Predlagatelj:
TADEJ BEOČANIN
ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA
Datum: 13. 9. 2019
OBČINSKI SVET

ZADEVA:

SKLEP O ODVZEMU
VRTOVIN

JAVNEGA

DOBRA

V

K.O.

GRADIVO PRIPRAVIL:
Oddelek za okolje in prostor, Vida Šuštar
PRISTOJNO DELOVNO TELO Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja
OBČINSKEGA SVETA:

1. Predlagam, da Občinski svet Občine Ajdovščina na 8. redni seji dne 26. 9. 2019 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, 85/2015, 8/2018 in
38/2018), je Občinski svet Občine Ajdovščina na svoji 8. redni seji dne 26. 9. 2019, sprejel naslednji
SKLEP
1. Nepremičninam parc. št. 2171/15, 2171/16 in 2171/17, vse k. o. 2383 Vrtovin, se odvzame javno
dobro.

ŽUPAN
Tadej Beočanin, l. r.
Številka: 7113-22/2019
Datum:

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:
Glede na obliko parcel, kot izhaja iz grafičnega dela katastra, so parcele št. 2171/15, 2171/16 in
2171/17, vse k.o. 2383 Vrtovin nekdaj predstavljale nekategorizirano pot. Z ogledom v naravi in na
podlagi pogovorov z mejaši, krajevno skupnostjo, je mogoče ugotoviti, da pa se parcele že dolgo ne
uporabljajo kot pot, saj o slednji ni več sledov, temveč so v zasebni rabi mejašev, ki jih koristijo za
kmetijske površine (vinograd oz. pašnik), v neposredni bližini pa obstojijo parcele, ki so namenjene
splošni rabi – dostopni poti.
Glede na to, da parcele po dejanski rabi niso v splošni rabi, oz so splošni rabi namenjene parcele južno
od obravnavanih parcel, 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
status grajenega javnega dobra lahko preneha, če se uredi zemljišče ali zgradi drug objekt z enakim
namenom splošne rabe, zaradi česar se status na prvotnem lahko odvzame.
Krajevna skupnost Vrtovin 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

Oranžno označena površina predstavlja parcele (od Z proti V):2171/15, 2171/16, 2171/17, vse k.o. Vrtovin

ŽUPAN
Tadej Beočanin, l. r.

Predlagatelj:
TADEJ BEOČANIN
ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA
Datum: 13. 9. 2019
OBČINSKI SVET

ZADEVA:

SKLEP O ODVZEMU JAVNEGA DOBRA V K. O.
USTJE

GRADIVO PRIPRAVIL:
Oddelek za okolje in prostor, Vida Šuštar
PRISTOJNO DELOVNO TELO Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja
OBČINSKEGA SVETA:

1. Predlagam, da Občinski svet Občine Ajdovščina na 8. redni seji dne 26. 9. 2019 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, 85/2015, 8/2018 in
38/2018), je Občinski svet Občine Ajdovščina na svoji 8. redni seji dne 26. 9. 2019, sprejel naslednji
SKLEP
1. Nepremičnini parc. št. 945/174 k.o. 2393 Ustje se odvzame javno dobro.

ŽUPAN
Tadej Beočanin, l. r.
Številka: 478-232/2011
Datum:

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:
Površina, na katero se nanaša predlagani sklep, je nastala s parcelacijo večje površine, pri čemer se je
oddvojila površina, ki je v zasebni rabi mejaša z zahodne strani. Glede na to, da po dejanski rabi ni v
splošni rabi, oz. je splošni rabi namenjena mejna parcela vzhodno od obravnavane parcele, 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. da status grajenega javnega dobra lahko preneha tudi, če se
uredi zemljišče ali zgradi drug objekt z enakim namenom splošne rabe, zaradi česar se status na
prvotnem lahko odvzame.
Krajevna skupnost Ustje 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

Parc. št. 945/174 k.o. Ustje

ŽUPAN
Tadej Beočanin, l. r.

Predlagatelj:
TADEJ BEOČANIN
ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA
Datum: 13. 9. 2019
OBČINSKI SVET

ZADEVA:

SKLEP O ODVZEMU JAVNEGA DOBRA V K. O.
AJDOVŠČINA IN K. O. VIPAVSKI KRIŽ

GRADIVO PRIPRAVIL:
Oddelek za okolje in prostor, Vida Šuštar
PRISTOJNO DELOVNO TELO Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja
OBČINSKEGA SVETA:

1. Predlagam, da Občinski svet Občine Ajdovščina na 8. redni seji dne 26. 9. 2019 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, 85/2015, 8/2018 in
38/2018), je Občinski svet Občine Ajdovščina na svoji 8. redni seji dne 26. 9. 2019, sprejel naslednji
SKLEP
1. Nepremičninam parc. št. 3717/20 k. o. 2391 Vipavski Križ in parc. št. 1904/68 ter parc. št. 1826/4
obe k. o. 2392 Ajdovščina, se odvzame javno dobro.

ŽUPAN
Tadej Beočanin, l. r.
Številka: 7113-6/2019
Datum:

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:
Nepremičnine so bile nekdaj namenjene dostopni poti oz. za javno infrastrukturo. Z izvedbo obvoznice
in ureditvijo novih prometnih povezav na območju obravnavanih parcel je ta pot, katere del so bile
obravnavane parcele, uničena. Te so postale del urejenega območja obrtne cone, in niso v splošni rabi,
za splošno rabo, ki so ji nekdaj služile, je zagotovljen drug objekt. S tem je izpolnjen pogoj 247. člena
ZUreP-2 za odvzem javnega dobra, da status grajenega javnega dobra lahko preneha, če se uredi
zemljišče ali zgradi drug objekt z enakim namenom splošne rabe, zaradi česar se status na prvotnem
lahko odvzame.
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

Grafični prikaz parcel 3717/20 k.o. 2391 Vipavski Križ, parc. št. 1904/68 in 1826/4 k.o. 2392 Ajdovščina

ŽUPAN
Tadej Beočanin, l. r.

Predlagatelj:
TADEJ BEOČANIN
ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA
Datum: 16. 9. 2019
OBČINSKI SVET
ZADEVA:

SKLEP O ODVZEMU STATUSA JAVNEGA DOBRA
V K. O. LOKAVEC

GRADIVO PRIPRAVIL:
Oddelek za okolje in prostor, Barbara Regulj
PRISTOJNO DELOVNO TELO Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja
OBČINSKEGA SVETA:

1. Predlagam, da Občinski svet Občine Ajdovščina na 8. redni seji dne 26. 9. 2019, obravnava in
sprejme:
Na podlagi 247. in 245. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/2017, v nadaljevanju:
ZUreP-2) 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 8. redni seji dne 26. 9. 2019, sprejel naslednji
SKLEP
1. Delu nepremične parc. št. 3007/8 k. o. 2381 Lokavec, se po predhodni parcelaciji odvzame status
javnega dobra.

ŽUPAN
Tadej Beočanin, l. r.
Številka: 478-115/2019
Datum:

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. Ukinitev
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 odvzem javnega dobra je določena v 247. členu Zakona o urejanju prostora (Ur. l.
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 in 8/2018).
2. Obrazložitev razlogov sklepa, ki se predlaga v sprejem občinskemu svetu:
Odvzem javnega dobra, kot izhaja iz predlaganega sklepa je utemeljena s sledečimi razlogi:
Površina, na katero se nanaša predlagani sklep, je del večje površine, pri čemer se namerava oddvojiti
površina, ki je v zasebni rabi mejaša. Glede na to, da del zemljišča po dejanski rabi ni v splošni rabi, oz.
je splošni rabi namenjen preostali del parcele, 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. da status
grajenega javnega dobra lahko preneha tudi, če se uredi zemljišče ali zgradi drug objekt z enakim
namenom splošne rabe, zaradi česar se status na prvotnem lahko odvzame.
Krajevna skupnost Lokavec 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 obravnavanih nepremičnin

Parc. št. 3007/8 k.o. Lokavec

ŽUPAN
Tadej Beočanin, l. r.

Predlagatelj:
TADEJ BEOČANIN
ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA
Datum: 16. 9. 2019
OBČINSKI SVET
ZADEVA:

SKLEP O ODVZEMU JAVNEGA DOBRA
V K. O. SELO

GRADIVO PRIPRAVIL:
Oddelek za okolje in prostor, Barbara Regulj
PRISTOJNO DELOVNO TELO Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja
OBČINSKEGA SVETA:

1. Predlagam, da Občinski svet Občine Ajdovščina na 8. redni seji dne 26. 9. 2019 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 8. redni seji dne 26. 9. 2019 sprejel naslednji
SKLEP
1. Nepremični parc. št. 1327/11 k.o. 2387 Selo, se odvzame status javnega dobra.

ŽUPAN
Tadej Beočanin, l. r.
Številka: 478-10/2018
Datum:

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 ter 38/2018).
2. Obrazložitev razlogov sklepa, ki se predlaga v sprejem občinskemu svetu:
Skladno s 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. Iz
247. člena ZUreP-2 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. Status
grajenega javnega dobra lahko preneha tudi, če se uredi zemljišče ali zgradi drug objekt z enakim
namenom splošne rabe, zaradi česar se status na prvotnem lahko odvzame.
Odvzem javnega dobra je v konkretnem primeru utemeljen s sledečimi razlogi:
Površina, na katero se nanaša predlagani sklep, je nastala s parcelacijo večje površine, pri čemer se je
oddvojila površina, ki je v zasebni rabi mejaša z severo-vzhodne strani. Glede na to, da po dejanski rabi
ni v splošni rabi, oz. je splošni rabi namenjena mejna parcela severo-zahodno in južno od obravnavane
parcele, 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. da status grajenega javnega dobra lahko
preneha tudi, če se uredi zemljišče ali zgradi drug objekt z enakim namenom splošne rabe, zaradi česar
se status na prvotnem lahko odvzame.
Krajevna skupnost Selo je k odvzemu javnega dobra in odsvojitvi nepremičnine podala pozitivno mnenje.
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 obravnavane nepremičnine

Župan
Tadej Beočanin, l. r.

Predlagatelj:
TADEJ BEOČANIN
ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA
Datum: 16. 9. 2019
OBČINSKI SVET
ZADEVA:

SKLEP O ODVZEMU STATUSA JAVNEGA DOBRA
V K.O. LOKAVEC

GRADIVO PRIPRAVIL:
Oddelek za okolje in prostor, Barbara Regulj
PRISTOJNO DELOVNO TELO Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja
OBČINSKEGA SVETA:

1. Predlagam, da Občinski svet Občine Ajdovščina na 8. redni seji dne 26. 9. 2019 obravnava in
sprejme:
Na podlagi 247. in 245. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/2017, v nadaljevanju:
ZUreP-2) 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 8. redni seji dne 26. 9. 2019, sprejel naslednji
SKLEP
1. Nepremični parc. št. 3024 k. o. 2381 Lokavec, se odvzame status javnega dobra.

ŽUPAN
Tadej Beočanin, l. r.
Številka: 478-119/2018
Datum:

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. Ukinitev
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 odvzem javnega dobra je določena v 247. členu Zakona o urejanju prostora (Ur. l.
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 in 8/2018).
2. Obrazložitev razlogov sklepa, ki se predlaga v sprejem občinskemu svetu:
Zemljišče na katerega se nanaša predlagani sklep, je dne 11. 3. 1993, na podlagi 14. člena Zakona o
Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Ur. l. RS št. 19/2010-UPB2 in 56/2010-v
nadaljevanju ZSKZ) postalo last Republike Slovenije. Zemljišče, ki je po namenski rabi kmetijsko
zemljišče se zato na podlagi zahteve Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov prenaša v last Republike
Slovenije s sklenitvijo pogodbe o prenosu kmetijskih zemljišč in gozdov.
Pri predmetni nepremičnini je vknjižena zaznamba javnega dobra v korist Občine Ajdovščina. Zaradi
prenosa lastninske pravice je potrebno parceli odvzeti status 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 obravnavanih nepremičnin

Parc. št. 3024 k.o. Lokavec

ŽUPAN
Tadej Beočanin, l. r.

Predlagatelj:
TADEJ BEOČANIN
ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA
Datum: 16. 9. 2019
OBČINSKI SVET
ZADEVA:

SKLEP O PRIDOBTVI JAVNEGA DOBRA,
RAZLIČNE K.O.

GRADIVO PRIPRAVIL:
Oddelek za okolje in prostor, Barbara Regulj
PRISTOJNO DELOVNO TELO Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja
OBČINSKEGA SVETA:
1. Predlagam, da Občinski svet Občine Ajdovščina na 6. redni seji dne 26. 9. 2019 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 8. redni seji dne 26. 9. 2019 sprejel naslednji
SKLEP
1. Nepremičnine po priloženem seznamu pridobijo javno dobro.
Zap.št.

Parc. št.

k.o.

Vrsta javnega dobra

Opis/kategorizacija ceste

1

1894/7

2396 Šmarje

Cesta

LC Šmarje-Zavino-odsek 001091

2

1919/2

2396 Šmarje

Cesta

LC Šmarje-Zavino-odsek 001091

3

1919/4

2396 Šmarje

Cesta

LC Šmarje-Zavino-odsek 001091

4

1945/6

2383 Vrtovin

Cesta

LC Čebuli kapelica odsek 001032

5

1946/4

2383 Vrtovin

Cesta

LC Čebuli kapelica odsek 001032

6

1947/2

2383 Vrtovin

Cesta

LC Čebuli kapelica odsek 001032

7

1948/2

2383 Vrtovin

Cesta

LC Čebuli kapelica odsek 001032

8

396/16

2392 Ajdovščina

Cesta

LZ Goriška cesta odsek 001321

ŽUPAN
Tadej Beočanin l.r.
Številka: 7113-24/2019
Datum:

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 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).
Nepremičnine, ki so v predmetnem postopku pridobitve javnega dobra so v splošni rabi, saj v naravi
predstavljajo kategorizirano cesto (oz. njene dele) in nekategorizirane poti. 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:

Parc. št. 1919/4, parc. št. 1919/2 in parc. št. 1894/7, vse k.o. 2396 Šmarje

Parc. št. 1945/6, parc. št. 1946/4, parc. št. 1947/2 in parc. št. 1948/2, vse k.o. 2383 Vrtovin

Parc. št. 396/16 k.o. 2392 Ajdovščina

Predlagatelj:
TADEJ BEOČANIN
ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA
Datum: 13. 9. 2019
OBČINSKI SVET
ZADEVA:

SKLEP O PRIDOBTVI JAVNEGA DOBRA, RAZLIČNE
K.O.

GRADIVO PRIPRAVIL:
Oddelek za okolje in prostor, Vida Šuštar
PRISTOJNO DELOVNO TELO Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja
OBČINSKEGA SVETA:
1. Predlagam, da Občinski svet Občine Ajdovščina na 8. redni seji dne 26. 9. 2019 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 8. redni seji dne 26. 9. 2019 sprejel naslednji
SKLEP
1. Nepremičnine po priloženem seznamu pridobijo javno dobro.
Zap.št.
Parcela
Katastrska občina
Vrsta
Opis/kategorizacija ceste
javnega
dobra,
rabe
1
745/4
2373 Col
Cesta
JP 502661 Malo Polje‐Col
2
745/6
2373 Col
Cesta
JP 502661 Malo Polje‐Col
3
302/5
2370 Dol‐Otlica
Cesta
JP 502891 »Angelska gora‐Ojsterca«
4
302/7
2370 Dol‐Otlica
Cesta
JP 502891 »Angelska gora‐Ojsterca«
5
304/2
2370 Dol‐Otlica
Cesta
JP 502891 »Angelska gora‐Ojsterca«
6
305/2
2370 Dol‐Otlica
Cesta
JP 502891 »Angelska gora‐Ojsterca«
7
306/3
2370 Dol‐Otlica
Cesta
JP 502891 »Angelska gora‐Ojsterca«
8
307/4
2370 Dol‐Otlica
Cesta
JP 502891 »Angelska gora‐Ojsterca«
9
307/7
2370 Dol‐Otlica
Cesta
JP 502891 »Angelska gora‐Ojsterca«
10
339/7
2370 Dol‐Otlica
cesta
JP 502891 »Angelska gora‐Ojsterca«
11
4267/2
2396 Šmarje
Cesta
LC 001 122 »Tevče‐Vrtovče«
12
4268/2
2396 Šmarje
cesta
LC 001 122 »Tevče‐Vrtovče«
13
413/7
2376 Višnje
cesta
Nekategorizirana cesta v Višnjah
14
993/2
2383 Vrtovin
cesta
LC 001 031 »Potoče‐Kamnje‐Vrtovin«
ŽUPAN
Tadej Beočanin, l. r.
Številka: 7113-25/2019
Datum:

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 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).
Nepremičnine, ki so v predmetnem postopku pridobitve javnega dobra so v splošni rabi, saj v naravi
predstavljajo kategorizirano cesto (oz. njene dele) in nekategorizirane poti. 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:

Parc. št. 745/4 in parc. št. 745/6 k.o. 2373 Col

Parc. št. 302/5, 302/7, 304/2, 305/2, 306/3, 307/4, 307/7, 339/7, vse k.o. 2370 Dol-Otlica

Parc. št. 4268/2 in parc. št. 4267/2, vse k.o. 2396 Šmarje

Parc. št. 416/3 k.o. 2376 Višnje

Parc.št. 993/2 k.o. 2383 Vrtovin

ŽUPAN
Tadej Beočanin, l. r.

