
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 21. redni seji dne 30. 03. 2009 sprejel                                   
 
 
 

SKLEP 
 

I. 
Zvonku Tomažinčič, Lokvica 14, 5291 Miren, se nepremičnina s parc. št. 1/177 k. o. Opatje selo 
(njiva, 110 m2), proda. 
 

II. 
Nepremičnina se proda po ceni 24,09 EUR/m2, ki jo je določil pooblaščeni cenilec. Celotna 
kupnina znaša 2.650,00 EUR. 
 

III. 
Ta sklep velja takoj. 
 
 

O b r a z l o ž i t e v 
 
Zvonko Tomažinčič, Lokvica 14, 5291 Miren, je dne 23. 05. 2008, na Občino Miren-Kostanjevica 
naslovil vlogo za odkup nepremičnine s parc. št. 1/177 k. o. Opatje selo, saj bi rad povečal 
funkcionalno zemljišče k svoji parceli št. 1/175 k. o. Opatje selo, na kateri namerava graditi hišo. 
Urbanistka je po ogledu terena in na podlagi razpoložljivih podatkov ugotovila, da je parcela v naravi 
obzidana opuščena njiva ob javni poti v jugovzhodnem delu naselja Lokvica. Južni rob parcele meji s 
parcelo št. 1/175 k.o. Opatje selo, ki je last interesenta za odkup. Mnenja je bila, da je prodaja parcele 
smiselna, ker je le-ta za občino neuporabna, prosilec pa bi si povečal funkcionalno zemljišče. 
Pristojna krajevna skupnost se je s prodajo parcele prav tako strinjala. 
Odbor za okolje in prostor je na 5. redni seji, dne 16. 11. 2008, po preučitvi mnenja urbanistke in 
mnenja krajevne skupnosti zavzel stališče, da je prodaja smiselna. 
Glede na 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. 478-01-0015/2008                                                                    
 
           ŽUPAN 
           Zlatko-Martin Marušič 
 
 
 
 
 
Sklep prejme: 

- Zvonko Tomažinčič, Lokvica 14, 5291 Miren 
- Arhiv, tu 

  
 


