
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 14. seji dne 02. 09. 2008 sprejel 
 
 

SKLEP 
o oddaji zemljišča parc. št. 2039 k. o. Opatje selo v najem 

 
I. 

Antonu Ferenac, Opatje selo 80, 5291 Miren, se zemljišče s parc. št. 2039 k. o. Opatje 
selo, ne odda v najem. 
 

II. 
Ta sklep velja takoj. 

 
O b r a z l o ž i t e v 

 
Občina Miren-Kostanjevica je dne 07. 12. 2007 prejela vlogo Antona Ferenaca, Opatje selo 
80, 5291 Miren, s katero jo je ta zaprosil za možnost zakupa zemljišča s parc. št. 2039 k.o. 
Opatje selo, na katerem bi pasel drobnico. 
Urbanistka je po ogledu terena in preučitvi razpoložljive dokumentacije ugotovila, da je 
zemljišče v naravi njiva, ki se nahaja ob jugovzhodnem robu naselja Opatje selo, po namenski 
rabi pa je opredeljeno kot kmetijsko zemljišče, ki se zarašča z gozdnim drevjem, leži pa ob 
robu območja zazidljivosti. Urbanistka je menila, da ni ovir za oddaja parcele v najem.  
Pristojna krajevna skupnost se po drugi strani z oddajo predmetnega zemljišča v najem ni 
strinjala in kot razloge navedla: parcela nima urejene dostopne poti, parcela je premajhna za 
gojenje drobnice (500 m2) in se nahaja preblizu stanovanjskih hiš. 
Po preučitvi spisne dokumentacije, mnenja pristojne krajevne skupnosti, strokovnega mnenja 
urbanistke in predloga Odbora za okolje in prostor, je občinski svet Občine Miren-
Kostanjevica na seji dne 02. 09. 2008 sprejel sklep, kot je naveden v izreku. 
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Sklep prejmejo: 

- Anton Ferenac, Opatje selo 80, 5291 Miren, 
- Arhiv, tu. 

                                                                                   


