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Zadeva: Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na zemljiscih katastrska obcina 2100 KRANJ 
parcela 998/4 

Zemljisee parcelna stevilka 998/4 v izmeri 133 m2 k. o. 2100 Kranj je v zemljiski knjigi vpisano kot javno 
dobra. Zemljisee v naravi predstavlja dvorisce oz. tlakovano povrsino med poslovno stavbo na naslovu 
Koroska cesta 45 v Kranju in Korosko cesto. Koroska cesta je bila v letu 2018 obnovljena in razsirjena, tako 
da ima ploenik in kolesarsko stezo. Na podlagi opravljene geodetske odmere kategorizirane Koroske ceste 
se je izkazalo, da zemljisee parcelna stevilka 998/4 k.o. Kranj v naravi ne predstavlja ceste. Po izvzemu iz 
jayne rabe bomo zemljisee ponudili v najem stranki, ki bo z odkupom funkcionalno zaokrozila svoje 
zemljisee. 

V skladu z 245. elena Zakona 0 urejanju prostora - ZUreP-2 (Uradni list st. 61/2017) se objektu oziroma 
delu objekta, ki ima pridobljen status grajenega javnega dobra lokalnega pomena, taksen status lahko 
odvzame z odloebo, ki jo na podlagi ski epa pristojnega obeinskega organa po uradni dolznosti izda tisti 
upravni organ, ki je status podelil. Pristojni obeinski organ izda sklep iz prejsnjega odstavka na zahtevo, ki 
jo lahko vlozi zupan. 

Mestnemu svetu Mestne obeine Kranj predlagamo v sprejem naslednji 

SKLEP: 

Sprejme se sklep 0 prenehanju obstoja javnega dobra na zemljiSCih katastrska obeina 2100 KRANJ parcela 
998/4. 

Pripravila: 
Zora (erne 

dCfUf- ~ 
Mag. Mateja Koprivec 
Vo 'a Urada za splosne zadeve 

998/ 4 k.o. 2100-

111 



Na podlagi 22. elena Statuta Mestne obeine Kranj (UPB-1, Uradni list RS, st. 30/17 in 70/18) je Svet 
Mestne obeine Kranj na __ . seji dne sprejel 

SKLEP 
o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremienini parcelna stevilka 998/4 

k.o. 2100 - Kranj 

1. elen 
Javno dobro na nepremienini parcelna stevilka 998/4 k.o. 2100 - Kranj, preneha obstajati, ker v naravi 
ne predstavlja javnega dobra. 

2. elen 
Lastninska pravica na nepremienini parcelna stevilka 998/4 k.o. 2100 - Kranj, se vpise na Mestno obeino 
Kranj. 

3. elen 
Ta sklep zaene veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Siovenije in se vpise v zemljisko knjigo 
pri Okrajnem sodiseu v Kranju . 

Stevilka: 478-127/2018-41/33 
Datum: 

Matjaz Rakovec 
ZUPAN 



IZVZEM IZ JAVNE RABE IN PRODAJA 

zemljisce parcelna stevilka 998/4 k.o. Kranj 

v izmeri 133 m2 

v naravi dvorisce oz. pripadajoce zemljisce k poslovni stavbi 

zemljisce ob rekonstrukciji Koroski cesti (ob plocniku) 

cena 16.962,82 EUR (127 j 54 EUR/m2 zemljisca 

- na podlagi primerljivih prodaj 

neposredna pogodba 


