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Številka: 478-0022/2012-73
Datum: 04.07.2014
Občinska uprava Občine Divača izdaja na podlagi 212. člena Zakona o graditvi objektov (v
nadaljevanju ZGO-1; Uradni list RS, št. 102/04-UPB 1, 14/05 popr., 92/05-ZJC-B, 93/05ZVMS, 111/05-odI. US, 120106-odI. US, 126/07, 57/09-skI. US, 108/09, 61110-ZRud-l
(62110 popr.), 20111-odI. US, 57112, 101l13-ZDavNepr in 110113), v povezavi z 207. členom
Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP, Uradni list RS, št. 24/06 - UPB2, 105/06 ZUS-l, 126/07, 65108, 8110, 82/13) v zadevi pridobitve statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena, po uradni dolžnosti naslednjo

ODLOČBO

o ugotovitvi, da so nepremičnine s pare. št. 580/1, 580/2, 245/0 in 227/1,
vse k.o. 2467 - Vatovije, grajeno javno dobro lokalnega pomena

1. Ugotovi se, da imajo nepremičnine s parc. št. 58011, 580/2, 245/0 in 22711, vse k.o.
2467 - Vatovije, status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
2. Po pravnomočnosti te odločbe se pri zemljiški knjigi pristojnega sodišča za zemljišča
iz 1. točke izreka te odločbe predlaga vpis lastninske pravice v korist Občine Divača,
Kolodvorska ulica 3/a, Divača in zaznamba grajenega javnega dobra.
3. V postopku posebni stroški niso nastali.

O bra z lož ite v:
Skladno z Odlokom o kategorizaciji
4811 O) nepremičnine:

občinskih javnih

cest v

Občini Divača

(Uradni list RS, št.

parc. št. 58011 in 245/0, k.o. 2467 - Vatovije, v naravi predstavljata kategorizirano
občinsko cesto javna pot JP 562180 - cestni odsek 562181 - Misliče-Vatovlje,
parc. št. 580/2, k.o. 2467 - Vatovije, v naravi predstavlja del kategorizirane občinske
ceste javna pot JP 562180 - cestni odsek 562186 - Vatovije 5, in del kategorizirane
občinske ceste javna pot JP 562180 - cestni odsek 562188 - Vatovije 12,
parc. št. 22711 , k.o. 2467 - Vatovije, v naravi predstavlja kategorizirano občinsko
cesto javna pot JP 562180 - cestni odsek 562186 - Vatovije 5,
Skladno z določbo 2. odstavka 3. člena Zakona o cestah (v nadaljevanju ZCes-l; Uradni list
RS , št. 10911 0, 48112 in 36114 - odI. US) in v povezavi z 211. členom 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, občin s ke ceste pa v lasti občin .

Nepremičnine s parc. št. 58011 ,580/2,245/0 in 22711 , vse k.o. 2467 - Vatovij e, so v zemljiški
knjigi opredeljene kot javno dobro.
Upo števajoč

1. odstavek 2 12. čl ena ZOO-1 j e smiselno šteti, da ima zemlji šče , na katerem se
nahaja javno dobro, pridoblj en status grajenega javnega dobra občinskega pomena, če je z
dnem uveljavitve Zakona o lastninjenju nepremičnin v družbeni lasti imela na njem pravico
uporabe občina ali če je z dnem uveljavitve tega zakona za takšno nepremičnino v zemljiški
knjigi vpisano, daje splošno ljudsko premoženje ali družbena lastnina.

V postopku je bilo ugotovljeno, da so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih 2 12. člen ZOO-1 določa za
pridobitev statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena za nepremičnine s parc. št.
58011 , 580/2, 245/0 in 22711, vse k.o . 2467 - Vatovije.
Odločbaje

s tem utemeljena.

Odločba j e izdana po uradni dolžnosti in je po 22.
Uradni list RS, št. 10611 0-UPB5) takse prosta.
Pravnomočna odločba

členu

Zakona o upravnih taksah (ZUT,

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.

Poslano :
z javnim naznanilom na oglasni deski in spletni strani Ob č ine D ivača,
enotni državni portal e-uprava,
Mini strstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija RS za ceste,
Okrajno so di šče Sežana, Zemljiška knjiga (po pravnomoč nosti o dl oč be).
Vložiti:
v zadevo.

