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Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni
svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne _______________________ sprejel

SKLEP

1.
Nepremičnina parcelna številka 5322/1 k.o. 2313-ŠEMPAS pridobi status grajenega javnega
dobra v lasti Mestne občine Nova Gorica.

2.
Ta sklep začne veljati takoj.

Številka: 478-59/2015
Nova Gorica,
Matej Arčon
ŽUPAN

Številka: 478-59/2015-6
Nova Gorica, 11. maja 2015
OBRAZLOŽITEV
Mestna občina Nova Gorica, Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo, je po uradni
dolžnosti uvedel postopek za pridobitev statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini
parcelna številka 5322/1 k.o. 2313-ŠEMPAS.
Nepremičnina parcelna številka 5322/1 k.o. 2313-ŠEMPAS ima v Zemljiški knjigi Okrajnega
sodišča v Novi Gorici vknjižen status neznanega lastništva, v naravi pa predstavlja dostop do
stanovanjskih hiš in kmetijskih površin v naselju Vitovlje. Del nepremičnine leži na območju
Krajevne skupnosti Šempas, dela pa na območju Krajevne skupnosti Osek-Vitovlje.
Krajevna skupnost OSEK-VITOVLJE je dne 02.03.2015 podala pozitivno mnenje št. 201501/01
glede vzpostavitve statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna številka 5322/1
k.o. 2313-ŠEMPAS, obenem pa podala tudi predlog, da se po vzpostavitvi statusa grajenega
javnega dobra cesto vključi v postopek kategorizacije občinskih cest.
Krajevna skupnost ŠEMPAS v 15- dnevnem roku, ki ji ga je pristojni občinski organ postavil v
dopisu št. 478-59/2015-4 z dne 19.2.2015, za podajo mnenja glede vzpostavitve statusa
grajenega javnega dobra na predmetni nepremičnini ni posredovala zahtevane listine, pri čemer
pa je bila posebej opozorjena na posledice v primeru neupoštevanja procesnega roka, to je, da
se šteje, da se strinja s predlagano vzpostavitvijo statusa grajenega javnega dobra.
Po določbi 21. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 110/02) ter 19. člena
Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) se nepremičnini podeli status
grajenega javnega dobra z odločbo, ki jo na podlagi sklepa Mestnega sveta Mestne občine
Nova Gorica, po uradni dolžnosti izda Uprava Mestne občine Nova Gorica. Ko postane ta
odločba pravnomočna, jo Mestna občina pošlje Okrajnemu sodišču v Novi Gorici, zemljiški
knjigi.
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagam, da predloženi sklep obravnava
in sprejme.

PRIPRAVILI:
Silvana Matelič
Vodja Službe za javno infrastrukturo
Matjaž Rosič
Višji svetovalec za javno infrastrukturo
in nepremičnine
Aleksandra Torbica
Načelnica Oddelka za okolje, prostor
in javno infrastrukturo

Matej Arčon
ŽUPAN

