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Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list 
RS, št. 14/07), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, 
št. 84/07) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 
in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji 
dne…………..sprejel naslednjo 
 
 

DOPOLNITEV LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA  
S STVARNIM PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE NOVA GORICA V LETU 2010 

 
 

NEPREMIČNO PREMOŽENJE 
 

1. 
 
Dopolni se letni program pridobivanja stvarnega premoženja za leto 2010, in sicer: 
 

- nepremičnine parc. št. 1045/19 dvorišče 203 m2, parc. št. 1060/12 neplodno 208 
m2, 1039/6 dvorišče 404 m2, parc. št. 1039/9 dvorišče 8 m2, parc. št. 1039/12 
dvorišče 1 m2, parc. št. 1045/23 dvorišče 6 m2,  vse k.o. Nova Gorica v skupni 
izmeri 830 m2, last HYPO LEASING d.o.o., Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana, 
katerih ocenjena vrednost znaša 88.000,00 EUR oz. 106,00 EUR/m2. 

 
2.  
 

Dopolni se letni program razpolaganja s stvarnim premoženjem za leto 2010, in sicer: 
 

- nepremičnine del parc. št. 1035/6 pot 433 m2, parc. št. 1042/5 neplodno 30 m2, 
parc. št. 1043/5  neplodno 323 m2 in parc št. 1043/7 pot 49 m2, vse k.o. Nova 
Gorica, v skupni izmeri 835 m2, last Mestne občine Nova Gorica, katerih ocenjena 
vrednost znaša 88.500,00 EUR oz. 106,00 EUR/m2. 

 
3.  

 
Hypo Leasing izplača Mestni občini Nova Gorica razliko v vrednosti menjanih 
nepremičnin v višini 500,00 EUR.  
 
 
 
Številka: 7113-56/2010 
Nova Gorica, 
 
                                                                                                     Matej Arčon 
                                                                                                         ŽUPAN 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 
Nova Gorica, 30. novembra 2010    
 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 
Mestna občina Nova Gorica namerava rekonstruirati križišče pri »Komunali« v skladu s 
projektno dokumentacijo PZI, št. projekta 9116, izdelovalca Projekt d.d. Nova Gorica, 
datum: maj 2008, pri čemer bo prišlo tudi do posegov na zemljišča parc. št. 1045/19 
dvorišče 203 m2, parc. št. 1060/12 neplodno 208 m2, 1039/6 dvorišče 404 m2, parc. št. 
1039/9 dvorišče 8 m2, parc. št. 1039/12 dvorišče 1 m2, parc. št. 1045/23 dvorišče 6 m2,  
vse k.o. Nova Gorica, v skupni izmeri 830 m2, ki so v lasti HYPO LEASING d.o.o. 
Ljubljana. 
 
HYPO LEASING d.o.o. pa želi pridobiti zemljišča parc. št. 1035/6 pot 433 m2, parc. št. 
1042/5 neplodno 30 m2, parc. št. 1043/5  neplodno 323 m2 in parc št. 1043/7 pot 49 m2, 
vse k.o. Nova Gorica, v skupni izmeri 835 m2, ki so v lasti Mestne občine Nova Gorica. 
 
Oddelek za okolje in prostor Mestne občine Nova Gorica je dne 26.05.2010 podal 
strokovno mnenje št. 350-11/2010, iz katerega izhaja, da so obravnavane parcele ali 
njihovi deli predmet ureditve parcelnega stanja za potrebe izgradnje Vodovodne ceste in 
njenih križišč. Ureditev lastništva na navedenih parcelah pa omogoča izvajanje 
načrtovanih prostorskih ureditev v obravnavanem območju. 
 
Ocenjena vrednost nepremičnin je določena po cenitvah, ki jih je izdelal v mesecu  juniju 
2010 sodni cenilec za gradbeništvo Stojan Vičič, univ.dipl.inž.grad. in znaša za zemljišča 
last Hypo Leasinga d.o.o. 88.000,00 EUR (106,00 EUR/m²), za zemljišča last Mestne 
občine Nova Gorica pa znaša 88.500,00 EUR (106,00 EUR/m²). 

 
   

V skladu s Statutom Mestne občine Nova Gorica je za pridobivanje in razpolaganje 
s stvarnim premoženjem pristojen Mestni svet Mestne občine Nova Gorica, zato 
predlagamo, da predloženo dopolnitev letnega načrta obravnava in sprejme. 
 
 
Pripravila: 
Silvana Matelič 
Načelnica oddelka za infrastrukturo                                            Matej Arčon 
in gospodarske javne službe                                                           ŽUPAN 
 
 
Martina Remec Pečenko 
Svetovalka za pravne zadeve 

 


