
OBČINA MIREN-KOSTANEJVICA        
Občinski svet         PREDLOG 
 
Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Ur. l. RS, št. 104/04-UPB1, 14/05-
popravek, 92/05-ZJC-B, 111/05-odločba US, 93/05-ZVMS, 126/07 in 108/2009), je občinski 
svet Občine Miren-Kostanjevica na 32. redni seji, dne 26.05.2010, sprejel 
                                   

 
SKLEP 

 
I. 

S tem sklepom se ukinja status javnega dobra pri nepremičnini s parc. št. 649/13, 
cesta, v izmeri 25 m2, vpisani pri vložku št. 1287 k.o. Miren, na njej pa pridobi 
lastninsko pravico Občina Miren-Kostanjevica.  
 

II. 
Občinska uprava naj na podlagi tega sklepa izda odločbo o ukinitvi statusa javnega 
dobra, na podlagi katere bo mogoča vknjižba lastninske pravice v korist Občine Miren-
Kostanjevica oziroma izbris zaznambe javnega dobra. 
 

III. 
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
 

OBRAZLOŽITEV 
 
Občina Miren-Kostanjevica namerava z družbo Salonit Anhovo d.d. skleniti menjalno 
pogodbo, na podlagi katere bo v last pridobila nepremičnine, po katerih poteka trasa bodoče 
obvoznice (pred tem je že bila sklenjena predpogodba o menjavi delov nepremičnin, ki so 
bile nedavno parcelirane. Na podlagi nove menjalne pogodbe bo tako možen tudi vpis 
lastninske pravice v zemljiško knjigo).  
Med nepremičninami, ki jih bo občina v zameno prenesla v last družbe Salonit Anhovo d.d. je 
tudi nepremičnina s parc. št. 649/13 k.o. Miren (cesta, v izmeri 25 m2). Slednja ima trenutno 
status javnega dobra in zato ne more biti v pravnem prometu. Da bo lahko predmet menjave 
ji je treba torej status javnega dobra odvzeti ter jo prenesti v last Občine Miren-Kostanjevica. 
 
Ukinitev statusa javnega dobra je mogoča na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov. 
Ta določa, da se status javnega dobra na nepremičnini odvzame z odločbo občinskega 
organa, ki se izda na podlagi predhodnega sklepa občinskega sveta. Pravnomočna odločba 
je podlaga za podajo predloga za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo. 
 
Upoštevajoč vse navedeno predlagamo, da občinski svet sprejme sklep, kot je navedeno v 
izreku. 
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