
 

   

PRISTOJNOST: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA 

  

PREDLAGATELJ: ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA 

POROČEVALEC: Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve 

  

 ZADEVA: UKINITEV STATUSA JAVNEGA DOBRA  

PRI NEPREMIČNINAH 

 

Gradivo za 6. sejo Občinskega sveta – dne 18.9.2019 

  

ZAKONSKA PODLAGA: 29. člen ZLS (Ur. l. RS št. 94/2007 – uradno prečiščeno 
besedilo, z vsemi nadaljnjimi spremembami in dopolnit 

16. člen Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 
31/2007),  

ZUreP-2  (Uradni list RS, št. 61/2017), 244. -247. člen 

Predlog za obravnavo:   

 

Na podlagi Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS, št. 
61/2018) predlagamo, da gradivo obravnava Odbor za 

prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami. 
 

 

 

 

 

I. POJASNILO  STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA 

 – POSTOPEK UKINITVE 

 

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 je opredeljeno v Zakonu o urejanju prostora – v nadaljevanju ZUreP-2, v 

6. poglavju: Raba javnih površin in grajeno javno dobro (244. – 247. člen). 

 

ZUreP-1 v 247. členu določa, da se grajenemu javnemu dobru lahko status odvzame po 

smiselno enakem postopku kot velja za pridobitev statusa grajenega dobra.  

 

Postopek za pridobitev statusa grajenega javnega dobra pa določa 245. člen. Ta člen med 
drugim opredeljuje, da se status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobi z 

ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi sklepa občinskega sveta po uradni dolžnosti izda 
občinska uprava. Občinski svet sprejme sklep na zahtevo, ki jo vloži župan. Takšni zahtevi 

mora biti priložena obrazložitev, ki utemeljuje pridobitev grajenega javnega dobra in navedba 

določbe zakona, ki to predpisuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

II. OBRAZLOŽITEV PRIMEROV 

 

1. Ukinitev statusa javnega dobra pri nepremičninah - parcelah: 403/37, 403/38, 

403/39, 403/40, 403/41, 403/42, 402/43, 403/44, 403/45, 403/46, 403/47, 403/48, 

403/49, vse k.o. 2169 Kranjska Gora 

 

Nepremičnine – parcele 403/37, 403/38, 403/39, 403/40, 403/41, 403/42, 403/43, 403/44, 

403/45, 403/46, 403/47, 403/48, 403/49, vse k.o. 2169 Kranjska Gora so nastale s parcelacijo 

zemljišča – parcele 403/34 k.o. 2169 Kranjska Gora, pri katerem je bila zaznamba javno 

dobro, zato se je na podlagi določil zakona o zemljiški knjigi ta zaznamba pripisala vsem 

parcelam, ki so iz nje nastale. Dejansko pa te parcele ne predstavljajo javnega dobra, saj so 

bile odmerjenega prav zaradi prodaje – pravnega prometa, ker v naravi predstavljajo 

parkirišča pred večstanovanjsko stavbo na naslovu Naselje Slavka Černeta 14 v Kranjski 
Gori, ki jih lastniki stanovanj v tej stavbi  želijo odkupiti. 
 

Prilagamo Sklep in odločbo štev. 02112-612/2018-3 z dne 11.6.2018, ki jo je na podlagi 

parcelacije izdala RS, MOP, GURS, OGU Kranj, Geodetska pisarna Radovljica, po 

pravnomočnosti tega sklepa in odločbe pa še Obvestilo, št. 02112-612/2018-4 z dne 

12.7.2018. Iz navedenih dokumentov je razvidno, da zemljišča s parc. št. 403/37, 403/38, 

403/39, 403/40, 403/41, 403/42, 403/43, 403/44, 403/45, 403/47 v naravi predstavljajo 

parkirišča, zemljišče s parc. št. 403/49 del stavbe (drvarnice) pri že navedeni stavbi, parceli 

403/46 in 403/48 pa pripadajoče zemljišče k stavbi in drvarnici. Ker torej navedene parcele ne 

predstavljajo več javnega dobra, se predlaga v sprejem sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 

pri vseh teh parcelah. 

 

 

 

2. Ukinitev statusa javnega dobra pri nepremičninah – parcelah 1438/5 in 1438/8 

ter pri parcelah 1438/10 in 1443/5, vse k.o. 2167 Rateče 

 

Pri geodetski odmeri oziroma parcelaciji ti. Ženskega potoka in odseka dela občinske ceste na  

tem območju v Ratečah, se je na terenu pokazalo, da posamezni lastniki stanovanjskih stavb 

uporabljajo tudi del občinskih zemljišč pri teh stavbah, zato je bila izvedena še parcelacija teh 

zemljišč, da bo lahko kasneje posredovane v prodajo – nakup ali pa v zakup uporabnikom, in 

sicer: 

 

- iz dela parcele 1438/4 k.o. Rateče je nastala parcela 1438/8 iste k.o., ki jo uporablja 

lastnik in drugi uporabniki stanovanjske stavbe na naslovu Rateče 109 C, poleg te 

parcele pa uporabljajo še parcelo 1438/5 k.o. Rateče, ki se lokacijsko nahaja v 

območju  funkcionalnega zemljišča same stavbe in predstavlja vrt pri tej stavbi (pri 

vseh navedenih parcelah je v zemljiški knjigi vpisana zaznamba javnega dobra); 

 

- iz dela parcele 1438/6 k.o. Rateče je nastala parcela 1438/10, iz parcele 1443/2 pa 

parcela 1443/5, ki ju uporablja lastnica in drugi uporabniki stanovanjske stavbe na 

naslovu Rateče 112 kot vrt pri hiši (pri vseh navedenih parcelah je v zemljiški knjigi 
vpisana zaznamba javnega dobra). 

 

Prilagamo del elaborata o odmeri – parcelaciji, iz katerega so razvidne navedene novo nastale  

parcele in njihove izmere, prilagamo pa vam tudi izpiske iz zemljiške knjige za parcele, iz 



 

   

katerih so nastale. Ker je pri parcelah, iz katerih so nastale, vpisana zaznamba javnega dobra, 

se bo ta zaznamba po določbah zemljiške knjige pripisala tudi vsem novo nastalim parcelam. 

 

Z namenom, da se parcele, ki jih občani uporabljajo, ponudijo njim v prodajo ali jim dajo v 

zakup, je najprej potrebno tem parcelam ukiniti status javnega dobra. Ker te parcele v naravi 

ne predstavljajo več javnega dobra, ampak funkcionalno zemljišče pri posameznih 

stanovanjskih hišah, se predlaga, da se jim status javnega dobra odvzame. 

 

 

 

III.  PREDLOG SKLEPA 

 

Glede na podano obrazložitev predlagamo, da občinski svet sprejme naslednji 

 

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 

I. 

Javno dobro preneha obstajati pri naslednjih nepremičninah – parcelah: 403/37, 403/38, 

403/39, 403/40, 403/41, 403/42, 403/43, 403/44, 403/45, 403/46, 403/47, 403/48 in 403/49, 

vse katastrska občina 2169 Kranjska Gora in pri nepremičninah- parcelah: 1438/5, 

1438/8, 1438/10 in 1443/5, vse katastrska občina 2167 Rateče. 
II. 

Po pravnomočnosti odločbe o ukinitvi statusa javnega dobra pri nepremičninah iz I. 

točke tega sklepa, se pri vseh nepremičninah, navedenih v I. točki tega sklepa, izbriše 
zaznamba javnega dobra. 

III. 

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati dan po objavi. 

 

 

Štev.:032-13/2019-8 

Datum: 14.8.2019 

 

Pripravila:                                                                                                

Egidija Košir-Mrovlje, univ.dipl.prav., 

višja svetovalka I         

                                                                                                                      ŽUPAN                                                    
                                                                                                                 Janez Hrovat 

 

 

Priloge: 

- Sklep in odločba GURS 

- Obvestilo GURS 

- Geografski prikaz parcel iz Prostorsko informacijskega sistema 

- Elaborat o parcelaciji – del 

- Zk izpiski parcel 

 

 



 

   

 

 

 


































































