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Stevilka: 478-0030/2016-6
Datum: 12.4.2017
Obcinska uprava ObCine Divaca izdaja na podlagi 223. clena Zakona 0 splosnem upravnem postopku
(v nadaljevanju ZUP; Uradni list RS, st. 24/06 - uradno precisceno besedilo, 105/06 - ZUS- l, 126/07,
65108, 811 0, 82/13) v upravni zadevi ukinitve statusa grajeneg~ javnega dobra, po uradni dolznosti
naslednji

SKLEP
o popravi ocitne pisne pomote
Odlocba st. 478-0030/2016-3 z dne 20.3.2017, ki jo je izdala Obcinska uprava Obcine Divaca v upravni
zadevi ukinitve statusa grajenega javnega dobra, se v 1. in 2. tocki izreka navedene odlocbe ter v prvem
odstavku obrazlozitve popravi tako, da se namesto »1040118114« zapise »1040118«.

Obrazlozitev:
Obcina Divaca je z odlocbo, navedeno v izreku tega sklepa, odlocala 0 ukinitvi statusa grajenega javnega.
V navedeni odlocbi je prislo pri pisanju do ocitnih pisnih pomot, s katerimi se je v izreku in v obrazlozitvi
odlocbe pomotoma kot stevilko parcele navedlo »1040118114 «, namesto pravilno »1040/18«. Obcinska
uprava Obcine Divaca je pisne pomote v odlocbi ugotovila pri pripravi predloga za izbris pravice v
zemljiski knjigi.
Zaradi poprave pisnih pomot v odlocbi je bilo zato treba izdati sklep
z 2. odstavkom 223. clena Zakona 0 splosnem upravnem postopku.
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popravi pomote v skladu

Sklep je izdan po uradni dolznosti in je po 22. clenu Zakona 0 upravnih taksah (ZUT, Uradni list RS,
st. 106/10 - uradno precisceno besedilo, 14115 - ZUUJFO, 84115 - ZZeIP-J, 32116) takse prosta.

Pravni pouk:
Zoper ta sklep je dovoljena pritozba pri zupanji Obcine Divaca v roku 15 dni od njene vrocitve - dneva
naznanitve tega sklepa na oglasni deski organa, ki jo je izdal in na enotnem drfavnem portalu e-uprava.
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
vlozitvi pritozbe.
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upravnih taksah znasa 18,10 EUR in jo je treba placati ob

Direktor obCinske uprave
Obcine Divaca
[ztok FeliCj ~ univ.dipl.inz.el., M:P
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Vrociti:
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Vloziti:
v zadevo.
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zjavnim naznanilom na oglasni deski
in spletni strani Obcine Divaca ter portalu e-uprava,
Po pravnomocnosti:
V rhovno sodisce - EZK.
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