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SVET MESTNE OBČINE KRANJ 

 

 

Zadeva:  Pridobitev statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih: 

- parc. št. 352, k.o. Rupa, 

- parc. št. 2916/8 in 2916/10, obe k.o. Žabnica, 

- parc. št. 417/4, k.o. Babni vrt, 

- parc. št. 253/37, k.o. Kokrica, 

- parc. št. 586/2, k.o. Pševo, 

- parc. št. 1/2, 5/4, 5/5, 5/7, 849/2, 858/2, 895/2, 894/2, 893/5, 892/11, vse k.o. Stražišče 

- parc. št. 480, k.o. Drulovka 

 

 

 

Mestna občina Kranj je v letu 2010 odkupila zemljišča: 

- parc. št. 352, k.o. Rupa, 

- parc. št. 2916/8 in 2916/10, obe k.o. Ţabnica, 

- parc. št. 417/4, k.o. Babni vrt, 

- parc. št. 253/37, k.o. Kokrica, 

- parc. št. 586/2, k.o. Pševo, 

- parc. št. 1/2, 5/4, 5/5, 5/7, 849/2, 858/2, 895/2, 894/2, 893/5, vse k.o. Straţišče 

- parc. št. 480, k.o. Drulovka. 

 

 

Po zemljišču parc.št. 352, k.o. Rupa , v skladu z Odlokom o kategorizaciji občinskih cest in 

kolesarskih poti v Mestni občini Kranj (UL RS, šr. 3/2004 in 42/2006) poteka cesta, označena 

s številko JP 688180 Bleiweisova cesta – Veliki hrib IV. 

 

Po zemljiščih parc. št. 2916/8 in 2916/10, obe k.o. Ţabnica, v skladu z Odlokom o 

kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Kranj (UL RS, šr. 3/2004 in 

42/2006) poteka cesta s številko LC 183030 Ţabnica – Šutna – Bitnje – Straţišče. 

 

Po zemljišču parc. št. 417/4 k.o. Babni vrt, v skladu z Odlokom o kategorizaciji občinskih cest 

in kolesarskih poti v Mestni občini Kranj (UL RS, šr. 3/2004 in 42/2006) poteka cesta s 

številko JP 683440 Ţablje – Babni vrt. 
 

Po zemljišču parc. št. 253/37, k.o. Kokrica, v skladu z Odlokom o kategorizaciji občinskih 

cest in kolesarskih poti v Mestni občini Kranj (UL RS, šr. 3/2004 in 42/2006) poteka cesta, 

označena s številko JP 688250 Cesta na Rupo III. 

 



  

 

Po zemljišču parc. št. 586/2, k.o. Pševo, v skladu z Odlokom o kategorizaciji občinskih cest in 

kolesarskih poti v Mestni občini Kranj (UL RS, šr. 3/2004 in 42/2006) poteka cesta, označena 

s številko LC 183010 Javornik – Bukovščica. 

 

Po zemljiščih parc.št. parc. št. 1/2, 5/4, 5/5, 5/7, 849/2, 858/2, 895/2, 894/2, 893/5, vse k.o. 

Straţišče, v skladu z Odlokom o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni 

občini Kranj (UL RS, šr. 3/2004 in 42/2006) poteka cesta, označena s številko JP 688060 Na 

vinograde. 

 

Po zemljišču parc.št. 480, k.o. Drulovka , v skladu z Odlokom o kategorizaciji občinskih cest 

in kolesarskih poti v Mestni občini Kranj (UL RS, šr. 3/2004 in 42/2006) poteka cesta, 

označena s številkama JP 687110 Zasavska c. – mimo HŠ 34 in LK 188500 Kutinova ulica II/2. 

 
 

  

V skladu z Zakonom o graditvi objektov (Uradni list RS št. 102/2004-UPB1 (14/2005  popr.), 

92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 - Odl.US, 120/2006 - Odl.US, 126/2007, 57/2009 

– Skl.US, 108/2009) cesta sodi med grajeno javno dobro lokalnega pomena, način pridobitve 

statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena pa se na podlagi istega zakona pridobi z 

ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi sklepa pristojnega občinskega organa po uradni 

dolţnosti izda pristojna občinska uprava. Pristojni občinski organ izda sklep iz prejšnjega 

odstavka na zahtevo, ki jo lahko vloţi ţupan. 

 

 

Svetu Mestne občine Kranj predlagamo v sprejem naslednji  

 

SKLEP: 

 

1. Nepremičnine:   

- parc. št. 352, k.o. Rupa, 

- parc. št. 2916/8 in 2916/10, obe k.o. Ţabnica, 

- parc. št. 417/4, k.o. Babni vrt, 

- parc. št. 253/37, k.o. Kokrica, 

- parc. št. 586/2, k.o. Pševo, 

- parc. št. 1/2, 5/4, 5/5, 5/7, 849/2, 858/2, 895/2, 894/2, 893/5, vse k.o.  Straţišče 

- parc. št. 480, k.o. Drulovka 

        pridobijo status grajenega javnega dobra in se v zemljiški knjigi vpišejo kot JAVNO DOBRO 

v lasti Mestne občine Kranj. 

 

 

Pripravila:  

Zora Černe, pravnica  

Svetovalka 

 

 

 

Tatjana Hudobivnik, univ. dipl. prav.  

Vodja Oddelka za splošne zadeve 

 

 

Damijan Perne, dr.med.spec.psih. 

                 ŢUPAN   

 

Priloge: 

- potrdila o kategorizaciji 

- sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 

 



  

 

 

 

 

 

Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS 33/2007) je Svet Mestne občine 

Kranj na svoji __. seji, dne ______________ sprejel 

 

 

 

SKLEP 

                     o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra  

 

 

1. člen 

 

 

Nepremičnine: 

- parc. št. 352, k.o. Rupa, 

- parc. št. 2916/8 in 2916/10, obe k.o. Ţabnica, 

- parc. št. 417/4, k.o. Babni vrt, 

- parc. št. 253/37, k.o. Kokrica, 

- parc. št. 586/2, k.o. Pševo, 

- parc. št. 1/2, 5/4, 5/5, 5/7, 849/2, 858/2, 895/2, 894/2, 893/5, vse k.o. Straţišče 

- parc. št. 480, k.o. Drulovka 

pridobijo status grajenega javnega dobra in se v zemljiški knjigi vpišejo kot JAVNO DOBRO 

v lasti Mestne občine Kranj. 

 

2. člen 

 

Nepremičnine iz prejšnje točke pridobijo status grajenega javnega dobra z dnem uveljavitve 

tega sklepa. 

 

3. člen 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. 

 

 

Številka: 

Datum: 

 

 

 

  

 DAMIJAN PERNE, dr. med. spec. psih. 

                    ŢUPAN 

 

 

 


