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Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12), 11. 
člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10 in 75/12) in 6. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) 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 premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 
2013, ki ga je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica sprejel dne 15.3.2012 se dopolni 
skladno z Letnim načrtom razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Nova 
Gorica v letu 2013 – dopolnitev julij 2013, ki je sestavni del tega sklepa. 
 
 

2. 
 

Ureditev pravnega statusa nepremičnin, ki so predmet razpolaganja, je pogoj za 
veljavnost točke 1. tega sklepa. 
 
 

3. 
 
Ta sklep začne veljati takoj. 
 
     
 
Številka: 478-14/2013 
Nova Gorica,  
            Matej Arčon 
                ŽUPAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Številka: 478-14/2013-18 
Nova Gorica, 18. junija 2013 
 
 

OBRAZLOŽITEV 
dopolnitve Letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine 

Nova Gorica v letu 2013 
 
 
 
V skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupavnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) in Uredbe o stvarnem premoženjmu države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) predvideva 
Mestna občina Nova Gorica prodati nepremično premoženje, zato je potrebno dopolniti 
Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 
2013, ki ga je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica sprejel dne 15.3.2012. 
 

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 last Mestne občine Nova Gorica potrebuje podjetje Avrigo za zaokrožitev gradbene 
parcele za potrebe izgradnje parkirišč. Navedena zemljišča v naravi predstavljajo del 
kategorizirane občinske ceste LK 285010- Pot na Barje in je na njih zgrajena javna 
infrastruktura.  

 
Za razpolaganje s predmetnimi zemljišči je  sicer Mestni svet Mestne občine Nova Gorica  
16. decembra 2010 sprejel Dopolnitev letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s 
stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 2010 št. 7113-56/2010 na 
podlagi katerega naj bi Mestna občina Nova Gorica za potrebe rekonstrukcije križišča pri 
Komunali pridobila oz. zamenjala 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 last Hypo Leasing d.o.o. Ljubljana, medtem ko bi Hypo Leasing pridobil  oz. menjal 
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 last Mestne občine Nova Gorica, z namenom, da jih proda Avrigu d.o.o. za izgradnjo 
parkirišč. Promet z zemljišči naj bi se izvedel z menjalno pogodbo med Mestno občino 
Nova Gorica in Hypo Leasingom. 

 
Do realizacije citirane dopolnitve ni prišlo, ker se je naknadno ugotovilo, da je na podlagi 

Pogodbe o urejanju medsebojnih razmerij  z dne 21.9.2006 sklenjene med Mestno 

občino Nova Gorica in Hoferjem, le-ta zavezal, da bo Mestni občini nova Gorica 

brezplačno prenesel  v last in posest  potrebna zemljišča za izgradnjo priključka 

kategorizirane občinske ceste z oznako LK 285010 (Barje). To pa so ista zemljišča, ki naj 
bi jih Hypo Leasing zamenjal, torej zemljišča, ki jih je skladno s citirano pogodbo Hofer 
dolžan brezplačno prenesti na  Mestno občino Nova Gorica. Med tem časom je Hofer 
postal tudi ZK lastnik predmetnih zemljišč. Postopek sklenitve pogodbe o  brezplačnem 
prenosu zemljišč s Hoferjem je v teku.   
Glede na navedena dejstva je Dopolnitev letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s 
stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 2010 št. 7113-56/2010 je 
neizvršljiva(ne glede nato, da je izgubila pravni pomen s potekom proračuna za leto 
2010, katerega sestavni del je), tudi neizvršljiva. 



  

Za končno ureditev krožišča pri Komunali je bil izdelan Projekt za izvedbo del – PZI št. 
9116, maj 2008, ki vključuje tudi dokončno ureditev dela trase ceste Pot na Barje kot 
nadomestno cesto za sedanjo začasno prometno ureditev preko predmetnih zemljišč.  
Zaradi navedenega  se bo v kupoprodajni pogodbi  dogovorilo, da kupec vstopi v posest 
kupljenih nepremičnin šele po izgradnji nove nadomestne ceste. Vsa obstoječa cestna 
mreža tako ostane kljub prodaji v posesti Mestne občine nova Gorica vse dokler ne bo 
nadomeščena z novo. Nemoteno se uporabljajo tudi vse infrastrukturne služnosti. 
 
Po cenitvi iz junija 2013 znaša vrednost zemljišč 51.200,00 EUR, pri čemer se je pri 
cenitvi upoštevala njihova obremenjenost z javno infrastrukturo. 
 
Metoda razpolaganja je javna dražba, saj skladno z Zakonom o stvarnem premoženju 
države in samoupavnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) in Uredbe o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 
34/11, 42/12 in 24/13) neposredna pogodba ni mogoča.  
 
Skladno s 16. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) mora pravni status nepremičnin, ki ne 
omogoča pravilne izvedbe postopkov ravnanja s stvarnim premoženjem biti urejen pred 
sklenitvijo pravnega posla.  
 
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 

                ŽUPAN 
Pripravili:  
Niko Jurca 
načelnik Oddelka za okolje in prostor in javno infrastrukturo                       
 
Silvana Matelič 
vodja službe za javno infrastrukturo in nepremičnine  
 
Karmen Pellegrini 
višja svetovalka  
 
 
          
 
 
 
PRILOGA: 

 Letni načrt – dopolnitev julij 2013  


