
 

          14 
Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list  RS št. 13/12), 11. 
člena 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 RAZPOLAGANJA S STVARNIM  PREMOŽENJEM 

MESTNE OBČINE NOVA GORICA V LETU 2012    
 
 

1. 
 
Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 
2012, ki ga je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica sprejel dne 2.2.2012 se dopolni na 
način kot sledi: 
 
 
Z neposredno pogodbo se prodajo naslednje nepremičnine last Mestne občine Nova 
Gorica: 

• parc.št. 1045/63 travnik 30 m2, parc.št. 1045/65 gozd 18 m2 in parc.št. 1045/68 
gozd 1 m2 vse tri k.o. Kromberk. 

            Orientacijska vrednost znaša 2.800,00 EUR. 
• parc.št. 1045/15 gozd 5 m2, parc.št. 1045/64 travnik 9 m2, parc.št. 1045/66 gozd  

4 m2 in parc.št. 1045/67 gozd 7 m2 vse štiri k.o. Kromberk. 
           Orientacijska vrednost znaša 1.400,00 EUR. 
 
 

2. 
 

Dopolnitev letnega načrta začne veljati takoj. 
 
     
Številka: 478-665/2011- 
Nova Gorica, 
            Matej Arčon 
                 ŽUPAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Številka: 478-665/2011-9 
Nova Gorica, 4. maja 2012 
 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 
Mestna občina Nova Gorica je lastnica zemljišč parc.št. 1045/63 travnik 30 m2, parc.št. 
1045/65 gozd 18 m2, parc.št. 1045/68 gozd 1 m2, parc.št. 1045/15 gozd 5 m2, parc.št. 
1045/64 travnik 9 m2, parc.št. 1045/66 gozd 4 m2 in parc.št. 1045/67 gozd 7 m2 vse k.o. 
Kromberk. 
 
Mestna občina predmetnih zemljišč ne potrebuje, predlagatelji pa se z nakupi strinjajo, 
zato menimo, da se spodaj navedena zemljišča lahko prodajo.  
 
Obravnavane zemljiške parcele ležijo ob stanovanjskih hišah predlagateljev in jih je 
smiselno priključiti dvoriščema ob hišah. 
 
Zemljišča parc.št. 1045/63 travnik 30 m2, parc.št. 1045/65 gozd 18 m2 in parc.št. 
1045/68 gozd 1 m2 vse tri k.o. Kromberk se nahajajo na skrajnem severnem predelu 
stanovanjskega naselja Pavšičevo naselje I v Kromberku. Predmetne parcele v naravi 
predstavljajo funkcionalna zemljišča stanovanjske stavbe stoječe na parc.št. 1045/60 k.o. 
Kromberk.  
 
Iz potrdila o namenski rabi Oddelka za okolje in prostor št. 35014-277/2012-2 z dne 
11.4.2012 izhaja, da so zemljišča parc. št. 1045/63, parc.št. 1045/65 in parc.št. 1045/68  
vse tri k.o. Kromberk opredeljena kot območja stanovanj in ležijo znotraj meje 
poselitvenega območja. 
 
Orientacijska vrednost zemljišč parc.št. 1045/63, parc.št. 1045/65 in parc.št. 1045/68 vse 
tri k.o. Kromberk znaša 2.800,00 EUR. 
 
Zemljišča parc.št. 1045/15 gozd 5 m2, parc.št. 1045/64 travnik 9 m2, parc.št. 1045/66 
gozd 4 m2 in parc.št. 1045/67 gozd 7 m2 vse štiri k.o. Kromberk se nahajajo na 
skrajnem severnem predelu stanovanjskega naselja Pavšičevo naselje I v Kromberku. 
Predmetna zemljišča v naravi predstavljajo funkcionalna zemljišča stanovanjske stavbe 
na parc.št. 1045/9 k.o. Kromberk. 
 
Iz potrdila o namenski rabi Oddelka za okolje in prostor št. 35014-276/2012-2 z dne 
11.4.2012 izhaja, da so zemljišča parc. št. 1045/15, parc.št. 1045/64, parc.št. 1045/66 in 
parc.št. 1045/67 vse štiri k.o. Kromberk opredeljena kot območja stanovanj in ležijo 
znotraj poselitvenega območja. 
 
Orientacijska vrednost zemljišč parc.št. 1045/15, parc.št. 1045/64, parc.št. 1045/66 in 
parc.št. 1045/67 vse štiri k.o. Kromberk znaša 1.400,00 EUR skladno z 3. odst. 19.čl. 
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 34/11). 
 
Oddelek za okolje in prostor Mestne občine Nova Gorica in pristojne krajevne skupnosti 
se s predlaganimi prodajami strinjajo.    
      
Skladno z določilom 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) ter 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) je izbrana metoda 



  

razpolaganja neposredna pogodba, saj gre za prodajo nepremičnega premoženja, 
katerega vrednost je nižja od 20.000,00 EUR. 
 
Namere o sklenitvi neposrednih pogodb bo Mestna občina objavila na svoji spletni strani 
najmanj 15 dni pred nameravano sklenitvijo neposredne pogodbe. 
 
 
V skladu s Statutom Mestne občine Nova Gorica je za razpolaganje s stvarnim 
premoženjem pristojen Mestni svet Mestne občine Nova Gorica, zato predlagamo, 
da predloženo dopolnitev letnega načrta obravnava in sprejme.  
 
 
 
Pripravila:  
Niko Jurca, načelnik   
Oddelka za okolje in prostor in javno infrastrukturo                       Matej Arčon 
                                                                                                           ŽUPAN 
Karmen Pellegrini 
Višja svetovalka  


