Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 -UPB, 14/05-popr.,
92/05- ZJC-B, 111/05- odl. US, 936/05- ZVMS, 120/06- odl. US, 126/07, 108/09, 61/10- ZRud -1,
76/10-ZRud-1A, 20/11-odl. US, 57/12, 110/13, 101/13 - ZDavNepr, 22/14 -odl. US in 19/15) in 19.
člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12 in 18/17) je Mestni svet
Mestne občine Nova Gorica na seji dne _________________ sprejel

SKLEP

1.
Nepremičnina parcelna številka 364/6 k.o. 2293 GRGAR pridobi status grajenega javnega dobra v
lasti Mestne občine Nova Gorica.

2.
Uprava Mestne občine Nova Gorica izda odločbo o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra za
nepremičnino navedeni v 1. točki.

3.
Ta sklep začne veljati takoj.

Številka: 478-141/2017Nova Gorica,
Matej Arčon
ŽUPAN

Številka: 478-141/2017-8
Nova Gorica, 18. oktobra 2017
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 364/6 k.o. 2293 GRGAR.
Nepremičnina parcelna številka 364/6 k.o. 2293 GRGAR je v Zemljiški knjigi vknjižena kot JAVNO
DOBRO brez imetnika pravice uporabe, v naravi pa predstavlja del poti, ki predstavlja dostop do
objektov Osnovne šole in Vrtca v Grgarju.
Po podatkih Geodetske uprave Republike Slovenije je sicer nepremičnina parcelna številka 364/6
k.o. 2293 GRGAR v upravljanju Direkcije Republike Slovenije za vode, ki pa se je z dopisom št.
47802-56/2017-2 z dne 19.6.2017 izrekla za stvarno nepristojno glede vpisa lastninske pravice v
zemljiški knjigi.
Mestna občina Nova Gorica je dne 27.9.2017 pisno zaprosila Krajevno skupnost GRGAR za
podajo mnenja skladno s 5. alineo 1. odstavka 7. člena Odloka o krajevnih skupnostih v Mestni
občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 52/13, v nadaljevanju: Odlok), vendar ga v postavljenem 15dnevnem roku le-ta ni podala, pri čemer pa je bila posebej opozorjena na posledice zamude roka.
Prav tako pa Krajevna skupnost Grgar tudi ni zaprosila za podaljšanje postavljenega roka.
Skladno z 2. odstavkom 7. člena Odloka, se tako šteje, da je mnenje Krajevne skupnosti GRGAR
pozitivno.
Po določbi 21. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 110/02 in spremembe)
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 zemljiški knjigi.
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagam, da predloženi sklep obravnava in
sprejme.
PRIPRAVILI:
Silvana Matelič
Vodja Službe za javno infrastrukturo
in nepremičnine
Matjaž Rosič
Višji svetovalec za javno infrastrukturo
in nepremičnine
Aleksandra Torbica
Vodja Oddelka za okolje, prostor
in javno infrastrukturo
Priloga:
 Prikaz in potrdilo o parceli - GURS z dne 03.10.2017
 Mnenje DRSV z dne 19.6.2017

Matej Arčon
ŽUPAN

