OBČINA ŠKOFJA LOKA
Občinska uprava
Mestni trg 15 , 4220 Škofja Loka

Tel.: 04/51 12 300

Faks: 04/51 12 301

Občinska uprava Občine Škofja Loka, na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov – ZGO-1
(Uradni list RS, št. 102/2004-uradno prečiščeno besedilo, 14/2005-popr., 126/2007,
108/2009), 51. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 33/2010 ) ter 17. člena
Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/2006 – uradno prečiščeno
besedilo ZUP-UPB-2, 126/2007, 65/2008, 8/2010), v upravni zadevi ukinitve statusa
grajenega javnega dobra lokalnega pomena, po uradni dolžnosti izdaja naslednjo

UGOTOVITVENO ODLOČBO
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

1. Nepremičnini parc. št. 1377/9, k.o. 2031 - Godešič, pri katerih je v zemljiški knjigi vknjiženo
javno dobro, preneha status javnega dobra.
2. Na nepremičnini iz prejšnjega odstavka pridobi lastninsko pravico Občina Škofja Loka,
matična številka: 5883318000, Mestni trg 15, Škofja Loka.
3. Ta ugotovitvena odločba se po pravnomočnosti pošlje zemljiški knjigi zaradi izbrisa
zaznambe o javnem dobru.
4. Posebni stroški postopka niso nastali.

Obrazložitev:
V skladu z določili drugega odstavka 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št.
Uradni list RS, št. 102/2004-uradno prečiščeno besedilo, 14/2005-popr., 126/2007,
108/2009; v nadaljevanju: ZGO-1), občinski svet, na zahtevo župana, sprejme sklep o ukinitvi
statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena. Zahteva mora biti obrazložena,
priloženo pa ji mora biti dokazilo, da nepremičnina oz. njen del, ki ima pridobljen status, ne
služi več namenu, zaradi katerega ji je bil status podeljen.
Nepremičnina parc. št. 1377/9, pot v izmeri 264 m2, k.o. 2031 - Godešič, v naravi predstavlja
dvorišče stanovanjskega objekta Godešič 27, stoječega na parceli *1, k.o. 2031 - GODEŠIČ.
Dvorišče je zagrajeno s škarpo, lastnik stanovanjskega objekta Godešič 27 pa jo dejansko že
dalj časa uporablja.
Glede na to, da se nepremičnina iz prve točke izreka te odločbe danes dejansko ne uporablja
več kot pot in torej ne služi več javni rabi, je podeljen status javnega dobra na tej
nepremičnini izgubil na svojem pomenu. Župan Občine Škofja Loka je zato Občinskemu svetu
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Občine Škofja Loka predlagal, da ji se na podlagi zgoraj citirane določbe 23. člena ZGO-1 ,
statusa javnega dobra ukine.
ZGO-1 v 1. odstavku 23. člena določa, da objektu oziroma delu objekta preneha status
grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi sklepa
občinskega sveta po uradni dolžnosti izda občinska uprava. Ta ugotovitvena odločba je
izdana na podlagi Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra, številka: 4780052/2011, z dne 12.1.2012, ki ga je sprejel občinski svet Občine Škofja Loka na svoji 11.
redni seji, dne 12.1.2012. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 8, z dne 3.2.2012 in je pričel veljati naslednji dan po objavi, to je dne
4.2.2012.
Na podlagi tretjega odstavka 23. člena ZGO-1 občinska uprava pošlje pravnomočno
ugotovitveno odločbo pristojnemu sodišču, ki po uradni dolžnosti vpiše v zemljiško knjigo
zaznambo o javnem dobru.
Na podlagi 22. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/2010 – uradno
prečiščeno besedilo ZUT-UBB-5) je ta odločba takse prosta.

PRAVNI POUK: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na župana Občine Škofja Loka, v roku
15 dni od dneva, ko je bila ta odločba z javnim naznanilom objavljena na oglasni deski in
spletni strani Občine Škofja Loka. Pritožba se lahko vloži pisno ali da ustno na zapisnik pri
organu, ki je odločbo izdal. Za pritožbo se plača upravna taksa po Taksni tarifi, tarifa št. 2,
Zakona o upravnih taksah, v višini 18,12 EUR.

Številka: 478-0052/2011
V Škofji Loki, dne 16.02.2012

Postopek vodila:
Polona GORTNAR

Direktorica občinske uprave:
ŠPELA JUSTIN

VROČITI:
- Z javnim naznanilom na oglasni deski Občine Škofja Loka in na spletni strani Občine
Škofja Loka
Po pravnomočnosti:
- Zemljiška knjiga
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