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OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA       
Občinski svet           
           PREDLOG  
 

Na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14, 90/14 - ZDU-1l, 
14/15 – ZUUJFO, 76/15), 56. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 
58/16) in 256. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02 in 91/13) ter 
17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – uradno 
prečiščeno besedilo in 62/16) je Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na svoji 30. 
redni seji dne 20. 09. 2017 sprejel 
 
 

 SKLEP 
o ustanovitvi stavbne pravice na nepremičnini parc. št. 144/3 k. o. 2318-BILJE 

 
 

1. člen 
 
Za potrebe izvedbe investicijskega projekta: »Nova površina nogometnega igrišča – 
umetna trava« se na nepremičnini parc. št. 144/3 k. o. 2318-BILJE, v izmeri 8.762 m2, 
ustanovi stavbna pravica v korist Nogometnega društva Bilje, Bilje 3, 5292 Renče. 
 

2. člen 
 
Stavbna pravica se Nogometnemu društvu Bilje podeljuje za obdobje 30 let od sklenitve 
pogodbe. 
 
 

3. člen 
 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica ugotavlja, da v Občini Miren-Kostanjevica 
skladno z 11. In 13. alinejo 2. odst.  21. člena Zakona o lokalni samoupravi (v 
nadaljevanju: ZLS) obstaja javni interes za podelitev predmetne stavbne pravice.  
 
Stavbna pravica se ob izkazanem javnem interesu ustanavlja brezplačno. 
 

4. člen 
 

Občina Miren-Kostanjevica in Nogometno društvo Bilje skleneta pogodbo o ustanovitvi 
stavbne pravice, s katero določita njune pravice in obveznosti. 
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O B R A Z L O Ž I T E V: 
 
 
 
1. PRAVNI TEMELJ ZA SPREJEM SKLEPA  
Pravni temelj za sprejem sklepa so:  

- 31. člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14, 90/14 - ZDU-
1l, 14/15 – ZUUJFO, 76/15), 

- 56. člen Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16), 

- 256. člen Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02 in 91/13) in 

- 17. člen Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – uradno 
prečiščeno besedilo in 62/16 
 

2. OCENA STANJA, RAZLOGI IN CILJI, ZARADI KATERIH JE SKLEP POTREBEN   
Predmet nameravane investicije je nova športna površina na nogometnem igrišču v 
Biljah. Nogometno igrišče se nahaja na parceli št. 144/3 k. o. 2318-BILJE, ki je v lasti 
Občine Miren-Kostanjevica. Glavni uporabnik nogometnega igrišča je Nogometno 
društvo Bilje, ki je tudi dalo pobudo za ureditev nove travnate površine na igrišču. 
V skladu z 11. In 13. alinejo 2. odst. 21. člena ZLS občina za zadovoljevanje potreb 
svojih prebivalcev pospešuje razvoj športa in rekreacije ter gradi, vzdržuje in ureja 
rekreacijske površine. Iz Dokumenta identifikacije investicijskega projekta, potrjenega s 
strani občinskega sveta, izhaja, da bo nameravana investicija imela splošni pomen za 
kraj, saj bodo urejena nogometna površina, motivirano učenje in treniranje nogometa v 
nogometnem društvu, razviti nogometni duh med člani v društvu, medgeneracijska 
druženja krajanov, številne dobro obiskane nogometne in druge prireditve ter lepša 
podoba kraja zaradi urejene nogometne infrastrukture ipd. dvignili raven razvitosti 
nogometa v občini na višjo raven, ki bo primerljiva z ostalimi lokalnimi skupnostmi v 
Sloveniji. Glede na navedeno je občinski svet ugotovil javni interes za izvedbo 
navedene investicije. 
Zaradi strokovnega znanja in lažje koordinacije del bo investicijo izvedlo Nogometno 
društvo Bilje, ki se mu zato za 30 let podeli stavbna pravica na nepremičnini parc. št. 
144/3 k. o. 2318-BILJE. 
Zaradi ugotovljenega javnega interesa in statusa Nogometnega društva Bilje kot vladne 
organizacije v javnem interesu, je občinski svet sklenil, da se stavbna pravica ustanovi 
brezplačno. V skladu s 4. odst. 31. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti se v primeru brezplačne ustanovitve stavbne pravice 
na nepremičnem premoženju samoupravne lokalne skupnosti, po prenehanju stavbne 
pravice imetniku stavbne pravice nadomestila ne plača, kar pomeni, da tudi občina po 
prenehanju stavbne pravice društvu ne bo izplačala nobenega nadomestila. 
 
 

3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC ZA OBČINSKI PRORAČUN IN DRUGA JAVNA 
FINANČNA SREDSTVA 
Sprejem sklepa ne bo imel finančnih posledic za občinski proračun in druga javna 
finančna sredstva.   
 
4. DRUGE POSLEDICE, KI JIH BO IMEL SPREJEM SKEPA 
Sprejem sklepa ne bo imel nobenih drugih posledic. 


