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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (UPB, ZLS-UPB2, Ur. l. 
RS, št. 94/07, 76/08, 100/08, 79/09, 51/10), 122. člena Statuta Občine 
Radovljica (DN UO, št. 188/14), 23. člena Zakona o graditvi objektov (UPB, 
ZGO-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 44/07, 126/07, 108/09), 39. člena Zakona o 
cestah (ZCes-1, Ur. l. RS, št. 109/10) in sklepa Občinskega sveta Občine 
Radovljica s 24. redne seje, z dne 20.12.2017, Občinska uprava Občine 
Radovljica po uradni dolžnosti izdaja 

ODLOČBO
o izvzemu zemljišč iz javnega dobra

1. Z zemljišča z ID znakom 2151 1883 se izbriše lastninska pravica na ime 
JAVNO DOBRO in vpiše lastninska pravica na ime Občina Radovljica, matična 
številka: 5883466000.
2. Z zemljišč z ID znakoma 2156 220/132 in 2156 110/5 se izbriše zaznam-
ba grajenega javnega dobra - občinska cesta.

O b r a z l o ž i t e v :

Zemljišča v lasti Občine Radovljica, za katera je bilo ugotovljeno, da ne služijo 
več javni rabi ali drugim potrebam občine, občina v skladu z Zakonom o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 
86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUU-

JFO) lahko zamenja ali proda zainteresiranim kupcem na trgu nepremičnin in 
s tem pridobi nadomestna zemljišča ali dodatna proračunska sredstva. Ker so 
nekdanje javne površine v zemljiški knjigi vknjižene z zaznambo javnega do-
bra, promet z njimi ni možen. O izvzemu iz javne rabe je dne 20.12.2017 
Občinski  svet Občine Radovljica sprejel ugotovitveni sklep, da se navedena 
zemljišča ne uporabljajo več kot javno dobro.

Odločba je izdana po uradni dolžnosti in je takse prosta.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba žu-
panu Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica. Pritožbo se 
lahko vloži v 15 dneh po objavi odločbe v Deželnih novicah, glasilu Občine 
Radovljica - Uradne objave, pisno neposredno ali priporočeno po pošti ali 
ustno na zapisnik pri Občinski upravi Občine Radovljica. Za pritožbo je potreb-
no plačati upravno takso v znesku 18,10 EUR po tar. št. 2 Zakona o spremem-
bah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (ZUT-I, Uradni list RS, št. 32/16).
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