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Ureditev javnih površin
(grajeno javno dobro)

 70. člen Ustave RS: Na javnem dobru se lahko pridobi posebna pravica uporabe pod pogoji, ki jih 
določa zakon.

 19. člen Stvarnopravnega zakonika: Javno dobro je stvar, ki jo v skladu z njenim namenom ob enakih 
pogojih lahko uporablja vsakdo (splošna raba). Zakon določa, katera stvar je javno dobro in kakšni 
so pogoji za njegovo uporabo. Na javnem dobru se lahko pridobi tudi posebna pravica uporabe pod 
pogoji, ki jih določa zakon.

 2. člen Zakona o varstvu okolja: Naravno javno dobro je del okolja, na katerem je z zakonom 
vzpostavljen status javnega dobra.

 2. člen Zakona o graditvi objektov: grajeno javno dobro so tista zemljišča, namenjena takšni splošni 
rabi, kot jo glede na namen njihove uporabe določa zakon oziroma prepis, izdan na podlagi zakona in 
na njih zgrajeni objekti, če so namenjeni splošni rabi (državnega ali lokalnega pomena).



Opredelitev javnih površin

 2. člen Zakona o graditvi objektov (ZGO-1): grajeno javno dobro lokalnega pomena je 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.

 2. člen Zakona o prostorskem načrtovanju: Zelene površine naselja so površine, namenjene 
preživljanju prostega časa, predvsem rekreaciji in športu na prostem, parki ter druge javne zelene 
površine, ki so namenjene izboljšanju kvalitete bivanja v naselju 

 71. člen Zakona o prostorskem načrtovanju: Komunalna oprema so objekti grajenega javnega dobra 
in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine.

 41. člen Zakona o prostorskem načrtovanju: na podlagi urbanističnega načrta za naselja se določi 
tudi javne površine in druge oblike javnega dobra.



Pridobitev statusa grajenega javnega dobra
(21.-23. člen ZGO-1)

Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena (ki ga določa ZGO-1) se pridobi z ugotovitveno 
odločbo, ki jo na podlagi sklepa pristojnega občinskega organa (občinski svet na pobudo župana) po 
uradni dolžnosti izda občinska uprava. 

 Zahtevi mora biti priloženo: uporabno dovoljenje, katastrski načrt z vrisanim objektom, pravna 
podlaga za to grajeno dobro. 

Ugotovitvena odločba se pošlje pristojnemu sodišču, da po uradni dolžnosti vpiše v zemljiško knjigo 
zaznambo javnega dobra.

Posledice pridobitve statusa: lastnik oziroma upravljalec mora objekt vzdrževati v stanju, ki 
omogoča splošno rabo v skladu z njegovim namenom; na tem objektu ni mogoče pridobiti lastninske 
ali kakšne druge stvarne pravice s priposestvovanjem.



Ureditev zatečenega stanja
(211.-213. člen ZGO-1)

S 1.1.20013 se šteje, da grajeno javno dobro urejajo tiste sestavine prostorskih izvedbenih načrtov in 
lokacijski načrti iz Zakon o urejanju naselij in drugih posegih v prostor, ki določajo javne površine in 
drugi našteti zakoni.

Za grajeno javno dobro se šteje, da je pridobljen status grajenega javnega dobra, če je z dnem 
uveljavitve Zakona o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini imela na njem pravico uporabe 
država ali je z dnem uveljavitve ZGO-1  v zemljiški knjigi vpisano, da je splošno ljudsko premoženje 
ali družbena lastnina.

 Ugotovitveno odločbo za tako grajeno javno dobro po uradni dolžnosti izda pristojna občinska 
uprava. 

Za vse ostalo grajeno javno dobro velja 213. člen ZGO-1: po postopku razglasitve (21.-23. člen), 
priložiti tudi dokazilo, da ima država oziroma občina pravico razpolagati z zemljiščem, ki naj bi 
skupaj z grajenim javnim objektom na njem pridobilo status grajenega javnega dobra (izpisek iz 
zemljiške knjige - lastninska ali kakšno drugo stvarno oziroma obligacijsko pravico, ki mu omogoča 
ustrezno razpolaganja s takšno nepremičnino). Če dokazila ni , mora občina nepremičnino odkupiti 
ali razlastiti – nepremičnina mora biti v lasti občine.



Problemi javnih površin v mestih

Ureditev lastništva: ustava ne govori o lastništvu (le socialna funkcija lastnine – 67. člen); 
Stvarnopravni zakonik tudi ne govori o lastništvu; sodna praksa – javno dobro je lahko tudi v zasebni 
lasti.

 Premajhna aktivnost lokalne skupnosti v preteklosti – ali je poskrbela za :
o ustrezno parcelacijo javnih površin,
o vpis lastninske pravice v zmk na podlagi Zakona o lastninjenju nepremičnin v družbeni lasti,
o varovanje svoje lastnine pri gradnji sosesk (vrnitev po končani gradnji, varovanje svojih 

interesov v stečajnem postopku gradbenega podjetja,
o Ureditev razglasitve javnih površin za javno dobro v skladu z 2011-213. členom ZGO-1.

Postopki po Zakonu o vzpostavitvi etažne lastnine… pripadajoče zemljišče se določa v sodnih 
postopkih – drobitev javnih površin v soseskah.

Stroški upravljanja: vzdrževanje javnega dobra je del javne gospodarske službe – pridobivanje 
dobička je podrejeno zadovoljevanju javnih potreb. 



Rešitve

V Strategijo prostorskega razvoja Slovenije ureditev javnih površin (parcelacij, 
lastništva in razglašanje za javno dobro).

V Zakonu o urejanju prostora dati veči poudarek javnim površinam v urbanem 
okolju in posebej v soseskah kot enotah prostora, s katerimi je potrebno upravljati.

Sklepanje dogovorov z zasebnimi lastniki javnih površin.

Močnejše uveljavljanje 
socialne funkcije lastnine in

načela prevlade javnega interesa v urbanih okoljih.


