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Datum: 20.3.2017

Občinska uprava Občine Divača izdaja na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (v
nadaljevanju ZGO-1; Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 14/05, 92/05 - ZJC-B,
93/05 - ZVMS, 111/05 - odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 76/10 - ZRud-1A, 20/11 - odl.
US, 57/12, 101/13 - ZDavNepr, 110/13, 17/14 - ZUOPŽ, 22/14 - odl. US, 19/15), 17., 19. in 94.
členom Zakona o splošnem upravnem postopku (v nadaljevanju ZUP; Uradni list RS, št. 24/06 uradno prečiščeno besedilo, 105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13) in Sklepa o ukinitvi
javnega dobra št. 032-0009/2016-17, sprejetega na 13. redni seji Občinskega sveta Občine Divača
dne 23.6.2016 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 35/16), v upravni zadevi ukinitve statusa
grajenega javnega dobra, po uradni dolžnosti naslednjo

ODLOČBO
o ukinitvi statusa javnega dobra

1. Ugotovi se, da je na parcelah: št. 1040/12 k.o. 2452-Divača (ID 6434976), št. 1040/13 k.o.
2452-Divača (ID 6434974) in št. 1040/18/14, k.o. 2452-Divača (ID 6434971) v zemljiški
knjigi vknjižena lastninska pravica na imetnika Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a,
6215 Divača do 1/1 in vknjižena zaznamba grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
2. Zemljiščem s parcelno št. 1040/12 k.o. 2452-Divača (ID 6434976), 1040/13 k.o. 2452Divača (ID 6434974) in 1040/18/14, k.o. 2452-Divača (ID 6434971), se ukine status
grajenega javnega dobra.
3. Ta odločba se po pravnomočnosti pošlje pristojnemu sodišču zaradi izbrisa zaznambe o
grajenem javnem dobru v zemljiški knjigi.
4. Stroškov postopka ni.
Obrazložitev:
Občinski svet občine Divača je na svoji 13. redni seji dne 23.6. 2016 sprejel sklep št. 0320009/2016-17, s katerim je ukinil status javnega dobra zemljiščem s parcelno št. 1040/12 k.o.
2452-Divača (ID 6434976), 1040/13 k.o. 2452-Divača (ID 6434974) in 1040/18/14, k.o. 2452Divača (ID 6434971). Ker omenjene parcele v naravi ne služijo več svojemu namenu, zaradi
katerega jim je bil podeljen status grajenega javnega dobra, se jim ukine status javnega dobra.
Sklep je bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin št. 35/16 dne 8.7.2016.
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. V skladu z določili četrtega odstavka 23. člena Zakona o
graditvi objektov izda pristojni občinski upravni organ odločbo o ukinitvi statusa grajenega
javnega dobra, če je občinski svet sprejel odločitev o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra.

V skladu z doloCili tretjega odstavka 23 . clena citiranega zakona se po pravnomocnosti odlocbe 0
ukinitvi statusa grajenega javnega dobra le to poslje pristojnemu sodiscu, ki po uradni dolznosti iz
zemljiske knjige izbrise zaznambo 0 grajenemjavnem dobru.
Glede na sprejeto odloCitev obCinskega sveta je odlocba utemeljena.
Odlocba je izdana po uradni dolznosti in je po 22. clenu Zakona 0 upravnih taksah (ZUT, Uradni
list RS, St. 106/10 - uradno preCisceno besedilo, 14/15 - ZUUJFO, 84115 - ZZelP-J, 32/16) takse
prosta.

Pravni pouk:
Zoper to odlocbo je dovoljena pritozba pri zupanu ObCine Divaca v roku 15 dni od njene vroCitve
- dneva naznanitve te odlocbe na oglasni deski organa, ki jo je izdal in na enotnem ddavnem
portalu e-uprava. Pritozba se lahko vlozi pisno neposredno ali priporoceno po posti ali da ustno na
zapisnik pri ObCini Divaca, Kolodvorska ulica 3/a, 6215 Divaca.
Upravna taksa po tarifni stevilki 2 Zakona
placati ob vlozitvi pritozbe.
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upravnih taksah znasa 18,10 EUR in jo je treba
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Vrociti:
z javnim naznanilom na oglasni deski
in spletni strani ObCine Divaca ter portalu e-uprava,
Po pravnomocnosti:
Vrhovno sodisce - EZK.
Vloziti:
v zadevo.

