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Spoštovani g. župan, 

 

prejel sem Vaše pismo, v katerem ste izrazili svojo zaskrbljenost glede nadaljnje usode 

nekdanjih kontrolnih objektov na notranji meji  EU na območju Vaše občine. Ocenjujem, da je 

Vaša zaskrbljenost osnovana na nepopolnih in nekoliko senzacionalistično obarvanih medijskih 

informacijah, zato mi dovolite, da Vam predstavim tudi našo plat zgodbe. 

 

V Mestni občini Nova Gorica je lociranih pet mejnih prehodov, ki so s pristopom k 

schengenskem sporazumu izgubili svojo osnovno namembnost, kar pomeni, da ne služijo  

neposredni mejni kontroli na državni meji. Navedeni mejni prehodi so: Nova Gorica (Rožna 

Dolina), Pristava, Nova gorica I. (Erjavčeva ulica), Solkan in Solkan – Polje. Nekdanji 

Mednarodni mejni prehod Nova Gorica v Rožni dolini je bil s sklepom vlade št. 22500-1/20096 z 

dne 18. 2. 2010 določen kot mejni prehod, ki ima glede na svojo lego in gospodarsko vlogo 

strateški pomen za državo in zato trajno ostaja v lasti države in v uporabi Ministrstva za notranje 

zadeve, Policije. Ostali štirje, ki nimajo tega statusa, so v upravljanju Ministrstva za javno 

upravo, Direktorata za investicije in nepremičnine, in so dolgoročno v skladu z obstoječo 

zakonodajo ter usmeritvami Vlade Republike Slovenije namenjeni razpolaganju, oziroma 

kratkoročno oddaji v najem najugodnejšemu ponudniku. 

 

MO Nova Gorica, kakor tudi nekatere kulturne institucije, so v preteklosti večkrat izrazile željo 

po neodplačnem prenosu nepremičnin na navedenih mejnih prehodih, za kar so se v letu 2008 

že začeli postopki, ki bi pripeljali do prenosa. S sklepom vlade št. 47800-4/2009/17 z dne 4. 6. 

2009 pa je bila sprejeta Strategija ravnanja z nepremičnim premoženjem, ki vsebuje obvezne 

usmeritve, ki so jih pri svojem delu dolžni spoštovati vsi upravljavci nepremičnega premoženja 

države. Osnovna usmeritev strategije na obravnavanem območju zahteva, da upravljavci 

nepremičnega premoženja države to premoženje praviloma neodplačno prenašajo na podlagi 

predpisov o skladnem regionalnem razvoju, samo izjemoma pa na podlagi splošnih predpisov o 

ravnanju s stvarnim premoženjem države. Zaradi spremenjenih pogojev so bili tako vsi postopki 

neodplačnih prenosov ustavljeni, vodenje postopkov pa je bilo preneseno v pristojnost Službe 

Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Ker večina občin, ki so 

pred časom že vložile pobude za prenos nepremičnin na mejnih prehodih na njihovem področju, 

po sprejemu strategije ni vložila novih, ki bi upoštevali nove usmeritve Vlade Republike 
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Slovenije, je Direktorat za investicije in nepremičnine 4. 5. 2010 naslovil na vse prizadete občine 

poziv, v katerem je bila poleg opisanega pojasnila navedena tudi vsa relevantna zakonodaja in 

pojasnjeni postopki za izvedbo morebitnih prenosov. MO Nova Gorica je nov poziv za prenos 

upravljanja nepremičnin naslovila na Službo Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo 

in regionalno politiko dne 20. 7. 2011 in od takrat vodi postopek ta služba. Po našem vedenju ta 

služba konkretne postopke tudi dejansko vodi, same odločitve o morebitnem neodplačnem 

prenosu nepremičnega premoženja na lokalne skupnosti pa naj bi bile sprejete potem, ko bo 

možno razpolaganje z nepremičnim premoženjem v letu 2012. 

 

Kot dober gospodar je Direktorat za investicije in nepremičnine dolžan skrbeti za nepremičnine, 

s katerimi upravlja, zato se je tudi ves čas trudil, da mejne kontrolne objekte na celotni notranji 

meji EU začasno odda v najem, pri čemer je velika ovira zelo omejena možnost uporabe 

objektov, ki je določena z občinskimi prostorskimi akti. V tem času je Direktorat za investicije in  

nepremičnine prejel za mejne prehode na območju Mestne občine Nova Gorica številna 

povpraševanja pravnih in fizičnih oseb o možnostih odkupa ali najema naštetih mejnih 

prehodov. Vsi so bili obveščeni, da odkup zaenkrat ni možen, sporočeni pa so jim bili tudi pogoji 

za kratkoročni najem. Po objavah namere o oddaji v najem je večina interesentov zaradi 

pogojev najema odstopila od svoje namere, tako da je bila doslej na območju MO Nova Gorica 

sklenjena ena sama najemna pogodba in sicer za mejni prehod Solkan Polje. Informacija 

Primorskih novic o skladišču na Erjavčevi ulici, ki je posebej izpostavljena v Vašem dopisu, je 

tako netočna. Naj še dodamo, da smo v decembru 2009, 2010 in 2011 v prostorih MP Nova 

Gorica I. na Erjavčevi cesti omogočali kulturne prireditve Javnemu zavodu Kulturni dom Nova 

Gorica in to zgolj ob plačilu obratovalnih stroškov oziroma letos še za minimalno najemnino 

107,00 EUR za 10-dnevno uporabo objekta.  

 

Državni zbor Republike Slovenije v jeseni 2011 ni sprejel sprememb in dopolnitev proračuna za 

leti 2012 in 2013. Iz tega razloga tudi niso bili sprejeti načrti ravnanj z nepremičnim 

premoženjem za leto 2012, saj te sprejema Državni zbor Republike Slovenije hkrati s 

predlogom proračuna. Iz tega razloga v tem trenutku ni možno nobeno razpolaganje z 

nepremičnim premoženjem države, kar velja tudi za neodplačne prenose lastninske pravice. 

Navedena omejitev bo odpravljena v trenutku sprejema rebalansa državnega proračuna za leto 

2012, kar naj bi se po naši oceni zgodilo v marcu 2012.  

 

Spoštovani gospod župan, kot sem informiran, je za prihodnji teden v tej zvezi dogovorjen 

sestanek na Ministrstvu za javno upravo, Direktoratu za investicije in nepremičnine, kjer boste z 

mojimi sodelavci lahko razčistili še vse preostale nejasnosti in dileme. 

 

Prepričan sem, da bo dogovor v tej zvezi v celoti izpolnil Vaša pričakovanja, kakor tudi 

pričakovanja države. 

 

Lep pozdrav. 

 

 

 

 

 

     v funkciji ministra za javno upravo 

     Borut Pahor  

     Predsednik vlade 


