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OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

ZADEVA:

SKLEP O UKINITVI JAVNEGA DOBRA parc. št. 2916/2 k. o. Mengeš

PRAVNA PODLAGA:

262. člen Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21; ZUreP3) in 17. člen Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš,
št. 1/15)

PRIPRAVLJAVEC:

Robert Špenko

NAMEN:

Obravnava in sprejem sklepa

PREDLAGATELJ:

Franc Jerič, župan

POROČEVALEC:

Robert Špenko

PRILOGE:
1. Predlog sklepa
2. Grafični prikaz za parc. št. 2916/2 in 2099/2, obe k. o. Mengeš
3. ZK izpisek za parc. št. 2916/2 in 2099/2, obe k. o. Mengeš

OBRAZLOŽITEV:
Ob meritvi na terenu na ulici Pristava v Mengšu, sta na novo nastali dve nepremičnini (v
nadaljevanju navedene parc. št. ležijo v katastrski občini Mengeš, k. o. Mengeš) in sicer parcela št.
2099/2 – 18m2, parcela št. 2916/2 – 2m2. Parcela št. 2099/2 je last fizične osebe in v naravi
predstavlja del javne ceste, parcela št. 2916/2 je javno dobro in v naravi ne predstavlja javne ceste,
temveč dvorišče ob stanovanjski stavbi. Med občino in fizično osebo je dosežen dogovor o
zamenjavi zemljišč. Ker je parcela št. 2916/2 javno dobro, je pred izvedbo menjave potrebno javno
dobro ukiniti. Po ukinitvi javnega dobra bo Občina Mengeš postala lastnica te nepremičnine in bo
lahko sklenila pogodbo.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Mengeš sprejme sklep o ukinitvi javnega dobra v predloženem besedilu.
Franc Jerič
župan

Pregledala: Franc Jerič, župan; Urban Kolar, direktor občinske uprave

predlog sklepa
Na podlagi 262. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) in 17. člena Statuta
Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/15) je Občinski svet Občine Mengeš na
_______redni seji, dne _________, sprejel naslednji

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
I.
Na nepremičnini ID znak: parcela 1938 2916/2, katastrska občina 1938 MENGEŠ, parcela 2916/2
(ID 7111473), po katastrskih podatkih v izmeri 2m2, se ukine javno dobro in tako postane lastnina
Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš.
II.
Pri nepremičnini ID znak: parcela 1938 2916/2, katastrska občina 1938 MENGEŠ, parcela 2916/2
(ID 7111473), po katastrskih podatkih v izmeri 2m2, se vknjiži lastninska pravica v korist Občine
Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš, do celote.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka:
Datum:

Franc Jerič
župan

