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Št.: 47805-14/2017-1
Datum: 11.8.2017
Občinska uprava, na podlagi 67. člena Zakona o lokami samoupravi (Uradni list RS št. 97/07
uradno prečiščeno besedilo, 27/08-odločba US, 76/08, 79009, 51/10, 84/10-odl. US, 40/12ZUJE, 14/15-ZUUJFO, 76/16-odl. US), 57. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list
RS, št. 31/17), 21. člena Zakona o graditvi objektov ZGO-1 (Uradni list RS, št. 102/04
uradno prečiščeno besedilo, 14/05-popravek, 92/05-ZJC-B, 11 1/05-odločba US, 93/05ZVMS, 120/06-odločba US, 126/06-odl. US, 126/07, 108/09, 61/10-ZRUD-1, 76/10-ZRudlA, 20/11-odločba US, 57/12, 110/13, 22/14-odločba US, 19/15), sklepa 17. redne seje
občinskega sveta Občine Kranjska Gora z dne 7.6.2016, in ob upoštevanju določb Zakona o
splošnem upravnem postopku ZUP (Uradni list RS, št. 24/06 uradno prečiščeno besedilo,
105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 83/13), izdajanaslednjo

—

-

-

-

—

UGOTOVITVENO ODLOČBO

1. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobijo naslednje
nepremičnine, kj predstavljajo javno pot v Občini Kranjska Gora: parcela 636/13,
parcela 636/14 in parcela 636/15, yse katastrska občina 2170 Gozd.
2. Pri nepremičnini katastrska občina 2170 Gozd parcela 636/14 (ID 445174), kj ima ID
znak: parcela 2170 636/14 in nepremičnini katastrska občina 2170 Gozd parcela
636/15 (ID 2796720), ki ima ID znak: parcela 2170 636/15, pri katerih je že vpisana
Iastninska pravica imetnika Občine Kranjska Gora, se vpiše zaznamba javno dobro.
3. Pri nepremičnini katastrska občina 2170 Gozd parcela 636/13 (ID 4308292), kj ima ID
znak: parcela 2170 636/13, se izbriše javno dobro in vpiše lastninska pravica na
imetnico: Občina Kranjska Gora, Kolodvorska ulica lb, 4280 Kranjska Gora, MS:
5874327000 in zaznamba javno dobro.

Obrazložitev:
Nepremičnine parcele 636/13, 636/14 in 636/15, yse katastrska občina 2170 Gozd, se po
prostorsko planskih aktih Občine Kranjska Gora nahajajo v območju stavbnih zemljišč KG
SK 7/1 in 50 po podatkih zemljiškega katastra pozidana stavbna zemljišča.
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Iz vpogleda v Informacijski sistem elektronske zemljiške knjige Vrhovnega sodišča Republike
Slovenije izhaja. da je pri nepremičnini parceli 636/14 in parceli 636/15, obe katastrska
občina Gozd, vpisan kot imetnik lastninske pravice Občina Kranjska Oora, pri nepremičnini
parceli 636/13 katastrska občina 2170 Gozd pa je vpisano JAVNO DOBRO, pri čemer
lastništvo tegajavnega dobra ni določeno.
-

Javno dobro je po zakonu lahko v lasti države au pa v lasti lokalne skupnosti. Poleg tega je
javno dobro po zakonu lahko naravno javno dobro (vodotoki, jezera, moije, ...) au pa grajeno
javno dobro.
Grajeno javno dobro opredeljuje ZOO-l, kj loči grajeno javno dobro državnega pomena in
grajeno javno dobro lokalnega pomena. Grajeno javno dobro lokalnega pomena je javno
dobro, kj sodi v omrežje gospodarskejavne infrastrukture lokalnega pomena injavna površina
na njih, kakor tudi objekti au deu objektov, katerih uporabaje pod enakimi pogoji namenjena
vsern, kot so ulica, trg, pasaža in druga javna prometna površina lokalnega pomena, tržnica,
parkirišče, park zelenica, športna oziroma rekreacijska površina in podobno (2. členltočka
2.2.).
Pogoj e za pridobitev statusa graj enega j avnega dobra opredelj uj e 21. člen ZOO-l, ki določa,
da objekt ali del objekta, ki je po določbah tega zakona lahko grajeno javno dobro, pridobi
status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi
sklepa pristojnega občinskega organa izda pristojna občinska uprava. Pristojni občinski organ
izda sklep na zahtevo župana. K 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 zernljiško-katastrski načrt z vrisanim objektom. Pristojna občinska uprava pošlje
pravnomočno ugotovitveno odločbo o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra pristojnemu
sodišču, kj po uradni dolžnosti vpiše v zemljiško knjigo zaznambo o javnem dobru.
Občine
Občinski svet Občine Kranjska Gora je kot pristojni organ lokalne skupnosti
Kranjska Gora, na 17. redni seji dne 7.6.2017 obravnaval zahtevo župana za pridobitev statusa
grajenega javnega dobra na parcelah 636/13, 636/14 in 636/15, yse katastrska občina Oozd. K
zahtevi je bila podana obrazložitev, da navedene parcele v naravi pot predstavljajo javno pot
v naselju Gozd Martuljek, kj poteka od stanovanjske stavbe z naslovom Na Trati 7, mimo
stanovanjske stavbe z naslovom Na trati 8, do stanovanjske stavbe z naslovom Na trati 9 in do
kmetijskih zemljišč, lociranih ob tej poli Priložen je bil tudi katastrski načrt navedenih parcel
ter podatki in slika teh parcel iz Prostorskega portala RS, Ministrstva za okolje in prostor,
Geodetske uprave RS. Na podlagi navedenega, je Občinski svet sprejel sklep, da
nepremičnine parcele 636/13, 636/14 in 636/15, yse katastrska občina 2170 Gozd, pridobijo
status grajenega javnega dobra lokalnega pomena. Sprejeti sklep je bil objavljen v Uradnem
listu Republike Slovenije, št. 31/17 z dne 23.6.2017. Na podlagi sprejetega in objavljenega
sklepa se po uradni dolžnosti izdaja ta odločba.
—

S povedanimje odločba utemeljena.
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PRAVNI POUK: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na župana Občine Kranjska Gora v
roku 15 dni od dneva vročitve. Vročitev je opravljena z javnim naznanilom, na podlagi 94.
člena ZUP. Pritožba se vloži pisno sli ustno na zapisnik pri organu, 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, 84/2015ZZe1P, 32/2016), v znesku 18.10 EUR.

—

—

Ta odločbaje izdanapo uradni dolžnosti inje napodlagi 22. člena ZUT takse prosta.

Postopek vodila:
Egidija Košir Mrovlje, univ.dipl.prav.,
vlšJa svetoalka I
.

Direktorica občinske uprave
Vesna Okršlar, univ dipl prav
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Dostavljeno:
oglasna deska občine in spletna stran občine (javno naznanilo)
enotni državni portal e-uprava (javno naznanilo)
spis
-

-

-
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