
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 zakupu nepremičnin na par.št. 694 in 698 k.o. Vojščica 

 
I. 

 

Predlagatelju Slobodanu Nanezić, Vojščica 30/a, 5296 Kostanjevica na Krasu se  
nepremičnine par.št. 694 in 698 k. o. Vojščica, ki sta v lasti Občine Miren-Kostanjevica, 
oddata v zakup in sicer za pašo konj. 
 

II. 
 

V zakupno pogodbo naj se vnese določilo, da na zemljiščih ni dovoljeno postavljati nobenih 
objektov razen ograje, katera mora biti postavljena na krajevno običajen način (t.j. električni 
pastir ali lesena ograja). 
 

III. 
Ta sklep velja takoj. 
 

 

O b r a z l o ž i t e v  
 

Predlagatelj Slobodan Nanezić, Vojščica 30/a, 5296 Kostanjevica na Krasu, je z vlogo dne 
20. 02. 2008 zaprosil za zakup parcel št. 694 in 698 k.o. Vojščica, ki sta last Občine Miren-
Kostanjevica. Z zakupom bi rad povečala zemljišča, ki bi jih uporabljal za pašnjo konj-
konjerejo. Vlogi je priložil 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 predmetni nepremičnini oddata v 
zakup. 
Parceli sta v naravi pretežno z drevjem porasli zemljišči, ki se nahajata približno 200 m 
zahodno od roba naselja Vojščica. Po namenski rabi sta parceli opredeljeni kot kmetijsko 
zemljišče, ki se zarašča z gozdnim drevjem in tako primerni za oddajo v zakup. Višina 
zakupnine je določena upoštevaje druge zakupe tovrstnih zemljišč in znaša 87,88 EUR na 
leto. 
Glede na ugotovljeno se sklene tako, kot je navedeno v izreku. 
 
Številka: 478-0007/2008 
Datum: 26. 06. 2008 
         OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA 
          Ž U P A N 
         Zlatko-Martin Marušič 



 
 
 
Sklep prejmejo: 
-  Slobodan Nanezić, Vojščica 30/a, 5296 Kostanjevica na Krasu 
-  arhiv, tu 


