Številka: 711-4/2020-5
Datum: 20.1.2020
Obinski svet Obine Ajdovšina

Zadeva:
Zadeva Sklep o odvzemu javnega dobra v k. o. Ajdovšina
Predlagatelj:
Predlagatelj Tadej Beoanin, župan Obine Ajdovšina
Gradivo pripravil: Oddelek za okolje in prostor, Tinkara Lampret Faku
Pristojno delovno telo: Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja

8. toka 11. seje Obinskega sveta Obine Ajdovšina

Predlagam, da Obinski svet Obine Ajdovšina na 11. redni seji dne 30. 1. 2020
obravnava in sprejme sklep :

Na podlagi 247. in 245. lena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/2017, v
nadaljevanju: ZUreP-2) in 16. lena Statuta Obine Ajdovšina (Uradni list RS št.
44/2012, 44/2012, 85/2015, 8/2018 in 38/2018), je Obinski svet Obine Ajdovšina na
svoji 11. redni seji dne 30. 1. 2020 sprejel naslednji
Sklep
Nepremini parc. št. 1285/4 k. o. 2392 Ajdovšina se odvzame status javnega dobra.
Številka: 711-4/2020-5
Datum:
Tadej Beoanin, l. r.
župan

OBRAZLOŽITEV:
1. Pravna podlaga ravnanja (pravni temelj):
Pristojnost Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja glede zadeve izhaja iz 27.
lena Statuta Obine Ajdovšina (Uradni list RS, št. 44/2012, 85/2015, 8/2018 in 38/2018),
v katerem je doloeno, da v okviru svojega delovnega podroja, doloenega s
poslovnikom obinskega sveta, odobri obravnavajo zadeve iz pristojnosti obinskega
sveta in dajejo obinskemu svetu mnenja in predloge. Odvzem statusa javnega dobra
posredno vpliva tudi na podroje urejanja prostora in urbanizma, kar je delovno
podroje Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja, kot je doloeno v 64. lenu
Poslovnika Obinskega sveta Obine Ajdovšina (Uradni list RS, št. 30/2015), zato se
zadeva predlaga naslovnemu odboru v mnenje.
Pravna podlaga za odvzem statusa javnega dobra je doloena v 247. lenu Zakona o
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/2017, v nadaljevanju: ZUreP-2), pri emer
pristojnost obinskega sveta v zvezi s tem izhaja iz 247. in 245. lena ZUreP-2 ter iz 16.
lena Statuta Obine Ajdovšina (Uradni list RS, št. 44/2012, 85/2015, 8/2018 in 38/2018).
2. Obrazložitev razlogov sklepa,
sk lepa, ki se predlaga v sprejem obinskemu
obinskemu svetu:
Skladno s 3. lenom ZUreP-2 so grajeno javno dobro zemljiša, objekti in deli objektov,
namenjeni takšni splošni rabi, kot jo glede na namen njihove uporabe doloa zakon ali
predpis, izdan na podlagi zakona. Iz 247. lena ZUreP-2 izhaja, da status grajenega
javnega dobra preneha, e je zemljiše, objekt oziroma njegov del v celoti unien in ga
ni mogoe obnoviti in je zato onemogoena njegova splošna raba.

Odvzem javnega dobra je v konkretnem primeru utemeljen s sledeimi razlogi:
Nepreminina parc. št. 1285/4 je bila nekdaj namenjena dostopni poti oz. za javno
infrastrukturo. Z ureditvijo novih prometnih povezav na obmoju parcele je ta pot,
katere del je bila obravnavana parcela, uniena. Ta nepreminina tako ni ve v splošni
rabi, za splošno rabo, ki ji je nekdaj služila, je zagotovljen drug objekt. S tem je
izpolnjen pogoj 247. lena ZUreP-2 za odvzem javnega dobra, iz katerega izhaja, da
status grajenega javnega dobra preneha, e je zemljiše, objekt oziroma njegov del v
celoti unien in ga ni mogoe obnoviti in je zato onemogoena njegova splošna raba.
Krajevna skupnost Ajdovšina soglaša z odvzemom javnega dobra.
3. Mnenje Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja
Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja bo predlagani sklep obravnaval na svoji
10. redni seji dne 22.1.2020.
4. Grafina priloga

Oranžno oznaena parcela je parc. št. 1285/4 k.o. Ajdovšina. Javno dobro bi se ukinilo
na celotni nepreminini in odsvojila bi se površina severozahodno od rumeno
oznaene linije (po predhodni parcelaciji). Pri tem bi bili pozorni na to, da se ne proda
površina, ki bo potrebna, za ureditev kolesarske steze na tem obmoju (jugovzhodno
od rumene rte, to je v širini 3- metrskega pasu do roba parcele).

