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  OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA 
 
 
 
POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM  

OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA ZA LETO 2015 
 

PRIDOBIVANJE NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA: 

V letu 2015 je bilo na podlagi načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2015 za 
potrebe občine odkupljenih trinajst nepremičnin ter idealni deleži na sedmih 
nepremičninah. Za nakup navedenih nepremičnin oz. deležev je bilo v letu 2015 izplačano 
110.736,94 EUR. Kupnina za nakup štirih od navedenih nepremičnin bo plačana v letu 
2016. 

Skupni izdatki za nakup nepremičnin v letu 2015 so znašali 138.087,64 EUR. Razliko med 
navedenim zneskom in zneskom, izplačanim za pridobitev nepremičnin, vključenih v načrt 
za leto 2015, predstavljajo izdatki za nepremičnine, pridobljene s sklenitvijo poslov v 
skladu s Sklepom o skupni vrednosti pravnih poslov pridobivanja nepremičnega 
premoženja, ki niso predvideni v načrtih pridobivanja nepremičnega premoženja za leti 
2015 in 2016 (Ur. l. RS, št. 24/2015) (skupaj 27.350,70 EUR).    

 
 

 BILJE    

1. 
parc. št. 50/6 in 58/4 
obe k. o. Bilje 1.074 m2 

 
 
 
 
 
 
10.740,00 EUR 

NAKUP IZVRŠEN, 
kupnina bo izplačana v 
letu 2016. 
Občina parceli 
potrebuje za razširitev 
ceste in ureditev 
parkirišča 

2. 

del parc. št. 485/1, 
485/20, 
485/5 
vse k. o. Bilje 332 m2 

 
 
 
   6.640,00 EUR 

Nakup še ni bil izvršen, 
predviden v letu 2016. 
Po delih parcel poteka 
javna pot 

3. 
parc. št. 269/4, 269/5 
obe k. o. Bilje 

 
2.501 m2 
 

 
 
15.000,00 EUR 

Nakup ni bil izvršen in 
tudi v letu 2016 ni 
predviden 

4. 

del parc. št. 260/0   
k. o. Bilje - parc. št. 
260/2 in 260/3 obe k. 
o. Bilje 288 m2 

 
 
 
 
   
  1.298,88 EUR 

NAKUP IZVRŠEN, 
kupnina je bila 
izplačana v letu 2016. 
Občina je parceli 
potrebovala za sanacijo 
Biljenskega potoka 

5. 
parc. št. 662/2 k. o. 
Bilje 62 m2 

  1.240,00 EUR Nakup še ni bil izvršen, 
predviden v letu 2016. 
Parcela je del javne poti 

6. 
parc. št. 399/25 k. o. 
Bilje 30 m2 

   
 
 
 
     450,00 EUR 

Nakup še ni bil izvršen, 
predviden v letu 2016. 
Občina parcelo 
potrebuje za črpališče 
za fekalno kanalizacijo 
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KOSTANJEVICA 
NA KRASU  

  

7. 

parc. št. 1282/2 k. o. 
Kostanjevica na 
Krasu 70 m2 

 
 
 
 
 
 
 
 
    840,00 EUR 

Nakup ni bil izvršen, 
lastnik je ponudil v 
zameno svojo parcelo, 
vendar bi bila 
predlagana menjava 
neprimerna, pogovori z 
lastnikom potekajo, 
nakup oz. menjava 
predvidena v letu 2016  

 MIREN    

8. parc. št. 60/5 

k. o. Miren 

250 m2  7.200,00 EUR Nakup ni bil izvršen, v 
letu 2016 ni predviden 

9. parc. št. 577/5 

584/2, 

583/8, 

583/9 

vse k. o. Miren 

8.388 m2 61.200,00 EUR 
(kupnina + davek) 

 

NAKUP parc. št. 583/8 
in 583/9 obe k. o. 
Miren IZVRŠEN 

Parceli sta potrebni za 
širitev nogometnega 
igrišča v Mirnu in 
ureditev parkirišča. 
Parceli št. 577/5 in 
584/2 obe k. o. Miren 
ne bosta odkupljeni, 
ker ju občina ne 
potrebuje 

10. parc. št. 959/2 

k. o. Miren 

15 m2    750,00 EUR Nakup ni bil izvršen, 
predviden je v letu 
2016. 

Del poslovnih 
prostorov Afit d.o.o. je 
potreben za širitev 
ceste v Mirnu 

11. delež ½ parc. št. 
752/2 prodan, delež 
½ zamenjan za 
delež na parc. št. 
671/1)  

671/2 (delež)  

753/2  

754/2  

755/2  

755/3 

vse k. o. Miren 

277 m2  8.638,50 EUR 

 2.715,60 EUR 

NAKUP IZVRŠEN 

Po parcelah v naravi 
poteka del javne poti 

 

MENJAVA IZVRŠENA 
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12. 8/10 k. o. Miren 21 m2     420,00 EUR NAKUP IZVRŠEN 

Parcela je v naravi del 
javne poti 

 OPATJE SELO    

13. delež 1/3 na parc. 
št. 1942/0, 1953/0, 
1954/0, 1940/3 in 
1/80 vse k. o. 
Opatje selo 

5.507 m2 25.932,84 EUR 
(kupnina + davek) 

NAKUP IZVRŠEN 

Nepremičnine v naravi 
predstavljajo 
prireditveni prostor v 
Opatjem selu. 

14. doplačilo 1/3 na 
parc. št. 1942/0, 
1953/0, 1954/0, 
1940/3 in 1/80 vse 
k. o. Opatje selo 

5.507 m2 10.000,00 EUR doplačilo dogovorjeno 
v sodni poravnavi, ki jo 
je odobril občinski svet 

 OREHOVLJE    

15. parc. št. 6/18 

k. o. Orehovlje 

61 m2 1.830,00 EUR NAKUP IZVRŠEN 

Parcela je v naravi del 
javne poti 

 
 
RAZPOLAGANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM: 

 
V letu 2015 je bilo prodanih osem nepremičnin za skupno kupnino 26.912,90 EUR. 

 parc. št. k. o.    

  
 

 
BILJE 

  

1. delež ½ na 
*65/3 

Bilje 
8 m2 

170,00 EUR V postopku prodaje. 
Prodajna pogodba poslana 
solastnici v podpis 

2. 392/17 Bilje 
15 m2 

270,00 EUR 
 

PRODANO 

3. 414/3 Bilje 
58 m2 
 

1.200,00 EUR Prodaja ni bila izvršena. 
Pred prodajo je potrebno 
urediti meje. 

4. 461/1 
462/1 
463/1 
464/1 
467/1 
468/4 

Bilje 
6752 m2 

141.800,00 EUR Prodaja ni bila izvršena. 
Pred prodajo potrebna 
parcelacija in vris javne poti. 

   
LIPA 
 

  
 
 

5. del 1042/1 
del 64/3 

Lipa  dela parcel se zamenjata za 
parcelo št. 1042/2 k.o. Lipa, 
kjer stoji spomenik, menjava 
predvidena v letu 2016 
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MIREN 
 

  

6. del 15/18 Miren 
cca 300 m 

  4.350,00 EUR Prodaja ni bila izvršena. 
Interesent želi predhodno 
urediti menjavo sosednjih 
parcel z RS  

7. 510/7 Miren 
88 m2 

  2.000,00 EUR Menjava za parcelo št. 
577/5 k. o. Miren ni bila 
izvršena, ker občina parc. 
št. 577/5 k. o. Miren ne 
potrebuje več.  

8. 657/9 Miren 
51 m2 

  1.400,00 EUR  
 

Prodaja ni bila izvršena in v 
letu 2016 ni predvidena 
Predhodno je potrebno 
urediti meje. 

9. 1160 Miren 
328 m2 

  8.900,00 EUR  
 

Prodaja ni bila izvršena in v 
letu 2016 ni predvidena. 
Predhodno je potrebno 
urediti meje. 

10. 941/2 Miren 
352 m2 

  7.400,00 EUR Vloga za odkup, občina 
parcele ne potrebuje, 
prodaja predvidena v letu 
2016 

11. 639/7 Miren 
1154 m2 

30.000,00 EUR Vloge za odkup, občina 
parcele ne potrebuje, 
prodaja predvidena v letu 
2016 

   
OPATJE 
SELO 
 

  

12. 1938/5 OPATJE SELO 
 

1.480,00 EUR 
 

PRODANO, kupnina 
plačana v letu 2016 

13. 2038/1 
2039 
2040/1 

Opatje selo 
4.190 m2 

12.570,00 EUR Vloga za odkup, prodaja 
vključena v načrt za leto 
2016, po mnenju urbanistke 
je pred prodajo potrebno 
sprejeti strategijo ravnanja s 
kmetijskimi zemljišči 

14. 2035/1 Opatje selo  
9.963 m2 

12.500,00 EUR Vloga za odkup, prodaja 
vključena v načrt za leto 
2016, po mnenju urbanistke 
je pred prodajo potrebno 
sprejeti strategijo ravnanja s 
kmetijskimi zemljišči  

15. 1/222 Opatje selo 
4.045 m2 

64.800,00 EUR Ponudba za menjavo, 
postopek še ni bil izveden 

16. del 633/0 
 
 

Opatje selo 
cca 420 m2 

407,56 EUR PRODANO 



5 

 

   
OREHOVLJE 

 
 

 
 

17. del 174/13 Orehovlje 
870 m2 
 

1.826,00 EUR 
 

Iz dela parcele sta nastali 
dve parceli. Parc. št. 174/21, 
ki je bila PRODANA in parc. 
št. 174/22, ki bo predvidoma 
prodana v letu 2016 

18. 12/16 Orehovlje 
56 m2 

1.180,00 EUR Vloga za odkup, parcela ni 
bila prodana, po mnenju 
urbanistke je potrebno 
predhodno urediti meje in 
vrisati pot  

19. 26/11 Orehovlje 
72 m2 

1.550,00 EUR Vloga za odkup, občina 
parcele ne potrebuje, 
prodaja vključena v načrt za 
leto 2016 

   
SELA NA 
KRASU 

  

20. 1687/212 Sela na Krasu 
27.733 m2 

30.000,00 EUR Vloga za odkup, prodaja 
vključena v načrt za leto 
2016, po mnenju urbanistke 
je pred prodajo potrebno 
sprejeti strategijo ravnanja s 
kmetijskimi zemljišči 

21. 1687/616   Sela na Krasu 
433 m2 
pašnik 

640,84 EUR  PRODANO  

22. 183 
 

Sela na Krasu 
47 m2 

50,00 EUR Vloga za odkup, prodaja 
vključena v načrt za leto 
2016, po mnenju urbanistke 
je pred prodajo potrebno 
sprejeti strategijo ravnanja s 
kmetijskimi zemljišči  

23. 1687/621 
 

Sela na Krasu 
 631 m2 

12.620,00 EUR Vloga za odkup oz. menjavo 
parcel, občina parcele ne 
potrebuje, vključena v načrt 
za leto 2016, postopek 
poteka 

24. 1687/622 Sela na Krasu 
750 m2 

12.800,00 EUR  PRODANO 

25. 1687/623 Sela na Krasu 
619 m2 

10.600,00 EUR 
 

PRODANO 

26. 1687/280 Sela na Krasu 
4.661 m2 

4.700,00 EUR Vloga za odkup, prodaja 
vključena v načrt za leto 
2016, po mnenju urbanistke 
je pred prodajo potrebno 
sprejeti strategijo ravnanja s 
kmetijskimi zemljišči  

27. 1687/86 Sela na Krasu, 
3.860 m2 

4.000,00 EUR Parcela ni bila prodana, ker 
je interesent – kupec parc. 
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št. 1687/623 umaknil vlogo 
za odkup 

   
TEMNICA 
 

  

28. 1235/3 TEMNICA 
 
 

   368,50 EUR PRODANO 

  
 

 
VOJŠČICA 

  

29. 1750/270 Vojščica, 
5.765 m2 

  8.100,00 EUR Vloga za odkup, po mnenju 
urbanistke je pred prodajo 
potrebno sprejeti strategijo 
ravnanja s kmetijskimi 
zemljišči  

  
 

 
VRTOJBA 

  

30. 2329/5 Vrtojba  
275 m2 

5.700,00 EUR 
 

Vloga za odkup, občina 
parcele ne potrebuje. 
Prodaja ni bila izvršena, ker 
SKZG RS parcele še ni 
prenesel v last občine, 
potekajo pogovori med zk 
lastnikom in SKZG 

 
 
   
Datum: 14. 04. 2016 
 
 
 
Pripravila pravna služba: Urška Velikonja 
 
 

ŽUPAN 
              Mauricij Humar 
 
 
 
 


