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Občina Kamnik, Občinska uprava Občine Kamnik, izdaja na podlagi 245. in 247. člena
Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, UL RS, št. 61/17), 125. in 207. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo,
105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), 73. člena Statuta Občine Kamnik
(Uradni list RS, št. 20/17 in 61/19) ter sklepa Občinskega sveta Občine Kamnik, št.
371-13/2018 z dne 25. 9. 2019, naslednjo

ODLOČBO

Nepremičnini:
- katastrska občina 1919 Zgornji Tuhinj parcela 1256/2,
se odvzame status javnega dobra.

Obrazložitev:
Občinski svet Občine Kamnik je na svoji 7. seji, dne 25. 9. 2019, sprejel sklep št. 37113/2018, o opustitvi statusa javnega dobra na zemljišču katastrska občina 1919 Zgornji
Tuhinj parcela 1256/2.
Predmetno zemljišče ima po podatkih pristojne zemljiške knjige status javnega dobra.
Ker pa dejansko to zemljišče ne predstavlja javnega dobra in ne služi več prvotnemu
namenu, je bila opustitev javnega dobra s sklepom Občinskega sveta upravičena.
Zakon o urejanju prostora v 247. členu določa pogoje in postopek za ukinitev statusa
(grajenega) javnega dobra. Status javnega dobra lahko preneha, če se uredi
zemljišče ali zgradi drug objekt z enakim namenom splošne rabe, zaradi česar se
status na prvotnem zemljišču lahko odvzame.

Status javnega dobra se odvzame z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi sklepa
pristojnega občinskega organa po uradni dolžnosti izda občinska uprava, ki je status
podelila.

S tem je odločba utemeljena.

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo je dovoljena pritožba pri županu Občine Kamnik, in sicer v roku 15
dni od javnega naznanila te odločbe. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik
pri upravnem organu, ki je odločbo izdal. Skladno s tarifno številko 2 Taksne tarife
Zakona o upravnih taksah (Ur. I. RS, št. 106/10 - UPB, 14/15 - ZUUJFO, 84/15 ZZelP-J, 32/16 in 30/18 - ZKZaš) znaša upravna taksa za pritožbo zoper odločbo 18,10
EUR.

Postopek vodil:

Timotej Štritof
strokovni sodelavec VII/2 (II)

Maja Su
DIREKTORI

Vročiti:
-spletna stran Občine Kamnik,
-zadeva.

Po pravnomočnosti:

-zemljiška knjiga.

.prav.

UPRAVE

