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Na podlagi 23. 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 11. redni seji, dne 23. 9. 2015 

sprejel naslednji 

 

 

S K L E P  

o ukinitvi statusa javnega dobra 

na nepremičnini parc. št. 1996/3 k.o. Opatje selo 

 

1. člen 

S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra 

v lasti Občine Miren-Kostanjevica na nepremičnini parc. št. 1996/3 k.o. Opatje selo. 

 

2. člen 

Na podlagi tega sklepa izda občinska uprava ugotovitveno odločbo o ukinitvi statusa 

grajenega javnega dobra lokalnega pomena, ki se po pravnomočnosti pošlje v izvršitev 

zemljiškoknjižnemu sodišču. 

 

3. člen 

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

 

 

 

 

 

 

Številka: 478-47/2015-1 

Datum: 23. 9. 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: 

- 23. 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: 

Nepremičnina parc. št. 1996/3 k.o. Opatje selo v naravi predstavlja del državne ceste R3 

614/1048 Opatje selo – Komen, kategorizirane v skladu z Uredbo o kategorizaciji državnih 

cest (Uradni list RS, št. 102/12, 35/15, 38/15 in 43/15 - odl. US). Na podlagi drugega 

odstavka 39. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 - odl. US in 

46/15) so državne ceste v lasti Republike Slovenije. Slednja ima na predmetni nepremičnini 

tudi dejansko posest, saj je predmetna nepremičnina del državne ceste, po kateri poteka 

promet. V zemljiški knjigi pa je vknjižena lastninska pravica v korist Občine Miren-

Kostanjevica, z zaznambo javnega dobra lokalnega pomena. 

 

Trenutno zemljiškoknjižno stanje bi bilo potrebno urediti tako, da se predmetna nepremičnina 

prenese v last Republike Slovenije, hkrati pa bi bilo potrebno iz zemljiške knjige izbrisati tudi 

zaznambo javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren-

Kostanjevica. 

 

Zakon o graditvi objektov v 23. členu določa, da se lahko objektu oziroma delu objekta, ki 

ima pridobljen status grajenega javnega dobra lokalnega pomena, takšen status odvzame z 

odločbo, ki jo na podlagi sklepa pristojnega občinskega organa po uradni dolžnosti izda tisti 

upravni organ, ki je status podelil. Ko postane odločba o ukinitvi statusa grajenega javnega 

dobra pravnomočna, jo pristojna občinska uprava pošlje pristojnemu sodišču, ki po uradni 

dolžnosti iz zemljiške knjige izbriše zaznambo o javnem dobru. 

 

V skladu z navedenim se Občinskemu svetu predlaga v sprejetje sklep, da se na 

nepremičnini parc. št. 1996/3 k.o. Opatje selo ukine status grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren-Kostanjevica in iz zemljiške knjige 

izbriše navedena zaznamba. 

 

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 


