
OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA                                                      Predlog 
Občinski svet 
 
 

LETNI PROGRAM PRODAJE OBČINSKEGA STVARNEGA PREMOŽENJA IN 
FINANČNEGA PREMOŽENJA 

 
 
FINANČNO PREMOŽENJE:  
 
Na podlagi 80. f člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 
110/02-ZDT, 56/02-ZJU, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO), drugega odstavka 2. člena in 2. ter 
3. točke prvega odstavka 60. člena Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s 
finančnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 123(03, 140/06, 95/07) se  proda 2277 
delnic v podjetju VODI Gorica d.d. 
 
 
ZEMLJIŠČA: 
 
Občina Miren-Kostanjevica je prejela več prošenj za odkup občinskih zemljišč. Seznam teh 
zemljišč je naveden spodaj. Prošnje za odkup zemljišč se bodo obravnavale v skladu s kriteriji 
in po postopku, sprejetim na seji občinskega sveta dne 17. 03. 1999. 
Odločitev o tem, katere nepremičnine se bodo prodale, bo skladno s Statutom občine sprejel 
občinski svet. 
 
 
k. o. Bilje 
parc. št. 251/5, njiva, 675 m2 (del) 
parc. 600/6, cesta, 129 m2

parc. št. 392/1, njiva, 25 m2

parc. št. 603/5, neplodno, 64 m2

parc. št. 265/1, neplodno, 80 m2

parc. št. 85/5, park, 45 m2

parc. št. 609/6, cesta, 618 m2 (del) 
parc. št. 384/8, njiva, 145 m2 (del) 
parc. št. 323, neplodno, 1730 m2

parc. št. 144/6, travnik,1340 m2                                          k. o. Miren 
parc. št. 146/2, travnik,445  m2                                        parc. št. 656/6, cesta 181 m
parc. št. 450, travnik, 1086 m2                                         parc. št. 412/1, pašnik, 28 m
parc. št. 693, travnik,1409 m2                                         parc. št. 428/1, pašnik, 265 m
parc. št. 457, pašnik,1293 m2                                         
parc. št. 461, pašnik,1214 m2                                         k. o. Vrtoče 
parc. št. 462, pašnik,1217 m2                                      

        
del parc. št. 215, javno dobro pota, 639 m

parc. št. 463, travnik,1035 m2                                  
parc. št. 464, travnik,1150 m2                                        
parc. št. 467, njiva, 700 m2                                        k. o. Kostanjevica na Krasu 
parc. št. 467, travnik, 649 m2                                        parc. št. 3138/3, javno dobro pota, 20 m
parc. št. 468/1, njiva, 550 m2                                        parc. št. 3213, dvorišče, 89 m
parc. št. 468/1, travnik, 470 m2

parc. št.   468/2, njiva, 440 m2                                 

parc. št. 468/2, travnik, 337 m2                                          
parc. št. 472, njiva, 660 m2                                         
parc. št. 472, travnik, 653 m2                                       
parc. št. 475, njiva,1360 m2           
parc. št. 325/1, neplodno, 1557 m2                                   
parc. št. 303, neplodno, 1704 m2                                        
parc. št. 414/3, njiva, 58 m2                                         
parc. št. 322, neplodno, 1982 m2                                        
parc. št. 284/2, travnik, 232 m2                                      
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parc. št. 3107/4, javno dobro pota, 1122 m2 
(del) 
 
 
k. o. Vojščica 
parc. št. 1767, pot, 718 m2 (del) 
 
k. o.  Sela na Krasu 
parc. št. 1687/615, njiva 179 m2

parc. št. 1225/2, neplodno, 117 m2

parc. št. 1706, cesta, 370 m2

 
k. o. Opatje selo 
parc. št. 1847/1, neplodno, 690 m2

parc. št. 1/229, gozd, 601.330 m2 (del) 
 
k. o. Lipa 
parc. št. 15/1, njiva, 456 m2

parc. št. 15/2, travnik, 86 m2

parc. št. 931/2, gozd, 97 m2

 
k. o. Orehovlje 
del parc. št. 254/11, neplodno, 120 m2

del parc. št. 174/4, gozd, 2635 m2

 
k. o. Vrtojba 
parc. št. 2329/5, njiva 275 m2

 
 
2. V skladu z določbami Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, 
št. 84/2007) se prodaja zemljišč v lasti občine lahko izvede na podlagi javne ponudbe oziroma 
javne dražbe in na podlagi neposredne pogodbe. 
 
3. Kupnina za občinsko stvarno premoženje se skladno z 80. členom Zakona o javnih 
financah (Ur. l. RS, št. 79/1999, 14/2007) uporabi samo za gradnjo, nakup in vzdrževanje 
stvarnega premoženja občine. S tem je preprečeno, da bi občina zmanjševala svoje stvarno 
premoženje in porabljala sredstva za druge namene. 
 
 
Datum:11.03.2008 
Št.                                                                  
 
                                                                                                      ŽUPAN 
                                                                                           Zlatko-Martin Marušič 
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