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OBČINSKI SVET  
OBČINE ROGATEC 
 
 
Zadeva:     Predlog Sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
 
V skladu z 2. členom Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04-UPB1 (14/05 popr.), 92/05-ZJC-B, 
93/05-ZVMS, 111/05 Odl.US, 120/06 Odl.US, 126/07, 57/09 Skl.US, 108/09, 61/10-ZRud-1 (62/10 popr.), 20/11 
Odl.US, 57/12, 101/13-ZDavNepr, 110/13; v nadaljevanju: ZGO-1) predstavljajo grajeno javno dobro zemljišča, 
namenjena takšni splošni rabi, kot jo glede na namen njihove uporabe določa zakon oziroma predpis, izdan na 
podlagi zakona in na njih zgrajeni objekti, če so namenjeni splošni rabi. V skladu z določilom 2.2. točki 2. člena 
ZGO-1 pa je grajeno javno dobro lokalnega pomena tisto grajeno javno dobro, ki sodi v 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.  
 
ZGO-1 v 21. členu določa pogoje za pridobitev statusa grajenega javnega dobra. Objekt oziroma del objekta, ki je 
po določbah ZGO-1 lahko grajeno javno dobro, pridobi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z 
ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi sklepa občinskega sveta po uradni dolžnosti izda pristojna občinska 
uprava. Občinski svet izda sklep na zahtevo, ki jo vloži župan. Takšni zahtevi mora biti priložena navedba 
določbe zakona oziroma predpisa, v katerem je podlaga, da lahko določena vrsta objekta oziroma njegovega 
dela pridobi status grajenega javnega dobra, uporabno dovoljenje, kadar je to predpisano in ustrezen zemljiško-
katastrski načrt z vrisanim objektom, izdelan v skladu z geodetskimi predpisi. Občinska uprava pošlje 
pravnomočno ugotovitveno odločbo o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra pristojnemu sodišču, ki po 
uradni dolžnosti vpiše v zemljiško knjigo zaznambo o javnem dobru. 
 
Zemljišča predlagana v Sklepu o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena predstavljajo v 
naravi parkirišča, poti, pešpoti, ceste, površine namenjene športu in rekreaciji, zelenico in tržnico. Lastništvo 
nepremičnin je zemljiškoknjižno urejeno. Vse parcele so v lasti Občine Rogatec. 
V sklepu navedene nepremičnine izpolnjujejo pogoje za pridobitev statusa grajenega javnega dobra lokalnega 
pomena v skladu z določili ZGO-1, Zakona o cestah ter Zakona o športu, zato predlagamo Občinskemu svetu 
Občine Rogatec v obravnavo in sprejem Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena. 
Na podlagi tega sklepa bo občinska uprava izdala ugotovitveno odločbo, po pravnomočnosti katere se bo v 
zemljiški knjigi pri navedenih nepremičninah vpisalo zaznambo grajenega javnega dobra. 
 
Pripravila: Maja Kampoš 
    Svetovalka II                   Martin Mikolič, univ.dipl.inž., l.r. 
                                 Župan 
 
 
Priloga:  

− geografski prikazi parcel 

 
 



 
GRAJENO JAVNO DOBRO                                                                                      PRILOGA 

 
 

 
 

 
k.o. ROGATEC: parc. št. 761/16, 924/1, 761/10, 761/11, 924/5, 923/1, 973,  936/2 

 
 

k.o. ROGATEC parc. št. 749, 733/3, 761/9, 759/4 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 
k.o. ROGATEC  parc. št. 554/36 

 
 

 
 

k.o. TLAKE parc. št. 1043/7, 1032/25, 1032/9 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
k.o. DONAČKA GORA parc. št. 620/3 

 

 
k.o. DONAČKA GORA parc. št. 1175, 1178/2, 1194 

 
k.o. DOBOVEC parc. št. 356, 726, 367/2 



 
 

   PREDLOG 

 
Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04-UPB1 (14/05 popr.), 
92/05-ZJC-B, 93/05-ZVMS, 111/05 Odl.US, 120/06 Odl.US, 126/07, 57/09 Skl.US, 108/09, 61/10-
ZRud-1 (62/10 popr.), 20/11 Odl.US, 57/12, 101/13-ZDavNepr, 110/13), Zakona o cestah (Uradni 
list RS, št. 109/10, 48/12), 20. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01-ZSDP, 
27/02 Odl.US, 110/02-ZGO-1, 15/03-ZOPA) in 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, 
št. 13/06, 27/06, 50/10 in 56/11) je Občinski svet Občine Rogatec na __. redni seji dne 
___________ sprejel 

S K L E P  

o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena  

1. člen 

Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Rogatec pridobijo naslednje 
nepremičnine, ki predstavljajo ceste, parkirišča, poti, pešpoti, zelenice, športne oziroma 
rekreacijske površine in podobno:  

k.o. 1178 - Rogatec 

parc. št. 761/16 parkirišče 

parc. št. 924/1 pešpot 

parc. št. 761/10 pešpot 

parc. št. 761/11 pešpot 

parc. št. 936/2 pešpot 

parc. št. 924/5 maneža 

parc. št. 932/1 maneža 

parc. št. 973 pot 

parc. št. 749 igrišče in parkirišče pri vrtcu Rogatec 

parc. št. 733/3 parkirišče 

parc. št. 761/9 parkirišče 

parc. št. 759/4 pešpot 

parc. št. 554/36 tržnica in pot 

 

k.o. 1173 - Tlake 

parc. št. 1043/7 igrišče na umetni travi 

parc. št. 1032/25 cesta  

parc. št. 1032/9 cesta  

 

 

 

 



 
 

k.o. 1175 - Donačka Gora 

parc. št. 620/3 večnamensko igrišče 

parc. št. 1175 cesta in parkirišče 

parc. št. 1178/2 cesta in parkirišče 

parc. št. 1194 cesta in zelenica 

 

k.o. 1177 - Dobovec 

parc. št. 356 parkirišče  

parc. št. 726 parkirišče 

parc. št. 367/2 parkirišče 

 

2. člen 

Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi tega sklepa izda po uradni dolžnosti občinska uprava.  

Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se pri 
zgoraj navedenih nepremičninah zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v 
lasti Občine Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec, matična številka: 5883938. 

3. člen 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 
Številka: 
Datum: 

 
Martin Mikolič 
Župan Občine Rogatec 

 

 


