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OBČINSKI SVET
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

ZADEVA:

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA 3. DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA S
STVARNIM PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETO
2021 – 3. DOPOLNITVE NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM
PREMOŽENJEM ZA LETO 2021

1. UVOD
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na 9. redni seji 14. 11. 2019 sprejel Načrt
ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo mesto za leto 2021 (v nadaljevanju
Načrt ravnanja 2020), katerega sestavni deli so:
- Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2021,
- Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2021,
- Načrt pridobivanja premičnega premoženja v posamični vrednosti nad 10.000 EUR za
leto 2021.
Na svoji 16. redni seji 17. 12. 2020 je Občinski svet obravnaval in sprejel Spremembe in
dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo mesto za leto
2021, katerega sestavni deli so:
- spremembe in dopolnitve načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2021,
- spremembe in dopolnitve načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2021,
- načrt razpolaganja premičnega premoženja za leto 2021 v posamični vrednosti nad
10.000 EUR,
- spremembe in dopolnitve načrta pridobivanja premičnega premoženja v posamični
vrednosti nad 10.000 EUR za leto 2021.
Na 18. redni seji, ki je potekala 11. 3. 2021, je obravnaval in sprejel predlog 3. dopolnitve
Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo mesto za leto 2021, in sicer 3.
dopolnitve Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2021.
Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.
11/2018 in 79/2018, v nadaljevanju ZSPDSLS-1) v 27. členu ureja dopolnitev načrta ravnanja
s stvarnim premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti in izjeme od obvezne vključitve v
načrt ravnanja s stvarnim premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti. Občinski svet
lahko zaradi spremenjenih prostorskih potreb in spremenjenih drugih potreb upravljavcev
stvarnega premoženja, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja s stvarnim
premoženjem in zaradi nepredvidenih okoliščin na trgu, ki narekujejo hiter odziv, dopolni letni
načrt ravnanja s stvarnim premoženjem.
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2. OBRAZLOŽITEV 3. DOPOLNITVE NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM
PREMOŽENJEM ZA LETO 2021
Občinska uprava vodi določene postopke prodaje (zainteresirane stranke, ki so uzurpirale
občinske nepremičnine) oziroma menjave nepremičnin. V okviru tega so bile izvedene
parcelacije in v določenih primerih tudi ukinitve statusa javnega dobra (ali pa postopek še
teče) na nepremičninah, ki bodo predmet prodaje oziroma menjave, v kolikor gre za
prestavitve tras javnih poti.
Gre za nepremično premoženje, ki ga noben upravljavec trajno ne potrebuje za opravljanje
svojih nalog, zato ga je smiselno prodati oziroma menjati kot nadomestne nepremičnine. V
nadaljevanju predstavljamo pomembnejše dopolnitve.
2.1 Nepremičnina katastrska občina 1460 Šentpeter, parcela 160/270, leži v naselju Otočec.
Nepremičnina se sicer nahaja v območju OPPN za jedro Otočec, vendar so ureditve,
načrtovane z OPPN, že izvedene in v naravi predmetna nepremičnina ne predstavlja
javne površine, kljub temu, da gre po namenski rabi za površine cest (PC). Občina
predmetne nepremičnine ne uporablja in ne potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti,
zato ni ovire za izvedbo prodaje.

2.2 Za nepremičnino katastrska občina 1487 Zajčji vrh, parcela 2787/4, smo prejeli vlogo za
nakup. Nepremičnina leži v naselju Mali Orehek. Po njej v prihodnje ni predvidena
kakršnakoli javna površina. Občina predmetne nepremičnine ne uporablja in ne potrebuje
za opravljanje svoje dejavnosti, zato ni ovire za prodajo.

2 od 20

2.3 Nepremičnina katastrska občina 1456 Novo mesto, parcela 638/2 se nahaja v ulici
Mestne njive v Novem mestu. Nepremičnina že danes predstavlja del dvorišča k
obstoječi stanovanjski hiši, na njej prav tako v prihodnje ni predvidena nobena javna
površina. Občina predmetne nepremičnine ne uporablja in ne potrebuje za opravljanje
svoje dejavnosti, zato ni ovire za prodajo.

2.4 Za nepremičnino katastrska občina 1487 Zajčji vrh, parcela 2792/4, smo prejeli vlogo za
nakup. Nepremičnina leži v naselju Veliki Orehek. Po njej v prihodnje ni predvidena
kakršnakoli javna površina, delno pa je že uzurpirana za obstoječo pozidavo. Občina
predmetne nepremičnine ne uporablja in ne potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti,
zato ni ovire za prodajo.

2.5 Nepremičnino katastrska občina 1486 Stopiče, parcela 2263/14, v naravi predstavlja
dvorišče kmetije. Občina predmetne nepremičnine ne uporablja in ne potrebuje za
opravljanje svoje dejavnosti, zato se jo lahko proda.

3 od 20

2.6 Nepremičnina katastrska občina 1455 Bršljin, parcela 970/24, v naravi predstavlja
uzurpirano zemljišče. Občina predmetne nepremičnine ne uporablja in ne potrebuje za
opravljanje svoje dejavnosti, zato se jo lahko proda.

2.7 Nepremičnini katastrska občina 1483 Kandija, parceli 568/1 in 568/3 predstavljata
pripadajoče zemljišče k stanovanjskemu objektu na naslovu Nad mlini 22. Lastnik je
zainteresiran za nakup. Občina predmetnih nepremičnin ne uporablja in ne potrebuje za
opravljanje svoje dejavnosti, zato se ju lahko proda.

4 od 20

2.8 Nepremičnina katastrska občina 1484 Šmihel pri Novem mestu, parcela 1303/8, leži na
območju naselja Drska. Prejeli smo vlogo za odkup. Pogoj pri prodaji je ustanovitev trajne
služnosti za obstoječo javno razsvetljavo na predmetni nepremičnini. Nepremičnina
drugače ne predstavlja javnih površin. Občina predmetne nepremičnine ne uporablja in
ne potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti, zato ni ovire za izvedbo prodaje.

2.9 Nepremičnina katastrska občina 1484 Šmihel pri Novem mestu, parcela 1303/7, leži na
območju naselja Drska. Prejeli smo vlogo za odkup. Predhodno je bilo potrebno izvesti
parcelacijo nepremičnine zaradi odmere javnih površin. Postopek je izvedla
zainteresirana stranka za odkup navedene nepremičnine. Po izvedeni parcelaciji in
izravnavi bo predmet odkupa nepremičnina parc. št. 1303/10, nepremičnina parc. št.
1303/11 pa bo ostala v lasti Mestne občine Novo mesto kot javna površina. Nova
nepremičnina parc. št. 1303/10 v naravi predstavlja del funkcionalnega zemljišča
sosednjega objekta (parkirišče), ki ni v javni rabi in je Občina ne potrebuje za opravljanje
svoje dejavnosti, zato ni ovire za izvedbo prodaje.

5 od 20

2.10 Nepremičnina katastrska občina 1455 Bršljin, parcela 981/9, leži na območju
Mačkovca. Prejeli smo vlogo za odkup. Nepremičnino že vrsto let ureja mejaš, ki je
zainteresiran za nakup. Za potrebe dostopa do izvira vode se ustanovi trajna služnost
dostopa in rabe, skladno s področno zakonodajo. Nepremičnina ni v javni rabi in je
Občina ne potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti, zato ni ovire za izvedbo prodaje.

6 od 20

2.11 Nepremičnina katastrska občina 1480 Potov Vrh, parcela 1818/10, leži na območju
naselja Potov Vrh. Prejeli smo vlogo za odkup oziroma menjavo nepremičnine. Občina
je ob izgradnji mrliške vežice javno pot, ki je potekala preko navedene nepremičnine,
prestavila na nepremičnino parc. št. 24/7, iste k.o., ki je v zasebni lasti. Lastnik je podal
vlogo, da se lastniško stanje uredi. Nepremičnino parc. št. 1818/10 želi odkupiti, zaradi
prestavitve javne poti pa od Občine zahteva, da odkupi parcelo št. 24/7, saj je na njo
oziroma predhodno nepremičnino posegla po izgradnji mrliške vežice in posledično
ukinitvi javne poti, ki je potekala preko parcele št. 1818/10. Nepremičnina parc. št.
1818/10 ni v javni rabi in je Občina ne potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti, zato ni
ovire za izvedbo prodaje.

2.12 Nepremičnina katastrska občina 1481 Smolenja vas, parcela 2188/12 (nova 2188/20),
leži na območju naselja Smolenja vas. Prejeli smo vlogo za odkup dela nepremičnine.
Zainteresirani kupec želi združiti svoje nepremičnine v zaključeno celoto. Občina je na
terenu preverila stanje in ugotovila, da se del nepremičnine že vrsto let ne uporablja
več kot javno dobro, saj jo v delu uporablja zainteresirana stranka za nakup, v delu pa
mejaš. Pot ni prehodna. Pri parcelaciji nepremičnine parc. št. 2188/12 se je zagotovil
pas ob javni poti za morebitno širitev ceste – nova parcela št. 2188/19. Predmet
odprodaje je nova nepremičnina parc. št. 2188/20 v izmeri 52 m2. Nepremičnina parc.
št. 2188/20 ni v javni rabi in je Občina ne potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti,
zato ni ovire za izvedbo prodaje.

7 od 20

2.13 Nepremičnina katastrksa občina 1485 Gotna vas, parcela 1015/14, predstavlja
pripadajoče zemljišče k stanovanjskemu objektu. Nepremičnina bo namenjena menjavi
za nepremičnino po kateri poteka kategorizirana javna cesta. Občina predmetne
nepremičnine ne uporablja in ne potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti, zato ni ovir
za prodajo.

2.14 Nepremičnina katastrska občina 1483 Kandija, parcela 716, se nahaja v Ulici Mirana
Jarca in predstavlja pripadajoče zemljišče k stanovanjskemu objektu. Nepremičnina bo
prodana zainteresiranemu lastniku sosednje nepremičnine, ki jo v naravi že uporablja.
Občina predmetne nepremičnine ne uporablja in ne potrebuje za opravljanje svoje
dejavnosti, zato ni ovir za prodajo.

8 od 20

2.15 Nepremičnini katastrska občina 1460 Šentpeter, parceli 297/35 in 297/36, se nahajata
v romskem naselju na Otočcu. na parceli 297/36 stoji del stavbe 253, za katero je
izdana inšpekcijska odločba o rušitvi. V delu stavbe prebivajo občani, ki bi jim prodali
nepremičnini z namenom, da se jim omogoči legalizacija objekta. Občina predmetnih
nepremičnin ne uporablja in ne potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti, zato ni ovir
za prodajo.

2.16 Nepremičnina katastrska občina 1484 Šmihel pri Novem mestu, parcela 1336/6, leži na
območju naselja Irča vas. Prejeli smo vlogo za odkup. Predhodno je bilo potrebno
izvesti parcelacijo nepremičnine zaradi odmere javnih površin. Po izvedeni parcelaciji
bo predmet odkupa nepremičnina parc. št. 1336/8. Slednja v naravi predstavlja del
funkcionalnega zemljišča sosednjega objekta (parkirišče in deloma terasa), ki ni v javni
rabi in je Občina ne potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti, zato ni ovire za izvedbo
prodaje.

9 od 20

2.17 Nepremičnina katastrska občina 1448 Prečna, parcela 226/22, leži na območju naselja
Prečna. Prejeli smo vlogo za odkup. Nepremičnino že vrsto let ureja mejaš, ki je
zainteresiran za nakup. Pogoj za prodajo je odkup parcele št. 226/17, ki je v zasebni
lasti, po njej pa poteka kategorizirana javna cesta. Nepremičnina ni v javni rabi in je
Občina ne potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti, zato ni ovire za izvedbo prodaje.

10 od 20

2.18 Nepremičnina katastrska občina 1485 Gotna vas, parcela 752/20, leži na območju
naselja Košenice. Prejeli smo vlogo za odkup. Nepremičnina je trenutno v solasti s
tretjo stranko, vendar poteka razdružitev solastnine. Mejaš, zainteresiran za nakup, že
vrsto let uporablja nepremičnino. Prodaja se bo izvedla po razdružitvi solastnine.
Nepremičnina ni v javni rabi in je Občina ne potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti,
zato ni ovire za izvedbo prodaje.

2.19 Nepremičnina katastrska občina 1455 Bršljin, parcela 578/97, leži na območju Obrtno
industrijske cone Livada. Predmetna nepremičnina bo nadomestna nepremičnina za
del nepremičnine parc. št. 578/91 k.o. Bršljin, ki jo Občina potrebuje za izvedbo
ureditve 2. faze OIC Livada. Nepremičnina ne predstavlja javnih površin. Občina
predmetne nepremičnine ne uporablja in ne potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti,
zato ni ovire za izvedbo prodaje.

2.20 Nepremičnina katastrska občina 1484 Šmihel pri Novem mestu, parcela 392/26, leži na
območju Krajevne skupnosti Šmihel pri Novem mestu, v ulici Ob Težki Vodi.
Predmetna nepremičnina bo nadomestna nepremičnina za del nepremičnine 1484
Šmihel pri Novem mestu, parcela 392/1, po kateri poteka javna občinska cesta,
kategorizirana kot LZ 299021 – Jedinščica – Ob Težki Vodi. Nepremičnina ne

11 od 20

predstavlja javnih površin in je občina ne uporablja oziroma je ne potrebuje za
opravljanje svoje dejavnosti, zato ni ovire za izvedbo prodaje oziroma menjave.

2.21 Nepremičnine katastrska občina 1485 Gotna vas, parcele 1015/28, 1016/30, 1003/13,
1003/14 in 1003/15 ležijo na območju Krajevne skupnosti Šmihel pri Novem mestu, v
Vorančevi ulici (Regrške košenice). Predmetne nepremičnine razen parcele 1015/28 so
po namenski rabi stavbna zemljišča, namenjena gradnji stanovanjskih objektov.
Parcela 1015/28 je po namenski rabi stavbno zemljišče, podrobnejša namenska raba
druge zelene površine. S parcelo 1016/30 tvorita celoto, zato jo vključujemo v načrt
razpolaganja. Nepremičnine ne predstavljajo javnih površin. Občina jih ne uporablja in
jih ne potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti, zato ni ovir za prodajo.

12 od 20

2.22 Nepremičnina katastrska občina 1481 Smolenja vas, parcela 2183/4 leži na območju
PIC Cikava. V naravi predstavlja del občinske javne ceste JP 799222. Del te
nepremičnine zunaj ceste je uzurpiran s strani lastnika nepremičnine katastrska občina
1481 Smolenja vas, parcela 2033/2, ki ima na njem ograjo in del dvorišča.
Občina ima izdelan projekt PZI Komunalno opremljanje PIC Cikava 1. faza – Cesta 2,
št. 310/19-A1, izdelovalca Boson, trajnostno načrtovanje, d.o.o. Načrtovano je, da se
bodo gradbena dela pričela letos poleti. Iz projekta izhaja, da na del, ki je predmet
dopolnitve načrta razpolaganja, ne bo poseženo in da se po izvedeni parcelaciji lahko
izvede prodaja oziroma menjava z lastnikom parcele 2033/2, ki je zainteresiran za
nakup. Gre za površino cca. 297 m2.

13 od 20

Izsek iz projekta z označenim delom (rdeča črta) za prodajo:

2.23 Nepremičnina katastrska občina 1447 Gorenja Straža, parcela 2075/75, leži na
območju Podbreznika v predelu Podjetniškega inkubatorja Podbreznik. Predmetna
nepremičnina v naravi predstavlja zeleni pas ob opornem zidu (parkiriščih) –
nepozidano zemljišče. Nepremičnine občina ne uporablja oziroma je ne potrebuje za
opravljanje svoje dejavnosti, zato ni ovire za izvedbo prodaje.

14 od 20

2.24 Nepremičnina katastrska občina 1447 Gorenja Straža, parcela 1696/6, leži na območju
BTC Češča vas. Nepremičnine občina ne uporablja oziroma je ne potrebuje za
opravljanje svoje dejavnosti, zato ni ovire za izvedbo prodaje dela parcele. Predhodno
bo potrebno izvesti parcelacijo nepremičnine, saj se nepremičnina nahaja v območju
OPN in Zazidalnega načrta BTC Češča vas – 1. faza in Spremembe in dopolnitve
zazidalnega načrta BTC Češča vas -1. faza SD ZN BTC Češča vas – 1. faza.

2.25 Nepremičnina katastrska občina 1455 Bršljin, parcela 234/7, leži na območju Lastovč.
Nepremičnina že danes predstavlja del dvorišča k obstoječi stanovanjski hiši, na njej
prav tako v prihodnje ni predvidena nobena javna površina. Občina predmetne
nepremičnine ne uporablja in ne potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti, zato ni ovire
za prodajo.

2.26 Nepremičnina katastrska občina 1455 Bršljin, parcela 415/38, leži na območju Lastovč.
Prejeli smo vlogo za odkup dela nepremičnine. Občina dela predmetne nepremičnine
na vzhodnem delu ne uporablja in ne potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti, zato ni
ovire za prodajo dela nepremičnine (na vzhodnem delu, ki je namenjen razširitvi
obstoječih gradenih parcel).

15 od 20

2.27 Nepremičnina katastrska občina 1456 Novo mesto, parcela 1450, leži na območju
Prešernovega trga. Prejeli smo vlogo za nakup dela nepremičnine v približni izmeri 30
m2. Za nakup dela nepremičnine je zainteresiran lastnik sosednje nepremičnine zaradi
ureditve dostopa do objekta št. 900 katastrska občina 1456 Novo mesto, skladno z
OPN. Občina dela predmetne nepremičnine ne potrebuje za opravljanje svoje
dejavnosti, zato ni ovire za prodajo dela nepremičnine.

16 od 20

2.28 Nepremičnina katastrska občina 1478 Gabrje, parcela 1797, leži na območju Gabrja.
Prejeli smo dve vlogi za nakup nepremičnine. Nepremičnina je v naravi zaraščena
njiva. Občina dela predmetne nepremičnine ne potrebuje za opravljanje svoje
dejavnosti, zato ni ovire za prodajo dela nepremičnine.

2.29 Nepremičnina katastrska občina 1479 Brusnice, parcela 3725/6, leži na območju
Gumberka. Nepremičnina je v solasti Mestne občine Novo mesto in družbe Golf grad
Otočec d.o.o., vsakega do ½. Nepremičnina bo predmet razdružitve solastnine in bo
namenjena povečanju obstoječega solastniškega deleža solastnika zaradi morebitne
ureditve parkirišč za goste gostinskega lokala in za uporabnike golf igrišča. Občina
solastniškega deleža predmetne nepremičnine ne potrebuje za opravljanje svoje
dejavnosti, zato ni ovire za prodajo solastniškega deleža oziroma razdružitev
nepremičnine.

2.30 Nepremičnina katastrska občina 1479 Brusnice, parcela 3725/7, leži na območju
Gumberka. Nepremičnina je v solasti Mestne občine Novo mesto in družbe Golf grad
Otočec d.o.o., vsakega do ½. Nepremičnina bo predmet razdružitve solastnine in bo

17 od 20

namenjena povečanju obstoječega solastniškega deleža solastnika zaradi morebitne
ureditve parkirišč za goste gostinskega lokala in za uporabnike golf igrišča. Občina
solastniškega deleža predmetne nepremičnine ne potrebuje za opravljanje svoje
dejavnosti, zato ni ovire za prodajo oziroma razdružitev nepremičnine.

2.31 Nepremičnina katastrska občina 1482 Ragovo, parcela 190/9, leži v bližini Levičnikove
ceste. Nepremičnina bo predmet menjave z nepremičninami, ki bodo nastale iz
nepremičnin katastrska občina 1482 Ragovo, parcel 207/1, 203/3 203/1 in katastrska
občina 1481 Smolenja vas, parcele 757/1, v sklopu investicije rekonstrukcije ceste in
novogradnje kolesarske steze in pešpoti na odseku med naseljem Ragovo in Krka.
Občina predmetne nepremičnine ne potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti, zato ni
ovire za prodajo/menjavo nepremičnine.
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2.32 Nepremičnini katastrska občina 1456 Novo mesto, parceli 726 in 727/1, ležita na
območju Mestnih njiv. Prejeli smo vlogo za nakup nepremičnin. Občina predmetnih
nepremičnin ne potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti, zato ni ovire za prodajo
nepremičnin.

3. Odzivi krajevnih skupnosti
Predlog 3. dopolnitve Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2021 smo
18. 6. 2021 posredovali v pregled in podajo mnenja 14 krajevnim skupnostim, na območju
katerih ležijo nepremičnine. Do vključno 28. 6. 2021 smo prejeli le pripombo Krajevne
skupnosti Mali Slatnik, ostale krajevne skupnosti se na predlog niso odzvale.
Naknadno so bile v načrt razpolaganja vključene nepremičnine pod točko u), in sicer na
podlagi vloge, ki smo jo prejeli 28. 6. 2021. Ker gre za parcele, na katerih je mogoča
takojšnja gradnja, smo jih vključili v načrt razpolaganja brez mnenja pristojne krajevne
skupnosti.
Krajevna skupnost Mali Slatnik je 28. 6. 2021 posredovala naslednjo pripombo: »NAČRT
RAZPOLAGANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM - PRIPOMBA NA 3. DOPOLNITEV
Spoštovani,
Zahvaljujemo se za posredovano obvestilo o nameri urejanja parcel, vendar je pri pregledu
3. dopolnitve Načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem prišlo do ugotovitve, da ni v celoti
zahtevana želja oz. pobuda lastnika nepremičnin, katere so predmet menjave oz odkupa.
V posredovanem dokumentu na strani 8/16, pod točko »K« ste navedli, da je predmet
urejanja parcel in možne menjave ali odkupa zgolj del poti ( parc. št. 1818/10, k.o. 1480
Potov vrh) ki je javno dobrega značaja, ne pa tudi preostali del javno dobrega (parc. št. 1818
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/ 9) v dolžini približno 40 metrov. Želja lastnika (pobudnika za ureditev zemljišč) je tudi bila,
da se katastrsko uredi - prestavi ta del javno dobrega- parc. št. 1818/9, (po katastru meji
parcele 25/1 in 25/2), na traso, kjer pač omenjena pot tudi dejansko poteka.
Ob preučitvi trase neposredno na terenu je bil sprejet predlog KS Mali Slatnik, da se ob že
predvidenem manevru Občine glede urejanja parcel, omenjena trasa uredi dokončno z
geodetsko prestavitvijo na dejansko stanje, kjer pač pot tudi poteka.«
Občinska uprava pojasnjuje naslednje. Mestna občina Novo mesto je financirala geodetsko
odmero prestavljene javne poti le v delu, kjer se je javna pot prestavila zaradi izvedbe
investicije izgradnje mrliške vežice na Potov Vrhu – to sta nepremičnini katastrska občina
1480 Potov Vrh, parceli 24/6 in 24/7. Istočasno smo odmerili tudi parcelo 1818/10, ki ne
predstavlja več javnega dobra. Gre namreč za nekategorizirano cesto, ki pa niso na
prioritetni listi za geodetsko odmero; prednostno se izvajajo odmere kategoriziranih javnih
poti. Za prodajo dela nepremičnine katastrska občina 1480 Potov Vrh, parcele 1818/9 bi bilo
potrebno predhodno izvesti odmero dejanske poljske poti še preko nepremičnin katastrskih
občin 1480 Potov Vrh, parcel 25/2 in 636/1. Stranki sta s tem seznanjeni in v kolikor bosta
pristopili k financiranju predmetne geodetske odmere in brezplačnemu prenosu lastninske
pravice na nepremičninah, po katerih poteka javna pot, skladno z določili Odloka o občinskih
cestah v Mestni občini Novo mesto, bomo tudi del parcele 1818/9 ponudili v odkup.
4. Vpliv na proračun
V primeru realizacije prodaje nepremičnin, ki so predmet dopolnitve načrta razpolaganja,
pričakujemo prihodek v višini približno 474.000 evrov.

Pripravili:
Vanja Aš
višja svetovalka za premoženjske zadeve
Mirjana Vardijan
višja svetovalka za premoženjske zadeve
Pia Svilan
višja svetovalka za premoženjske zadeve
Ksenja Košljar Bele
strokovna sodelavka
Tina Hadžič
strokovna sodelavka
Luka Rems
Strokovni sodelavec
Stanislava Bjelajac
vodja Oddelka za premoženjske zadeve
dr. Vida Čadonič Špelič
direktorica občinske uprave

dr. Iztok Kovačič
vodja Urada za prostor in razvoj
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3. DOPOLNITEV NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM ZA LETO 2021

Na podlagi 24. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018) in 3. člena
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) v povezavi s 15. členom Statuta Mestne
občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/2019, UPB) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na seji št. __ dne, __. __. ____, sprejel 3.
dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2021
NAČRT RAZPOLAGANJA Z ZEMLJIŠČI

Zap.
št.

Lastnik in
upravljavec

Samoupravna
lokalna
skupnost

Šifra in ime
katastrske
občine

Parcelna
številka

Površina
parcele v
m2

Nam.
raba

Ocenjena,
posplošena
tržna ali
orientacijska
vrednost
nepremičnin
e (v EUR)

Opombe

1447 Gorenja
Straža
1.

MONM, OU

MONM

2075/75

449

IGp

2.

MONM, OU

MONM

1696/6

4267

KM,ZP

226/22

16

SK, PC

5.477,80 12,2 EUR/m2
6.400,00 prodaja dela parcele, potrebna parcelacija

1448 Prečna
3.

MONM, OU

MONM

4.

MONM, OU

MONM

970/24

316

CD

5.

MONM, OU

MONM

981/9

91

SS in ZD

6.

MONM, OU

MONM

234/7

53

SS

7.

MONM, OU

MONM

415/38

152111

400,00

1455 - Bršljin
18.960,00
2.844,00 pogoj predhodna ukinitev javnega dobra
2.650,00 50 EUR/m2
25.000,00 del parcele cca. 500 m2 (SS), 50 EUR/m2

Zap.
št.

Lastnik in
upravljavec

Samoupravna
lokalna
skupnost

Šifra in ime
katastrske
občine

Parcelna
številka

Površina
parcele v
m2

Nam.
raba

Ocenjena,
posplošena
tržna ali
orientacijska
vrednost
nepremičnin
e (v EUR)

Opombe

SS, ZS
8.

MONM, OU

MONM

578/97

14

IG

350,00 nadomestna nepremičnina

1456 - Novo
mesto
9.

MONM, OU

MONM

638/2

46

SSs

2.760,00

10.

MONM, OU

MONM

1450

145

CS, PC

11.

MONM, OU

MONM

726

631

SS

37.860,00

12.

MONM, OU

MONM

727/1

455

SS

27.300,00

2.100,00 prodaja dela parcele.v izmeri 30 m2, Prešernov trg, 70 EUR/m2

1460 Šentpeter
13.

MONM, OU

MONM

297/35

19

SKk

190,00

14.

MONM, OU

MONM

297/36

157

SKk

1.570,00

15.

MONM, OU

MONM

160/270

68

PC

2.700,00

1797

1345

K

3.362,50

1478 - Gabrje
16.

MONM, OU

MONM
1479 Brusnice

17.

MONM, OU

MONM

3725/6

282

ZP

18.

MONM, OU

MONM

3725/7

1772

ZP, BT

1818/10

42

SKs

razdružitev solastnine, predmet prenosa je solastniški delež do 1/2
MONM, 20 EUR/m2 ZP, 40 EUR/m2 BT
razdružitev solastnine, predmet prenosa je solastniški delež do 1/2
65.531,20
MONM, 20 EUR/m2 ZP, 40 EUR/m2 BT
5.640,00

1480 - Potov
Vrh
19.

MONM, OU

MONM
1481 Smolenja
vas

840,00

pogoj je predhodna ukinitev javnega dobra in ob prodaji
ustanovitev služnosti za javno razsvetljavo

Parcelna
številka

Površina
parcele v
m2

Nam.
raba

MONM

2188/12
del

52

IGp

MONM

2183/4 del

297

CD

190/9

1490

K

Zap.
št.

Lastnik in
upravljavec

Samoupravna
lokalna
skupnost

20.

MONM, OU

21.

MONM, OU

Šifra in ime
katastrske
občine

Ocenjena,
posplošena
tržna ali
orientacijska
vrednost
nepremičnin
e (v EUR)

Opombe

2.080,00 po parcelaciji 2188/20; pogoj je predhodna ukinitev javnega dobra
16.300,00

nadomestna nepremičnina; pogoj za menjavo je predhodna
ukinitev javnega dobra

1482 Ragovo
22.

MONM, OU

MONM

8.940,00 prodaja na podlagi predpogodbe menjalne pogodbe

1483 Kandija
23.

MONM, OU

MONM

568/3

60

SSs

3.600,00

24.

MONM, OU

MONM

568/1

42

SSs

2.520,00

25.

MONM, OU

MONM

716

63

SSs

3.780,00

1.200,00

1484 Šmihel pri
Novem
mestu
26.

MONM, OU

MONM

1303/8

24

SSs

27.

MONM, OU

MONM

1303/7 del

52

SSs

28.

MONM, OU

MONM

1336/6 del

85

CD

29.

MONM, OU

MONM

392/26

11

SSs, PC

pogoj je predhodna ukinitev javnega dobra in ob prodaji
ustanovitev služnosti za javno razsvetljavo
pogoj predhodna parcelacija - nova parcela 1303/10 in ukinitev
2.600,00
javnega dobra
pogoj predhodna parcelacija - nova parcela 1336/8 in ukinitev
4.250,00
javnega dobra
4.250,00 menjava za del kategorizirane ceste

1485 - Gotna
vas
30.

MONM, OU

MONM

1015/14

22

SS

660,00 menjava za kategorizirano javno cesto

31.

MONM, OU

MONM

752/20

170

SS

5.950,00 prodaja po razdružitvi solastnine

32.

MONM, OU

MONM

1015/28

140

ZD

4.200,00

33.

MONM, OU

MONM

1016/30

1498

SSs

74.900,00

Parcelna
številka

Površina
parcele v
m2

Nam.
raba

MONM

1003/13

707

SSs

Ocenjena,
posplošena
tržna ali
orientacijska
vrednost
nepremičnin
e (v EUR)
35.500,00

MONM

1003/14

758

SSs

37.900,00

MONM

1003/15

949

SSs

47.500,00

2263/14

87

SKs

1.740,00

Zap.
št.

Lastnik in
upravljavec

Samoupravna
lokalna
skupnost

34.

MONM, OU

35.

MONM, OU

36.

MONM, OU

Šifra in ime
katastrske
občine

Opombe

1486 Stopiče
37.

MONM, OU

MONM
1487 - Zajčji
Vrh

38.

MONM, OU

MONM

2792/4

92

SKs

1.840,00 predhodna ukinitev javnega dobra

39

MONM, OU

MONM

2787/4

139

SKs, AV, K2

2.780,00

SKUPAJ:

Številka: 47820-64/2019-__ (620)
Datum:

474.425,50

mag. Gregor Macedoni
župan

