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Datum: 09.11.2017 

Štev:  

 

OBČINSKEMU SVETU  

OBČINE ŽIRI 

 

 

PRIPRAVIL:  Franci Kranjc 

 

 

NASLOV:   Predlog za izvzem parcele št. 853/6 k.o. Dobračeva iz javnega dobra ter  

                          zamenjava lastninske pravice med parcelo št. 853/6 k.o. Dobračeva in     

                          parcelo št. 395/36 k.o. Dobračeva 

 

PREDLAGATELJ: Župan 

 

 

PREDLOG SKLEPA:  1. Parcela št. 853/6 k.o. Dobračeva se izvzame iz javnega dobra in  

                                   vpiše v nov vložek v k.o. Dobračeva, na njem pa lastninska pravica na  

                                   Občino Žiri. 

2. Občinski svet občine Žiri pooblašča župana občine Žiri za podpis 

pogodbe o zamenjavi parcele št. 853/6 k.o. Dobračeva v izmeri 62 m2 , 

ki je v lasti občine Žiri, za zemljišče s parcelno številko 395/36 k.o. 

Dobračeva, v lasti podjetja Alpina d.d., ki v naravi predstavlja kanal za 

odvajanje meteornih voda.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Obrazložitev: 

Predstavniki Občine Žiri ter podjetja Alpina d.d. so se dogovorili za zamenjavo lastništva 

parcele št. 853/6 k.o. Dobračeva v izmeri 62 m2 za parcelo št. 395/36 k.o. Dobračeva v izmeri 

1012 m2. Parcela št. 853/6 k.o. Dobračeva predstavlja del zemljišča – javno dobro v lasti 

Občine Žiri pred uvozom na parkirišče podjetja Alpina, parcela 395/36 k.o. Dobračeva pa 

predstavlja odprti meteorni kanal za odvajanje meteornih voda, ki je v lastništvu podjetja 

Alpina d.d..  

Za ureditev nastalega stanja je potrebno parcelo 853/6 k.o. Dobračeva (javno dobro), izvzeti 

iz javnega dobra in vknjižiti lastninsko pravico na Občino Žiri ter nato izvesti zamenjavo 

lastništva med parcelama. 

 

Občinskemu svetu predlagam v sprejem naslednji PREDLOG SKLEPA: 

 

1. Parcela št. 853/6 k.o. Dobračeva se izvzame iz javnega dobra in vpiše v nov vložek 

k.o. Dobračeva, na njem pa lastninska pravica na Občino Žiri. 

2. Občinski svet občine Žiri pooblašča župana občine Žiri za podpis pogodbe o 
zamenjavi parcele št. 853/6 k.o. Dobračeva, v izmeri 62 m2 , ki je v lasti občine Žiri, 
za zemljišče s parcelno številko 395/36 k.o. Dobračeva, v lasti podjetja Alpina d.d., 
ki v naravi predstavlja kanal za odvajanje meteornih voda.  

 

 

 

 

 Župan: 

         Mag. Janez ŽAKELJ 

 

 

 

Priloga: 

- Kopija katastrskega načrta  

- Izpis iz GURS 


