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Z A P I S N I K 
3. dopisne seje Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, ki je potekala od torka, 

14.11.2017, do petka, 17.11.2017 do 12. ure 
 
Vabilo za sodelovanje na dopisni seji je bilo poslano vsem svetnikom v elektronski obliki. 
Vabilu je bil priložen predlog sklepa, obrazložitev sklepa in glasovnica, vse sestavni del 
gradiva.   
 
Z oddajo glasovnice so sodelovali naslednji svetniki: Branko Orel, Bogomir Nemec, Tihomil 
Pahor, Zvonko Ferfolja, Jelka Majcen, Matevž Marušič, Mojca Merkun, Sebastjan Mozetič in 
Roman Tomšič.  
  
Vsebina:  
Svetniki so v gradivu prejeli v obravnavo in potrditev naslednji sklep 
 
 

SKLEP 
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena- 

javnega dobra v lasti Občine Miren-Kostanjevica 
za parcele št. 892/15, 15/22 in 15/25 vse k. o. 2325-MIREN 

 
1. člen 

 
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena - javnega dobra v lasti Občine Miren-
Kostanjevica pridobijo naslednje nepremičnine: 
- parcela št. 892/15 k. o. 2325-MIREN, ki v naravi predstavlja javno pot JP 759502 Obrtna 
cona Primorje II in del javne poti JP 759501 Obrtna cona Primorje I, 
- parcela št. 15/22   k. o. 2325-MIREN, ki v naravi predstavlja del javne poti JP 759501 
Obrtna cona Primorje I 
- parcela št. 15/25   k. o. 2325-MIREN, ki v naravi predstavlja del javne poti JP 759501 
Obrtna cona Primorje I. 

2. člen 
 
Navedene nepremičnine pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z 
ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi tega sklepa izda po uradni dolžnosti občinska uprava. 
Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se pri 
zgoraj navedenih nepremičninah zaznamuje navedeni status. 
 

3. člen 
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
Pri glasovanju je sodelovalo 9 svetnikov, vsi so glasovali ZA. Ugotovi se, da je sklep sprejet.  
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Datum: 4.12.2017 
Številka: 9000-10/2017-3 
 
 
Zapisala:         Župan:  
Maja Skok Možina       Mauricij Humar 
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