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Občinska uprava Občine Divača izdaja na podlagi 1. odstavka 21. člena Zakona o graditvi objektov
(v nadaljevanju ZGO-1; Uradni list RS, št. 102/04-UPB1, 14/05 popr., 92/05-ZJC-B, 93/05-ZVMS, 111/05odl US, 120/06-odl.US, 126/07, 57/09-skl.US, 108/09, 61/10-ZRud-1 (62/10 popr.), 20/11-odl.US, 57/12,
101/13-ZDavNepr in 110/13) in sklepom Občinskega sveta Občine Divača št. 032-0002/2014-03, ki ga je
sprejel na 24. redni seji dne 13.02.2014, v povezavi z 207. členom Zakona o splošnem upravnem postopku
(ZUP; Uradni list RS, št. 24/06-UPB2, 126/07, 65/08, 48/09 popr., 8/10) v zadevi pridobitve statusa
grajenega javnega dobra lokalnega pomena, po uradni dolžnosti naslednjo

ODLOČBO
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

1. Nepremičnine:
Parcelna št.
242/2
243/4
112/5
243/2

k.o. (katastrska občina)
2450 – FAMLJE
2450 – FAMLJE
2450 – FAMLJE
2450 – FAMLJE

ID znak
2450-242/2-0
2450-243/4-0
2450-112/5-0
2450-243/2-0

pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
2. Po pravnomočnosti te odločbe se pri nepremičninah iz 1. točke izreka te odločbe, v zemljiški knjigi
vpiše zaznamba grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
3. Posebni stroški v tem postopku niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v:
Iz vpogleda v zemljiško knjigo je razvidno, da je Občina Divača lastnica zemljišč, navedenih v prvi točki
izreka te odločbe.
Na navedenih nepremičninah se nahajajo objekti ali deli objektov, katerih uporaba je pod enakimi pogoji
namenjena vsem in so v skladu z določili ZGO-1 lahko grajeno javno dobro lokalnega pomena:
Parcelna št.
242/2
243/4

k.o. (katastrska občina)
2450 – FAMLJE
2450 – FAMLJE

ID znak
2450-242/2-0
2450-243/4-0

112/5

2450 – FAMLJE

2450-112/5-0

243/2

2450 – FAMLJE

2450-243/2-0

-1-

Vrsta javnega dobra
Prometne površine
Prometne površine
Športne in rekreacijske površine
ter objekti za šport
Športne in rekreacijske površine
ter objekti za šport

,-------------------------------------------------------------------------------------------------Ureditev neurejenega statusa grajenega javnega dobra ureja 213. člen ZGO-I, ki v 1. odst. določa, da za
zemljišča, na katerih so ob uveljavitvi cit. zakona že zgrajeni objekti, ki se po določbah že cit. zakona lahko
štejejo za grajeno javno dobro državnega ali lokalnega pomena, v zemljiški knjigi pa še niso vpisani kot
javno dobro, pristojno sodišče v zemljiško knjigo po uradni dolžnosti vpiše zaznambo o javnem dobrem, ko
prejme pravnomočno odločbo pristojne občinske uprave o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena. 2. od st. 213 člena ZGO-I pa določa, da izda odločbo iz prejšnjega odstavka pristojna
občinska uprava po prejemu sklepa pristojnega občinskega organa - občinskega sveta - o pridobitvi statusa
grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
Občinski

svet Občine Divača je na zahtevo župana na svoji 24. redni seji dne 13.2.2014 sprejel sklep
št. 032-0002/2014-03, da se na nepremičninah iz prve točke izreka te odločbe, vzpostavi status grajenega
javnega dobra lokalnega pomena. Sklep je bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin, številka
8/2014. Odločbo o ugotovitvi, da je določeno zemljišče in objekt, zgrajen na njem, grajeno javno dobro
lokalnega pomena, upoštevajoč 21. člen ZGO-l po uradni dolžnosti izda pristojna občinska uprava, po
predhodnem sklepu občinskega organa in zahteve župana.
Zakon o graditvi objektov v 2. členu določa, da je grajeno javno dobro lokalnega pomena grajeno javno
dobro, ki sodi v omrežje gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena in javna površina na njih,
kakor tudi objekti ali deli objektov, katerih uporaba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot so cesta,
ulica, trg, pasaža in druga javna prometna površina lokalnega pomena, tržnica, igrišče, parkirišče,
pokopališče, park, zelenica, športna oziroma rekreacijska površina in podobno.
Zakon o splošnem upravnem postopku v 1. odstavku 126. člena določa, da začne pristojni organ postopek
po uradni dolžnosti, če tako določa zakon ali na zakonu temelječ predpis in, če ugotovi ali izve, da je treba
glede na obstoječe dejansko stanje zaradi javne koristi začeti upravni postopek in z odločbo se odloči o
vseh zahtevkih stranke, tudi če je postopek začet po uradni dolžnosti, skladno z 2. odstavkom 207. člena
istega zakona.
Upoštevajoč zgoraj navedene predpise ter ob upoštevanju sklepa občinskega sveta št. 032-0002/2014-03 z
dne 13.2.2014, občinska uprava izdaja predmetno odločbo, s katero na nepremičninah iz prve točke izreka
te odločbe, ustanovi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

Glede na to, da krog subjektov, v katerih pravice bi utegnila vplivati ta odločba ni določen, se
razobesi na oglasni deski Občine Divača in objavi na enotnem državnem portalu e-uprava.
Odločba je

odločba

s tem utemeljena.

Odločba je izdana po uradni dolžnosti in je po 22.
št. 10611 0-UP85) takse prosta.
Pravnomočna odločba

členu

Zakona o upravnih taksah (ZUT; Uradni list RS,
sodišču

bo posredovana pristojnemu zemljiškoknjižnemu

v izvedbo.

Pouk o pravnem sredstvu:
Zoper to odločbo je dovoljena pritožba pri županu Občine Divača v roku IS dni od objave na oglasni deski
Občine Divača in na enotnem državnem portalu e-uprava. Pritožba se lahko vloži pisno neposredno ali
priporočeno po pošti ali da ustno na zapisnik pri Občini Divača, Kolodvorska ulica 3/a, 6215 Divača.
Če j e pritožba poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna v primeru, ko je s priporočeno pošiljko oddana na
pošti zadnji dan pritožbenega roka.
Upravna taksa po tarifni številki 2 Zakona o upravnih taksah (ZUT; Uradni list RS, št. 10611 0-UP85) znaša
18, 12 EUR in jo je treba plačati ob vložitvi pritožbe.
Iztok Felicjan, univ.dipl.inž. el., Mep
Višji svetovalec za splošne zadeve in okolje
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Občine Divača

Vroč iti:
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Zjavnim naznanilom na og lasni des ki in spletni strani
Enotni državni portal e-uprava,
Zemlji ška knji ga (po pra vnomoč no sti o dlo č be) ,
v zadevo.
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