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Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12)  je 
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne______________sprejel  
 
 
 
 

 
    S K L E P 

 
 
 
 

1.  
 
Nepremičnina parcelna številka 380/9 gozd v izmeri 1.243 m2 k.o. 2300-TRNOVO pridobi 
status grajenega javnega dobra v lasti Mestne občine Nova Gorica. 
 
 

2.  
 
Ta sklep začne veljati takoj. 
 
 
 
 
Številka: 478-228/2012 
Nova Gorica, 
                                                            Matej Arčon      

                    ŽUPAN 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                            

                                                                                                         

 

Številka: 478-228/2012-14 
Nova Gorica, 7. oktobra 2013 
 

 
O B R A Z L O Ž I T E V 

 
 
Mestna občina Nova Gorica, Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo je po uradni 
dolžnosti uvedel postopek za pridobitev statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini 
parcelna številka 380/9 gozd v izmeri 1.243 m² k.o. 2300-TRNOVO.  
 
Nepremičnina  parcelna številka 380/9 gozd v izmeri 1.243 m² k.o. 2300-TRNOVO je v 
Zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Novi Gorici vknjižena kot lastnina Mestne občine Nova 
Gorica, v naravi pa predstavlja dostopno pot do zgrajenih objektov na zemljiščih s parcelno 
številko 364/4, parcelno številko 364/6 ter parcelno številko 364/3 vse k.o. 2300-TRNOVO. 
 
Na navedenih nepremičninah stoji med drugim tudi zgrajen astronomski observatorij, kar je 
razvidno tudi iz dopisa z dne 20.09.2013, ki ga je posredovalo Amatersko astronomsko 
društvo »Teleskop«, ki upravlja z astronomskim observatorijem, služi pa med drugim tudi za 
oglede šolskih skupin, ki v njem spoznavajo delo v observatoriju in različne načine 
opazovanja nočnega neba. 
Prav tako pa na nepremičninah, do katerih vodi dostopna pot, stoji zgrajena stanovanjska 
hiša, ki je bila v času Vojne za Slovenijo  glavni štab slovenske vojske, kar dokazuje tudi 
dopis z dne 09.092013, ki je bil posredovan s strani Štaba Civilne zaščite MONG. 
Asfaltacija dostopne poti, ki leži  na nepremičnini parcelna številka 380/9 gozd v izmeri 1.243 
m² k.o. 2300-TRNOVO, in ki je predmet pridobitve statusa grajenega javnega dobra, pa je 
bila tudi umeščena v Proračun Mestne občine Nova Gorica za leto 2001 in je bila v zaključku 
leta tudi v celoti realizirana. 
 
Krajevna skupnost TRNOVO je dne 12.09.2013 tudi podala soglasje oziroma pozitivno 
mnenje glede vzpostavitve statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna 
številka 380/9 gozd v izmeri 1.243 m² k.o. 2300-TRNOVO. 
 
Po določbi 21. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 110/02) ter 19. 
člena Statuta Mestne občine Nova Gorica ((Uradni list RS, št. 13/12) se nepremičnini podeli 
status grajenega javnega dobra z odločbo, ki jo na podlagi sklepa Mestnega sveta Mestne 
občine Nova Gorica, po uradni dolžnosti izda Uprava Mestne občine Nova Gorica. Ko 
postane ta odločba pravnomočna, jo Mestna občina pošlje Okrajnemu sodišču v Novi Gorici, 
zemljiški knjigi.  
 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagam, da predloženi sklep obravnava 
in sprejme. 
 
PRIPRAVILI:                                                                                           Matej Arčon                          
Niko Jurca          ŽUPAN 
Načelnik Oddelka za okolje, prostor 
in javno infrastrukturo 
 
Silvana Matelič, Vodja Službe za javno infrastrukturo           



                                                                                                            

                                                                                                         

 

 
Matjaž Rosič 
Višji svetovalec za javno infrastrukturo 
in nepremičnine 
 
 


