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OBČINSKEMU SVETU  
OBČINE TRZIN 
 
 
ZADEVA:   PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI STATUSA  JAVNEGA DOBRA V LASTI 

OBČINE TRZIN 
 
NAMEN:  Obravnava in sprejem  
 
PRAVNA PODLAGA:  Statut občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno 

besedilo in 8/06), 22. člen Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, 
št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-
B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10– ZRud-
1, 20/11 –odl.US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15, 61/17 – 
GZ in 66/17 – odl. US). 

 
PREDLAGATELJ:   župan g. Peter Ložar 
 
POROČEVALKA:  Polona Gorše Prusnik, dir. obč.upr. 
 
OCENA FINANČNIH  
POSLEDIC:                                  Ni finančnih posledic. 
 
OBRAZLOŽITEV: 
 

Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – 
popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10– ZRud-1, 20/11 – 
odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl. US) kot grajeno 
javno dobro lokalnega pomena opredeljuje omrežja gospodarske javne infrastrukture lokalnega 
pomena in javne površine na njih, kakor tudi objekte in dele objektov, katerih uporaba je pod 
enakimi pogoji namenjena vsem, kot so ceste, ulice, trgi, pasaže in druge javne prometne površine 
lokalnega pomena, tržnice, igrišča, parkirišča, pokopališča, parkovne površine, zelenice, športne 
oz. rekreacijske površine in podobno. Tako lahko objekt ali del objekta, ki se po določbah 
omenjenega zakona lahko šteje za grajeno javno dobro, pridobi status grajenega javnega dobra 
lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi sklepa pristojnega občinskega organa 
po uradni dolžnosti izda pristojna občinska uprava. 
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Stvarnopravni zakonik (Uradni list RS, št. 87/02 in 91/13) v 1. odstavku 44. člena določa, da na 
javnem dobru in stvari izven pravnega prometa ni mogoče pridobiti lastninske pravice s 
priposestvovanjem. Podobno določa tudi Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06), ki v 2. 
odstavku 2. člena navaja, da so javne ceste javno dobro in so izven pravnega prometa. Na njih ni 
mogoče pridobiti lastninske pravice s priposestvovanjem ali kakšne druge stvarne pravice. Zaradi 
navedenega je pomembno, da v Zemljiški knjigi zemljišča, ki so v lasti Občine Trzin in še nimajo 
urejenega statusa javnega dobra, le-tega pridobijo oz. se zadeve uredijo. 

Glede na navedeno: 

V naravi zemljišče parc. št. 111/74, 1961 k.o. Trzin predstavlja grajeno javno dobro lokalnega 
pomena (del pločnika), 

zemljišče parc. št. 111/76, 1961 k.o. Trzin predstavlja grajeno javno dobro lokalnega pomena  
(cesta in pločnik),  

zemljišče parc. št. 114/12, 1961 k.o. Trzin predstavlja grajeno javno dobro lokalnega pomena 
(cesta), 

zemljišče parc. št. 114/15, 1961 k.o. Trzin predstavlja grajeno javno dobro lokalnega pomena 
(cesta), 

zemljišče parc. št. 114/16, 1961 k.o. Trzin predstavlja grajeno javno dobro lokalnega pomena  
(cesta) 

zemljišče parc. št. 115/2, 1961 k.o. Trzin predstavlja grajeno javno dobro lokalnega pomena (rob 
pešpoti), 

zemljišče parc. št. 151/23 1961 k.o. Trzin predstavlja grajeno javno dobro lokalnega pomena 
(ulica), 

zemljišče parc. št. 630/9 1961 k.o. Trzin predstavlja grajeno javno dobro lokalnega pomena 
(pločnik), 

zemljišče parc. št. 634/6, 1961 k.o. Trzin predstavlja grajeno javno dobro lokalnega pomena 
(pločnik), 

zemljišče parc. št. 947/1, 1961 k.o. Trzin predstavlja grajeno javno dobro lokalnega pomena 
(cesta), 

zemljišče parc. št. 1171/2, 1961 k.o. Trzin predstavlja grajeno javno dobro lokalnega pomena 
(cesta), 

zemljišče parc. št. 1244/477, 1961 k.o. Trzin predstavlja grajeno javno dobro lokalnega pomena 
(dovozna pot), 

zemljišče parc. št. 1600/56, 1961 k.o. Trzin predstavlja grajeno javno dobro lokalnega pomena 
(parkirišče). 

Na teh nepremičninah se na podlagi Zakona o graditvi objektov in na podlagi sklepa občinskega 
sveta lahko vzpostavi status grajenega javnega dobra občinskega pomena. 

Lega predmetnih zemljišč je razvidna iz priloge izpisa Prostorskega informacijskega sistema občin 
(PISO). 
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PREDLOG SKLEPA: 

 
Na podlagi 22. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno 
besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10– 
ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl. US) 
in Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) je 
Občinski svet Občine Trzin na svoji 26. redni seji dne 25. 4. 2018 sprejel 
 
 

SKLEP 
o določitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin 

 
1. člen 

Občinski svet Občine Trzin določa status javnega dobra naslednjim zemljiščem v lasti Občine Trzin: 
 

Kat. občina Parc. številka             površina [m²] 

1961-TRZIN 111/74 95 

1961-TRZIN 111/76 91 

1961-TRZIN 114/12 98 

1961-TRZIN 114/15 58 

1961-TRZIN 114/16 82 

1961-TRZIN 115/2 6 

1961-TRZIN 151/23 261 

1961-TRZIN 630/9 78 

1961-TRZIN 634/6 3 

1961-TRZIN 1171/2 140 

1961-TRZIN 947/1 376 

1961-TRZIN 1244/477 200 

1961-TRZIN 1600/56 355 

 
2. člen 

 
Na nepremičninah iz 1. člena se v Zemljiški knjigi izvede zaznamba statusa grajenega javnega 
dobra. 
 

3. člen 
 

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in prične veljati naslednji dan po objavi. 
 
 
Številka:   26-18/2018                                                                     ŽUPAN 
Datum:    25.4.2018                                                                       Peter Ložar, l.r.        
 
              
Informativna skica: nepremičnine navedene v tabeli na podlagi izpisa Prostorskega informacijskega 
sistema občin (PISO). 
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