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Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list št. 13/12), 11. člen 
Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 86/10) in 6. člena Uredbe o stvarnem premoženju države 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 2012    
 
 

1. 
 
Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 
2012, ki ga je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica sprejel dne 2.2.2012 se dopolni na 
način kot sledi: 
 
 
Prodajo se naslednje nepremičnine last Mestne občine Nova Gorica: 

 Parc.št. 816/1 njiva 225 m2, parc.št. 815/1 neplodno 42 m2 in parc.št. 815/4 
neplodno 30 m2 vse k.o. Nova Gorica. 
Ocenjena vrednost znaša 15.830,10 €. 

 
2. 

 
Dopolnitev letnega načrta velja takoj. 
 
     
 
 
Številka: 478-665/2011- 
Nova Gorica, 
           Matej Arčon 
               ŽUPAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
Številka: 478-665/2011-25 
Nova Gorica, 6. septembra 2012 
 
 

OBRAZLOŽITEV 
dopolnitve Letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine 

Nova Gorica v letu 2012 
 
 
Mestna občina Nova Gorica je lastnica zemljišč parc.št. 816/1 njiva 225 m2, parc.št. 
815/1 neplodno 42 m2 in parc.št. 815/4 neplodno 30 m2 vse tri k.o. Nova Gorica. 
 
Zemljišča se nahajajo v industrijski coni v Kromberku in v naravi predstavljajo asfaltirane 
površine ob obstoječih poslovnih objektih. 
 
Lastnik obeh poslovnih objektov je v fazi pridobivanja uporabnega dovoljenja za enega 
izmed njih, zato želi zemljišča odkupiti. 
 
Iz potrdila o namenski rabi zemljišča št. 35014-618/2012-2 z dne 23.8.2012 je razvidno, 
da so zemljišča parc.št. 816/1, parc.št. 815/1 in parc.št. 815/4 vse tri k.o. Nova Gorica po 
namenski rabi opredeljena kot območja proizvodne dejavnosti in območja gospodarske 
infrastrukture. 
 
Poročilo o cenitvi nepremičnin je v mesecu septembru 2012 izdelal Miro Bizjak, 
univ.dipl.inž.grad., ki je ugotovil, da znaša ocenjena vrednost zemljišč parc.št. 816/1, 
parc.št. 815/1 in parc.št. 815/4 vse k.o. Nova Gorica 15.830,10 EUR (53,30 EUR/m2). 
 
Kupec je s ceno zemljišč seznanjen in se z njo strinja. 
 
Skladno z določilom 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) ter 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) je izbrana metoda 
razpolaganja neposredna pogodba. 
 
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 
 
Pripravila:  
Niko Jurca, načelnik   
Oddelka za okolje in prostor in javno infrastrukturo                       
 
Karmen Pellegrini 
višja svetovalka  
 
 
 


