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Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 
in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06), 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. 34/11) je 
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne________________sprejel 
 
 
 

DOPOLNITEV LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA STVARNEGA PREMOŽENJA 
MESTNE OBČINE NOVA GORICA V LETU 2011    

 
 

1. 
 
Letni načrt pridobivanja stvarnega premoženja Mestne občine Nova Gorica v letu 2011, ki 
ga je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica sprejel dne 31.3.2011 se dopolni na način 
kot sledi: 
 
 
Pridobi se nepremičnina parc.št. *5/1 stanovanjska stavba v izmeri 86 m2 v k.o. Prvačina, 
ID znak 2320-5/1-1. 
 
Ocenjena vrednost nepremičnine znaša 65.500,00 EUR.  
 
 

2. 
 

Dopolnitev letnega načrta začne veljati takoj. 
 
     
 
 
Številka: 478-12/2011 
Nova Gorica, 
            Matej Arčon 
                 ŽUPAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Številka:   478-12/2011-25 
Nova Gorica, 14. decembra 2011 
 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 
Študij in razumevanje migracijskih tokov je bilo vedno izjemnega pomena. Ni mogoče 
razumeti nobene družbe, če teh problematik ne poznamo. Še posebej so tovrtstne 
raziskave pomembne za Evropo, ki želi že danes graditi boljšo prihodnost. 
 
Na Goriškem imamo z migracijami bogate izkušnje, bile so v preteklosti in so tudi še 
danes pomemben del našega življenja. Za raziskovanje migracij v Evropi je še posebej 
pomembno delovanje društva aleksandrink, ki je v sodelovanju z Goriškim muzejem in 
Slovenskim etnografskim muzejem uredilo  leta 2006 v Prvačini zanimiv muzej 
aleksandrink. Muzej se nahaja na idealni in lepi lokaciji v središču vasi, tik poleg cerkve 
sv. Andreja. Prvačina ni bila izbrana po naključju, iz te vasi je odšlo v Aleksandrijo preko 
200 deklet, največ od vseh krajev na Goriškem. Za svoje delovanje sta muzej in društvo 
aleksandrink iz Prvačine prejela številne pohvale, priznanja in nagrade. 
 
Muzej v Prvačini je za raziskovanje sodobnih migracij izjemnega pomena. Iz leta v leto 
privablja na Goriško vedno več ljudi iz celega sveta. Muzej in društvo se povezujeta tudi z 
različnimi raziskovalnimi ustanovami, muzeji in univerzami doma in v Evropi. Muzej v 
Prvačini zato lahko štejemo za tisto zvrst infrastrukture, ki je odločilnega pomena tako za 
razvoj univerzitetnega študija, odpiranje v svet, kot tudi raz razvoj kvalitetnega turizma na 
Goriškem.   
 
Hiša, kjer je v Prvačini muzej, je privatna last. Lastnici Vera Cotič in Ana Kavčič sta 
društvu aleksandrink hišo odstopile v uporabo brez vsake najemnine. Društvo pa je 
dolžno stavbo vzdrževati, skrbeti za muzejski program, organizirati srečanja in 
mednarodne posvete, voditi turistične skupine in zbirati pričevanja.  
 
Za pridobivanje evropskih ter javnih sredstev za potrebe muzejske, univerzitetnega 
raziskovanja, krepitve goriške prepoznavnosti in turizma pa je nujno potrebno, da MONG 
stavbo, kjer je sedaj muzej, odkupi. Lastništvo stavbe MONG je osnovni predpogoj za 
nadaljnji razvoj navedenih dejavnosti.   
      
 
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.  
 
 
Pripravili:  
Silvana Matelič, načelnica   
Oddelka za infrastrukturo in                                                            Matej Arčon 
gospodarske javne službe                                                                  ŽUPAN 
 
 
Karmen Pellegrini 
Svetovalka za premoženjske zadeve  


