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Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave št. 6/02, 25/02 
in Uradni list RS 38/05, 24/06), Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin 
(Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin  
(Uradni list RS, št. 84/07) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 
……………sprejel 
 
 
DOPOLNITEV LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA STVARNEGA PREMOŽENJA 
MESTNE OBČINE NOVA GORICA V LETU 2010   

 
 

1. 
 
V skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občina (Uradni list RS, 
št. 14/07) in Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 
84/07) se dopolni Letni načrt pridobivanja stvarnega premoženja Mestne občine Nova 
Gorica v letu 2010, ki ga je Mestni svet Mestne občine sprejel dne 22.10.2009: 
 

• Mestna občina Nova Gorica brezplačno pridobi naslednja zemljišča v k.o. 
Lokovec: 

• parc.št. 1665/8 cesta 730 m², parc.št. 1672/8 cesta 653 m², 1674/2 cesta  198 
m2, parc. št. 1672/9 cesta  616 m2, parc. št. 1681/4 cesta 271 m2, parc. št.  
1348/253 cesta 124 m2,  parc. št.1348/255 cesta 43 m2, parc.št. 1675/3 cesta 
209 m2, parc. št. 1348/257  cesta 395 m2, parc. št. 1348/259 cesta 254m2 , 
parc. št. 1348/261 cesta 101  m2, 1348/263 cesta 1220m2, parc. št. 1348/269 
cesta 177 m2, parc. št. 1348/267 cesta 164m2,  parc. št. 1709/13 cesta 446m2, 
parc. št. 1709/14 cesta 45 m2 – Zg.Lokovec 

• parc.št. 1363/6 cesta 138m²in parc.št. 1360/4 cesta 413m2  -zaselek Vrše. 
 

2. 
 

Ta sklep začne veljati takoj. 
 
 
 
Številka: 465 -01-48/2005 
Nova Gorica,    
 
                                                              Matej Arčon   

      ŽUPAN      
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
Nova Gorica: 1. decembra 2010 
 
 
 

O b r a z l o ž i t e v 
 
 
V KS Lokovec že vrsto let poteka postopek katastrske in zemljiškoknjižne ureditve 
nekategoriziranih cest v funkciji javnih poti. Le- te  potekajo po zemljiščih , ki so še vedno 
v lasti posameznih fizičnih oseb. Z namenom dokončne ureditve se že od leta 2007 
opravljajo parcelacije in odmere zemljišč po posameznih zaselkih in odcepih cest v KS 
Lokovec. Krajani so podpisali izjave , da se z odmero ceste, ki poteka po njihovih 
zemljiščih strinjajo. Ravno tako so pripravljeni ta zemljišča prenesti brezplačno v last 
Mestni občini Nova Gorica, ker gre za specifično območje. 
 
Za potrebe postopne parcelacije so tudi v proračunu občine zagotovljena sredstva. 
 
V letošnjem letu  je tako Mestna občina Nova Gorica že pridobila zemljišča po katerih 
poteka cesta v zaselkih Vrše in Podhotejšče. 
 
V skladu s Statutom Mestne občine Nova Gorica je za pridobivanje stvarnega 
premoženja pristojen Mestni svet Mestne občine Nova Gorica, zato predlagamo, da 
predložen sklep obravnava in sprejme. 
 
 
 
Pripravili:        Matej Arčon                                                    
Silvana Matelič, načelnica           ŽUPAN                                                   
 
Marjan Jug, 
Vodja službe za komunalno   
gospodarstvo 
 
Krasomila Birsa, 
svetovalka za pravne zadeve 
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