
 

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/2002, 
25/2002 in Uradni list RS št. 38/2005, 24/2006), 11. člena Zakona o stvarnem 
premoženju države in lokalnih samoupravnih skupnosti, pokrajin in občin (Uradni list RS, 
št. 86/2010) in Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, 
št. 84/2007), je Mestni svet  Mestne občine Nova Gorica na seji dne ………………. 
sprejel  

 

LETNI NAČRT RAZPOLAGANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE 
NOVA GORICA V LETU 2011 

 
 

1. 
 
V skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in lokalnih samoupravnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/2010) in Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin 
(Uradni list RS, št. 84/2007) bi Mestna občina Nova Gorica v letu 2011 prodala naslednje 
premoženje: 
NEPREMIČNO PREMOŽENJE 

1. Zemljišče s parc.št. 317/4 v izmeri 26 m² k.o. Rožna Dolina. Ocenjena 
vrednost znaša 2.210,00 EUR. 

2. Zemljišče parc.št. 3862/3 v izmeri 387 m² in parc.št. 3862/4 v izmeri 72 m² obe 
k.o. Ozeljan. Orientacijska vrednost znaša 17.442,00 EUR. 

3. Zemljišče parc.št. 1518/5 v izmeri 210 m² in parc.št. 1519/4 v izmeri 240 m² 
obe k.o. Solkan. Ocenjena vrednost znaša 63.000,00 EUR. 

4. Zemljišče parc.št. 181 v izmeri 110 m² k.o. Dornberk. Orientacijska vrednost 
znaša 3.850,00 EUR.  

5. Zemljišče parc.št. 1220/5 v izmeri 568 m² solastniški delež do 1/15 in parc.št. 
1220/2 v izmeri 34481 m² solastniški delež do 1/45 obe k.o. Trnovo. 
Orientacijska vrednost znaša 4.200,00 EUR. 

6. Zemljišče parc.št. 1262/1 v izmeri 276 m² in parc.št. 1262/4 v izmeri 44 m² obe 
k.o. Nova Gorica. Orientacijska vrednost znaša 19.200,00 EUR. 

7. Zemljišče del parc.št. 1351/36 v izmeri cca 65 m², del parc.št. 1354/2 v izmeri 
cca 45 m², del parc.št. 1355/35 v izmeri cca 25 m² vse tri k.o. Solkan. 
Ocenjena vrednost znaša 16.200,00 EUR. 

8. Zemljišče del parc.št. 233/19 v izmeri cca 85 m² k.o. Dornberk. Orientacijska 
vrednost znaša 3.500,0 EUR. 

9. Zemljišča parc.št. 422/7 v izmeri 274 m², parc.št. 421/26 v izmeri 7 m², parc.št. 
421/5 v izmeri 39 m², parc.št. 421/8 v izmeri 28 m², parc.št. 421/9 v izmeri 12 
m² in del  parc.št. 430/1 v izmeri cca 93 m² vse k.o. Rožna Dolina. 
Orientacijska vrednost znaša 49.830,00 EUR. 

10. Objekt v izmeri 14,40 m² stoječ na zemljišče parc.št. 218/5 v izmeri 19 m² k.o. 
Rožna Dolina. Orientacijska vrednost znaša 9.000,00 EUR. 

 
 
  PREMIČNO PREMOŽENJE 

1.Les v gozdovih Mestne občine Nova Gorica – sanitarna in vzdrževalna sečnja. 
Ocenjena vrednost 60.000 EUR. 
 

 
 
 

 



 
2. 

 
O rezultatih in doseženih ciljih razpolaganja s premoženjem obvesti župan Mestni svet ob 
zaključnem računu proračuna. 
 
 
 
Številka: 478-12/2011 
Nova Gorica:   …………….    
 
 
                                                                                             

 Matej Arčon   
  Ž  U  P A  N      
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Številka: 478-12/2011 
Nova Gorica: 7.1.2011 
 
 
O b r a z l o ž i t e v 
 
 

1. Zemljišče parc.št. 317/4 k.o. Rožna Dolina se nahaja na Ajševici ob lokalni cesti, 
ki pelje mimo gostišča Šterk. Zemljišče je majhno in služi lastniku stanovanjske 
hiše stoječe na parc.št. 342 k.o. Rožna Dolina in je tudi predlagatelj. 

2. Zemljišči parc.št. 3862/3 in parc.št. 3862/4 obe k.o. Ozeljan se uporabljata kot 
dvorišče k stanovanjski hiši stoječi na zemljišču parc.št. *598/1 k.o. Ozeljan, last 
Mladovan Antona, Ozeljan 89, Šempas. 

3. Predmetni zemljišči se nahajata na severozahodnem predelu Poslovne cone v 
Solkanu, s prostorskimi dokumenti MONG sta opredeljeni kot območje 
proizvodnih dejavnosti. 

4. Zemljišče je locirano neposredno ob stanovanjski hiši predlagateljice Harej Darije, 
Gregorčičeva 6, Dornberk in predstavlja dvorišče in dostop do hiše. 

5. Pobudo sta podala Plahuta Maria in Delli Zotti Francesco. Kot večinska solastnika 
imata ekonomski in pravni interes za nakup preostalih solastniških deležev z 
namenom, da bi postala njuna izključna lastnika.  

6. Pobudo za odkup sta podala Štrancar Zoran, Grčna 51, Nova Gorica  in Gregorič 
Aleš, Grčna 33, Nova Gorica lastnika sosednjih zemljišč na katerih stojita njuni 
stanovanjski hiši.  

7. Zemljišča predstavljajo funkcionalno zemljišče k poslovno skladiščnemu objektu 
stoječemu na zemljišču parc.št. 1355/3 k.o. Solkan, last Famipex d.o.o., Vipavska 
cesta 144, Nova Gorica.   

8. Zemljišče obdaja gostinski lokal in predstavlja njegovo funkcionalno zemljišče. 
Pobudo je dal lastnik Sulič Elis, Gradišče nad Prvačino 5/a, Renče. 

9. Pobudo za prodajo je podalo podjetje MAKO d.o.o. zaradi zaokrožitve 
funkcionalnosti zemljišč okrog poslovnega objekta.             

10. Pobudo je podalo podjetje Lemo d.o.o., Kostanjeviška cesta 5, Nova Gorica, ki je 
sedaj najemnik tega zemljišča. 

11. Mestna občina Nova Gorica je dolžna izvajati sanitarno in vzdrževalno sečnjo v 
svojih gozdovih. Zavod za gozdove RS je že izdal odločbe o potrebnih posegih. 

 
 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da letni načrt 
razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 2011 
obravnava in sprejme. 
 
 
Pripravila:        Matej Arčon                                                   
Silvana Matelič, načelnica           ŽUPAN                                                   
Karmen Pellegrini, svetovalka 
za premoženjske zadeve 
Zdenka Kompare svetovalka  
za kmetijstvo 
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