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Na podlagi 17. in 107 člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Ur. l. RS, št. 112/07) in 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 svoji 27. redni seji, dne 
26.11.2009 sprejel naslednji 
 

SKLEP 
I. 

Nepremičnina s parc. št. 252/1 k.o. Bilje se ne proda niti Egonu Dolencu, Prvačina 
223/a, 5297 Prvačina niti Ireni Rožič, Bilje 181, 5292 Renče. 
 

Obrazložitev 
Egon Dolenc, Prvačina 223/a, 5297 Prvačina, je dne 19. 02. 2009 na Občino Miren-Kostanjevica 
naslovil vlogo za odkup nepremičnine s parc. št. 252/1 k.o. Bilje. Parcelo oziroma njen del bi odkupil 
zaradi želje po povečanju gospodarskega objekta, stoječega na parceli št. 170/2 k.o. Bilje. 
Dne 29. 04. 2009 je občina, s strani odvetnice Helene Devetak iz Nove Gorice, prejela prošnjo za 
priznanje lastninske pravice na navedeni parceli, v korist Irene Rožič, Bilje 181, 5292 Renče. Prošnjo 
je utemeljila s tem, da ga. Rožič in njeni predniki navedeno parcelo uporabljajo že od leta 1957 misleč, 
da je ta njihova last. Občinska uprava je odvetnici odgovorila, da lastninske pravice ge. Rožič ne more 
kar tako priznati, zato jo je zaprosila za predložitev morebitnih listin, ki bi dokazovale, da so njeni 
predniki parcelo dobili v last oziroma razpolaganje. Občinska uprava listin ni prejela, smo pa odvetnici 
odgovorili, da bo vloga ge. Rožič, glede na občutljivost zadeve, obravnavana vzporedno in 
enakopravno z vlogo g. Dolenca. 
 
Urbanistka je na podlagi razpoložljive dokumentacije in ogleda na terenu ugotovila, da je 
nepremičnina s parc. št. 252/1 k.o. Bilje v naravi ograjen vrt z dostopom s severne strani v zaselku 
Pristava v Biljah. Parcela je po namenski rabi opredeljena kot obstoječe stavbno zemljišče. Na 
vzhodni strani meji na dostopno cesto, ki pa ni javno dobro, pač pa je v solasti fizičnih oseb. Občina 
ima v svojih aktih opredeljeno pot preko parcel št. 83/11.S in 254/3 k.o. Bilje, obe mejita na 
obravnavano parcelo in sta v zasebni lasti. 
Urbanistka je nadalje zapisala, da je naloga občine, da zagotovi dostopnost stavbnih zemljišč in 
dostopne poti tudi vzdržuje, zato bi se morala truditi v smeri, da parceli št. 83/11.S (solastništvo več 
fizičnih oseb) in 254/3 (lastnika Orel in Rusjan) postaneta občinska last in posledično javno dobro. 
Eden od argumentov pri pogovorih z lastniki zemljišč je tudi menjava za zemljišče ali del zemljišča 
parcele št. 252/1 k.o. Bilje. Zato menim, da prodaja te parcele bodisi g Dolencu in ge. Rožič ni 
smiselna. Predlagam, da se parcelo do morebitnega dogovora o zamenjavi za parcele, ki sedaj 
opravljajo funkcijo javnih poti, da v kratkoročni najem obema interesentoma pod pogojem, da na 
parceli ne postavljata objektov. 
 
Krajevna skupnost je zadevo obravnavala na 30. redni seji, dne 09. 07. 2009 in sprejela naslednje 
stališče: 

1. parcela naj ostane v lasti občine za javne potrebe ali 
2. če bi se parcela vseeno prodala, naj v občinski lasti ostane trikotnik, ki nastane, če povežemo 

severovzhodni in jugovzhodni vogal parcele št. 252/1 k.o. Bilje. 
 
Odbor za okolje in prostor je zadevo obravnaval na svoji 11. redni seji, dne 10. 11. 2009, in zavzel 
stališče, da se nepremičnine ne proda, lahko pa se jo ponudi interesentoma v najem. 
 
Glede na to, da o oddaji občinskih nepremičnin v najem odloča župan, je občinski svet na 27. redni 
seji, dne 26.11.2009 odločal samo predlogu odbora, ki se nanaša na (ne)prodajo in sprejel sklep, kot 
je navedeno v izreku. 
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