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Mestna obeina Maribor, Mestna uprava, Sekretariat za splogne zadeve, izdaja v upravni zadevi
odvzema statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na podlagi treUega odstavka 247.
elena v povezavi z 245. elenom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, it. 61/2017 –
v nadaljevanju: ZUreP-2), po uradni do12nosti naslednjo

ODLOeBO

1. Nepremienini:

FRA K.0
678 347/2

ki je v zemljigki knjigi vpisana kot grajeno javno dobro lokalnega pomena v lasti Mestne
obeine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, matiena gtevilka: 5883369000, do
celote (1/1), se odvzame status grajenega javnega dobra.

1. Po pravnomoenosti te odloebe o odvzemu statusa grajenega javnega dobra lokalnega
pomena, se v zemljigki knjigi pri nepremienini iz I. toeke te odloebe predlaga izbris zaznambe
o grajenem javnem dobru.

2. Posebni strogki postopka niso nastali.

Ob raz lo ! it ev :

Nepremienina, ki je predmet te odloebe je v zemljigki knjigi vpisana kot lastnina Mestne obeine
Maribor z zaznambo grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

Stvarnopravni zakonik (Uradni list RS, it. 87/02, 91/13 in 23/20) v 19. elenu doloea, da je javno
dobro stvar, ki jo v skladu z njenim namenom ob enakih pogojih lahko uporablja vsakdo (splogna
raba). Katera stvar je javno dobro in kakgni so pogoji za njegovo uporabo doloea ZUreP-2. V skladu
s citiranim zakonom o urejanju prostora so grajeno javno dobro zemljigea, objekti in deli objektov,
namenjeni takgni splogni rabi, kot jo glede na namen njihove uporabe doloea zakon ali predpis, izdan
na podlagi zakona. V gestem poglavju citiranega zakona (raba javnih povrgin in grajenojavno dobro)
pa doloea pogoje za pridobitev statusa grajenega javnega dobra, posledice pridobitve statusa
grajenega javnega dobra in pogoje za prenehanje statusa grajenega javnega dobra.

Status grajenega javnega dobra se nepremieninam odvzame na podlagi 247. elena ZureP-2, po
postopku iz 245. elena tega zakona. Na podlagi drugega odstavka 247. elena ZureP-2 status
grajenega javnega dobra preneha, de je zemljigee, objekt oziroma njegov deI v celoti unieen in ga
ni mogoee obnoviti in je zato onemogoeena njegova splogna raba; po tretjem odstavku istega elena
pa status grajenega javnega dobra lahko preneha tudi, de se uredi zemljigee ali zgradi drug objekt



z enakim namenom splogne rabe, zaradi Cesar se status na pmotnem lahko odvzame. V takgnih
primerih izda pristojni obdinski upravni organ po uradni do12nosti odloebo o prenehanju statusa
grajenega javnega dobra lokalnega pomena in sicer pod pogojem, da je obeinski svet sprejel sklep
o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

V postopku je bilo ugotovljeno, da je 2upan Mestne obeine Maribor pri Mestnem svetu Mestne obeine
Maribor dne 22.11.2021 vlo2il zahtevo, da se nepremienini navedeni v 1. toeki izreka te odloebe
odvzame status grajenega javnega dobra lokalnega pomena. Iz zahteve 2upana in prilo2enih dokazil
izhaja, da

zemljigee, parc. it. 347/2, v izmeri 44 m2, k.o. 678-Sp. Radvanje, v naravi predstavlja
travnato povrgino, kjer velja Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za obmoeje urbanistiene
zasnove mesta Maribor (MUV, it. 1/14 - UPBI, 12/14, 5/15, 11/15, 20/15 , 20/16, 29/16
(popr.), 9/17(popr), 1/18, 9/18) in ni predvidena za prometno infrastrukturo.

Zbrano gradivo je obravnaval Mestni svet Mestne obeine Maribor in na 28. redni seji, dne 16.12.2021
sprejel Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v Mestni obdini
Maribor, it. 4782-13/2021-4, s katerim je nepremienini navedeni v 1. toeki izreka te odloebe odvzel
status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokatnega pomena je zaeel veljati, dne
21.12.2021 (Medobeinski uradni vestnik, it. 30/2021).

V skladu z opisano zakonsko ureditvijo o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
odloeata dva organa. Najprej obeinski svet obeine, kjer se nahaja grajeno javno dobro, o tem odloei
s sklepom kot navedeno zgoraj, na podlagi navedenega pa nato obeinska uprava po uradni do12nosti
izda odloebo o ukinitvi statusa javnega dobra.

Upravni organ je v postopku pregledal dejanske pcxitage, ki so prtvedle do sklepa, da se poda zahteva
za odvzem grajenega javnega dobra nepremidnini, parc. it. 347/2, k.o. 678 – SPODNJE RADVANJE.
Tako si je upravni organ za namen ugotovitve dejanskega stanja v naravi za parcelo, ki je predmet
te odlodbe pridobil izris panoramskega posnetka iz programa PreVAL namenjenega prikazovanju
razlienih vrst podatkov o cestni infrastrukturi ter izris orto- foto posnetkov, ki jih je pripravila Slu2ba
za geografsko informacijski sistem in obdelavo podatkov mestne uprave Mestne obeine Maribor,
gtev.: 4780-4/2021-46 z dne 27.12.2021. Iz panoramskega in orto-foto posnetka za parcelo
navedeno v i. toeki izreka te odloebe ne izhaja, da bi predstavljala javno povrgino. Parc. it. 347/2,
k.o. 678 – SPODNJE RADVANJE se nahaja neposredno ob stanovanjski higi Majarjeva ulica 10 v
Mariboru in predstavlja deI, z ograjo ograjenega dvorigea te stavbe. Nadalje je upravni organ
ugotovil, da javni cestni promet poteka po parcelah it. 347/1 in 2119/1, obe k.o. 678 – SPODNJE
RADVANJE, ki sta po Odloku o kategorizaciji obeinskih cest v mestni obeini Maribor (Medobeinski
uradni vestnik gt. 35/2020, 6/2021, 12/2021) opredeljeni kot mestni cesti z oznako: LK 250360,
250361 ter oznako: LK 250370. 250371.
Parcela gt. 347/2, k.o. 678 – SPODNJE RADVANJE je po Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za
obmoeje urbanistiene zasnove mesta Maribor (MUV, it. 1/14 - UPBI, 12/14, 5/15, 11/15, 20/15 ,
20/16, 29/16 (popr.), 9/17(popr), 1/18, 9/18-obv.razl.) opredeljena kot stavbno zemljigee v
ureditvenem obmoeju naselja, katere podrobna namenska raba je povrgine za stanovanja.
Upravni organ je tudi preveril, da obravnavana parcela iz I. toeke izreka te odloebe, po Odloku o
kategorizaciji obeinskih cest v mestni obeini Maribor (Medobeinski uradni vestnik, it. 35/2020,
6/2021, 12/2021) ni v evidenci obeinskih kategoriziranih cest. Navedena opredelitev po citiranem
odloku izhaja iz Potrdita o kategorizaciji obeinskih cest v Mestni obeini Maribor, Rev.: 370-1/2021-
41 z cIne 28.12.2021, ki ga je v ta namen pripravila Slu2ba za geografsko informacijski sistem in
obdelavo podatkov mestne uprave Mestne obeine Maribor.

Glede na optsano dejansko stanje je upravni organ ugotovil, da predmetna parcela gt. 347/2, k.o.
678 – SPODNJE RADVANJE, ne izpolnjuje pogojev javne povrgine, ki jih ZUreP-2 opredeljuje kot
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grajena in zelena povrgina, namenjena splogni rabi, kot so javna cesta, ulica, pasa2a, trg, tr2nica,
atrij, igrigee, parkirigee, pokopaligee, park, zelenica, rekreacijska povrgina in podobna povrgina, ker
se na njih ne odvija nobena od aktivnosti namenjenih splogni rabi v smislu navedenega zakona.

Parcela gt. 347/2, k.o. 678 – SPODNJE RADVANJE, ki kot navedeno zgoraj predstavlja travnato
povrgino, z vidika Zakona o cestah (ZCes-1) (Uradni list RS, it. 109/10, 48/12, 36/14 – odI. US,
46/15 in 10/18) kot temeljnega predpisa, ki doloea in ureja status in kategorizacijo javnih
cest; enotna pravila za gradnjo, upravljanje in vzdr2evanje vseh javnih cest ter pogoje za uporabo
nekategoriziranih cest, ki se uporabljajo za javni cestni promet, zaradi zagotavljanja enakih pogojev
za varno odvijanje cestnega prometa na celotnem cestnem omre2ju; obvezno gospodarsko javno
slu2bo za zagotavljanje stanja javnih cest za varen in neoviran promet; upravljanje, gradnjo,
vzdr2evanje in varstvo javnih cest ter prometa na njih, ne izpolnjujejo pogojev javne ceste. Po prej
citiranem zakonu je javna cesta, cesta, ki jo dr2ava ali obeina, v skladu z merili za kategorizacijo
javnih cest, razglasi za javno cesto doloeene kategorije in jo lahko vsak prosto uporablja na naein in
pod pogoji, doloeenimi z zakonom tn drugimi predpisi.

Glede na navedeno parc. it. 347/2, k.o. 678 – SPODNJE RADVANJE dejansko ne predstavlja
grajenega javnega dobra, zato so podani pogoji za izdajo te odloebe po tretjem odstavku 247. elena
ZUreP-2

Glede na to, da v tem postopku strogki niso nastali, je o strogkih odloeeno, kot izhaja iz izreka te
odlo6be.

Pravnomoena odloeba bo predlagana zemljigki knjigi v izvedbo.

Ta odloeba je izdana po uradni do12nosti in je na podlagi 22. elena Zakona o upravnih taksah (Uradni
list RS, it. 106/10 – uradno preeigeeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 –
ZKZag in 189/20 – ZFRO) takse prost:a.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odloebo je dovoljena prito2ba na 2upana Mestne obdine
Maribor v roku 15 dni po vroeitvi odloebe. Prito2ba se lahko vlo2i pisno ali da ustno na zapisnik pri
organu, ki je odloebo izdal. Za prito2bo se plaea upravna taksa po tar. it. 2 Zakona o upravnih taksah
v vigini 18,10 EUR.

PriFfaVila :
Simoba Fras, dipl.upr.org., prav.
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Vroeiti :

z javnim naznanilom na oglasni deski Mestne obeine Maribor in na spletni strani Mestne
obeine Maribor

Po pravnomoenosti odlo€bo prejme:
- elektronska zemljigka knjiga

Vlo2iti:
- v zadevo

V seznanitev:
Mestna obeina Maribor, Mestna uprava, Urad za komunalo, promet in prostor, Ulica heroja
Staneta 1, 2000 Maribor – po e-pogti: suzana.fras@maribor.si
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