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Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list št. 13/12), 11. člen 
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: 

 Parc.št. 1031/3 travnik 49 m2 in parc.št. 1065/4 travnik 44 m2 obe k.o. Ravnica. 
            Orientacijska vrednost znaša 1.800,00 EUR. 

 Parc.št. 969/3 cesta 39 m2 k.o. Grgar. 
Orientacijska vrednost zemljišča znaša 800,00 EUR. 

 
 

2. 
 

Dopolnitev letnega načrta začne veljati takoj. 
 
     
 
Številka: 478-665/2011- 
Nova Gorica, 
            Matej Arčon 
                  ŽUPAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Številka: 478-665/2011-16 
Nova Gorica, 28. maja 2012 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 
Zemljišči parc.št. 1031/3 travnik 49 m2 in parc.št. 1065/4 travnik 44 m2 obe k.o. 
Ravnica predstavljata v naravi del kategorizirane občinske ceste JP 784800 (Ravnica, 
Sedovec – Podgozd). 
 
Zaradi uskladitve zemljiškoknjižnega stanja s katastrskim jih je potrebno odkupiti oz. jih 
zamenjati z zemljiščema, ki sta predmet dopolnitve Letnega načrta razpolaganja s 
stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 2012.   
 
Prodajalec je pripravljen Mestni občini Nova Gorica odstopiti zemljišči v zameno za 
zemljišči, ki predstavljata funkcionalno zemljišče okrog njegove stanovanjske hiše. 
 
Potrdilo o namenski rabi zemljišča, ki ga je izdal Oddelek za okolje in prostor pod št. 
35014-292/2012-2 dne 19.4.2012 opredeljuje zemljišča parc.št. 1031/3 in 1065/4 obe k.o. 
Ravnica kot območja za promet izven meje poselitvenega območja. 
 
Orientacijska vrednost zemljišč parc.št. 1031/3 in parc.št. 1065/4 obe k.o. Ravnica znaša 
1.800,00 EUR in je v skladu z 19. členom Uredbe  o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11). 
   
Zemljišče parc.št. 969/3 cesta 39 m2 k.o. Grgar predstavlja v naravi del kategorizirane 
občinske ceste z oznako LC 284110 (Grgar – Ravnica). 
 
Zaradi uskladitve zemljiškoknjižnega stanja s katastrskim prodajalec odstopa zemljišče v 
last Mestni občini Nova Gorica v zameno za plačilo odškodnine. 
 
Potrdilo o namenski rabi zemljišča, ki ga je izdal Oddelek za okolje in prostor pod št. 
35014-297/20102-2 dne 19.4.2012 opredeljuje zemljišče parc.št. 969/3 k.o. Grgar delno 
kot območje stanovanj in delno kot območje za promet znotraj meje poselitvenega 
območja.   
 
Orientacijska vrednost zemljišča parc.št. 969/3 k.o. Grgar znaša 800,00 EUR in je v 
skladu z 19. členom  Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11). 
          
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                                                         Matej Arčon 
javno infrastrukturo                                                                            ŽUPAN 
  
Karmen Pellegrini 
višja svetovalka  


