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PREDLOG SKLEPA: 
 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme predlog dopolnitve Načrta ravnanja s 
stvarnim premoţenjem Občine Miren-Kostanjevica za leti 2011- 2012. 
 
 
           
         Zlatko Martin Marušič 
                                                                                                                     Ţupan 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
             
                              PREDLOG 
 
Na podlagi četrtega odstavka 11. člena Zakona o stvarnem premoţenju drţave in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010) in 6. člena Uredbe o stvarnem premoţenju drţave 
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) ter 17. člena Statuta Občine Miren-
Kostanjevica (Ur. l. RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica, na svoji 18. redni 
seji, dne 17.7.2012 sprejel naslednji 
 

 
DOPOLNITEV   

NAČRTA RAVNANJA S STVARNIM PREMOŢENJEM  
OBČINE MIREN KOSTANJEVICA ZA LETI 2011-2012  

 
 
 

Načrt ravnanja s stvarnim premoţenjem Občine Miren-Kostanjevica za leti 2011-2012, se 
dopolni na način, kot sledi: 
 
1) PRODAJA ZEMLJIŠČA: 
 

Za
p.  
št. 

Identifikacijska 
oznaka 
nepremičnine 

Velikost Metoda 
razpolaganja  

Orientacijska 
vrednost 
nepremičnine 

Ekonomska 
utemeljenost oddaje v 
najem  

1. del parcele št. 
457/1k.o. Bilje 
(pašnik, celota 
1290m

2
) 

del 
parcele 
(pašnik, 
celota 
1290m

2) 

Neposredna 
prodajna 
pogodba 

8100,00 EUR Občina prejela prošnjo za 
odkup dela parcele  

Za
p.  
št. 

Identifikacijska 
oznaka 
nepremičnine 

Velikost Metoda 
razpolaganja  

Orientacijska 
vrednost 
nepremičnine 

Ekonomska 
utemeljenost oddaje v 
najem  

2. Zemljišče parc. št. 
1687/616 k.o. Sela na 
Krasu 

433 m3 
pašnik 

Neposredna 
prodajna pogodba 

1000,00 EUR Občina prejela vlogo za 
odkup parcele  

           
 
2) ODDAJA NEPREMIČNINE V NAJEM: 
 

Za
p. 
Št. 

Identifikacijska 
oznaka 
nepremičnine 

Velikost Metoda oddaje v 
najem 

Orientacijska 
višina 
najemnine 

Ekonomska utemeljenost 
oddaje v najem 

1. Zemljišče parc. št. 
2672 
k.o. Orehovlje  

 149,49  
m

2
  

Neposredna 
pogodba 

3,35 EUR/na 
mesec 

Občina je prejela vlogo  za 
najem 

           
      
           
         Zlatko Martin Marušič 
                                                                                                                 Ţupan 
 
 
 
 
 



 
 

OBRAZLOŢITEV 
 

 

1. PRAVNI TEMELJ ZA SPREJEM : 
 četrti odstavek 11. člena  Zakona o stvarnem premoţenju drţave in samoupravnih lokalnih 

skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/2010), 

 in 6. člena Uredbe o stvarnem premoţenju drţave in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11) 

 17. člen Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07). 
 
 
 
2. RAZLOGI IN CILJI TER OCENA STANJA: 
 
2.1. PRODAJA ZEMLJIŠČA:  Del parcele št. 457/1k.o. Bilje (pašnik, celota 1290m2) 
Parcela je deloma z gramozom nasuta površina vzhodno od objektov gostišča Kogoj v Biljah. Po 
namenski rabi je parcela stavbno zemljišče, ki se ureja po usmeritvah organizacijske naloge. Za 
vzhodni del območja stanovanjske gradne v Biljah je bila izdelana in s strani Odbora za okolje in 
prostor potrjena spremenjena in dopolnjena organizacijska naloga Ob Rusi poti v Biljah (Studio 
Torkar, št. naloge 791-08, januar 2012).  
 
Menimo, da za prodajo dela parcele kot je predlagano s strani interesenta za nakup ni zadrţkov. Iz 
ureditvene situacije v zgoraj citirani organizacijski nalogi je razvidno, da površina dela parcele, ki je 
predlagana za odkup, nima vpliva na novo predvidene programe sosednjih občinskih nepozidanih 
površin, za dograditev obstoječega gostišča pa je pridobitev dodatne površine pomembna. 
 
2. 2. Zemljišče parc. št. 9168/616 k.o. Sela na Krasu 

Parcela prestavlja vzdolţ juţnega roba lokalne ceste Sela Vojščica razpotegnjen pas zatravljenega 
zemljišča, ki je od ceste ločeno s suho-zidom. Namenska raba parcele je kmetijsko zemljišče. 
Interesent za nakup je solastnik do ½ sosednjih parcel št. 1211 in 1208.  
 
Menimo, da ni zadrţkov za prodajo parcele, saj je morebitna širitev ceste omogočena v smeri proti 
severu, na zemljišče občinske parcele št. 1687/280. KS Sela na Krasu je podala pozitivno mnenje 
za prodajo nepremičnine.  
 
 
 
2.3. ODDAJA NEPREMIČNINE V NAJEM: Del parcele št. 26/2  k.o. Orehovlje (pašnik) 
Parcela je pas zemljišča med njivskimi površinami ob reki Vipavi in višjo teraso naselja Orehovlje – 
preteţni del parcele je strma breţina, del ob javni poti v Orehovljah pa je ravna nasuta terasa. 
Parcela je z javno potjo ločena od niza hiš, ena od hiš ob poti je hiša najemnika. Raven del parcele 
ob poti je urejen kot zelenica, na kateri so jaški javne infrastrukture, preko strmega dela parcele 
poteka pešpot, ki jo je po svojem pripovedovanju uredil g. Silič. Pot razen v delu ob pokopališču ni 
opremljena s pločnikom. Javna pot je zamejena z betonskim robnikom. 
 
Menimo, da je oddaja v najem najemniku smiselna pod naslednjimi pogoji: 

- pot preko parcele mora ohraniti javno rabo, 
- najemnik je dolţan omogočiti vzdrţevanje javne infrastrukture na parceli, 
- vzdolţ roba poti je dolgoročno potrebno zagotoviti moţnost ureditve pločnika, zato naj 

najemna pogodba to upošteva, 
- ob izrednih dogodkih (pogrebi, posebni prevozi,…) naj bo ob poti na ravnem delu parcele 

omogočeno parkiranje oziroma manevriranje vozil . 
 
Omenjeno parcelo, si je dne 23.5.2012 ogledala tudi Komisija za tehnično urejanje prometa Občine 
Miren Kostanjevica. V zapisniku ogleda je navedeno, da Komisija predlaga, da se na parcelo št. 



26/2 k.o. Orehovlje postavi prometni znak „prepovedana ustavitev in parkiranje“ (II-34), kateremu 
se doda: 

 dopolnilna tabla IV-2, ki označuje dolţino dela ceste na katerega se nanaša znak (določi se 
ustrezna razdalja), 

 dopolnilna tabla IV-5, ki natančneje pojasnjuje znak (besedilo na tabli naj bo: „Na vozišču in 
zelenici“) 

 

 

 

3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC: 
Občina bo s prodajo in oddajo v najem nepremičnin pridobila dodatna finančna sredstva. 
Dokončna cena vrednosti nepremičnin bo znana, ko bo opravljena uradna cenitev.  
 
 
4. DRUGO: / 

 
              
           

Zlatko Martin Marušič 
         Ţupan 
 
 
 


