
 

 

Številka:   478-386/2016-6 
Datum:     30.9.2016 
 
 
Na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 
14/15 – ZUUJFO in 76/15) ter 56. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), 
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, objavlja  
 
 

NAMERO ZA USTANOVITEV STAVBNE PRAVICE  
 
Mestna občina Nova Gorica, kot lastnica nepremičnine parc.št. 618/5 k.o. 2304- Nova 
Gorica,  objavlja namero o ustanovitvi stavbne pravice na delu nepremičnine parc.št. 
618/5 k.o. 2304-Nova Gorica, za namen izgradnje in vzpostavitve Humanitarnega centra, 
v katerem se bodo odvijali: 
- socialni programi (npr. vsakodnevni stiki socialno ogroženimi prebivalci in nudenje 

humanitarne pomoči, vsakodnevna izrazito povečana možnost za prejem donacij v 
materialu, najrazličnejša pomoč marginalnim skupinam prebivalstva, izvajanje 
najrazličnejših izobraževalnih programov za določene skupine prebivalstva, odprt 
prostor za vključevanje nevladnih organizacij, strokovnih in izobraževalnih ustanov v 
okviru Mestne občine Nova Gorica, možnost večjega in učinkovitejšega širjenja 
humanitarnih vrednost med različno populacijo),  

- program Pripravljenost ob elementarnih nesrečah (skladišče opreme, Nastanitvene 
enote – enote, ki ima vse potrebno, od človeških virov do materiala na nastanitev za 
krajše obdobje 100 prizadetih ob elementarnih nesrečah, stalni delež prehrane, 
sanitetnega materiala in zdravil za potrebe ob elementarnih nesrečah za celotno 
severnoprimorsko regijo, center za skladiščenje hrane, pridobljene iz evropskih rezerv 
hrane, regijsko skladišče najnujnejše opreme ob elementarnih nesrečah (odeje, 
oblačila, šotori, ogrevalne naprave, itd), sprejem mednarodne pomoči za nadaljnjo 
pomoč po regij) in  

- redna dejavnost imetnika stavbe pravice za namen izvajanja socialnih programov in 
programa Pripravljenost ob elementarnih nesrečah. 
 

Stavbna pravica se ustanavlja za obdobje največ 34 (štiriintrideset) let  in se podeljuje 
brezplačno, z namenom uresničitve javnega interesa na področju sociale in 
pripravljenosti ob elementarnih nesrečah.  
 
Pogodba o ustanovitvi stavbne pravice bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave 
te namere. Stavbna pravica se ustanavlja v javnem interesu s sklenitvijo neposredne 
pogodbe.  
 
Zainteresirani ponudniki lahko izkažejo interes za pridobitev stavbne pravice s pisno 
vlogo na naslov: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica 
- s pripisom » Vloga za pridobitev stavbne pravice « najkasneje v 15 dneh po objavi te 
namere na spletni strani občine. Po izteku roka bo občina z zainteresiranimi  strankami 
opravila pogajanja oziroma sklenila neposredno pogodbo.  
 



 

Ponudniki so seznanjeni, da župan Mestne občine Nova Gorica lahko kadarkoli do 

sklenitve pravnega posla - podpisa pogodbe, postopek podelitve stavbne pravice brez 

obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi. 

 
 
 
Pripravili:  
Tamara Simčič               mag. Marinka Saksida 
Višja svetovalka za družbene dejavnosti         NAČELNICA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


