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Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list št. 13/12), 11. člena 
Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 86/10, 75/12) in 6. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12) je Mestni svet Mestne občine Nova 
Gorica na seji dne___________________sprejel 
 
 
 

DOPOLNITEV LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA STVARNEGA PREMOŽENJA 
MESTNE OBČINE NOVA GORICA V LETU 2013  

 
 

1. 
 
Letni načrt pridobivanja stvarnega premoženja Mestne občine Nova Gorica v letu 2013, ki 
ga je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica sprejel dne 15.3.2012, se dopolni na način 
kot sledi: 
 
 

1. Pridobi se nepremičnina parc.št. 1460/3 stavbno zemljišče v izmeri 296 m2 k.o. 
Nova Gorica.  

            Kupnina znaša 5.920,00 € (20,00 €/m2).  
 

2. Pridobi se solastniški delež do 2/3 nepremičnine parc.št. 104 gozd v izmeri 3197 
m2 in solastniški delež do 2/3 nepremičnine parc.št. 444/2 gozd v izmeri 939 m2 
obe k.o. Stara Gora. 

            Ocenjena vrednost solastniškega deleža obeh nepremičnin znaša 86.657,64 €  
(24,90 €/m2). 
 

 
2. 

 
Dopolnitev letnega načrta velja takoj. 
 
 
 
 
 
Številka: 478-14/2013- 
Nova Gorica, dne  
 
 
 
 
 
 
 

Matej Arčon 

ŽUPAN 



 

  

Številka: 478-14/2013-11 
Nova Gorica, dne 12. marca 2013 
 
 
 

OBRAZLOŽITEV 
dopolnitve Letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja Mestne občine Nova 

Gorica v letu 2013 
 
 

1. Mestna občina Nova Gorica je na podlagi 87. člena Zakona o urejanju prostora 
(Uradni list RS, št. 110/02) in 2. člena Odloka o območju predkupne pravice občine na 
nepremičninah (Uradne objave, št. 4/03) na vlogo stranke AG, družba za investicije d.d., 
Kavčičeva ulica 66, Ljubljana, izdala dne 21.2.2013 potrdilo, da na zemljišču parc.št. 
1460/3 k.o. Nova Gorica predkupno pravico po določbah Zakona o urejanju prostora 
uveljavlja. 
 
Na podlagi uveljavljanja predkupne pravice občine na nepremičnini je družba AG, družba 
za investicije d.d., v skladu z 88. členom ZUreP-1 podala pisno ponudbo za prodajo 
navedene nepremičnine za ceno 5.920,00 € (20,00 €/m2), podpis pogodbe pa pričakujejo 
najkasneje do 31.3.2013. 
 
Menimo, da je zemljišče smiselno pridobiti v last z namenom urejanja tega območja, saj 
sedaj zemljišče v naravi predstavlja neurejeno zelenico v križišču med Erjavčevo in 
Kosovelovo ulico s pripadajočim objektom - kioskom. 
 

2. Mestna občina Nova Gorica potrebuje v okviru izgradnje Regijskega centra za 
odlaganje odpadkov (RCERO) tudi zemljišča s parc.št. 104 in parc.št. 444/2 obe k.o. 
Stara Gora.  
 
  
V skladu s Statutom Mestne občine Nova Gorica je za pridobivanje stvarnega 
premoženja pristojen Mestni svet Mestne občine Nova Gorica, zato predlagamo, da 
predloženo dopolnitev letnega načrta obravnava in sprejme.  

 
 
Pripravila: 
Niko Jurca 
načelnik Oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo 
 
Karmen Pellegrini 
višja svetovalka 

Matej Arčon 
ŽUPAN 


