OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA
Občinski svet

PREDLOG

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB2), 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 občinskega sveta dne 17. 03. 1999, je občinski svet
Občine Miren-Kostanjevica na 14. redni seji dne 02. 09. 2008 sprejel
SKLEP
o prodaji delov parcel št. 15/1 (njiva, 456 m2) in 15/2 (travnik, 86 m2) ter celotne parcele št. 931/2
(gozd v izmeri 97 m2) vse k. o. Lipa
I.
Stojanu Kavčič, Lipa 18, 5296 Kostanjevica na Krasu, se dela parcel št. 15/1 in 15/2 k. o. Lipa (v
približni skupni izmeri 248 m2), prodata na način kot je prikazan na grafični prilogi in ob
upoštevanju dejstva, da se preostali del proda Zvezdani in Radovanu Kavčič, Lipa 11/a, 5296
Kostanjevica na Krasu.
II.
Brunu Kavčič, Lipa 18, 5296 Kostanjevica na Krasu, ki je s Stojanom Kavčič solastnik parcel št.
931/1 in 931/3 k. o. Lipa, se ponudi odkup parcele št. 931/2 k. o. Lipa na način, da bi s Stojanom
Kavčič postala njena solastnika. Če za to ne bo zainteresiran, se parcela proda samo Stojanu
Kavčič.
III.
Parcele se prodajo po ceni 14,40 EUR/m2. Skupna vrednost parcele št. 931/2 k. o. Lipa znaša
1.397,00 EUR, skupna vrednost delov parcel št. 15/1 in 15/2 k. o. Lipa pa znaša približno
3.571,00 EUR (natančna vrednost bo znana po geodetski odmeri).
IV.
Ta sklep velja takoj.
Obrazložitev
Odbor za okolje in prostor je dne 10. 10. 2007 sprejel sklep, da se del parcel 15/1 in 15/2 k. o.Lipa
proda ge. Zvezdani in g. Radovanu Kavčič, preostali del pa se ponudi g. Stojanu Kavčič. Po prejemu
ponudbe s strani občine, je g. Stojan Kavčič, Lipa 18, 5296 Kostanjevica na Krasu z vlogo dne 30. 10.
2007 Občino Miren-Kostanjevica zaprosil za odkup delov parcel št. 15/1 in 15/2 k. o. Lipa ter celotne
parcele št. 931/2, vse k. o. Lipa. Vlogi je priložil tudi skico z označenim delom parcel 15/1 in 15/2, ki
bi ju želel odkupiti.
Parceli št. 15/1 in 15/2 k. o. Lipa, sta v naravi del pobočja, zahodno od parcel št. 18 in 19 k. o. Lipa,
last Stojana Kavčiča. V neposredni bližini, preko javne poti, se nahaja površina in objekt krajevne
skupnosti, vendar sta parceli zaradi nagiba terena (višinska razlika med potjo in parcelama)
neuporabni za širitev površine za potrebe krajevne skupnosti (npr. parkirišče).
Planska opredelitev parcel je deloma obstoječe stavbno zemljišče, deloma zemljišče za centralne
dejavnosti.
Parcela št. 931/2 k. o. Lipa je v naravi del zaraščenega zemljišča med javno potjo in njivami, zaradi
pozidave v bližini je planska opredelitev parcele obstoječe stavbno zemljišče. Po velikosti in obliki ni
uporabna kot samostojna stavbna parcela. Stojan in Bruno Kavčič sta solastnika sosednjih parcel št.
931/1 in 931/3 k. o. Lipa.
V zvezi s prodajo delov parcel št. 15/1 in 15/2 k. o. Lipa je urbanistka menila, da jih je, upoštevajoč
sklep odbora z dne 10. 10. 2007, potrebno prodati na podlagi ustrezne delitve. Menila je, da bi bilo
smiselno predlog g. Kavčiča zaradi racionalnosti oziroma poenostavitve izmere nekoliko korigirati in

bodočo mejo med sosedi potegniti od JZ vogala parcele št. 15/2 do stične točke parcel št. 15/1, 19 in
1035 (pot) – glej skico!, kar pomeni, da bi g. Kavčič pridobil približno 265 m2 občinskih parcel.
Urbanistka se je strinjala tudi s prodajo parcele št. 931/2 k. o. Lipa, s tem, da bi se glede na lastniško
strukturo sosednjih parcel odkup ponudil tudi g. Brunu Kavčič.
Krajevna skupnost Temnica je bila mnenja, da se prodaja delov parcel št. 15/1 in 15/2 ter parcele št.
931/2 k. o. Lipa lahko izvede.
Po preučitvi spisne dokumentacije, mnenja pristojne krajevne skupnosti, strokovnega mnenja
urbanistke in predloga Odbora za okolje in prostor, je občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na 13.
redni seji, dne 02. 09. 2008 oblikoval sklep, kot je neveden v izreku.
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