PRISTOJNOST:

OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA

PREDLAGATELJ:
POROČEVALEC:

ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA
Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve

ZADEVA: Ukinitev statusa javnega dobra pri nepremičnini
Gradivo za 12. sejo Občinskega sveta – 22.6.2016
ZAKONSKA PODLAGA:

29. člen ZLS (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/08odločba US, 27/2008-odl.US, 76/2008, 79/2009, 51/2010,
84/2010-odl.US, 40/2012-ZUJF, 14/2015-ZUUJF),
23. člen ZGO-1 (Uradni list RS, št. 102/2004-UPB, 14/2005popr., 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005-odl.US,
120/2006-odl.US, 126/2007, 108/2009, 61/2010-ZRud-1
76/2010-Zrud-1A, 20/2011-odl.US, 57/2012, 101/2013ZDavnepr, 110/2013, 22/2014-odl.US in 19/2015)
16. člen Statuta Občine Kranjska Gora (Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 43/2014, 7/2015)

Predlog za obravnavo:

Na podlagi Poslovnika občinskega sveta
(Uradni list RS, št. 55/2007, Uradno glasilo slovenskih
občin, št. 7/2015) predlagamo, da gradivo obravnava Odbor
za prostorsko planiranje in gospodarjenje z
nepremičninami

I.

UVOD - UKINITEV STATUSA JAVNEGA DOBRA SPLOŠNO

Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) – v nadaljevanju zakon, v posebnem poglavju obravnava
grajeno javno dobro. V tem poglavju v 21. členu določa pogoje za pridobitev statusa
grajenega javnega dobra, v 23. členu pa pogoje za ukinitev statusa grajenega javnega dobra.
Po definiciji tega zakona so grajeno javno dobro zemljišča, namenjena takšni splošni rabi, kot
je glede na namen njihove uporabe določa zakon oziroma predpis, izdan na podlagi zakona in
na njih zgrajeni objekti, če so namenjeni splošni rabi. Zakon loči grajeno javno dobro
državnega pomena in grajeno javno dobro lokalnega pomena.
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.
Zakon v 23. členu določa, da se objektu oziroma delu objekta, ki ima pridobljen status
grajenega javnega dobra, takšen status lahko odvzame z odločbo, ki jo na podlagi sklepa
Vlade Republike Slovenije oziroma pristojnega občinskega organa po uradni dolžnosti izda
upravni organ, ki je status podelil. Pristojni občinski organ izda tak sklep na podlagi zahteve,
ki jo vloži župan. Takšni zahtevi mora biti priložena obrazložitev nameravanega odvzema
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statusa grajenega javnega dobra in dokazilo, da nepremičnina oziroma njen del, ki ima
pridobljen status grajenega javnega dobra, ne služi več namenu, zaradi katerega ji je bil
dodeljen status.
II.
OBRAZLOŽITEV
Občina v postopku komasacije zemljišč v zvezi z izvedbo OPPN KG H2 (pod Vitrancem)
med drugimi sodeluje z zemljiščem parc. št. 891/51 k.o. Kranjska Gora.
V zemljiški knjigi je pri tej nepremičnini vpisana zaznamba javnega dobra, na podlagi
odločbe Občine Kranjska Gora, št. 478-22/2012-2 z dne 16.4.2012, s katero je bilo to
zemljišče določeno kot grajeno javno dobro, ker v naravi sedaj predstavlja parkirišče.
Za izvedbo komasacije je potrebno izbrisati vsa bremena in tako tudi to vpisano zaznambo.
To pa je mogoče urediti samo z izvedbo postopka ukinitve statusa javnega dobra. Na podlagi
23. člena ZGO-1 mora občinski svet sprejeti sklep o ukinitvi statusa javnega dobra pri tej
nepremičnini. Za ukinitev tega statusa pa je potrebno ugotoviti, ali nepremičnina res ne služi
več javnemu dobru.
Z izvedbo komasacije bo zemljišče parc. št. 891/51 k.o. Kranjska Gora postalo solastnina
3SOLAR, d.o.o., Cirmana Matjaža, Tarman Božidarja in Damjane ter Ivančič Aljoša. S
sprejetjem OPPN KG H2 (pod Vitrancem) zemljišče parc. št. 891/51 k.o. Kranjska Gora tudi
ni več predvideno kot parkirišče, ampak je namenjeno za gradnjo objektov. Glede na
navedeno ta nepremičnina ne bo več imela statusa javnega dobra, zato je ukinitev tega statusa
utemeljena.

III. PREDLOG SKLEPA
V skladu s pristojnostmi, občinskemu svetu predlagamo, da sprejme naslednji
SKLEP O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA
I.
Javno dobro preneha obstajati na nepremičnini parc. št. 891/51 k.o. 2169 – Kranjska Gora.
II.
Pri nepremičnini parc. št. 891/51 k.o. 2169 – Kranjska Gora se izbriše zaznamba javnega
dobra.
III.
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Štev: 032-8/2016-11
Datum: 8.6.2016
Pripravila:
Egidija Košir-Mrovlje, univ.dipl.prav.,
višja svetovalka I

ŽUPAN
Janez Hrovat

Priloge:
- slika in podatki o parceli
- zk izpisek parcele
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