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Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list št. 13/12), 11. člena 
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 PRIDOBIVANJA STVARNEGA PREMOŽENJA 
MESTNE OBČINE NOVA GORICA V LETU 2012  

 
 

1. 
 
Letni načrt pridobivanja stvarnega premoženja 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: 
 
 
Pridobijo se naslednje nepremičnine: 

1. Parc.št. *558/3, k.o. Šempas, ki predstavlja poslovni prostor površine 33 m2 in 
dvorišče 39m2 na naslovu Šempas 29  
Cena za nepremičnino znaša 15.200,00 €. 

2. Parc.št 1062, gozd, 605 m2, cesta 38 m2, parc.št. 1064/1, travnik, 1113 m2 in 
parc.št. 1064/2, njiva, 774 m2, vse tri k.o. Kromberk, do 2/3 ter parc.št. 1068/7, 
travnik, 2311 m2, gozd 220 m2 in parc.št. 1068/10, travnik, 107 m2, obe k.o. 
Kromberk, do 1/2. 
Ocenjena vrednost znaša 179.809,49 €. 

3. Parc.št. 6590/3, gozd, 28 m2 in parc.št. 6588, gozd, 186 m2, obe k.o. Dornberk. 
Ocenjena vrednost znaša 1.332,00 €. 

 
2. 

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

Matej Arčon 
ŽUPAN 



  

 
Številka: 478-665/2011-25 
Nova Gorica, 4. septembra 2012 
 
 
 

OBRAZLOŽITEV 
dopolnitve Letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja Mestne občine Nova 

Gorica v letu 2012 
 
 
Pod točko 1: 
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica je na seji dne 5.7.2012 sprejel sklep št. 023-
18/2012-4, s katerim je Krajevni skupnosti Šempas podal predhodno soglasje za nakup 
nepremičnine parc. št. *558/3 k.o. Šempas. 
 
Krajevna skupnost Šempas je dne 6.7.2012 z Mesno industrijo Primorske d.d. – v stečaju 
podpisala pogodbo o prodaji zgoraj omenjene nepremičnine in skladno z zakonodajo o 
stečaju v znamenje sklenitve prodajne pogodbe nakazala na račun prodajalca aro v višini 
10 % kupnine. Rok za plačilo celotne kupnine je 90 dni po sklenitvi prodajne pogodbe.  
 
Rok za plačilo kupnine se tako izteče meseca oktobra. Čeprav je kupec omenjene 
nepremičnine krajevna skupnost, je potrebno dopolniti Letni načrt pridobivanja stvarnega 
premoženja Mestne občine Nova Gorica z zemljiščem parc.št. *558/3 k.o. Šempas. Glede 
na to, da je KS kot ožji del občine pravna oseba in neposredni uporabnik proračuna, je 
njen finančni načrt sestavni del občinskega proračuna.  
 
Pod točko 2: 
Zemljišča parc. št. 1062, parc. št. 1064/1 in parc. št. 1064/2, vse tri k.o. Kromberk, v 
deležu do 2/3 in zemljišča parc. št. 1068/7 in parc. št. 1068/7, obe k.o. Kromberk, v 
deležu do 1/2 želi mestna občina, tudi na pobudo Krajevne skupnosti Kromberk – Loke, 
odkupiti za potrebe razširitve pokopališče pri Sv. Trojici v Kromberku. Preostali delež 
potrebnih zemljišč za ta namen je mestna občina odkupila že leta 2009. 
 
Poročilo o oceni tržne vrednosti nepremičnine je v mesecu juliju 2012 izdelal zapriseženi 
stalni sodni izvedenec in cenilec gradbene stroke mag. Vojko Terčon, univ.dipl.inž., ki je 
ugotovil, da znaša vrednost vseh nepremičnin v celoti 312.150,00 €, vrednost 
solastniškega deleža nepremičnin, ki je predmet nakupa pa znaša 179.809,49 €. 
Prodajalci se s cenitvijo strinjajo. 
 
Pod točko 3: 
Za potrebe izgradnje pločnikov Draga – Dornberk je potrebno pridobiti tudi zemljišči s 
parc. št. 6590/3 v izmeri 18 m2 in parc. št. 6588 v izmeri 11 m2, obe k.o. Dornberk. 
Zemljišči sta v solastnini petih lastnikov, ki so predlagali, da se zemljišči odkupi v celotni 
površini glede na to, da je parc. št. 6590/3 v naravi pot, ki pelje do več kmetijskih 
zemljišč, parc. št. 6588 pa v naravi predstavlja brežino te poti. Vrednost zemljišč je 
1.332,00 €. Prodajalci se s cenitvijo strinjajo. 
 
 
 
 
 



  

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.  
 
 
 

 
 
 
Pripravila: 
Niko Jurca 
načelnik Oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo 
 
Karmen Pellegrini 
višja svetovalka  
 

 

 

 

 

Matej Arčon 
ŽUPAN 

 
 
 
 
 

 


