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Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list št. 13/12), 11. člen 
Zakona o stvarnem premoţenju drţave in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 86/10 in 75/12) in 6. člena Uredbe o stvarnem premoţenju drţave in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12) je Mestni svet 
Mestne občine Nova Gorica na seji dne_______________sprejel 
 
 
 
DOPOLNITEV LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA S STVARNIM  PREMOŽENJEM 

MESTNE OBČINE NOVA GORICA V LETU 2013    
 
 

1. 
 
Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoţenjem Mestne občine Nova Gorica v letu 
2013, ki ga je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica sprejel dne 15.3.2012 se dopolni 
na način kot sledi: 
 
 
Proda se nepremičnina last Mestne občine Nova Gorica parc.št. 1049/2 pot v izmeri 131 
m2 k.o. Trnovo za ocenjeno vrednost 2.800,00 € (21,48 €/m2). Metoda razpolaganja je 
neposredna pogodba. 
 

2. 
 

Dopolnitev letnega načrta začne veljati takoj. 
 
     
 
 
Številka: 478-14/2013- 
Nova Gorica,  
           Matej Arčon 
               ŢUPAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Številka: 478-14/2013-1 
Nova Gorica, 11. januarja 2013 
 
 
 

OBRAZLOŽITEV 
dopolnitve Letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine 

Nova Gorica v letu 2013 
 
 

Predmet prodaje je zemljišče parc.št. 1049/2 k.o. Trnovo, ki se nahaja v osrednjem 
predelu naselja Voglarji in sicer ob kategorizirani občinski cesti. Leţi tik ob stanovanjski 
hiši na naslovu Voglarji 11. Severni del parcele se v naravi ţe uporablja kot gramozirano 
dvorišče pred omenjeno stanovanjsko hišo, juţni de parcele pa je deloma urejen kot 
funkcionalno zemljišče k omenjeni stanovanjski hiši. 
 
Krajevna skupnost Trnovo je podala soglasje k predlagani prodaji zemljišča parc.št. 
1049/2 k.o. Trnovo.    
 
Poročilo o cenitvi nepremičnine je v mesecu avgustu 2012 izdelal sodni  izvedenec in 
cenilec ter cenilec s certifikatom Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo Franc 
Pintar, univ.dipl.inţ., ki je ugotovil, da znaša vrednost nepremičnine parc.št. 1049/2 k.o. 
Trnovo 2.800,00 €.   
 
Skladno z določilom 23. člena Zakona o stvarnem premoţenju drţave in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) ter 40. Člena Uredbe o stvarnem 
premoţenju drţave in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12) 
je izbrana metoda razpolaganja neposredna pogodba.     
   
 
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.  

 
 
 Matej Arčon 

                 ŢUPAN 
 
Pripravila:  
Niko Jurca 
načelnik Oddelka za okolje in prostor in javno infrastrukturo                       
 
Karmen Pellegrini 
višja svetovalka  
 
 
          
 


