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Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 
in 18/19) in 245. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) je Mestni 
svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne _____________ sprejel 
 
 
 
 

S K L E P 
 
   
 

1. 
 
 
Nepremičnina s parcelno številko 5490, k.o. 2312-OSEK pridobi status grajenega 
javnega dobra v lasti Mestne občine Nova Gorica. 
 
 

2. 
 
 
Uprava Mestne občine Nova Gorica izda odločbo o pridobitvi statusa grajenega javnega 
dobra za nepremičnino navedeno v 1. točki tega sklepa.   
 
 

3. 
 
 

Ta sklep začne veljati takoj in se objavi na spletni strani Mestne občine Nova Gorica. 
 
 
 
 
Številka:  478-113/2019- 
Nova Gorica, 
                                                                                              dr. Klemen Miklavič 
                                                                                                        ŽUPAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Številka: 478-113/2019-6 
Nova Gorica, 9. oktobra 2019  
 

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 s parcelno številko 5490, k.o. 2312-OSEK. 
 
Po določbi 245. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) se 
nepremičnini podeli status grajenega javnega dobra z ugotovitveno 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 zemljiški knjigi.  
 
Nepremičnina s parcelno številko 5490, k.o. 2312-OSEK je v Zemljiški knjigi vknjižena kot 
JAVNO DOBRO brez imetnika pravice uporabe, v naravi pa predstavlja nekategorizirano 
občinsko cesto, ki se navezuje na regionalno cesto in vodi do stavb z naslovom Osek 45 
in Osek 45A. Iz Potrdila o parceli, ki ga je Mestna občina pridobila od Geodetske uprave 
RS izhaja, da je upravljavec parcele Mestna občina Nova Gorica. 
 

Mestna občina Nova Gorica je z dopisom št. 478-113/2019-3 z dne 26.6.2019 zaprosila 

Krajevno skupnost Osek-Vitovlje za podajo mnenja skladno s 5. alineo 1. odstavka 7. 

člena Odloka o krajevnih skupnostih v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 

52/13). Krajevna skupnost Osek-Vitovlje je v roku, ki ji ga je pristojni občinski organ 

postavil v dopisu za podajo mnenja, posredovala pozitivno mnenje za pridobitev statusa 

grajenega javnega dobra na predmetni nepremičnini. 

 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagam, da predloženi sklep 
obravnava in sprejme. 

 
 
dr. Klemen Miklavič 

                                                                                                        ŽUPAN 
 
Pripravile: 
Nataša Ipavec 
Vodja Oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo      
 
Silvana Matelič 
Vodja Službe za javno infrastrukturo in 
nepremičnine 
 
Mija Vules 
Svetovalka za nepremičnine 
            
                                                       
 
Priloga: 

- Potrdilo o parceli Geodetske uprave RS, št. 357-01/2019-26947 
- PISO izris  
- Posnetek (vir: https://www.google.si/maps/) 




