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ZADEVA:                                           Predlog za obravnavo na 23. redni seji Občinskega sveta  
                                                          Občine Miren Kostanjevica  
 
PRIPRAVIL:                                      Občinska uprava Občine Miren Kostanjevica 
 
 
NASLOV:                                          Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim 

premoženjem Občine Miren-Kostanjevica za leto 2016  
                                              
PREDLOG SKLEPA: 
 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme predlog sprememb in dopolnitev Načrta 
ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Miren-Kostanjevica za leto 2016. 
 
 
 
 
          ŽUPAN 
              Mauricij Humar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA 
Občinski svet         PREDLOG 
 
 
Na podlagi 4. odst. 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14, 90/14 - ZDU-1l, 14/15 – ZUUJFO in 
76/15) in 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Ur. l. RS, št. 2/16-UPB, 62/16), je Občinski 
svet Občine Miren-Kostanjevica na svoji 23. redni seji dne 14. 12. 2016 sprejel naslednje 

 
 
 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA 
 Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA ZA LETO 2016 

 
V Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja se dodata naslednji nepremičnini: 
 

 OPATJE SELO     

1. 
parc. št. 1/385 k. 
o. Opatje selo   550 m2 

 
 

 
 
 
 
zemljišče   3.060,00 

Občina parcelo 
potrebuje za 
ureditev 
počivališča ob cesti 
Opatje selo-
Kostanjevica na 
Krasu 

2. 
parc. št. 2278/4     
k. o. Opatje selo 

164 m2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zemljišče 

 
1.020,00 
(doplačilo) 

Vloga za menjavo. 
Parcele št. 1950/1- 
stavbno zemljišče, 
11 m2, 1/184 in 
2572/0 – kmetijski 
zemljišči, 4.668 m2 
vse k. o. Opatje 
selo se zamenjajo 
za parc. št. 2278/4 
k. o. Opatje selo, ki 
jo občina potrebuje 
za razširitev javne 
poti 

 
Iz Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja pa se črtajo naslednje nepremičnine: 
 

 BILJE     

1. del parc. št. 485/1 

del parc. št. 
485/20 

del parc. št. 485/5 

vse k. o. Bilje 

  332 m2 zemljišče   6.640,00 Po delih parcel 
poteka javna pot 

2. parc. št. 662/2    k. 
o. Bilje 

    62 m2 zemljišče    

   1.240,00 

Parcela je del 
javne poti 

3. parc. št. 399/25  k.    30 m2 zemljišče      Občina parcelo 



o. Bilje  

 

 

      450,00 

potrebuje za 
črpališče za 
fekalno 
kanalizacijo 

 OPATJE SELO     

4.. 

parc. št. 1942/0, 
1953/0, 1954/0, 
1940/3 in 1/80 vse 
k. o. Opatje selo 5.507 m2 

 
 

 
 
 
 
 
 

zemljišče  25.000,00 

Nepremičnine v 
naravi predstavljajo 
prireditveni prostor 
v Opatjem selu. 
Občina je 
solastnica 
nepremičnin do 2/3, 
odkupiti namerava 
še 1/3 

 
 
V Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem  se dodajo naslednje nepremičnine: 
 

  
 

 
BILJE 

  
 

 

1. parc. št. 
370/23 

Bilje 

19 m2 

    1.000,00 Neposredna 
pogodba 

Interesent za 
odkup je Elektro 
Primorska d.d., 
na nepremičnini 
je trafopostaja 

   
MIREN 

  
 

 

2. idealni delež 
112/187 na 
parc. št. 
623/9 k. o. 
Miren 

Miren 
257 m2 

 Neposredna 
pogodba 

Občina je 
solastnica 
nepremičnin 
parc. št. 623/8 in 
623/9 obe k. o. 
Miren do 
112/187, z 
menjalno in 
delilno pogodbo 
bo odtujila svoj 
delež, ki 
predstavlja 257 
m2 na parc. št. 
623/9 k. o. Miren 
(v skupni izmeri 
430 m2) v 
zameno za 
parcelo št. 
623/10 v izmeri 
130 m2 in 
preostali idealni 
delež (do 



75/187), ki 
predstavlja 127 
m2 na parc. št. 
623/8 (v skupni 
izmeri 318 m2) 
obe k. o. Miren. 
Pridobljeni 
nepremičnini bo 
občina 
potrebovala za 
potrebe obnove 
OŠ Miren 

  
 

 
OPATJE SELO 

  
 

 

3. parc. št. 
1942/1 in 
1/383 obe  
k. o. Opatje 
selo 

Opatje selo 
5.507 m2 

 Neposredna 
pogodba – 
delilna pogodba 

Občina je 
solastnica 
nepremičnin do 
2/3, z delilno 
pogodbo bo 
odtujila svoj 
delež na parc. 
št. 1942/1 in 
1/383 obe k. o. 
Opatje selo, 
pridobila pa 
preostalo 1/3 na 
parc. št. 1942/2, 
1/382, 1/384, 
1953/0, 1954/0 in 
1940/3 vse k. o. 
Opatje selo in 
tako postala 
izključna 
lastnica parcel, 
ki predstavljajo 
prireditveni 
prostor v 
Opatjem selu 

  TEMNICA    

4. 1898/0, 
poslovni 
prostor v 
stavbi 
Temnica 12 

Temnica 
85,40 m2 

   29.000,00 Javna dražba Ponudba za 
prodajo 

 
 
Iz Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem pa se črtajo naslednje nepremičnine: 

  
 

 
BILJE 

  
 

 

1. delež Bilje     3.320,00  Neposredna Vloga za odkup, 



39525/57949 
na 284/2 

158 m2  pogodba občina parcele ne 
potrebuje 

2. 461/1 

462/1 

463/1 

464/1 

467/1 

468/4 

Bilje 
6752 m2 

141.800,00 Javna dražba Ponudba za 
prodajo 

3. delež ½ na 
*65/3 

Bilje 
8 m2 

         65,50 Neposredna 
pogodba 

 

Prodaja se idealni 
delež v višini ½ 
solastnici, občina 
deleža ne 
potrebuje 

4. 414/3 Bilje 
58 m2 
 

    1.200,00 Neposredna 
pogodba 

Interesent 
parcelo že 
uporablja kot vrt, 
vložena vloga za 
odkup, občina 
parcele ne 
potrebuje 

5. del 71/7 Bilje 

cca 85 m2 

    1.700,00 Neposredna 
pogodba 

Vloga za odkup, 
predmetnega 
dela parcele 
občina ne 
potrebuje, 
interesent preko 
parcele dostopa 
do svojega 
zemljišča 

6. 370/22, 
370/27, 
370/21 
370/50 

Bilje 

3264 m2 

    7.000,00 

    3.000,00 

Neposredna 
pogodba 

Vloga za odkup, 
parcel občina ne 
potrebuje 

Interesent bo na 
parcelah 
vzpostavil 
poslovno 
dejavnost 

   
MIREN 

  
 

 

7. delež na 
857/2 

Miren 
73 m2 
 

    1.500,00 Neposredna 
pogodba 

Vloga za odkup, 
občina parcele ne 
potrebuje 

8. 

 

853/2 Miren 
84 m2 

    1.400,00 Neposredna 
pogodba 

Vloga za odkup, 
občina parcele ne 
potrebuje 

9. stanovanje 
Miren 125 A 

Miren 
60,47 m2 

  58.000,00 Javna dražba Ponudba za 
prodajo 



10. del 15/18  Miren 
cca 300 m2 

    4.350,00 Neposredna 
pogodba 

Vloga za odkup, 
občina parcele ne 
potrebuje 

11. 941/2 Miren 
352 m2 

    7.400,00 Neposredna 
pogodba 

Vloga za odkup, 
občina parcele ne 
potrebuje 

12. 639/7 Miren 
1154 m2 

  13.900,00 Neposredna 
pogodba 

Vloge za odkup, 
občina parcele ne 
potrebuje 

  
 

 
OPATJE SELO 

  
 

 

13. 1/90 Opatje selo 
611 m2 

    4.300,00 Neposredna 
pogodba 

Ponudba za 
prodajo 

14. 2038/1 

2039 

2040/1 

Opatje selo 

4.190 m2 

  12.570,00 Neposredna 
pogodba 

Vloga za odkup, 
občina parcele ne 
potrebuje 

15. 2035/1 Opatje selo  

9.963 m2 

 12.500,00 Neposredna 
pogodba 

Vloga za odkup, 
občina parcele ne 
potrebuje 

  OREHOVLJE    

16. 174/22 Orehovlje 
678 m2 
 

    7.800,00 Neposredna 
pogodba 

Vloga za odkup, 
občina parcele ne 
potrebuje 

  
 

 
SELA NA 
KRASU 

  
 

 

17. 1687/212 Sela na Krasu 
27.733 m2 

  14.000,00 Javna dražba Vloga za odkup, 
občina zemljišča 
ne potrebuje 

18. 183 

 

Sela na Krasu 
47 m2 

         50,00 Neposredna 
pogodba 

Vloga za odkup, 
občina zemljišča 
ne potrebuje 

19. 1687/280 Sela na Krasu 
4.661 m2 

    4.700,00 Neposredna 
pogodba 

Vloga za odkup, 
občina parcele ne 
potreuje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA za 
leto 2016 se torej spremeni in dopolni tako, da se glasi: 
 
 
1. NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA 
 (prenos lastninske pravice na določenem stvarnem premoženju na samoupravno lokalno skupnost ali drugo osebo 
javnega prava) 
 

 
 

ZAP. 

ŠTEV. 

 

OKVIRNA LOKACIJA 

 

OKVIRNA 
VELIKOST 

 

VRSTA 
NEPREMIČNINE 

 

 

PREDVIDENA 
SREDSTVA (V 
EUR) 

 

EKONOMSKA 
UTEMELJENOST 

 BILJE     

1. 

parc. št. 50/6 in 
58/4 obe k. o. Bilje 1.074 m2 zemljišče 

 
 
 

10.740,00 

Občina parceli 
potrebuje za 
razširitev ceste in 
ureditev parkirišča 

2. 

parc. št. 370/49    
k. o. Bilje    315 m2 zemljišče 

 
 
 
 
13.230,00 

Občina parcelo 
potrebuje za 
izgradnjo nove 
dostopne ceste v 
obrtni coni Bilje 

3. 

parc. št. 257/36    
k. o. Bilje    234 m2 zemljišče 

 
     
 
 
 
    468,00 

Občina zemljišče 
potrebuje za 
povezavo dveh 
javnih poti, parc. št. 
604/1 k. o. Bilje in 
3599/0 k. o. Vrtojba 

4. 

parc. št. 257/47    
k. o. Bilje  1643 m2 zemljišče 

 
     
 
  3.286,00 

Občina zemljišče 
potrebuje za 
sanacijo Biljenskega 
potoka 

5. parc. št. 260/2 in 
260/3 obe k. o. 
Bilje  

288 m2 zemljišče   1.298,88 Občina zemljišče 
potrebuje za 
sanacijo Biljenskega 
potoka 

 
KOSTANJEVICA 
NA KRASU  

 
 

 

6. 

parc. št. 1282/2    k. 
o. Kostanjevica na 
Krasu    70 m2 

 
 
zemljišče       840,00 

Nepremičnina je del 
javne poti 

 MIREN     

7. parc. št. 848/0, 
850/0, 851/0, 
909/0 vse k. o. 
Miren 

272 m2 zemljišče    7.340,00 Občina parcele 
potrebuje za 
ureditev parkirišča 

8. parc. št. 959/2    k. 
o. Miren 

  15 m2 zemljišče       750,00 Del poslovnih 
prostorov Afit d.o.o. 
je potreben za 



širitev ceste v Mirnu 

 OPATJE SELO     

9. 
parc. št. 1/385 k. 
o. Opatje selo   550 m2 

 
 

 
 
 
 
zemljišče   3.060,00 

Občina parcelo 
potrebuje za 
ureditev 
počivališča ob cesti 
Opatje selo-
Kostanjevica na 
Krasu 

10. 
parc. št. 2278/4     
k. o. Opatje selo 

164 m2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zemljišče 

 
1.020,00 
(doplačilo) 

Vloga za menjavo. 
Parcele št. 1950/1- 
stavbno zemljišče, 
11 m2, 1/184 in 
2572/0 – kmetijski 
zemljišči, 4.668 m2 
vse k. o. Opatje 
selo se zamenjajo 
za parc. št. 2278/4 
k. o. Opatje selo, ki 
jo občina potrebuje 
za razširitev javne 
poti 

 SELA NA KRASU     

11. parc. št. 1226/2 

k. o. Sela na Krasu 

599 m2 zemljišče   5.990,00 Občina parcelo 
potrebuje za 
razširitev 
pokopališča v Selah 
na Krasu 

 

Skupaj: 48.022,88 EUR 

 

 

 

 

 

2. NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM 

 

(prenos lastninske pravice na drugo fizično ali pravno osebo: prodaja, odsvojitev na 
podlagi menjave ali drug način odplačne ali neodplačne odsvojitve stvarnega premoženja 
ter vlaganje stvarnih vložkov v pravne osebe zasebnega ali javnega prava-javna dražba, 
javno zbiranje ponudb, neposredna pogodba) 

 

 

ZAP. 

ŠTEV. 

 

PARC. ŠT. 

 

KATASTRSKA OBČINA 
IN  

 

ORIENTACIJSKA 
VREDNOST 

 

PREDVIDENA METODA 
RAZPOLAGANJA 

 

EKONOMSKA 
UTEMELJENOST 



ŠIFRA KAT. OBČINE  

 

  
 

 
BILJE 

  
 

 

1. 450 Bilje 
1086 m2 

  27.150,00  

 

Javna dražba Vloga za odkup, 
občina parcele ne 
potrebuje 

2. 472/1 

473/1  

475/1 

Bilje 

3.724 m2 

  78.200,00 

 

Javna dražba 

 

 

Ponudba za 
prodajo 
zainteresiranim 
investitorjem 

3. parc. št. 
370/23 

Bilje 

19 m2 

    1.000,00 Neposredna 
pogodba 

Interesent za 
odkup je Elektro 
Primorska d.d., 
na nepremičnini 
je trafopostaja 

  LIPA    

4. del 1042/1 
del 64/3 

Lipa  Neposredna 
pogodba 

dela parcel se 
zamenjata za 
parcelo št. 1042/2 
k.o. Lipa, kjer 
stoji spomenik  

   
MIREN 

  
 

 

5. idealni delež 
112/187 na 
parc. št. 
623/9 k. o. 
Miren 

Miren 
257 m2 

 Neposredna 
pogodba 

Občina je 
solastnica 
nepremičnin 
parc. št. 623/8 in 
623/9 obe k. o. 
Miren do 
112/187, z 
menjalno in 
delilno pogodbo 
bo odtujila svoj 
delež, ki 
predstavlja 257 
m2 na parc. št. 
623/9 k. o. Miren 
(v skupni izmeri 
430 m2) v 
zameno za 
parcelo št. 
623/10 v izmeri 
130 m2 in 
preostali idealni 
delež (do 
75/187), ki 
predstavlja 127 
m2 na parc. št. 



623/8 (v skupni 
izmeri 318 m2) 
obe k. o. Miren. 
Pridobljeni 
nepremičnini bo 
občina 
potrebovala za 
potrebe obnove 
OŠ Miren 

  
 

 
OPATJE SELO 

  
 

 

6. parc. št. 
1942/1 in 
1/383 obe  
k. o. Opatje 
selo 

Opatje selo 
5.507 m2 

 Neposredna 
pogodba – 
delilna pogodba 

Občina je 
solastnica 
nepremičnin do 
2/3, z delilno 
pogodbo bo 
odtujila svoj 
delež na parc. 
št. 1942/1 in 
1/383 obe k. o. 
Opatje selo, 
pridobila pa 
preostalo 1/3 na 
parc. št. 1942/2, 
1/382, 1/384, 
1953/0, 1954/0 in 
1940/3 vse k. o. 
Opatje selo in 
tako postala 
izključna 
lastnica parcel, 
ki predstavljajo 
prireditveni 
prostor v 
Opatjem selu 

7. 1/299 Opatje selo 
6.677 m2 

110.000,00 Javna dražba Ponudba za 
prodajo 

8. 1938/5 Opatje selo 
37 m2 

    1.480,00 Neposredna 
pogodba 

Interesent za 
odkup je Elektro 
Primorska d.d., 
na nepremičnini 
bi postavila 
trafopostajo 

9. 1/222 Opatje selo 
4.045 m2 

  70.000,00 Javna dražba Ponudba za 
prodajo 

  OREHOVLJE    

10. 26/11 Orehovlje 
72 m2 

    1.550,00 Neposredna 
pogodba 

Vloga za odkup, 
občina parcele ne 
potrebuje 

      



 SELA NA 
KRASU 

 

11. 1687/621 

 

Sela na Krasu 
 631 m2 

  14.500,00 Neposredna 
pogodba 

Vloga za odkup, 
občina parcele ne 
potrebuje 

12. 1687/625 Sela na Krasu 
754 m2 

   16.500,00 Neposredna 
pogodba 

Ponudba za 
prodajo 

  TEMNICA    

13. 1898/0, 
poslovni 
prostor v 
stavbi 
Temnica 12 

Temnica 
85,40 m2 

   29.000,00 Javna dražba Ponudba za 
prodajo 

  
 

 
VOJŠČICA 

  
 

 

14. 1856/3 

1852/1 
(stavba 
Vojščica 44 in 
del 44A) ter 
funcionalno 
zemljišče 
parc. št. 
1856/4, 
1576/0 

Vojščica 
600 m2 

 

 

 

 

933 m2 

 134.300,00 
 
 
 
 
 
   19.000,00 

Javna dražba Ponudba za 
prodajo 

 

Skupaj stavbna zemljišča: 339.380,00 EUR 

Poslovni prostori: 163.300,00 EUR 

 

Ta dopolnitev začne veljati z dnem uveljavitve Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2016. 
 
Številka: 007-10/2016-2    
Datum: 06. 12. 2016 
 

ŽUPAN 
              Mauricij Humar 
 

OBRAZLOŽITEV 
 
 
1. PRAVNA PODLAGA: 

 4. odst. 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14, 90/14 - ZDU-1l, 14/15 
– ZUUJFO IN 76/15), 

 17. člen Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Ur. l. RS, št. 2/16-UPB, 62/16). 
 
 



2. RAZLOGI IN CILJI TER OCENA STANJA: 
 
 
PRIDOBITEV NEPREMIČNIN 
 
V načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2016 se dodata parceli, ki sta v 
odebeljenem tisku, pod zap. št. 9. in 10. 
 
Parcela št. 1/385 k. o. Opatje selo (zap. št. 9) se že uporablja kot počivališče ob cesti 
Opatje selo - Kostanjevica na Krasu, saj so na njem postavljena miza, klopi in vodovodna 
pipa. Lastnica je občino obvestila, da želi zemljišče čim prej prodati, zemljišče ponuja po 
primerni ceni. 
 
Občina bo parcelo št. 2278/4 k. o. Opatje selo (zap. št. 10) pridobila z menjalno pogodbo 
in sicer v zameno za parcele št. 1950/1, 2572/0 in 2278/4 vse k. o. Opatje selo. Navedena 
menjava parcel je bila vključena v Spremembe in dopolnitve načrta ravnanja z 
nepremičnim premoženjem Občine Miren-Kostanjevica za leto 2016, sprejete na seji 
občinskega sveta dne 03. 02. 2016 (1. rebalans). Glede na pridobljeno cenitev, bo morala 
občina doplačati razliko v vrednosti zamenjanih zemljišč. 
 
V letu 2016 zaradi pomanjkanja sredstev ne bodo pridobljene parcele št. 485/1, del 
485/20, del 485/5, 662/2 vse k. o. Bilje za ureditev javnih poti ter parc. št. 399/25 k. o. Bilje 
za potrebe črpališča za fekalno kanalizacijo, zato se navedene parcele iz načrta 
pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2016 črta. Vključene bodo v načrt 
pridobivanja za leto 2017. 
 
Iz načrta pridobivanja za leto 2016 se črtajo tudi parcele št. 1942/0, 1953/0, 1954/0, 
1940/3 in 1/80 vse k. o. Opatje selo, ki jih je občina nameravala pridobiti v izključno last 
zaradi ureditve prireditvenega prostora v Opatjem selu. Občina je solastnica navedenih 
parcel do 2/3. S solastnico, ki ima na parcelah idealni delež 1/3, se je dogovorila za 
parcelacijo parcel št. 1942/0 in 1/80 obe k. o. Opatje selo, iz katerih so nastale nove 
parcele št. 1942/1, 1942/2 ter 1/382, 1/383 in 1/384 vse k. o. Opatje selo, ter za sklenitev 
delilne pogodbe, tako, da bo občina odtujila svoj delež na parc. št. 1942/1 in 1/383 obe     
k. o. Opatje selo (površina obeh parcel skupaj predstavlja 1/3 površine vseh parcel v 
solastnini), pridobila pa preostalo tretjino na parc. št. 1942/2, 1/382, 1/384, 1953/0, 1954/0 
in 1940/3 vse k. o. Opatje selo ter tako postala izključna lastnica parcel, ki predstavljajo 
prireditveni prostor v Opatjem selu. Doplačila za pridobljeni delež na navedenih 
nepremičninah ne bo. 
 
  
RAZPOLAGANJE- PRODAJA NEPREMIČNIN:  
 
V načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2016 so se dodale parcele, ki so 
v odebeljenem tisku. Parcela št. 370/23 k. o. Bilje (zap. št. 3) je v naravi transformatorska 
postaja, interesent za odkup je Elektro Primorska d.d.. 
Občina je solastnica nepremičnin parc. št. 623/8 in 623/9 obe k. o. Miren do 112/187, z 
menjalno in delilno pogodbo bo odtujila svoj delež, ki predstavlja 257 m2 na parc. št. 623/9 
k. o. Miren (zap. št. 5), v skupni izmeri 430 m2, v zameno za parcelo št. 623/10 v izmeri 
130 m2 in preostali idealni delež (do 75/187), ki predstavlja 127 m2 na parc. št. 623/8 v 
skupni izmeri 318 m2, obe k. o. Miren. Pridobljeni nepremičnini bo občina potrebovala za 
potrebe obnove OŠ Miren. 



Namen razpolaganja z nepremičninama parc. št 1942/1 in 1/383 obe k. o. Opatje selo 
(zap. št. 6) je že obrazložen v zadnjem odstavku pod »PRIDOBITEV NEPREMIČNIN«. 
Glede na to, da občina poslovnega prostora v stavbi Temnica 12 (zap. št. 13) ne potrebuje, 
potencialni kupec pa je izrazil interes po odkupu navedenega, se v načrt razpolaganja-
prodaje nepremičnin za leto 2016 vključi tudi to nepremičnino. Glede na ocenjeno vrednost 
bo nepremičnina prodana na javni dražbi.  
 
V letu 2016 občina ne načrtuje prodaje kmetijskih zemljišč - parcel št. 2038/1, 2039, 
2040/1, 2035/1 vse k. o. Opatje selo, parc. št. 174/22 k. o. Bilje in parc. št. 1687/212, 183, 
1687/280 vse k. o. Sela na Krasu, predhodno je namreč potrebno sprejeti strategijo 
ravnanja s kmetijskimi zemljišči. Glede na navedeno, se predmetne parcele črtajo iz načrta 
razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2016. 
 
Iz načrta se črtajo tudi stavbna zemljišča parc. št. 461/1, 462/1, 463/1, 464/1, 467/1 in 
468/4 vse k. o. Bilje, za prodajo katerih bo predhodno potrebno ustrezno spremeniti OPN 
(sedanja podrobnejša namenska raba je površina za gradnjo večstanovanjskih objektov, 
zato je pred prodajo smiselno to spremeniti v območje za enodružinsko gradnjo) ter parc. 
št. 1/90 k. o. Opatje selo, ki je v naravi vrtača in neprimerna za gradnjo, nadalje parc. št. 
71/7 k. o. Bilje, del parc. št. 15/18 ter delež 39525/57949 na parc. št. 284/2 in delež 1/2 na 
parc. št. *65/3 obe k. o. Bilje, pri katerih z interesenti ni bil dosežen sporazum glede cene, 
nadalje parc. št. 414/3 k. o. Bilje, parc. št. 857/2, 853/2, 941/2, 639/7 vse k. o. Miren, pred 
prodajo katerih bo predhodno potrebno urediti meje in stanovanje na naslovu Miren 125A, 
ker ga bo občina tudi nadalje potrebovala za reševanje stanovanjskih potreb občanov. 
Iz načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2016 se črtajo tudi parcele št. 
370/22, 370/27 (poslovni prostori) in stavbni zemljišči parc. št. 370/21 in 370/50 vse k. o. 
Bilje, ki v naravi predstavljajo frnažo in nekdanjo poslovno stavbo opekarn v Biljah ter 
funkcionalno zemljišče k omenjenima stavbama. Nasprotovanje prodaji navedenih 
nepremičnin je bilo izraženo na zboru krajanov Bilj.  
 
3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC: 
Za pridobitev nepremičnin bo Občina Miren-Kostanjevica v letu 2016 porabila 48.022,88 
EUR. 
S prodajo zgoraj navedenih nepremičnin bo Občina Miren-Kostanjevica v letu 2016 
pridobila 502.680,00 EUR, od tega: 

339.380,00 EUR s prodajo stavbnih zemljišč 

163.300,00 EUR s prodajo poslovnih prostorov 

 
4. DRUGO: / 


