
OBČINA MIRNA 
Glavna cesta 28 
8233 Mirna 
T 07 30 47 153 
obcina@mirna.si  
http//www. m irna.si  

MIRNA 

Številka: 478-0015/ 2019-3 
Datum: 11.06.2019 

Na podlagi 245. in 247. člena Zakona o urejanju prostora (URL RS, št. 61/17; v 
nadaljevanju: ZUreP-2), 56. člena Statuta Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 21/2011, 16/2016), 27. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju 
občinske uprave Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin št 24/2011) in sklepa 
občinskega sveta Občine Mirna, št 478-0015/2019-2 z dne 29.05.2019, občinska uprava 
Občine Mirna izdaja naslednjo 

ODLOČBO 
ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 

Zemljišču, parc. št. 2561/3, k.o. 1400-Straža, ki je vpisano v zemljiško knjigo kot 
javno dobro lokalnega pomena, preneha status javnega dobra. 

Ta odločba se po pravnomočnosti pošlje pristojnemu sodišču zaradi izvedbe 
izbrisa zaznambe o statusu javnega dobra in se vpiše lastnina v korist imetnika: 
Občina Mirna, Glavna cesta 28, 8233 Mirna, matična številka 2399164, do celote 
(1/1). 

OBRAZLOŽITEV: 
Na podlagi 247. člena ZUreP_2 status javnega dobra preneha, če je zemljišče, objekt oz. 
njegov del v celoti uničen, in ga ni mogoče obnoviti in je zato onemogočena njegova 
splošna raba in tudi če se uredi zemljišče ali zgradi drug objekt z enakim namenom 
splošne rabe. 

Grajenemu javnemu dobru se status lahko odvzame po postopku, določenemu v 245. 
členu ZUreP-2, ki določa, da se status javnega dobra pridobi oz. odvzame z ugotovitveno 
odločbo, ki jo po uradni dolžnosti in na podlagi sklepa pristojnega občinskega organa 
izda občinska uprava. 

Nepremičnina iz prve točke izreka te odločbe, je v zemljiški knjigi vpisana kot javno 
dobro. Občinski svet Občine Mirna je na 6. redni seji, dne 28.05.2019 sprejel sidep o 
ukinitvi statusa javnega dobra. Navedeno zemljišče nima več  funkcije splošne rabe, saj se 
je dejansko, v naravi kot javno dobro prenehalo uporabljati, zato ji skladno s sklepom št. 
478-0015/2019-2 z dne 29.05.2019, preneha status javnega dobra, o čemer pristojni 
organ, to je občinska uprava Občine Mirna, izdaja to odločbo. 

ID za DDV: S180793509, matična številka: 2399164 



Na podlagi pravnomočne odločbe, se v zemljiški knjigi izbriše zaznambo o javnem dobru 
in vpiše lastninska pravica v korist Občine Mirna. 

Stroški postopka v smislu 113. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (URL RS, 
št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), 
niso nastali. 

Na podlagi 22. in 23. člena Zakona o upravnih taksah (URL RS, št 106/10 - uradno 
prečiščeno besedilo, 14/15 - ZULIJF0, 84/15 - ZZeIP-J, 32/16 in 30/18 - ZKZaš) je izdaja 
odločbe takse prosta. 

S tem je izdaja odločbe utemeljena. 

PRAVNI POUK: 
Zoper to odločbo je v roku 15 dni od dneva vročitve dopustna pritožba na župana Občine 
Mirna, Glavna cesta 28, 8233 Mirna. Pritožbo se vloži pisno pri organu, ki je to odločbo 
izdal ali pa se jo poda ustno na zapisnik. 

dirkt7 ca občinske uprave 
Ta 	ovec, dipl. ekon. 

javna naznanitev: 
- 	spletna stran Občine Mirna dne 12.06.2019 
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