
 

PREDLOG: 

 

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno 

besedilo, 92/05 - ZJC-B, 111/05 - Odl. US, 93/05 - ZVMS, 120/06 - Odl. US, 126/07, 108/09, 
61/10 - ZRud-1, 76/10 - ZRud-1A, 20/11 - Odl. US, 57/12 in 101/13 - ZDavNepr) in 16. člena 

Statuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (MUV št. 22/10) je Občinski svet Občine Sveta 

Trojica v Slovenskih goricah, na _____________ seji, dne _____________ , sprejel 
 

 

SKLEP 

O PODELITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA LOKALNEGA POMENA 

 

1. člen 

 
Spodaj navedenim nepremičninam: 

 

 
 

 

 
se podeli status grajenega javnega dobra lokalnega pomena. 

 

2. člen 

 

 

Na podlagi tega sklepa občinska uprava Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah po uradni 

dolžnosti izda ugotovitveno odločbo o podelitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
za nepremičnine iz prvega člena tega sklepa. Po pravnomočnosti odločbe le-to pošlje pristojnemu 

zemljiškoknjižnemu sodišču, ki po uradni dolžnosti vpiše v zemljiško knjigo zaznambo o javnem 

dobru. 
 

parc. št. k.o. ID 

38/2 536 – Gradišče v Slovenskih goricah 4065891 

159/6 536 – Gradišče v Slovenskih goricah 4004618 

291/12 536 – Gradišče v Slovenskih goricah 6181903 

291/13 536 – Gradišče v Slovenskih goricah 6181850 

291/16 536 – Gradišče v Slovenskih goricah 6181852 

291/21 536 – Gradišče v Slovenskih goricah 6181854 

282 536 – Gradišče v Slovenskih goricah 4591166 

283/2 536 – Gradišče v Slovenskih goricah 5095271 

286 536 – Gradišče v Slovenskih goricah 1569982 

*49/1 536 – Gradišče v Slovenskih goricah 3520983 

118/1 548 – Zgornja Senarska 382446 

161/2 548 – Zgornja Senarska 1316924 

162 548 – Zgornja Senarska 476733 

163 548 – Zgornja Senarska 4004620 

164 548 – Zgornja Senarska 980997 

165 548 – Zgornja Senarska 309144 

169 548 – Zgornja Senarska 5011068 

174 548 – Zgornja Senarska 3331674 

176 548 – Zgornja Senarska 1557424 

314/2 538 – Osek  120385 

314/9 538 – Osek  6256345 

314/10 538 – Osek  6256346 



 

3. člen 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku. 

 
 

Številka: 7113-1/2013 

Datum: _____________          Župan  

Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah 

Darko FRAS, univ.dipl.prav. 



 

OBRAZLOŽITEV 

 

Nepremičnine iz prve točke tega sklepa so v lasti Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah.  

 

Na zemljiščih parc. št. 291/12, 291/13, 291/16 in 291/21 poteka Prisojna ulica. Na zemljiščih parc. 

št. 159/6 se nahaja parkirišče pred Kulturnim domom Sveta Trojica ter na parc. št. 38/2 parkirišče 

za šolskim igriščem. Na zemljiščih parc. št. 282, 283/2, 286 in *49/1 se nahaja pokopališče z 

mrliško vežo. 

 

Grajeno javno dobro so zemljišča, namenjena splošni uporabi, kot jo določa predpis (zakon ali 

odlok) in je njihova raba pod enakimi pogoji namenjena vsem. Med grajeno javno dobro lokalnega 

pomena v skladu z Zakonom o graditvi objektov – ZGD-1 (2.2 točka prvega odstavka 2. člena) 

spada omrežje gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena in javna površina na njih, kakor 

tudi objekti ali deli objektov, katerih uporaba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot so cesta, 

ulica, trg, pasaža in druga javna prometna površina lokalnega pomena, tržnica, igrišče, parkirišče, 

pokopališče, park, zelenica, športna oziroma rekreacijska površina in podobno.  

 

Na ureditev grajenega javnega dobra v ZGD-1 se navezujejo tudi nekateri področni predpisi. 

Zakon o javnih cestah v 2. členu določa, da so javne ceste javno dobro in so izven pravnega 

prometa. Na njih ni mogoče pridobiti lastninske pravice s priposestvovanjem ali drugih stvarnih 

pravic, vendar pa je mogoče pridobiti služnost za napeljevanje vodovoda in kanalizacije, 

električnih, telefonskih in telegrafskih napeljav, plinovodov ter podobnih objektov in naprav 

javnega pomena, pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo javne ceste.  Na prometnih površinah 

zunaj vozišča javne ceste in na površinah na njej, ki so določene za opravljanje dejavnosti 

namenjenih upravičencem v prometu, je mogoče za opravljanje takih dejavnosti potrebno pridobiti 

posebno pravico uporabe. 

 

Grajeno javno dobro je v skladu z Zakonom o pokopališki in pogrebni dejavnosti tudi 

pokopališče. Lokalna skupnost v svojih prostorskih aktih določi zadostne površine za pokopavanje 

umrlih za najmanj 30 let. Pokopališče se zaradi ali razširi na območju, ki je določeno z 

dolgoročnim planom občine, na podlagi ureditvenega načrta.  

 

18. člen Zakona o športu določa, da so javni športni objekti športni objekti, ki so državna lastnina 

ali lastnina lokalnih skupnosti. V skladu z 20. členom se morajo uporabljati v javno dobro in za 

namen, za katerega so bili zgrajeni in urejeni. Če se javnemu športnemu objektu namembnost 

spremeni, se mora zagotoviti nadomestni športni objekt. V občini Sveta Trojica v Slovenskih 

goricah se nahajata dva športno rekreacijska centra (ob jezeru Sveta Trojica in motokros proga v 



 

Oseku). Določena sta v Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Lenart (Uradni list RS, 

št. 02/01 in 74/04 ter MUV, št. 24/05) in Odloku o ureditvenem načrtu jezera pri Sveti Trojici 

(MUV, št. 12/05), predvidena sta pa tudi v osnutku Občinskega prostorskega načrta občine Sveta 

Trojica v Slovenskih goricah. 

 

Na podlagi 21. člena ZGO-1 pridobi objekt status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z 

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

uprava.  

 

Po pridobljenem statusu grajenega javnega dobra mora njegov lastnik objekt vzdrževati v stanju, ki 

omogoča splošno rabo v skladu z njegovim namenom. Na objektu ni mogoče pridobiti lastninske 

ali kakršne druge stvarne pravice s priposestvovanjem, prav tako pa ne more biti predmet izvršbe. 

 

Občinska uprava bo po sprejemu tega sklepa izdala odločbo po uradni dolžnosti ter po 

pravnomočnosti odločbe posredovala zemljiškoknjižni predlog za vpis zaznambe grajenega 

javnega dobra v lasti Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za navedena zemljišča.  

 

Glede na zgoraj navedeno, se Občinskemu svetu predlaga, da sprejme sklep kot predlagan.  

 

 

Slika 1: Prisojna ulica (parc. št. 291/12, 291/13, 291/16 in 291/17) 

 



 

 

Slika 2: parkirišče za šolskim igriščem (parc. št. 38/2, k.o. Gradišče v Slovenskih goricah) in pred Kulturnim 

domom (parc. št. 159/6, k.o. Gradišče v Slovenskih goricah) 

 

 

Slika 3: pokopališče z mrliško vežo (parc. št. 282, 283/2, 286 in *49/1, vsa k.o. Gradišče v Slovenskih 

goricah) 

 



 

 
Slika 4: ŠRC jezero (parc. št. 118/1, 161/2, 162, 163, 164, 165, 169, 174 in 176, vsa k.o. Zgornja Senarska) 

 
 

 
Slika 5: ŠRČ Osek (parc. št. 314/2, 314/9 in 314/10, vsa k.o. Osek) 


