
 

 

Številka: 478-1/2022-7 

Datum: 29. 6. 2022 

 

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, Šmartno pri Litiji, izdaja na podlagi 17. 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, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb, v nadaljnjem besedilu ZUP), 67. 

člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 

79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 

80/20 – ZIUOOPE) in 260. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, v nadaljnjem 

besedilu ZUrep-3) v zadevi pridobitve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, po uradni 

dolžnosti naslednjo 

 

UGOTOVITVENO ODLOČBO  

 

 

1. Ugotovi se, da imata nepremičnini: 

a. parc. št. 1187/1, k. o. 1852 Poljane, ID znak parcela 1852 1187/1 in 

b. parc. št. 1087/1, k. o. 1852 Poljane, ID znak parcela 1852 1087/1,  

status grajenega javnega dobra lokalnega pomena. 

2. Na podlagi te odločbe se po pravnomočnosti v zemljiški knjigi pri parcelah, navedenih v prvi 

točki izreka te odločbe, predlaga vpis lastninske pravice v korist Občine Šmartno pri Litiji, 

Tomazinova ulica 2, Šmartno pri Litiji, matična št.: 1779737000, do celote (1/1), in zaznamba 

grajenega javnega dobra lokalnega pomena. 

3. Stroškov postopka ni bilo. 

 

 

O b r a z l o ž i t e v : 

 

Po nepremičninah, navedenih v izreku odločbe, v naravi potekajo občinske javne poti. ZUrep-3 v 14. 

točki 1. odstavka 3. člena določa, da je grajeno javno dobro zemljišče, objekt ali njegov del, namenjen 

taki splošni rabi, kot jo glede na namen njegove uporabe določa zakon ali na njegovi podlagi izdan 

predpis; grajeno javno dobro je državnega in lokalnega pomena ter je lahko v lasti države, občine ali v 

zasebni lasti. Javne ceste so prometne površine, ki so splošnega pomena za promet in jih lahko vsak 

prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo ceste, in pravili cestnega 

prometa.  

 

Iz zemljiškoknjižnega izpisa je razvidno, da sta nepremičnini navedeni v prvi točki izreka te odločbe 

opredeljeni kot javno dobro. V 260. členu ZUreP-3 so določeni pogoji za formalno ureditev statusa 

grajenega javnega dobra lokalnega pomena. S tem, ko je nepremična v zemljiški knjigi že vpisana kot 

javno dobro, je izkazano, da ima nepremičnina, ki je predmet te odločbe, pridobljen status grajenega 



 

 

javnega dobra lokalnega pomena, zato ni potreben poseben akt lokalne skupnosti o priznanju 

takšnega statusa nepremičnini (tako tudi odločba Višjega sodišča RS, VSL Sklep I Cp 3038/2009). 

 

Po določbah 260. člena ZUreP-3 izda pristojna občinska uprava ugotovitveno odločbo, da je določeno 

zemljišče in objekt, zgrajen na njem, grajeno javno dobro lokalnega pomena po uradni dolžnosti. 

 

V postopku je bilo ugotovljeno, da so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih določa 260. člen ZUreP-3, za 

pridobitev statusa javnega dobra lokalnega pomena za nepremičnino, ki je navedena v 1. točki izreka 

te odločbe. 

 

Na podlagi določb 111. člena Zakona o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/03, 37/08 – ZST-1, 45/08, 

28/09, 25/11, 14/15 – ZUUJFO in 69/17) se pravno dejstvo, da je nepremičnina javno dobro, 

zaznamuje na podlagi dokončne ali pravnomočne odločbe pristojnega organa o določitvi statusa 

javnega dobra, zaznamba javnega dobra pa mora obsegati tudi podatek o vrsti javnega dobra. 

 

Po pravnomočnosti bo odločba posredovana v zemljiškoknjižno izvedbo. 

 

Stroški postopka v smislu 113. člena ZUP v tem postopku niso nastali, zato je skladno s 118. členom 

ZUP o stroških odločeno, kot je razvidno iz 3. točke izreka te odločbe. 

 

Ugotovitvena odločba je s tem utemeljena. 

 

Ugotovitvena odločba je izdana po uradni dolžnosti in je na podlagi 22. člena Zakona o upravnih 

taksah (Uradni list RS, št. 06/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 

32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20 – ZFRO, v nadaljnjem besedilu ZUT) takse prosta. 

 

PRAVNI POUK: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na župana Občine Šmartno pri Litiji, 

Tomazinova ulica 2, Šmartno pri Litiji, in sicer v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe. Pritožbo se 

lahko vloži pisno ali da ustno na zapisnik pri organu, ki je odločbo izdal. Če je pritožba poslana 

priporočeno po pošti, se šteje, da je prispela pravočasno, če je oddana na pošto zadnji dan roka. Za 

pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,12 EUR po ZUT. 

 

 

Postopek vodila:      Direktor občinske uprave 
Maša Gril        Občine Šmartno pri Litiji 

       Rajko Grimšič 
 

       

 

 

 



 

 

Vročiti: 
- z javnim naznanilom na oglasni deski in spletni strani Občine Šmartno pri Litiji 
 
Po pravnomočnosti odločbe: Vrhovno sodišče, Elektronska Zemljiška knjiga 
 
Vložiti: 
- zadeva, tu 

 


