
OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA 
Občinski svet         PREDLOG 
 
Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB2), 17. in 107. člena 
Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Ur. l. RS, št. 112/07) je občinski svet Občine Miren-Kostanjevica 
na 22. redni seji dne 19. 05. 2009 sprejel                                   
 

SKLEP 
 

I. 
Občina Miren-Kostanjevica bo prenesla na družbo AFIT d.o.o. svoj idealni delež do ½ na 
nepremičninah s parc. št. 959/11 in 959/12 obe k.o. Miren, katerega vrednost je ocenjena na 
115.000 EUR, družba AFIT d.o.o. pa bo v zameno na Občino Miren-Kostanjevica prenesla del 
nepremičnine s parc. št. 959/2 k.o. Miren in nosila stroške rušenja in obnove dela hale, stroške 
pridobitve gradbene in urbanistične dokumentacije v zvezi z rušenjem in obnovo ter stroške 
povezane z motnjami proizvodnje in dela, kar je ocenjeno na skupno vrednost 69.290 EUR. 
 

II. 
Ta sklep velja takoj. 
 
 

 
O b r a z l o ž i t e v 

 
 Občina Miren-Kostanjevica potrebuje del nepremičnine s parc. št. 959/2 k.o. Miren  (cca 15 m2), ki 
je last družbe AFIT d.o.o. iz Mirna,  za širitev ceste v Mirnu. 
  
Občina Miren-Kostanjevica je solastnik nepremičnin 959/11 in 959/12 k.o. Miren (poslovni prostori 
občinske uprave in dvorišče) in sicer do idealnega deleža ½ celote. Družba AFIT d.o.o. je solastnik 
druge polovice navedenih nepremičnin. Občina poslovnih prostorov na nepremičninah parc. št. 959/11 
in 959/12 k.o. Miren, zaradi selitve v drugo stavbo ne bo več potrebovala.  
  
Na nepremičnini s parc. št. 959/2 k.o. Miren stoji proizvodna hala. Za potrebe širitve ceste bo potrebno 
del hale porušiti,  pri čemer bodo družbi AFIT d.o.o. nastali stroški iz naslovov pridobitve gradbene in 
urbanistične dokumentacije v zvezi z rušenjem, zmanjšanje funkcionalnosti hale ter motenja 
proizvodnje in dela. 
 
Predlog zamenjave je obravnaval odbor za gospodarstvo in proračun na svoji 11. seji 16.2.2009, ga 
dopolnil in sprejel stališče, da je primeren za  nadaljnjo obravnavo. 
  
Odbor za okolje in prostor je na seji, dne 23. 02. 2009, zavzel stališče, da je smiselno izvesti menjavo 
idealnega deleža občine na nepremičninah s parc. št. 959/11 in 959/12 k.o. Miren, za del nepremičnine 
s parc. št. 959/2 k.o. Miren, pri tem pa se s pogodbo dogovori, da bo družba AFIT d.o.o., namesto 
doplačila občini zaradi razlike v vrednosti nepremičnin, sama nosila v prejšnjem odstavku navedene 
stroške.  
 
Na podlagi zgoraj navedenega predlagam občinskemu svetu sprejem sklepa, kot je naveden v izreku. 
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