Številka:
Datum:

465-03-35/2005/65 (1412)
28. 6. 2011

OB INSKI SVET
MESTNE OB INE NOVO MESTO
ZADEVA:

Predlog sklepa o vzpostavitvi grajenega javnega dobra lokalnega
pomena na nepremi ninah parc. št. 1340/2, 923/8, 923/9 in 923/14,
vse k.o. Bršljin, in parc. št. 818/79, 820/38, 820/40 in 820/42, vse
k.o. Pre na

NAMEN:

Sprejem sklepa

PRAVNA
PODLAGA:

Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04-UPB1 (14/2005
popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl. US: U-I-15004-19, 120/2006 Odl. US: U-I-286/04-46, 126/2007, 57/2009 Skl. US:
U-I-165/09-8, 108/2009 in 61/2010-ZRud-1 (62/2010 popr.))
Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/2006-UPB1 in
nadaljnji), ki se na podlagi 1. odstavka 123. lena Zakona o cestah
(Uradni list RS, št. 109/2010) uporablja do 1. 7. 2011
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007, ZLS-UPB2,
27/2008 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008
Odl. US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl. US: U-I-267/09-19,
51/2010 in 84/2010 Odl. US: U-I-176/08-10)
Statut Mestne ob ine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/2008,
Statut MO NM - UPB 2)

PORO EVALEC:

Jasna Jazbec Galeša, vodja Pravne službe

OBRAZLOŽITEV:

v prilogi

PREDLOG
SKLEPA:

Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto sprejme sklep o
vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
na nepremi ninah parc. št. 1340/2, 923/8, 923/9 in 923/14, vse k.o.
Bršljin, in parc. št. 818/79, 820/38, 820/40 in 820/42, vse k.o.
Pre na.
ŽUPAN
Alojzij Muhi

Priloge:
- obrazložitev (priloga 1)
- ortofoto posnetek (priloga 2),
- dopis OGU Novo mesto št. 35321-38/2010-2 z dne, 6. 9. 2010 (priloga 3).

Vro iti:
- naslovu.
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Priloga 1

Številka:
Datum:

465-03-35/2005/65 (1412)
28. 6. 2011

OB INSKI SVET
MESTNE OB INE NOVO MESTO
ZADEVA: Vzpostavitev grajenega javnega dobra na kategoriziranih cestah
I.

UVOD

Mestna ob ina Novo mesto je odkupila ve nepremi nin, po katerih potekajo kategorizirane
javne poti. Gre za nepremi nine parc. št. 1340/2, 923/8, 923/9 in 923/14, vse k.o. Bršljin, in
parc. št. 818/79, 820/38, 820/40 in 820/42, vse k.o. Pre na. Pri nekaterih nepremi ninah je
že vknjižena lastninska pravica na Mestno ob ino Novo mesto, pri preostalih pa je vložen
zemljiškoknjižni predlog in še ni izveden vpis. V skladu s 3. lenom Zakona o javnih cestah
(Uradni list RS, št. 33/2006-UPB1 in nadaljnji, v nadaljevanju ZJC), ki se na podlagi 1.
odstavka 123. lena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/2010) uporablja do 1.7.2011,
so ob inske ceste v lasti ob in, na njih pa želimo vzpostaviti grajeno javno dobro lokalnega
pomena v skladu z dolo ili Zakona graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 in nadaljnji, v
nadaljevanju ZGO).
II.

UGOTOVITVE

V skladu z 2. lenom ZGO so grajeno javno dobro zemljiš a, namenjena takšni splošni rabi,
kot jo glede na namen njihove uporabe dolo a zakon (v danem primeru ZJC po 1. alinei 2.
to ke 211. lena ZGO) oziroma predpis, izdan na podlagi zakona, in na njih zgrajeni objekti,
e so namenjeni splošni rabi (2. to ka 1. odstavka 2. lena ZGO). Grajeno javno dobro
lokalnega pomena je grajeno javno dobro, ki sodi v omrežje gospodarske javne infrastrukture
lokalnega pomena in javna površina na njih, kakor tudi objekti ali deli objektov, katerih
uporaba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot so cesta, ulica, trg, pasaža in druga
javna prometna površina lokalnega pomena, tržnica, igriš e, parkiriš e, pokopališ e, park,
zelenica, športna oziroma rekreacijska površina in podobno (2.2. to ka 1. odstavka 2. lena
ZGO).
ZGO v 21. lenu dolo a pogoje za pridobitev statusa grajenega javnega dobra. Objekt
oziroma del objekta, ki je po dolo bah ZGO lahko grajeno javno dobro, pridobi status
grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odlo bo, ki jo na podlagi sklepa
ob inskega sveta po uradni dolžnosti izda ob inska uprava. Ob inski svet izda sklep na
zahtevo, ki jo lahko vloži župan. Takšni zahtevi mora biti priložena navedba dolo be zakona
oziroma predpisa, v katerem je podlaga, da lahko dolo ena vrsta objekta oziroma njegovega
dela pridobi status grajenega javnega dobra, uporabno dovoljenje, kadar je to predpisano, in
ustrezen zemljiško-katastrski na rt z vrisanim objektom, izdelan v skladu z geodetskimi
predpisi. Ob inska uprava pošlje pravnomo no odlo bo o pridobitvi statusa grajenega
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javnega dobra pristojnemu sodiš u, ki po uradni dolžnosti vpiše v zemljiško knjigo zaznambo
o javnem dobru.
Objekt oziroma njegov del, ki ima pridobljen status grajenega javnega dobra, mora njegov
lastnik oziroma upravljavec vzdrževati v stanju, ki omogo a splošno rabo v skladu z njegovim
namenom. Na objektu oziroma njegovem delu, ki ima pridobljen status grajenega javnega
dobra, ni mogo e pridobiti lastninske ali kakšne druge stvarne pravice s priposestvovanjem,
prav tako pa ne more biti predmet izvršbe (22. len ZGO).
Zakonsko podlago za odkup nepremi nin parc. št. 1340/2, 923/8, 923/9 in 923/14, vse k.o.
Bršljin, in parc. št. 820/38, 820/40 in 820/42, vse k.o. Pre na, je predstavljal 3. len ZJC in
19. len ZJC-B (Uradni list RS, št. 92/2005), ki dolo a postopek odvzema ali omejitve
lastninske pravice v primeru, ko obstoje a javna cesta poteka po nepremi ninah, ki so v lasti
drugih oseb, s katerimi ob ina ne bi mogla dose i sporazuma glede odkupa le-teh.
Javna cesta je v skladu z 2. to ko 1. odstavka 14. lena ZJC tista prometna površina, ki jo je
pristojni organ v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest razglasil za javno cesto
dolo ene kategorije in jo lahko vsak uporablja prosto na na in in pod pogoji, dolo enimi z
zakoni in drugimi predpisi. V Mestni ob ini Novo mesto ureja kategorizacijo javnih cest Odlok
o kategorizaciji ob inskih cest v Mestni ob ini Novo mesto (Uradni list RS, št. 36/2009, v
nadaljevanju Odlok).
Zgoraj navedene nepremi nine so v skladu z Odlokom kategorizirane kot:
- parc. št. 1340/2: delno LZ 299121 in delno JP 799241 (4. in 8. len Odloka) - ulica Pod
Trško goro,
- parc. št. 923/8, 923/9 in 923/14: JP 799242 (8. len Odloka) - ulica Pod Trško goro,
- parc. št. 818/79, 820/38, 820/40 in 820/42: JP 791851 (6. len Odloka) - Pre na.
Leto izgradnje navedenih kategoriziranih cest ne moremo z gotovostjo dolo iti, ravno tako pa
tudi ne razpolagamo z uporabnimi dovoljenji.
III. ZAKLJU EK
Po pridobitvi sklepa ob inskega sveta o vzpostavitvi grajenega javnega dobra loklanega
pomena na nepremi ninah parc. št. 1340/2, 923/8, 923/9 in 923/14, vse k.o. Bršljin, in parc.
št. 818/79, 820/38, 820/40 in 820/42, vse k.o., bo ob inska uprava izdala odlo bo v skladu z
dolo ili Zakona o graditvi objektov. Po njeni pravnomo nosti jo bomo poslali pristojnemu
sodiš u, ki bo po uradni dolžnosti pri navedenih nepremi ninah vpisalo zaznambo grajenega
javnega dobra lokalnega pomena.

Pripravila:

Stanislava Bjelajac
višji svetovalec I

Jasna Jazbec Galeša
vodja pravne službe

Borut Novak
direktor ob inske uprave
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Priloga 2
1. parc. št. 1340/2 k.o. Bršljin, ulica Pod Trško goro:

2. parc. št. 923/8, 923/9 in 923/14, vse k.o. Bršljin, ulica Pod Trško goro:
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3. parc. št. 818/79, 820/38, 820/40 in 820/42 - Pre na:
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Priloga 3
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