
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 seji dne 21. 04. 2008 sprejel 
 

SKLEP 
o prodaji nepremičnin parc. št. 85/5 (park v izmeri 45 m2) in 265/1 (neplodno v izmeri 80 

m2) obe k. o. Bilje 
 

I. 
Klavdiju Miška, Bilje 169, 5292 Renče, se proda del parcele 85/5 k. o. Bilje, in sicer v 
pasu širine 1 m ob njegovi hiši, od tega naj 80 cm služi za prehod, 20 cm pa za podporni 
zid. Skupna površina prodanega dela znaša približno 13 m2. Stroške parcelacije in 
izgradnje zidu nosi Klavdij Miška.  
 

II. 
Preostali del parcele št. 85/5 k.o. Bilje v izmeri 32 m2 in celotna parcela št. 265/1 k. o. 
Bilje v izmeri 80 m2, se prodata Župniji Bilje, Bilje 88, 5292 Renče. 
 

III. 
Parceli se kupcema prodata po ceni 27,70 EUR/m2, ki je bila določena na podlagi uradne 
cenitve. Skupna vrednost prodanih parcel znaša 3.462,50 EUR. 
 

IV. 
Ta sklep velja takoj. 
 

O b r a z l o ž i t e v 
 

Župnija Bilje, Bilje 88, 5292 Renče, je z vlogo z dne 08. 05. 2007 Občino Miren-Kostanjevica 
zaprosila za podaritev / odkup nepremičnin parc. št. 85/5 in 265/1 obe k. o. Bilje. Po obnovi 
fasade bi želeli urediti tudi zemljišče okrog cerkve. 
Vlogo za odkup teh parcel je dne 26. 09. 2007 podal tudi Klavdijo Miška, Bilje 169, 5292 
Renče. V vlogi je navedel, da parceli mejita na njegovo hišo, z odkupom bi povečal svoje 
funkcionalno zemljišče, popravil temelje zidu, ki naj bi se rušil na njegovo parcelo ter 
izboljšal izolacijo hiše.  
Urbanistka je med ogledom ugotovila, da sta parceli v naravi del župnijskega dvorišča ob 
cerkvi v Biljah. Uporabljata se kot dvorišče oziroma urejena zelenica, za občinsko uporabo 
nimata uporabne vrednosti. Na zahodni strani parceli mejita na zemljišče g. Miške, katerega 
hiša sega prav do parcelne meje s sparcelo št. 85/5, na delu te parcele je urejen tudi betonski 
odvodni jarek. 
Urbanistka je menila, da bi bilo glede na stanje v naravi prav, da se del parcele št. 85/5 k. o. 
Bilje, v širini 1 m od parcelne meje oziroma zunanjega roba objekta, proda g. Miški.  
Na parcelni meji med dvoriščem g. Miške (p. št. 265/2 k. o. Bilje) in parcelo št. 265/1 k. o. 
Bilje stoji podporni zid, ki ločuje cerkveni plato od nižjega dvorišča. Ne glede na bojazen g. 
Miške, da župnija zidu ne bo popravila je urbanistka menila, da zid logično pripada 
preostalemu delu parcele št. 265/1 k. o. Bilje in da prodaja zahodnega dela te parcele g. Miški 
ni smiselna. 



Svet Krajevne skupnosti Bilje je podal pozitivno mnenje k prodaji obeh parcel s tem, da se g. 
Miški odobri le prodaja pasu v širini 1 m na parceli št. 85/5 k. o. Bilje, ob fasadi njegove hiše.   
Na podlagi spisne dokumentacije, mnenja pristojne krajevne skupnosti, strokovnega mnenja 
urbanistke ter predloga Odbora za okolje in prostor občinskega sveta Občine Miren-
Kostanjevica, je občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na seji, dne 21. 04. 2008 sprejel 
sklep kot je naveden v izreku 
 
Datum: 21. 04. 2008                                                                                   
Št. 478-01-0004, 0044/2007                                       OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA 
 
                                                                                                         ŽUPAN 
                                                                                              Zlatko-Martin Marušič 


