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b) Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 
 
 

Predlog sklepa: 
1. Občinski svet Občine Gorje sprejme sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini 
s parcelno številko 363/2 k.o. Podhom, ki v naravi predstavlja opuščeno javno pot v izmeri 57 
m2, v predmetni obliki. 

 
Župan Občine Gorje 

Peter Torkar 
 
 
 

 
 
OBRAZLOŽITEV: 
 
Zaradi realizaciji in ureditve stanja po pogodbi, ki je bila sklenjena s strankami več 
stanovanjskega bloka Podhom 60, je potrebno sprejeti sklep o ukinitvi statusa javnega dobra. 
Po ukinitvi in uveljavitvi sklepa, se bo po uradni dolžnosti izdala odločba o ukinitvi statusa 
javnega dobra, s katero se po njeni pravnomočnosti v zemljiško knjigo vpiše status grajenega 
javnega dobra v lasti Občine Gorje. Na tej podlagi se lahko izvede pravni promet in prodaja 
navedene nepremičnine.  
 
Pripravil: Robert Plavčak, višji svetovalec I  
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. List RS, št. 94/2007-UPB2, 76/08, 79/09, 
51/10) in 16. statuta Občine Gorje (Ur. List RS, št. 03/07, 107/10 in 32/12) je občinski svet na 
svoji 7. redni seji dne, 16.9.2015 sprejel 
 
 

S K L E P 
O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA 

 
 

1. člen 
Javno dobro preneha obstajati na nepremičnini s parc. št. 363/2 k.o. 2184 – Podhom 
(ID6248618), v naravi opuščena javna pot v izmeri 57 m2, vpisana kot javno dobro v lasti Občine 
Gorje. 
 

2. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po objavi. 
 

3. člen 
Po uveljavitvi sklepa se izda ugotovitvena odločba o ukinitvi statusa javnega dobra, ki se po 
pravnomočnosti vloži v elektronsko zemljiško knjigo, da se pri nepremičnini s parc. št. 363/2 k.o. 
2184 – Podhom (ID6248618), v naravi opuščena javna pot v izmeri 57 m2, vpisana kot javno 
dobro v lasti Občine Gorje, izbriše status javnega dobra in vpiše lastninska pravica v korist 
Občine Gorje, Zgornje Gorje 6b, 4247 Zgornje Gorje. 
 
 
 
Številka: ……………………….. 
Datum: …………………………. 
 
 
 
 

Župan Občina Gorje  
Peter Torkar 

 
 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO307
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=083cac8c-7bbd-4ea6-aeb8-dca2890d7eb5

