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Občina Kranjska Gora izdaja na podlagi 17. člena Zakona o splošnem upravnem
postopku (Uradni list RS, št. 24/06 — uradno prečiščeno besedilo. 105/06 — ZUS-1,
126/07. 65/08. 8/10 in 82/13), 21. člena Zakona o lokami samoupravi (Uradni list RS,
št. 94/07 — uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09. 51/10. 40/12 — ZUJF, 14/15 —

ZUUJFO, 11/18 — ZSPDSLS-1 in 30/18), 19. člena Zakona o pravilih cestnega prorneta
(Uradni list RS. št. 82/13 — uradno prečiščeno besedilo. 69/17 — popr., 68/16, 54/17 in
3/18 — odl. US), 102. člena Stvarnopravnega zakonika (Ur. list RS, št. 87/02, 91/13) in
Odloka o ureditvi mirujočega prometa v Občini Kranjska Gora (Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 22/20 13), v zadevi postopka ravnanja z zapuščenirn vozilom, po
uradni dolžnosti, naslednjo:

ODLOČBO

1. Na zapuščenem vozilu znamke Peugeot Partner, številka šasije
VF3GBRHYB96074383 je dne 12.7.2018 pridobila lastninsko pravico Občina Kranjska
Gora. Kolodvorska lb, 4280 Kranjska Gora, matična številka 5874327000.

2. Občina Kranjska Gora vozilo prcda v uničenje.

3. Stroški postopka niso zaznamovani.

Obrazložitev:

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in
Zirovnica, Cesta železarjev 6, Jesenice, je dne 9.4.2018 na podlagi 2. odstavka 19. člena
Zakona o pravilih cestnega prometa (Ur. list RS, št. 82/13 in spre.) odredil, da lastnik
vozila znamke Peugeot Partner, KR DR-568, sivo modre barve, št. šasije
VF3GBRHYB96074383 au imetnik pravice do uporabe vozila, vozilo odstrani
najkasneje v roku 3 (treh) dni. saj gre za zapuščeno vozilo. Vozilo je bilo namreč
parkirano na javni površini. V skladu s 3. členom Zakona o pravilih cestnega prolneta
(Ur. list RS, št. 82/13 in spre.) je zapuščeno vozilo motorno au priklopno vozilo,
parkirano na javni cesti au na nekategorizirani cesti, kj se uporablja za javni cestni
promet ali na drugi javni površini, kj ni narnenjena prornetu vozil jn nima registrskih
tablic ali ni registrirano več kot 30 dni in ni nerabno ali zavrženo motomo vozilo, kj mu
je življenjska doba iztekla zaradi poškodb, starosti ali drugih raz[ogov in je zaradi tega
postalo odpadek po nieritih iz predpisa, kj ureja ravnanje z odpadki.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Jesenice. Goije. Kranjska Gora in Žirovnica
jev postopku ugotovil, daje kot zadnji lastnik vozila naveden Silvo Starcšinič, na zadnje
prijavljen za bivanje na naslovu Puče 75, 6274 Smarje. Glede nato, da lastnik ali imetnik
pravice do uporabe zapuščenega vozila ni odstranil v predpisanem roku. je Medobčinski
inšpektorat in redarstvo občin Jesenice, Gorje. Kranjska Gora in Žirovnica dne
13.4.2018 v skladu z 19. členorn Zakona o pravilih cestnega prometa in 15. členom
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Odloka o ureditvi mirujočega prometa v Občini Kranjska Gora ( Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 22/2013) odredilo odstranitev in odvoz zapuščenega vozila in
brambo na Komunalo Kranjska Gora, Zgornje Rute 50, 4282 Gozd Martuljek.

V skladu s 6. členom Zakona o pravilih cestriega prometa (Ur. list RS, št. 82/13 in spre.).
občine določijo pogoje in način odstranitve in hrambe zapuščeriih vozil v sinislu 19.
člena tega zakona, kar na območju občine Kranjska Gora predstavlja Odlok o ureditvi
mirujočega prometa v Ohčini Kranjska Gora (Uradno glasilo slovenskih občin. št.
22/2013). Na podlagi 14. člena odloka se v primeru. da lastnik ali imetnik pravice do
uporabe ne prevzame vozila v 3 mesecib od odvoza vozila, šteje, da je vozilo brez
lastnika in daje lastnik vozilo opustil. Lastninsko pravico na tem vozilu pridobi Občina
Kranjska Gora, ki vozilo proda ali uniči. Glede na to, da lastnik au imetnik pravice do
uporabe vozila ni prevzel v 3 mesecih od odvoza, se šteje, da je opustil lastninsko
pravico nad vozilom oziroma je nedvoumno izrazil voljo. da je ne žeh več imeti v
lastnini in je na njem z dnem 12.7.2018 pridobila lastninsko pravico Občina Kranjska
Gora.

Občina Kranjska Gora bo glede na stanje vozila in predlog medobčinskega inšpektorata
le tega predala v uničenje.

Stroški postopka niso zaznamovani.

Pouk o pravnem sredstvu:
Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na župana Občine Kranjska Gora.

Rok za pritožbo je 15 dni od dneva preteka roka za objavo te odločbe na oglasni deski
Obč inc Kranjska Gora. Pritožba se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri organu, kj je to
odločbo izdal in sicer na naslovu Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1 b, 4280
Kranjska Gora. Za pritožbo je potrebno plačati upravno takso po tarifni št. 2 Zakona o
upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 — uradno prečiščeno besedilo, 14/15 —

ZUUJFO, 84/15 —ZZe1P-J, 32/16 in 30/18 —ZKZaš) v znesku 18,10 EUR.

Postopek vodil:
Boštjan Pristavec
Višji svetovalec I

Dostavlj eno:
• oglasna deska občine in spletna stran občii
• enotni državni portal e-uprava (javno naznanilo)
• Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občin Jesenice. Gorje, Kranjska Gora in

Zirovnica, Cesta Zelezarjev 6, 4270 Jesenice - priporočeno s povratnico!
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