
OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA 
Občinski svet         PREDLOG 
 
Na podlagi ------člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Ur. l. RS, št. 112/07), 7. odstavka 11. 
člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 14/07, 55/09) in 3. 
odstavka 15. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. št. 
84/07, 94/07 in 55/09), je občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na 2. redni seji, dne -----2010 
sprejel naslednji 
 

SKLEP 
o dopolnitvi Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim, premičnim in 

finančnim premoženjem Občine Miren-Kostanjevica za leti 2009 in 2010 
 

I. 
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim, premičnim in finančnim premoženjem 
Občine Miren-Kostanjevica za leti 2009 in 2010, se dopolni: 
 
Nepremičnine predvidene za odkup: 
 
1 zemljišče 1802/1 

 

Vojščica del - 147 
m2 

2.070,00 € Ureditev dostopne 
poti do mrliške 
vežice v Vojščici 

 

II. 
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja na občinskem svetu. 
 

 
OBRAZLOŽITEV 

 
V skladu s sedmim odstavkom 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin 
je občinski svet Občine Miren-Kostanjevica v okviru sprejemanja proračuna za leti 2009 in 2010 
sprejel tudi Letni načrt  pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim, premičnim in finančnim 
premoženjem Občine Miren-Kostanjevica za leti 2009 in 2010. 
 
Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin v prvem odstavku 5. člena določa, da je 
odplačni način pridobivanja lastninske pravice na nepremičnem premoženju v breme proračunskih 
sredstev mogoče le na podlagi sprejetega letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja, 
v tretjem odstavku 15. člena pa, da se letni načrt pridobivanja oziroma razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem samoupravne lokalne skupnosti med letom lahko dopolnjujeta. Za sprejem 
dopolnitev letnega načrta je pristojen občinski svet. 
 
Občina Miren-Kostanjevica namerava v roku 2 mesecev v last pridobiti del nepremičnine s parc. št. 
1802/1 k.o. Vojščica v izmeri 147 m2 za potrebe razširitve dostopne poti do pokopališča v Vojščici. 
 
Glede na vse navedeno predlagamo, da občinski svet občine Miren-Kostanjevica na ----redni seji, 
dne --------sprejme sklep, kot je navedeno  v izreku. 
 
Datum: 
Številka:        ŽUPAN 
        Zlatko-Martin Marušič 
 

 

 

 

 

 


