OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA
Občinski svet

PREDLOG

Na podlagi 17. člena Statuta mestne občine Nova Gorica (Ur.list RS 112/07) ter 23. člena
Zakona o graditvi objektov (Ur. list RS 110/02 in 93/05), je Občinski svet občine MirenKostanjevica na svoji 14. seji, dne 02. 09. 2008, sprejel
SKLEP O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA
I.
S tem sklepom se ukinja status javnega dobra na naslednjih nepremičninah:
- Parc. št. 655/1, cesta, v izmeri 3.825 m2, k.o. Miren,
- Parc. št. 655/2, cesta, v izmeri 345 m2, k.o. Miren,
- Parc. št. 160/2, plantažni sadovnjak, v izmeri 345 m2, k. o. Rupa,
- Parc. št. 160/3, plantažni sadovnjak, v izmeri 336 m2, k. o. Rupa.
II.
Nepremičnine iz I. točke tega sklepa prenehajo imeti status javnega dobra in postanejo
lastnina Občine Miren-Kostanjevica.
III.
Občinsko upravo se pooblasti za izdajo odločbe o ukinitvi statusa javnega dobra in podajo
predloga za izbris zaznambe javnega dobra v zemljiški knjigi.
IV.
Ta sklep začne veljati takoj po objavi v uradnem listu Republike Slovenije.
Obrazložitev
Občina Miren-Kostanjevica je dne 08. 11. 2007 prejela vlogo za prestavitev javne poti, ki jo
je podal Mitja Majcen, Miren 117/a, 5291 Miren. G. Majcen je kot poklicni sadjar od Sklada
kmetijskih zemljišč in gozdov RS v najem vzel zemljišča na območju imenovanem »Dele« v
Mirnu, z namenom da bi tam obnovil nasad. Pri natančnejšem pregledu parcelnih številk je
ugotovil, da poteka po sredi nasada katastrska pot-javno dobro (predstavljajo jo parceli št.
655/1 in 655/2 k. o. Miren ter parceli št. 160/2 in 160/3 k.o. Rupa), katera pa v naravi ne
obstoji že vsaj 40 let. Pot, ki danes omogoča dostop do zemljišč na tem območju poteka v
naravi ob desnem bregu reke Vipave, vendar ni še katastrsko odmerjena.
Na parcelah, ki imajo status poti-javnega dobra ni mogoče posaditi dreves, kar, ob
upoštevanju njihove lege sredi nasada, pomeni veliko oviro z vidika racionalne posaditve
dreves in namestitve mreže proti toči, poleg tega pa onemogoča neko urejeno geometrijsko
obliko nasada.
Opisano situacijo bi bilo možno rešiti na način, da se predmetnim štirim parcelam odvzame
status javnega dobra, jih prenese v last občine in nato proda (oziroma zamenja za druge
parcele) Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS. Odvzem statusa javnega dobra se izvede v
skladu s 23. členom Zakon o graditvi objektov, ki pravi, da se status javnega dobra lahko
odvzame z odločbo, ki jo na podlagi sklepa občinskega sveta o ukinitvi statusa javnega dobra
po uradni dolžnosti izda pristojna občinska uprava. Ko postane odločba pravnomočna, jo

občinska uprava pošlje na zemljiško knjigo, katera pri predmetni nepremičnini izbriše
zaznambo javnega dobra.
Glede na vse zgoraj navedeno, je občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na 14. seji dne 02.
09. 2008 sprejel sklep, kot je navedeno v izreku.
Številka: 371-0018/2007
Miren, 02. 09. 2008
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