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Občinska

uprava Občine Divača izdaja na podlagi 245. in 247. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 61/17) , 17., 19., 94. in 207. 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. 032-0011/2019-05, sprejetega na
6. redni seji Občinskega sveta Občine Divača dne 20.06.2019 (Uradno glasilo slovenskih občin,
št. 32/19), v upravni zadevi ukinitve statusa grajenega javnega dobra, po uradni dolžnosti naslednjo

ODLOČBO
o ukinitvi statusa javnega dobra

l. Ugotovi se, da je na parceli št. 1073/4, k.o. 2462 Podgrad (ID 6974745) in parceli
št. 1073/6, k.o. 2462 Podgrad (ID 6374741) v zemljiški knjigi vknjižena lastninska
pravica na imetnika Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača do 1/1 m
vknjižena zaznamba javnega - Grajeno javno dobro lokalnega pomena - občinska cesta.

2.

Zemljiščema

s parcelno št. 1073/4, k.o. 2462 Podgrad (ID 6974745) in parcelno
št. 1073/6, k.o. 2462 Podgrad (ID 6374741) se ukine status grajenega javnega dobra.

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

sodišču

zaradi izbrisa zaznambe o

4. Stroškov postopka ni.
Obrazložitev:
Občinski svet občine Divača je na svoji 6. redni seji dne 20.6.2019 sprejel sklep
št. 032-0011/2019-05, s katerim je ukinil status javnega dobra zemlji ščema s parcelno št. 1073/4,
k.o. 2462 Podgrad (ID 6974745) in parcelno št. 1073/6, k.o. 2462 Podgrad (ID 6374741) .
Ker omenjeni parceli v naravi ne služita več svojemu namenu, zaradi katerega jima je bil podeljen
status grajenega javnega dobra, se jima ukine status javnega dobra. Sklep je bil objavljen v
Uradnem glasilu slovenskih občin št. 32/19 dne 05.07.2019.

Drugi in tretji odstavek 247. člena ZUreP-2 določata, da status grajenega javnega dobra preneha,
če je zemljišče, objekt oz. njegov del v celoti uničen in ga ni mogoče obnoviti in je zato
onemogočena njegova splošna raba, pa tudi če se uredi zemljišče ali zgradi drug objekt z enakim
namenom splošne rabe, zaradi česar se status na prvotnem lahko odvzame.
Grajenemu javnemu dobru se status lahko odvzame smiselno po postopku iz 245. č l ena ZUreP-2,
ki določa da se status grajenega javnega dobra pridobi oz. odvzame z ugotovitveno odločbo , ki jo
po uradni dolžnosti izda občinska uprava, na podlagi sklepa občinskega sveta.

šestega odstavka 245 . člena c1t1ranega zakona občinska uprava po
pravnomočnosti odločbe o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra le to pošlje pristojnemu
sodišču, ki po uradni dolžnosti iz zemljiške knjige izbriše zaznambo o grajenem javnem dobru.
V skladu z

določili

Ker nepremičnini, ki sta predmet te odločbe v naravi predstavljata funkcionalno zemljišče
stanovanjske hiše in ne služita več javni rabi so izpolnjeni zakonski pogoji za ukinitev statusa
javnega dobra.
Glede na sprejeto odločitev

občinskega

sveta je odločba utemeljena.

Odločba

je izdana po uradni dolžnosti in je po 22. členu Zakona o upravnih taksah (ZUT-UPB5;
Ur. l. RS, št. 106/10, 14/15, 84/15, 32/16 in 30/18) takse prosta) takse prosta.

Pravni pouk:

Zoper to odločbo je dovoljena pritožba pri županu 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 znaša 18, 1O EUR in jo je treba
plačati ob vložitvi pritožbe.

Direktor občinske uprave
Občine Divača

Iztok Felicjan, univ.dipl.inž.el., MCP
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Vročiti:

z javnim naznanilom na oglasni deski
in spletni strani Občine Divača ter portalu e-uprava,
Po

pravnomočnosti:

Vrhovno
Vložiti:
v zadevo.

sodišče

- EZK.

