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Zadeva: Izvzem iz javnega dobra na nepremičnini zemljiška parcela 2134-3043/16-0 

 

 

Nepremičnina zemljiška parcela 2134-3043/16-0 je vpisana kot javno dobro. V naravi to 

zemljišče ne predstavlja javnega dobra. V naravi predmetno zemljišče leži neposredno ob 

zemljišču zemljiška parcela 2134-3004/7-0, ki je v lasti Borisa Kuralta.  

 

Po izvzemu nepremičnine zemljiške parcele 2134-3043/16-0 bo le-ta vknjižena kot lastnina 

Mestne občine Kranj. Po izvzemu bo mestna občina Kranj brezplačno prenesla nepremičnino v 

last Borisa Kuralta. ta obveza Mestne občine Kranj izhaja iz služnostne pogodbe št. 478-

278/2009-407/(46/23) z dne 7.4.2011, ki je bila sklenjena zaradi gradnje vodovodnega in 

kanalizacijskega omrežja na območju Bitenj, Žabnice in Šutne po projektu K107800.  omrežja 

 

V skladu s 23. členom Zakona o graditvi objektov – UPB1 (UL RS, št. 102/2004, 14/2005 

popravek, 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US: U-I-150-04-19, 120/2006 

Odl.US: U-I-286/04-46, 126/2007, 57/2009 Skl.US: U-I-165/09-8, 108/2009, 61/2010-ZRud-1, 

62/2010 popravek, 20/2011 Odl.US: U-I-165/09-34) objektu oziroma delu objekta, ki ima 

pridobljen status grajenega javnega dobra lokalnega pomena, se takšen status lahko odvzame z 

odločbo, ki jo na podlagi sklepa pristojnega občinskega organa po uradni dolžnosti izda tisti 

upravni organ, ki je status podelil. Pristojni občinski organ izda sklep iz prejšnjega odstavka na 

zahtevo, ki jo lahko vloži župan. 

 

Svetu Mestne občine Kranj predlagamo v sprejem naslednji  

 

SKLEP: 

Sprejme se Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra nepremičnine zemljiške parcele 2134-

3043/16-0. 

 

 

Pripravil: 

Klemen Kastelic, univ. dipl. prav. 

Višji svetovalec 

 

 

Boštjan Gradišar, univ. dipl. ing. arh.     Mohor Bogataj 

Načelnik Urada za okolje                          Župan 

in prostor  

 

 

Priloge: 

- Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini zemljiški parceli 2134-3043/16-0 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2004102&stevilka=4398
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=200514
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200592&stevilka=3952
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200593&stevilka=4018
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2005111&stevilka=4890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006120&stevilka=5106
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2007126&stevilka=6414
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200957&stevilka=2804
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2009108&stevilka=4889
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201061&stevilka=3351
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20103511
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201120&stevilka=827


  

 

 

Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne 

občine Kranj na _. seji dne _____________ sprejel 

 

 

S K L E P 

o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini zemljiški parceli 2134-3043/16-0 

 

1. člen 

Javno dobro na nepremičnini zemljiški parceli 2134-3043/16-0, preneha obstajati, ker v naravi 

ne predstavlja javnega dobra. 

 

2. člen 

Lastninska pravica na nepremičnini zemljiški parceli 2134-3043/16-0, se vpiše na Mestno 

občino Kranj. 

 

3. člen 

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v 

zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Kranju. 

 

 

 

 

Številka: 

Datum: 

 

  

 Mohor Bogataj 

 ŽUPAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


