
OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA      
Občinski svet 
           
 
Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 100/05-UPB), 17. in 
107. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Ur. l. RS, št. 112/07) 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 26. 06. 2008 sprejel 
 
 

S K L E P 
o prodaji dela nepremičnine na par.št. 1706 k.o. Sela na Krasu 

 
I. 

 

Predlagateljema Kokot Dragu, Hudi log 2/a, 5296 Kostanjevica na Krasu in Pahor Davorinu, 
Bidovičeva 3, 5000 Nova Gorica se del nepremičnine par.št. 1706 k.o. Sela na Krasu, ki je 
v lasti Občine Miren-Kostanjevica, ne proda. 
 

II. 
 

Ta sklep velja takoj. 
 

 

O b r a z l o ž i t e v  
 

Predlagatelja Kokot Drago, Hudi log 2/a, 5296 Kostanjevica na Krasu in Pahor Davorin, 
Bidovičeva 3, 5000 Nova Gorica, sta z vlogo dne 18. 06. 2007 zaprosila za odkup dela 
parcele št. 1706 k.o. Sela na Krasu, last Občine Miren-Kostanjevica. Z odkupom bi rada 
povečala funkcionalno zemljišče k njunima stanovanjskima hišama, ki mejita na par.št. 1706 
k.o. Sela na Krasu. Vlogi sta priložila vso zahtevano dokumentacijo. 
Na podlagi spisne dokumentacije, mnenja pristojne krajevne skupnosti in strokovnega 
mnenja urbanista ter predloga Odbora za okolje in prostor Občine Miren-Kostanjevica, je 
občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sklenil, da se predmetna nepremičnina ne proda. 
Parcela je v naravi pot, ki povezuje lokalno cesto skozi zaselek z javno potjo južno od posesti 
g. Kokota in g. Pahorja. Pot se glede na vidne kolesnice uporablja še danes. Na fasadi hiše 
stoječe na par.št. 1755 iste k.o. je vzidana spominska plošča. Pot je tako dobra povezava do 
strnjeno pozidanih delov kraških vasi in po njej pa je možen tudi dostop do obeležja.  
Glede na to, da lastnika mejnih nepremičnin moti promet, ki se odvija po tej poti predlagamo, 
da se spremeni prometni režim na navedeni nepremičnini. Ob priključku par.št. 1706 k.o. 
Sela na Krasu naj se postavi znak »slepa ulica« in »dovoljeno za pešče in stanovalce«, na 
južnem delu parcele, približno v liniji jugozahodne fasade hiše na par.št. 1755 pa naj se 
postavi fizična ovira, ki bi dopuščala samo peš hojo. 
  
Glede na ugotovljeno se sklene tako, kot je navedeno v izreku. 
 
Številka: 478-01-0012/2007 
Datum: 26. 06. 2008 
         OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA 
          Ž U P A N 
         Zlatko-Martin Marušič 



 
 
 
Sklep prejmejo: 

- Kokot Drago, Hudi log 2/a, 5296 Kostanjevica na Krasu 
- Pahor Davorin, Bidovičeva 3, 5000 Nova Gorica  
- arhiv, tu 


