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Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave št. 6/02 s 
spremembami), 11. člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in 6. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/00) je Mestni svet Mestne občine 
Nova Gorica na seji dne_________________sprejel 
 
 
 

DOPOLNITEV LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA S 
STVARNIM  PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE NOVA GORICA V LETU 2011    

 
 

 
Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 2011 
in Letni načrt pridobivanja stvarnega premoženja Mestne občine Nova Gorica v letu 2011, 
ki ju je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica sprejel dne 31.3.2011 se dopolnita na 
način kot sledi: 
 
 

1. 
 

• Zamenja se nepremičnina parc.št. 5683/2 pot 242 m² k.o. Osek, last Mestne 
občine Nova Gorica z ocenjeno vrednostjo 6.776,00 EUR (28,00 EUR/m²) z 
nepremičnino parc.št. 5691/2 pot 285 m² k.o. Osek, last Pavlin Adrijana, Osek 
1A, Šempas z ocenjeno vrednostjo 7.980,00 EUR/m² (28,00 EUR/m²).  

 
Mestna občina Nova Gorica izplača Pavlin Adrijanu razliko v vrednosti menjanih 
nepremičnin v višini 1.204,00 EUR.  
 
 

2. 
 
Dopolnitev letnega načrta začne veljati takoj. 
 
     
 
Številka: 478-453/2010 
Nova Gorica, 
 
         Matej Arčon 
             ŽUPAN 
 
 
 
 
 
 
 

 



Številka: 478-453/2010-8 
Nova Gorica, 1. junija 2011 
 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 
Pavlin Adrijan, Osek 1a, Šempas je predlagal Mestni občini Nova Gorica, da prične s 
postopkom zamenjave parc.št. 5683/2 pot v izmeri 242 m² k.o. Osek, ki je last Mestne 
občine Nova Gorica z njegovim zemljiščem parc.št. 5691/2 pot v izmeri 551 m² k.o. Osek. 
Po zemljišču parc.št. 5691/2 k.o. Osek poteka občinska cesta, ki pelje proti 
akumulacijskemu jezeru Vogršček in je v njegovi lasti, na parc.št. 5683/2 k.o. Osek pa je 
njegovo dvorišče in je v lasti MONG. 
Predlagatelj v svoji vlogi navaja, da je do te situacije prišlo, ker je podjetje Primorje v času 
gradnje nasipa za traso avtoceste, zaradi številnega transporta po občinski poti ter 
uničevalnih posledic za obstoječe zgradbe, ki so bile le meter od te ceste, naredilo novo 
traso te ceste.       
 
Oddelek za okolje in prostor Mestne občine Nova Gorica je v zvezi s predlagano 
zamenjavo zemljišč v k.o. Osek podal naslednje strokovno mnenje (dopis št. 354-
109/2010 z dne 6.12.2010): 
»Pavlin Adrijan Osek 1a Šempas je zaprosil za izvedbo menjave zemljišča s parc.št. 
5683/2 in 5691/2 obe k.o. Osek. 
Menjava zemljišč pomeni vzpostavitev dejanskega lastništva. V naravi je to že izvedeno 
in vrisano v zbirko geodetskih podatkov.« 
 
Krajevna skupnost Osek-Vitovlje je v zvezi s predlagano zamenjavo zemljišč v k.o. 
Osek podala naslednje mnenje (dopis z dne 10.1.2011): 
»Svet KS Osek – Vitovlje je na seji v sredo, 21.12.2010, obravnaval vaš dopis glede 
menjave zemljišč v k.o. Osek. 
Člani Sveta KS Osek Vitovlje nimamo pripomb glede menjave zemljišč. S predlagano 
spremembo soglašamo.«          
 
V skladu s Statutom Mestne občine Nova Gorica je za pridobivanje in razpolaganje 
s stvarnim premoženjem pristojen Mestni svet Mestne občine Nova Gorica, zato 
predlagamo, da predloženo dopolnitev letnih načrtov obravnava in sprejme. 
 
 
Pripravili:        Matej Arčon 
Silvana Matelič, načelnica                     ŽUPAN 
Karmen Pellegrini 
Svetovalka za premoženjske zadeve 

  


