Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi, uradno prečiščeno besedilo (ZLSUPB2, Uradni list RS, št. 94/07, 27/08-odločba US, 76/08), 21. člena Zakona o
graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 14/05popravek, 92/05-ZJC-B, 111/05-odločba US, 126/07) in 16. člena Statuta Občine
Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/07), je občinski svet Občine Kranjska Gora na
22. redni seji, dne 11.2.2009, sprejel naslednji
SKLEP O PRIDOBITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA
LOKALNEGA POMENA
I.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobijo naslednje nepremičnine, ki
predstavljajo občinske ceste, kategorizirane v Odloku o kategorizaciji občinskih cest in
kolesarskih poti v Občini Kranjska Gora (UVG, št. 22/99):
-

parc. št. 1406/1, 1406/2, 1410, 1413, 1416, 1419/1, 1419/2, 1425/2, 1439, 1463, vse
vpisane pri seznamu I – javno dobro k.o. Rateče, parc. št. 1403/1, vpisana pri vl. št. 174
k.o. Rateče, parc. št. 181/3, 1261/55, obe vpisani pri vl. št. 423 k.o. Rateče, parc. št.
1417/2, 1417/14, vse vpisane pri vl. št. 817 k.o. Rateče;

-

parc. št. k.o. 759/15, vpisana pri vl. št. 12 k.o. Podkoren, parc. št. 785, vpisana pri vl. št.
525 k.o. Podkoren, parc. št. 759/26, vpisana pri vl. št. 675 k.o. Podkoren, parc. št. 784,
794, 807/2, 808, 810, 813, 814/1, vse vpisane pri vl. št. 723 k.o. Podkoren.

II.
Poleg kategoriziranih občinskih cest status grajenega javnega dobra lokalnega pomena
pridobijo tudi zemljišča, ki v naravi predstavljajo pokopališča in objekti pogrebnih vežic,
zgrajenih na teh zemljiščih ter parkirišča ob pogrebnih vežicah, in sicer:
-

parc. št. 224 in 503/1, obe vpisani pri vl. št. 735 k.o. Rateče, parc. št. 225 in 503/5, obe
vpisani pri vl. št. 817 k.o. Rateče in parc. št. 226, vpisana pri vl. št. 473 k.o. Rateče;

-

parc. št. 668/2, vpisana pri vl. št. 704 k.o. Podkoren.

III.
Nepremičnine iz I. in II. točke tega sklepa se vpišejo v poseben zemljiškoknjižni vložek pri
posamezni katastrski občini, pri katerem se zaznamuje grajeno javno dobro v lasti Občine
Kranjska Gora.
IV.
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Po uveljavitvi
sprejetega sklepa izda Občinska uprava Občine Kranjska Gora po uradni dolžnosti
ugotovitveno odločbo o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah iz tega
sklepa, ki jo po pravnomočnosti pošlje Okrajnemu sodišču na Jesenicah.
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