Obinski svet Obine Ajdovšina

Zadeva: Sklep o ukinitvi dela javne poti JP 501 621 »Meklavše«

Predlagatelj: Tadej Beoanin, župan Obine Ajdovšina
Gradivo pripravil: Jošt )ernigoj, Oddelek za prostor
Pristojno delovno telo:
telo Odbor za varstvo okolja in urejanje prostora

7. toka 12. redne seje Obinskega sveta Obine Ajdovšina

Predlagam, da Obinski svet Obine Ajdovšina na 12. redni seji dne 5. 3. 2020
obravnava in sprejme Sklep o ukinitvi dela javne poti JP 501 621 »Meklavše«.
Na podlagi 39. in 95. lena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 –
odl. US, 46/15 in 10/18), Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS,
št. 49/97, 113/09 in 109/10 – ZCes-1), 5. lena Odloka o obinskih cestah v Obini
Ajdovšina (Ur.l.RS, št. 106/12, 9/16 in 27/17) in na podlagi 16. lena Statuta Obine
Ajdovšina (Uradni list RS št. 44/12, 85/15, 8/18, 38/18), je Obinski svet Obine
Ajdovšina na ____________ redni seji sprejel
SKLEP
O UKINITVI DELA JAVNE POTI JP 501 621 »MEKLAVŠE«

1. len
S tem sklepom se ukine del javne poti JP 501 621 »Meklavše«, ki poteka po parc. št.
1534 in 1584/11 obe k. o. Vipavski Križ.
2. len
Ukinitev javne poti iz 1. lena tega sklepa se upošteva pri pripravi prvih sprememb
Odloka o kategorizaciji obinskih cest v obini Ajdovšina.
3. len
Ta sklep prine veljati s sprejetjem na obinskem svetu.

Številka: 371-19/2012
Datum:
Tadej Beoanin,
Beoanin, l. r.
župan
Obrazložitev:
1. Pravni temelj in ocena stanja:
- 39. in 95. lena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl.
US, 46/15 in 10/18)- 6. len uredbe Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR),
- 4. len Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS,
št. 49/97, 113/09 in 109/10 – ZCes-1)
- 16. len Statuta Obine Ajdovšina (Uradni list RS, št. 44/2012, 85/2015) – doloa
pristojnosti Obinskega sveta Obine Ajdovšina,
- 5. lena Odloka o obinskih cestah v Obini Ajdovšina (Ur.l.RS, št. 106/12, 9/16 in
27/17)
Zakon o cestah v 39. lenu doloa delitev in kategorizacijo javnih cest, tako državnih
kot obinskih, medtem ko 95. len doloa da je upravljalec obinskih cest obinska

uprava. V Uredbi o merilih za kategorizacijo pa so doloena merila, po katerih se lahko
kategorizira obinska cesta.
5. len Odloka o obinskih cestah v Obini Ajdovšina doloa, da spremembo
kategorizacije obinskih cest lahko predlaga obinska uprava, krajevne skupnosti ter
zainteresirane pravne in fizine osebe.
2. Razlogi za sprejem
sprej em ter cilji:
Javna pot JP 501 621 »Meklavše« se nahaja na JV delu naselja Cesta in ima dolžino 196
m. Javna pot ne poteka v celoti po zemljišu javno dobro ali v lasti Obine Ajdovšina.
Del poti v dolžini 100 m poteka po parcelnih številkah 1534 in 1584/11 obe k.o. Vipavski
Križ, ki sta v lasti dveh fizinih oseb. Za parc. št. 1584/11 k.o. Vipavski Križ je lastnik
podal pobudo, da se izvzame iz kategorizacije. Ob obravnavi pobude je bilo
ugotovljeno, da je sosednje zemljiše s parc. št. 1534 prav tako v zasebni lasti.
Obina Ajdovšina je pobudo lastnika parc. št. 1584/11 predstavila lastniku parc. št.
1534, ki se s spremembo kategorizacije strinja in je prav tako izkazal interes, da se javna
pot v delu, ki poteka po njegovem zemljišu, ukine.
Z ukinitvijo dela javne poti, kot izhaja iz predlaganega sklepa, se ohrani dostop vsem
nepremininam, ki lahko sedaj dostopajo preko javne poti JP 501 621 »Meklavše«.
Na delu javne poti, ki se ukinja, se nahajata dve stanovanjski hiši (Cesta 42 in Cesta 40),
ki bosta po spremembi kategorizacije dostopni vsaka s svoje strani (Cesta 42 z zahoda,
Cesta 40 z vzhoda), ne pa ve krožno.
KS Cesta je bila dne 17. 2. 2020 zaprošena za izdajo mnenja k predlaganemu sklepu.

Slika 1: Predlog izloitve dela javne poti JP 501 621

3. Ocena finannih in drugih posledic sprejema dispozicije pozidave:
Sprejem Sklepa o ukinitvi dela javne poti JP 501 621 »Meklavše« nima finannih
posledic za obinski proraun.
Pripravil: Jošt )ernigoj
Tadej Beoanin, l. r.
župan

