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Številka: 900-17/2013-5 
Nova Gorica,  15. november 2013  
 
 
 

MANJKAJOČI ODGOVORI 
 

NA  POBUDE, PREDLOGE IN VPRAŠANJA SVETNIC TER SVETNIKOV, KI SO BILA 
PODANA NA SEJAH MESTNEGA SVETA 

 
 
 
 
31. SEJA MESTNEGA SVETA, 17. oktober 2013  

 
  
1. SVETNICA PATRICIJA ŠULIN  je podala naslednjo pismeno pobudo:      

Prebivalci Ulice Gradnikove brigade so ponovno opozorili na pojav podgan v kanalih v 
neposredni bližini blokov.   
Deratizacije, ki se izvajajo na tem območju očitno niso dovolj učinkovite. Problem, ki 
stanovalce skrbi je širši, saj lahko zaradi pojava podgan v neposredni bližini bivališč 
izbruhne bolezen. Podgane so prenašalci mnogih bakterijskih, virusnih in parazitarnih 
obolenj. Prav uspešna deratizacija pa je namenjena preprečevanju pojava nalezljivih 
bolezni.  
Dajem svetniško pobudo, da se s ponovnim pojavom porasta števila podgan v Ulici 
Gradnikove brigade seznani koncesionarja, ki opravlja deratizacijo, po potrebi pa tudi 
zdravstveni inšpektorat, ki mora večkrat pregledati omenjeno območje in po potrebi 
tudi večkrat opraviti deratizacijo podgan. 
 

Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo je posredoval naslednji odgovor: Na 
omočju Nove Gorice izvaja deratizacijo Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, Center za 
dezinfekcijo, dezinsekcijo, deratizacijo in dekontaminacijo, Oddelek Ljubljana. Pri njih smo 
preverili izvajanje teh aktivnosti in ugotovili, da deratizacija v Novi Gorici poteka v tem mesecu 
na več lokacijah na kanalizacijskem omrežju in na zelenicah. Na lokaciji na Ulici Gradnikove 
brigade je bila opravljena deratizacija pred približno desetimi dnevi na kanalizaciji in na 
zelenicah. Deratizacija na kanalizacijskem omrežju poteka v sodelovanju z Vodovodi in 
kanalizacijo, d.d. Nova Gorica, na zelenicah pa poteka v sodelovanju s Komunalo Nova 
Gorica, ki so tudi plačniki teh storitev. V prostorih stanovanjskih objektov  v jesenskem 
terminu še ni bila opravljena  in bo opravljena v naslednjih dneh. Izvajalci deratizacije po 
opravljenem delu lokacije opazujejo in po potrebi deratizacijo ponovijo.  Oddelek bo opravil še 
razgovore s Komunalo Nova Gorica in Vodovodi in kanalizaciijo glede drugih ukrepov 
potrebnih za preprečitev pojava podgan na tej lokaciji. 
 
  
2. SVETNICA PATRICIJA ŠULIN je postavila naslednje pismeno vprašanje:       

Pri prevozu osnovnošolcev iz OŠ Solkan do Lokvi, je zaradi ozkega cestišča na 
nekaterih predelih onemogočen prevoz učencev do Rijavcev z istim avtobusom, zato 
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je potrebno za te učence naročati kombi, da jih prepelje iz Trnovega do Rijavcev. 
Stroške za kombi sicer doplača Ministrstvo za šolstvo in ne MONG. 
Problem ozkega cestišča kjer bi bila potrebna razširitev cestišča, je na območju 
neposredne bližine upravne stavbe SGG Tolmin d.d., Trnovo 7, kjer avtobus, ki se 
vrača iz Lokvi, ne more zaviti na to cestišče v smer Rijavci zaradi preostrega in 
preozkega ovinka. Poseg ne bi terjal veliko sredstev. Oddelek za okolje, prostor in 
javno infrastrukturo in oddelek za družbene dejavnosti poznata problematiko in sta 
problem že reševala skupaj z Ministrstvom za infrastrukturo in prostor.  
Sprašujem, kako potekajo aktivnosti v zvezi z navedeno problematiko razširitve 
omenjenega cestišča, ki bi zagotavljala prevoz učencev in avtobusne linije v smeri 
Lokve – Rijavci? 
 

Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo je posredoval naslednji odgovor: 

Oddelek za družbene dejavnosti je o navedeni problematiki res že vodil razgovore z družbo 
Avrigo in s predstavniki države, vendar do dogovora o primerni rešitvi ni prišlo. Oddelek za 
okolje, prostor in javno infrastrukturo se z vprašanjem doslej še ni srečal. Skupaj z oddelkom 
za družbene dejavnosti bomo z prostrko gradbenega vikdika preučili problematiko in se z 
DRSC dogovorili o možnostih izvedbe prometno in tehnično najbolj primernega ukrepa. 
 
 
3. SVETNICA PATRICIJA ŠULIN je postavila naslednje pismeno vprašanje:       

V zvezi z odkupljenim zemljiščem s strani MONG, ki leži tik pred vasjo Trnovo in je 
namenjeno parkirišču za zmajarje in padalce ter ostale obiskovalce, mi je oddelek za 
okolje, prostor in javno infrastrukturo na 27. seji MS MONG podal odgovor, da je 
država zaključila s postopkom ureditve meje državne ceste na tem območju. Na 
podlagi urejenega mejnega stanja naj bi MONG opravila morebitne potrebne popravke 
načrta, da bi objekt pravilno umestili v prostor. V odgovoru je bilo tudi navedeno, da se 
je s sprejemom OPN zagotovilo primerno stavbno zemljišče ob parkirišču, kjer bo 
lastnik vzletnega mesta v zgrajenem objektu nudil tudi vse potrebno za osvežitev in 
okrepitev športnih letalcev, kolesarjev in mimo vozečih izletnikov.  
Postavljam svetniško vprašanje, kako napredujejo aktivnosti v zvezi z umestitvijo 
objekta v prostor, kdaj bo parkirišče zagrajeno in urejeno ter kako potekajo aktivnosti 
lastnika vzletnega mesta v zvezi z objektom, ki naj bi nudil osvežitev in okrepitev vseh 
ki ga bodo obiskali? 

 
Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo je posredoval naslednji odgovor: 

Pridobili smo projektno rešitev parkirišča in z umestitvijo v prostor določili natančen obseg 
zemljišča, ki ga za izvedbo parkirišča potrebujemo. Z lastnikom zemljišča smo uredili odkup. 
Izvedbo parkirišča načrtujemo v naslednjem letu. Kako potekajo aktivnosti lastnika vzletnega 
mesta v zvezi z objektom, ki naj bi nudil osvežitev in okrepitev vseh, ki ga bodo obiskali, nam 
ni znano. S pripravo OPN smo poskrbeli, da je zagotovljen zadosten obseg stavbnega 
zemljišča, da investitor k gradnji objekta lahko pristopi takoj. Kdaj bo z gradnjo v resnici pričel, 
pa ne moremo vedeti. 
 
 
4. SVETNICA MAG. DARINKA KOZINC je postavila naslednje vprašanje:       

V skladu s poslovnikom mestnega sveta dajem eno javno pobudo, ostalih devet pa 
pismeno in se občinskim službam že v naprej opravičujem za tako številna vprašanja, 
toda očitno se problemi kopičijo oziroma ne rešujejo sproti, saj so večino teh vprašanj 
postavili tako v KS Solkan kot v KS Kromberk-Loke in vsi ti problemi, ki so našteti in za 
katere sprašujem, seveda niso od včeraj.  
Dotaknila bi se odkupa zemljišča in zarisa parkirnih mest na Trgu Jožeta Srebrniča, 
kar trenutno povzroča Solkancem kar nekaj sivih las. Pred leti je na mojo pobudo 
prišlo do izdelave OPPN Staro jedro Solkana, še pravočasno, preden je v tem času 
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prišlo do odkupa stavbe nekdanjega Mercator pohištva Solkan. Žal se mestna občina 
ni odločila za predkupno pravico, saj bi v teh prostorih lahko pokrili vse potrebe KS 
Solkan, tako od dvorane, morebitne gledališke dvorane do mizarskega muzeja, kar so 
pravzaprav že leta tudi želje Solkancev. K tej stavbi pa sodi tudi večji del Trga Jožeta 
Srebrniča, kjer so parkirna mesta in dostopna pot.  
Zanima me, ali se je MONG že dogovarjala z lastnikom o odkupu, koliko in za kakšno 
vrednost in če se je, ali je do odkupa že prišlo in kdaj se bodo zarisala parkirna mesta 
in dostopna pot?  
 

Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo je posredoval naslednji odgovor: Z 

lastnikom smo se dogovorili o odkupu zemljišč, ki jih krajani Solkana potrebujejo za ureditev 
parkirnih mest in dostopa do odlagališča komunalnih odpadkov. Izvedena je bila parcelacija in 
pridobljena je bila uradna cenitev zemljišč. Lastnik se z ocenjeno vrednostjo zemljišč ni 
strinjal, zato smo se dogovorili, da bo sam pridobil drugo primerjalno cenitev. Doslej nam 
cenitve še ni predložil. 
 
 
5. SVETNICA MAG. DARINKA KOZINC je postavila naslednje pismeno vprašanje:    

Zanima me, v kateri fazi je reševanje kontejnerskega mesta v Obrtno-poslovni coni 
Solkan, s katerim je KS Solkan že bila v dogovoru s strokovnimi službami MONG, 
realizacije pa še vedno ni? 
 

Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo je posredoval naslednji odgovor: 

Kontejnersko mesto v Poslovni coni Solkan je urejeno v skladu z določili Odloka o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu Poslovna cona Solkan (Uradni list RS, št. 97/09 z dne 
30.11.2009). Odlok v 17. členu, ki govori o ravnanju z odpadki, določa, da je kontejnersko 
mesto preurejeno v ekološki otok, ki izkorišča zelenico med cesto in peš potjo. Razširitev 
omogoča umestitev treh zabojnikov za sekundarne odpadke na ustrezno in primerno mesto. 
Za morebitne odpadke, ki nastajajo pri proizvodnih dejavnostih, morajo poskrbeti povzročitelji 
sami, znotraj lastnih parcel, v soglasju in pod pogoji izvajalca javne službe, kakor jih je podal 
v smernicah k načrtu. Težava, kakor jo zaznavajo stanovalci bližnje Velike poti, je dvojne 
narave. Navajajo, da na to zbirno mesto, čeprav je namenjeno le poslovni coni in 
stanovalcem Velike poti, odpadke z avtomobili dovažajo tudi stanovalci drugih predelov 
Solkana in jih navadno odlagajo kar zraven zabojnikov, od koder jih veter raznaša. Radi bi, da 
bi občina ta problem uredila, da bi pa tudi zbirno mesto preselila na drugo lokacijo znotraj 
poslovne cone. Prvo težavo lahko rešujemo le skupaj s krajevno skupnostjo, s postopnim 
dviganjem ekološke zavesti tistih, ki odpadke na zbirno mesto dovažajo od drugod. Morebitno 
drugačno lokacijo zbirnega centra znotraj območja poslovne cone pa bi lahko poiskali le s 
spremembo OPPN Poslovna cona Solkan. 
 
 
6. SVETNICA MAG. DARINKA KOZINC je postavila naslednje pismeno vprašanje:    

Z OPPN Soške vile in zaprtjem enega dostopa preko proge v poslovno-obrtno cono je 
bila predvidena tudi »traktorska« pot za lažji dostop do kmetijskih zemljišč v Italiji 
preko nekdanjega dvolastniškega mejnega prehoda.   
Krajane Solkana zanima, kdaj in kako se bo to uredilo, kajti trenutna situacija kaže 
precej čudno sliko, saj je preko zemljišča, kjer naj bi se gradilo stanovanjsko naselje, 
nastala »divja« pot tako za lastnike zemljišč, kolesarje in pešce, ki dostopajo preko 
opuščenega dvolastniškega prehoda na pot ob Soči, ki postaja tudi vse bolj 
rekreacijska pot. 
Prav tako nas zanima kako je z načrtovanjem kolesarske poti med obema Goricama in 
Solkanom ob Soči?  
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Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo je posredoval naslednji odgovor:  
Projekt Soške vile vključuje tudi cesto, ne le traktorsko pot, vzdolž železniške proge, ki 
povezuje prehod Poti na Breg s poslovno cono Solkan. Investitor je pravkar v postopku 
pridobivanja gradbenega dovoljenja za stanovanjski kompleks z vsemi infrastrukturnimi 
napravami, tudi omenjeno cesto. Če bo gradbeno dovoljenje pridobil, bo cesto zgradil. Če 
gradbenega dovoljenja ne bo uspel pridobiti, tudi pogojev za gradnjo ceste ne bo.  
Načrt celotne mreže kolesarskih poti na območju mesta je v izdelavi. Mreža bo usklajena tudi 
z Gorico. Na podlagi načrta omrežja bomo postopoma načrtovali in gradili posamezne 
elemente medmestnega cestnega omrežja. 
 
 
7. SVETNICA MAG. DARINKA KOZINC je postavila naslednje pismeno vprašanje:    

KS Solkan zanima v kateri fazi je OPPN SIA-kamnolom in koliko so se upoštevale 
pripombe KS Solkan, ker so s tem degradiranim območjem Solkana problemi? 
 

Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo je posredoval naslednji odgovor: OPPN 

SIA kamnolom je še vedno v fazi priprave osnutka. Investitor nam ga še vedno ni predstavil, 
zato ne vemo, v kakšni meri upošteva pripombe KS Solkan. Z investitorjem in KS Solkan smo 
doslej skupaj usklajevali le presojo vplivov na okolje. 
 
 
8. SVETNICA MAG. DARINKA KOZINC je postavila naslednje pismeno vprašanje:    

Nekaj krajanov iz Fajdigovšča-Bonetovšča je opozorilo na nerešen problem ureditve 
dela cestišča (preplastitev) po domače »pri malnu«, to je takoj za črpališčem vode v 
smeri proti Ravnici. V preteklosti so tam že bili dogovori, da se cesto razširi in del  
asfaltira cca 10 m², ostalo je nedokončano in razrito.  
Zanima me, zakaj se ta problem ne dokončno uredi? 

 
Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo je posredoval naslednji odgovor:   

Iz spisa zadeve je razvidno, da cesta deloma poteka po zasebnem cestišču. Lastnik zemljišča 
je cesto sam razril in zahteval odkup zemljišča. Na odkup smo pristali, da bi cesto lahko 
uredili. S pridobljeno uradno cenitvijo lastnik ni bil zadovoljen, zato je predlagal, da bo sam 
pridobil drugo primerljivo cenitev. Cenitve doslej še ni predstavil. Ko se bomo z lastnikom 
uskladili in zemljišče pridobili, bomo cestišče lahko tudi uredili. 
 
 
9. SVETNICA MAG. DARINKA KOZINC je postavila naslednje pismeno vprašanje:    

Krajani so me opozorili tudi na akacije, ki rastejo ob cesti in se krošnje nagibajo na 
cestišče, v preteklosti so že bile težave z zvrnjenimi drevesi preko cestišča ob večjih 
nalivih.  
Sprašujejo, zakaj občina teh dreves ne odstrani, saj predstavljajo nevarnost za 
promet? 
 

Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo je posredoval naslednji odgovor: Krajani 
naj na občino naslovijo predlog za odstranitev nevarnih dreves, da bo komisija za hortikulturo 
lahko vedela, za katera drevesa gre in bo znala o primernosti predloga presoditi. 
 
 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 
 
NEZADOVOLJSTVO OZ. NESTRINJANJE S PREJETIM ODGOVOROM IN PRIPOMBE: 
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1. SVETNIK MIRAN MÜLLNER je izrazil naslednje nezadovoljstvo s prejetim 
odgovorom:    
Pred nekaj dnevi sem podal eno svetniško vprašanje oziroma pobudo in dobil 
odgovor, na katerega na občinski upravi ne morete biti ponosni na ta odgovor, niti jaz 
zadovoljen, še manj pa ostali kolegi, ki so se že prej oglasili v zvezi s to zadevo.    
Odgovorili ste mi, da so bili na Okrajno sodišče v Novi Gorici na podlagi zemljiško 
knjižnih dovolil iz sodne poravnave vloženi vsi predlogi za vpis lastninske pravice in 
izbris stavbne pravice. Vpisi še niso realizirani, ker je pri nepremičninah veliko število 
plomb, ki se morajo predhodno rešiti.  
Sam s tem odgovorom nisem zadovoljen, kajti menim, da je potrebno ugotoviti 
odgovornost tistih, ki so svetnike zavajali z nujnostjo sklenitve poravnave, saj do 
prejetega odgovora nihče ni opozoril svetnikov, da bo vknjižba problematična, če že 
ne nemogoča, zaradi vpisanih plomb. Torej, kakšno zagotovilo ima občina, da kljub 
plačilu, sedaj depozitu, postane zemljiškoknjižni lastnik? Sploh pa, da je nekdo dolžan 
povedati svetnikom, kako dalje. Če pa bi šel podrobneje na to poravnavo, lahko 
ugotavljam, da s poravnavo občina ničesar ne kupuje, kot nam je bilo večkrat 
predstavljeno, pa tudi v časopisih se tako zasledi. Ravno nasprotno. Stranke v 
poravnavi namreč ugotavljajo, da je MONG z dnem uveljavitve Zakona o gospodarskih 
javnih službah postala lastnica nepremičnin, ki so predmet poravnave in da občina s 
plačili predvidenimi s poravnavo plačuje družbam le nadomestilo za izgubo kapitala 
oziroma planiranih nedoseženih dobičkov. Res je, da naj bi SGP Gorica od 
predvidenega zneska 3.089.276,50 EUR prejela znesek v višini 149.402,50 EUR, ki 
pa bi bil pobotan z obveznostjo, ki jih ima SGP Gorica do mestne občine. Preostala 
nadomestila v skupnem znesku 2.939.874,00 EUR pa se nakaže šestim družbam, 
mimogrede, njihov ustanovni kapital znaša skupaj 376.263,00 EUR ampak, kot 
pravite, dveh od teh družb sploh ni več, ki pa z SGP Gorica v likvidaciji in njenimi 
obveznostmi do upnikov nimajo nikakršne zveze.  
Pomeni, da obljube odgovornih v SGP Gorica v likvidaciji, da bodo v času 
likvidacijskega postopka v celoti poravnale obveznosti do svojih upnikov, vsaj za 
omenjeno poravnavo ne more držati, čeprav likvidacijski upravitelj v svojem poročilu z 
dne 26. 6. 2013, mimogrede likvidacijska masa se je v petih letih zmanjšala za dobrih 
12.000.000,00 EUR, upnikom zagotavlja, da bo ravno poravnava z MONG pripomogla 
k uspešnemu poplačilu njihovih terjatev.  
Torej, čemu je plačilo skoraj tri milijone evrov nadomestila dejansko namenjeno? 
Odkupu nepremičnin nikakor ne. Seveda pa bi bilo zanimivo tudi izvedeti na kolikih, v 
poravnavah navedenih nepremičninah, je to sploh mogoče. 
Zaradi tega upam na res celotno informacijo, da ne bo prišlo do zavajanja in da bodo 
jutri spet časopisi nekaj pisali, kar ni res, kot se je dogajalo v preteklem času.   
 

Župan je posredoval naslednji odgovor: V skladu s podpisano sodno poravnavo pred 

Okrožnim sodiščem v Novi Gorici dne 19.06.2013 pod opr. št. zadeve P 358/2007 so dne 
17.10. 2013 zapadle obveznosti plačil posameznim strankam poravnave.   
 
Dne 16.10.2013 je MONG prejela elektronsko pošto od Vrhovne državne tožilke iz Ljubljane, 
s katero je bila seznanjena, da bo Vrhovno državno tožilstvo pri Okrajnem sodišču v Novi 
Gorici predlagalo odložitev izvršitve sodne poravnave in da bo vložilo zahtevo za varstvo 
zakonitosti, kar je tudi storilo.  
 
Dne 18.10.2013 je bil MONG vročen sklep Okrajnega sodišča v Novi Gorici  opr. št. Z 
60/2013 z dne 17.10.2013, ki je predlogu Vrhovnega državnega tožilstva za odložitev izvršitve 
sodne poravnave z dne 19.06.2013 sklenjene pred Okrožnim sodiščem v Novi Gorici pod opr. 
št. P 358/2007 ugodilo in odložilo izvršitev cit. sodne poravnave v 4. poglavju pod točkami 
4.1, 4.2 in 4.3 do odločitve o zahtevi za varstvo zakonitosti vrhovnega državnega tožilstva 
zoper cit. sodno poravnavo. 
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Poleg tega je MONG ugotovila, da nekatere družbe, ki so bile stranke poravnave in po 
sklenjeni poravnavi upravičene do prejema določenih zneskov, ne obstajajo več. Predhodno 
ni bila o tem dejstvu nič obveščena, niti o namerah po morebitnih statusnih spremembah teh 
oseb. Glede na visoke denarne zneske MONG ni hotela tvegati napačnega nakazila, saj ji 
niso bila znana potrebna pravna dejstva o morebitnih pravnih naslednikih, realizacija pa 
skladno z zapisom poravnave ni bila možna.  
 
V interesu MONG je, da obveznosti po sodni poravnavi pravilno izpolni, zato je zaradi vseh 
nejasnosti denar v višini 2.950.000,08 EUR dne 17.10.2013 položila v hrambo na Okrožno 
sodišče v Novi Gorici in predlagala izdajo sklepa o depozitu.  
 
Dne  21.10.2013 pa je MONG prejela tudi zahtevo za varstvo zakonitosti št. Ctz 3089/2013-
BKD z dne 17.10.2013, na katero bo podala odgovor v zakonskem roku.  
 
Glede vprašanj povezanih z zemljiškoknjižno izvedbo pravic, ki jih je MONG pridobila na 
podlagi sodne poravnave, MONG ponovno pojasnjuje, da so bili predlogi za vpis pravic  
vloženi na zemljiško knjigo takoj po sklenitvi sodne poravnave. Rešujejo se v skladu z 
načelom vrstnega reda, kar prikazujemo s praktičnim primerom zemljiškoknjižnega postopka  
pri  dveh nepremičninah, ki so predmet sodne poravnave (priloge 1, 2, 3 in 4). 
 
Predpogoj za pridobitev lastninske pravice na nepremičninah, ki ga je MONG postavila na 
mediaciji je bil, da so parcele neobremenjene ( da nimajo bremen: hipotek, stavbne pravice 
itd.). To smo dosegli na tak način, da smo v mediaciji za vsako nepremičnino posebej naredili 
izpisek plomb ( stanja pri posamezni nepremičnini) in ugotavljali, ali, in kakšno nevarnost 
predstavljajo za MONG in v kakšnem vrstnem redu se MONG lahko vpiše v zemljiško knjigo. 
 
Ob upoštevanju dogovora, zapisanega v poravnavi, v kakšnem vrstnem redu se vpiše v 
zemljiško knjigo lastninska pravica MONG in ob predvidenem - pričakovanem poteku 
reševanja plomb, bo MONG parcele, ki so predmet poravnave, dobila neobremenjene, ampak 
seveda šele takrat, ko bo v zemljiški knjigi prišel na vrsto predlog MONG za vpis njene 
lastninske pravice ( in izbris stavbne pravice).  
 
Pred sklenitvijo poravnave so bile pri nepremičninah s parc. št. 471/0, 129/1, 129/7 in 643/1 
k.o. NG še vpisane hipoteke, z vpogledom v zemljiškoknjižno stanje teh parcel na dan 
18.11.2013 pa je ugotoviti, da pri nobeni nepremičnini hipoteke niso več vpisane.  
 
(Priloga 5 in 6 – zemljiškoknjižno stanje za parc. št. 471/ k.o. NG  
– hipoteka je bila vpisana dne 29.10.2012, vpis je začel učinkovati dne 18.06.2008, 
hipoteka je bila izbrisana dne 08.10.2013, izbris je začel učinkovati dne 26.09.2008. 
 
Priloga 7 in 8 – zemljiškoknjižno stanje za parc. št. 129/1 k.o. NG  
– hipoteka je bila vpisana dne 29.10.2012, vpis je začel učinkovati dne 18.06.2008, 
hipoteka je bila izbrisana dne 08.10.2013, izbris je začel učinkovati dne 26.09.2008. 
 
Priloga 9 in 10 – zemljiškoknjižno stanje za parc. št. 129/7 k.o. NG  
– hipoteka je bila vpisana dne 29.10.2012, vpis je začel učinkovati dne 18.06.2008, 
hipoteka je bila izbrisana dne 08.10.2013, izbris je začel učinkovati dne 26.09.2008. 
 
Priloga 11 in 12 – zemljiškoknjižno stanje za parc. št. 643/1 k.o. NG  
– hipoteka je bila vpisana dne 29.10.2012, vpis je začel učinkovati dne 18.06.2008, 
hipoteka je bila izbrisana dne 08.10.2013, izbris je začel učinkovati dne 26.09.2008.) 
 
Zemljiškoknjižnih izpiskov za ostale nepremičnine vam s predmetnim poročilom zaradi 
preobsežnosti (okrog tisoč strani) ne posredujemo. Glede na to, da so vpisi v zemljiški knjigi  



 7 

javni, lahko za dostop do podatkov o ostalih nepremičninah uporabite spletni ZK portal, kjer 
za vstop sledite povezavi http://evlozisce.sodisce.si/esodstvo. 
 

PRILOGE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 
 
 
                         
 
 
                         PODSEKRETAR ZA PODROČJE MS                                                                                                       
                                                                                                      Miran Ljucovič 
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