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Številka: 478-0017/2012-3 
Datum:   23.7.2012 
 
 
Občinska uprava Občine Divača izdaja na podlagi 23. 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.), 20/11-odl.US), 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) in Sklepa o ukinitvi javnega dobra št. 032-0003/2012-17, sprejetega na 13.  redni seji Občinskega sveta 
Občine Divača dne 23.4.2012 (Uradni list RS, št. 42/12), v upravni zadevi ukinitve statusa grajenega javnega 
dobra, po uradni dolžnosti naslednjo 
 
 
 

UGOTOVITVENO ODLOČBO 

o ukinitvi statusa javnega dobra 

 

 

1. Nepremičnini parcela št. 1042/14 , k.o. Divača, pot v izmeri 32 m², ID znak: 2452-1042/14-0,                       
vpisani kot javno dobro, se ukine status javnega dobra. 
 

2. Na nepremičnini iz prejšnjega odstavka pridobi lastninsko pravico Občina Divača, Kolodvorska 

ulica 3a, 6215  Divača, matična številka:  5882974 

 
3. Po pravnomočnosti te odločbe se pri zemljiški knjigi pristojnega sodišča za zemljišče iz 1. 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 župana Občine Divača, na svoji 13. redni seji, dne 23.4. 2012, sprejel sklep št. 032-0003/2012-
17, da nepremičnini, navedeni v 1. točki izreka te odločbe, pri kateri je v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča 
v Sežani vknjiženo javno dobro, ukine status javnega dobra. Sklep je bil objavljen v Uradnem listu RS,          
št. 42/12 dne 1.6.2012. 
 

Nepremičnina parcela št. 1042/14 , k.o. Divača, pot v izmeri 32 m², ID znak: 2452-1042/14-0 je v zemljiški 
knjigi vpisana kot javno dobro. 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. Župan Občine 
Divača je zato predlagal, da se navedeni nepremičnini ukine status javnega dobra. 
 
 
 
 




