
 

 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi  (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 11/18 - 
ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE),  drugega odstavka 25. 
člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 11/18 in 79/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - 
uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 
101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - 
ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819, 13/18) in 19. člena Statuta Mestne 
občine Nova Gorica  (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) je Mestni svet Mestne občine 
Nova Gorica na seji dne ____________ sprejel naslednji 
 
 
 

S K L E P 
 
 

1. 
 

Sprejme se Načrt ravnanja s premičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 
2020 – rebalans 1. 
 
 

2. 
 

Načrt ravnanja s premičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2020 št. 410-
12/2019-12 z dne 5.12.2019 se dopolni z Načrtom razpolaganja premičnega premoženja 
Mestne občine Nova Gorica za leto 2020, ki je naveden v spodnji razpredelnici: 
 
Načrt razpolaganja premičnega premoženja MONG za leto 2020  

UPRAVLJAVEC 
ZAPOREDNA 
ŠTEVILKA 

VRSTA 
PREMIČNEGA 
PREMOŽENJA 

KOLIČINA 
PREDVIDENA 
SREDSTVA  (v 
EUR) 

OPREMA IN DROBNI INVENTAR 

Mestna občina 
Nova Gorica 

1 
Oprema in drobni 
inventar v lokalu 
Solum ( Bevkov trg ) 

1 52.500,00 

   SKUPAJ 52.500,00 

 
 
 

3. 
 

 
Načrt ravnanja s premičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2020 št. 410-
12/2019-12 z dne 5.12.2019 se dopolni z Načrtom pridobivanja premičnega premoženja 
Mestne občine Nova Gorica za leto 2020, ki je naveden v spodnji razpredelnici: 
 
 
 



 

Načrt pridobivanja premičnega premoženja MONG za leto 2020  

UPRAVLJAVEC 
ZAPOREDNA 
ŠTEVILKA 

VRSTA 
PREMIČNEGA 
PREMOŽENJA 

KOLIČINA 
PREDVIDENA 
SREDSTVA  (v 
EUR) 

MOTORNA VOZILA 

Mestna občina 
Nova Gorica 

1 
Vozilo za hitre 
reševalne intervencije 

1 48.000,00 

 2 
Vozilo za potrebe 
raznosa večjega 
števila kosil 

1 12.000,00 

   SKUPAJ 58.000,00 

 
 
 

4. 
 
Ta sklep začne veljati z dnem uveljavitve Odloka o rebalansu proračunu Mestne občine 
Nova Gorica za leto 2020. 
 
 
 
Številka: 410-12/2019 
Nova Gorica,  
 dr. Klemen Miklavič 
     ŽUPAN 
 
 

  



 

 
Številka: 410-12/2019-28 
Nova Gorica, 10. junij 2020 
 

O B R A Z L O Ž I T E V  
 

Pravne podlage za sprejem predlaganega sklepa so: 
 

- drugi odstavek 25. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18 ), ki določa, da načrt ravnanja 
s premičnim premoženjem za samoupravne lokalne skupnosti sprejme svet 
samoupravne lokalne skupnosti na predlog organa, odgovornega za izvrševanje 
proračuna samoupravne skupnosti za tekoče oziroma prihodnje proračunsko leto 
in; 

 
- 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica ( Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 

18/19 ), ki določa, da mestni svet sprejme letni načrt ravnanja s stvarnim 
premoženjem. 
 

Postopek pridobivanja in razpolaganja s premičnim premoženjem občine se lahko izvede 
le, če je premično premoženje vključeno v načrt ravnanja s premičnim premoženjem 
občine. Mestna občina Nova Gorica namerava prodati premično premoženje, zato je 
potrebno dopolniti načrt ravnanja s premičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica 
za leto 2020, ki je bil sprejet na seji Mestnega sveta dne 19. 12. 2019. 
 
Načrt ravnanja – razpolaganja s premičnim premoženjem se dopolnjuje in sicer se načrtuje 
prodaja: 

- opreme in drobnega inventarja v lokalu » Solum » na Bevkovem trgu v Novi 
Gorici.  

 
Mestna občina je lastnica opreme in drobnega inventarja v lokalu » Solum » na Bevkovem 
trgu v Novi Gorici, ki je v lasti družbe HIT d.d., ki je sprejel namero o prodaji lokala »Solum». 
Mestna občina Nova Gorica bo opremo in drobni inventar prodala v skladu s predpisanimi 
postopki za prodajo premoženja. 
 
Načrt ravnanja – pridobivanja premičnega premoženja se dopolnjuje in sicer se načrtuje 
nakup: 

- vozilo za potrebe raznosa večjega števila kosil 
 
 
Nakup vozila za pomoč na domu temelji na realizaciji sklepa mestnega sveta štev. 410-
12/2019-16 z dne 19. 12. 2019, na podlagi katerega je potrebno zagotoviti dodatna 
sredstva za izvajanje socialno varstvene storitve pomoč družini na domu kot socialne 
oskrbe na domu zaradi zmanjševanja čakalnih dob in nakup dveh osebnih vozil v letu 2020.  
 
Dodatna sredstva za zmanjševanje čakalnih dob niso potrebna, saj se je čakalna doba iz 
treh mesecev skrajšala na tri tedne. Nakup osebnega vozila je potreben, saj bo zamenjal 
dve dotrajani vozili. Predlagamo, da se predvidi nakup vozila za potrebe raznosa večjega 
števila kosil ( npr.  furgona Dacia oz. drugega ustreznega vozila, ki ima dovolj prostora, ker 
je primeroma vozilo Panda kljub predelavi - odstranitvi zadnje klopi premajhno ). 
 



 

Mestna občina Nova Gorica bo vozilo nabavila v skladu s predpisanimi postopki za 
pridobitev premičnega premoženja. 
 
                                                                                                   
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da predloženi sklep 
obravnava in sprejme. 
 
 
 
                                                                                                          dr. Klemen Miklavič 
                                                                                                                   ŽUPAN                                                                                                                     
 
 
 
PRIPRAVILI: 
Patricija Šulin 
Podsekretarka za organizacijsko 
premoženjske zadeve  
 
Tamara Simčič 
Višja svetovalka za družbene 
dejavnosti 
 


