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Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) in 23.
člena Zakona o graditvi objektov (Uradi list RS, št. 102/04-UPB s spremembami) je Mestni
svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne ___________________ sprejel

SKLEP

1.
Ugotovi se, da nepremičnine parcelna številka 1525/11 v izmeri 8 m2, parcelna številka
1525/15 v izmeri 5 m2 ter parcelna številka 1525/16 v izmeri 20 m2 vse k.o. Prvačina, ki
imajo status grajenega javnega dobra ne služijo več namenu, zaradi katerega jim je bil status
dodeljen.

2.
Uprava Mestne občine Nova Gorica izda odločbo o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na nepremičninah navedenih v 1. točki.

3.
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi na spletni strani Mestne občine Nova Gorica.

Številka: 478-402/2015Nova Gorica,…………………..
Matej Arčon
ŽUPAN

Številka: 478-402/2015-14
Nova Gorica, dne 15.oktober 2015

OBRAZLOŽITEV
Nepremičnine s parcelno številko 1525/11 v izmeri 8 m2, s parcelno številko 1525/15 v izmeri
5 m2 ter s parcelno številko 1525/16 v izmeri 20 m2 vse k.o. Prvačina imajo status grajenega
javnega dobra.
Zakon o graditvi objektov v 23. členu določa, da se objektu oz. zemljišču, ki ima pridobljen
status grajenega javnega dobra lokalnega pomena takšen status lahko odvzame z odločbo, ki
jo na podlagi sklepa pristojnega občinskega organa po uradni dolžnosti izda tisti upravni
organ, ki je status podelil. Zahtevo za ukinitev statusa grajenega javnega dobra poda župan.
Zahtevi mora biti priložena obrazložitev nameravanega odvzema in dokazilo, da
nepremičnina oz. njen del ne služi več namenu, zaradi katerega ji je bil status dodeljen.
Nepremičnine s parcelno številko 1525/11 v izmeri 8 m2, s parcelno številko 1525/15 v izmeri
5 m2 ter s parcelno številko 1525/16 v izmeri 20 m2 vse k.o. Prvačina so v zemljiški knjigi
vpisane kot lastnina Mestne občine Nova Gorica z zaznambo statusa grajenega javnega
dobra.
Parcelna številka 1525/11 v izmeri 8 m2, parcelna številka 1525/15 v izmeri 5 m2 ter parcelna
številka 1525/16 v izmeri 20 m2 vse k.o. Prvačina predstavljajo funkcionalna zemljišča k
stanovanjski hiši na zemljišču parcelna številka *235/0, parcelna številka 141/1, parcelna
številka 141/3 ter parcelna številka *78/4 vse k.o. Prvačina Predhodno omenjena zemljišča
niso več v funkciji grajenega javnega dobra in tako ne služijo več javni rabi. – GLEJ
PRILOŽENO MAPNO KOPIJO.
Krajevna skupnost PRVAČINA je z dopisom z dne 01.09.2014 podala pozitivno mnenje k
ureditvi lastniških razmerij na tem območju, posledično torej tudi k ukinitvi javnega dobra na
zemljišču s parcelno številko 1525/11 v izmeri 8 m2, s parcelno številko 1525/15 v izmeri 5 m2
ter s parcelno številko 1525/16 v izmeri 20 m2 vse k.o. Prvačina. Mestna občina Nova Gorica
je dne 31.8.2015 ponovno zaprosila Krajevno skupnost Prvačina za izdajo soglasja, vendar
ga do dne 15.10 2015 ni prejela. Skladno z 2. odstavkom 7. člena Odloka o krajevnih
skupnostih v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 52/2013), se tako šteje, da je
mnenje pozitivno.
Iz vsega navedenega izhaja, da je za navedene nepremičnine podan pogoj za ugotovitev, da
grajeno javno dobro ne služi več svojemu namenu.
V skladu s Statutom Mestne občine Nova Gorica je za ugotovitev, da grajeno javno
dobro ne služi več svojemu namenu pristojen Mestni svet Mestne občine Nova Gorica,
zato predlagamo, da predloženi sklep obravnava in sprejme.
Matej Arčon
ŽUPAN
Pripravila:
Aleksandra Torbica
Načelnica Oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo
Matjaž Rosič
Višji svetovalec
Priloga:
- mapna kopija

