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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 s spremembami) in 6. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 s spremembami)  je Mestni svet Mestne občine 
Nova Gorica na seji dne ____________________________________sprejel  
 
 
 
 

 
DOPOLNITEV LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA STVARNEGA PREMOŽENJA 

MESTNE OBČINE NOVA GORICA V LETU 2016 
 
 
 

1.  
 
Letni načrt pridobivanja stvarnega premoženja Mestne občine Nova Gorica v letu 2016, ki ga 
je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica sprejel dne 17.12.2015,  19.5.2016 in 9.6.2016, se 
dopolni skladno z Letnim načrtom pridobivanja stvarnega premoženja Mestne občine Nova 
Gorica v letu 2016 – dopolnitev november 2016, ki je sestavni del tega sklepa. 
 
 
 

2. 
 
Ureditev pravnega statusa nepremičnin, ki so predmet pridobivanja, je pogoj za veljavnost 
točke 1. tega sklepa. 

 
                                                                      3. 

 
 
Ta sklep začne veljati takoj. 
 
 
 
Številka: 478-559/2015 
Nova Gorica, 
                                                        
 
             Matej Arčon      

                  ŽUPAN 
 

 
 
 
 

 



                                                                                                            

                                                                                                         

 

 
 
Številka: 478-559/2015- 
Nova Gorica, 2. november 2016 

 

 
O B R A Z L O Ž I T E V  

dopolnitve Letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja Mestne občine Nova 
Gorica v letu 2016 

 
 
V skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10 s spremembami) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 s spremembami)  predvideva Mestna občina Nova 
Gorica pridobiti nepremično premoženje, zato je potrebno dopolniti Letni načrt pridobivanja 
stvarnega premoženja Mestne občine Nova Gorica v letu 2016, ki je bil sprejet na seji 
17.12.2015, 19.5.2016 in dne 9.6.2016. 
 
Mestna občina Nova Gorica namerava odkupiti parcele: 

- parc. št. 5898/4, parc. št. 82/4, parc. št. 80/10 ter parc. št. 80/12 vse k. o. Šempas: 
dostopna cesta za načrtovano naselje stanovanjskih hiš v naselju Šempas; 

- parc. št. 432/339 ter parc. št. 432/340 obe k. o. Stara Gora: kategorizirana občinska 
cesta z oznako JP 785 041; 

- parc. št. 1934/3 ter parc. št. 1934/4 obe k. o. Nova Gorica: zemljišča v sklopu izgradnje 
južne kolesarske steze ob Kornu; 

- parc. št. 3003 k. o. Bate: povezava med kategorizirano občinsko cesto z oznako JP 785 
787 Grgarske Ravne 44 in kategorizirano občinsko cesto z oznako JP 785 782 Grgarske 
Ravne 42; 

- parc. št. 439, 438/1, 668/2, 668/3 vse k. o. Nova Gorica: parcele za izgradnjo komunalne 
infrastrukture po OPPN Ob sodišču. 

 
Skladno s  16. členom  Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 s spremembami)  mora biti pravni status nepremičnin, ki ne 
omogoča pravilne izvedbe postopkov ravnanja s stvarnim premoženjem, 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:                                                                                         Matej Arčon                         
Silvana Matelič, Vodja Službe za javno            ŽUPAN  
infrastrukturo 
 

 
Aleksandra Torbica 
Načelnica Oddelka za okolje, prostor 
in javno infrastrukturo 
 
 
 

PRILOGA: 
- Letni načrt pridobivanja stvarnega premoženja Mestne občine Nova Gorica v letu 2016 – 

dopolnitev november 2016 
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