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Datum:20.9.2022

Obdinska uprava Obdine Moravske Toplice izdaja na podlagi 67. Elena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,

st. 94/07-UPB2, 76108), prvega odstavka 260. dlena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, St. 199/21) in
Sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena (Uradni list RS, 51. 117/22) v upravni
zadevi pridobitve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, po uradni dol2nosti naslednjo

UGOTOVITVENO ODLO. BO

l. Ugotovi se, da se pri nepremidninah:
- katastrska obdina 92 MORAVCI parcela 852i l8 (lD 4217 565)
- katastrska obdina 92 MORAVCI parcela 852120 (lD 4552661),
- katastrska obdina 92 MORAVCI parcela 852122 (lD 4888808),
- katastrska obdina 92 MORAVCI parcela 852124 (lD 4552660),
- katastrska obdina 92 MORAVCI parcela 23314 (lD 3512473),
ki so v lasti Obdine Moravske Toplice in predstavljajo dele obdinskih cest, zaznamuje status grajenega javnega

dobra lokalnega pomena - obdinska cesta.

2. Ta odlodba se po pravnomodnosti po5lje pristojnemu sodi5du zaradi vpisa zaznambe statusa grajenega javnega

dobra lokalnega pomena v zemljiSko knjigo.
3. Posebni stro5ki v postopku niso nastali.

Obrazloiitev:

Obiinski svet Obdine Moravske Toplice je na svoji 25. seji dne 30. 8. 2022 sprejel sklep, da nepremidnine v katastrski
obdini Moravci, ki predstavljajo dele obdinskih cest, pridobijo status grajenega javnega dobra.

Zakona o urejanju prostora v 14. todki 3. dlena doloda, da je grajeno javno dobro grajeno zemlji5de, objekt
ali njegov del, namenjen taki sptoSni rabi, kot jo glede na narnen njegove uporabe doloda zakon ali na

njegovi podlagi izdan predpis; grajeno javno dobro je drZavnega in lokalnega pomena ter je lahko v lasti

drzave, obdine ali v zasebni lasti.
260. dlen Zakona o urejanju prostora doloda, da se status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobi
z ugotovitveno odlodbo, ki jo na podlagi sklepa obdinskega sveta po uradni dolZnosti izda obdinska uprava.

Pred izdajo ugotovitvene odlodbe drZava ali obdina na nepremidnini pridobi lastninsko ali drugo ustremo
stvamo ali obligacijsko pravico, ki omogoda tako splo5no rabo, ki ustreza namenu pridobitve statusa
grajenega javnega dobra ali kotjo za pridobitev statusa grajenega javnega dobra dolodajo podrodni predpisi.
Zemlji5da javnih cest iz 1. todke izreka te odlodbe so v lasti obdine in izpolnjujejo zakonske pogoje za
pridobitev statusa grajenega javnega dobra. Glede na navedenoje odlodba utemeljena.
Odlodba je izdana po uradni dolZnosti in je po 22. dlenu Zakona o upravnih taksah 106/10 - uradno predi5deno
besedilo, 14/15 -ZUUJFO,84l15 - ZZeIP-J.32/16,30118 - ZKZa\ in 189/20 -ZFRO), takse prosta.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odlodbo je dovoljena prito2ba na Zupana Obdine Moravske Toplice v roku 15.
dni po vroditvi odlodbe. PritoZba se lahko vloZi pisno ali ustno na zapisnik pri organu, kije odlodbo izdal. Vroditev z
javnim naznanilom velja za opravljeno po poteku l5 dni od dneva, ko je bilo naznanilo objavljeno na oglasni deski in
spletni strani Obdine Moravske Toplice. Po tarifni Stevilki 2 Zakona o upravnih taksah (106/10 - uradno predi5deno
besedilo. l4l15 - ZUUJFO,84l15 - ZZeIP-J,32116.30/18 - ZKZai in 189/20 - ZFRO), zna5a upravna taksa za
pritoibo I 8,10 evrov.

Postopek vodila:

Melita Gorza

Direktorica obdinske uprave:

Martina Vink Kranjec
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