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Občinski svet 
  

Z A P I S N I K 
1. dopisne seje Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, ki je potekala med 

31.7. in 8.8.2014 
 
Vabilo za sodelovanje na dopisni seji je bilo poslano vsem svetnikom v elektronski obliki. 
Vabilu je bil priložen predlog sklepa in glasovnica.  
 
Z oddajo glasovnice so sodelovali naslednji svetniki: Mojca Merkun, Zvone Ferfolja, 
Benjamin Klančič, Stanko Mužina, Stojan Cotič Leopold Blažič, Mauricij Humar, Vojko Urdih 
in Tihomil Pahor.  
  
Vsebina:  
Svetniki so v gradivu prejeli v obravnavo in potrditev naslednji  
 

SKLEP 
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena-javnega dobra v lasti 

Občine Miren-Kostanjevica za parcele št. 254/6, 254/7 in 261/0 vse k. o. 2324-
OREHOVLJE 

1. člen 
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena - javnega dobra v lasti Občine Miren-
Kostanjevica pridobijo nepremičnina parc. št. 254/6 k. o. 2324-OREHOVLJE, v izmeri 
1.616 m2, ki predstavlja del javne poti, kategorizirane v Odloku o kategorizaciji občinskih cest 
v Občini Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 33/2010) kot javna pot JP 759121 Cerkev 
(križišče) – zadnja hišna številka, nepremičnina parc. št. 254/7 k. o. 2324-OREHOVLJE, v 
izmeri 301 m2, ki predstavlja del javne poti, kategorizirane v Odloku o kategorizaciji občinskih 
cest v Občini Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 33/2010) kot javna pot JP 759111 Miren 
(križišče) – most – Orehovlje in nepremičnina parc. št. 261/0 k. o. 2324-OREHOVLJE, v 
izmeri 1.858 m2, ki predstavlja javno pot, kategorizirano v Odloku o kategorizaciji občinskih 
cest v Občini Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 33/2010) kot javna pot JP 759101 
Križišče (diskont) – Gavge – Nad otokom (križišče). 

2. člen 
Na podlagi tega sklepa občinska uprava izda ugotovitvene odločbe, s katerimi se ugotovi, da 
imajo navedene nepremičnine status grajenega javnega dobra lokalnega pomena. Po 
pravnomočnosti se odločbe pošljejo zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se pri zgoraj 
navedenih nepremičninah zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v 
lasti Občine Miren-Kostanjevica. 
 
Glasovalo je 9 svetnikov, 3 s podpisano in izpolnjeno glasovnico, 2 svetnika sta poslala 
skenirano glasovnico v elektronski obliki, 4 svetniki pa so glasovali po elektronski pošti. Vsi 
sodelujoči svetniki so glasovali ZA. Vse glasovnice so sestavni del gradiva.  
  
 
Datum: 11.8.2014 
Številka: 9000-6/2014-7 
 
 
Zapisala:                                       Podžupanja 
Maja Skok Možina                 Mojca Merkur  


