OBČINSKA UPRAVA
Kolodvorska ulica 3/a, 6215 Divača
Tel.: 05/731 09 30; Fax: 05/731 09 40
www.divaca.si; obcina@divaca.si

Številka: 478-0022/2012-190
Datum: 22.09.2014
Občinska uprava Občine Divača izdaja na podlagi 212. člena Zakona o graditvi objektov (v
nadaljevanju ZGO-1; Uradni list RS, št. 102/04-UPB1, 14/05 popr., 92/05-ZJC-B, 93/05ZVMS, 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, 57/12, 101/13-ZDavNepr in 110/13), v povezavi z 207. členom
Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP, Uradni list RS, št. 24/06 – UPB2, 105/06 ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13) v zadevi pridobitve statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena, po uradni dolžnosti naslednjo
ODLOČBO
o ugotovitvi, da so nepremičnine s parc. št. 1549/0, 1554/0, 1553/0, 1558/3, 1318/35,
1309/102, 1309/43, 1559/0, 1573/0, 1575/0, 1597/0, 1589/0, 1588/0, 1592/0 in 1594/0, vse
k.o. 2449 – Vremski Britof, grajeno javno dobro lokalnega pomena
1. Ugotovi se, da imajo nepremičnine s parc. št. 1549/0, 1554/0, 1553/0, 1558/3,
1318/35, 1309/102, 1309/43, 1559/0, 1573/0, 1575/0, 1597/0, 1589/0, 1588/0, 1592/0
in 1594/0, vse k.o. 2449 – Vremski Britof, 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 b r a z l o ž i t e v:
Skladno z Odlokom o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Divača (Uradni list RS, št.
48/10) nepremičnine:
-

parc. št. 1549/0, 1554/0, 1553/0, 1558/3, 1318/35, 1309/102, 1309/43, 1559/0, 1573/0,
1575/0, 1597/0, 1589/0, 1588/0, 1592/0 in 1594/0, vse k.o. 2449 – Vremski Britof, v
naravi predstavljajo nekategorizirane občinske ceste.

Skladno z določbo 2. odstavka 3. člena Zakona o cestah (v nadaljevanju ZCes-1; Uradni list
RS, št. 109/10, 48/12 in 36/14 – odl. US) in v povezavi z 211. členom ZGO-1 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-1 določa, da so
državne ceste v lasti Republike Slovenije, občinske ceste pa v lasti občin.
Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 70/2007, 88/2012) v 3. členu določa, da so
občinske ceste na območju Občine Divača vse javne ceste, ki niso kategorizirane kot državne
ceste.

Nepremičnine

s parc. št. 154910, 1554/0, 1553 /0, 1558/3, 1318/35, 13091102, 1309/43 ,
155910, 1573/0, 1575/0, 1597/0, 158910, 1588/0, 159210 in 1594/0, vse k.o. 2449 - Vremski
Britof, so v zemljiški knjigi opredeljene kot splošno ljudsko premoženje v splošni uporabi in
Občina Sežana kot imetnik pravice uporabe.
Upoštevajoč

1. odstavek 212. člena ZGO-l je smiselno šteti, da ima zemljišče, na katerem se
nahaja javno dobro, pridobljen 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 212. člen ZGO-l določa za
pridobitev statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena za nepremičnine s parc. št.
154910, 1554/0, 1553/0, 1558/3, 1318135, 13091102, 1309/43, 155910, 1573/0, 1575/0,
1597/0, 158910, 1588/0, 1592/0 in 1594/0, vse k.o. 2449 - Vremski Britof.
Odločba je

s tem utemeljena.

Odločba

je 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 tarifui številki 2 Zakona o upravnih taksah (ZUT, Uradni list RS, št. 106/1
- UPB5) znaša 18,12 EUR in jo je treba plačati ob vložiti pritožbe.

Iztok Felicjan, univ. dipl. inž. el., Mep
v.d. DirektQJ!-Gbč i~' uprave

~~T~
,

"

(

I

)1

A

--',:;=· I1.~

I

Poslano :
z javnim naznanilom na oglasni deski in spletni strani Občine Divača,
enotni državni portal e-uprava,
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija RS za ceste,
Okrajno sodi š če Sežana, Zemljiška knjiga (po pravnomočnosti odločbe) .
Vložiti :
v zadevo.
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