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II.4) 
 
 

 

V skladu s 30. členom Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 03/07, 107/10 in 
32/12 ter Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/14) vam v prilogi pošiljam v 
obravnavo in sprejem: 

 
 
 

SKLEP O UGOTOVITVI JAVNE KORISTI 
 
 
 
Kot predstavnik predlagatelja bo na seji sodeloval Robert Plavčak, višji svetovalec za premoženjsko 
pravne in splošne zadeve.  
 

Predlog sklepa: 
1. Občinski svet Občine Gorje sprejme Sklep o ugotovitvi javne koristi.  

 
 
 

Peter Torkar 
Župan Občine Gorje 
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Obrazložitev 
 
Občina Gorje kot soinvestitorka sodeluje pri projektu rekonstrukcija Regionalne ceste R3-634/1104 
Javornik – Gorje in sočasno namerava urediti problem fekalne kanalizacije v tem delu Spodnjih 
Gorij.  
 
Geodetska uprava RS je s 1.3.2017 uvedla nov način sprejemanja elaboratov parcelacij  na podlagi 
13. in 14. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 - odl. US in 46/15, v 
nadaljevanju Zcest-1) in hkrati pripravila pojasnila »Postopki za določitev in označitev meje ceste 
po Zakonu o cestah.« Geodetska uprava RS tako ne prejme elaborata parcelacije za potrebe ceste, 
če se z njo ne strinjajo vsi lastniki oziroma vlogo za parcelacijo ne podpišejo vsi lastniki zemljišč. 
 
Za potrebe pridobitve zemljišč, ki so potrebna za rekonstrukcijo ceste in izgradnjo pločnika, je 
potrebno gradnjo oziroma rekonstrukcijo prepoznati kot gradnjo v javno korist, ki bi omogočila 
izdelavo parcelacije in elaborata za geodetsko upravo. 
 
Do sprememb v proračunu zaradi sprejema sklepa ne bo prišlo, stroški so vezani na izgradnjo 
kanalizacije in pločnike na tem delu, ki pa se bodo predvideli v naslednjem letu. 



 

80 

Na podlagi 29. Člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS, Uradni list RS, št. 94/2007-
UPB2, 76/2008,79/2009, 51/2010, 40/2012-ZUJF in 14/2015 – ZUUJFO) in drugega odstavka 12. 
člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10 in spremembe) in 16. člena Statuta Občine Gorje 
(Ur. List RS, št. 3/07,7/10, 32/12 in USGO 27/14), je Občinski svet Občine Gorje na 16. redni seji 
dne 22.3.2017 sprejel naslednji 
 

S K L E P  
O UGOTOVITVI JAVNE KORISTI  

 
1. člen 

Ugotovi se, da je rekonstrukcija Regionalne ceste R3-634/1104 Javornik – Gorje, od km 7+450 m 
do 8+264 m, št. projekta PZI 109-11E, Nova Gorica, januar 2012 - Projekt za izvedbo, ki ga je izdelalo 
podjetje GINEX Internacional, d.o.o, Rejčeva ulica 3, 5000 Nova Gorica, na delu naslednjih 
nepremičnin: 
 
1013/4, 1008/10, 1008/9, 274/5, 274/1, 274/9, 266/11, 266/9, 288/1, 266/2, 990/1, 1010/3, 
1013/3, 285/2, 274/13, 1008/11, 74/1, 74/2, 1001/4, 269/2, 73, 72, 280/2, 266/1, 1012/1, 262/1, 
261/1, 288/7, 4/1, 279/2, 279/3, 261/4, 78/2, 78/1, 288/5, 261/2, 263/1, 288/4, 59/2, 991/2, 61, 
266/7, 285/1, 266/10, 274/6, 274/4, 68/1, 254/2, 69, 76, 1004, 254/6, 350/1, 350/3, 55/3, 59/1, 
58/2, 353/3, 274/7, 58/1, 1002/1, 1009, 266/12, 263/4, 279/1, 263/2, 991/1, 84/28, 342/7, 345, 
56, 347/2, 1008/5, 355/5, 355/80, 354/2, 280/1, 55/1, 49/1 vse k.o. Spodnje Gorje v javno korist. 
 

2. člen 
Odkup nepremičnin bo izveden v skladu s predpisi ter po ocenjeni vrednosti pooblaščenega 
cenilca. Če do sporazuma o odkupu ne pride, se na podlagi tega sklepa in v skladu s pristojno 
zakonodajo izvede razlastitveni postopek. 
 

3. člen 
Zgrajena infrastruktura bo predstavljala izboljšanje prometne varnosti udeležencev v prometu, še 
posebej pešcev in kolesarjev. Rekonstrukcija regionalne ceste in pločnik ob lokalni cesti bo 
predstavljala del varne poti otrok v šolo in ima podlago v Odloku o občinskem prostorskem načrtu 
Občine Gorje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 12/2014). 
 

4. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in prične veljati naslednji dan po objavi.  
 
 
 
Številka: ………………………………. 
Datum: …………………………………. 
 

Peter Torkar 
Župan Občine Gorje 
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