OBČINSKA UPRAVA
Kolodvorska ulica 3/a, 6215 Divača
Tel.: 05/731 09 30; Fax: 05/731 09 40
www.divaca.si; obcina@divaca.si

Številka: 478-0022/2012-81
Datum: 18.07.2014
Občinska uprava Občine Divača izdaja na podlagi 212. 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,
111/05-odl. US, 120/06-odl. US, 126/07, 57/09-skl. US, 108/09, 61/10-ZRud-1 (62/10 popr.), 20/11odl. US, 57/12, 101/13-ZDavNepr in 110/13), v povezavi z 207. členom Zakona o splošnem upravnem
postopku (ZUP, Uradni list RS, št. 24/06 – UPB2, 105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13) v
zadevi pridobitve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, po uradni dolžnosti naslednjo
ODLOČBO

1. Pritožbi Republike Slovenije, Ministrstva za infrastrukturo in prostor, Direkcije Republike
Slovenije za ceste, se ugodi.
2. Odločba št. 478-0022/2012-78 z dne 11.7.2014 se v delu, ki se nanaša na nepremičnini parc.
št. 1482/0 in 1459/14, obe k.o. 2463 – Škoflje, razveljavi.
3. V postopku posebni stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v:

Zoper izdano odločbo št. 478-0022/2012-78 z dne 11.7.2014 je v zakonitem roku podala pritožbo
Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija Republike Slovenije za ceste,
Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana, zaradi napačno ugotovljenega dejanskega stanja.
Pritožnica v pritožbi navaja, da je organ, ki je izdal predmetno odločbo, izkazoval pravno podlago z
Zakonom o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12 in 36/14 – odl. US) in veljavnim Odlokom o
kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Divača (Uradni list RS, št. 48/10), na podlagi katerih so
parcele, navedene v 1. točki izreka predmetne odločbe, kategorizirane občinske ceste. Pri tem je
naslovni organ prezrl, da nepremičnina parc. št. 1482/0, k.o. 2463 – Škoflje, predstavlja del
kategorizirane državne ceste RT 940/3214 Zavrhek – Artviže – Pregarje, nepremičnina parc. št.
1459/14, k.o. 2463 – Škoflje, pa del kategorizirane državne ceste RT 940/1018 Matavun – Zavrhek.
Obe navedeni državni cesti sta kategorizirani z Uredbo o kategorizaciji državnih cest (Uradni list RS,
št. 102/12).
Prav tako je naslovni organ prezrl, da sta v zemljiški knjigi obe zemljišči vpisani kot javno dobro, iz
evidence Geodetske uprave RS pa izhaja, da je začasni upravljavec parc. št. 1459/14, k.o. 2463 –
Škoflje, Direkcija RS za ceste. Prav tako je tudi iz prostorskega informacijskega sistema občine
razvidno, da po zemljišču parc. št. 1459/14, k.o. 2463 – Škoflje, poteka državna cesta št. 1018, po
zemljišču parc. št. 1482/0, k.o. 2463 – Škoflje, pa državna cesta št. 3214 in občinska cesta št. 562151.
V nadaljevanju pritožnica naslovnemu organu predlaga, da se na podlagi napačno ugotovljenega
dejanskega stanja predmetna odločba št. 478-0022/2012-78 z dne 11.7.2014 v delu, ki se nanaša na
nepremičnini parc. št. 1482/0 in 1459/14, obe k.o. 2463 – Škoflje, razveljavi.
Pritožbi se ugodi.

Skladno z določbo 2. odstavka 3. člena Zakona o cestah (v nadaljevanju ZCes-l; Uradni list RS, št.
10911 O) in v povezavi z 211. členom ZGO-l so javne ceste javno dobro in so izven pravnega
prometa. Na njih ni mogoče pridobiti lastninske pravice s priposestvovanjem ali drugih stvarnih
pravic. 2. odstavek 39. člena ZCes-l določa, da so državne ceste v lasti Republike Slovenije,
občinske ceste pa v lasti občin.
Predmetni nepremičnini sta v zemljiški knjigi opredeljeni in sicer:
-

pare. št. 1482/0 in 1459/14, obe k.o. 2463 - Škofije, kot javno dobro.

Po ponovnem pregledu,
-

upoštevajoč

navedbe pritožnice, je bilo ugotovljeno, da:

nepremičnina pare. št. 1482/0, k.o. 2463 - Škoflje, v naravi predstavlja državno cesto RT
94013214 Zavrhek - Artviže - Pregarje,
nepremičnina pare. št. 1459114, k.o. 2463 - Škoflje, v naravi predstavlja državno cesto RT
940/10 18 Matavun - Zavrhek.

Odločbaje

s tem utemeljena.

Odločba je izdana po uradni dolžnosti in je po 22.
RS, št: l 0611 0-UPB5) takse prosta.
Pravnomočna odločba

členu

Zakona o upravnih taksah (ZUT, Uradni list

bo posredovana pristojnemu zemljiškoknjižnemu

sodišču

v izvedbo.

Pouk o pravnem sredstvu:
Zoper to odločbo je dovoljena pritožba pri županu Občine Divača v roku 15 dni od vročitve. Pritožba
se lahko vloži pisno neposredno ali priporočeno po pošti ali da ustno na zapisnik pri Občini Divača,
Kolodvorska ulica 3/a, 6215 Divača.
Upravna taksa po tarifni številki 2 Zakona o upravnih taksah (ZUT, Uradni list RS, št. 106110 - UPB5)
znaša 18,12 EUR in jo je treba plačati ob vložitvi pritožbe.

Iztok Felicjan, univ. dipl. inž. el., MCP
v.d . D'
občinskf uprave
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DIVACA I
Poslano:
zjavnim naznanilom na oglasni deski in spletni strani Občine Divača,
enotni državni portal e- uprava,
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija RS za ceste,
Okrajno s odi šče Sežana, Zemlji ška knji ga (po pra v nomočno st i odločbe) .
Vložit i:
v za devo.

