PRISTOJNOST:

OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA

PREDLAGATELJ:
POROČEVALEC:

ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA
Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve

ZADEVA: UKINITEV STATUSA JAVNEGA DOBRA
NA NEPREMIČNINI
Gradivo za 16. sejo Občinskega sveta – dne 29.3.2017
ZAKONSKA PODLAGA:

Na
Predlog za obravnavo :

29. člen ZLS, uradno prečiščeno besedilo (ZLS-UPB2,
Ur. l. RS št. 94/07, 27/08-odločba US, 76/08, 79/2009,
51/2010, 84/2010-odl. US, 40/2012-ZUJF),
16. člen Statuta Občine Kranjska Gora (Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 43/2014, 7/2015), Zakon o graditvi
objektov (ZGO-1, Ur. l. RS, št. 110/2002 z vsemi
spremembami in dopolnitvami)
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. POJASNILO STATUSA JAVNEGA DOBRA
Po vsebini je javno dobro lahko naravno javno dobro ali grajeno javno dobro. Naravno javno
dobro so npr. vodotoki, naravna jezera, morje,….. Grajeno javno dobro pa določa ZGO-1, ki
pravi, da so to zemljišča, namenjena takšni splošni rabi, kot jo glede na namen njihove
uporabe določa zakon oziroma predpis, izdan na podlagi zakona in na njih zgrajeni objekti, če
do namenjeni splošni rabi. Po tem zakonu je grajeno javno dobro državnega in lokalnega
pomena. Grajeno javno dobro lokalnega pomena je grajeno javno dobro, ki sodi v omrežje
gospodarske javne infrastrukturo lokalnega pomena in javna površina na njih, kakor so tudi
objekti ali deli objektov, katerih uporaba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot so cesta,
ulica, trg, tržnica, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, športna in druga rekreacijska
površina in podobno.
Javno dobro je po zakonu bodisi v lasti države, takrat gre za javno dobro državnega pomena
ali pa v lasti lokalne skupnosti - občine, kadar gre za javno dobro občine.
Status javnega dobra se lahko pridobi ali pa tudi ukine, kadar nepremičnina, ki ji je bil tak
status podeljen, ne služi več namenu javnega dobra – »vsakomur pod enakimi pogoji«.
Pridobitev in ukinitev statusa grajena javnega dobra je opredeljena v določbah ZGO-1, ki jih
analogno uporabljamo tudi za postopek pridobitve in ukinitve statusa javnega dobra.
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Pogoje za ukinitev statusa grajenega javnega dobra opredeljuje 23. člen ZGO-1, ki določa, da
se objektu oziroma delu objekta, ki ima pridobljen status javnega dobra državnega ali
lokalnega pomena, takšen status lahko odvzame z odločbo, ki jo na podlagi sklepa vlade RS
oziroma pristojnega občinskega organa po uradni dolžnosti izda organ, ki je status podelil.
Pristojni občinski organ izda sklep na zahtevo župana pod pogojem, da nepremičnina oziroma
njen del, ki ima pridobljen status javnega dobra ne služi več namenu, zaradi katerega ji je bil
dodeljen tak status.
II. OBRAZLOŽITEV UKINITVE STATUSA JAVNEGA DOBRA
PRI NEPREMIČNINI - parc. št. 877/2 k.o. 2169 – Kranjska Gora
RTC žičnice Kranjska Gora, d.d. pripravljajo dokumentacijo za gradnjo gondole na Vitranc in
v zvezi s tem tudi za pridobitev gradbenega dovoljenja. Izdelan je bil projekt št. S 126770 za
kabinsko žičnico Vitranc 2, ki ga je pripravilo projektantsko podjetje PROTIM
Ržišnik&Perc, d.o.o. (v nadaljevanju projekt).
Po projektu je predvidena gradnja med drugimi tudi preko zemljišča parc. št. 877/2 k.o.
Kranjska Gora. Za pridobitev gradbenega dovoljenja je po določbah zakona o graditvi
objektov (ZGO-1 z vsemi sprem. in dopolnitvami) potrebno dokazilo o pravici graditi za vsa
zemljišča, na katera se posega z gradnjo. Po 56. členu ZGO-1 kot dokazilo o pravici graditi
šteje poleg zemljiškoknjižnega izpiska, ki izkazuje lastninsko pravico tudi notarsko overjena
pogodba z dokazilom o vložitvi predloga za vpis pogodbe o pridobitvi lastninske ali kakšne
druge stvarne ali obligacijske pravice na določeni nepremičnini v zemljiško knjigo, ki
investitorju dovoljuje gradnjo oziroma izvajanje del na takšni nepremičnini.
Glede na navedeno, so nas RTC žičnice Kranjska Gora, d.d., zaprosile za pridobitev služnosti
na nepremičnini parc. št. 877/2 k.o. Kranjska Gora, ki se vpiše tudi v zemljiško knjigo.
Iz Informacijskega sistema elektronske zemljiške knjige Vrhovnega sodišča Republike
Slovenije izhaja, da je pri nepremičnini parc. št. 877/2 k.o. 2169 – Kranjska Gora vpisano
JAVNO DOBRO, pri čemer ni opredeljena lastnina tega javnega dobra (država ali občina).
Po podatkih zemljiškega katastra nepremičnina parc. št. 877/2 k.o. Kranjska Gora obsega
zemljišče, ki se lokacijsko razteza na območju žičnic v Kranjski Gori. Projekt predvideva, da
napeljava za gondolo posega delno tudi čez to zemljišče.
V tem konkretnem primeru ne gre za državno javno dobro (vode, …..), da bi bila ta
nepremičnina last države, zato je nepremičnina lahko last Občine Kranjska Gora. Obenem ta
nepremičnina v naravi tudi ne predstavlja več javnega dobra, zato se lahko status javnega
dobra ukine in vpiše lastninska pravica na Občino Kranjska Gora. S tem bo dana možnost, da
občina sklene služnostno pogodbo z RTC žičnicami za potrebe gradnje gondole na Vitranc in
se ta služnost tudi vpiše v zemljiško knjigo.
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III. PREDLOG SKLEPA
Glede na navedeno predlagamo, da občinski svet sprejme naslednji
SKLEP:

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
I.
Nepremičnini s parc. št. 877/2 k.o. 2169 - Kranjska Gora, se ukine status javnega dobra.
II.
Nepremičnina iz I. točke tega sklepa preneha biti javno dobro in postane last Občine
Kranjska Gora.
III.
Ta sklep začne veljati dan po objavi.

IV. REALIZACIJA SKLEPA
Sprejeti sklep bo poslan v objavo v Uradni list RS. Po objavi bo izdana ugotovitvena odločba
o ukinitvi statusa javnega dobra in vpisu lastninske pravice na Občino Kranjska Gora.
Odločba bo po pravnomočnosti skupaj z zemljiškoknjižnim predlogom poslana za vknjižbo v
zemljiško knjigo.
Štev.:032-3/2017-7
Datum: 9.3.2017

Pripravila:
Egidija Košir-Mrovlje, univ.dipl.prav.,
višja svetovalka I
ŽUPAN
Janez Hrovat

Priloge:
- slika in podatki o parceli iz GURS
- zk izpisek
- izsek iz projekta
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