
 

 

              
OBČINSKI SVET           K točki 7 
OBČINE ČRNOMELJ 
 
Gradivo  za  sejo  Občinskega  sveta občine Črnomelj v  januarju 2019 

 
      I. 

ZADEVA:    Uskladitev zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim stanjem za zemljišče 
parc. št. 1635 k.o. Stari Trg ob Kolpi 

 
Prostovoljno gasilsko društvo Stari Trg ob Kolpi ima namen zgraditi prizidek k garaži gasilskega doma, 
ki se nahaja na zemljišču parc. št. 1630 k.o. 1557 Stari Trg ob Kolpi; in sicer tako da bi prizidek garaže 
deloma posegal tudi na zemljišče parc. št. 1635 k.o. 1557 Stari Trg ob Kolpi, ki je v lasti Občine 
Črnomelj v deležu do 8/100 –in. Preostala solastnika zemljišča parc. št. 1635 k.o. 1557 Stari Trg ob 
Kolpi sta družba Petrol, d.d., Dunajska cesta 150, Ljubljana v deležu do 42/100 –in in Zavod RS za 
blagovne rezerve, Dunajska cesta 106, Ljubljana v deležu do 50/100- in, s katerima se predstavniki 
PGD Stari trg ob Kolpi glede ureditve lastništva dogovarjajo posebej.  
 
Premoženje prostovoljnih gasilskih društev in način pridobivanja ureja 48. člen Zakona o gasilstvu 
(ZGas), s katerim je urejeno lastninjenje gasilstvu namenjenega premičnega in nepremičnega 
premoženja, s katerim so upravljala prostovoljna gasilska društva. Prvi odstavek 48. člena ZGas 
določa, da pridobijo prostovoljna gasilska društva in njihove zveze z dnem uveljavitve ZGas, ki je začel 
veljati 14. januarja 1994- lastninsko pravico na premičnem in nepremičnem premoženju, ki je 
namenjeno gasilstvu in s katerim upravljajo ob uveljavitvi tega zakona. Gasilska društva kot družbene 
organizacije so v preteklosti lahko pridobivala in upravljala s sredstvi v družbeni lastnini, obenem pa 
so kot društva bila lahko tudi imetniki lastninske pravice. Gasilski dom v Starem Trgu je bil zgrajen na 
podlagi  gradbenega dovoljenja Skupščine občine Črnomelj z dne 7.3.1983 /gradbeno dovoljenje je 
bilo izdano za gradnjo na zemljiščih parc. št. 1635 in 1634, obe 1557 k.o. Stari Trg ob Kolpi/ in je od 
takrat dalje,  v uporabi in upravljanju PGD Stari Trg ob Kolpi /tako tudi zemljišča/. Na delu zemljišča 
parc. št. 1635 k.o. 1557 Stari Trg ob Kolpi se nahaja tudi baraka, ki je v lasti in upravljanju PGD-ja. V 
sled navedenega ugotavljamo, da so izpolnjene predpostavke, na podlagi katerih je PGD Stari Trg ob 
Kolpi postal  lastnik zemljišča parc. št. 1635 k.o. 1557 Stari Trg ob Kolpi na podlagi zakona, zato se z 
društvom pristopi k sklenitvi ustreznega neodplačnega pravnega posla za prenos lastninske pravice 
pri občinskem deležu zemljišča parc. št. 1635 k.o. 1557 Stari Trg ob Kolpi v korist in na ime PGD Stari 
Trg ob Kolpi.  
 
Gasilstvo je obvezna lokalna javna služba, katere trajno in nemoteno opravljanje zagotavljajo občine 
in država in hkrati humanitarna dejavnost, ki se opravlja v javnem interesu, tako da vse stroške v 
zvezi z realizacijo pravnega posla v danem primeru krije Občina Črnomelj. 
 
Priloga:  

- geografski prikaz (PISO) nepremičnine parc. št. 1635 k.o. 1557 Stari Trg ob Kolpi 
 
Predlog sklepa: 
Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj pristopi  v povezavi z 48. členom Zakona o gasilstvu 
(ZGas) k sklenitvi ustreznega pravnega posla, na podlagi katerega gasilsko društvo  PGD Stari Trg ob 
Kolpi, Stari Trg ob Kolpi 37, p. Stari Trg ob Kolpi neodplačno pridobi lastninsko pravico na zemljišču 
parc. št.1635 k.o. 1557 Stari Trg ob Kolpi v deležu do 8/100 –in. 

 
Številka: 478-482/2017 

 Predlagatelj:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                              Andrej Kavšek, l.r. 
                            Župan 
Pripravila:             
Katarina Plut,  OU 



 

 

 
 
Priloga: geografski prikaz nepremičnine parc. št. 1635 k.o. 1557 Stari Trg ob Kolpi 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
II. 
 

ZADEVA:    Priznanje lastninske pravice na nepremičnem premoženju 
 
Prostovoljno gasilsko društvo Rožič Vrh želi v Zemljiški knjigi na svoje ime vpisati lastništvo pri parc. 
št. 4897/2 k.o. 1536-Talčji Vrh, ki služi kot funkcionalna zaokrožitev zemljišč parc. št. 4884, parc. št. 
4904/2, parc. št. 4904/1 in parc. št. 4905/2 k.o. 1536-Talčji Vrh, ki so v lasti gasilskega društva. 
Zemljišče 4897/2 k.o. 1536-Talčji Vrh je v zemljiški knjigi vpisano kot last Občine Črnomelj, PGD Rožič 
Vrh pa ga (še pred izvedeno geodetsko odmero, kot del parc. št. 4897 k.o. 1536-Talčji Vrh), skupaj z 
ostalimi navedenimi zemljišči, ki so v zemljiški knjigi vpisane na ime PGD Rožič Vrh, uporablja za 
namene gasilstva vse od ustanovitve društva naprej. 
 
Zakon o gasilstvu (Ur. list 113/05, v nadaljevanju ZGas-UPB1) v 1. odstavku 48. člena določa, da 
prostovoljna gasilska društva in njihove zveze pridobijo z dnem uveljavitve zakona o  gasilstvu (to je z 
dne 14. 1. 1994) lastninsko pravico na premičnem in nepremičnem premoženju, ki je namenjeno 
gasilstvu in s katerim upravljajo ob uveljavitvi tega zakona. Kot navaja PGD Rožič Vrh v svojem dopisu 
z dne 15.4.2018, to zemljišče uporablja že od svojega začetka, to je od ustanovitve društva, prav tako 
pa je po predmetnem zemljišču speljana dovozna pot, po kateri poteka dostop do garaže gasilnega 
doma. 
 
Kot je razvidno iz podatkov Poslovnega registra Slovenije (ePRS), je bilo Prostovoljno gasilsko društvo 
v register vpisano dne 10.9.1981. Tudi osnovni del stavbe gasilnega doma je bil zgrajen že pred letom 
1968.  
 
Glede na navedeno bi Občina Črnomelj, skladno z 48. členom ZGas-UPB1 Prostovoljnemu gasilskemu 
društvu Rožič Vrh priznala lastninsko pravico pri 4897/2 k.o. 1536-Talčji Vrh in s PGD Rožič Vrh 
sklenila Pogodbo o priznanju lastninske pravice za to nepremičnino ter na podlagi te pogodbe pri 
parc. št. 4897/2 k.o. 1536-Talčji Vrh dovolila vknjižbo lastninske pravice na ime PGD Rožič Vrh.  
 
Vse stroške v zvezi s pravnim poslom plača Občina Črnomelj 
 
Priloga: V prilogi tega gradiva je geografski prikaz (PISO) nepremičnine parc. št. 4897/2 k.o. 1536-
Talčji Vrh, za katero Občina Črnomelj Prostovoljnemu gasilskemu društvu Rožič Vrh prizna lastninsko 
pravico. 
 
Predlog sklepa: 

1. Občina Črnomelj prizna Prostovoljnemu gasilskemu društvu Rožič Vrh lastninsko pravico pri 
parc. št. 4897/2 k.o. 1536-Talčji Vrh. 

2. Občina Črnomelj s Prostovoljnim gasilskim društvom sklene pogodbo o priznanju lastninske 
pravice, na podlagi katere se bo PGD Rožič Vrh v zemljiški knjigi vknjižilo kot izključni lastnik  
pri parc. št. 4897/2 k.o. 1536-Talčji Vrh. 
 
 

Številka: 478-374/2013 
 

 Predlagatelj:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                              Andrej Kavšek, l.r. 
                            Župan 
Pripravila:             
Tanja Ramuta, OU 
 
 
 
 



 

 

 
 
Priloga: geografski prikaz nepremičnine parc. št. 4897/2 k.o. 1536-Talčji Vrh, Vir: PISO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
III. 

 
Zadeva: Pridobitev statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 

 
V nadaljevanju bo predstavljen predlog, da določene nepremičnine v lasti Občine Črnomelj pridobijo 
status grajenega javnega dobra lokalnega pomena. Občina Črnomelj je v last pridobila nekatere 
nepremičnine, ki v naravi predstavljajo dele javnih poti ali cest oz. drugih prometnih površin ter 
nepremičnine, ki v naravi predstavljajo vodohrane, črpališča in objekte ter naprave za odvajanje in 
čiščenje voda. Te nepremičnine je Občina Črnomelj v last pridobila zaradi potreb izgradnje 
infrastrukture v sklopu vodovodnih in kanalizacijskih omrežij, zaradi potreb izgradnje in širitve cest 
oz. poti ali pa gre za zemljišča, kjer je že pred tem potekala prometna oz. druga infrastruktura in je 
bilo glede na stanje v naravi kasneje urejeno tudi lastništvo. 
 
Nepremičnine, ki so navedene v tabeli v predlogu sklepa, so v lasti Občine Črnomelj, v naravi pa 
predstavljajo dele kategoriziranih in ne-kategoriziranih poti oz. cest ali druge prometne površine (npr. 
parkirišče), vodohrane, črpališča in objekte ter naprave za odvajanje in čiščenje voda. Ker so 
navedene nepremičnine namenjene splošni rabi, pri teh nepremičninah pa v zemljiški knjigi ni 
zaznamovano javno dobro, je smiselno, da pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega 
pomena.  

Stvarnopravni zakonik (Uradni list RS, št. 87/02 in 91/13) v 19. členu opredeljuje javno dobro kot 
stvar, ki jo v skladu z njenim namenom ob enakih pogojih lahko uporablja vsakdo (splošna raba). 
Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljevanju: ZUreP-2) v 244. členu pravi, da je 
splošna raba javnih površin raba, ki je namenjena prostemu gibanju oseb, predvsem za namene 
prehoda in dostopa do drugih javnih površin, zelenega sistema, bivališč, poslovnih objektov ter 
gospodarske javne infrastrukture, ter rekreaciji, igri in drugim prostočasnim aktivnostim na prostem. 
 
ZUreP-2 v 7. odstavku 3. člena navaja, da so grajeno javno dobro zemljišča, objekti in deli objektov, 
namenjeni taki splošni rabi, kot jo glede na namen njihove uporabe določa zakon ali predpis, izdan na 
podlagi zakona. V danem primeru so to Zakon o cestah (ZCes-1, Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 
36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18, v nadaljevanju: ZCes-1) oziroma Zakon o varstvu okolja (ZVO-1, 
Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – 
ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 
30/16, 61/17 – GZ in 21/18 – ZNOrg, v nadaljevanju: ZVO-1, v nadaljevanju: ZVO-1) in Odlok o 
gospodarskih javnih službah v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03, 106/05, 66/06, 118/07, 
41/17).  
 
ZCes-1 v prvem in drugem odstavku 3. člena govori, da so javne ceste prometne površine, ki so 
splošnega pomena za promet in jih lahko vsak prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi s 
predpisi, ki urejajo ceste, in pravili cestnega prometa. Javne ceste so javno dobro in so izven 
pravnega prometa. Na njih ni mogoče pridobiti lastninske pravice s priposestvovanjem ali drugih 
stvarnih pravic. V skladu z ZVO-1 in Odlokom o gospodarskih javnih službah v Občini Črnomelj je 
oskrba s pitno vodo in odvajanje ter čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode obvezna 
občinska gospodarska javna služba varstva okolja. Objekti in naprave, potrebni za izvajanje te javne 
službe, so infrastruktura lokalnega pomena. V 5. odstavku 3. člena ZUreP-2 navaja, da so gospodarska 
javna infrastruktura objekti ali omrežja, ki so namenjeni opravljanju gospodarskih javnih služb 
skladno z zakonom ter objekti ali omrežja za druge namene v javnem interesu, ki so kot taki določeni 
z zakonom ali odlokom lokalne skupnosti, kakor tudi drugi objekti in omrežja v splošni rabi. 
Gospodarska javna infrastruktura je državnega in lokalnega pomena. 
 
Navedene nepremičnine torej izpolnjujejo pogoje za pridobitev statusa grajenega javnega dobra 
lokalnega pomena, zato na podlagi 245. člena ZureP-2, župan občinskemu svetu predlaga sprejetje 
sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena. Na podlagi sprejetega sklepa 
občinskega sveta, ki se objavi tudi v Uradnem listu, občinska uprava izda ugotovitveno odločbo, s 
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katero nepremičnine pridobijo status grajenega javnega dobra. Pravnomočno ugotovitveno odločbo 
občinska uprava pošlje pristojnemu sodišču, ki po uradni dolžnosti vpiše v zemljiško knjigo zaznambo 
o javnem dobru. 

 
Predlog sklepa: 
Občinskemu svetu se predlaga, da obravnava predlog  sklepa o pridobitvi statusa grajenega  javnega 
dobra lokalnega pomena in ga sprejme v predloženi vsebini.                                                                                                                                 
 
 

Predlagatelj:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                              Andrej Kavšek, l.r. 
                            Župan 
Pripravila:                                          
Tanja Ramuta, OU 
 



 

 

 
Na podlagi 244. in 245. člena Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17, v 
nadaljevanju: ZUreP-2), 3. člena Zakona o cestah (ZCes-1, Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – 
odl. US, 46/15 in 10/18, v nadaljevanju: ZCes-1) 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1, Uradni list 
RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – 
ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ 
in 21/18 – ZNOrg) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS št. 83/11, 24/14, 66/16) je 
Občinski svet občine Črnomelj na svoji _______redni seji dne _________  sprejel naslednji 
 

S K L E P 
 

1. člen 
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Črnomelj pridobijo naslednje 
nepremičnine v lasti Občine Črnomelj, ki predstavljajo: vodohrane, črpališča in objekte ter naprave za 
odvajanje in čiščenje voda, dele kategoriziranih poti in cest ter dele drugih vzdrževanih občinskih poti 
in prometnih površin: 
 

katastrska občina parc. št. vrsta nepremičnine v naravi 

1535-Črnomelj 786/5 Ne-kategorizirana javna pot 

1536-Talčji Vrh 4847/5 Javna pot, JP 556401 

1536-Talčji Vrh 4847/7 Javna pot, JP 556401 

1536-Talčji Vrh 4787/32 Lokalna cesta, LC 054151 

1536-Talčji Vrh 4879/5 Lokalna cesta, LC 054151 

1536-Talčji Vrh 720/2 Ne-kategorizirana javna pot 

1536-Talčji Vrh 720/3 Ne-kategorizirana javna pot 

1536-Talčji Vrh 719 Ne-kategorizirana javna pot 

1536-Talčji Vrh 718/4 Ne-kategorizirana javna pot 

1536-Talčji Vrh 718/6 Ne-kategorizirana javna pot 

1536-Talčji Vrh 715/4 Ne-kategorizirana javna pot 

1536-Talčji Vrh 720/4 Ne-kategorizirana javna pot 

1536-Talčji Vrh 904/5 Ne-kategorizirana javna pot 

1536-Talčji Vrh 905/2 Ne-kategorizirana javna pot 

1536-Talčji Vrh 5468 Ne-kategorizirana javna pot 

1536-Talčji Vrh 2286/2 Vodohran  

1536-Talčji Vrh 2286/3 Vodohran  

1539-Mavrlen 1517/4 Javna pot,  JP 556231 

1541-Loka 2590/2 Javna pot, JP 554061 

1541-Loka 2126/12 Javna pot, JP 554131 

1541-Loka 180/3 Javna pot, JP 556191 

1541-Loka 2611/3 Javna pot, JP 554301 

1541-Loka 2611/4 Javna pot, JP 554301 

1541-Loka 2023/2 Javna pot, JP 554601 

1541-Loka 1254/27 Javna pot, JP 554262 

1541-Loka 1494/10 dostopna pot do vodohrana 

1541-Loka 1498/7 dostopna pot do vodohrana 

1541-Loka 1498/10 Vodohran - funkcionalno zemljišče 

1542-Zastava 1166/2 Ne-kategorizirana javna pot 

1542-Zastava 1165/2 Ne-kategorizirana javna pot 

1542-Zastava 1365/2 Ne-kategorizirana javna pot 

1542-Zastava 1366/2 Ne-kategorizirana javna pot 
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1542-Zastava 1367/2 Ne-kategorizirana javna pot 

1544-Griblje 656/2 Javna pot, JP 554674 

1547-Butoraj 2987/2 Javna pot, JP 555661 

1550-Dragatuš 4775/2 Črpališče (fekalna kanalizacija) 

1552-Adlešiči 24/21 Črpališče (vodovod) 

1552-Adlešiči 4170/29 Hidro postaja  

1554-Hrast pri Vinici 2280/3 Lokalna cesta, LC054091 

1554-Hrast pri Vinici 1589/4 Lokalna cesta, LC 054130 

1554-Hrast pri Vinici 1590/2 Lokalna cesta, LC 054130 

1554-Hrast pri Vinici 2091/2 Lokalna cesta, LC 054130 

1559-Radenci 888/3 Lokalna cesta, LC 054121 

1559-Radenci 890/3 Lokalna cesta, LC 054121 

1559-Radenci 890/4 Lokalna cesta, LC 054121 

1559-Radenci 889/3 Lokalna cesta, LC 054121 

1559-Radenci 889/4 Lokalna cesta, LC 054121 

1560-Sinji Vrh 847/3 Vodohran z dostopno potjo 

1560-Sinji Vrh 847/2 dostopna pot do vodohrana 

1560-Sinji Vrh 846/5 dostopna pot do vodohrana 

1561-Damelj 1177 Javna pot, JP 555821 

1561-Damelj 1023/2 Lokalna cesta, LC 054371 

1561-Damelj 1041/7 Lokalna cesta, LC 054371 

1561-Damelj 1041/8 Lokalna cesta, LC 054371 

1561-Damelj 907/4 Lokalna cesta, LC 054371 

1561-Damelj 1071/3 Lokalna cesta, LC 054371 

1561-Damelj 1072/6 Lokalna cesta, LC 054371 

1561-Damelj 977/26 Lokalna cesta, LC 054371 

1561-Damelj 1040/2 Lokalna cesta, LC 054371 

1561-Damelj 1050/2 Lokalna cesta, LC 054371 

1561-Damelj 734/4 Črpališče (vodovod) 

1563-Vinica 259/6 Čistilna naprava 

1563-Vinica 259/7 Čistilna naprava 

1563-Vinica 549/16 Javna pot,  JP 555362 

1563-Vinica 548/6 Ne-kategorizirana javna pot 

 
2. člen 

Nepremičnine iz 1. člena pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno 
odločbo, ki jo na podlagi tega sklepa izda Občinska uprava Občine Črnomelj, po uradni dolžnosti. 
Občinska uprava Občine Črnomelj po pravnomočnosti odločbe o pridobitvi statusa grajenega javnega 
dobra, le-to pošlje pristojnemu sodišču, ki po uradni dolžnosti v zemljiško knjigo vpiše zaznambo o 
javnem dobru. 
 

3. člen 
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja na Občinskem svetu Občine Črnomelj. Ta sklep se objavi tudi v 
Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
Številka: 478-8/2019 
Črnomelj, januar 2019 
                                                                                                                 Andrej Kavšek            
                                                      Župan 
 


