
Posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem občine - prodaja nepremičnin s 
parc. št. 3737 in 1925/2 k. o. Opatje selo, po metodi javne dražbe 

 
1. EKONOMSKA UTEMELJENOST RAVNANJA:  

Stavba, stoječa na parceli št. 3737 k.o. Opatje selo, v kateri trenutno deluje vrtec v 
Opatjem selu, je bila po razpoložljivih podatkih zgrajena okrog leta 1930. Gre za 
enonadstropen in nepodkleten objekt z velikimi učilnicami, visokimi višinami ter 
potrebnimi spremljajočimi prostori. Prostori namenjeni delovanju vrtca se nahajajo v 
pritličju, nadstropje pa ni v uporabi. Prostori za vrtec so bili adaptirani pred 25 leti, 
nadstropje pa je bilo opuščeno in nevzdrževano. Deli stavbe in oprema (omet, 
prostori v nadstropju in ostrešje) so v slabem stanju in bi bili potrebni temeljite 
obnove. Ob objektu je večja prosta površina (parc. št. 1925/2 k.o. Opatje selo), ki 
služi za igrišče vrtca.  
Že pred časom se je izkazalo, da je stavba preveč dotrajana, da bi bila vlaganja v 
njeno obnovo upravičena, zato je občina pričela s postopki, katerih cilj je zgraditev 
nove stavbe v Opatjem selu, ki bo služila vzgojno-varstvenim namenom.  
 

2. PREDMET PRODAJE:  
- Nepremičnina s parc. št. 3737 k.o. Opatje selo, poslovna stavba v izmeri 254 m2, 

igrišče v izmeri 503 m2; 
            -    Nepremičnina s parc. št. 1925/2 k.o. Opatje selo, igrišče v izmeri 1.000 m2. 

 
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. OPREDELITEV METODE RAZPOLAGANJA: javna dražba. Izklicna cena je 

237.400,00 €.  
 

5. PRAVNI PREGLED STANJA STVARNEGA PREMOŽENJA: 
Lastnica nepremičnin je Občina Miren-Kostanjevica 
 

6. OCENITEV VREDNOSTI STVARNEGA PREMOŽENJA: 
Sodni izvedenec in cenilec gradbene stroke Franc Pintar, univ. dipl. inž. iz Nove 
Gorice, je ocenil, da znaša tržna vrednost  nepremičnin s parc. št. 3737 in 1925/2 obe 
k.o. Opatje selo, 237.400,00 €. 
  

7. PREDLOG SKLEPA: je priloga posamičnemu programu 
 

8. OBRAZLOŽITEV NADALJNJIH DEJANJ: 
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. 
 

9. 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, 16. 11. 2009                                                                                
                                              ŽUPAN 
                                                                                     Zlatko-Martin Marušič 

 


