
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 17. 03. 1999, je občinski svet Občine Miren-
Kostanjevica na 21. redni seji, dne 30. 03. 2009, sprejel: 
 

SKLEP 
 

I. 
Občinski parceli št. 656/11 k. o. Miren (v izmeri 27 m2) in št. 656/8 k.o. Miren (v izmeri 104 m2) 
se zamenjata za parcelo št. 482/5 k.o. Miren (v izmeri 63 m2), ki je last Stanislava Marušiča, 
Miren 263, 5291 Miren.  
 

II. 
Skupna vrednost parcel št. 656/11 in 656/8 k.o. Miren znaša  1.558,49 EUR (22,67 oziroma 9,10 
EUR/m2), vrednost parcele št. 482/5 k.o. Miren pa 1.428,21 EUR (22,67 EUR/m2). Razlika v 
vrednosti zamenjanih parcel znaša 130,20 EUR v korist g. Marušiča, zato jo mora ta doplačati. 
 

III. 
Ta sklep velja takoj.  
 
 

O b r a z l o ž i t e v 
 

Stanislav Marušič, Miren 263, 5291 Miren, je dne 10. 03. 2004 na Občino Miren-Kostanjevica 
naslovil vlogo za odkup parcele št. 656/11 k.o. Miren. 
Urbanistka je bila mnenja, da je namesto prodaje parcele smiselno izvesti menjavo, tako se bi se g. 
Marušiču ponudilo celotni parceli št. 656/11 in 656/8 obe k.o. Miren, za njegovo parcelo št. 482/5 k.o. 
Miren, s tem, da bi g. Marušič doplačal razliko v vrednosti parcel, zaradi pridobitve večje skupne 
površine. Krajevna skupnost Miren se je prav tako strinjala z menjavo parcel. 
Odbor za okolje in prostor je zadevo obravnaval na 6. seji dne 23. 02. 2009 ter oblikoval predlog za 
občinski svet, po katerem naj ta sprejme sklep o menjavi parcel. 
Po preučitvi spisne dokumentacije, mnenja pristojne krajevne skupnosti, strokovnega mnenja 
urbanistke ter predloga Odbor za okolje in prostor občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, je 
občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na 21. redni seji, dne 30. 03. 2009, sprejel sklep kot je 
naveden v izreku. 
 
 
Datum:  30. 03. 2009                                                                                 
Št. 478-0047/2007 
                                                                                                              
                                                                                                                              ŽUPAN 
                                Zlatko-Martin Marušič 
 
 
 
 
 
 
Sklep prejme: 

- Stanislav Marušič, Miren 263, 5291 Miren 
- Arhiv, tu 

                                                                                   


