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Številka: 478-0001/2018-3 
Datum: 27. 2. 2018 
 
 
Občinska uprava Občine Šentrupert, izdaja 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), 67. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – 
UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) v upravni 
zadevi prenehanja statusa javnega dobra lokalnega pomena po uradni dolžnosti naslednjo  
 
 

O D L O Č B O 

 

1. Nepremičninam parc. št.: 
- parc. št. 3983/38, zemljišče v izmeri 800 m2, k.o. 1399 – Šentrupert, 
- parc. št. 2606/3, zemljišče v izmeri 137 m2, k.o. 1400 – Straža, 

      preneha status javnega dobra in postanejo last Občine Šentrupert. 
 
2. Po pravnomočnosti te odločbe se v zemljiški knjigi pri nepremičninah, navedenih v 1. 

točki izreka te odločbe, vknjiži lastninska pravica na ime: Občina Šentrupert, Šentrupert 
33, 8232 Šentrupert, matična št.: 2241153000, do celote (1/1). 

 
3. Posebni stroški postopka niso nastali. 

 

 

O b r a z l o ž i t e v : 

 
Občinski svet Občine Šentrupert je na 23. redni seji dne 7. 2. 2018 na zahtevo župana sprejel 
sklep, s katerim je ukinil status javnega dobra lokalnega pomena zemljiščem iz prve točke izreka 
te odločbe. Nepremičnine: 
 

- parc. št. 3983/38, zemljišče v izmeri 800 m2, k.o. 1399 – Šentrupert, 
- parc. št. 2606/3, zemljišče v izmeri 137 m2, k.o. 1400 – Straža, 

 
v naravi  predstavljajo funkcionalno celoto s sosednjim zemljiščem. Navedena zemljišča ne 
predstavljajo javne ceste in ne služijo več namenu, zaradi katerega jim je bil podeljen status 
javnega dobra.  
 
V skladu z določbo 23. člena Zakona o graditvi objektov izda pristojna občinska uprava odločbo 
o ukinitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena, če je občinski svet s sklepom odločil, da status 
javnega dobra preneha. V konkretnem primeru so tako podani pogoji za izdajo te odločbe po 
uradni dolžnosti.  
 
Po tretjem odstavku navedenega člena zakona se odločba o ukinitvi statusa grajenega javnega 
dobra po pravnomočnosti pošlje pristojnemu sodišču, ki po uradni dolžnosti iz zemljiške knjige 
izbriše status javnega dobra ter pri zemljiščih iz prve točke izreka te odločbe vknjiži lastninsko 
pravico v korist Občine Šentrupert. 
 



Organu posebni stroški s postopkom niso nastali, zato je odločil, kot izhaja iz 3. točke izreka te 
odločbe. 
 
Glede na navedeno je odločba utemeljena.  
 
Odločba je izdana po uradni dolžnosti in je po 22. členu in 2. točki 23. člena Zakona o upravnih 
taksah (Ur. l. RS, št. 106/10 – UPB, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in 32/16) takse prosta.    
 
POUK O PRAVNEM SREDSTVU: 
Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na župana Občine Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 
Šentrupert, in sicer v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe. Pritožba se lahko vloži pisno ali 
ustno na zapisnik pri organu, ki je odločbo izdal. Po tarifni številki 2 Zakona o upravnih taksah se 
za pritožbo plača 18,10 EUR upravne takse. 
 

 

 

Pripravila: 
Pia Grahek, univ. dipl. prav.  
Višja svetovalka III 

 

Direktorica občinske uprave 
Mateja Jazbec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vročiti: 
- z javnim naznanilom na oglasni deski in na spletni strani Občine Šentrupert 
- po pravnomočnosti: zemljiška knjiga 
 

 
 
 

 


