OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA
Občinski svet

PREDLOG

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07), 17. in 107. člena
Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Ur. l. RS, št. 112/07) ter 23. člena Zakona o graditvi objektov
(Ur. l. RS, št. 110/02), je občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na 16. redni seji dne 27. 10. 2008
sprejel
SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
I.
S tem sklepom se ukinja status javnega dobra na parceli št. 3107/6 k.o. Kostanjevica na Krasu,
zelenica, v izmeri 221 m2.
II.
Nepremičnina iz prejšnje točke preneha imeti status javnega dobra in postane lastnina Občine
Miren-Kostanjevica.
III.
Ta sklep začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Obrazložitev
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica je na seji dne 21. 04. 2008 sprejel sklep, da se del
nepremičnine parc. št. 3107/4 k. o. Kostanjevica na Krasu, proda Alojzu Urdih, Kostanjevica na Krasu
51, 5296 Kostanjevica na Krasu. Na podlagi sklepa je bila naročena in izvedena parcelacija, tako da je
del nekdanje parcele št. 3107/4, ki naj bi se prodal g. Urdihu, postal samostojna parcela št. 3107/6.
Parcela št. 3107/6 k.o. Kostanjevica na Krasu ima status javnega dobra in kot taka ne more biti v
pravnem prometu. Da bi se lahko prodala, mora občinski svet najprej sprejeti odločitev (sklep), da se
status javnega dobra ukine. Pogoji za ukinitev statusa javnega dobra so glede na 23. člen Zakona o
graditvi objektov naslednji: status javnega dobra se 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 navedeno, je občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na 16. redni seji dne 27. 10. 2008
sprejel sklep, kot je naveden v izreku.
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