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Občinska uprava Občine Zagorje ob Savi izdaja na podlagi 23. člena Zakona o graditvi
objektov ZGO-1 (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), 17. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1,
126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) in 2. spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem za leto 2016, št. 410-29/2015 kot sestavnega dela proračuna Občine Zagorje
ob Savi za leto 2016 z dne 27. 6. 2016, v zadevi ukinitve statusa javnega dobra po uradni
dolžnosti naslednjo
ODLOČBO
1. Nepremičninam:
- nepremičnini z ID znakom 1881-1592/1-0, parc. št. 1592/1 v izmeri 6 m2 k.o. 1881
Kandrše (ID 6585866),
- nepremičnini z ID znakom 1881-1592/2-0, parc. št. 1592/2 v izmeri 49 m2 k.o. 1881
Kandrše (ID 6585867),
- nepremičnini z ID znakom 1881-1595/6-0, parc. št. 1595/6 v izmeri 9 m2 k.o. 1881
Kandrše (ID 6585864),
preneha status javnega dobra.
2. Na podlagi te odločbe se po pravnomočnosti odločbe v zemljiški knjigi pri
nepremičnini z ID znakom 1881-1592/1-0, parc. št. 1592/1 v izmeri 6 m2 k.o. 1881
Kandrše (ID 6585866), pri nepremičnini z ID znakom 1881-1592/2-0, parc. št. 1592/2
v izmeri 49 m2 k.o. 1881 Kandrše (ID 6585867) in pri nepremičnini z ID znakom
1881-1595/6-0, parc. št. 1595/6 v izmeri 9 m2 k.o. 1881 Kandrše (ID 6585864) izbriše
status javnega dobra in se vknjiži lastninska pravica v korist Občine Zagorje ob
Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, matična št. 5883890000, do
celote.
3. Stroškov postopka ni bilo.
Obrazložitev:
Nepremičnine, navedene v 1. točki izreka te odločbe, so v zemljiški knjigi vpisane kot javno
dobro. Občinski svet Občine Zagorje ob Savi je na svoji 12. redni seji 27. 6. 2016 sprejel 2.
spremembo in dopolnitev Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2016, št. 41029/2015 kot sestavnega dela proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2016, kjer je pod
točko II.B.2., pod podtočko 6. in podtočko 7. ter pod točko II.B.3., pod podtočko 8. citiranega

načrta sprejeta odločitev o ukinitvi javnega dobra. Nepremičnine, navedene v 1. točki izreka
te odločbe, nimajo več namena in funkcije splošne rabe in so se v svoji funkciji javnega
dobra prenehale uporabljati. V skladu z določili prvega in drugega odstavka 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), izda pristojni občinski upravni
organ po uradni dolžnosti odločbo o odvzemu statusa javnega dobra na podlagi sklepa
občinskega sveta. V konkretnem primeru so tako podani pogoji za izdajo te odločbe po
uradni dolžnosti. V skladu z določili tretjega odstavka 23. člena citiranega zakona se ta
odločba po pravnomočnosti pošlje na Vrhovno sodišče RS, e-zemljiška knjiga, ki iz zemljiške
knjige izbriše dosedanji status javnega dobra in vpiše lastninsko pravico za Občino Zagorje
ob Savi.
Vročitev te odločbe se v skladu s 94. členom Zakona o splošnem upravnem postopku
(Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10
in 82/13) izvede z javnim naznanilom na oglasni deski Občine Zagorje ob Savi in Upravne
enote Zagorje ob Savi ter na spletni strani Občine Zagorje ob Savi.
Glede na navedeno je odločba utemeljena.
Po 22. členu in 2. točki 23. člena Zakona o upravnih taksah – ZUT (Uradni list RS, št. 106/10
– uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in 32/16) se za izdajo te
odločbe takse ne plača.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU:
Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na župana Občine Zagorje ob Savi v roku 15 dni od
dneva vročitve odločbe. Pritožba se lahko vloži pisno ali da ustno na zapisnik pri organu, ki je
odločbo izdal. Za pritožbo se plača upravna taksa po tar. št. 2 ZUT v znesku 18,10 EUR.
Postopek vodila:
Zori KOVAČ AŠIČ
DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE:
Rudi MEDVED, univ.dipl.nov.
Vročiti:
- z javnim naznanilom na oglasni deski Občine Zagorje ob Savi in Upravne enote
Zagorje ob Savi ter na spletni strani Občine Zagorje ob Savi
Po pravnomočnosti:
- Vrhovno sodišče RS, e-zemljiška knjiga
Vložiti:
- v zadevo
Opomba:
Na oglasni deski Občine Zagorje ob Savi in Upravne enote Zagorje ob Savi ter na spletni strani
Občine Zagorje ob Savi www.zagorje.si objavljeno:
od 14. 7. 2016 do 29. 7. 2016.
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