Številka: 478-208/2017
Datum: 14. 9. 2020

Občinski svet Občine Ajdovščina

Zadeva: Sklep o odvzemu javnega dobra v k. o. Lokavec

Predlagatelj: Tadej Beočanin, župan Občine Ajdovščina

Gradivo pripravila: Barbara Regulj, Oddelek za prostor

Pristojno delovno telo: Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja

8. točka 15. seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina

Predlagam, da Občinski svet Občine Ajdovščina na 15. redni seji dne 24. 9. 2020 obravnava in
sprejme :
Na podlagi 247. in 245. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/2017, v
nadaljevanju: ZUreP-2) in 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 44/2012,
44/2012, 85/2015, 8/2018 in 38/2018), je Občinski svet Občine Ajdovščina na svoji 15. redni
seji dne 24. 9. 2020 sprejel naslednji
SKLEP
1. Delu nepremičnine parc. št. 1544/4 k. o. 2381 Lokavec, se po predhodni parcelaciji odvzame
javno dobro.

Tadej Beočanin, l. r.,
župan

OBRAZLOŽITEV:
1. Pravna podlaga ravnanja (pravni temelj):
Pristojnost Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja glede zadeve izhaja iz 27. člena Statuta
Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/2012, 85/2015, 8/2018 in 38/2018), v katerem je
določeno, da v okviru svojega delovnega področja, določenega s poslovnikom občinskega sveta,
odobri obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja
in predloge. Odvzem statusa javnega dobra posredno vpliva tudi na področje urejanja prostora
in urbanizma, kar je delovno področje Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja, kot je
določeno v 64. členu Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št.
30/2015), zato se zadeva predlaga naslovnemu odboru v mnenje.
Pravna podlaga za odvzem statusa javnega dobra je določena v 247. členu Zakona o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 61/2017, v nadaljevanju: ZUreP-2), pri čemer pristojnost občinskega
sveta v zvezi s tem izhaja iz 247. in 245. člena ZUreP-2 ter iz 16. člena Statuta Občine Ajdovščina
(Uradni list RS, št. 44/2012, 85/2015, 8/2018 in 38/2018).
2. Obrazložitev razlogov sklepa, ki se predlaga v sprejem občinskemu svetu:
Odvzem javnega dobra, kot izhaja iz predlaganega sklepa je utemeljena s sledečimi razlogi:
Na podlagi odločbe občinske uprave št. 478-10/2014, z dne 14.2.2014, je bil status grajenega
javnega dobra vzpostavljen na nepremičnini parc. št. 1544/4 k.o. Lokavec ter na več drugih
zemljiščih v k.o. Lokavec. Odločba je bila izdana na podlagi sklepa Občinskega sveta sprejetega

na svoji 35. redni seji dne 6. 2. 2014. Občinski svet je v sklepu navedel, da so nepremičnine iz
sklepu priloženega seznama v lasti Občine Ajdovščina in so namenjene javni rabi ter tako služijo
kot grajeno javno dobro. Iz tega razloga naj se stanje pravnoformalno uredi ter na njih ustanovi
status javnega dobra.
4. odstavek 23. člena Zakona o graditvi objektov določa, da javno dobro lahko preneha tudi, če
se zgradi drug objekt, ki pridobi status grajenega javnega dobra z enakim namenom splošne
rabe, kot ga ima sedanji objekt oziroma njegov del, ki ima pridobljen takšen status in se ga zato
lahko opusti. Smiselno enako določa tudi 3. odstavek 247. člena Zakona o urejanju prostora.
Nepremičnina s parc. št. 1544/4 k. o. Lokavec, v naravi predstavlja zelenico, ki meri 3340 m².
Na območju omenjene parcele na lokaciji k.o. Lokavec je večje število zelenih površin, zelenic,
ki služijo enakemu namenu kot del nepremičnine, ki je predmet odvzema javnega dobra, prav
tako predstavlja zelenico oziroma zelene površine tudi preostali del parc. št. 1544/4 k.o.
Lokavec. Tako je hkrati izpolnjen pogoj o odvzemu statusa grajenega javnega dobra iz 4.
odstavka 23. člena Zakona o graditvi objektov ter iz 3. odstavka 247. člena Zakona o urejanju
prostora.
Krajevna skupnost Lokavec z odvzemom javnega dobra soglaša.
3. Mnenje Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja
Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja je k predlaganemu sklepu podal pozitivno mnenje.
4. Grafična priloga

S puščico je označen del parcele na katerem bi se odvzelo javno dobro
Tadej Beočanin, l. r.,
župan

Številka: 478-122/2019
Datum: 14. 9. 2020

Občinski svet Občine Ajdovščina

Zadeva: Sklep o odvzemu javnega dobra v k. o. Šturje

Predlagatelj: Tadej Beočanin, župan Občine Ajdovščina

Gradivo pripravila: Tinkara Lampret Fakuč, Oddelek za prostor

Pristojno delovno telo: Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja

8. točka 15. seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina

Predlagam, da Občinski svet Občine Ajdovščina na 15. redni seji dne 24. 9. 2020 obravnava in
sprejme :
Na podlagi 247. in 245. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/2017, v
nadaljevanju: ZUreP-2) in 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 44/2012,
44/2012, 85/2015, 8/2018 in 38/2018), je Občinski svet Občine Ajdovščina na svoji 15. redni
seji dne 24. 9. 2020 sprejel naslednji
SKLEP
1. Delu nepremičnine parc. št. 1562/82 k. o. 2380 Šturje se po predhodni parcelaciji odvzame
javno dobro.

Tadej Beočanin, l. r.,
župan

OBRAZLOŽITEV:
1. Pravna podlaga ravnanja (pravni temelj):
Pristojnost Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja glede zadeve izhaja iz 27. člena Statuta
Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/2012, 85/2015, 8/2018 in 38/2018), v katerem je
določeno, da v okviru svojega delovnega področja, določenega s poslovnikom občinskega sveta,
odobri obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja
in predloge. Odvzem statusa javnega dobra posredno vpliva tudi na področje urejanja prostora
in urbanizma, kar je delovno področje Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja, kot je
določeno v 64. členu Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št.
30/2015), zato se zadeva predlaga naslovnemu odboru v mnenje.
Pravna podlaga za odvzem statusa javnega dobra je določena v 247. členu Zakona o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 61/2017, v nadaljevanju: ZUreP-2), pri čemer pristojnost občinskega
sveta v zvezi s tem izhaja iz 247. in 245. člena ZUreP-2 ter iz 16. člena Statuta Občine Ajdovščina
(Uradni list RS, št. 44/2012, 85/2015, 8/2018 in 38/2018).
2. Obrazložitev razlogov sklepa, ki se predlaga v sprejem občinskemu svetu:
Nepremičnina parc. št. 1562/82 je del nekategorizirane javne poti v vasi Žapuže, vendar je v
delu, kjer se odvzema javno dobro, to je pod betonskim kamnitim zidom, v naravi dvorišče
stanovanjske hiše mejaša. Odvzem statusa javnega dobra se tako nanaša le na parcelo, ki bi po
predhodni parcelaciji nastala iz obstoječe, ki dejansko ne predstavlja javne poti in ni v splošni
rabi, ampak jo uporablja mejaš kot dvorišče. S tem je izpolnjen pogoj 247. člena ZUreP-2 za
odvzem javnega dobra, da status grajenega javnega dobra lahko preneha, če je zemljišče, objekt

oziroma njegov del v celoti uničen in ga ni mogoče obnoviti in je zato onemogočena njegova
splošna raba.
Krajevna skupnost Žapuže z odvzemom javnega dobra soglaša.
3. Mnenje Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja
Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja je k predlaganemu sklepu podal pozitivno mnenje.
4. Grafična priloga

Črtano označen del nepremičnine parc. št. 1562/82 k.o. Šturje, ki je predmet odvzema javnega
dobra.

Tadej Beočanin, l. r.,
župan

Številka: 478-149/2007
Datum: 14. 9. 2020

Občinski svet Občine Ajdovščina

Zadeva: Sklep o odvzemu javnega dobra v k. o. Dol - Otlica

Predlagatelj: Tadej Beočanin, župan Občine Ajdovščina

Gradivo pripravila: Tinkara Lampret Fakuč, Oddelek za prostor

Pristojno delovno telo: Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja

8. točka 15. seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina

Predlagam, da Občinski svet Občine Ajdovščina na 15. redni seji dne 24. 9. 2020 obravnava in
sprejme :
Na podlagi 247. in 245. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/2017, v
nadaljevanju: ZUreP-2) in 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 44/2012,
44/2012, 85/2015, 8/2018 in 38/2018), je Občinski svet Občine Ajdovščina na svoji 15. redni
seji dne 24. 9. 2020 sprejel naslednji
SKLEP
1. Nepremičninam parc. št. 1431/4 in 1431/5, obe k. o. 2370 Dol - Otlica se odvzame javno
dobro.

Tadej Beočanin, l. r.,
župan

OBRAZLOŽITEV:
1. Pravna podlaga ravnanja (pravni temelj):
Pristojnost Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja glede zadeve izhaja iz 27. člena Statuta
Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/2012, 85/2015, 8/2018 in 38/2018), v katerem je
določeno, da v okviru svojega delovnega področja, določenega s poslovnikom občinskega sveta,
odobri obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja
in predloge. Odvzem statusa javnega dobra posredno vpliva tudi na področje urejanja prostora
in urbanizma, kar je delovno področje Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja, kot je
določeno v 64. členu Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št.
30/2015), zato se zadeva predlaga naslovnemu odboru v mnenje.
Pravna podlaga za odvzem statusa javnega dobra je določena v 247. členu Zakona o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 61/2017, v nadaljevanju: ZUreP-2), pri čemer pristojnost občinskega
sveta v zvezi s tem izhaja iz 247. in 245. člena ZUreP-2 ter iz 16. člena Statuta Občine Ajdovščina
(Uradni list RS, št. 44/2012, 85/2015, 8/2018 in 38/2018).
2. Obrazložitev razlogov sklepa, ki se predlaga v sprejem občinskemu svetu:
Parceli št. 1431/4 in 1431/5 obe k. o. 2370 Dol - Otlica sta javno dobro v lasti Občine Ajdovščina.
Parceli predstavljata mrtev krak poti, ki pa se že dolgo ne uporablja več kot pot, niti kot katere
druge vrste javnega dobra. Interesenta za odkup mejita na omenjeni parceli, za pot pa služijo
parcele zahodno od teh dveh.

Glede na to, da parceli po dejanski rabi nista v splošni rabi, saj tam poti več ni, je izpolnjen pogoj,
ki ga določa 247. člena ZUreP-2, iz katerega izhaja, da status grajenega javnega dobra preneha,
če je zemljišče, objekt oziroma njegov del v celoti uničen in ga ni mogoče obnoviti in je zato
onemogočena njegova splošna raba oz. predvsem je izpolnjen pogoj, da se status grajenega
javnega dobra lahko odvzame, če se uredi zemljišče ali zgradi drug objekt z enakim namenom
splošne rabe, zaradi česar se status na prvotnem lahko odvzame
Začasna upraviteljica za Krajevno skupnost Predmeja soglaša z odvzemom javnega dobra.
3. Mnenje Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja
Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja je k predlaganemu sklepu podal pozitivno mnenje.
4. Grafična priloga

Z oranžno obarvani nepremičnini parc. št. 1431/4 in 1431/5 k.o. Dol-Otlica

Tadej Beočanin, l. r.,
župan

Številka: 478-14/2020
Datum: 14. 9. 2020

Občinski svet Občine Ajdovščina

Zadeva: Sklep o odvzemu javnega dobra v k. o. Gojače

Predlagatelj: Tadej Beočanin, župan Občine Ajdovščina

Gradivo pripravila: Tinkara Lampret Fakuč, Oddelek za prostor

Pristojno delovno telo: Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja

8. točka 15. seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina

Predlagam, da Občinski svet Občine Ajdovščina na 15. redni seji dne 24. 9. 2020 obravnava in
sprejme :
Na podlagi 247. in 245. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/2017, v
nadaljevanju: ZUreP-2) in 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 44/2012,
44/2012, 85/2015, 8/2018 in 38/2018), je Občinski svet Občine Ajdovščina na svoji 15. redni
seji dne 24. 9. 2020 sprejel naslednji
SKLEP
1. Delom nepremičnine parc. št. 1488/10 k. o. 2385 Gojače se po predhodni parcelaciji
odvzame javno dobro.

Tadej Beočanin, l. r.,
župan

OBRAZLOŽITEV:
1. Pravna podlaga ravnanja (pravni temelj):
Pristojnost Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja glede zadeve izhaja iz 27. člena Statuta
Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/2012, 85/2015, 8/2018 in 38/2018), v katerem je
določeno, da v okviru svojega delovnega področja, določenega s poslovnikom občinskega sveta,
odobri obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja
in predloge. Odvzem statusa javnega dobra posredno vpliva tudi na področje urejanja prostora
in urbanizma, kar je delovno področje Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja, kot je
določeno v 64. členu Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št.
30/2015), zato se zadeva predlaga naslovnemu odboru v mnenje.
Pravna podlaga za odvzem statusa javnega dobra je določena v 247. členu Zakona o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 61/2017, v nadaljevanju: ZUreP-2), pri čemer pristojnost občinskega
sveta v zvezi s tem izhaja iz 247. in 245. člena ZUreP-2 ter iz 16. člena Statuta Občine Ajdovščina
(Uradni list RS, št. 44/2012, 85/2015, 8/2018 in 38/2018).
2. Obrazložitev razlogov sklepa, ki se predlaga v sprejem občinskemu svetu:
Nepremičnina parc. št. 1488/10 v pretežnem delu predstavlja pozidano zemljišče kategorizirano javno pot J501140 (Gojače-Lovska koča), v delih, kjer se odvzema javno dobro,
pa dejansko na zemljišču stoji ruševina – staro gospodarsko poslopje, ki se fizično drži
stanovanjske hiše, stavb št. 161, 162 in 320. Interesent za odkup je prav mejaš, lastnik
stanovanjske hiše. Predmet odvzema javnega dobra je tudi zelenica, ki zaokrožuje oba dela
starega objekta. Odvzem statusa javnega dobra se tako nanaša le na dele občinske parcele, ki

dejansko ne predstavljajo javne poti in niso v splošni rabi. Ti deli nepremičnine tako niso več v
splošni rabi, saj je cesta v teh delih uničena in je ni mogoče več obnoviti. S tem je izpolnjen
pogoj 247. člena ZUreP-2 za odvzem javnega dobra, da status grajenega javnega dobra lahko
preneha, če je zemljišče, objekt oziroma njegov del v celoti uničen in ga ni mogoče obnoviti in
je zato onemogočena njegova splošna raba.
Krajevna skupnost Gojače - Malovše z odvzemom javnega dobra soglaša.
3. Mnenje Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja
Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja je k predlaganemu sklepu podal pozitivno mnenje.
4. Grafična priloga

Z modro označeni deli nepremičnine parc. št. 1488/10 k.o. Gojače (dva dela starega objekta ter
zelenica med njima)

Tadej Beočanin, l. r.,
župan

Številka: 478-130/2020
Datum: 14. 9. 2020

Občinski svet Občine Ajdovščina

Zadeva: Sklep o odvzemu javnega dobra v k. o. Kovk

Predlagatelj: Tadej Beočanin, župan Občine Ajdovščina

Gradivo pripravila: Tinkara Lampret Fakuč, Oddelek za prostor

Pristojno delovno telo: Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja

8. točka 15. seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina

Predlagam, da Občinski svet Občine Ajdovščina na 15. redni seji dne 24. 9. 2020 obravnava in
sprejme :
Na podlagi 247. in 245. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/2017, v
nadaljevanju: ZUreP-2) in 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 44/2012,
44/2012, 85/2015, 8/2018 in 38/2018), je Občinski svet Občine Ajdovščina na svoji 15. redni
seji dne 24. 9. 2020 sprejel naslednji
SKLEP
1. Nepremičnini parc. št. 629/12 k. o. 2371 Kovk se odvzame javno dobro.

Tadej Beočanin, l. r.,
župan

OBRAZLOŽITEV:
1. Pravna podlaga ravnanja (pravni temelj):
Pristojnost Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja glede zadeve izhaja iz 27. člena Statuta
Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/2012, 85/2015, 8/2018 in 38/2018), v katerem je
določeno, da v okviru svojega delovnega področja, določenega s poslovnikom občinskega sveta,
odobri obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja
in predloge. Odvzem statusa javnega dobra posredno vpliva tudi na področje urejanja prostora
in urbanizma, kar je delovno področje Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja, kot je
določeno v 64. členu Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št.
30/2015), zato se zadeva predlaga naslovnemu odboru v mnenje.
Pravna podlaga za odvzem statusa javnega dobra je določena v 247. členu Zakona o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 61/2017, v nadaljevanju: ZUreP-2), pri čemer pristojnost občinskega
sveta v zvezi s tem izhaja iz 247. in 245. člena ZUreP-2 ter iz 16. člena Statuta Občine Ajdovščina
(Uradni list RS, št. 44/2012, 85/2015, 8/2018 in 38/2018).
2. Obrazložitev razlogov sklepa, ki se predlaga v sprejem občinskemu svetu:
Zemljišče parc. št. 629/12 k. o. 2371 Kovk je v lasti Občine Ajdovščina in je javno dobro. Parcela
predstavlja mrtev krak poti, ki je včasih potekala po predmetni parceli, a danes je tu pot v celoti
uničena. Interesent za odkup meji severno na omenjeno parcelo, za pot pa služijo parcele južno
od te. Parcela 629/12 dejansko ne posega na pot južno od nje, ampak je pomaknjena severneje
(gre za zamik katastra na skici).

Glede na to, da parcela po dejanski rabi ni v splošni rabi, saj tam poti več ni, je izpolnjen pogoj,
ki ga določa 247. člena ZUreP-2, iz katerega izhaja, da status grajenega javnega dobra preneha,
če je zemljišče, objekt oziroma njegov del v celoti uničen in ga ni mogoče obnoviti in je zato
onemogočena njegova splošna raba oz. predvsem je izpolnjen pogoj, da se status grajenega
javnega dobra lahko odvzame, če se uredi zemljišče ali zgradi drug objekt z enakim namenom
splošne rabe, zaradi česar se status na prvotnem lahko odvzame.
Krajevna skupnost Otlica - Kovk z odvzemom javnega dobra soglaša.
3. Mnenje Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja
Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja je k predlaganemu sklepu podal pozitivno mnenje.
4. Grafična priloga

Z oranžno obarvana nepremičnina parc. št. 629/12 k.o. 2371 Kovk (dejansko ne sega na pot
južno od nje, gre le za zamik katastra)

Tadej Beočanin, l. r.,
župan

Številka: 711-42/2020
Datum: 14. 9. 2020

Občinski svet Občine Ajdovščina

Zadeva: Sklep o odvzemu javnega dobra v k. o. Ajdovščina in k.o. Vipavski Križ

Predlagatelj: Tadej Beočanin, župan Občine Ajdovščina

Gradivo pripravila: Barbara Regulj, Oddelek za prostor

Pristojno delovno telo: Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja

8. točka 15. seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina

Predlagam, da Občinski svet Občine Ajdovščina na 15. redni seji dne 24. 9. 2020 obravnava in
sprejme :
Na podlagi 247. in 245. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/2017, v
nadaljevanju: ZUreP-2) in 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 44/2012,
44/2012, 85/2015, 8/2018 in 38/2018), je Občinski svet Občine Ajdovščina na svoji 15. redni
seji dne 24. 9. 2020 sprejel naslednji
SKLEP
1. Nepremičninam parc. št. 376/4, parc. št. 390/58, parc. št. 390/62, parc. št. 380/2, parc. št.
1721/5, parc. št. 1717/7, parc. št. 1717/8, parc. št. 1717/9 vse k.o. Ajdovščina in parc št.
1070/351 ter parc. št. 1070/354 obe k. o. 2391 Vipavski Križ, se odvzame javno dobro.

Tadej Beočanin, l. r.,
župan

OBRAZLOŽITEV:
1. Pravna podlaga ravnanja (pravni temelj):
Pristojnost Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja glede zadeve izhaja iz 27. člena Statuta
Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/2012, 85/2015, 8/2018 in 38/2018), v katerem je
določeno, da v okviru svojega delovnega področja, določenega s poslovnikom občinskega sveta,
odobri obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja
in predloge. Odvzem statusa javnega dobra posredno vpliva tudi na področje urejanja prostora
in urbanizma, kar je delovno področje Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja, kot je
določeno v 64. členu Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št.
30/2015), zato se zadeva predlaga naslovnemu odboru v mnenje.
Pravna podlaga za odvzem statusa javnega dobra je določena v 247. členu Zakona o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 61/2017, v nadaljevanju: ZUreP-2), pri čemer pristojnost občinskega
sveta v zvezi s tem izhaja iz 247. in 245. člena ZUreP-2 ter iz 16. člena Statuta Občine Ajdovščina
(Uradni list RS, št. 44/2012, 85/2015, 8/2018 in 38/2018).
2. Obrazložitev razlogov sklepa, ki se predlaga v sprejem občinskemu svetu:
Odvzem javnega dobra, kot izhaja iz predlaganega sklepa je utemeljena s sledečimi razlogi:

Občina Ajdovščina je prejela dopis Zavoda za prostorsko, komunalno in stanovanjsko urejanje
Grosuplje, d.o.o., kot pooblaščenca Ministrstva za infrastrukturo, Direkcije Republike Slovenije
za infrastrukturo, v katerem navaja, da so nepremičnine parc. št. 376/4, parc. št. 390/58, parc.
št. 390/62, parc. št. 380/2, parc. št. 1721/5, parc. št. 1717/7, parc. št. 1717/8, parc. št. 1717/9
vse k.o. Ajdovščina in parc št. 1070/351 ter parc. št. 1070/354 obe k. o. 2391 Vipavski Križ del
rekonstruirane kategorizirane državne ceste R3-609/2117 Ajdovščina-Predmeja in poziv, da se
zaradi nadaljnje ureditve lastniških razmerij- to je prenosa na Republiko Slovenijo, na njih izvede
postopek ukinitve javnega dobra.
Ukinitev javnega dobra je v tem primeru utemeljena s tega vidika, da bo po ukinitvi možen
promet z nepremičnino - prenos na ustrezen subjekt, to je Republiko Slovenijo. V skladu s 65.
točko prvega odstavka 2. člena Zakona o cestah (Ur. l. RS, št. 109/2010, 48/2012 in 36/14-odl.
US; v nadaljevanju ZCes1 so regionalne ceste državne ceste, v skladu z 2. odstavkom 39. člena
pa so državne ceste v lasti Republike Slovenije.
Krajevna skupnost Ajdovščina odvzemu javnega dobra ne nasprotuje.
Krajevna skupnost Ajdovščina z odvzemom javnega dobra soglaša.
3. Mnenje Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja
Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja je k predlaganemu sklepu podal pozitivno mnenje.
4. Grafična priloga

Z oranžno barvo so označene parcele katerim bi se odvzelo javno dobro
Tadej Beočanin, l. r.,
župan

Številka: 711-0067/2020-5
Datum: 14. 9. 2020

Občinski svet Občine Ajdovščina

Zadeva: Sklep o pridobitvi statusa javno dobro več nepremičnin v k. o.: Kovk, Col, Lokavec,
Ajdovščina, Vipavski Križ, Planina, Šmarje, Šturje, Stomaž in Skrilje

Predlagatelj: Tadej Beočanin, župan Občine Ajdovščina

Gradivo pripravila: Tinkara Lampret Fakuč, Oddelek za prostor

Pristojno delovno telo: Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja

8. točka 15. seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina

Predlagam, da Občinski svet Občine Ajdovščina na 15. redni seji dne 24. 9. 2020 obravnava in
sprejme :
Na podlagi 245. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. l. št. 61/2017) in 16. člena Statuta Občine
Ajdovščina (Uradni list RS št. 44/2012, 85/2015, 8/2018 in 38/2018) je Občinski svet Občine
Ajdovščina na svoji 15. redni seji dne 24. 9. 2020 sprejel naslednji

SKLEP
1. Nepremičnine po priloženem seznamu pridobijo status javno dobro.
Zap.št.
1.

Parc. št.
140/26

k.o.
Kovk

Vrsta javnega dobra
Cesta

Opis/kategorizacija ceste
JP 502841 OŠ Kovk-Urban

2.

574/2

Kovk

Cesta

JP 502841 OŠ Kovk-Urban

3.

725/2

Col

Cesta

JP 502661 Malo Polje - Col

4.

725/7

Col

Cesta

JP 502661 Malo Polje - Col

5.

768/2

Col

Cesta

JP 502661 Malo Polje - Col

6.

467/6

Lokavec

Cesta

LC 001151 Cesta-Lokavec

7.

664/2

Ajdovščina

Cesta

JP 503181 Pešpot Trnje-Lavričev trg

8.

1185/6

Ajdovščina

Cesta

LZ 001262 Lavričeva cesta - Cesta IV
prekomorske

9.

1185/4

Ajdovščina

Cesta

LZ 001262 Lavričeva cesta - Cesta IV
prekomorske

10.

1412/15

Vipavski Križ

Cesta

LC 001111 V Koraku – Vipavski Križ

11.

379/3

Planina

Cesta

JP 502191 Pot Koboli

12.

915/4

Šmarje

Cesta

13.

62/11

Šturje

Cesta

14.

62/12

Šturje

Cesta

15.

1273/8

Stomaž

Cesta

LC 001091 Šmarje-Zavino-Spodnja
Branica
del ceste LK 001641 Ulica Vena Pilona
I
del ceste LK 001641 Ulica Vena Pilona
I
JP 501671 Hrib-Klemenčič

16.

799/2

Skrilje

Cesta

JP 501521 Bajči - Zdešče

17.

799/3

Skrilje

cesta

JP 501521 Bajči - Zdešče

18.

1070/176 Vipavski Križ

Pločnik

Del ceste LK 001751 Batič - Obvoznica

19.

1070/629 Vipavski Križ

pločnik

Del ceste LK 001751 Batič - Obvoznica

20.

299/30

Col

cesta

JP 502683 MIMO IGRIŠČA NA COLU II

21.

310/2

Col

cesta

JP 502683 MIMO IGRIŠČA NA COLU II

22.

310/4

Col

cesta

JP 502683 MIMO IGRIŠČA NA COLU II

23.

312/44

Col

cesta

JP 502682 VRH DRAG

24.

312/53

Col

cesta

JP 502683 MIMO IGRIŠČA NA COLU II

25.

1022/6

Col

cesta

JP 502681 MIMO IGRIŠČA NA COLU I

Tadej Beočanin, l. r.
župan

OBRAZLOŽITEV:
1. Pravna podlaga ravnanja (pravni temelj):
Pristojnost Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja glede zadeve izhaja iz 27. člena Statuta
Občine Ajdovščina (Ur. l. RS št. 44/2012, 85/2015, 8/2018 in 38/2018), v katerem je določeno,
da v okviru svojega delovnega področja, določenega s poslovnikom občinskega sveta, odobri
obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in
predloge. Zaznamba javnega dobra posredno vpliva tudi na področje urejanja prostora in
urbanizma, kar je delovno področje Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja, kot je
določeno v 64. členu Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Ur. l. RS št. 30/2015),
zato se zadeva predlaga naslovnemu odboru v mnenje.
Pravna podlaga za pridobitev statusa javnega dobra je določena v 245. členu Zakona o urejanju
prostora (Ur. l. RS, št. 61/2017, ZUreP-2), pri čemer pristojnost občinskega sveta v zvezi s tem
izhaja iz 1. in 2. odstavka 245. člena ZUreP-2 ter iz 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Ur. l. RS
št. 44/2012, 85/2015, 8/2018 in 38/2018).
2. Obrazložitev razlogov sklepa, ki se predlaga v sprejem Občinskemu svetu:
V skladu z 3. členom ZUreP-2 so grajeno javno dobro zemljišča, objekti in deli objektov,
namenjeni takšni splošni rabi, kot jo glede na namen njihove uporabe določa zakon ali predpis,
izdan na podlagi zakona. Grajeno javno dobro je državnega in lokalnega pomena. V skladu s
prvim odstavkom 3. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in
46/15 in 10/18) so javne ceste javno dobro. Kot izhaja iz 25. in 32. točke prvega odstavka 2.
člena Z-Ces-1 so občinske javne ceste javne poti (JP) in lokalne ceste (LC). Zbirna krajevna cesta
(LZ) in Krajevna cesta (LK) sta podkategoriji lokalne ceste.

Nepremičnine, ki so v predmetnem postopku pridobitve javnega dobra so v splošni rabi, saj v
naravi predstavljajo kategorizirano cesto (oz. njene dele). Glede na Z-Ces-1 so te ceste javno
dobro.
3. Mnenje Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja
Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja je k predlaganemu sklepu podal pozitivno
mnenje.
4. Grafični prikaz:
V ločenem dokumentu.

Tadej Beočanin, l. r.
župan

GRAFIČNA PRILOGA gradiva 711-67-2020-5

Parc. št. 140/26 in 574/2 k.o. Kovk

Parc. št. 725/2 in 725/7 k.o. Col

Parc. št. 768/2 k.o. Col

Parc. št. 467/6 k.o. Lokavec

Parc. št. 664/2 k.o. Ajdovščina

Parc. št. 1185/6 in 1185/4 k.o. Ajdovščina

Parc. št. 1412/15 k.o. Vipavski Križ

Parc. št. 379/3 k.o. Planina

Parc. št. 915/4 k.o. Šmarje

Parc. št. 62/11 in 62/12 k.o. Šturje

Parc. št. 1273/8 k.o. Stomaž

Parc. št. 799/2 in 799/3 k.o. Skrilje

Parc. št. 1070/176 in 1070/629 k.o. Vipavski Križ

Parc. št. 299/30, 310/2, 310/4, 312/44, 312/53 in 1022/6 vse k.o. Col

Številka: 711-0067/2020-6
Datum: 14. 9. 2020

Občinski svet Občine Ajdovščina

Zadeva: Sklep o pridobitvi statusa javno dobro več nepremičnin v k. o.: Col, Lokavec, Ajdovščina
in Brje.

Predlagatelj: Tadej Beočanin, župan Občine Ajdovščina

Gradivo pripravila: Tinkara Lampret Fakuč, Oddelek za prostor

Pristojno delovno telo: Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja

8. točka 15. seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina

Predlagam, da Občinski svet Občine Ajdovščina na 15. redni seji dne 24. 9. 2020 obravnava in
sprejme :
Na podlagi 245. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. l. št. 61/2017) in 16. člena Statuta Občine
Ajdovščina (Uradni list RS št. 44/2012, 85/2015, 8/2018 in 38/2018) je Občinski svet Občine
Ajdovščina na svoji 15. redni seji dne 24. 9. 2020 sprejel naslednji

SKLEP
1. Nepremičnine po priloženem seznamu pridobijo status javno dobro.
Zap.št.
1.

Parc. št.
1596/9

k.o.
Črniče

Vrsta javnega dobra
pot

2.

974/88

Col

pot

3.

974/90

Col

pot

4.

2466/2

Lokavec

pot

Opis/kategorizacija ceste
Nekategorizirana javna pot, zaselek
Tabor
Nekategorizirana javna pot, nad cesto
Kalce-Col
Nekategorizirana javna pot, nad cesto
Kalce-Col
Nekategorizirana javna pot

5.

2569/4

Lokavec

pot

Nekategorizirana javna pot

6.

1914/51

Ajdovščina

cesta

Nekategorizirana cesta, OC Mirce

7.

1914/52

Ajdovščina

cesta

Nekategorizirana cesta, OC Mirce

8.

1789/5

Ajdovščina

cesta

Nekategorizirana cesta, OC Mirce

9.

1824/9

Ajdovščina

cesta

Nekategorizirana cesta, OC Mirce

10.

1824/10

Ajdovščina

cesta

Nekategorizirana cesta, OC Mirce

11.

1789/11

Ajdovščina

cesta

Nekategorizirana cesta, OC Mirce

12.

157/5

Brje

cesta

Del gozdne ceste, odsek 018412 KazaliFurlani

13.

1129

Col

cesta

Nekategorizirana cesta, ki se navezuje
na JP 502681 Mimo igrišča na Colu 1

14.

1034/2

Col

cesta

Nekategorizirana cesta, ki se navezuje
na JP 502681 Mimo igrišča na Colu 1

15.

2466/2

Lokavec

cesta

Nekategorizirana cesta, ki se navezuje
na JP 501891 Paljk - Kovači
Tadej Beočanin, l. r.
župan

OBRAZLOŽITEV:
1. Pravna podlaga ravnanja (pravni temelj):
Pristojnost Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja glede zadeve izhaja iz 27. člena Statuta
Občine Ajdovščina (Ur. l. RS št. 44/2012, 85/2015, 8/2018 in 38/2018), v katerem je določeno,
da v okviru svojega delovnega področja, določenega s poslovnikom občinskega sveta, odobri
obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in
predloge. Zaznamba javnega dobra posredno vpliva tudi na področje urejanja prostora in
urbanizma, kar je delovno področje Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja, kot je
določeno v 64. členu Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Ur. l. RS št. 30/2015),
zato se zadeva predlaga naslovnemu odboru v mnenje.
Pravna podlaga za pridobitev statusa javnega dobra je določena v 245. členu Zakona o urejanju
prostora (Ur. l. RS, št. 61/2017, ZUreP-2), pri čemer pristojnost občinskega sveta v zvezi s tem
izhaja iz 1. in 2. odstavka 245. člena ZUreP-2 ter iz 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Ur. l. RS
št. 44/2012, 85/2015, 8/2018 in 38/2018).
2. Obrazložitev razlogov sklepa, ki se predlaga v sprejem Občinskemu svetu:
V skladu z 3. členom ZUreP-2 so grajeno javno dobro zemljišča, objekti in deli objektov,
namenjeni takšni splošni rabi, kot jo glede na namen njihove uporabe določa zakon ali predpis,
izdan na podlagi zakona. 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 in deli objektov, katerih uporaba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot so
cesta, ulica, pasaža, trg, tržnica, atrij, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, rekreacijska
površina in podobna površina. V skladu s prvim odstavkom 3. člena Zakona o cestah (Uradni
list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15 in 10/18) so javne ceste javno dobro.
Nepremičnine, ki so v predmetnem postopku pridobitve javnega dobra, so v splošni rabi, saj v
naravi predstavljajo nekategorizirano cesto oz. pot (oz. njene dele). Glede na Z-Ces-1 so te ceste
javno dobro.
3. Mnenje Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja
Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja je k predlaganemu sklepu podal pozitivno mnenje.
4. Grafični prikaz:
V ločenem dokumentu.
Tadej Beočanin, l. r.
župan

GRAFIČNA PRILOGA gradiva 711-67-2020-6:

Parc. št. 1596/9 k.o. Črniče

Parc. št. 974/88 in 974/90 k.o. Col

Parc. št. 2466/2 in 2569/4 k.o. Lokavec

Parc. št. 1914/51, 1914/52, 1789/5, 1789/11, 1824/9 in 1824/10 vse k.o. Ajdovščina

Parc. št. 157/5 k.o. Brje

Parc. št. 1129 in 1034/2 k.o. Col

Parc. št. 2466/2 k.o. Lokavec

