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Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12,
18/17 in 18/19) in 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) je
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne ______________ sprejel

SKLEP

1.
Ugotovi se, da nepremičnina parcelna številka 4903/8 k. o. BRANIK, ki ima status
grajenega javnega dobra, ne služi več namenu, zaradi katerega ji je bil status dodeljen.

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

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

Številka: 478-556/2015Nova Gorica,
dr. Klemen Miklavič
ŽUPAN

Številka: 478-556/2015-55
Nova Gorica, 23. januarja 2020
OBRAZLOŽITEV
Nepremičnina s parcelno številko 4903/8 k. o. BRANIK ima status grajenega javnega
dobra.
Zakon o urejanju prostora v 247. členu določa, da se lahko status grajenemu javnemu
dobremu odvzame smiselno na način po postopku iz 245. člena zakona.
To pomeni, da se status grajenega javnega dobra odvzame z ugotovitveno odločbo, ki jo
na podlagi sklepa občinskega sveta po uradni dolžnosti izda občinska uprava.
Občinski svet izda takšen sklep na zahtevo, ki jo lahko vloži župan.
Zakon v 247. členu tudi določa, da status grajenega javnega dobra preneha, če je
zemljišče, objekt oziroma njegov del v celoti uničen in ga ni mogoče obnoviti in je zato
onemogočena njegova splošna raba.
Nepremičnina s parcelno številko 4903/8 k. o. BRANIK, je v Zemljiški knjigi vpisana kot
last Mestne občine Nova Gorica, z zaznambo grajeno javno dobro.
Nepremičnina parcelna številka 4903/8 k. o. BRANIK je nastala na podlagi opravljene
parcelacije prav z namenom, da se izloči iz funkcije javne rabe.
Kot je jasno in nedvoumno razvidno iz priloženega načrta parcele, nepremičnina ne
opravlja več funkcije javne rabe, ker imajo vsi lastniki zemljišč v neposredni bližini dostop
do svojih nepremičnin zagotovljen preko zemljišča parcelna številka 4903/7 k.o. BRANIK,
kateremu pa se status javnega dobra ne ukinja in bo ostalo še naprej v javni rabi.
Krajevna skupnost BRANIK je na podlagi 52. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica
(Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) dne 14. 2. 2019 podala mnenje, iz katerega
izhaja, da ne nasprotuje ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parcelna
številka 4903/8 k. o. BRANIK.
Iz vsega navedenega izhaja, da je za navedeno nepremičnino 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.

dr. Klemen Miklavič
ŽUPAN
Pripravili:
Nataša Ipavec
Vodja Oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo
Silvana Matelič
Vodja Službe za javno infrastrukturo
in nepremičnine
Matjaž Rosič
Višji svetovalec za javno infrastrukturo
in nepremičnine
Priloga:
- Načrt parcele

