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OBČINSKI SVET

ZADEVA:

Predlog za obravnavo na 3. izredni seji Občinskega sveta
Občine Miren Kostanjevica

PRIPRAVIL/A:

Občinska uprava Občine Miren Kostanjevica

NASLOV:

Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra

PREDLOG SKLEPA:
Odbor za okolje in prostor predlaga Oblčinskemu svetu Občine Miren - Kostanjevica, da
sprejme sklep o ukinitvi javnega dobra v predlaganem besedilu.

OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA
Občinski svet
PREDLOG
Na podlagi prvega odstavka 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 –
uradno prečiščeno besedilo, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – odl.
US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – odl. US in 57/12) in 17.
člena Statuta Občine Miren Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine
Miren Kostanjevica na 3. izredni seji dne 28.4.2014 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1950/1 – cesta v
izmeri 11 m² k. o. 2328 – Opatje selo, vpisani v zemljiški knjigi kot javno dobro.
2. člen
Nepremičnina parc. št. št. 1950/1 k. o. 2328 – Opatje selo, preneha biti javno dobro in
postane lastnina Občine Miren Kostanjevica.
3. člen
Po uveljavitvi sklepa se izda ugotovitvena odločba o ukinitvi statusa javnega dobra, na
podlagi katere se po njeni pravnomočnosti predlaga vpis v zemljiško knjigo, in sicer tako, da
se pri nepremičnini parc. št. 1950/1 k.o. Opatje selo, izbriše status javnega dobra in vpiše
lastninska pravica na imetnika: Občino Miren Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka:
Miren, dne 28.4.2014
Zlatko Martin Marušič
Župan

O B R A Z L O Ž I T E V:

1. PRAVNI TEMELJ ZA SPREJEM SKLEPA
Pravni temelji za sprejem sklepa so:
- 23. člen Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/2004-UPB1
(14/2005 popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US:U-I-150/0419, 120/2006 Odl.US:U-I-286/04-46, 126/2007, 57/2009 Skl.US:U-I-165/098, 108/2009, 61/2010-ZRud-1(62/2010 popr.), 20/2011 Odl.US:U-I-165/09-34, 57/2012)
- 17. člen statuta Občine Miren Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07

2. OCENA STANJA, RAZLOGI IN CILJI, ZARADI KATERIH JE SKLEP POTREBEN
Za ukinitev statusa javnega dobra se uporabi postopek, ki je določen za ukinitev grajenega
javnega dobra. Pogoje z ukinitev statusa grajenega javnega dobra določa 23. člen ZGO, ki
določa, da objektu, ki ima pridobljen status javnega dobra državnega ali lokalnega pomena,
se takšen status odvzame z odločbo, ki jo na podlagi sklepa vlade RS oziroma pristojnega
občinskega organa po uradni dolžnosti izda organ, ki je status podelil. Pristojni občinski
organ izda sklep na zahtevo župana pod pogojem, da nepremičnina oziroma njen del, ki ima
status javnega dobra ne služi več namenu zaradi katerega ji je bil dodeljen tak status.
Občina je s strani fizične osebe prejela vlogo za menjavo zemljišča s parc.št. 2280 k.o.
Opatje selo, ki je v lasti občine, za zemljišče s parc. št. 2278/4 k.o. Opatje selo, ki je v lasti
fizične osebe. Pridobitev parcele št. 2278/4 k.o. Opatje selo bi tako pomenila širitev dela
javne poti za potrebe območja za stanovanjsko gradnjo. Ob parcelaciji je bila formirana tudi
nova parcela št. 1950/1 k.o. Opatje selo (11m2), ki je sedaj del javne poti in predstavlja
trikotnik, ki se zajeda v lastniške parcele.
Ker je bilo zemljišče s parc. št. 1950/15 K.O. Opatje selo v zemljiški knjigi vpisano kot javno
dobro, je pred pravnim poslom potrebno izvesti postopek ukinitve statusa javnega dobra, v
skladu z zakonom.
3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC ZA OBČINSKI PRORAČUN IN DRUGA JAVNA FINANČNA
SREDSTVA
Predlog sklepa nima finančne posledice za občinski proračun in druga javna finančna sredstva.
4. DRUGE POSLEDICE, KI JIH BO IMEL SPREJEM SKLEPA
Sprejem predloga sklepa ne bo imel nobenih drugih posledic.

