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Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave št. 6/02 s 
spremembami), 11. člen Zakona o stvarnem premoţenju drţave in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in 6. člena Uredbe o stvarnem premoţenju drţave 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 2011    
 
 

1. 
 
Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoţenjem Mestne občine Nova Gorica v letu 
2011, ki ga je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica sprejel, dne 31. 3. 2011, se 
dopolni na način kot sledi: 
 
 
Z neposredno pogodbo se proda solastniški deleţ nepremičnine parc.št. 356/8 travnik 
499 m2 v k.o. Lokovec, last Mestne občine Nova Gorica do 5/70. 
 
Orientacijska vrednost znaša 498,00 EUR.  
 
 

2. 
 

Dopolnitev letnega načrta začne veljati takoj. 
 
     
 
 
Številka: 478-12/2011- 
Nova Gorica, 
            Matej Arčon 
                 ŢUPAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Številka: 478-12/2011-20 
Nova Gorica, 11. novembra 2011 
 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 

 
Mestna občina Nova Gorica je solastnica zemljišča parc.št. 356/8 travnik v izmeri 499 m2 
k.o. Lokovec do 5/70. 
Mestna občina navedenega solastniškega deleţa ne potrebuje, predlagatelju pa bi 
pridobitev le tega omogočila, da bi postal lastnik parcele v celoti. 
 
Iz potrdila o namenski rabi Oddelka za okolje in prostor št. 35014-719/2011-2 z dne 
04.10.2011 izhaja, da je zemljišče parc. št. 356/8 k.o. Lokovec opredeljeno kot območja 
stanovanj in leţi izven meje poselitvenega območja. 
 
Oddelek za okolje in prostor Mestne občine Nova Gorica in Krajevna skupnost Lokovec 
se s predlagano prodajo strinjata. 
 
Orientacijska vrednost solastniškega deleţa (v površini je to 35,6 m2) ugotovljena na 
podlagi cenitev sosednjih zemljišč znaša 498,00 EUR.      
 
Skladno z določilom 23. člena Zakona o stvarnem premoţenju drţave in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) ter 40. člena Uredbe o stvarnem premoţenju 
drţave in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) je izbrana metoda 
razpolaganja neposredna pogodba, saj gre za prodajo nepremičnega premoţenja, 
katerega vrednost je niţja od 20.000,00 EUR. 
Namero o sklenitvi neposredne pogodbe 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.  
 
 
Pripravili:  
Silvana Matelič, načelnica   
Oddelka za infrastrukturo in                                                            Matej Arčon 
gospodarske javne sluţbe                                                                  ŢUPAN 
 
 
Karmen Pellegrini 
Svetovalka za premoţenjske zadeve  


