
OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA       
Občinski svet           
           PREDLOG  
 
 
Na podlagi 1. in 2. odst. 21. člena Zakona o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 
110/2002,…108/2009), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93,…51/2010) 
in 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Ur. l. RS, št. 112/2007) je Občinski svet Občine 
Miren-Kostanjevica na svoji               redni seji dne                sprejel 
 
 

 SKLEP 
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena-javnega dobra v lasti 

Občine Miren-Kostanjevica 
 

 
1. 

Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena-javnega dobra v lasti Občine Miren-
Kostanjevica pridobi nepremičnina parc. št. 3083 k. o. Kostanjevica na Krasu, vpisana v zk 
vl. št. 869 iste k. o., ki predstavlja deloma občinsko cesto, kategorizirano v Odloku o 
kategorizaciji občinskih cest v Občini Miren-Kostanjevica (Ur. l. RS, št. 33/2010) kot javna pot 
760431 – Križišče-vojaški objekt, deloma gozdno cesto. 
 

2. 
Navedena nepremičnina pridobi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z 
ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi tega sklepa izda po uradni dolžnosti občinska uprava. Po 
pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer 
se pri zgoraj navedeni nepremičnini zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega 
pomena v lasti Občine Miren-Kostanjevica. 
 

3. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
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Obrazložitev: 

Parcela št. 3083 k. o. Kostanjevica na Krasu je vpisana v zk vl. št. 869 iste k. o. kot Javno 
dobro. 
Je deloma občinska cesta, kategorizirana v Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini 
Miren-Kostanjevica (Ur. l. RS, št. 33/2010) kot javna pot 760431 – Križišče-vojaški objekt, 
deloma gozdna cesta, ki jo v skladu z 2. odst. 38. člena Zakona o gozdovih (Ur. l. RS, št. 
30/1993,… 08/2010) prevzema pripadajoča lokalna skupnost, Občina Miren-Kostanjevica. 
V skladu s 3. odst. 13. čl. Zakona o javnih cestah (Ur. l. RS, št. 29/97,…109/2009) mora biti 
javna cesta v zemljiški knjigi vpisana kot javno dobro v lasti države za državno cesto in kot 
javno dobro v lasti občine za občinsko cesto. 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 navedeno, je občinski svet sprejel sklep, da parcela št. 3083 k. o. Kostanjevica na 
Krasu pridobi 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 statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena-javnega dobra v lasti Občine Miren-Kostanjevica, ki bo podlaga, da se 
parcela št. 3083 k. o. Kostanjevica na Krasu v zemljiški knjigi vpiše kot javno dobro v lasti 
Občine Miren-Kostanjevica. 
 
Pripravila: 
Urška Velikonja 


