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Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave št. 6/02 s
spremembami), 11. člena Zakona o stvarnem premoţenju drţave in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in 6. člena Uredbe o stvarnem premoţenju
drţave 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 2011

1.
Letni načrt pridobivanja stvarnega premoţenja 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 pridobijo naslednje nepremičnine v k.o. Nova Gorica:
-

parc. št. 792/1 v izmeri 1 m2, k.o. Nova Gorica,
del parc. št. 792/2 v izmeri 25 m 2, k.o. Nova Gorica,
parc. št. 1045/9 v izmeri 81 m 2 k.o. Nova Gorica,
parc. št. 1045/14 v izmeri 28 m 2 k.o. Nova Gorica,
parc. št. 1045/15 v izmeri 4 m 2 k.o. Nova Gorica,

2.
Dopolnitev letnega načrta začne veljati takoj.

Številka: 478-12/2011
Nova Gorica,
Matej Arčon
ŢUPAN

Številka: 478-12/2011-21
Nova Gorica, 10. novembra 2011

OBRAZLOŽITEV
Hypo Leasing d.o.o. Ljubljana je skladno s pogodbo o medsebojnih obveznostih št. 46503-48/2004 z dne 09.12.2005 v zameno za plačilo komunalnega prispevka, zgradil vso
potrebno javno komunalno infrastrukturo na območju nakupovalnega centra Qlandia.
Ravno tako je ţe podpisana pogodba o prenosu nepremičnin, s katero Hypo Leasing
d.o.o. brezplačno prenaša na občino vsa zemljišča, ki predstavljajo občinsko
gospodarsko javno infrastrukturo ter skoraj vsa zemljišča na in ob Vodovodni cesti, ki so
potrebna za izgradnjo le te, vse do kriţišča pri Komunali.
Obveznost Hypo Leasinga d.o.o., ki izhaja iz navedene pogodbe je poleg prenosa
zemljišč, tudi pridobitev gradbenega dovoljenja za Vodovodno cesto od uvoza v
nakupovalni center Qlandia do kriţišča pri Komunali Nova Gorica d.d.
V pogodbo o prenosu nepremičnin niso bila vključena zemljišča parc. št. 792/1, 792/2
obe k.o. Nova Gorica, last Komunala Nova Gorica d.d. in parc. št. 1045/9, 1045/14,
1045/15 vse k.o. Nova Gorica, last Avrigo d.d., ki pa so ravno tako pogoj za pridobitev
gradbenega dovoljenja. Hypo Leasing d.o.o. navedena zemljišča ţe odkupuje, ter jih bo
po pridobitvi, skladno s pogodbo o medsebojnih obveznostih, brezplačno prenesel na
Mestno občino Nova Gorica.
S tem bodo obveznosti iz pogodbe o medsebojnih obveznostih v celoti izpolnjene.
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.

Pripravili:
Silvana Matelič, načelnica
Oddelka za infrastrukturo in
gospodarske javne sluţbe
Martina Remec Pečenko,
Svetovalka za pravne zadeve

Matej Arčon
ŢUPAN

