
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 in postopkom obravnave vlog za nakup občinskih zemljišč, 
sprejetih na seji obč. sveta 17. 03. 1999, je občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na 21. seji, dne 
30. 03. 2009, sprejel: 
 
 

SKLEP 
 

I. 
Nepremičnina s parc. št. 1914/229 k.o. Kostanjevica na Krasu (gozd, 899 m2), ki je last Občine 
Miren-Kostanjevica, se zamenja za nepremičnino s parc. št. 2212/169 k.o. Kostanjevica na 
Krasu (gozd, 827 m2), ki je last Darka Frančeškina, Opatje selo 25/a, 5291 Miren.  
 

II. 
Vrednost parcele št. 1914/229 k.o. Kostanjevica na Krasu znaša 226,50 EUR (0,25 EUR/m2), 
vrednost parc. št. 2212/169 k.o. Kostanjevica na Krasu pa 208,40 EUR (0,25 EUR/m2). 
 

III. 
Ta sklep velja takoj. 
 

 
O b r a z l o ž i t e v 

 
Darko Frančeškin, Opatje selo 25/a, 5291 Miren, je dne 21. 05. 2008 na Občino Miren-Kostanjevica 
naslovil vlogo za menjavo občinske parcele št. 1914/229 k. o. Kostanjevica na Krasu za njegovo 
parcelo št. 2212/169 k. o. Kostanjevica na Krasu. 
Vlogo je na 4. redni seji, dne 18. 09. 2008, obravnaval Odbor za okolje in prostor. Ta je na podlagi 
preučitve strokovnega mnenja urbanistke in mnenja pristojne krajevne skupnosti zavzel stališče, da je 
menjava smiselna, s tem da se prej preveri možnost dostopa preko parc. št. 1914/229 k.o. Kostanjevica 
na Krasu do sosednjih parcel. Ogled sta opravila predlagatelj menjave in svetnik občinskega sveta 
Darjo Spačal ter ugotovila, da bil dostop do ostalih parcel, ne glede na menjavo, možen. 
Glede na vse navedeno, je občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na 21. redni seji, dne 30. 03. 2009 
sprejel sklep, kot je navedeno v izreku. 
 
 
Datum: 30. 03. 2009                                                                                      
Št. 478-0060/2007 

    ŽUPAN 
                                                                                                             Zlatko-Martin Marušič 
 
 
 
 
 
 
 
Sklep prejme: 

- Darko Frančeškin, Opatje selo 25/a, 5291 Miren, 
- Arhiv, tu. 


