Številka: 007-0001/2012-3
Datum: 27. 03. 2012
OBČINA MIREN KOSTANJEVICA
OBČINSKI SVET
TOČKA 13.
ZADEVA:

Predlog za obravnavo na 14. seji Občinskega sveta
Občine Miren Kostanjevica

PRIPRAVIL:

Občinska uprava Občine Miren Kostanjevica

NASLOV:

Predlog dopolnitve Sprememb in dopolnitev načrta ravnanja
s stvarnim premoženjem Občine Miren-Kostanjevica za leto
2012

POROČEVALEC:

Aleš Vodičar, tajnik občinske uprave

PRISTOJNO DELOVNOTELO:

Odbor za okolje in prostor

PREDLOG SKLEPA:
V Spremembah in dopolnitvah načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine MirenKostanjevica za leto 2012, se v tabelo pod točko 1.3. PODELITEV STVARNE SLUŽNOSTNE
PRAVICE, vnese novo vrstico, z naslednjo vsebino:

2.

Zemljišči s parc. št. 359/3 in
1949 obe k.o. Temnica

Neposredna pogodba

Enkratno
nadomestilo v višini
50,00 €

Občina prejela prošnjo za podelitev
stvarne služnostne pravice za vkop
nizkonapetostnega električnega voda v
dolžini 15 m.

ŽUPAN
Zlatko Martin Marušič

OBRAZLOŽITEV

1. PRAVNA PODLAGA:
četrti odstavek 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/2010),
17. člen Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Ur. l. RS, št. 112/07).
2. RAZLOGI IN CILJI TER OCENA STANJA:
Občina Miren-Kostanjevica je s strani investitorja novogradnje (stanovanjska hiša) na parcelah št. 1606,
1607/1 in 1607/2 vse k.o. Temnica, dne 02. 03. 2012 prejela prošnjo za podelitev stvarne služnostne
pravice vkopa nizkonapetostnega električnega voda na občinskih parcelah s št. 359/3 in 1949 obe k.o.
Temnica, ter njegovega obratovanja in vzdrževanja.
Občinski parceli št. 359/3 in 1949 obe k.o. Temnica v naravi predstavljata stavbo stare šole v Temnici
ter pripadajoče funkcionalno zemljišče. Trasa voda je dolga približno 15 m, poteka od jaška ob lokalni
cesti do mesta priključitve, ki se nahaja na objektu stare šole.
3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC:
V skladu s prvim odstavkom 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/2010), je obremenjevanje nepremičnega premoženja samoupravnih lokalnih
skupnosti odplačno. Služnostni upravičenec bo za obremenitev služečih parcel s služnostno pravico
občini plačal enkratno nadomestilo v višini 50,00 €.
4. DRUGO:
/

