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Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS št. 86/10, 75/12, 43/13-ZDU-1G, 50/14-ZDU-1L, 14/15-ZUUJFO in 
76/15), 6. 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  19. člena Statuta Mestne občine 
Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12 in 18/17)  je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica 
na seji dne _________________sprejel  
 
 
 

 
S K L E P 

 
 
 

1. 
 
Sprejme se Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova 
Gorica za leto 2018 – rebalans 1. 

 
2. 

 
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2018 – 
rebalans 1, ki ga je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica sprejel dne 1. februarja 2018, se 
dopolni skladno z Načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova 
Gorica za leto 2018 – rebalans 1– dopolnitev marec 2018, ki je sestavni del tega sklepa. 
 

3. 
 
Ureditev pravnega statusa nepremičnin, ki so predmet razpolaganja, je pogoj za veljavnost 
točke 2. tega sklepa. 

 
4. 

 
Ta sklep začne veljati takoj. 
 
 
 
Številka: 478-514/2016 
Nova Gorica, 
                                                                                                                
 
                Matej Arčon      
                    ŽUPAN 
 

 
 
 
 



                                                                                                            

                                                                                                         

 

Številka: 478-514/2016-10 
Nova Gorica, 27. februarja 2018  

 
O B R A Z L O Ž I T E V  

 
V skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 43/13-ZDU-1G, 50/14-ZDU-1L, 14/15-ZUUJFO in 76/15) in 
Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) predvideva Mestna občina Nova Gorica prodati nepremično 
premoženje, zato je potrebno dopolniti Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne 
občine Nova Gorica za leto 2018 – rebalans 1, sprejetega na seji Mestnega sveta dne 1. 2. 
2018. 
 
Načrt ravnanja – pridobivanja se dopolnjuje z nakupom parcel, in sicer 
 

-  parc. št. 484/2,485/2 in 477/3, vse k.o. 2302-KROMBERK: povečini območja 
prometne infrastrukture, kategorizirana cesta JP 784421; 

- parc. št. 2481, k.o. 2303-SOLKAN: območja centralnih dejavnosti, kategorizirana 
cesta JP 786171; 

- parc. št. 1017/2, 1014/7, 1016/2 in 1014/5, vse k.o. 2296-LOKOVEC: kmetijska 
zemljišča, kategorizirana cesta JP 785871. 
 

Načrt ravnanja – razpolaganja se dopolnjuje s prodajo parcel, in sicer 
 

- parc. št. *26, k.o. 2294-BATE: stavbno zemljišče z ruševino; 
- parc. št. 2070/1, k.o. 2311-VITOVLJE: delno stavbno in delno kmetijsko zemljišče v 

vasi Vitovlje; 
- parc. št. 1234/15, k.o. 2301-RAVNICA: gozdno zemljišče; 
- parc. št. 1171, k.o. 2296-LOKOVEC: kmetijsko zemljišče, kot nadomestno zemljišče 

za zemljišča na kategorizirani cesti JP 785871. 
 
Skladno s  16. členom  Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14)  mora biti pravni status 
nepremičnin, ki ne omogoča pravilne izvedbe postopkov ravnanja  z nepremičnim 
premoženjem, urejen pred sklenitvijo pravnega posla. 
 
V skladu s Statutom Mestne občine Nova Gorica je za ravnanje  z nepremičnim 
premoženjem pristojen Mestni svet Mestne občine Nova Gorica, zato predlagamo, da 
predloženo dopolnitev načrta obravnava in sprejme. 
 
PRIPRAVILI:                                                                                         
Silvana Matelič                                  Matej Arčon                        
Vodja Službe za javno infrastrukturo              ŽUPAN 
 
 

Aleksandra Torbica 
Vodja Oddelka za okolje, prostor 
in javno infrastrukturo 
 

 
 
PRILOGA: 

- Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2018 
– rebalans 1 


	O B R A Z L O Ž I T E V



