je 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na svoji 16. redni seji dne 10. 03. 2016 sprejel 
 
 

SKLEP 
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena- 

javnega dobra v lasti Občine Miren-Kostanjevica 
za parcele št. 1030/0, 1033/0 in 1050/0 vse k. o. 2334-LIPA 

 
1. člen 

Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena - javnega dobra v lasti Občine 
Miren-Kostanjevica pridobijo naslednje nepremičnine: 

- parc. št. 1030/0 k. o. 2334-LIPA, ki predstavlja del javne poti, kategorizirane v 
Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Miren-Kostanjevica (Uradni list 
RS, št. 75/2015) kot javna pot JP 676522 Komen - občinska meja – Lipa, 

 
- parc. št. 1033/0 k. o. 2334-LIPA, ki predstavlja nekategorizirano javno pot in 
 
- parc. št. 1050/0 k. o. 2334-LIPA, ki predstavlja javno pot, kategorizirano v 

Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Miren-Kostanjevica (Uradni list 
RS, št. 75/2015) kot javna pot JP 760813 Lipa - povezava v križišču, in del 
lokalne ceste, kategorizirane v zgoraj navedenem odloku kot lokalna cesta LC 
260024 Lipa – skozi vas – LC 260051 (križišče). 

 
2. člen 

Na podlagi tega sklepa občinska uprava izda ugotovitveno odločbo, s katero se ugotovi, 
da imajo navedene nepremičnine status grajenega javnega dobra lokalnega pomena. 
Po pravnomočnosti se odločba pošlje zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se pri 
zgoraj navedenih nepremičninah zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega 
pomena v lasti Občine Miren-Kostanjevica. 
 

3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
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O B R A Z L O Ž I T E V: 
 
 
 
1. PRAVNI TEMELJ ZA SPREJEM SKLEPA  
Pravni temelj za sprejem sklepa so:  

- 21. člen Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno 
prečiščeno besedilo, 92/05 - ZJC-B, 111/05 - Odl. US, 93/05 - ZVMS, 120/06 - 
Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 76/10 - ZRud-1A, 20/11 - Odl. US, 
57/12, 110/13, 101/13 – ZdavNepr, 22/14 - Odl. US in 19/15), 

- 29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno 
prečiščeno besedilo, 27/08 - Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - Odl. US, 
40/12 - ZUJF in 14/15 - ZUUJFO),   

- 17. člen Statuta Občine Miren Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – uradno 
prečiščeno besedilo)  

 
 
2. OCENA STANJA, RAZLOGI IN CILJI, ZARADI KATERIH JE SKLEP POTREBEN   
 
Parcele št. 1030/0, 1033/0 in 1050/0 vse k. o. 2334-LIPA so vpisane v zemljiški knjigi 
kot javno dobro, ni pa opredeljen njihov status, t. j. ali gre za javno dobro lokalnega 
pomena in so torej v lasti Občine Miren-Kostanjevica ali gre za javno dobro državnega 
pomena in so torej v lasti Republike Slovenije. V naravi parcela št. 1030/0 k. o. 2334-
LIPA predstavlja del javne poti, kategorizirane v Odloku o kategorizaciji občinskih cest v 
Občini Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 75/2015) kot javna pot JP 676522 Komen 
- občinska meja – Lipa, parcela št. 1033/0 k. o. 2334-LIPA predstavlja nekategorizirano 
javno pot, parcela št. 1050/0 k. o. 2334-LIPA pa predstavlja javno pot, kategorizirano v 
omenjenem odloku kot javna pot JP 760813 Lipa - povezava v križišču, in del lokalne 
ceste, kategorizirane v omenjenem odloku kot lokalna cesta LC 260024 Lipa – skozi 
vas – LC 260051 (križišče). 
Zakon o graditvi objektov določa, da so javne ceste grajeno javno dobro in da status 
grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobi cesta z ugotovitveno odločbo, ki jo 
na podlagi sklepa občinskega sveta po uradni dolžnosti izda pristojna občinska uprava. 
Glede na to, da so predmetne parcele del javnih poti in lokalne ceste, občinski svet 
sprejme sklep, da pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena-javnega 
dobra v lasti Občine Miren-Kostanjevica. Na podlagi tega sklepa bo občinska uprava v 
skladu s 1. odst. 21. člena Zakona o graditvi objektov izdala ugotovitveno odločbo o 
pridobitvi navedenega statusa, ki bo podlaga, da se parcele št. 1030/0, 1033/0 in 
1050/0 vse k. o. 2334-LIPA v zemljiški knjigi vpišejo kot javno dobro v lasti Občine 
Miren-Kostanjevica. 
 

3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC ZA OBČINSKI PRORAČUN IN DRUGA JAVNA 
FINANČNA SREDSTVA 
Sprejem sklepa ne bo imel finančnih posledic za občinski proračun in druga javna 
finančna sredstva.   
 
4. DRUGE POSLEDICE, KI JIH BO IMEL SPREJEM SKEPA 
Sprejem sklepa ne bo imel nobenih drugih posledic. 


