Številka: 7113-6/2017-1
Datum: 20.3.2017
OBČINSKEMU SVETU OBČINE HRPELJE-KOZINA
ZADEVA: Priznanje lastninske pravice na nepremičninah št. 461/13 in 461/12, k.o.
2570- Ritomeče
Občinskemu svetu Občine Hrpelje - Kozina posredujemo v sprejem predlog sklepa o
priznanju lastninske za dve parcelni številki k.o. Ritomeče
Predlagatelj: Saša Likavec Svetelšek, županja
Poročevalec: Lustrum d.o.o. Sežana (Jože Gojak)
Pravna osnova: 16. člen Statuta občine Hrpelje-Kozina (UL RS, št. 51/15),
Namen: Priznanje lastninske pravice
Obrazložitev:
Stranki Alojzija Poles in Silvestra Božič iz Ritomeč ter njuni pravni predniki že od leta 1920
dobroverno uživata nepremičnini v Ritomečah parc.št. 461/13 in 461/12 k.o.Ritomeče, ki
dejansko tvorita zaokroženo funkcionalno zemljišče njunih stanovanjskih objektov.
Priložene so tudi izjave prič, ki s podpisom dokazujejo, da sta obe lastnici parcel ter njuni
pravni predniki uživali ter imeli v posesti omenjeni parceli.
Občinskemu svetu občine Hrpelje-Kozina se predlaga v sprejem sklep, s katerim se prizna
lastninski pravici na omenjenih parcelah obema strankama.

Pripravil:
Lustrum d.o.o.
Jože Gojak

županja
Saša Likavec Svetelšek

Priloga:

-

2x Vloga za sklenitev lastninske pravice na nepremičnini 461/13 in 461/12
Izjava prič
Predlog Sklepa o priznanju lastninske pravice

Številka: 7113-6/2017 -1
Datum: 30.3.2017

PREDLOG SKLEPA

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 51/2015) je
Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na svoji 17. redni seji, dne ________ sprejel
naslednji
S K L E P
1.
Občinski svet prizna lastninsko pravico za parcelno številko 461/13, k.o. 2570-Ritomeče,
solastnici parcele Alojziji Poles iz Ritomeč.

2.
Občinski svet prizna lastninsko pravico za parcelno številko 461/12 k.o. 2570-Ritomeče,
solastnici parcele Silvestri Božič iz Ritomeč.
3.
Pooblasti se županjo občine Hrpelje-Kozina, da sklene ustrezno pogodbo o priznanju
lastninske pravice za obe nepremičnini navedeni v 1. in 2. točki tega sklepa.
4.
Ta sklep velja takoj.

Saša Likavec Svetelšek
ŽUPANJA

Sklep se dostavi:
- podjetje Lustrum d.o.o. Partizanska cesta 68/a, 6210 Sežana
- direktorju občinske uprave
- okolje in prostor

Vložiti:
- zbirko dokumentarnega gradiva.

