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

DIVACA

Številka: 478-0016/2014-32
Datum: 22.9.2014

Občina Divača, Občinska

uprava, izdaja na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov Zakona o
graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 14105 - popr., 92/05 ZJC-B, 93/05 - ZVMS, 111/05 - odI. US, 126/07, 108/09, 61110 - ZRud-1, 20111 - odI. US, 57/12,
101113 - ZDavNepr in 110/13) v upravni zadevi ukinitve grajenega javnega dobra po uradni
dolžnosti naslednjo

ODLOČBO
1. Ugotovi se, da je parcela št. 59119, k.o. Potoče (ID 6343239), v izmeri 44 m 2 v zemljiški
knjigi vpisana kot graj eno javno - Kategorizirane občinske ceste.
2.

Zemljišču

s pareelno št. 59119, k.o.

Potoče

(ID 6343239), se ukine status grajenega javnega

dobra.
3. Ta odločba se po pravnomočnosti pošlje pristojnemu
grajenem javnem dobru v zemljiški knjigi.

sodišču

zaradi izbrisa zaznambe o

4. Stroškov postopka ni.

o bra z lož ite v:
Občinski

svet občine Divača je na svoji seji dne 11.09.2014 sprejel sklep št. 032-0009/2014-05, s
katerim je ukinil status javnega dobra na pare. št. 59119, k.o. Potoče. Ker omenjena parcela v
naravi ne služi več svojemu namenu, zaradi katerega ji je bil podeljen status grajenega javnega
dobra, se jo izloči iz seznama grajenega javnega dobra.
V skladu z določili četrtega odstavka 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št.
102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 14105 - popr., 92/05 - ZJC-B, 93/05 - ZVMS, 111/05 - odI.
US, 126/07, 108/09,61110 - ZRud-1, 20111 - odI. US, 57112, 101/13 - ZDavNepr in 110113), izda
pristojni občinski upravni organ odločbo o prenehanju statusa grajenega javnega dobra, če je
občinski svet sprejel odločitev o prenehanju statusa grajenega javnega dobra.
V skladu z določili tretjega odstavka 23. člena citiranega zakona se po pravnomočnosti odločbe o
ukinitvi statusa grajenega javnega dobra le to pošlje pristojnemu sodišču, ki po uradni dolžnosti iz
zemljiške knjige izbriše zaznamb o o grajenem javnem dobru.
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lede na prejeto
Odločba

li tR

odločitev občin

kega vetaje

odločba

je izdana po uradni dolžnosti in je po 22.
št. 10611 O-UPB5) takse pro ta.

utemeUena.

členu

Zakona o upravnih taksah (ZUT Uradni

Pouk o pravnem sredstvu:
Zoper to odločbo je dovoljena pritožba pri županu Obeine Divača v roku 15 dni od vročitve.
Pritožba e lahko vloži pisno neposredno ali priporočeno po pošti ali da ustno na zapisnik pli
belili Divača Kolodvor ka ulica 3/a 62] 5 Divača.
Upravna taksa po tarifni številki 2 Zakona o upravnih taksah (ZUr- Uradni list R , št. 106/ ] 0UPBS) znaša 18 12 EUR in jo je treba plačati ob vlozitvi pritožbe.

v.d. direktor občinske uprave
Občine Divača

Iztok Felicjan l1niv.dipl.inž.el. MCP

Poslano :
z javnim naznanil om na oglasni deski in spletni strani Obeine Divača
Okrajno sodišče Sežana, Zemljiška knjiga (po pravnomočnosti odločbe).
Vložiti:
v zadevo.
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