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OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA       
Občinski svet           
           PREDLOG  
 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno 
prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 
14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US) in 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica 
(Uradni list RS, št. 2/16 – UPB, 62/16) je Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na 
svoji 28. redni seji dne 21. 06. 2017 sprejel 
 
 

 SKLEP 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o višini najemnin 

za uporabo zemljišč in prostorov v lasti ali upravljanju Občine Miren-Kostanjevica 
 

1. člen 

Sklep o višini najemnin za uporabo zemljišč in prostorov v lasti ali upravljanju Občine 
Miren-Kostanjevica (Ur. l. RS, št. 6/2017) se dopolni tako, da se: 

v 1. členu preglednica dopolni tako, da se za zadnjo alinejo doda nova alineja, ki se 
glasi: 

« 

poslovni prostori v objektu Miren 5C 220,00 €/mesec 

» 
v 3. členu preglednica dopolni tako, da se za zadnjo alinejo doda nova alineja, ki se 
glasi: 

» 

oljčnik 1,50 € 

             » 
V 4. členu se doda točka V., ki se glasi: 
V. Najem prostorov v stavbi Pomnika braniteljem slovenske zemlje Cerje (razen 
gostinskega lokala navedenega v 1. členu tega sklepa): 
 
"Višino najemnine oz. uporabnine za uporabo prostorov v stavbi Pomnika braniteljem 
slovenske zemlje Cerje (razen gostinskega lokala navedenega v 1. členu tega sklepa) 
bo določil župan s svojim aktom." 
 

2. člen 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
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O B R A Z L O Ž I T E V: 
 
 
 
1. PRAVNI TEMELJ ZA SPREJEM SKLEPA  
Pravni temelji za sprejem sklepa so:  

- 29.člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno 
prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - 
ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US),   

- 17. člen Statuta Občine Miren Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – UPB, 62/16) 
 
 
2. OCENA STANJA, RAZLOGI IN CILJI, ZARADI KATERIH JE SKLEP POTREBEN   
 
S Sklepom o spremembah in dopolnitvah Sklepa o višini najemnin za uporabo zemljišč 
in prostorov v lasti ali upravljanju Občine Miren-Kostanjevica (Ur. l. RS, št. 6/2017) se 
določa višina najemnine za uporabo občinskega zemljišča za namen ureditve oljčnikov, 
višina najemnine za uporabo poslovnih prostorov v objektu Miren 5C in akt, s katerim se 
bo določila najemnina za uporabo prostorov v stavbi Pomnika braniteljem slovenske 
zemlje Cerje. 
 
S 01. 07. 2017 Občina Miren-Kostanjevica načrtuje zaprtje TIC-a Miren. Poslovne 
prostore TIC-a, ki se nahajajo v objektu Miren 5C bo občina oddala v najem. 
Za določitev vrednosti tržne najemnine za navedene prostore je bila septembra 2016 
pridobljena cenitev sodnega izvedenca in cenilca Franca Pintarja iz Nove Gorice, ki je 
vrednost mesečne najemnine ocenil na 166,00 € neto. Izhodiščna najemnina je bila 
zaokrožena na 180,00 € neto/mesec, oz. 220,00 €/mesec z vključenim DDV-jem. Tako 
določena najemnina je primerljiva najemninam, ki se zaračunavajo za podobne prostore 
v drugih občinah. 
 
Občina Miren-Kostanjevica prejema vloge za najem občinskih zemljišč za potrebe 
ureditve oljčnih nasadov, veljavni sklep o višini najemnin pa najemnine za zemljišča, ki 
se oddajajo za namen ureditve oljčnikov, ne določa, zato ga je potrebno ustrezno 
dopolniti. Določena je bila cena, ki jo dosedanji sklep določa za najem zemljišč za 
namen ureditve vinogradov, t.j. 1,50 €/100m2/leto, saj gre tudi v primeru ureditve 
oljčnikov za trajno kulturo.   
 

 
 
3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC ZA OBČINSKI PRORAČUN IN DRUGA JAVNA 
FINANČNA SREDSTVA 
Občina letno prejme približno 9.000,00 € iz naslova najemnin za uporabo občinskih 
zemljišč in poslovnih prostorov. Po uveljavitvi tega sklepa predvidevamo, da se bo ta 
prihodek povečal vsaj za 2.640,00 €/letno, t. j. za najemnino, ki bo na leto obračunana za 
prostore v objektu Miren 5C.  
 
 
4. DRUGE POSLEDICE, KI JIH BO IMEL SPREJEM SKEPA 
Sprejem sklepa ne bo imel nobenih drugih posledic. 
 


