
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 nepremičnine parc. št. 1687/615 (njiva v izmeri 179 m2) k. o. Sela na Krasu 
 

I. 
Suzani Sodnik, Sela na Krasu 3, 5296 Kostanjevica na Krasu, se parcela št.  1687/615 k. o. Sela 
na Krasu, proda za kupnino, katere vrednost znaša 3.440,00 EUR. 
 

II. 
Ta sklep velja takoj. 

 
 

O b r a z l o ž i t e v 
 
Interesentka za odkup, Suzana Sodnik, Sela na Krasu 3, 5296 Kostanjevica na Krasu je z vlogo dne 
22. 11. 2006 Občino Miren-Kostanjevica zaprosila za odkup nepremičnine parc. št. 1687/615 k. o. 
Sela na Krasu, saj bi rada uredila kmetijo z osmico. 
Urbanistka je ugotovila, da se parcela št. 1687/615 k. o. Sela na Krasu nahaja ob cesti Sela na Krasu – 
Vojščica, v naravi je del zunanje ureditve objekta kmetije, od ceste jo loči kamniti zid, ki je sicer nov, 
vendar je iz linije nadaljevanja zidu proti vzhodu (star zid) mogoče sklepati, da je nov zid narejen na 
mestu starega. Preko parcele ima kmetija urejen dostop na vrt in uvoz v klet. Med zidom in voziščem 
je približno 0,5 m široka zatravljena bankina. Cesta je na delu ob parceli široka približno 5 m, še širša 
je v smeri proti križišču. Narava ceste ni taka, da bi bilo smiselno predvideti pločnik, za morebitno 
širitev je na voljo parcela severno od ceste. Glede na navedeno je urbanistka menila, da je prodaja 
parcele smiselna. Prav tako se je s prodajo parcele strinjala pristojna krajevna skupnost. 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica je po preučitvi spisne dokumentacije, mnenja pristojne 
krajevne skupnosti, strokovnega mnenja urbanistke in predloga Odbora za okolje in prostor 
občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica na seji dne 18. 03. 2008 sprejel sklep, kot je naveden v 
izreku. 
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