
 

 

 
Številka: 478-620/2007-23 
Datum: 20.7.2011 
 
 
SLUŽBA VLADE RS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN  
REGIONALNO POLITIKO 
Gospod Rado Klančar 
Dunajska cesta 58 
 
1000 LJUBLJANA 
 
 
ZADEVA: objekti na mejnih prehodih – pobuda za prenos premoženja 
 
 
Spoštovani! 
 
Na Mestni občini Nova Gorica smo že leta 2007 pričeli z aktivnostmi za pridobivanje 
objektov, ki se nahajajo na nekdanjih mejnih prehodih v Mestni občini Nova Gorica. Z 
dopisom Ministrstva za javno upravo, številka 352-2/2010/159 z dne 4.5.2010, smo bili 
obveščeni, da pobude za pridobivanje omenjenih objektov naslovimo na Službo Vlade 
republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko.  
 
V skladu z dopisom in Uredbo o dodeljevanju regionalnih spodbud vam pošiljamo pobudo 
za začetek prenosa premoženja za naslednje nepremičnine:   
 

1) maloobmejni prehod Pristava v Rožni dolini (katastrska občina: 2304-Nova 
Gorica, parcela: 1611) 

2) maloobmejni prehod Solkan (katastrska občina: 2304-Nova Gorica, parcela: 22) 
3) maloobmejni prehod Solkan-Polje (katastrska občina: 2303-Solkan, parcela: 

2671/1 in 2671/2) 
4) MMP Rožna dolina (katastrska občina: 2306-Rožna dolina, parcela: 8/1, 8/4, 8/5, 

221/3, 221/5 in 224) 
5) maloobmejni prehod v Novi Gorici na koncu Erjavčeve ulice (katastrska občina: 

2304-Nova Gorica, parcela: 1950/6) 
 
V prilogi vam pošiljamo obrazložitev, da bo prenos premoženja uporabljen v takih 
razvojnih programih, ki izražajo javni interes, zagotavljajo nova delovna mesta oziroma 
omogočajo ohranjanje obstoječih delovnih mest ter predstavljajo številne merljive 
pozitivne učinke za izboljšanje stanja okolja in oskrbe prebivalstva. 
 
V prilogi vam pošiljamo tudi fotokopije mnenja o javnem interesu projekta samoupravne 
lokalne skupnosti, ki nam ga je za nekatere opisane projekte izdala Služba vlade RS za 
lokalno samoupravo in regionalno politiko.       
 
Naprošamo vas, da našo prošnjo oziroma pobudo poskusite realizirati v najkrajšem 
možnem času, saj želimo nemudoma začeti z uresničevanjem naših razvojnih 
programov.  
 



 

Za dodatne informacije se prosim obrnite na g. Matej Jakina na telefonsko številko 
05/3350177 ali na elektronski naslov matej.jakin@nova-gorica.si.  
 
Lep pozdrav, 
 
 
 

 Tatjana Gregorčič 
                                                                 NAČELNICA ODDELKA ZA GOSPODARSTVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGE: 
- obrazložitev predloga za brezplačni prenos nepremičnin - maloobmejni prehod 
Pristava v Rožni dolini, 
- obrazložitev predloga za brezplačni prenos nepremičnin - maloobmejni prehod 
Solkan, 
- obrazložitev predloga za brezplačni prenos nepremičnin - maloobmejni prehod 
Solkan-Polje, 
- obrazložitev predloga za brezplačni prenos nepremičnin - MMP Rožna dolina, 
- obrazložitev predloga za brezplačni prenos nepremičnin - maloobmejni prehod v 
Novi Gorici na koncu Erjavčeve ulice 
- mnenje o javnem interesu projekta samoupravne lokalne skupnosti z dne 
14.05.2008, 
- mnenje o javnem interesu projekta samoupravne lokalne skupnosti z dne 
26.06.2008, 
- mnenje o javnem interesu projekta samoupravne lokalne skupnosti z dne 
05.08.2008. 
 
 
 
 
 
 
 

PREJMEJO: 
- Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, gospod Rado 

Klančar, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana  - s povratnico, 
- Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana - v vednost, 
- Spis, tu. 

 


