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Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB, 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) in 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/2007, 69/2014, 

93/2014) je Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na svoji 10. redni seji, dne 16. 7. 2015 

sprejel naslednji 

 

 

S K L E P  

o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 

 – javnega dobra v lasti Občine Miren-Kostanjevica 

za parcelo št. 26/12 k.o. 2324 - Orehovlje 

 

 

1. člen 

Nepremičnina parc. št. 26/12 k.o. 2324 – Orehovlje pridobi status grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren-Kostanjevica. 

 

2. člen 

Na podlagi tega sklepa občinska uprava izda ugotovitveno odločbo, s katero se ugotovi, da 

ima nepremičnina iz prejšnjega člena status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v 

lasti Občine Miren-Kostanjevica. 

 

Odločba se po pravnomočnosti pošlje v izvršitev zemljiškoknjižnemu sodišču, ki pri 

predmetni nepremičnini zaznamuje navedeni status. 

 

3. člen 

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

 

 

 

Številka: 478-0019/2015-2 

Datum: 16. 7. 2015 

 

 

        ŽUPAN 

      Mauricij Humar 
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O B R AZ L O Ž I T E V  
 

1. PRAVNI TEMELJ ZA SPREJEM SKLEPA: 

- 21. člen Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB, 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), 

- 17. člen Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/2007, 69/2014, 

93/2014). 

 

2. RAZLOGI IN CILJI TER OCENA STANJA: 

Parcela št. 26/12 k.o. 2324 – Orehovlje je v zemljiški knjigi vpisana kot last Občine Miren-

Kostanjevica. Po proučitvi stanja na terenu1 je bilo ugotovljeno, da je predmetna parcela 

sestavljena iz dveh po pojavnosti zelo različnih delov: zahodnega, ki predstavlja podporno 

brežino poti v javni rabi (JP 759121) in vzhodnega, ki je delno pokopališče, delno pa teren 

med teraso pokopališča in javno potjo. V skladu z določili Zakona o javnih cestah (Ur. l. RS 

št. 109/2010 in nasl.) je brežina ceste sestavni del javne ceste, zato je bilo potrebno začeti s 

postopkom za vzpostavitev javnega dobra na zemljišču celotne dostopne poti in na 

pripadajoči brežini. 

 

Tudi Odbor za okolje, prostor in kmetijstvo je na svoji 4. seji, dne 19. 6. 2015 sprejel sklep, 

da se Občinskemu svetu predlaga vzpostavitev statusa javnega dobra pri predmetni parceli. 

 

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 je predmetna parcela del javne poti, občinski svet sprejme sklep, da pridobi status 

grajenega javnega dobra lokalnega pomena. 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 pri parceli št. 26/12 k.o. 2324 – 

Orehovlje, ki je sicer v lasti Občine Miren-Kostanjevica, zaznamuje status grajenega javnega 

dobra lokalnega pomena. 

 

3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC: 

Sprejem sklepa ne bo imel finančnih posledic za občinski proračun in druga javna finančna 

sredstva. 

 

4. DRUGO:      / 

 

Pripravila: Andreja Slejko, pravna služba 

 

         ŽUPAN 

               Mauricij Humar 

 

                                                
1  Dopis oz. mnenje zunanje sodelavke za okolje in prostor Blanke Šuler, št. 478-0035/2012-2 z 

dne 24. 4. 2013. 


