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Številka: 478-0061/2018-3 
Datum: 18. 10. 2018 
 
Občinska uprava Občine Šentrupert izdaja na podlagi 17. člena Zakona o splošnem upravnem 
postopku (Uradni list RS, št. 24/06 - UPB, 105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13, v 
nadaljnjem besedilu: ZUP), 247. člena v povezavi z 245. členom Zakona o urejanju prostora 
(Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljevanju: ZUreP-2) in na podlagi sklepa Občinskega sveta 
Občine Šentrupert, sprejetega na 28. redni seji, dne 17. 10. 2018, v zadevi ukinitve statusa javnega 
dobra, po uradni dolžnosti naslednjo 
 

O D L O Č B O 

 

1. Nepremičninam parc. št.: 
- parc. št. 2542/6, zemljišče v izmeri 163 m2, k.o. 1400 – Straža, 
- parc. št. 2537/9, zemljišče v izmeri 586 m2, k.o. 1400 – Straža. 

 
      preneha status javnega dobra lokalnega pomena. 

 
2. Po pravnomočnosti te odločbe se v zemljiški knjigi pri osnovnem pravnem položaju 

nepremičnin, navedenih v 1. točki izreka te odločbe, izbriše status javnega dobra in se 
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 28. redni seji dne 17. 10. 2018 na zahtevo župana sprejel 
sklep, s katerim je ukinil status javnega dobra lokalnega pomena zemljiščem iz prve točke izreka 
te odločbe. Nepremičnini: 
 

- parc. št. 2542/6, zemljišče v izmeri 163 m2, k.o. 1400 – Straža, 
- parc. št. 2537/9, zemljišče v izmeri 586 m2, k.o. 1400 – Straža, 

 
nimata več namena in funkcije splošne rabe in sta se v svoji funkciji javnega dobra prenehali 
uporabljati. Navedeno zemljišče je v skladu s sprejetim sklepom izvzeto iz javnega dobra. ZUreP-
2 v 247. členu v povezavi z 245. členom določa, da se status javnega dobra lahko odvzame z 
odločbo, ki jo na podlagi sklepa občinskega sveta po uradni dolžnosti izda občinska uprava. Na 
podlagi pravnomočne odločbe o ukinitvi statusa javnega dobra se izbriše status javnega dobra v 
zemljiški knjigi in se vknjiži lastninska pravica v korist Občine Šentrupert. 
 
Organu posebni stroški s postopkom niso nastali, zato je odločil, kot izhaja iz 3. točke izreka te 
odločbe. 
 
Odločba je izdana po uradni dolžnosti in je po 22. členu in 2. točki 23. člena Zakona o upravnih 
taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – UPB, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – 
ZKZaš) 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. Če je pritožba poslana priporočeno po pošti, se 
šteje, da je prispela pravočasno, če je oddana na pošto zadnji dan roka. 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 
 

 
 
 

 


