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Sluzba za splosne m
premozeujsko pravne zadeve

Št.: 478-37/2014-61
Datum: 4.12.2017

Občinska uprava, na podlagi 67. člena Zakona o lokami samoupravi (Uradni list RS. št.
uradno prečiščeno besedilo ZLS-UPB2, 27/2008-Odl. US, 76/2008, 79/2009,
94/2007
5 1/2010, 84/2010-Odl. US, 40/2012-ZUJE), 121. člena Statuta Občine Kranjska Gora (uradno
prečiščeno besedilo UPB-1, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 43/2014, 7/2015), ob
upoštevanju določb 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/2004
uradno prečiščeno besedilo ZGO-1-UPB1, 14/2005-popr., 92ĺ2005-ZJC-B, 11 1ĺ2005-Odl.
US, 93/2005-ZVMS, 1 20/2006-Odl. US, 126/2007, 108/2009, 61/201 0-ZRud- 1, 76/2010ZRud-1A, 20/201 1-Odl. US, 57/2012, 110/2013, 22/2014-Odl. US), sklepa občinskega sveta
Občine Kranjska Gora, sprejetega na 20. redni seji dne 8.11.2017, in na podlagi določb
uradno
ZUP (Uradni list RS, št. 24/2006
Zakona o splošnem upravnern postopku
v
82/2013),
8/2010,
65/2008,
126/2007,
prečiščeno besedilo ZUP-UPB2, 105/2006-ZUS-1,
postopku ukinitve statusajavnega dobra, po uradni dolžnosti, izdaja naslednjo
-

-

-

—

ODLOČBO
1. Nepremičninama: parceli 2014/9 in parceli 2014/10, obe katastrska občina 2171
Dovje, se ukine status javnega dobra.
2. Po pravnomočnosti te odločbe se v zemljiški knjigi pri nepremičninah iz prejšnje
točke, ID znak: parcela 2171 2014/9 (ID 6537397) in ID znak: parcela 2171 2014/10
(ID 6537395), izbriše zaznamba javnega dobra.

Ob razložitev:

Nepremičnini s parc. št. 2014/9 in 2014/10, obe katastrska občina 2171 Dovje, se po
prostorsko planskih aktih Občine Kranjska Gora nahajata v ureditvenem območju DM S2
(območje za stanovanja in kmetije) in v naravi predstavljata zazidano stavbno zemljišče, in
sicer: na parceli 20 14/9 stoji del nadstreška pri stanovanjski stavbi na naslovu Dovje bA, na
parceli 2014/10 pa je urejena zelenica oziroma dvorišče pri stanovanjski stavbi na naslovu
Dovje lOH.
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Obe navedeni parceli sta bili odmerjeni od parcele 20 14/4 in sta nastali na podlagi Sklepa in
odločbe, št. 02112-2198/2015-2 z dne 30.11.2015, kj ga izdala RS Ministrstvo za okolje in
prostor, GURS, Območna geodetska uprava Kranj, Geodetska pisarna Radovljica. Iz
Obvestila, št. 02112-2198/2015-3 z dne 5.1.2016, ki ga je izdal isti organ, pa izhaja, da
površina parcele 20 14/9 znaša 52 m2, površina parcele 20 14/10 pa 44 m2.
Pri nepremičnini parceli 2014/4 katastrska občina 2171 Dovje je bila v zemljiški knjigi
vknjižena zaznamba javno dobro, na podlagi odločbe Občine Kranjska Gora, št. 478/757/2010-EK z dne 11.4.2011, ker ta parcela predstavlja odsek občinske ceste, opredeljen v
Odloku o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Kranjska Gora (Uradni list
RS, št. 53/2011), kot odsek JP (javna pot) št. 690410, potek odseka: Dovje 10 Cesta na
Ravne. Odtočba je bila izdana po uradni dolžnosti, na podlagi sprejetega sklepa občinskega
sveta. S parcelacijo se je ta zaznamba prenesla tudi na novo odmerjeni parceli. Ker parcela
2014/9 in 2014/10 v naravi ne predstavljata več javnega dobra, je župan podal občinskemu
svetu predlog o ukinitvi statusa javnega dobra na teh nepremičninah.
—

ZGO-1 v 23. členu določa pogoje in postopek ukinitve statusa grajenegajavnega dobra. V tem
členu med drugim navaja, da se objektu oziroma delu objekta, ki ima pridobljen status
grajenega javnega dobra državnega ali lokalnega pomena, takšen status lahko odvzame z
odločbo, kj jo na podlagi sklepa Vlade republike Slovenije oziroma pristojnega občinskega
organa po uradni dolžnosti izda tisti upravni organ, kj je status podelil. Vlada RS oziroma
pristojni občinski organ izda sklep na zahtevo, kj jo vloži pristojni minister oziroma župan.
Takšni zahtevi mora biti priložena obrazložitev narneravanega odvzema statusa javnega dobra
in dokazilo, da nepremičnina oziroma njen del, kj ima pridobtjen status javnega dobra, ne
služi več namenu, zaradi kateregaji je bil status dodeljen.
Občinski svet je o predlogu za ukinitev tega statusa pri nepremičninah parceli 20 14/9 in
2014/10, obe katastrrska občinas 2171 Dovje, odločal na 20. redni seji dne 8.11.2017.
Iz obrazložitve in predloženih dokazil geografskega prikaza parcel iz zemljiškega katastra in
slik obeh parcel, je bilo ugotovljeno, da parceli 2014/9 in 2014/10, obe katastrrska občina
2171 Dovje, v naravi ne predstavljata več javnega dobra (dela odseka jayne občinske ceste
oziroma jayne poti), ampak del funkcionalnega pripadajočega zemljišča k stanovanjskima
stavbama na naslovu Dovje I OA in Dovje 1 OH, zato je občinski svet sprejel sklep o ukinitvi
statusa javnega dobra pri nepremičnini parceli 2014/9 in parceli 2014/10, obe katastrska
občina 2171 Dovje.
—

-

—

Sprejeti sklep je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 68/2017 z dne
1.12.2017 in je začel veljati danpo objavi.
Na podlagi sprej etega in obj avlj enega sklepa se po uradni dolžnosti izdaja ta odločba, ki bo po
pravnomočnosti predložena kot listina, na podlagi katere bo pri nepremičninah: parceli 2171
2014/9 (ID 6537397) in parceli 2171 2014/10 (ID 6537395) izbrisana zaznamba javnega
dobra.
S tem je odločba utemeljena.
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PRAVNI POUK: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na župana Občine Kranjska Gora v
roku 15 dni od vročitve. Vročitev je opravljena z javnim naznanilom, na podlagi 94. člena
Občini Kranjska Gora,
ZUP. Pritožba se vloži pisno au ustno na zapisnik pri organu
Kolodvorska ulica lB, 4280 Kranjska Gora, kj je to odločbo izdal. Za vložitev pritožbe je
potrebno plačati upravno takso po tarifi št. 2 Zakona o upravnih taksah ZUT (Uradni list RS,
št. 106/2010 uradno prečiščeno besedilo, 14/2015-ZUUJFO, 84/2015- ZZe1P-J, 32/2016), v
znesku 18,10 EUR.
—

-

—

Ta odločbaje jzdana po uradni dolžnosti inje na podlagi 22. člena ZUT takse prosta.

Postopek vodila:
Egidu a ošir Mrovlj e, univ.dipl .prav.,
I
višja
svtvalka

1;

Direktorica občinske uprave
Vesna Okršlar, univ.dipLprav.

Dostavljeno:
oglasna deska občine in spletna stran občine (javno naznanilo)
enotni državni portal e-uprava (javno naznanilo)
spis
-

-

-
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