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Občinska uprava Občine Divača izdaja na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št.
102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 14/05 - popr., 92/05 - ZJC-B, 93/05 - ZVMS, 111/05 - odI. US, 126/07,
108/09, 61/10 - ZRud-1, 20/11 - odI. US, 57/12, 101/13 - ZDavNepr, 110/13 in 19/15), 17., 19. in 94. členom
Zakona o splošnem upravnem postopku (v nadaljevanju ZUP; Uradni list RS, št. 24/06-UPB2, 126/07, 65/08,
8/10) v upravni zadevi ukinitve grajenega javnega dobra po uradni dolžnosti naslednjo

UGOTOVITVENO ODLOČBO
o ukinitvi statusa javnega dobra

1. Ugotovi se, da je parcela št. 1043/67, k.o. Divača (ID 6228752), v izmeri 14 m2 v zemljiški knjigi
vpisana kot javno dobro v lasti OBČINE DIVAČA.
2. Zemljišču s parcelno št. 1043/67, k.o. Divača (ID 6228752), se ukine status grajenega javnega dobra.
3. Po pravnomočnosti te odločbe se pri zemljiški knjigi pristojnega sodišča za zemljišče iz 1. in 2. točke
izreka te odločbe predlaga izbris javnega dobra in vpis lastninske pravice v korist Občine Divača.
4. Posebni stroški postopka niso nastali.

Obrazložitev:
V skladu z določili drugega odstavka 23. člena Zakona o graditvi objektov je Občinski svet Občine Divača,
na predlog županje Občine Divača, na svoji 4. redni seji, dne 26.3. 2015, sprejel sklep št. 032-0007/201511, da nepremičnini, navedeni v 1. in 2. točki izreka te odločbe, pri kateri je v zemljiški knjigi Okrajnega
sodišča v Sežani vknjiženo javno dobro v lasti Občine Divača, ukine status javnega dobra. Sklep je bil
objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin št. 16/15 dne 3.4.2015.
Nepremičnina parcela št. 1043/67, k.o. Divača, pot v izmeri 14 m², ID znak: 2452-1043/67-0 je v zemljiški
knjigi vpisana kot javno dobro v lasti Občine Divača. Dejansko se parcela uporablja kot dvorišče in ni več
del občinske ceste. Glede na to, da se navedena nepremičnina danes dejansko ne uporablja več kot javno
dobro in ne služi več javni rabi, je podeljen status javnega dobra na teh nepremičninah izgubil na svojem
pomenu. Županja Občine Divača je zato predlagala, da se navedeni nepremičnini ukine status javnega dobra.
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:
032-0007/2015-11 z dne 26.3.2015, ki ga je sprejel občinski svet Občine Divača na svoji 4. redni seji, dne
26.4.2015 in ki je bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin št. 16/15 z dne 3.4.2015.
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Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobraje
slovenskih občin, to je dne 3.4.2015.

pričel

veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu

Na podlagi tretjega odstavka 23. člena ZGO-l občinska uprava pošlje pravnomočno ugotovitveno odločbo
pristojnemu sodišču, ki po uradni dolžnosti vpiše v zemljiško knjigo zaznambo o ukinitvi javnega dobra.
Glede na sprejeto

odločitev občinskega

svetaje

Odločba

odločba

je izdana po uradni dolžnosti in je po 22.
št. 106/1 O-UPB5) takse prosta.

utemeljena.

členu

Zakona o upravnih taksah (ZUT; Uradni list RS,

Pravni pouk:
Zoper to odločbo je dovoljena pritožba pri županji Občine Divača v roku 15 dni od njene vročitve - dneva
naznanitve te odločbe na oglasni deski organa, ki jo je izdal 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.
Upravna taksa po tarifni številki 2 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10, 14115-ZUUJFO)
znaša 18,12 EUR in jo je treba plačati ob vložitvi pritožbe.

Iztok Felicjan, univ.dipl.inž.el., Mep
v.d. Direktorja občinske uprave
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Vročiti:

zjavnim naznanilom na oglasni deski
in spletni strani Občine Divača,
Po

pravnomočnosti:

Zemljiška knjiga.
Vložiti:
v zadevo.
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