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OBČINA RADOVLJICA 
ŽUPAN 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 9. 10. 2017 
 
 
OBČINSKEMU SVETU  
OBČINE RADOVLJICA 
 
 
Zadeva: SKLEP O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA 
 
V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 87. členom 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v 
obravnavo  
 

SKLEP O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA 
 
V skladu z 90. členom poslovnika bo kot poročevalec na seji sodeloval: 
- Dominik Skumavec, vodja Referata za gospodarjenje z nepremičninami. 
 
 
PREDLOG SKLEPOV: 
1. Občinski svet Občine Radovljica ugotavlja, da zemljišči s seznama: 

KO Parcela Kvadratura [m2] Lastništvo 
ZALOŠE 959/4 70 OBČINA RADOVLJICA 
ZALOŠE 959/5 4 OBČINA RADOVLJICA 

ki sta v lasti in upravljanju Občine Radovljica, ne služita več kot grajeno javno dobro. 
2. Za zgoraj navedeni zemljišči občinska uprava po uradni dolžnosti izda odločbo, s 
katero se ta zemljišča izvzame iz javnega dobra.  

 
 
 
 
 
 
 

 Ciril Globočnik l.r. 
 ŽUPAN 
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKA UPRAVA 
Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 

www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 
 

Datum: 9.10.2017 
 

O  B  R  A  Z  L  O  Ž  I  T  E  V  
 

SKLEPI O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA 
 
1.  Zakonska podlaga 
- Zakon o cestah (ZCes-1, Ur. l. RS, št. 109/10) 
- Zakon o graditvi objektov (uradno prečiščeno besedilo, ZGO-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 

44/07, 126/07, 108/09) 
  

2. Obrazložitev 
 
Občina Radovljica skrbi za dejansko in pravno urejenost cest in drugih javnih površin 
lokalnega pomena. Nekatera zemljišča, za katera je bilo ugotovljeno, da ne služijo več javni 
rabi ali drugim potrebam občine, občina v skladu z Zakonom o stvarnem 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 – ZUUJFO) lahko tudi proda zainteresiranim kupcem na trgu 
nepremičnin in s tem pridobi dodatna proračunska sredstva. Ker so nekdanje javne površine v 
zemljiški knjigi vknjižene z zaznambo javnega dobra, promet z njimi ni možen. O izvzemu iz 
javne rabe mora pristojni organ občine sprejeti ugotovitveni sklep, da se zemljišče ne 
uporablja več kot javno dobro. Pri odmeri cestnega sveta ceste v naselju Mišače je bilo 
ugotovljeno, da zaradi premika osi ceste del javnega dobra ni več v uporabi kot cesta , zato je 
mogoče to zemljišče uporabiti pri sklepanju menjalne pogodbe namesto razlastitve za  
ureditev zemljišča cestnega sveta. 
 

Parcela Lokacija Opis Namen ukinitve 

959/4 k.o. Zaloše 

 

Gozdne  površine Sprememba osi ceste – 
izvedba menjave 
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959/5 k.o. Zaloše 

 

Gozdne površine Sprememba osi ceste – 
izvedba menjave 

 
3. Finančne posledice: 
 
Z izvedbo prodaje vseh navedenih zemljišč bo občina pridobila 148 EUR kapitalskih 
prihodkov. 
 
 
Pripravil: 
Dominik Skumavec 
Vodja Referata za gospodarjenje z nepremičninami 
 
 
 
  
 Alenka Langus l.r. 
 Direktorica občinske uprave 
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