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Številka: 478-0049/2015-4
Datum: 18.3.2016
Občinska uprava Občine Divača izdaja na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov
(Uradni list RS, št. 102/04 – UPB, 14/05 - popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 11/05 – odl.
US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in
19/15) v upravni zadevi ukinitve grajenega javnega dobra po uradni dolžnosti naslednjo
ODLOČBO
1. Ugotovi se, da je parcela št. 1705/18, k.o. 2451-Dolnje Ležeče (ID 2721413),
v izmeri 5632 m², vpisana v lasti Občine Divača z zaznambo javnega dobra – grajeno
javno dobro lokalnega pomena.
2. Zemljišču s parcelno št. 1705/18, k.o. 2451-Dolnje Ležeče (ID 2721413), se ukine
status grajenega javnega dobra.
3. Ta odločba se po pravnomočnosti pošlje pristojnemu sodišču zaradi izbrisa zaznambe
o grajenem javnem dobru v zemljiški knjigi.
4. V postopku posebni stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v:
Občinski svet Občine Divača je na svoji 10. redni seji dne 22.2.2016 sprejeli sklep
št. 032-0001/2016-17, s katerim je ukinil status javnega dobra na parceli št. 1705/18, k.o.
2451-Dolnje Ležeče. Ker bo Občina Divača omenjeno parcelo oziroma del parcele oddala v
najem oz. prodala, je ukinitev zaznambe grajenega javnega dobra potrebna za nadaljevanje
postopka, saj zaznamba v zemljiški knjigi onemogoča oddajo v najem oz. prodajo.
V skladu z določili četrtega odstavka 23. člena Zakona o graditvi objektov 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 bo
uradni dolžnosti iz zemljiške knjige izbriše zaznambo o grajenem javnem dobru.
Glede na sprejeto odločitev občinskega sveta je odločba utemeljena.
Odločba je izdana po uradni dolžnosti in je po 22. členu Zakona o upravnih taksah (Uradni list
RS, št. 106/10 – UPB5 in 14/15 - ZUUJFO; v nadaljevanju ZUT) takse prosta.

Pouk 0 pravnem sredstvu:

Zoper to odlocbo je dovoljena pritozba pri zupanji ObCine Divaca v roku 15 dni od vroCitve.
Pritozba se lahko vlozi pisno neposredno ali priporoceno po posti ali da ustno na zapisnik pri
ObCini Divaca, Kolodvorska ulica 3/a, 6215 Divaca.
Upravna taksa po tarifni stevilki 2 Zakona 0 upravnih taksah znasa 18,12 EUR in jo je treba
placati ob vlozitvi pritozbe.

Iztok Felicjan, univ. dipl. inz. el., Mep
Direktor obCinske uprave ObCine Divaca
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Poslano:
Z javnim oznanilom na oglasni deski, spletni strani ObCine Divaca in portalu e-uprava,
Okrajno sodisce v Sezani, Zemljiska knjiga (po pravnomocnosti odlocbe).
Vloziti:
v zadevo.

