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Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12), 11. 
člena 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 PRIDOBIVANJA STVARNEGA PREMOŽENJA 
MESTNE OBČINE NOVA GORICA V LETU 2013  

 
 

1. 
 
Letni načrt pridobivanja stvarnega premoženja 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 pridobivanja stvarnega premoženja Mestne občine Nova Gorica v letu 
2013 – dopolnitev julij 2013, ki je sestavni del tega sklepa. 
 

2. 
 
Ureditev pravnega statusa nepremičnin, ki jih pridobiva MONG, je pogoj za veljavnost 
točke 1. tega sklepa. 
 

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

Matej Arčon 
ŽUPAN 



 

  

Številka: 478-14/2013-17 
Nova Gorica, 18. junija 2013 
 
 

OBRAZLOŽITEV 
dopolnitve Letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja Mestne občine Nova 

Gorica v letu 2013 
 

V skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih 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) predvideva Mestna občina 
Nova Gorica pridobiti nepremično premoženje, zato je potrebno dopolniti Letni načrt 
pridobivanja stvarnega premoženja Mestne občine Nova Gorica v letu 2013, ki je bil 
sprejet na seji 15.3.2012. 

1. Mestna občina Nova Gorica potrebuje v okviru izgradnje Regijskega centra za 
odlaganje odpadkov (RCERO) tudi zemljišče s parc.št. 438/2 k.o. Stara Gora. 

2. Mestna občina želi pridobiti zemljišče s parc.št. 196/3 k.o. Rožna Dolina za 
večinoma za možno stanovanjsko pozidavo, delno pa za ureditev avtobusnega 
postajališča. 

3. Mestna občina Nova Gorica je dne 27.9.2012 izdala potrdilo o uveljav ljanju 
predkupne pravice na parc.št. 1460/2 k.o. Nova Gorica z utemeljitvijo, da se na 
parceli nahaja objekt – kiosk ob Erjavčevi ulici. Objekt je smisleno pridobiti v last z 
namenom urejanja tega območja, saj sedaj zemljišče v naravi predstavlja 
neurejeno zelenico v križišču med Erjavčevo in Kosovelovo ulico. 

4. Zemljišča s parc.št. 477/3, parc.št. 484/2 in parc.št. 485/2 vse tri k.o. Kromberk v 
naravi predstavljajo kategorizirano občinsko cesto z oznako JP 784390 (javna pot 
Bonetovšče – Fajdigovšče). Zemljišča je potrebno odkupiti zaradi ureditve 
zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim.    

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 pridobivanje stvarnega 
premoženja pristojen Mestni svet Mestne občine Nova Gorica, zato predlagamo, da 
predloženo dopolnitev letnega načrta obravnava in sprejme.  
 
 
 
Pripravili: 
Niko Jurca 
načelnik Oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo 
Silvana Matelič 
vodja službe za javno infrastrukturo in nepremičnine 
Karmen Pellegrini 
višja svetovalka 
 
 
 
PRILOGA: 

 Letni načrt – dopolnitev julij 2013 

 
Matej Arčon 

ŽUPAN 


