
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 obč. sveta dne 17. 03. 1999, je občinski svet Občine 
Miren-Kostanjevica na 20. redni seji dne 25. 02. 2009 sprejel 
 

SKLEP 
 

I. 
Jasni Jerončič in Samu Lutmanu, Trubarjeva 18, 5000 Nova Gorica, se nepremičnina s parc. št. 
251/13 k. o. Bilje (njiva, v izmeri 178 m2), proda. 
 

II. 
Nepremičnina se proda po ceni 27,19 EUR/m2, ki jo je določil pooblaščeni cenilec. Vrednost 
celotne nepremičnine znaša 4.840,00 EUR. 
 

III. 
Ta sklep velja takoj. 
 
 

O b r a z l o ž i t e v 
 
Samo Lutman in Jasna Jerončič, Trubarjeva 18, 5000 Nova Gorica, sta z vlogo dne 17. 05. 2007 
Občino Miren-Kostanjevica zaprosila za nakup zemljišča s parc. št. 251/5 k.o. Bilje (sedaj št. 251/13 
k. o. Bilje), ker bi rada povečala funkcionalno zemljišče svoje hiše, ki stoji na parceli št. 83/13 k. o. 
Bilje. 
Urbanistka je ugotovila, da je parcela št. 251/13 k.o. Bilje, po planski namenski rabi opredeljena kot 
stavbno zemljišče. V naravi je delno vrt delno travnata površina, vzhodno od stanovanjske hiše, 
stoječe na parc. št. 83/13 k.o. Bilje, ki je last interesentov za odkup. Parcela je dostopna skozi hišo, ki 
je ena od hiš v nizu zaselka Pristava v Biljah, vse hiše v nizu pa na vzhodni strani mejijo na lastne 
vrtove. Glede na navedeno, je bila urbanistka mnenja, da je prodaja nepremičnine možna. 
Krajevna skupnost Bilje je podala pozitivno mnenje glede prodaje zemljišča interesentoma, s tem, da 
bi bilo potrebno predvideti dostop do parcele št. 251/14, ki je last Sklada KZG RS. 
Odbor za okolje in prostor je na podlagi obravnave mnenj urbanistke in krajevne skupnosti zavzel 
stališče, da je prodaja smiselna.. 
Glede na navedeno, je občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na 20. redni seji dne 25. 02. 2009 
sprejel sklep, kot je navedeno izreku. 
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