OBČINA MORAVČE
Občinska uprava
Tr Trg svobode 4, 1251 Moravče

tel.01/724-71-40, fax 01/723-10-35
E-mail: obcina@moravce.si

Številka : 478-0016/2017-1
Datum: 14.04.2017
Občinska uprava Občine Moravče, na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list
RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS,
111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 –
ZDavNepr, 110/13 in 19/15), 66. člena Statuta Občine Moravče (Uradni vestnik Občine
Moravče, št. 1/95, 3/95, 1/96, 5/96, 6/96 in 7/98), ter 17. člena Zakona o splošnem upravnem
postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), v upravni zadevi ukinitvi statusa javnega dobra lokalnega
pomena, po uradni dolžnosti izdaja naslednjo
UGOTOVITVENO ODLOČBO
o ukinitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena
1. Naslednjim nepremičninam, pri kateri je v zemljiški knjigi vknjiženo javno dobro, preneha
status javnega dobra:
katastrska občina 1949 NEGASTRN parcela 1386/6, (ID 5914643)
katastrska občina 1948 KRAŠCE parcela 1077/3, (ID 6688360)
katastrska občina 1948 KRAŠCE parcela 1077/5, (ID 19936)
katastrska občina 1948 KRAŠCE parcela 1077/2, (ID 6688359).
2. Na nepremičninah iz prejšnjega odstavka pridobi lastninsko pravico Občina Moravče,
matična številka:5880505000, Trg svobode 4, 1251 Moravče, v deležu 1/1.
3. Ta ugotovitvena odločba se po pravnomočnosti pošlje zemljiški knjigi zaradi izbrisa
zaznambe o javnem dobru.
4. Posebni stroški postopka niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v:
Nepremičnine iz prve točke izreka te odločbe ne izpolnjujejo več kriterijev za javno dobro, saj
posamezne nepremičnine dejansko uporabljajo lastniki sosednjih zemljišč, občina predmetnih
nepremičnin ne potrebuje več za izvajanje svojih nalog. Občina bo z ukinitvijo statusa javnega
dobra uskladila zemljiškoknjižno stanje z dejanskim.
Župan Občine Moravče je z namenom uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim
Občinskemu svetu predlagal, da se na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov in 17. člen
Statuta Občine Moravče, status javnega dobra ukine. Občinski svet je na zahtevo župana sprejel
sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na 18. redni seji, dne
12.04.2017.
ZGO-1 v 1. odstavku 23. člena določa, da objektu oziroma delu objekta preneha status grajenega
javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi sklepa občinskega

sveta po uradni dolžnosti izda občinska uprava. Ta ugotovitvena odločba je izdana na podlagi
Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra, številka:9000-0002/2017-13, z dne 13.04.2017, ki ga je
sprejel občinski svet Občine Moravče na svoji 18. seji, dne 12.04.2017. Sklep o ukinitvi statusa
javnega dobra je bil objavljen v Uradnem vestniku Občine Moravče, št. 3/17, z dne 13.04.2017 in
je začel veljati naslednji dan po objavi, to je dne 14.04.2017.
Na podlagi tretjega odstavka 23. člena ZGO-1 občinska uprava pošlje pravnomočno
ugotovitveno odločbo pristojnemu sodišču, ki po uradni dolžnosti iz zemljiške knjige izbriše
zaznambo o javnem dobrem.
Na podlagi 22. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno
besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in 32/16) je odločba prosta takse.
PRAVNI POUK: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na župana Občine Moravče, v roku
15 dni od dneva, ko je bila to odločba z javnim naznanilom objavljena na oglasni deski in spletni
strani Občine Moravče. Pritožba se lahko vloži pisno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je
odločbo izdal. Za pritožbo se plača upravna taksa po Taksni tarifi, tarifa št. 2, Zakona o upravnih
taksah, v višini 18,10 EUR.
Anuška Podvršič, univ. dipl. prav.
Svetovalka za splošne in pravne zadeve

VROČITI:
- oglasna deska Občine Moravče
- spletna stran Občine Moravče
- pristojnemu javnemu uslužbencu
Po pravnomočnosti:
- Zemljiška knjiga

