Številka: 47820-30/2016-10 (620)
Datum: 27. 6. 2017

OBČINSKI SVET
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

ZADEVA:

RAZLASTITEV DELA NEPREMIČNIN PARC. ŠT. 1002, 1003,
1004, 963, 1005/4, 1005/5, 1026, 1028, 1045, 937/1 IN 937/2,
VSE K.O. 1454 DALJNJI VRH

Pravna podlaga:

Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 –
popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C in
80/10 – ZUPUDPP)
Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl.
US in 46/15)
Statut Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 33/16)

Pripravljavec gradiva:

Urad za prostor in razvoj

Izdelovalec gradiva:

Vanja Aš, strokovna sodelavka

Poročevalec:

dr. Iztok Kovačič, vodja

Predlog sklepov:

Občinski svet Mestne občine Novo mesto na podlagi 12. člena
Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl.
US in 46/15) sprejme naslednji
SKLEP
o ugotovitvi javne koristi za razlastitev dela nepremičnin parc.
št. 1002, 1003, 1004, 963, 1005/5, 1026, 1028, 1045, 937/1 in
937/2, vse k.o. 1454 Daljnji Vrh in nepremičnine parc. št.
1005/4 k.o. 1454 Daljni Vrh v celoti
1.
Ugotovi se javna korist za razlastitev:
- dela nepremičnine parc. št. 1002 k.o. 1454 Daljnji Vrh (ID
220776), v predvideni izmeri 10 m2
- dela nepremičnine parc. št. 1003 k.o. 1454 Daljnji Vrh (ID
252404), v predvideni izmeri 12 m2,
- dela nepremičnine parc. št. 1004 k.o. 1454 Daljnji Vrh (ID
2435239), v predvideni izmeri 41 m2,
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- nepremičnine parc. št. 1005/4 k.o. 1454 Daljnji Vrh (ID
5130041), v celotni površini 91 m2,
- dela nepremičnine parc. št. 1005/5 k.o. 1454 Daljnji Vrh (ID
3955204), v predvideni izmeri 204 m2,
- dela nepremičnine parc. št. 963 k.o. 1454 Daljnji Vrh (ID
315209), v predvideni izmeri 24 m2,
- dela nepremičnine parc. št. 1026 k.o. 1454 Daljnji Vrh (ID
1584626), v predvideni izmeri 24 m2,
- dela nepremičnine parc. št. 1028 k.o. 1454 Daljnji Vrh (ID
2781849), v predvideni izmeri 95 m2,
- dela nepremičnine parc. št. 937/1 k.o. 1454 Daljnji Vrh (ID
2424731), v predvideni izmeri 82 m2,
- dela nepremičnine parc. št. 937/2 k.o. 1454 Daljnji Vrh (ID
1920232), v predvideni izmeri 87 m2,
- dela nepremičnine parc. št. 1045 k.o. 1454 Daljnji Vrh (ID
4670633), v predvideni izmeri 110 m2,
potrebnih za rekonstrukcijo javne ceste lokalnega pomena
kategorizirane kot LC 295021-Muhaber-Potočna vas-Dolenje
Kamence.
2.
Mestna občina Novo mesto vloži pri pristojni upravni enoti
zahtevo za razlastitev dela nepremičnin parc. št. 1002, 1003,
1004, 963, 1005/5, 1026, 1028, 1045, 937/1 in 937/2, vse k.o.
1454 Daljnji Vrh in nepremičnine parc. št. 1005/4 k.o. 1454
Daljnji Vrh v celoti.
3.
Predlaga se razlastitev po nujnem postopku v skladu s 104.
členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/2002
(popr. - 8/2003) in nadaljnji).
4.
Kolikor bo v teku razlastitvenega postopka prišlo do sporazuma
glede odkupa dela navedenih nepremičnin, se odkup izvede v
skladu s predpisi.
5.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja.

mag. Gregor Macedoni
župan

PRILOGE:
1. obrazložitev
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Številka: 47820-30/2016-10 (620)
Datum: 27. 6. 2017

OBČINSKI SVET
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

ZADEVA:

Razlastitev dela nepremičnin parc. št. 1002, 1003, 1004, 963, 1005/4, 1005/5,
1026, 1028, 1045, 937/1 in 937/2, vse k.o. 1454 Daljnji Vrh

1. Uvod
Mestna občina Novo mesto (v nadaljevanju: občina) je pridobila projektno dokumentacijo za
izvedbo rekonstrukcije javne ceste med Dolenjimi Kamencami in Potočno vasjo. Predvidena je
rekonstrukcija lokalne ceste LC 295021-Muhaber-Potočna vas-Dolenje Kamence po projektni
dokumentaciji št. PR-R13/2015, marec 2016, izdelovalca Acer d.o.o. iz Novega mesta.
Z rekonstrukcijo je predvidena razširitev vozišča, izvedba enostranskega hodnika za pešce,
ureditev javne razsvetljave in odvodnjavanja padavinske vode, obenem pa bo potekala tudi
izgradnja oziroma rekonstrukcija vodovodnega in kanalizacijskega omrežja. Navedena dela se
skladno z Zakonom o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15 – v
nadaljevanju ZCes-1) smatrajo kot vzdrževalna dela v javno korist. ZCes-1 v 18. členu
opredeljuje, da so vzdrževalna dela v javno korist izvedba rekonstrukcije javne ceste, s katero se
spremeni zmogljivost ceste, velikost njenih posameznih delov, obseg napeljav, naprav in opreme
ter druge infrastrukture v območju javne ceste, s katero se ne sme posegati izven območja ceste;
vsebuje tudi izvedbo izboljšav, ki so povezane z varnostjo javne ceste.
Rekonstrukcija predmetne ceste je nujna zaradi izboljšanja prometne varnosti, ki se bo zagotovila
z razširitvijo cestišča, s povečanjem preglednosti, z izgradnjo peščevih površin, sanacijo
obstoječih mostov na katerih so že vidne poškodbe in ureditvijo odvodnjavanja padavinske vode
ter ostalih vodov gospodarske javne infrastrukture.
Predvidena javna cesta bo po izgradnji sestavni del gospodarske javne infrastrukture oziroma del
javnih prometnih površin lokalnega pomena.
Občina je lastnikom nepremičnin parc. št. 1002, 1003, 1004, 963, 1005/4, 1005/5, 1026, 1028,
1045, 937/1 in 937/2, vse k.o. 1454 Daljnji Vrh, že posredovala ponudbo za odkup potrebnega
dela njihovih nepremičnin, ki pa je le ti niso sprejeli, saj se s prodajo dela svojega zemljišča ne
strinjajo. Lastnikom bo pred samim začetkom postopka razlastitve posredovana še ena ponudba.
Prav tako je občina ves čas trajanja razlastitvenega postopka z lastniki zgoraj navedenih
nepremičnin pripravljena sodelovati in bo v primeru obojestranskega dogovora za odkup
potrebnih površin za rekonstrukcijo ceste predmetni razlastitveni postopek tudi ustavila.

2. Pravna podlaga za razlastitev
Splošno ureja razlastitev Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/2002 (popr. - 8/2003)
in nadaljnji, v nadaljevanju ZUreP-1), ki v peti točki 93. člena določa, da se nepremičnine lahko
razlastijo za namene, ki jih določajo tudi drugi zakoni. V tem primeru se za postopek razlastitve
in omejitve lastninske pravice ter za odškodnino uporabljajo določbe ZUreP-1, če specialnejši
zakon ne določa drugače.
V skladu z 39. členom Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15
– v nadaljevanju ZCes-1) so občinske ceste v lasti občin. ZCes-1 v prvem in drugem odstavku
12. člena določa, da se lahko zaradi gradnje javne ceste v skladu z zakonom lastninska pravica
na nepremičnini odvzame ali obremeni. Če je treba zaradi rekonstrukcije javne ceste, s katero se
ne posega izven njenega varovalnega pasu, izvesti razlastitev ali obremenitev lastninske pravice
na nepremičnini, pa za to rekonstrukcijo ni potrebna priprava prostorskega akta, se javna korist
za to razlastitev oziroma obremenitev lastninske pravice ugotovi s sklepom občinskega sveta.
Predlog za izdajo sklepa mora vsebovati dokazilo o skladnosti načrtovane rekonstrukcije s
prostorskim aktom v območju rekonstrukcije ceste, grafičen prikaz lege rekonstrukcije ceste na
zemljiščih, načrt parcelacije ter seznam parcel s površinami in utemeljitev javne koristi.
ZUreP-1 v 104. členu omogoča izvedbo nujnega razlastitvenega postopka na predlog
razlastitvenega upravičenca ko je le ta potreben. V primeru nujnega postopka morebitna pritožba
lastnikov nepremičnine ne bo zadržala prenosa lastninske pravice in pridobitve posesti na
razlaščeni nepremičnini. To omogoča hitrejšo izvedbo investicije, v danem primeru rekonstrukcije
dela javne ceste LC 295021-Muhaber-Potočna vas-Dolenje Kamence.

3. Dokazilo o skladnosti načrtovane rekonstrukcije s prostorskim aktom v območju
rekonstrukcije ceste
Rekonstrukcija javne ceste LC 295021 na nepremičninah parc. št. 1002, 1003, 1004, 963,
1005/4, 1005/5, 1026, 1028, 1045, 937/1 in 937/2, vse k.o. 1454 Daljnji Vrh, je predvidena na
delu predmetnih nepremičnin, ki imajo v OPN opredeljeno podrobno namensko rabo zemljišč ali
PC – površine cest ali SKs – površine podeželskega naselja ali CD – druge centralne dejavnosti
ali K2 – druge kmetijske površine. Na vseh navedenih namenskih rabah je z OPN dovoljena
gradnja gospodarske javne infrastrukture.
Odlok o občinskih cestah v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 63/2008) v 32. členu
opredeljuje varovalni pas ob občinski cesti in sicer v 5. odstavku določa, da se varovalni pas meri
od zunanjega roba cestnega sveta in je na vsako stran občinske ceste pri lokalni cesti širok 8 m.
Rekonstrukcija javne ceste LC 295021 na nepremičninah parc. št. 1002, 1003, 1004, 963, 1005/4,
1005/5, 1026, 1028, 1045, 937/1 in 937/2, vse k.o. 1454 Daljnji Vrh, je tako predvidena znotraj
varovalnega pasu predmetne ceste.
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Izsek iz veljavnega Občinskega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 101/09 in nadaljnji) s prikazom
rekonstrukcije ceste iz katerega izhaja, da je del nepremičnin potrebnih za rekonstrukcijo javne ceste LC
295021, opredeljen kot območje stavbnih zemljišč na katerih je dovoljena gradnja cest in ostale
gospodarske javne infrastrukture.
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4. Grafičen prikaz lege rekonstrukcije ceste na zemljiščih

Ortofoto posnetek z označitvijo obstoječe javne ceste lokalnega pomena kategorizirane kot LC 295021.
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Izsek iz projektne dokumentacije št. PR-R13/2015, marec 2016, izdelovalca Acer d.o.o. iz Novega mesta,
naziv projekta Ureditev cestne razsvetljave v naseljih Dolenje Kamence in Hudo ter rekonstrukcija LC 295
021 med Dolenjimi Kamencami in Potočno vasjo – zelena črta prikazuje mejo predvidenega posega na
zasebna zemljišča.
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5. Načrt parcelacije

6. Seznam parcel s površinami
Predmet razlastitve je:
- del nepremičnine parc. št. 1002 k.o. 1454 Daljnji Vrh (ID 220776), v predvideni izmeri 10 m2
– celotna nepremičnina meri 448 m2;
- del nepremičnine parc. št. 1003 k.o. 1454 Daljnji Vrh (ID 252404), v predvideni izmeri 12 m2
– celotna nepremičnina meri 1136 m2;
- del nepremičnine parc. št. 1004 k.o. 1454 Daljnji Vrh (ID 2435239), v predvideni izmeri 41 m2
– celotna nepremičnina meri 1026 m2;
- nepremičnino parc. št. 1005/4 k.o. 1454 Daljnji Vrh (ID 5130041), v celotni površini 91 m2;
- del nepremičnine parc. št. 1005/5 k.o. 1454 Daljnji Vrh (ID 3955204), v predvideni izmeri
204 m2 – celotna nepremičnina meri 594 m2;
- del nepremičnine parc. št. 963 k.o. 1454 Daljnji Vrh (ID 315209), v predvideni izmeri 24 m2 –
celotna nepremičnina meri 858 m2;
- del nepremičnine parc. št. 1026 k.o. 1454 Daljnji Vrh (ID 1584626), v predvideni izmeri 24 m2
– celotna nepremičnina meri 8099 m2;
- del nepremičnine parc. št. 1028 k.o. 1454 Daljnji Vrh (ID 2781849), v predvideni izmeri 95 m2
– celotna nepremičnina meri 486 m2;
- del nepremičnine parc. št. 937/1 k.o. 1454 Daljnji Vrh (ID 2424731), v predvideni izmeri 82 m2
– celotna nepremičnina meri 719 m2;
- del nepremičnine parc. št. 937/2 k.o. 1454 Daljnji Vrh (ID 1920232), v predvideni izmeri 87 m2
– celotna nepremičnina meri 352 m2;
- del nepremičnine parc. št. 1045 k.o. 1454 Daljnji Vrh (ID 4670633), v predvideni izmeri 110 m2
– celotna nepremičnina meri 1664 m2.

7. Javna korist
Splošna podlaga za razlastitev je 92. člen ZUreP-1, ki določa, da se lastninska pravica na
nepremičninah lahko odvzame proti odškodnini ali nadomestilu v naravi pod naslednjimi
pogoji, ki morajo biti izpolnjeni kumulativno:
- razlastitev je v javno korist,
- za dosego javne koristi je nujno potrebna,
- javna korist razlastitvenega namena je v sorazmerju s posegom v zasebno lastnino,
- občina ne razpolaga z drugo ustrezno nepremičnino za dosego istega namena.
Splošno ustavno načelo sorazmernosti zahteva da:
- je cilj, ki ga lokalna skupnost zasleduje, legitimen, torej stvarno upravičen,
- so sredstva, ki jih uporabi lokalna skupnost, kot taka pravno dopustna,
- so izbrana sredstva za dosego cilja primerna, uporabna in možna in kot taka pridejo v
poštev,
- so v poštev prihajajoča sredstva za dosego cilja potrebna,
- mora biti vzpostavljeno proporcionalno sorazmerje med prizadetostjo ustavne pravice
posameznika in ustrezno koristjo v korist skupnosti.
Javna cesta je objekt, ki ga ZGO 1 definira kot objekt gospodarske javne infrastrukture – javne
prometne infrastrukture, katere gradnja in vzdrževanje je v skladu z 9. členom ZCes-1 v javnem
interesu.
Razlastitev nepremičnin parc. št. 1002, 1003, 1004, 963, 1005/4, 1005/5, 1026, 1028, 1045,
937/1 in 937/2, vse k.o. 1454 Daljnji Vrh, je nujno potrebna za izvedbo rekonstrukcije lokalne
ceste LC 295021-Muhaber-Potočna vas-Dolenje Kamence. Projektant je preveril vse možne
prilagoditve trase navedene lokalne ceste in v projektni dokumentaciji določil optimalen potek
rekonstrukcije javne ceste tako z vidika posegov na zasebna zemljišča kot tudi stroškovnega
vidika investicije, zato drugačna trasa javne ceste ni možna. Z izvedbo rekonstrukcije javne
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ceste je izražen legitimen cilj predlagatelja, saj se bo s predvidenim posegom povečala
prometna varnost tako motornega kot pešprometa, izboljšala se bo povezanost med naselji
kar bo omogočilo napredek zalednih, podeželskih, območij, povečal se bo komunalni standard
območja.
Sredstvo, ki ga v konkretnem primeru predlaga predlagatelj, tj. razlastitev, je samo po sebi
pravno dopustno, saj je razlastitev kot način pridobitve lastninske pravice urejena z zakonom
(ZUreP- 1). Razlastitev, ki jo predlaga predlagatelj, je nujno potrebna za dosego cilja, ki ga
zasleduje, tj. izgradnja javne ceste, za kar pa potrebuje del nepremičnin v zasebni lasti. Te pa
predlagatelj v konkretnem primeru ne more pridobiti na drug način, ki bi bil za lastnike
predmetnih nepremičnin milejši od predlaganega, tj. razlastitve. Z lastniki se je predlagatelj
dogovarjal o sporazumni pridobitvi zemljišča, vendar do dogovora doslej ni prišlo.
Prav tako je v predmetnem razlastitvenem postopku vzpostavljeno proporcionalno sorazmerje
med prizadetostjo ustavne pravice lastnika in ustrezno koristjo skupnosti. ZPNačrt v 7. členu
določa, da morajo občinski organi pri prostorskem načrtovanju in opremljanju stavbnih zemljišč
upoštevati tako javni kot zasebni interes ter ju skladno s cilji prostorskega načrtovanja med
seboj skrbno pretehtati, pri čemer zasebni interes ne sme škodovati javnemu, kar vse je bilo
upoštevano tudi v konkretni zadevi. Poseg na nepremičnine parc. št. 1003, 1004, 963, 1005/4,
1005/5, 1026, 1028, 1045, 937/1 in 937/2, vse k.o. 1454 Daljnji Vrh, za potrebe rekonstrukcije
javne ceste se upravičuje z zahtevami OPN, ki predvideva razvoj gospodarske javne
infrastrukture, prenovo cest, povezovanje omrežja javnih cest, opremljanje cest v naseljih s
hodniki za pešce in javno razsvetljavo, predvsem pa povečevanje prometne varnosti vseh
udeležencev v prometu. Vse izboljšave pridobljene z rekonstrukcijo javne ceste so v dobrobit
širše javnosti, s čimer se utemeljuje prevlada javne koristi nad zasebno.
Mestna občina Novo mesto ne razpolaga z drugo ustrezno nepremičnino na katero bi bilo
mogoče razširiti (rekonstruirati) obstoječo cesto.

Pripravila:
Vanja Aš,
strokovna sodelavka

Dr. Iztok Kovačič
vodja Urada za prostor in razvoj
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