
OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA      
Občinski svet         PREDLOG 
 
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, ki so v lasti Občine Miren-Kostanjevica, sprejetimi dne 17. 03. 1999 na seji občinskega sveta 
Občine Miren-Kostanjevica, je občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na 33. redni seji, dne 
01.07.2010, sprejel:          
        
 

S K L E P 
 

I. 
Občina Miren-Kostanjevica delno zamenja (91 m2), delno proda (79 m2) zahodni del občinske 
parcele št. 15/18 k. o. Miren predlagateljici Marjeti Pertot, stanujoči Assessorssgatean 18/E, 
Stockholm, Švedska, lastnici stanovanjske hiše Miren 3, na parceli št. 32/4 k. o. Miren. 
 
91 m2 parcele št. 15/18 k. o. Miren se ji zamenja za občini odstopljene dele njenih parcel št. 31/1, 
32/1, 32/4, 33/4 in 34/1 vse k. o. Miren, v skupni izmeri 91 m2. 
 

II. 
Vrednost dela parcele št. 15/18 k.o. Miren, znaša približno 5.460,00 € in je bila določena na 
podlagi uradne cenitve. Upoštevajoč vrednost delov parcel, ki jih je Marjeta Pertot odstopila 
občini v višini 2.920,00 €, je slednja občini tako dolžna doplačati znesek v višini 2.540,00 €. 
Natančne vrednosti bodo znane po opravljeni geodetski izmeri dela parcele št. 15/18 k.o. Miren. 
V ceno ni vštet DDV v višini 20 %. 
 

III. 
Ta sklep velja takoj. 
 

 
O b r a z l o ž i t e v  

 
Predlagateljici Marjeti Pertot, Assessorssgatean 18/E, Stockholm, Švedska, lastnici stanovanjske hiše 
Miren 3, na parceli št. 32/4 k. o. Miren, je bivša Občina Nova Gorica za potrebe širitve javnega dobra-
ceste, v letu 1991 vzela dele parcel št. 31/1, 32/1, 32/4, 33/4, 34/1 in 897 vse k. o. Miren v skupni 
izmeri 91 m2, ki so bili na podlagi Odločbe Geodetske uprave Nova Gorica Št. 5/92-7/90-3-36/7-91 z 
dne 16. 05. 1991, pripojeni k javnemu dobremu-cesti. Na podlagi predloga za zamenjavo in prošnje za 
odkup parcele št. 15/18 k. o. Miren, ki jo je na bivšo občino naslovila ga. Pertot, je Sekretariat za 
komunalno, cestno in stanovanjsko gospodarstvo Občine Nova Gorica dne 15. 11. 1994 oblikoval 
predlog sklepa, da se ge. Pertot zamenja in proda zahodni del občinske parcele št. 15/18 k. o. Miren v 
izmeri 170 m2 in sicer v zameno za odstopljena zemljišča se zamenja 91 m2 parcele, 79 m2 parcele pa 
se ji proda. Za tem se je reševanje zadeve zaustavilo zaradi reorganizacije lokalne samouprave in 
nastanka nove Občine Miren-Kostanjevica. 
Glede na nahajališče predmetnih zemljišč je reševanje zadeve prevzela Občina Miren-Kostanjevica, na 
katero pa je predlagateljica naslovila novo prošnjo za zamenjavo odstopljenih delov njenih parcel, 
tokrat za del javnega dobra-parc. št. 650/2 k. o. Miren ter odkup parcele št. 15/18 k. o. Miren. Glede 
predlagane menjave in odkupa je občina pridobila tudi mnenje Krajevne skupnosti Miren in strokovno 
mnenje urbanistke. 
Parcela št. 15/18 k. o. Miren, pašnik, v izmeri 754 m2 se nahaja v neposredni bližini predlagateljičine 
stanovanjske hiše Miren 3. V naravi je ozka ravnina med javno potjo in brežino opuščene gramoznice 
»Primorje d.d.« v Mirnu, v kateri se ureja obrtna cona. 
Planska opredelitev je temu ustrezna, območje sanacije, ki je po sanaciji namenjeno proizvodni, obrtni 
in servisni dejavnosti. Trenutno občina vodi postopek sprememb in dopolnitev prostorskega akta za 



urejanje gramoznice, bistvena sprememba se nanaša na vzhodni del parcele št. 15/18 k. o. Miren, na 
katerem spremembe omogočajo izrabo brežin s funkcionalno navezavo v smeri proti državni cesti. 
Odbor za okolje in prostor je zadevo obravnaval na 11. seji, dne 10. 11. 2009. Odbor se je strinjal z 
oceno urbanistke, da za ureditev dejavnosti v gramoznici zahodni del parcele št. 15/18 k. o. Miren ni 
potreben in da je glede na dogovor predlagateljice z Občino Nova Gorica prav, da se ji deloma 
zamenja (za bivši občini že odstopljena zemljišča), deloma pa odproda zahodni del parcele št. 15/18 k. 
o. Miren v izmeri 170 m2. 
 
Glede na vse navedeno je občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na 33. redni seji dne sprejel sklep, 
kot je navedeno v izreku. 
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