
OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA 
Občinski svet         PREDLOG 
 
 
Na podlagi 1. in 2. odst. 23. člena Zakona o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 110/2002,.. 108/2009), 29. 
člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93,.. 79/2009) in 17. člena Statuta Občine Miren-
Kostanjevica (Ur. l. RS, št.112/07) je Občinski svet občine Miren-Kostanjevica na svoji 33. redni seji 
dne  01.07.2010 sprejel 
 
 

 S K L E P 
o ukinitvi javnega dobra 

 
 

1. 
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za nepremičnini s parc. št. 476/5 (cesta v izmeri 49 
m2) in 476/7 (cesta v izmeri 13 m2), obe vpisani v zemljiškoknjižnem vložku št. 822 k.o. Opatje 
selo 
 

2. 
Nepremičnini iz 1. točke tega sklepa prenehata imeti status javnega dobra in postaneta last 
Občine Miren-Kostanjevica. 
 

3. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 

 
OBRAZLOŽITEV 

 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica je na 32. dni seji, dne 26. 05. 2010 sprejel sklep, da se 
nepremičnina s parc. št. 476/7 k.o. Opatje selo zamenja za nepremičnino s parc. št. 3602/2 k.o. Opatje 
selo, ki je v solasti Antona in Jožice Jereb iz Lokvice, nepremičnina s parc. št. 476/5 k.o. Opatje selo 
pa se zamenja za nepremičnini s parc. št. 243/1 in 243/5 k.o. Opatje selo, ki sta v lasti Terezije 
Kušnjerek iz Bilj. 
 
Ker imata nepremičnini s parc. št. 476/5 in 476/7 k.o. Opatje selo status javnega dobra, ne moreta biti 
predmet menjave, dokler se ta status ne ukine. 
Postopek za ukinitev statusa javnega dobra določa 23. člen Zakona o graditvi objektov (Ur. l. RS, 
uradno prečiščeno besedilo, št. 102/04, 14/05-popr.). V skladu s tem členom se status javnega dobra 
odvzame z odločbo občinske uprave, na podlagi predhodnega sklepa občinskega sveta.  
 
Glede na navedeno predlagamo, da občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme sklep, kot je 
navedeno v izreku. 
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