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Občinska uprava Občine Ig izdaja na podlagi  67. člena člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Urani list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 
100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 
84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10) in prvega odstavka 21. člena Zakona o graditvi objektov 
(Urani list RS, št. 102/2004-UPB1 (14/2005 popr.), 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 popr.), 20/2011 Odl.US: U-I-165/09-34, v 
upravni zadevi ugotovitve o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, po 
uradni dolžnosti naslednjo 
 

UGOTOVITVENO ODLOUGOTOVITVENO ODLOUGOTOVITVENO ODLOUGOTOVITVENO ODLOČBOBOBOBO    
 

1. 
Ugotovi se, da imajo spodaj navedene 
 
parc. št.               vrsta rabe             površina              ID                     katastrska občina               
1783/3                pot                     1525 m2             4051488            1701-Iška Loka    
80                        pot                     241 m2                1352657            1702-Tomišelj 
        
v lasti Občine Ig (1/1), Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig, matična številka 5874769, imajo 
pridobljen status  grajenega javnega dobra lokalnega pomena. 
 

2. 
Ta ugotovitvena odločba se po pravnomočnosti pošlje pristojnega sodišča zaradi vpisa 
zaznambe grajenega javnega dobra lokalnega pomena. 
 

3. 
Posebni stroški postopka niso nastali. 
 

ObrazložitevObrazložitevObrazložitevObrazložitev: 
 
Občinski svet Občine Ig je dne 4.12.2013 na 21. redni seji sprejel sklep št. 478/050/2013-174, 
v katerem pridobijo navedena zemljišča status grajenega javnega dobra lokalnega pomena. 
Navedeni sklep je občinski svet sprejel na zahtevo, ki jo je vložil župan Občine Ig. V skladu z 
določili drugega odstavka 21. člena Zakona o graditvi objektov (Urani list RS, št. 102/2004-
UPB1 (14/2005 popr.), 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 popr.), 20/2011 Odl.US: U-I-165/09-34, je bilo v zahtevi navedeno, 
da objekt, ki je lahko grajeno javno dobro v lasti občine, pridobi tak status z ugotovitveno 
odločbo, ki jo izda občinska uprava po uradni dolžnosti, ko sprejme sklep pristojnega 
občinskega organa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena. Grajeno 
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javno dobro lokalnega pomena sodi v omrežje gospodarske infrastrukture lokalnega pomena 
in predstavlja javne površine cest in poti na njih, kakor tudi objekte ali dele objektov, katerih 
uporaba je pod enakimi pogoji namenjena vsem.  
 
V skladu s 23. Členom zakona o graditvi objektov mora njegov lastnik oziroma upravljalec 
vzdrževati objekt v stanju, ki omogoča splošno rabo v skladu z njegovim namenom. Na 
objektu oziroma njegovemu delu, ki ima pridobljen status grajenega javnega dobra lokalnega 
pomena, ni mogoče pridobiti lastninske ali kakršne druge stvarne pravice s priposestvovanjem, 
prav tako pa ne more biti predmet izvršbe. 
 
Glede na navedeno je odločba utemeljena. Odločba je izdana po uradni dolžnosti in je po 22. 
členu in 2. točki 23. člena Zakona o upravnih taksah, (Uradni list RS, št. 106/2010-UPB5) takse 
prosta. 
 
Vročitev te odločbe se v skladu z 94. Členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni 
list RS, št. 24/2006-UPB2, 105/2006, 126/2007, 65/2008, 47/2009 Odl.US: U-I-54/06-32, 
8/2010) izvede z javnim naznanilom na oglasni deski in na spletni strani Občine Ig. 
 
Pravnomočna ugotovitvena odločba bo predlagana v zemljiško knjigo v izvedbo. 
 
POUK O PRAVNEM SREDSTVUPOUK O PRAVNEM SREDSTVUPOUK O PRAVNEM SREDSTVUPOUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zopet to odločbo je dovoljena pritožba na župana Občine 
Ig v roku 15 dni po vročitvi odločbe. Pritožba se lahko vloži pisno ali da ustno na zapisnik pri 
organu, ki je izdal odločbo. Za pritožbo se plača upravna taksa po tar.št. 2 ZUT v višini 18,12 
EUR. 
 
 
                                                                                                Janez Miklič  
                                                                                 DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vročiti: 
- z javnim naznanilom na oglasni deski in spletni strani Občine Ig  
 
Po pravnomočnosti odločbo prejme: 
- Vrhovno sodišče RS, Zemljiška knjiga, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana – preko Notarske pisarne 
Nevenke Tory, Beethovnova ulica 14, 1000 Ljubljana  
 
Vložiti: 
- v zadevo 


