
 
Številka: 0112-0002/2012-2 
Datum: 12.7.2012 
 
ODBOR ZA OKOLJE IN PROSTOR 
      
 
OBČINSKEMU SVETU   
OBČINE MIREN KOSTANJEVICA 
 
 

P O R O Č I L O 
 
Odbor za okolje in prostor je na 9. redni seji, ki je bila dne 12.7.2012 ob 17.00 uri obravnaval 
gradivo za 18. sejo Občinskega sveta Občine Miren Kostanjevica in ob obravnavi točke: 
 
1. Predlog dopolnitve Načrta za ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Miren 
Kostanjevice za leti 2011 in 2012 sprejel naslednji: 
 
SKLEP  ŠT. 1: 
Obenem odbor predlaga občinskemu svetu, da zadolži župana, da pri parceli št. 457-1 
k.o. Bilje s kupcem poskuša doseči, da se mu proda cela parcela oziroma večji del, kot 
to želi kupec. Obenem odbor predlaga, da se v kupno pogodbo doda varovalka, da se 
kupca zaveže, da ne bo oviral občine pri morebitni gradnji.  
 
Občina naj prav tako z vsemi uporabniki vzdolž parc št. 26/2 sklene najemno pogodbo.  
 

V predlogu načrta se pri parceli št. 451/1 k.o. Bilje v stolpcu »Velikost« doda: do 
parcele parcele št. 457/1k.o. Bilje (pašnik, celota 1290m2), v tabeli “Orientacijska 
vrednost nepremičnine” se doda vrednost za m2. 
 

Za
p.  
št. 

Identifikacijska 
oznaka 
nepremičnine 

Velikost Metoda 
razpolaganja  

Orientacijska 
vrednost 
nepremičnine 

Ekonomska 
utemeljenost oddaje v 
najem  

1. parcela št. 457/1k.o. 
Bilje (pašnik, celota 
1290m

2
)  

Do  velikosti 
cele (pašnik, 
celota 
1290m

2) v 

velikosti 278,20 m2
 

Neposredna 
prodajna 
pogodba 

8100,00 EUR 
 
Določitev cene 
30 EUR/m2  

Občina prejela prošnjo za 
odkup dela parcele  

 

Odbor za okolje in prostor predlaga Občinskemu svetu Občine Miren Kostanjevica, da 
sprejme predlog dopolnitve Načrta za ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Miren 
Kostanjevice za leti 2011 in 2012 . 
 
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi   ZA    in    0 glasovi   PROTI    od 5 navzočih članov  

 
 
2. Razno – Ureditev parkirišča pri stanovanjskem bloku v Mirnu 121 sprejel naslednji: 
 
SKLEP ŠT. 2: 



Odbor za okolje in prostor predlaga Občinskemu svetu Občine Miren Kostanjevica, da   
zadolži župana, da izvede vse potrebno za ureditev parkirišča pri stanovanjskem bloku 
v Mirnu 121.  
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi   ZA    in   0 glasovi   PROTI   od 5 navzočih članov  

 
 
Zapisala: 
Ana Prosen                                       

Fabjan Vičič, l.r. 
Predsednik 


