OBČINA DIVAČA
ŽUPANJA
Kolodvorska ulica 3/a, 6215 Divača
Tel.: 05/731 09 30; Fax: 05/731 09 40
www.divaca.si; obcina@divaca.si

Številka: 478-0059/2015-2
Datum: 11.02.2016
Občinski svet Občine Divača
Kolodvorska ulica 3a
6215 Divača

Zadeva: Predlog sklepa o brezplačni odsvojitvi nepremičnine parc. št. 1067/6 k.o. 2452-Divača
Predlagatelj: Županja Občine Divača
Pripravljavec: Občinska uprava

I.

Uvod

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo izvaja
premoženjskopravno in zemljiškoknjižno ureditev nadvoza železniške proge Ljubljana – Sežana.
Ugotovljeno je bilo, da je bila za potrebe gradnje nadvoza železniške proge, uporabljena nepremičnina
parc. št. 1067/6 k.o. 2452-Divača, ki je v zemljiški knjigi vknjižena kot last Občine Divača v deležu 1/1.
II.


Pravna podlaga

24.člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15)

III.

Obrazložitev

V naravi omenjeno zemljišče predstavlja del zemljišča ob nadvozu železniške proge Ljubljana-Sežana v
km 669 + 007,50. Brezplačno odsvojitev nepremičnine opredeljuje 24. člena ZSPDSLS. Po tem členu
se nepremično premoženje države in samoupravne lokalne skupnosti lahko brezplačno odsvoji če, če je
pridobitelj oseba javnega prava in če je to v javnem interesu. Zahtevana zakonska pogoja sta
izpolnjena, saj je država (Republika Slovenija) kot pridobitelj oseba javnega prava, izgradnja železniške
infrastrukture pa je v javnem interesu. Javni interes je poudarjen tudi v besedilu pogodbe.
Predlagamo sklenitev pogodbe za brezplačno odsvojitev parcele št. 1067/6 k.o. 2452-Divača v izmeri
16m² .

IV.

Zaključek

Zaradi zgoraj navedenih utemeljitev predlagamo, da se sprejme sklep o
nepremičnine pare. št. 1067/6 k.o. 2452-Divača .
V.

•

brezplačni

odsvojitvi

Priloge

Predlog sklepa

Pripravil:

Predlagatelj:

Iztok Felicjan, univ.dipl.inž.el., MCP,

Županja Občine Divača
Alenka Štrucl Dovgan
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PREDLOG SKLEPA

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15), je
Občinski svet Občine Divača na svoji ____redni seji dne __________, sprejel
SKLEP O BREZPLAČNI ODSVOJITVI NEPREMIČNINE
1.
Občina Divača, v javno korist – zemljišče uporabljeno pri gradnji nadvoza železniške proge Ljubljana Sežana, na podlagi 24. člena ZSPDSLS, brezplačno odsvoji nepremičnino parc. št. 1067/6 k.o. 2452Divača, v izmeri 16m² in pooblašča županjo, da za navedeno nepremičnino podpiše Pogodbo o
brezplačni odsvojitvi nepremičnega premoženja z Republiko Slovenijo, Ministrstvom za infrastrukturo,
Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo.
2.
Sklep začne veljati takoj.

Županja Občine Divača
Alenka Štrucl Dovgan

Sklep prejmejo:
- občinska uprava
- arhiv,tu

