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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 -----redni seji dne -- sprejel 
 

SKLEP 
o prodaji dela nepremičnine parc. št. 1847/1 k. o. Opatje selo (neplodno v izmeri 690 m2) 

 
I. 

Bojanu Ferfolja, Opatje selo 7/b, 5291 Miren, se proda del parcele št. 1847/1 k. o. Opatje selo, in 
sicer v pasu širine 3 metrov vzdolž kamnitega zidu, kar v skupni površini znese približno 68 m2. 
 

II. 
Del parcele se proda po ceni, ki jo je določil pooblaščeni cenilec in znaša 28,33 EUR/m2. 
Skupna vrednost dela parcele znaša približno 1.926,44 EUR in bo natančneje določena po 
izvedbi parcelacije. 
 

III. 
Ta sklep velja takoj. 

 
O b r a z l o ž i t e v 

 
Bojan Ferfolja, Opatje selo 7/b, 5291 Opatje selo, je dne 24. 06. 2005 na Občino Miren-Kostanjevica 
naslovil vlogo za odkup dela nepremičnine parc. št. 1847/1  k. o. Opatje selo. 
Urbanistka je ugotovila, da je parcela št. 1847/1 k. o. Opatje selo (neplodno v izmeri 690 m2) v naravi 
pretežno tlakovana površina v samem centru Opatjega sela. Po namenski rabi je opredeljena kot 
obstoječe stavbno zemljišče. Trenutno se uporablja kot prometna površina, ponekod so postavljeni 
zabojniki za odpadke, osrednji del je opremljen s klopmi, ob robu so drevesa. Iz tlakovanja je 
razvidno, da je osrednji in severni del služil za druženje (plesišče?). Urbanistka ocenjuje, da ima 
parcela dobre možnosti, da z doureditvijo postane skupni prostor vseh prebivalcev Opatjega sela, če 
seveda za to obstajajo interesi. Ena od prednosti te površine je umaknjenost od glavne ceste in 
neobremenjenost s prometom. Parcela št. 1840 k. o. Opatje selo, kjer stoji hiša, v 1. nadstropju katere 
si g. Ferfolja želi urediti stanovanje, meri 978 m2, teren na parceli se spušča proti severu, zato je 1. 
nadstropje resnično vezano na zgornji del parcele, ki meji na parcelo občine. Hiša ima urejen dovoz z 
dvoriščem na SV delu parcele. Med hišo in občinsko parcelo je urejen 8-10 metrov širok pas zelenice, 
v sklopu katere je ureditev manjšega dvorišča možna. Urbanistka meni, da je njen predlog ureditve 
parcele, ki obsega otroško igrišče, prostor za parkiranje 4 vozil in prestavitev ekološkega otoka proti 
državni cesti mogoče uresničiti, tudi z odtegnitvijo dela parcele v pasu širokem 3 m. 
Pristojna krajevna skupnost se, ob upoštevanju idejne zasnove ureditve otroškega igrišča na 
preostalem delu parcele, strinja s prodajo manjšega dela parcele, in sicer 3-metrskega pasu vzdolž 
fasade hiše g. Ferfolje. 
Na podlagi spisne dokumentacije, mnenja pristojne krajevne skupnosti, strokovnega mnenja 
urbanistke in predloga Odbora za okolje in prostor občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, je 
občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na  16. redni seji, dne 27. 10. 2008, sprejel sklep kot je 
naveden v izreku. 
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