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OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA       
Občinski svet           
           PREDLOG  
 

 
Na podlagi 1. odst. 260. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3; Uradni list RS, št. 
199/21) in 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – 
uradno prečiščeno besedilo in 62/16) je Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na 
svoji 25. redni seji dne ____________ sprejel 
 

 SKLEP 
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena- 

javnega dobra v lasti Občine Miren-Kostanjevica 
za parcelo št. 3099/1 k. o. 2332 KOSTANJEVICA NA KRASU 

 
 

1. člen 
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena - javnega dobra v lasti Občine 
Miren-Kostanjevica pridobi nepremičnina parc. št. 3099/1 k. o. 2332 KOSTANJEVICA 
NA KRASU, ki v naravi predstavlja nekategorizirano javno pot, ki se priključuje na 
lokalno cesto, kategorizirano v Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Miren-
Kostanjevica (Uradni list RS, št. 75/15, 189/21) kot lokalna cesta LC 260022 
Kostanjevica na Krasu – Novelo - Temnica.  
 

2. člen 
Na podlagi tega sklepa občinska uprava izda ugotovitveno odločbo, s katero se ugotovi, 
da ima navedena nepremičnina status grajenega javnega dobra lokalnega pomena. Po 
pravnomočnosti se odločba pošlje zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se pri 
zgoraj navedeni nepremičnini zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega 
pomena v lasti Občine Miren-Kostanjevica – občinska javna cesta. 
 

3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
Številka: 4780-0016/2022-2   
Datum: 

župan Občine Miren-Kostanjevica  
                                                                                           Mauricij Humar                          
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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:  

- 14. tč. 1 odst. 3. člena in 1. odst. 260. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-
3; Uradni list RS, št. 199/21) 

- 3. in 39. člen Zakona o cestah (ZCes-1; Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 - 
odl. US, 46/15, 10/18, 123/21 - ZPrCP-F)   

- 17. člen Statuta Občine Miren Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – uradno 
prečiščeno besedilo in 62/16)  

 
2. OCENA STANJA, RAZLOGI IN CILJI, ZARADI KATERIH JE SKLEP POTREBEN   
Parcela št. 3099/1 k. o. 2332 KOSTANJEVICA NA KRASU je v zemljiški knjigi vpisana 
kot javno dobro, pri čemer pa ni opredeljen njen status, t. j., ali gre za javno dobro 
lokalnega pomena in je torej v lasti Občine Miren-Kostanjevica, ali gre za javno dobro 
državnega pomena in je torej v lasti Republike Slovenije. 
Parcela št. 3099/1 k. o. 2332 KOSTANJEVICA NA KRASU v naravi predstavlja 

nekategorizirano javno pot, ki se priključuje na lokalno cesto, kategorizirano v Odloku o 
kategorizaciji občinskih cest v Občini Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 75/15, 
189/21) kot lokalna cesta LC 260022 Kostanjevica na Krasu – Novelo - Temnica.  
Javne ceste so na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, v 
nadaljevanju: ZUreP-3) in Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 - 
odl. US, 46/15, 10/18, 123/21 - ZPrCP-F, v nadaljevanju: ZCes-1) grajeno javno dobro. 
ZUreP-3 namreč določa, da je grajeno javno dobro zemljišče, objekt ali njegov del, 
namenjeni takšni splošni rabi, kot jo glede na namen njegove uporabe določa zakon ali 
na njegovi podlagi izdan predpis, ZCes-1 pa, da so javne ceste prometne površine, ki 
so splošnega pomena za promet in jih lahko vsak prosto uporablja na način in pod 
pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo ceste, in pravili cestnega prometa. 
V skladu s 1. odst. 260. člena ZUreP-3 se status grajenega javnega dobra lokalnega 
pomena pridobi z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi sklepa občinskega sveta po 
uradni dolžnosti izda občinska uprava. 
Glede na to, da je predmetna parcela v naravi javna pot, torej v skladu z določili ZCes-1 
občinska javna cesta, občinski svet sprejme sklep, da pridobi status grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena. Na podlagi tega sklepa bo občinska uprava v skladu s 1. 
odst. 260. člena ZUreP-3 izdala ugotovitveno odločbo o pridobitvi navedenega statusa, 
ki bo podlaga, da se parcela št. 3099/1 k. o. 2332 KOSTANJEVICA NA KRASU v 
zemljiški knjigi vpiše kot grajeno javno dobro lokalnega pomena v lasti Občine Miren-
Kostanjevica – občinska javna cesta. 
 
 
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. 
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