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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: 14. 9. 2022 

 

OBČINSKEMU SVETU 

OBČINE RADOVLJICA 

 

Zadeva: SKLEP O RAZGLASITVI ZEMLJIŠČ ZA GRAJENO JAVNO DOBRO 

V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) in 87. členom 

Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v 

obravnavo 

 

SKLEP O RAZGLASITVI ZEMLJIŠČ ZA GRAJENO JAVNO DOBRO 

 

V skladu z 90. členom poslovnika bo kot poročevalec na seji sodeloval: 

- Dominik Skumavec, vodja referata za gospodarjenje z nepremičninami. 

 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Nepremičnine v lasti Občine Radovljica z ID znaki 2159-19/3 v k.o. Brezje in 2155-466/4 

ter 2155 432/284 v k.o. Hraše se z odločbo, ki jo izda občinska uprava, po uradni dolžnosti 

razglasi in v zemljiški knjigi zaznamuje za javno dobro – cesta ter se odločba objavi v 

Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica - Uradne objave. 

 

 

 

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: 14. 9. 2022 

O  B  R  A  Z  L  O  Ž  I  T  E  V  

 

SKLEP O RAZGLASITVI ZEMLJIŠČ ZA GRAJENO JAVNO DOBRO 

 

1. Zakonska podlaga 

 

- Zakon o cestah (ZCes-1, Ur. l. RS, št. 109/2010, s spremembami in dopolnitvami) 

- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3, Ur. l. RS, št. 199/2021) 

- Stvarnopravni zakonik (SPZ, Ur. l. RS, št. 87/2002, 91/2013, 23/2020) 

- Zakon o lokalni samoupravi (ZLS, Ur. l. RS, št. 72/1993, s spremembami in dopolnitvami) 

 

2. Obrazložitev 

 

Grajeno javno dobro lokalnega pomena je javno dobro, ki sodi v omrežje gospodarske javne 

infrastrukture lokalnega pomena in javna površina na njej, kakor tudi objekti ali deli objektov, 

katerih uporaba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot so cesta, ulica, trg, pasaža, tržnica, 

igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, športna oziroma rekreacijska površina in druga 

javna površina lokalnega pomena. Zemljišča, ki so predmet tega sklepa, so v lasti in upravljanju 

Občine Radovljica in so namenjena javni rabi kot cesta oziroma javna prometna površina ter so 

bila pridobljena v občinsko last z namenom pravne ureditve javnih površin. 

 

Parcela Lokacija Opis in namen ureditve 

2159 19/3 

 

Zemljišče po katerem poteka javna  cesta in obcestni pas 

2155 466/4 
2155 432/284 

 

Zemljišče po katerem poteka javna  cesta in obcestni pas 
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260. člen ZUreP-3 določa, da se status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobi z 

ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi sklepa občinskega sveta po uradni dolžnosti izda 

občinska uprava. Zemljišča iz sklepa, za katerega predlagamo zaznamovanje grajenega javnega 

dobra, izpolnjujejo vse predpisane kriterije za izdajo takšne ugotovitvene odločbe. 

 

3. Finančne posledice 

 

Neposrednih finančnih posledic sprejem sklepa nima. 

 

Pripravil:  

Dominik Skumavec, vodja 

Referata za gospodarjenje z nepremičninami 

 Alenka Langus l.r. 

 Direktorica občinske uprave 


