
MESTNA OBČINA NOVA GORICA, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, ki jo 
zastopa župan Matej Arčon (v nadaljevanju: lastnik nepremičnine) 
matična številka: 5881773  
ID za DDV: SI53055730 
 
in 
 
REPUBLIKA SLOVENIJA, Vlada Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo v 
skladu s 14. členom Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (ZSPDPO, 
Uradni list RS, št. 14/2007) zastopa ministrica za kulturo Majda Širca (v nadaljevanju: imetnik 
stavbne pravice) 
matična številka: 5854814 
davčna številka 48732583 
 
 
sklepata  
 
 

  
POGODBO  

O USTANOVITVI STAVBNE PRAVICE 
 
 

1. člen 
 

Pogodbeni stranki kot nesporno ugotavljata: 
- da je Mestna občina Nova Gorica izključni zemljiškoknjižni lastnik parc. 674/1 vpisani pri 
vložku 1798 k.o. Nova Gorica, 
- da je zemljišče, na katerem se ustanavlja stavbna pravica v skladu z OPPN Kulturni center 
Nova Gorica predvideno kot funkcionalno zemljišče Slovenskega narodnega gledališča,  
- da je izgradnja male dvorane z razširjenim vhodom s kadilnico v sklopu gledališča v javnem 
interesu in da je investitor zaprosil za spremembo gradbenega dovoljenja, 
- da Mestna občina Nova Gorica neodplačno ustanavlja in podeljuje stavbno pravico v korist 
Republike Slovenije, zaradi zasledovanja javnega interesa, skladno z določbami 29. člena 
Zakona o stvarnem premoženju države pokrajin in občin (Ur. l. RS št. 14/07), ki v 2. odstavku 
določa, da je obremenjevanje nepremičnega premoženja države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti s stvarnimi pravicami lahko brezplačno, če se zasleduje javni interes in zaradi 
realizacije pogodbene zaveze o brezplačnem prenosu dela parcele 674/1 v last Republiki 
Sloveniji v skladu s sprejetim prostorskim aktom, 
- da je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne ___________ sprejel sklep, da 
Mestna občina Nova Gorica kot lastnica zemljišča s parc. št. 674/1 k.o. Nova Gorica, 
dovoljuje v korist Republike Slovenije ustanovitev neodplačne stavbne pravice na delu 
navedene parcele v izmeri 19,90 m2, 
- da je za podpis te pogodbe za imetnika stavbne pravice po pooblastilu Vlade Republike 
Slovenije na podlagi 14. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin 
(ZSPDPO, Uradni list RS, št. 14/2007) pooblaščena Majda Širca, ministrica za kulturo. 
 

2. člen 
 

Glede na ugotovitve v I. točki te pogodbe se pogodbeni stranki dogovorita, da lastnik 
zemljišča ustanovi in prizna na delu parcele 674/1 vpisani pri vložku 1798 stavbno pravico v 
skupni površini 19,90 m² za namen gradnje razširjenega službenega vhoda s kadilnico ob 
objektu Slovenskega narodnega gledališča v Novi Gorici, v korist imetnika stavbne pravice. 
 
 



3. člen 
 
Stavbna pravica se podeljuje za dobo do 31.12.2013 in lahko predčasno preneha, če se 
pogodbeni stranki sporazumeta o prenehanju. 
 

4. člen 
 
ZEMLJIŠKOKNJIŽNO DOVOLJENJE 
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica, matična številka 
5881773,  izrecno in nepogojno dovoljuje, da se na delu nepremičnine parc. št. 674/1  vl. št. 
1798 k.o. Nova Gorica, vpiše stavbna pravica za izgradnjo razširjenega službenega vhoda s 
kadilnico v izmeri 19,90 m2 do 31. 12. 2013 v korist imetnika 
REPUBLIKA SLOVENIJA 
Gregorčičeva 20 
1000 Ljubljana 
Matična št.: 5854814      
 

5. člen 
 
Imetnik stavbne pravice je zaradi namembnosti gradnje prost plačila nadomestila za stavbno 
pravico lastniku nepremičnine. Pogodbeni stranki soglašata, da je javni interes za izgradnjo 
predmetnega objekta takšen, da nadomestilo ne bi bilo primerno in ga zato ne dogovorita.  
 

6. člen 
 

Vknjižbo in vpis v zemljiško knjigo lahko predlaga vsaka stranka te pogodbe. Stroški overitve 
te pogodbe pri notarju ter vsi drugi morebitni stroški v zvezi s to pogodbo bremenijo imetnika 
stavbne pravice. 

 
7. člen 

 
Pogodbeni stranki si bosta prizadevali morebitne spore iz te pogodbe reševati sporazumno, 
če pa to ne bo mogoče, bo njune spore reševalo pristojno sodišče v Novi Gorici. 
 

8. člen 
 

Pogodba začne veljati, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in lastnik nepremičnine overi 
podpis pri notarju. 

9. člen 
 
Ta pogodba je sestavljena v šestih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena 
stranka po dva izvoda, po en izvod je za davčni urad in zemljiško knjigo. 
 
 
Številka: 478-648/2010 
Nova Gorica, ……………… 
 
 

         Številka: 
         Ljubljana, ……………… 
 
 

 
MESTNA OBČINA NOVA GORICA 
 
 
                  Matej Arčon 
                       Župan 

 
REPUBLIKA SLOVENIJA 
Vlada Republike Slovenije 

 
Majda Širca 

Ministrica za kulturo 
 


