
Posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem občine - prodaja delov parcel št. 1223, 
1797 in deleža na  parceli št. 1796 k.o. Sela na Krasu 

 
1. CILJI IN RAZLOGI: Frančeškin Severina, Sela na Krasu 54, 5296 Kostanjevica na Krasu je 

dne 18. 08. 2006 na Občino Miren-Kostanjevica podala vlogo za odkup parcel št. 1223, 1797 
in idealnega deleža 1/7, ki je v solasti Občine Miren-Kostanjevica na št. 1796. Prodajo sta 
podprli tako urbanistka (razen pasu širine cca 2 m ob javni poti) kot krajevna skupnost ter 
odbor za okolje in prostor. Naknadno se je ga. Frančeškin odstopila od odkupa, ker se ji je 
zdela cena nepremičnin previsoka. Iz tega sledi, da je prodaja po metodi javne dražbe najbolj 
upravičena   

 
2. OPIS NEPREMIČNIN: 

- parc. št. 1223 k. o. Sela na Krasu, neplodno, v izmeri 71 m2, vpisana v zkv št. 201 iste k. o., 
- parc. št. 1797 k. o. Sela na Krasu, porušen objekt v izmeri 68 m2, dvorišče v izmeri 234 m2, 
   vpisana v zkv št. 13 iste k. o.; 

             - parc. št. 1796 k. o. Sela na Krasu, gospodarsko poslopje v izmeri 33 m2 in dvorišče  v izmeri 
               159 m2, vpisana v zkv št. 20 iste k.o.                             
 

3. PRAVNA PODLAGA RAZPOLAGANJA: 
- Proračun Občine Miren-Kostanjevica za leti 2009 in 2010, 
-     Zakon o lokalni samoupravi, 
- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, 
- Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin. 

 
4. PRAVNI PREGLED STANJA STVARNEGA PREMOŽENJA: 

Parceli št. 1223 in 1797 obe k. o. Sela na Krasu sta v lasti Občine Miren-Kostanjevica do 
celote. 
Parcela št. 1796 je v solasti: 
- Blažič Julijan, Sela na Krasu 26, 5296 Kost. na Krasu: do 4/336; 
- Blažič Petra, Sela na Krasu 26, 5296 Kost. na Krasu: do 3/28; 
- Ferluga Jožefa, Colognia Conchonello 506, Trst: do 1/7; 
- Kolman Marija, Korita na Krasu 8, 5296 Kost. na Krasu: do 94/336; 
- Blažič Alberta, Cankarjeva ul. 12, 1000 Ljubljana: do 1/28; 
- Blažič Marija, Peter Butkovič 4, Savogna d' Isonzo: do 94/336; 
- Občina Miren-Kostanjevica, Miren 129, 5291 Miren: do 1/7. 
 

5. OCENITEV VREDNOSTI STVARNEGA PREMOŽENJA: 
Sodni izvedenec in cenilec Franc Pintar, univ. dipl. inž., je ocenil, da znaša skupna tržna 
vrednost parcel št. 1223, 1797 in občinskega deleža na parceli št. 1796, vse  k.o. Sela na 
Krasu, 19.399,58 €. 
 

7. OPREDELITEV METODE RAZPOLAGANJA: javna dražba 
 
8. PREDLOG SKLEPA: je priloga temu programu 

 
9. OBRAZLOŽITEV NADALJNJIH RAVNANJ:  V primeru, da občinski svet Občine Miren-

Kostanjevica sklene, da se nepremičnini prodata in to na predlagani način, se v skladu z 
veljavno zakonodajo izvede postopek javne dražbe. 
 

7. PREDVIDENI POSTOPEK REALIZACIJE: 
Po izvedbi javne dražbe se bo pogodba sklenila z najugodnejšim dražiteljem. Za vknjižbo 
lastninske pravice kupca v zemljiški knjigi bo poskrbela Občina Miren-Kostanjevica ali kupec 
sam. 
 
 
Miren, 19. 11. 2009                                                                                                   
                                                                                                 ŽUPAN 
                                                                                     Zlatko-Martin Marušič 

 


