
OBČINA KRANJSKA GORA Kolodvorka lb, 4280 Kranjska Gora

OBČINSKA UPRAVA

______

tel.: (04) 580 98 00, fax.: (04) 580 98 24

________

http://www.kranjska-gora.si/Sluzba za splosne in ‘ .e-rnatl: obcinakranjska-gora.si
premozenjsko pravne zadeve

Št.: 47805-4/2019-2
Datum: 16.7.2019

Občinska uprava, izdaja, na podlagi 67. člena Zakona o lokami sarnoupravi (Uradni list RS, št.
94/2007 - uradno prečiščeno besedilo ZLS-UPB2, 27/2008-Odl. US, 76/2008, 79/2009,
51/2010, 84/2010-Odl. US, 40ĺ2012-ZUJF), 57. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni
list RS, št. 3 1/2017) ‚ ob upoštevanju določbe 245. člena Zakona o urejanju prostora, ZUreP-2
(Uradni list RS, št. 6 1/2017), sklepa občinskega sveta Občine Kranjska Gora, sprejetega na 5.
redni seji dne 29.5.20 19, in na podlagi določb Zakona o splošnern upravnern postopku - ZUP
(Uradni list RS, št. 24/2006 uradno prečiščeno besedilo ZUP-UPB2, 105/2006-ZUS-1,
126/2007, 65/2008, 8/2010, 82/2013), v postopku pridobitve statusa grajenegajavnega dobra
lokalnega pomena za neprerničnino s parc. št. 861/2 k.o. 2169 Kranjska Gora, po uradni
dolžnosti, izdaja naslednjo

ODLOČBO

1. Ugotovi se, da ima nepremičnina: parcela 861/2 katastrska občina 2169 Kranjska
Gora, ID znak: parcela 2169 861/2, status grajenega javnega dobra Iokalnega
pomena, ker predstavlja del odseka občinske ceste v naselju Kranjska Gora, v
Občini Kranjska Gora.

2. Po pravnomočnosti te odločbe se v zemljiški knjigi pri nepremičnini z ID znakom:
parcela 2169 861/2 (ID 2431226) izbriše javno dobro in vpiše lastninska pravica v
konst imetnice: Občina Kranjska Gora, Kolodvorska ulica lb, 4280 Kranjska Gora,
MS: 5874327000 ter zaznamba grajeno javno dobro.

3. Z izdajo te odločbe niso nastali stroški.

Obrazložitev:

Neprerničnina — parcela 86 1/2 k.o. 2169 Kranjska Gora (ID ) je v zemljiški knjigi vpisana
kot javno dobro. V naravi ta nepremičnina predstavlja del odseka občinske ceste v naselju
Kranjska Gora, kj je v Od1oki o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskib poti v Občini
Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 53/2011) opredeljen kot: odsek SP (javna pot) št. 689531,
potek odseka: regionalna cesta, Savsko naselje 24 — Savsko naselje 28.

ZUreP-2 v 3. členu, l.odstavek. 7. točka, določa, da so grajenojavno dobro zemljišča, objekti
in deli objektov, namenjeni takšni splošni rabi, kotjo glede na narnen njihove uporabe določa
zakon ali predpis, izdan na podlagi zakona in da je grajeno javno dobro državnega in
lokalnega pornena.



Dostavljeno:
- oglasna deska občine in spletna stran občine (javno naznanilo)
- enotni državni portal e-uprava (javno naznanilo)
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