
OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA 
Občinski svet          PREDLOG
      
Na podlagi 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 
zemljišč v lasti Občine Miren-Kostanjevica, sprejetimi na seji občinskega sveta dne 17. 03. 1999, je 
občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na 5. redni seji dne 13. 04. 2011 sprejel naslednji  
 

SKLEP 
 

I. 
Ines Vodopivec Podgornik, Hafnerjeva ul. 6, 1210 Ljubljana – Šentvid, se del nepremičnine s 
parc. št. 653/1 k.o. Miren, ne proda. 
 

II. 
Ta sklep velja takoj. 
 
 

OBRAZLOŽITEV 
 
Ines Vodopivec Podgornik, Hafnerjeva ul. 6, 1210 Ljubljana – Šentvid, je dne 13. 08. 2009 na 
Občino Miren-Kostanjevica podala vlogo za odkup tistega dela nepremičnine s parc. s št. 653/1 
k.o. Miren, na katerem raste lipa. 
 
Urbanistka je po ogledu terena in preučitvi razpoložljive dokumentacije ugotovila, da nepremičnina 
v naravi predstavlja enosmerno javno pot v Mirnu, del, ki bi ga rada odkupila interesentka pa 
predstavlja del ob zaključku niza med dvema krakoma javne poti. Urbanistka meni, da prodaja ni 
primerna. Del nepremičnine, ki ga želi interesentka odkupiti omogoča priključne radije ob zavijanju 
iz ene poti na drugo, javne površine v tem delu naselja niso predimenzionirane, poleg tega so 
trenutno še neurejene. Nepremičnina bo tudi prekopana zaradi gradnje kanalizacije. 
 
Krajevna skupnost Miren je na seji dne 08. 09. 2009 obravnavala prošnjo občinske uprave za 
podajo mnenja glede prodaje dela nepremičnine s parc. št. 653/1 k.o. Miren in do prodaje zavzela 
negativno stališče. 
 
Na podlagi preučitve prošnje za prodajo, strokovnega mnenja urbanistke in mnenja Krajevne 
skupnosti Miren, je odbor za okolje in prostor na svoji 2. redni seji, dne 24. 03. 2011 sprejel sklep, 
da se občinskemu svetu predlaga sprejem odločitve o zavrnitvi prodaje dela nepremičnine 
interesentki za odkup. 
 
Glede na navedeno predlagamo, da občinski svet sprejme sklep, kot je navedeno v izreku. 
 
 
Datum: 13. 04. 2011 
Številka: 478-01-0010/2009-5 
          ŽUPAN 
         Zlatko-Martin Marušič 
                

 

 


