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ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE TREBNJE 

NASLOV GRADIVA: 

 

Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele 
k.o. Sela pri Šumberku 

 

Gradivo pripravil: 

 Oddelek za splošne zadeve 

 Vanda Zadnik, univ. dipl. prav. 

 višja svetovalka I   

 

Pristojno delovno 

telo: 
------  

Gradivo predlaga: Alojzij Kastelic, župan Občine Trebnje 

Poročevalec: 

Uradniški naziv: 
-------  

 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 
I. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobijo     

zemljišča: 384/59, 387/15, 387/14, 387/16, 387/17, 387/20, 407/11, 
384/73, 400/20, 384/69, 398/3, 387/23, 387/25 in 384/76, vse k.o. 1433 
Sela pri Šumberku. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra lokalnega 
pomena se v predlagani obliki in vsebini sprejme. 

 

 

                   Alojzij KASTELIC, l. r. 

                              ŽUPAN 

 

 

 

         

Priloge: 

- predlog z obrazložitvijo, predlog sklepa o pridobitvi, skice  
 

 

Številka: 7113-21/2012-36 

Datum: 10. 11. 2020   

 

OBČINSKI SVET 

OBČINE TREBNJE 

http://www.trebnje.si/
mailto:obcina.trebnje@trebnje.si
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Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Sela pri 
Šumberku 

 

Pravna podlaga  za odločanje: 

 

245. člen Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS št. 61/17, v nadaljevanju: ZUreP-2) 

določa, da se status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobi z ugotovitveno 

odločbo, ki jo na podlagi sklepa občinskega sveta po uradni dolžnosti izda občinska 

uprava.  

 

 

Obrazložitev: 

 

7. točka prvega odstavka 3. člena  ZUreP-2 določa, da 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. 

Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 - odl. US, 46/15 in 10/18) v 3. 
členu določa, da so javne ceste javno dobro in so izven pravnega prometa.  

Zemljišča, za katera se ureja status grajenega javnega dobra, so del kategorizirane 

občinske ceste odsek LC 426101 (Vel. Dole-Zagradec), del JP 925621 (Log-D, 

G.Podš.-Sela.Š), delno pa gre za nekategorizirano dostopno pot in izpolnjujejo 

pogoje za gospodarsko javno infrastrukturo lokalnega pomena. 

Podatki o zemljiščih, za katera se ureja status grajenega javnega dobra: 

 

k.o. parc. št. Izmera v m2 kategorizacija 

1433 Sela pri 

Šumberku 

384/59 30 LC 426101 (Vel. Dole-Zagradec) 

387/15 1 

387/14 387 

387/16 9 

387/17 2 

387/20 22 

407/11 40 JP 925621 (Log-D, G.Podš.-

Sela.Š) 

384/73 92 Nekategorizirana dostopna pot do 

gradu Šumberk 
400/20 585 

384/69 13 

398/3 305 

387/23 41 

387/25 6 
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 384/76 149  

Skupaj  1682  

 

Lastništvo na zemljiščih je bilo pridobljeno na podlagi pogodbe o uskladitvi 

zemljiškoknjižnega stanja nepremičnine. 



Občinski svet Občine Trebnje je na podlagi 245. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list 
RS, št. 61/17, ZUreP-2)  na ______ seji dne __________ sprejel 
 
  
 

S K L E P 
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 

 
 

I. 
 

Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobijo: 

• katastrska občina 1433 SELA PRI ŠUMBERKU parcela 384/59 (ID 6157336) 

• katastrska občina 1433 SELA PRI ŠUMBERKU parcela 387/15 (ID 6157346) 

• katastrska občina 1433 SELA PRI ŠUMBERKU parcela 387/14 (ID 6157345) 

• katastrska občina 1433 SELA PRI ŠUMBERKU parcela 387/16 (ID 6157347) 

• katastrska občina 1433 SELA PRI ŠUMBERKU parcela 387/17 (ID 6157348) 

• katastrska občina 1433 SELA PRI ŠUMBERKU parcela 387/20 (ID 6157324) 

• katastrska občina 1433 SELA PRI ŠUMBERKU parcela 407/11 (ID 6081921) 

• katastrska občina 1433 SELA PRI ŠUMBERKU parcela 384/73 (ID 6363572) 

• katastrska občina 1433 SELA PRI ŠUMBERKU parcela 400/20 (ID 6363551) 

• katastrska občina 1433 SELA PRI ŠUMBERKU parcela 384/69 (ID 6363575) 

• katastrska občina 1433 SELA PRI ŠUMBERKU parcela 398/3 (ID 6363545) 

• katastrska občina 1433 SELA PRI ŠUMBERKU parcela 387/23 (ID 6363559) 

• katastrska občina 1433 SELA PRI ŠUMBERKU parcela 387/25 (ID 6363555) 

• katastrska občina 1433 SELA PRI ŠUMBERKU parcela 384/76 (ID 6363522) 
II. 
 

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na seji Občinskega sveta Občine Trebnje. 
 
Številka: 7113-21/2012 
 
Trebnje,  

     
          
 
         Alojzij Kastelic 
              ŽUPAN  
     OBČINE TREBNJE 

 

 

 



http://www.geoprostor.net/piso; čas izpisa: 10. november 2020 10:32:42; uporabnik: vanda.zadnik@trebnje.si
Numerično merilo je veljavno, če znaša dolžina referenčne linije 10 cm. Grafično merilo je veljavno v vsakem primeru.
© PISO - OBČINA TREBNJE

OBČINA TREBNJE - PROSTORSKI INFORMACIJSKI SISTEM - geografski prikaz

Infrastruktura (vir Občina) > Cestno omrežje (BCP)

LEGENDA:

Ceste

DRŽAVNE CESTE

AC - avtocesta

HC - hitra cesta

G1, G2, R1, R2, R3, RT

OBČINSKE CESTE

LZ - lokalne zbirne ceste

LK - lokalne krajevne ceste

LC - lokalne ceste

JP - javne poti

KJ - javne poti za kolesarje

LG - glavne mestne ceste

KAT-

ODSEK

oznaka

Oznake cest

KAT-

ODSEK

oznaka

Gozdne ceste

Gozdne ceste

Katastrske občine

Parcele

št.

Parcele ZKP Urejene meje

 

0 5 m
merilo 1: 177

0 10 cm
referenčna linija

OZNAČENA PARCELA: katastrska občina: 1433-SELA PRI ŠUMBERKU, parcela: 384/59

stran 1 od 1



http://www.geoprostor.net/piso; čas izpisa: 10. november 2020 10:33:45; uporabnik: vanda.zadnik@trebnje.si
Numerično merilo je veljavno, če znaša dolžina referenčne linije 10 cm. Grafično merilo je veljavno v vsakem primeru.
© PISO - OBČINA TREBNJE

OBČINA TREBNJE - PROSTORSKI INFORMACIJSKI SISTEM - geografski prikaz

Infrastruktura (vir Občina) > Cestno omrežje (BCP)

LEGENDA:

Ceste

DRŽAVNE CESTE

AC - avtocesta

HC - hitra cesta

G1, G2, R1, R2, R3, RT

OBČINSKE CESTE

LZ - lokalne zbirne ceste

LK - lokalne krajevne ceste

LC - lokalne ceste

JP - javne poti

KJ - javne poti za kolesarje

LG - glavne mestne ceste

KAT-

ODSEK

oznaka

Oznake cest

KAT-

ODSEK

oznaka

Gozdne ceste

Gozdne ceste

Katastrske občine

Parcele

št.

Parcele ZKP Urejene meje

 

0 5 m
merilo 1: 177

0 10 cm
referenčna linija

OZNAČENA PARCELA: katastrska občina: 1433-SELA PRI ŠUMBERKU, parcela: 387/15

stran 1 od 1



http://www.geoprostor.net/piso; čas izpisa: 10. november 2020 10:34:33; uporabnik: vanda.zadnik@trebnje.si
Numerično merilo je veljavno, če znaša dolžina referenčne linije 10 cm. Grafično merilo je veljavno v vsakem primeru.
© PISO - OBČINA TREBNJE

OBČINA TREBNJE - PROSTORSKI INFORMACIJSKI SISTEM - geografski prikaz

Infrastruktura (vir Občina) > Cestno omrežje (BCP)

LEGENDA:

Ceste

DRŽAVNE CESTE

AC - avtocesta

HC - hitra cesta

G1, G2, R1, R2, R3, RT

OBČINSKE CESTE

LZ - lokalne zbirne ceste

LK - lokalne krajevne ceste

LC - lokalne ceste

JP - javne poti

KJ - javne poti za kolesarje

LG - glavne mestne ceste

KAT-

ODSEK

oznaka

Oznake cest

KAT-

ODSEK

oznaka

Gozdne ceste

Gozdne ceste

Katastrske občine

Parcele

št.

Parcele ZKP Urejene meje

 

0 50 m
merilo 1: 945

0 10 cm
referenčna linija

OZNAČENA PARCELA: katastrska občina: 1433-SELA PRI ŠUMBERKU, parcela: 387/14

stran 1 od 1



http://www.geoprostor.net/piso; čas izpisa: 10. november 2020 10:35:05; uporabnik: vanda.zadnik@trebnje.si
Numerično merilo je veljavno, če znaša dolžina referenčne linije 10 cm. Grafično merilo je veljavno v vsakem primeru.
© PISO - OBČINA TREBNJE

OBČINA TREBNJE - PROSTORSKI INFORMACIJSKI SISTEM - geografski prikaz

Infrastruktura (vir Občina) > Cestno omrežje (BCP)

LEGENDA:

Ceste

DRŽAVNE CESTE

AC - avtocesta

HC - hitra cesta

G1, G2, R1, R2, R3, RT

OBČINSKE CESTE

LZ - lokalne zbirne ceste

LK - lokalne krajevne ceste

LC - lokalne ceste

JP - javne poti

KJ - javne poti za kolesarje

LG - glavne mestne ceste

KAT-

ODSEK

oznaka

Oznake cest

KAT-

ODSEK

oznaka

Gozdne ceste

Gozdne ceste

Katastrske občine

Parcele

št.

Parcele ZKP Urejene meje

 

0 50 m
merilo 1: 945

0 10 cm
referenčna linija

OZNAČENA PARCELA: katastrska občina: 1433-SELA PRI ŠUMBERKU, parcela: 387/16

stran 1 od 1



http://www.geoprostor.net/piso; čas izpisa: 10. november 2020 10:36:05; uporabnik: vanda.zadnik@trebnje.si
Numerično merilo je veljavno, če znaša dolžina referenčne linije 10 cm. Grafično merilo je veljavno v vsakem primeru.
© PISO - OBČINA TREBNJE

OBČINA TREBNJE - PROSTORSKI INFORMACIJSKI SISTEM - geografski prikaz

Infrastruktura (vir Občina) > Cestno omrežje (BCP)

LEGENDA:

Ceste

DRŽAVNE CESTE

AC - avtocesta

HC - hitra cesta

G1, G2, R1, R2, R3, RT

OBČINSKE CESTE

LZ - lokalne zbirne ceste

LK - lokalne krajevne ceste

LC - lokalne ceste

JP - javne poti

KJ - javne poti za kolesarje

LG - glavne mestne ceste

KAT-

ODSEK

oznaka

Oznake cest

KAT-

ODSEK

oznaka

Gozdne ceste

Gozdne ceste

Katastrske občine

Parcele

št.

Parcele ZKP Urejene meje

 

0 5 m
merilo 1: 103

0 10 cm
referenčna linija

OZNAČENA PARCELA: katastrska občina: 1433-SELA PRI ŠUMBERKU, parcela: 387/17

stran 1 od 1



http://www.geoprostor.net/piso; čas izpisa: 10. november 2020 10:36:55; uporabnik: vanda.zadnik@trebnje.si
Numerično merilo je veljavno, če znaša dolžina referenčne linije 10 cm. Grafično merilo je veljavno v vsakem primeru.
© PISO - OBČINA TREBNJE

OBČINA TREBNJE - PROSTORSKI INFORMACIJSKI SISTEM - geografski prikaz

Infrastruktura (vir Občina) > Cestno omrežje (BCP)

LEGENDA:

Ceste

DRŽAVNE CESTE

AC - avtocesta

HC - hitra cesta

G1, G2, R1, R2, R3, RT

OBČINSKE CESTE

LZ - lokalne zbirne ceste

LK - lokalne krajevne ceste

LC - lokalne ceste

JP - javne poti

KJ - javne poti za kolesarje

LG - glavne mestne ceste

KAT-

ODSEK

oznaka

Oznake cest

KAT-

ODSEK

oznaka

Gozdne ceste

Gozdne ceste

Katastrske občine

Parcele

št.

Parcele ZKP Urejene meje

 

0 10 m
merilo 1: 280

0 10 cm
referenčna linija

OZNAČENA PARCELA: katastrska občina: 1433-SELA PRI ŠUMBERKU, parcela: 387/20

stran 1 od 1



http://www.geoprostor.net/piso; čas izpisa: 10. november 2020 10:38:12; uporabnik: vanda.zadnik@trebnje.si
Numerično merilo je veljavno, če znaša dolžina referenčne linije 10 cm. Grafično merilo je veljavno v vsakem primeru.
© PISO - OBČINA TREBNJE

OBČINA TREBNJE - PROSTORSKI INFORMACIJSKI SISTEM - geografski prikaz

Infrastruktura (vir Občina) > Cestno omrežje (BCP)

LEGENDA:

Ceste

DRŽAVNE CESTE

AC - avtocesta

HC - hitra cesta

G1, G2, R1, R2, R3, RT

OBČINSKE CESTE

LZ - lokalne zbirne ceste

LK - lokalne krajevne ceste

LC - lokalne ceste

JP - javne poti

KJ - javne poti za kolesarje

LG - glavne mestne ceste

KAT-

ODSEK

oznaka

Oznake cest

KAT-

ODSEK

oznaka

Gozdne ceste

Gozdne ceste

Katastrske občine

Parcele

št.

Parcele ZKP Urejene meje

 

0 10 m
merilo 1: 288

0 10 cm
referenčna linija

OZNAČENA PARCELA: katastrska občina: 1433-SELA PRI ŠUMBERKU, parcela: 407/11

stran 1 od 1



http://www.geoprostor.net/piso; čas izpisa: 10. november 2020 10:38:58; uporabnik: vanda.zadnik@trebnje.si
Numerično merilo je veljavno, če znaša dolžina referenčne linije 10 cm. Grafično merilo je veljavno v vsakem primeru.
© PISO - OBČINA TREBNJE

OBČINA TREBNJE - PROSTORSKI INFORMACIJSKI SISTEM - geografski prikaz

Infrastruktura (vir Občina) > Cestno omrežje (BCP)

LEGENDA:

Ceste

DRŽAVNE CESTE

AC - avtocesta

HC - hitra cesta

G1, G2, R1, R2, R3, RT

OBČINSKE CESTE

LZ - lokalne zbirne ceste

LK - lokalne krajevne ceste

LC - lokalne ceste

JP - javne poti

KJ - javne poti za kolesarje

LG - glavne mestne ceste

KAT-

ODSEK

oznaka

Oznake cest

KAT-

ODSEK

oznaka

Gozdne ceste

Gozdne ceste

Katastrske občine

Parcele

št.

Parcele ZKP Urejene meje

 

0 10 m
merilo 1: 288

0 10 cm
referenčna linija

OZNAČENA PARCELA: katastrska občina: 1433-SELA PRI ŠUMBERKU, parcela: 384/73

stran 1 od 1



http://www.geoprostor.net/piso; čas izpisa: 10. november 2020 10:39:39; uporabnik: vanda.zadnik@trebnje.si
Numerično merilo je veljavno, če znaša dolžina referenčne linije 10 cm. Grafično merilo je veljavno v vsakem primeru.
© PISO - OBČINA TREBNJE

OBČINA TREBNJE - PROSTORSKI INFORMACIJSKI SISTEM - geografski prikaz

Infrastruktura (vir Občina) > Cestno omrežje (BCP)

LEGENDA:

Ceste

DRŽAVNE CESTE

AC - avtocesta

HC - hitra cesta

G1, G2, R1, R2, R3, RT

OBČINSKE CESTE

LZ - lokalne zbirne ceste

LK - lokalne krajevne ceste

LC - lokalne ceste

JP - javne poti

KJ - javne poti za kolesarje

LG - glavne mestne ceste

KAT-

ODSEK

oznaka

Oznake cest

KAT-

ODSEK

oznaka

Gozdne ceste

Gozdne ceste

Katastrske občine

Parcele

št.

Parcele ZKP Urejene meje

 

0 100 m
merilo 1: 1890

0 10 cm
referenčna linija

OZNAČENA PARCELA: katastrska občina: 1433-SELA PRI ŠUMBERKU, parcela: 400/20

stran 1 od 1



http://www.geoprostor.net/piso; čas izpisa: 10. november 2020 10:40:16; uporabnik: vanda.zadnik@trebnje.si
Numerično merilo je veljavno, če znaša dolžina referenčne linije 10 cm. Grafično merilo je veljavno v vsakem primeru.
© PISO - OBČINA TREBNJE

OBČINA TREBNJE - PROSTORSKI INFORMACIJSKI SISTEM - geografski prikaz

Infrastruktura (vir Občina) > Cestno omrežje (BCP)

LEGENDA:

Ceste

DRŽAVNE CESTE

AC - avtocesta

HC - hitra cesta

G1, G2, R1, R2, R3, RT

OBČINSKE CESTE

LZ - lokalne zbirne ceste

LK - lokalne krajevne ceste

LC - lokalne ceste

JP - javne poti

KJ - javne poti za kolesarje

LG - glavne mestne ceste

KAT-

ODSEK

oznaka

Oznake cest

KAT-

ODSEK

oznaka

Gozdne ceste

Gozdne ceste

Katastrske občine

Parcele

št.

Parcele ZKP Urejene meje

 

0 20 m
merilo 1: 473

0 10 cm
referenčna linija

OZNAČENA PARCELA: katastrska občina: 1433-SELA PRI ŠUMBERKU, parcela: 384/69

stran 1 od 1



http://www.geoprostor.net/piso; čas izpisa: 10. november 2020 10:40:51; uporabnik: vanda.zadnik@trebnje.si
Numerično merilo je veljavno, če znaša dolžina referenčne linije 10 cm. Grafično merilo je veljavno v vsakem primeru.
© PISO - OBČINA TREBNJE

OBČINA TREBNJE - PROSTORSKI INFORMACIJSKI SISTEM - geografski prikaz

Infrastruktura (vir Občina) > Cestno omrežje (BCP)

LEGENDA:

Ceste

DRŽAVNE CESTE

AC - avtocesta

HC - hitra cesta

G1, G2, R1, R2, R3, RT

OBČINSKE CESTE

LZ - lokalne zbirne ceste

LK - lokalne krajevne ceste

LC - lokalne ceste

JP - javne poti

KJ - javne poti za kolesarje

LG - glavne mestne ceste

KAT-

ODSEK

oznaka

Oznake cest

KAT-

ODSEK

oznaka

Gozdne ceste

Gozdne ceste

Katastrske občine

Parcele

št.

Parcele ZKP Urejene meje

 

0 20 m
merilo 1: 473

0 10 cm
referenčna linija

OZNAČENA PARCELA: katastrska občina: 1433-SELA PRI ŠUMBERKU, parcela: 398/3

stran 1 od 1



http://www.geoprostor.net/piso; čas izpisa: 10. november 2020 10:41:35; uporabnik: vanda.zadnik@trebnje.si
Numerično merilo je veljavno, če znaša dolžina referenčne linije 10 cm. Grafično merilo je veljavno v vsakem primeru.
© PISO - OBČINA TREBNJE

OBČINA TREBNJE - PROSTORSKI INFORMACIJSKI SISTEM - geografski prikaz

Infrastruktura (vir Občina) > Cestno omrežje (BCP)

LEGENDA:

Ceste

DRŽAVNE CESTE

AC - avtocesta

HC - hitra cesta

G1, G2, R1, R2, R3, RT

OBČINSKE CESTE

LZ - lokalne zbirne ceste

LK - lokalne krajevne ceste

LC - lokalne ceste

JP - javne poti

KJ - javne poti za kolesarje

LG - glavne mestne ceste

KAT-

ODSEK

oznaka

Oznake cest

KAT-

ODSEK

oznaka

Gozdne ceste

Gozdne ceste

Katastrske občine

Parcele

št.

Parcele ZKP Urejene meje

 

0 20 m
merilo 1: 473

0 10 cm
referenčna linija

OZNAČENA PARCELA: katastrska občina: 1433-SELA PRI ŠUMBERKU, parcela: 387/23

stran 1 od 1



http://www.geoprostor.net/piso; čas izpisa: 10. november 2020 10:42:08; uporabnik: vanda.zadnik@trebnje.si
Numerično merilo je veljavno, če znaša dolžina referenčne linije 10 cm. Grafično merilo je veljavno v vsakem primeru.
© PISO - OBČINA TREBNJE

OBČINA TREBNJE - PROSTORSKI INFORMACIJSKI SISTEM - geografski prikaz

Infrastruktura (vir Občina) > Cestno omrežje (BCP)

LEGENDA:

Ceste

DRŽAVNE CESTE

AC - avtocesta

HC - hitra cesta

G1, G2, R1, R2, R3, RT

OBČINSKE CESTE

LZ - lokalne zbirne ceste

LK - lokalne krajevne ceste

LC - lokalne ceste

JP - javne poti

KJ - javne poti za kolesarje

LG - glavne mestne ceste

KAT-

ODSEK

oznaka

Oznake cest

KAT-

ODSEK

oznaka

Gozdne ceste

Gozdne ceste

Katastrske občine

Parcele

št.

Parcele ZKP Urejene meje

 

0 20 m
merilo 1: 473

0 10 cm
referenčna linija

OZNAČENA PARCELA: katastrska občina: 1433-SELA PRI ŠUMBERKU, parcela: 387/25

stran 1 od 1



http://www.geoprostor.net/piso; čas izpisa: 10. november 2020 10:42:46; uporabnik: vanda.zadnik@trebnje.si
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Infrastruktura (vir Občina) > Cestno omrežje (BCP)

LEGENDA:

Ceste

DRŽAVNE CESTE

AC - avtocesta

HC - hitra cesta

G1, G2, R1, R2, R3, RT

OBČINSKE CESTE

LZ - lokalne zbirne ceste

LK - lokalne krajevne ceste

LC - lokalne ceste

JP - javne poti

KJ - javne poti za kolesarje

LG - glavne mestne ceste

KAT-

ODSEK

oznaka

Oznake cest

KAT-

ODSEK

oznaka

Gozdne ceste

Gozdne ceste

Katastrske občine

Parcele

št.

Parcele ZKP Urejene meje

 

0 20 m
merilo 1: 473

0 10 cm
referenčna linija

OZNAČENA PARCELA: katastrska občina: 1433-SELA PRI ŠUMBERKU, parcela: 384/76

stran 1 od 1



 

OBČINA TREBNJE 
ŽUPAN 
 

www.trebnje.si 

E: obcina.trebnje@trebnje.si 

Goliev trg 5, 8210 TREBNJE 

T: 07 348 11 00 
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ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE TREBNJE 

NASLOV GRADIVA: 

 

Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcelo 
912/6 k.o. Mali Videm 

 

Gradivo pripravil: 

 Oddelek za splošne zadeve 

 Vanda Zadnik, univ. dipl. prav. 

 višja svetovalka I   

 

Pristojno delovno 

telo: 
-----  

Gradivo predlaga: Alojzij Kastelic, župan Občine Trebnje 

Poročevalec: 

Uradniški naziv: 
------  

 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 
I. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobi     

zemljišče: 912/6 k.o. 1405 Mali Videm. Sklep o pridobitvi statusa 
javnega dobra lokalnega pomena se v predlagani obliki in vsebini 
sprejme. 

 

 

                   Alojzij KASTELIC, l. r. 

                              ŽUPAN 

 

 

 

         

Priloge: 

- predlog z obrazložitvijo, predlog sklepa o pridobitvi, skice  
 

 

Številka: 7113-42/2017-10 

Datum: 10. 11. 2020   

 

OBČINSKI SVET 

OBČINE TREBNJE 

http://www.trebnje.si/
mailto:obcina.trebnje@trebnje.si
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Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcelo 912/6 k.o. Mali 
Videm 

 

Pravna podlaga  za odločanje: 

 

245. člen Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS št. 61/17, v nadaljevanju: ZUreP-2) 

določa, da se status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobi z ugotovitveno 

odločbo, ki jo na podlagi sklepa občinskega sveta po uradni dolžnosti izda občinska 

uprava.  

 

 

Obrazložitev: 

 

7. točka prvega odstavka 3. člena  ZUreP-2 določa, da 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. 

Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 - odl. US, 46/15 in 10/18) v 3. 
členu določa, da so javne ceste javno dobro in so izven pravnega prometa.  

Zemljišče, za katero se ureja status grajenega javnega dobra, je del kategorizirane 

občinske ceste odsek JP 927088 (Krtina-Kuk.-Šentlovrenc) in izpolnjuje pogoje za 

gospodarsko javno infrastrukturo lokalnega pomena. 

Podatki o zemljišču, za katerega se ureja status grajenega javnega dobra: 

 

k.o. parc. št. Izmera v m2 kategorizacija 

1405 Mali Videm 912/6 

 

32 JP 927088 (Krtina-Kuk.-

Šentlovrenc) 

Skupaj 32  

 

Lastništvo na zemljiščih je bilo pridobljeno na podlagi pogodbe o uskladitvi 

zemljiškoknjižnega stanja nepremičnine. 



Občinski svet Občine Trebnje je na podlagi 245. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list 
RS, št. 61/17, ZUreP-2)  na ______ seji dne __________ sprejel 
 
  
 

S K L E P 
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 

 
 

I. 
 

Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobi: 

• katastrska občina 1405 MALI VIDEM parcela 912/6 (ID 6683513). 
  

II. 
 

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na seji Občinskega sveta Občine Trebnje. 
 
Številka: 7113-42/2017 
 
Trebnje,  

     
          
 
         Alojzij Kastelic 
              ŽUPAN  
     OBČINE TREBNJE 
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Infrastruktura (vir Občina) > Cestno omrežje (BCP)

LEGENDA:

Ceste

DRŽAVNE CESTE

AC - avtocesta

HC - hitra cesta

G1, G2, R1, R2, R3, RT

OBČINSKE CESTE

LZ - lokalne zbirne ceste

LK - lokalne krajevne ceste

LC - lokalne ceste

JP - javne poti

KJ - javne poti za kolesarje

LG - glavne mestne ceste

KAT-

ODSEK

oznaka

Oznake cest

KAT-

ODSEK

oznaka

Gozdne ceste

Gozdne ceste

Katastrske občine

Parcele

št.

Parcele ZKP Urejene meje

 

0 10 m
merilo 1: 306

0 10 cm
referenčna linija

OZNAČENA PARCELA: katastrska občina: 1405-MALI VIDEM, parcela: 912/6

stran 1 od 1



 

OBČINA TREBNJE 
ŽUPAN 
 

www.trebnje.si 

E: obcina.trebnje@trebnje.si 

Goliev trg 5, 8210 TREBNJE 

T: 07 348 11 00 

 

1 
 

ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE TREBNJE 

NASLOV GRADIVA: 

 

Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parceli 
671/6 in 668/2, obe  k.o. Veliki Gaber 

 

Gradivo pripravil: 

 Oddelek za splošne zadeve 

 Vanda Zadnik, univ. dipl. prav. 

 višja svetovalka I   

 

Pristojno delovno 

telo: 
-------- 

Gradivo predlaga: Alojzij Kastelic, župan Občine Trebnje 

Poročevalec: 

Uradniški naziv: 
--------  

 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 
I. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – pot pridobi     

zemljišče: 671/6 k.o. 1427 Veliki Gaber. Sklep o pridobitvi statusa 
javnega dobra lokalnega pomena se v predlagani obliki in vsebini 
sprejme. 

II. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobi     
zemljišče: 668/2 k.o. 1427 Veliki Gaber. Sklep o pridobitvi statusa 
javnega dobra lokalnega pomena se v predlagani obliki in vsebini 
sprejme. 
 

 

 

                   Alojzij KASTELIC, l. r. 

                              ŽUPAN 

 

        

Priloge: 

- predlog z obrazložitvijo, predlog sklepa o pridobitvi, skice  

Številka: 711-66/2020-2 

Datum: 16. 11. 2020   

 

OBČINSKI SVET 

OBČINE TREBNJE 

http://www.trebnje.si/
mailto:obcina.trebnje@trebnje.si
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Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parceli 671/6 in 668/2, 
obe  k.o. Veliki Gaber 

 

Pravna podlaga  za odločanje: 

 

245. člen Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS št. 61/17, v nadaljevanju: ZUreP-2) 

določa, da se status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobi z ugotovitveno 

odločbo, ki jo na podlagi sklepa občinskega sveta po uradni dolžnosti izda občinska 

uprava.  

 

 

Obrazložitev: 

 

7. točka prvega odstavka 3. člena  ZUreP-2 določa, da 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. 

Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 - odl. US, 46/15 in 10/18) v 3. 
členu določa, da so javne ceste javno dobro in so izven pravnega prometa.  

Zemljišče, za katero se ureja status grajenega javnega dobra, je del nekategorizirane 

dostopne poti, oz. del kategorizirane občinske ceste odsek JP 925901 (Mali Gaber) in 

izpolnjuje pogoje za gospodarsko javno infrastrukturo lokalnega pomena. 

Podatki o zemljišču, za katerega se ureja status grajenega javnega dobra: 

 

k.o. parc. št. Izmera v m2 kategorizacija 

1427 Veliki Gaber 671/6 138 Nekategorizirana dostopna pot 

1427 Veliki Gaber 668/2 161 del JP 925901 Mali Gaber 

Skupaj  299  

 

Lastništvo na zemljiščih je bilo pridobljeno že pred leti. 



Občinski svet Občine Trebnje je na podlagi 245. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list 
RS, št. 61/17, ZUreP-2)  na ______ seji dne __________ sprejel 
 
  
 

S K L E P 
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 

 
 

I. 
 

Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – pot pridobi: 

• katastrska občina 1427 VELIKI GABER parcela 671/6 (ID 7095518). 
 

Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobi: 

• katastrska občina 1427 VELIKI GABER parcela 668/2 (ID 5318767). 
 

II. 
 
 

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na seji Občinskega sveta Občine Trebnje. 
 
Številka: 711-66/2020 
 
Trebnje,  

     
          
 
         Alojzij Kastelic 
              ŽUPAN  
     OBČINE TREBNJE 
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Infrastruktura (vir Občina) > Cestno omrežje (BCP)

LEGENDA:

Ceste

DRŽAVNE CESTE

AC - avtocesta

HC - hitra cesta

G1, G2, R1, R2, R3, RT

OBČINSKE CESTE

LZ - lokalne zbirne ceste

LK - lokalne krajevne ceste

LC - lokalne ceste

JP - javne poti

KJ - javne poti za kolesarje

LG - glavne mestne ceste

KAT-

ODSEK

oznaka

Oznake cest

KAT-

ODSEK

oznaka

Gozdne ceste

Gozdne ceste

Parcele

št.

Parcele ZKP Urejene meje

 0 20 m
merilo 1: 737

0 10 cm
referenčna linija
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www.trebnje.si 

E: obcina.trebnje@trebnje.si 

Goliev trg 5, 8210 TREBNJE 

T: 07 348 11 00 
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Številka: 7113-40/2019-7 

Datum: 16. 11. 2020 

 

OBČINSKI SVET 

OBČINE TREBNJE 

 

ZADEVA: 

 

PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 
OBČINE TREBNJE 

NASLOV GRADIVA: 
Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Knežja 
vas in k.o. Sela pri Šumberku 

Gradivo pripravil: 

 

Oddelek za splošne zadeve  

Vanda Zadnik, univ. dipl. prav. 

višja svetovalka I 

 

Pristojno delovno 

telo: 

-----  

Gradivo predlaga: Alojzij Kastelic, župan Občine Trebnje 

Poročevalec po 

pooblastilu župana 

Občine Trebnje 

Alojzija Kastelica: 

------  

 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 
I. Status javnega dobra za parcelo št. 1608/1 k.o. 1433 Sela pri Šumberku se 

ukine. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra se sprejme v predlagani obliki 
in vsebini. 

 
II. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena - cesta pridobijo parcele 

št. 32/2, 29/2, 30/2, 33/2, 36/2, 37/2, 40/2, 41/2, 44/2, 65/6, 65/4, 66/2, 77/2, 228/6,  
vse k.o. 1430 Knežja vas. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 
lokalnega pomena se sprejme v predlagani obliki in vsebini. 

 
  Alojzij Kastelic l. r. 

        ŽUPAN 

 

 

Priloge: - predlog z obrazložitvijo in skice, predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra in predlog sklepa o pridobitvi 

statusa grajenega javnega dobra   

http://www.trebnje.si/
mailto:obcina.trebnje@trebnje.si


Stran 2 od 4 

 

Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Knežja vas in k.o. Sela pri 

Šumberku 

 

Pravna podlaga za odločanje: 

 

Na podlagi 247. člena v povezavi z 245. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, 

št. 61/17, v nadaljevanju: ZUreP-2) se Občinskemu svetu Občine Trebnje posreduje v sprejem 

sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za parcelo št. 1608/1 k.o. 1433 Sela pri Šumberku. 

 

Na podlagi 245. člena ZUreP-2 se Občinskemu svetu Občine Trebnje posreduje v sprejem 

sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra za parcele št. 32/2, 29/2, 30/2, 33/2, 

36/2, 37/2, 40/2, 41/2, 44/2, 65/6, 65/4, 66/2, 77/2, 228/6,  vse k.o. 1430 Knežja vas, ki v 

naravi predstavljajo dele občinskih kategoriziranih cest  LC 425801 (Železno-Volčja jama) in 

JP 926687 (Lisec). 

  

Predmet urejanja z menjalno pogodbo oz. z ločenimi pogodbami, vse v k.o. Knežja vas 

in k.o. Sela pri Šumberku Volčja Jama 

 

Predmet razpolaganja – Občina Trebnje daje nadomestno zemljišče s predhodno ukinitvijo 

statusa javnega dobra. 

 

K.O. PARC. ŠT. LASTNIK IZMERA V 

M2 

VREDNOST *  

V EUR 

1433 Sela pri 

Šumberku 

1608/1 

 

Javno dobro 

 

1610 

 

2.907,00 

 

 Skupaj  1610 2.907,00 

*vrednost se določi izkustveno, za del v območju SZ v višini 10 EUR/m2, ostalo po vrednosti GURS. 

 

Predmet pridobivanja – Občina Trebnje pridobiva parcele, ki so del občinskih kategoriziranih 

cest LC 425801 (Železno-Volčja jama) in JP 926687 (Lisec). 

 

       K.O. PARC. ŠT. 
LASTNINSKA 
PRAVICA 

IZMERA V M2  
VREDNOST 
GURS 
(v EUR) 

1430 Knežja 
vas 

32/2 

Franci Glavan Volčja 
Jama 1, 8360 
Žužemberk  

35 38,00 

29/2 13 14,00 

30/2 59 58,00 

33/2 25 26,00 

36/2 72 73,00 

37/2 33 34,00 

40/2 50 54,00 

41/2 58 59,00 

44/2 97 98,00 

65/6 7 8,00 

65/4 3 3,00 

66/2 13 14,00 

77/2 10 11,00 

228/6 17 17,00 

Skupaj  
492 

 
507,00 

 



Stran 3 od 4 

 

Predmet pridobivanja – solastniški delež na parcelah, ki so del občinske lokalne ceste LC 

425801 (Železno-Volčja Jama) 

 

 

Izveden bo postopek sklenitve neposredne pogodbe, ločeno kupna in prodajna pogodba ali 

menjalna pogodba. Stranka bo doplačala razliko v vrednosti zemljišč v višini 2.363,60 EUR. 

 

Naselje: Volčja Jama in okolica 

 
Obrazložitev: 

Franci Glavan, Volčja Jama 1, 8360 Žužemberk, je podal vlogo za parcelacijo parcele 1608 

k.o. Sela pri Šumberku, katere del bi šel kot nadomestno zemljišče za  zemljišča, ki so del 

ceste in so  v lasti oz. solasti stranke. 

V nadaljevanju je bil  na stroške stranke izveden postopek parcelacije parcele 1608 k.o. Sela 

pri Šumberku (Odločba  območne geodetske uprave Novo mesto št. 02112-1278/2020-1 z dne 

19. 5. 2020). Nastala je parcela 1608/1 k.o. Sela pri Šumberku, ki jo obkrožajo parcele, ki so 

v lasti stranke in bo predmet razpolaganja. 
 
Parcela št. 1608/1 k.o. 1433 Sela pri Šumberku je v uradnih evidencah zavedena kot javno 
dobro in ne more biti v pravnem prometu, zato mora Občinski svet predhodno sprejeti odločitev 
o ukinitvi tega statusa – to je s sklepom v skladu  z 247. členom v povezavi z 245. členom 
ZUreP-2. Na podlagi tega sklepa bo izdana ugotovitvena odločba o odvzemu statusa javnega 
dobra, ki je podlaga za spremembo podatkov v zemljiški knjigi in parcela bo lahko v pravnem 
prometu. 
 

Status javnega dobra se lahko odvzame zemljišču, ki ne služi več svojemu namenu kot javno 

dobro (bodisi je onemogočena njegova splošna raba ali pa je drugje urejeno zemljišče z 

namenom splošne rabe). V konkretnem primeru je ugotovljeno, da navedena zemljišča ne 

služijo več namenu splošne rabe, saj na teh zemljiščih cesta ne poteka, zato  je smiselna raba 

teh zemljišč združitev s sosednjimi zemljišči, ki so že v lasti stranke. 

 

Parcela št. 1608/1 k.o. 1433 Sela pri Šumberku je vključena v Načrt ravnanja z nepremičnim 

premoženjem Občine Trebnje za leto 2020, sprejetem na 13. redni seji Občinskega sveta dne 

7. 10. 2020. 

 

7. točka prvega odstavka 3. člena  ZUreP-2 določa, da 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. Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 

48/12, 36/14 - odl. US, 46/15 in 10/18) v 3. členu določa, da so  javne ceste javno dobro in so 

izven pravnega prometa.  

 

       K.O. 
PARC. 
ŠT. 

SOLASTNIŠKI DELEŽ v 
lasti Franci Glavan, 
Volčja Jama 1, 8360 
Žužemberk 

IZMERA V 
M2 /cela 

VREDNOST GURS-
glede na  sol. delež 
(v EUR) 

1430 25/2 15/16-tin 18 16,00 

 26/2 15/16-tin 10 10,00 

 74/2 15/16-tin 4 8,00 

 92/2 1/24-tina 8 0,4 

 81/2 1/24-tina 42 2,00 

 Skupaj  82 36,40 



Stran 4 od 4 

 

Takšna zemljišča so parcele št. 32/2, 29/2, 30/2, 33/2, 36/2, 37/2, 40/2, 41/2, 44/2, 65/6, 65/4, 

66/2, 77/2, 228/6,  vse k.o. 1430 Knežja vas. Podlaga za vpis javnega dobra je sklep, ki ga 

sprejme Občinski svet na podlagi 245. člena ZUreP-2. Na podlagi ustreznega sklepa občinska 

uprava izda ugotovitveno odločbo o določitvi statusa javnega dobra in poda predlog za vpis 

zaznambe javnega dobra v zemljiško knjigo. 

 

S predlaganim pravnim poslom menjave zemljišč oz. ločenih pravnih poslov prodaje/nakupa 

se bo lastniško stanje uredilo v skladu z njegovo smotrno, smiselno in dejansko funkcijo.  
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Občinski prostorski načrt (OPN SD2 - november 2018) > Namenska raba

LEGENDA:

OPN - Namenska raba

S - Območja stanovanj (SS, SB, SK, SP, SC, SV)

C - Območja centralnih dejavnosti (CU, CD)

I - Območja proizvodnih dejavnosti (IP, IG, IK)

B - Posebna območja (BT, BD, BC)

Z - Območja zelenih površin (ZS, ZP, ZV, ZD, ZK)

P - Območja prometne infr. (PC, PŽ, PL, PO, PH, PP,

PR)

Območja ostale infrastrukture (T, E, O)

A - Površine razpršene poselitve

Kmetijska zemljišča (K1, K2)

Gozdna zemljišča

Površinske vode (VC, VM)

VI - Območja vodne infrastrukture

L - Območja mineralnih surovin (LN, LP)

f - Območja za potrebe obrambe zunaj naselij

Območja za potrebe varstva pred naravnimi in

drugimi nesrečami

oznaka SS

Enote urejanja prostora (EUP)

oznaka KA-01

Parcele

št.

Parcele ZKP Urejene meje

0 100 m
merilo 1: 1890

0 10 cm
referenčna linija

OZNAČENA PARCELA: katastrska občina: 1433-SELA PRI ŠUMBERKU, parcela: 1608/1

stran 1 od 2
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Občinski svet Občine Trebnje je na podlagi 247. člena v povezavi z 245. členom Zakona o 
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, ZUreP-2) na ____ seji dne ________ 
sprejel  
 
 

SKLEP 
o ukinitvi statusa javnega dobra 

 
 

I. 
 

S tem sklepom se ukine status javnega dobra za: 

• katastrska občina 1433 SELA PRI ŠUMBERKU parcela 1608/1 (ID 7071520). 
 

II. 
 
Zemljišče: 

• katastrska občina 1433 SELA PRI ŠUMBERKU parcela 1608/1 (ID 7071520) 
postane lastnina Občine Trebnje. 
 

III. 
 

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na seji Občinskega sveta Občine Trebnje. 
 
 
 
Številka: 7113-40/2019 
 
Trebnje,  
 
 
 
 
 
 Alojzij Kastelic 

                                                                                  ŽUPAN 
                                                                                   OBČINE TREBNJE 



Občinski svet Občine Trebnje je na podlagi 245. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list 
RS, št. 61/17, ZUreP-2)  na ______ seji dne __________ sprejel 
 
  
 

S K L E P 
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 

 
 

I. 
 

Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobijo: 

• katastrska občina 1430 KNEŽJA VAS parcela 32/2 (ID 6832835) 

• katastrska občina 1430 KNEŽJA VAS parcela 29/2 (ID 6832839) 

• katastrska občina 1430 KNEŽJA VAS parcela 30/2 (ID 6832833) 

• katastrska občina 1430 KNEŽJA VAS parcela 33/2 (ID 6832845) 

• katastrska občina 1430 KNEŽJA VAS parcela 36/2 (ID 6832842) 

• katastrska občina 1430 KNEŽJA VAS parcela 37/2 (ID 6832844) 

• katastrska občina 1430 KNEŽJA VAS parcela 40/2 (ID 6832850) 

• katastrska občina 1430 KNEŽJA VAS parcela 41/2 (ID 6832852) 

• katastrska občina 1430 KNEŽJA VAS parcela 44/2 (ID 6832848) 

• katastrska občina 1430 KNEŽJA VAS parcela 65/6 (ID 6967909) 

• katastrska občina 1430 KNEŽJA VAS parcela 65/4 (ID 6967919) 

• katastrska občina 1430 KNEŽJA VAS parcela 66/2 (ID 6967910) 

• katastrska občina 1430 KNEŽJA VAS parcela 77/2 (ID 6967932) 

• katastrska občina 1430 KNEŽJA VAS parcela 228/6 (ID 6967733). 
 

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na seji Občinskega sveta Občine Trebnje. 
 
Številka: 7113-40/2019 
 
Trebnje,  

     
          
 
         Alojzij Kastelic 
              ŽUPAN  
     OBČINE TREBNJE 

 

 

 



 

OBČINA TREBNJE 
ŽUPAN 
 

www.trebnje.si 

E: obcina.trebnje@trebnje.si 

Goliev trg 5, 8210 TREBNJE 

T: 07 348 11 00 
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ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE TREBNJE 

NASLOV GRADIVA: 

 

Predlog za ukinitev statusa javnega dobra za parceli 951/2 in 
956/23, obe k.o. Zagorica  

Gradivo pripravil: 

 

Oddelek za splošne zadeve  

Vanda Zadnik, univ. dipl. prav. 

višja svetovalka I 

 

Pristojno delovno 

telo: 

----  

Gradivo predlaga: Alojzij Kastelic, župan Občine Trebnje 

 

Poročevalec po 

pooblastilu župana 

Občine Trebnje 

Alojzija Kastelica: 

----  

 

 

PREDLOG SKLEPA: 
 

 
I. Status javnega dobra za parceli št. 951/2 in 956/23, obe k.o. Zagorica se ukine. 

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra se sprejme v predlagani obliki in vsebini.  
 

  Alojzij KASTELIC l. r. 

                       ŽUPAN 
 

 

 

Priloge: predlog z obrazložitvijo,  skica, sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 

 

 

 

 

Številka: 7113-45/2019-12 

Datum: 18. 11. 2020 

 

OBČINSKI SVET 

OBČINE TREBNJE 

http://www.trebnje.si/
mailto:obcina.trebnje@trebnje.si
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Predlog za ukinitev statusa javnega dobra za parceli 951/2 in 956/23, obe k.o. 

Zagorica 

 

Pravna podlaga za odločanje: 
 

Na podlagi 247. člena v povezavi z 245. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list 

RS, št. 61/17, v nadaljevanju: ZUreP-2) se Občinskemu svetu Občine Trebnje 

posreduje v sprejem sklep o ukinitvi statusa javnega dobra  za parceli 951/2 in 

956/23, obe k.o. 1428 Zagorica. 

 

 

Predmet razpolaganja - prodaje: 

 

Izvedba postopka razpolaganja z zemljiščem (prodaja) po metodi neposredne pogodbe s 

predhodno ukinitvijo statusa javnega dobra 

 

Lokacija: Bič 

K.o. Parc.št. Dejanska raba 
Skupna 

površina v m2 
Vrednost nepremičnine*  

V EUR 

1428 
Zagorica 

951/2 
Zemljišče ni več v 

splošni rabi 

34 1.020,00  

1428 
Zagorica 

956/23 60 1.800,00 

Skupaj  94 2.820,00 

 

*vrednost nepremičnine je določena izkustveno v višini 30 EUR/m2. 

 

Obrazložitev: 

Robert Longar, Bič 6, 8213 Veliki Gaber, Dolenji Podšumberk 5, v nadaljevanju: stranka,  je 

podal predlog za parcelacijo parcel  951 in 956/8, obe k.o. Zagorica, z namenom odkupa dela 

javnega dobra. Parcelacija se je izvedla na stroške stranke in je postala dokončna z odločbo 

Območne geodetske uprave Novo mesto št. 02112-1812/2020-3 z dne 8.9.2020. 
 
Parceli 951/2 in 956/23, obe k.o. 1428 Zagorica, sta v uradnih evidencah zavedeni kot javno 
dobro in ne moreta biti v pravnem prometu, zato mora Občinski svet predhodno sprejeti 
odločitev o ukinitvi tega statusa – to je s sklepom v skladu  z 247. členom v povezavi z 245. 
členom ZUreP-2. Na podlagi tega sklepa bo izdana ugotovitvena odločba o odvzemu statusa 
javnega dobra, ki je podlaga za spremembo podatkov v zemljiški knjigi in parcela bo lahko v 
pravnem prometu. 
 

Status javnega dobra se lahko odvzame zemljišču, ki ne služi več svojemu namenu kot javno 

dobro (bodisi je onemogočena njegova splošna raba ali pa je drugje urejeno zemljišče z 

namenom splošne rabe). V konkretnem primeru je ugotovljeno, da navedeno zemljišče ne 

služi več namenu splošne rabe, po njem cesta ne poteka, zato  je smiselna raba tega zemljišča 

združitev s sosednjimi zemljišči, ki so že v lasti stranke. 

 

Parceli 951/2 in 956/23, obe k.o. 1428 Zagorica, sta zajeti v Načrt ravnanja z nepremičnim 

premoženjem Občine Trebnje za leto 2020, sprejetem na 13. redni seji Občinskega sveta dne 

7. 10. 2020. V konkretnem primeru so  tudi izpolnjeni pogoji za sklenitev neposredne pogodbe 

razpolaganja v skladu s 54. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih 

lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 61/20 - ZDLGPE). 
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Infrastruktura (vir Občina) > Cestno omrežje (BCP)

LEGENDA:

Ceste

DRŽAVNE CESTE

AC - avtocesta

HC - hitra cesta

G1, G2, R1, R2, R3, RT

OBČINSKE CESTE

LZ - lokalne zbirne ceste

LK - lokalne krajevne ceste

LC - lokalne ceste

JP - javne poti

KJ - javne poti za kolesarje

LG - glavne mestne ceste

KAT-

ODSEK

oznaka

Oznake cest

KAT-

ODSEK

oznaka

Gozdne ceste

Gozdne ceste

Parcele

št.

Parcele ZKP Urejene meje

 0 20 m
merilo 1: 473

0 10 cm
referenčna linija
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Občinski svet Občine Trebnje je na podlagi 247. člena v povezavi z 245. členom Zakona o 
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, ZUreP-2) na ____ seji dne ________ 
sprejel  
 
 

SKLEP 
o ukinitvi statusa javnega dobra 

 
 

I. 
 

S tem sklepom se ukine status javnega dobra za: 
katastrska občina 1428 ZAGORICA parcela 951/2 (ID 7094937) 
katastrska občina 1428 ZAGORICA parcela 956/23 (ID 7094934). 

 
II. 

 
Zemljišče: 

katastrska občina 1428 ZAGORICA parcela 951/2 (ID 7094937) 
katastrska občina 1428 ZAGORICA parcela 956/23 (ID 7094934). 

postane lastnina Občine Trebnje. 
 

III. 
 

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na seji Občinskega sveta Občine Trebnje. 
 
 
 
Številka: 7113-45/2019 
 
Trebnje,  
 
 
 
 
 
 Alojzij Kastelic 

                                                                                  ŽUPAN 
                                                                                   OBČINE TREBNJE 



 

OBČINA TREBNJE 
ŽUPAN 
 

www.trebnje.si 

E: obcina.trebnje@trebnje.si 

Goliev trg 5, 8210 TREBNJE 

T: 07 348 11 00 
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ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE TREBNJE 

NASLOV GRADIVA: 

 

Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. 
Prapreče - naselje Martinja vas 

Gradivo pripravil: 

 

Oddelek za splošne zadeve  

Vanda Zadnik, univ. dipl. prav 

višja svetovalka I 

 

Pristojno delovno 

telo: 

---- 

Gradivo predlaga: Alojzij Kastelic, župan Občine Trebnje 

 

Poročevalec po 

pooblastilu župana 

Občine Trebnje 

Alojzija Kastelica: 

 

---- 
 

 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 
 

 
I. Status javnega dobra za parcelo št.  839/17 k.o. 1426 Prapreče se ukine. Sklep o 

ukinitvi statusa javnega dobra se v predlagani obliki in vsebini sprejme.  
  

II. Občina Trebnje izvede za parcelo  839/17 k.o. 1426 Prapreče postopek 
razpolaganja z metodo neposredne pogodbe.  

 
III. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobi parcela 637/7 

k.o. 1426 Prapreče. 
 

  Alojzij KASTELIC l. r. 

                       ŽUPAN 
 

Priloge: predlog z obrazložitvijo,  skica 

Številka: 7113-6/2019-47 

Datum: 19. 11. 2020 

 

OBČINSKI SVET 

OBČINE TREBNJE 

http://www.trebnje.si/
mailto:obcina.trebnje@trebnje.si
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Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Prapreče - naselje 

Martinja vas 

 

Pravna podlaga za odločanje: 
 
Na podlagi 247. člena v povezavi z 245. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 61/17, v nadaljevanju: ZUreP-2) se Občinskemu svetu Občine Trebnje 
posreduje v sprejem sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za parcelo št. 
839/17 k.o. 1426 Prapreče in na podlagi 11. alineje drugega odstavka 17. člena 
Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS št. 29/14 in 65/14 – popr., v nadaljevanju: 
Statut Občine Trebnje) se Občinskemu svetu Občine Trebnje posreduje v odločitev 
pravni posel razpolaganja za parcelo  št. 839/17 k.o. 1426 Prapreče. 
 
Na podlagi 245. člena ZUreP-2 se Občinskemu svetu Občine Trebnje posreduje v 
sprejem sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra za parcelo 637/7 
k.o. Prapreče, ki predstavlja del občinske kategorizirane ceste LC 426122  (Medv. 
-Mar.v.-Šentlovrenc). 
 
 

Predmet razpolaganja prodaje: 

 

Ukinitev statusa javnega dobra in v nadaljevanju  izvedba postopka razpolaganja z 

zemljiščem (prodaja) po metodi neposredne pogodbe: 

 

Lokacija: naselje Martinja vas 

K.o. Parc.št. 
Dejanska 

raba/namenska 
raba 

Skupna 
površina v 

m2 

Vrednost nepremičnine*  
V EUR 

1426 839/17 

Zemljišče ni več s 
splošni rabi- je del 

dvorišča 
 

29 36,00 

Skupaj  29 36,00 

*Vrednost nepremičnine je določena izkustveno (upoštevani so predhodni postopki, v katerih 

je stranka izročila v last Občine Trebnje nepremičnine večje kvadrature, kar je razvidno iz 

obrazložitve). 

 

Obrazložitev: 

OS Trebnje je v maju 2019 že sprejel sklepe glede urejanja gjd v naselju Martinja 

vas glede stranke Košir Jože, Šentlovrenc 15. V skladu s prejetimi sklepi je bila 

sklenjena menjalna pogodba, občina je razpolagala z zemljišči v izmeri 145 m2, 

stranka pa je v menjavo dala 362 m2, ki so del občinske ceste LC 426122 Medv.-

Mart.vas-Šentlovrenc, prav tako je bila v letu 2020 sklenjena tudi uskladitvena  

pogodba za parcelo 637/7 k.o. Prapreče v izmeri 11 m2,  za katero je bilo naknadno 

ugotovljeno, da je tudi del ceste pa ni bila vključena v menjalno pogodbo. V tej 

pogodbi je bilo dogovorjeno, da se ta kvadratura upošteva pri  morebitnem postopku 

odkupa javnega dobra. 

Parcela 839/17 k.o. Prapreče je nastala v sklopu parcelacije z namenom urejanja 

nujnega pripadajočega zemljišča za objekt 636/3 k.o. Prapreče. 

Pobudo za ureditev zk. stanja parcele  839/17  k.o. 1426 Prapreče je stranka Košir 

podala  v oktobru 2020, ker je parcela del dvorišča. 
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Parcela št. 839/17  k.o. 1426 Prapreče je v uradnih evidencah zavedena kot javno 
dobro in ni v pravnem prometu, zato mora Občinski svet predhodno sprejeti odločitev 
o ukinitvi tega statusa – to je s sklepom v skladu  z 247. členom v povezavi z 245. 
členom ZUreP-2. Na podlagi tega sklepa bo izdana ugotovitvena odločba o odvzemu 
statusa javnega dobra, ki je podlaga za spremembo podatkov v zemljiški knjigi in 
parcela bo lahko v pravnem prometu. 

Status javnega dobra se lahko odvzame zemljišču, ki ne služi več svojemu namenu 
kot javno dobro (bodisi je onemogočena njegova splošna raba ali pa je drugje 
urejeno zemljišče z namenom splošne rabe). V postopku je bilo ugotovljeno, da  
zemljišče  več ne služi namenu splošne rabe in ni del ceste.  

Parcela št. 839/17  k.o. 1426 Prapreče  v Načrt ravnanja z nepremičnim 
premoženjem Občine Trebnje za leto 2020, ki je bil sprejet  na 13. redni seji OS dne 
7. 10. 2020, ni vključena in je pravni posel razpolaganja možno skleniti z 
upoštevanjem drugega odstavka 27. člena  Zakona o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 61/20 – 
ZDLGPE, v nadaljevanju: ZSPDSLS-1) in 11. alineje drugega odstavka 17. člena 
Statuta Občine Trebnje. 

V konkretnem primeru so izpolnjeni pogoji za sklenitev neposredne pogodbe v 
skladu s 3. alinejo 54. člena ZSPDSLS-1.  

Podatki o zemljišču, za katerega se ureja status grajenega javnega dobra: 
 

k.o. parc. št. izmera v m2 kategorizacija 

1426 Prapreče 637/7 11 LC 426122  (Medv. -
Mar.v.-
Šentlovrenc). 

 

 

Zemljišče je bilo pridobljeno na podlagi  pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega 
stanja nepremičnine. 

7. točka prvega odstavka 3. člena ZUreP-2 določa da 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. Zakon o 
cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 - odl. US, 46/15 in 10/18) v 3. členu 
določa, da so javne ceste javno dobro in so izven pravnega prometa. 

Takšno zemljišče je parcela 637/7 k.o. Prapreče. Podlaga za vpis javnega dobra je 
sklep, ki ga sprejme Občinski svet na podlagi 245. člena ZUreP-2. Na podlagi 
ustreznega sklepa občinska uprava izda ugotovitveno odločbo o določitvi statusa 
javnega dobra in poda predlog za vpis zaznambe javnega dobra v zemljiško knjigo. 



Občinski svet Občine Trebnje je na podlagi 247. člena v povezavi z 245. členom Zakona o 
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, ZUreP-2) na ____ seji dne ________ 
sprejel  
 
 

SKLEP 
o ukinitvi statusa javnega dobra 

 
 

I. 
 

S tem sklepom se ukine status javnega dobra za: 
katastrska občina 1426 PRAPREČE parcela 839/17 (ID 7030862). 

II. 
 
Zemljišče: 

katastrska občina 1426 PRAPREČE parcela 839/17 (ID 7030862) 
postane lastnina Občine Trebnje. 
 

III. 
 

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na seji Občinskega sveta Občine Trebnje. 
 
 
 
Številka: 7113-6/2019 
 
Trebnje,  
 
 
 
 
 
 Alojzij Kastelic 

                                                                                  ŽUPAN 
                                                                                   OBČINE TREBNJE 



Občinski svet Občine Trebnje je na podlagi 245. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list 
RS, št. 61/17, ZUreP-2)  na ______ seji dne __________ sprejel 
 
  
 

S K L E P 
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 

 
 

I. 
 

 
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobi: 

• katastrska občina 1426 PRAPREČE parcela 637/7 (ID 6925237). 
II. 
 
 

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na seji Občinskega sveta Občine Trebnje. 
 
Številka: 7113-6/2019 
 
Trebnje,  

     
          
 
         Alojzij Kastelic 
              ŽUPAN  
     OBČINE TREBNJE 
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Infrastruktura (vir Občina) > Cestno omrežje (BCP)

LEGENDA:

Ceste

DRŽAVNE CESTE

AC - avtocesta

HC - hitra cesta

G1, G2, R1, R2, R3, RT

OBČINSKE CESTE

LZ - lokalne zbirne ceste

LK - lokalne krajevne ceste

LC - lokalne ceste

JP - javne poti

KJ - javne poti za kolesarje

LG - glavne mestne ceste

KAT-

ODSEK

oznaka

Oznake cest

KAT-

ODSEK

oznaka

Gozdne ceste

Gozdne ceste

Parcele

št.

Stavbe

 0 10 m
merilo 1: 280

0 10 cm
referenčna linija

OZNAČENA PARCELA: katastrska občina: 1426-PRAPREČE, parcela: 839/17

stran 1 od 1
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Infrastruktura (vir Občina) > Cestno omrežje (BCP)

LEGENDA:

Ceste

DRŽAVNE CESTE

AC - avtocesta

HC - hitra cesta

G1, G2, R1, R2, R3, RT

OBČINSKE CESTE

LZ - lokalne zbirne ceste

LK - lokalne krajevne ceste

LC - lokalne ceste

JP - javne poti

KJ - javne poti za kolesarje

LG - glavne mestne ceste

KAT-

ODSEK

oznaka

Oznake cest

KAT-

ODSEK

oznaka

Gozdne ceste

Gozdne ceste

Parcele

št.

Stavbe

 0 10 m
merilo 1: 280

0 10 cm
referenčna linija

OZNAČENA LOKACIJA:  y = 495408.7,  x = 87542.1 (D48/GK)

OZNAČENA PARCELA: katastrska občina: 1426-PRAPREČE, parcela: 637/7
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y = 495408.7 m  x = 87542.1 m (D48/GK),  z =~ 341 m

 

najbližja hišna številka (84 m): Martinja vas 54, 8212 Velika Loka

katastrska občina: 1426-PRAPREČE, parcela: 839/8

Ceste:

KATEGORIJA: LC

CESTA: 426120

ODSEK: 426122

OPIS: Medv.-Mar.v.-Šentlovre.

DOLŽINA ODSEKA [m]: 2905

Oznake cest

sloj ne podpira poizvedbe

Gozdne ceste

ni zadetkov 
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