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Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 
in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji 
dne_______ sprejel 
 
 

S K L E P 
 
 

1. 
 
Za parc.št. 401/15 zemljišče pod stavbo 162m2 in dvorišče 341m2 in parc.št. 401/16 
dvorišče 31m2,   obe k.o. 2302-Kromberk na katerih je sedaj vpisana lastninska pravica v 
korist Mestne občine Nova Gorica  se dejansko stanje uskladi z zemljiškoknjiţnim 
stanjem tako, da se sklene Pogodba o uskladitvi dejanskega z zemljiškoknjiţnim stanjem 
v korist Margić  Krunoslav, Pod Škabrijelom 8, Kromberk, Nova Gorica. 
Razliko v površini v izmeri 39m2, ki znaša po ocenjeni vrednosti sodnega cenilca 
2.297,10 EUR (58,90 EUR/m2) jo je Margič Krunoslav dolţan plačati Mestni občini Nova 
Gorica 
 
 
Za parc.št. 401/18 dvorišče 12m2, parc.št. 401/19 zemljišče pod stavbo 22m2 in dvorišče 
240m2 in parc.št. 401/20 zemljišče pod stavbo 151m2 in dvorišče 313m2 vse k.o. 2302-
Kromberk na katerih je sedaj vpisana lastninska pravica v korist Mestne občine Nova 
Gorica  se dejansko stanje uskladi z zemljiškoknjiţnim stanjem tako, da se sklene 
Pogodba o uskladitvi dejanskega z zemljiškoknjiţnim stanjem v korist Pavlin Igor, Pod 
Škabrijelom 10, Kromberk, Nova Gorica. 
Razliko v površini v izmeri 43m2, ki znaša po ocenjeni vrednosti sodnega cenilca 
2.532,70 EUR (58,90 EUR/m2) jo je Pavlin Igor dolţan plačati Mestni občini Nova Gorica 
 
 
Za parc.št. 401/23 zemljišče pod stavbo 123m2 in dvorišče 406m2, parc.št. 401/30 
dvorišče 22m in parc.št. 401/31 dvorišče 15m2 vse k.o. 2302-Kromberk na katerih je 
sedaj vpisana lastninska pravica v korist Mestne občine Nova Gorica  se dejansko stanje 
uskladi z zemljiškoknjiţnim stanjem tako, da se sklene Pogodba o uskladitvi dejanskega 
z zemljiškoknjiţnim stanjem v korist Pinosa Marijan , Pod Škabrijelom 12, Kromberk, 
Nova Gorica. 
Razliko v površini v izmeri 30m2, ki znaša po ocenjeni vrednosti sodnega cenilca  
1.767,00 EUR (58,90 EUR7m2) jo je Pinosa Marjan. dolţan plačati Mestni občini Nova 
Gorica. 
 
 
Za parc.št. 401/25 zemljišče pod stavbo 112m2 in dvorišče 378m2 in parc.št. 401/29 
dvorišče 18m2, obe k.o. 2302-Kromberk na kateri je sedaj vpisana lastninska pravica v 
korist Mestne občine Nova Gorica  se dejansko stanje uskladi z zemljiškoknjiţnim 
stanjem tako, da se sklene Pogodba o uskladitvi dejanskega z zemljiškoknjiţnim stanjem 
v korist Lenar Albin, Pod Škabrijelom 12A, Kromberk, Nova Gorica. 
 
 
 



 

2. 
 

Ta sklep začne veljati takoj. 
 
 
 
Številka:  7113-22/2011                                                       Matej Arčon 
Nova Gorica,                                                                              ŢUPAN 

              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Številka:7113-22/2011-4 
Nova Gorica, 18. januarja 2012 
 
 

O B R Z L O Ž I T E V 
 
Mestna občina Nova Gorica ureja zemljiškoknjiţno stanje za parcele Zazidalnega načrta 
Damber II, in sicer za parcele: 
parc.št. 420/148 v izmeri 695m2, lastnika Pavlin Igorja, Pod Škabrijelom 10, Kromberk;  
parc.št. 420/149 v izmeri 495m2, lastnika Margić Krunoslava, Pod Škabrijelom 8, 
Kromberk; parc.št. 420/147 v izmeri 536m2, lastnika Pinosa Marijana, Pod Škabrijelom 
12, Kromberk in parc.št. 420/145 v izmeri 508m2, lastnika Lenar Albina, Pod 
Škabrijelom12A, Kromberk, vse k.o. Kromberk, po parcelacijskem načrtu Damber.  
 
Parcele 420/148, 420/149 in 420/147 so bile predmet pogodbe med Samoupravno 
stanovanjsko skupnostjo občine Nova Gorica  (SKS)  in Stanovanjsko zadrugo Damber  
(SZD) z dne 7.12.1984, opr.št. 156-128/72, na podlagi katere je SKS za potrebe graditve 
stanovanjskih hiš proti odškodnini prenesla te parcele na SZD.  
Parcela 420/145 pa je bila predmet Pogodbe o oddaji stavbnega zemljišča za graditev v 
območju Damber  med Skladom stavbnih zemljišč Občine Nova Gorica in Stanovanjsko 
zadrugo Damber z dne 24.10.1989 op.št. SK 462-132/89, na podlagi katere je sklad proti 
plačilu kupnine oddal SZD v uporabo predmetno parcelo za graditev stanovanjske hiše v 
območju zazidalnega načrta Damber. 
Po obeh gornjih pogodbah je bila SZD dolţna predlagati zemljiškoknjiţni prepis parcel, 
česar pa ni storila, tako, da je zemljiškoknjiţno stanje še vedno neurejeno.  
 
Pri reševanju tega problema pa mestna občina ţal ne razpolaga z zadostno 
dokumentacijo. Vpogledala je v gradbeni spis Zazidalni načrt Damber. Ugotovila je, da je 
za vse te parcele izdano gradbeno dovoljenje na ime Stanovanjska zadruga Damber. 
Vseskozi pa se sooča z dejstvom manjkajoče listine (pogodbe) med SZD in lastniki 
predmetnih nepremičnin. Take pogodbe konkretno t.i. razdelilne pogodbe, so  se sklepale 
med SZD in lastniki nepremičnin v zazidalnem načrtu Damber naselje Bratov Hvalič in to 
v letu 1991. Na podlagi teh pogodbe je potem Mestna občina Nova Gorica izdajala 
lastnikom ustrezna zemljiškoknjiţna dovolila. 
Stanovanjska zadruga Damber, ki je bila dolţna poskrbeti za ureditev zemljiškoknjiţnega 
stanja je bila s sklepom Srg 2009/39158 z dne 31.12.2009 izbrisana iz sodnega registra. 
 
Nenazadnje parcele 420/148, 420/147, 420/149 in 420/145 vse k.o. Kromberk niso bile 
nikoli vknjiţene v Zemljiško knjigo, saj je pri njih prišlo do spremembe v geodetskem 
katastru in parcelacije, tako da:  
 

- bivšo parc.št. 420/148 Zazidalnega načrta Damber v izmeri 695m2, danes  
predstavljajo v naravi dejansko parc.št. 401/20 po katastrskih podatkih zemljišče 
pod stavbo 151m2 in dvorišče 313m2;  parc.št. 401/18 po katastrskih podatkih 
dvorišče 12m2 in parc.št. 401/19 po katastrskih podatkih zemljišče pod stavbo 
22m2 in dvorišče 240m2. Nastala je razlika v površini v izmeri 43m2. To površino 
je ocenil sodni cenilec g. Stojan Vičič dne 16.01.2012 in znaša 2.532,70 EUR 
(58,90 EUR/m2) 

 



 

- bivšo parc.št. 420/149 Zazidalnega načrta Damber v izmeri 495m2, danes 
predstavljajo dejansko parc.št. 401/15, po katastrskih podatkih zemljišče pod 
stavbo 162m2 in dvorišče 341m2  ter  parc.št. 401/16 po katastrskih podatkih  
dvorišče 31m2 . Nastala je razlika v površini v izmeri 39m2. To površino je ocenil 
sodni cenilec g. Stojan Vičič dne 16.01.2012 in znaša 2.297,10 EUR (58,90 
EUR/m2) 

 
- bivšo parc.št. 420/147 Zazidalnega načrta Damber v izmeri 536m2, danes 

predstavljajo dejansko parc.št. 401/23 po katastrskih podatkih zemljišče pod 
stavbo 123m2 in dvorišče 406m2, parc.št. 401/30 po katastrskih podatkih dvorišče 
22m2 in parc.št. 401/31 po katastrskih podatkih dvorišče 15m2. Nastala je razlika 
v površini v izmeri 30m2. To površino je ocenil sodni cenilec g. Stojan Vičič dne 
16.01.2012 in znaša 1.767,00 EUR (58,90 EUR7m2). 

 
- bivšo parc.št 420/145 Zazidalnega načrta Damber  v izmeri 508m2 danes 

predstavlja parc.št. 401/25 po katastrskih podatkih zemljišče pod stavbo 112m2 in 
dvorišče 378m2 ter parc.št. 401/29 dvorišče 18m2. Tu razlika v površini ni nastala. 

 
Pri vseh teh parcelah je  lastnica še vedno Mestna občina Nova Gorica. 
 
Glede na to, da ne obstaja pogodba med SZD in posameznimi lastniki sta bivši 
predsednik SZD in bivši član SZD, ki je istočasno vodil za SZD administrativna dela, 
podala izjavo da so bile s finančnimi sredstvi zadruţnikov zgrajene skupne komunalne 
naprave in da so si tudi ti zadruţniki za katere se sedaj ureja zemljiškoknjiţno stanje z 
lastnimi finančnimi sredstvi in delom zgradili svoje stanovanjske hiše. 
 
Osebni podatki so obdelani skladno s tretjega odstavka 9. člena Zakona o varstvu 
osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo), saj so 
potrebni za sklenitev pogodbe o uskladitvi dejanskega z zemljiškoknjiţnim stanjem, ki je 
na podlagi pobudnika v fazi pogajanj in je to potrebno za njihovo sklenitev. 
 
V skladu s Statutom Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da mestni svet obravnava 
in sprejme predloţeni sklep. 
 
 
 
Pripravila:                                                                                Matej Arčon 
Vesna Mikuţ                                                                               ŢUPAN 
Direktorica občinske uprave 
 
Suzana Rusjan 
Svetovalka za pravno prem.zadeve 
 
 
 
 
 
 


