
 

           
Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave št. 6/02 s 
spremembami), 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 6. člena Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) in 2. odstavka 29. 
člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 
ZSRR-2) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 22. avgusta 2011 sprejel 
 

 
 

S K L E P  
o soglasju k brezplačni pridobitvi nepremičnin in dopolnitvi LN pridobivanja 

stvarnega premoženja Mestne občine Nova Gorica v letu 2011 
 
 

1. 
 

Mestni svet Mestne občine Nova Gorica soglaša z brezplačno pridobitvijo kulturnega 
spomenika državnega pomena grad Rihemberk (EŠD 40), zemljišča parc. št.: 89.S s  
stavbo 1102 (Grad Rihemberk), 65/1, 68/1, 66, 67, 73, 74 in 88/2, k.o. 2336-Branik. 
 

2. 
 
Pred prenosom gradu na Mestno občino Nova Gorica naj se mestna občina z državo 
dogovori o lastništvu gradu v primeru, da bi vložena sredstva Mestne občine Nova Gorica 
presegala njegovo trenutno ocenjeno vrednost v višini 2.157.800,00 EUR. 
 

3. 
 

Letni načrt pridobivanja stvarnega premoženja Mestne občine Nova Gorica v letu 2011, ki 
ga je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica sprejel dne 31.3.2011 se dopolni na način 
kot sledi: 
 

• Brezplačno se od Republike Slovenije pridobi nepremičnino stavba na naslovu 
Branik 113, št. stavbe 1102, št. dela stavbe 1, površina 655,20 m², kulturni 
spomenik (EŠD 40) na parceli 89.S k.o. Branik in parcele: 89.S v izmeri 3208,00 
m², na kateri stoji stavba 1102, 65/1 gozd v izmeri 1018 m², 68/1 gozd v izmeri 
4442 m², 66 pašnik v izmeri 363 m², 67 pašnik v izmeri 1338 m², 73 travnik v 
izmeri 201 m², 74 travnik v izmeri 1633 m², 88/2 porušeni objekt  v izmeri 97 m², 
k.o. 2336-Branik, z ocenjeno vrednostjo 2.157.800,00 EUR. 

 
4. 

 
Ta sklep začne veljati takoj. 
 
 
Številka: 622-1/2008 
Nova Gorica, 22. avgusta 2011 
         Matej Arčon 
             ŽUPAN 
 
 

 


