
OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA 
Občinski svet                                                                                       PREDLOG                                                             
 
Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 100/05-UPB, 21/06 - Odl. US), 
18. in 103. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Ur. l. RS, št. 58/99) ter v skladu s kriteriji za 
presojo primernosti prodaje občinskih zemljišč, sprejetih na seji obč. sveta 17. 03. 1999, je občinski 
svet Občine Miren-Kostanjevica na seji dne 18. 03. 2008 sprejel 
 

SKLEP 
o prodaji občinskega deleža 11/60 na nepremičnini parc. št. 3213 k.o.  

Kostanjevica na Krasu  
 

I. 
Jožefu Godnič, Kostanjevica na Krasu 37, 5296 Kostanjevica na Krasu, se proda idealni delež 
11/60 na parceli št. 3213 k. o. Kostanjevica na Krasu. 
 

II. 
Ta sklep velja takoj. 
 

 
O b r a z l o ž i t e v 

  
Interesent za odkup, Jožef Godnič, Kostanjevica na Krasu 37, 5296 Kostanjevica na Krasu je zaprosil 
za odkup občinskega deleža na parcelah št. 3213 in 3217 k. o. Kostanjevica na Krasu. Vlogi je priložil 
potrebno dokumentacijo.  
Na podlagi spisne dokumentacije, mnenja pristojne krajevne skupnosti, strokovnega mnenja 
urbanistke ter predloga Odbora za okolje in prostor občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, je 
občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na seji dne 14. 10. 2002 sprejel sklep z izrekom, da se 
občinski delež na parceli št. 3213 lahko proda (1. tč. I. člena), občinski delež na parceli št. 3217 pa se 
ne proda (2. tč. I. člena). Hkrati pa je izrek  v 3. tč. I. člena vseboval določilo, da se lastninski delež 
občine (11/60) na parceli 3213 zamenja za ekvivalentni del parcele 3217 (del v lasti g. Godniča), tako, 
da občina pridobi v last parcelo št. 3217 v celoti.  
Sprejeti sklep se je pokazal kot protisloven, saj je v izreku dovoljeval prodajo občinskega dela parcele 
št. 3213 g. Godniču, hkrati pa predlagal zamenjavo taistega deleža na parceli za ekvivalenten lastniški 
delež g. Godniča na parceli št. 3217. 
Dne 23. 07. 2007 je Občina Miren-Kostanjevica prejela dopis g. Godniča, v katerem izjavlja, da  
umika svojo vlogo za odkup občinskega deleža na parceli št. 3217 k. o. Kostanjevica na Krasu in 
dodaja, da se ne strinja z menjavo deležev na parcelah 3213 in 3217 k. o. Kostanjevica na Krasu, 
predlagano s Sklepom občinskega sveta št. 032-01/2002-26-16 z dne 14. 10. 2002, hkrati pa občino 
ponovno naproša za prodajo občinskega deleža (11/60) na parceli 3213 k. o. Kostanjevica na Krasu. 
Glede na to, da urbanistka in pristojna krajevna skupnost nista imeli zadržkov glede prodaje deleža na 
parceli št. 3213 k. o. Kostanjevica na Krasu in glede na to, da ima g. Godnič večinski delež na tej 
parceli se je Odbor za okolje in prostor s prodajo strinjal in oblikoval predlog sklepa, ki ga je občinski 
svet sprejel kot v izreku. 
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