Številka: 01101-1/2018-8
Šempeter pri Gorici, 10. 1. 2018

7. točka dnevnega reda

Načrt ravnanja s stvarnim
premoženjem Občine ŠempeterVrtojba za leto 2018
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OBČINSKEMU SVETU OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA
OBRAZLOŽITEV:
NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM ZA LETO 2018
Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2018 je pripravljen na
podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št.
86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 14/15 in 76/15) in Uredbe o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16), ki urejata
postopke ravnanja z nepremičnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Načrt
ravnanja s premičnim premoženjem in z nepremičnim premoženjem samoupravnih lokalnih
skupnosti sprejme svet samoupravne lokalne skupnosti na predlog organa, pristojnega za izvrševanje
proračuna samoupravne lokalne skupnosti. Občinski svet pa lahko določi, da načrt ravnanja z
nepremičnim premoženjem pod določeno vrednostjo sprejme župan.
O pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti odloči in
sklene pravni posel organ pristojen za izvrševanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti, ali
oseba, ki jo ta organ zato pooblasti, kot skladno s 14. členom zakona.
V skladu s tretjim odstavkom 15. člena zakona predloži župan poročilo o realizaciji načrta ravnanja
s premičnim in z nepremičnim premoženjem občinskemu svetu skupaj z zaključnim računom
proračuna.
Priloge:
- Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2018
- Lokacijski vpogled posameznih parcel je mogoč preko spletne strani PISO Prostorsko
informacijski sistem: http://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=SEMPETER_VRTOJBA
Glede na navedeno predlagamo, da občinski svet obravnava predloženo gradivo in sprejme
predlagani sklep.
Pripravila:
Regina Dragoljević

Župan
mag. Milan Turk
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PRILOGA:
Obrazec št. 1: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2018
Upravljavec: OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA
ZAP.
ŠT.

VRSTA NEPREMIČNINE

1

plačilo premalo plačane kupnine iz
naslova obvozne ceste v Vrtojbi

SAMOUPRAVNA
LOKALNA
SKUPNSOT

OKVIRNA VELIKOST

PREDVIDENA
SREDSTVA

339 m2

6.780,00 €

v sklopu obvozne ceste v Vrtojbi

619 m2

cca 5.000,00 €

koščki parcel, ki predstavljajo
cestno telo

parc. št. 1361/4,
1362/3,
1362/4,
1363/2, 1582/2 in
1592/4 k.o. Vrtojba

povezovalna cesta v območju
predvidene poslovne cone
Brežina v Vrtojbi

v izmeri 5.034 m2

4

parkirišče oziroma dvorišče ob
Kulturni dvorani v Šempetru

del parc. št. 3051/1 19 m2
in
5 m2
del parc. št. 3051/8
24 m2 x cca 65
€/m2 = 1.560,00 €

5

del cestišča ob Mladinskem
centru v Vrtojbi

del parc. št. 2530/1

cca 20 m2

k.o. Vrtojba

cca 30-35 €/m2

Primorju d.d. – v stečaju
2

3

13,6 €/m2

parc. št. 1363/6, 68.810,00 €
1580/2,
1581/2,
1582/4,
3589/15,
3590/8 in 1592/4

cca 660,00 €
6

opuščen bencinski servis v
Šempetru
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1131 m2

cca 70 €/m2

parc. št. 2731/1, cca 79.500,00 €
2731/2, 2731/3 k.o.
Šempeter
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7

cca 10 m2

kolesarska pot v Šempetru

cca 270 €

del parc. št. 2889/4
k.o. Šempeter
8

cca 10.000 m2

Sv. Ot – ureditev spomenika,
parkirišča in širitev poti

parc. št. 269, 270,
271 in

cca 10.000 m2 x 2
€/m2=9.998 €

del parc. št. 451,
452, 450, 453, 447,
273 vse k.o. Vrtojba
9

protipoplavni ukrepi Čukle,
Zapučke

cca 5.530 m2

G =1,5 €/m2

k.o. Vrtojba

K=5€/m2
S= 50 €/m2
cca 30.000,00 €

10

11

12

gozd 1 €/m2

kolesarka pot od plinske postaje
do Bazare v Šempetru

12. 762 m2

travnik ob stanovanjski hiši Na
Lokvi 18 v Vrtojbi

53 m2

4.779,50 €+
po cenitvi

cca 1330 m2

ureditev
zemljiškoknjižneg
a stanja po
parcelaciji in
končno izvršitev
sodne poravnave
iz leta 2007
39.152,00 €

njiva, travnik, sadovnjak, vinograd
in en del obstoječa cesta,

gozd + K= 3 €/m2

k.o. Šempeter

Občina
ŠempeterVrtojba

K= 5 €/m2

območje OPPN Caufovo v Vrtojbi
13

14

995 m2

zemljišče za razširitev pokopališča
v Šempetru

parc. št. 2973 k.o.
Šempeter

del zemljišče za razširitev ceste
Standreške ceste v Vrtojbi

del parc. št. 855/2, cca 400 m2
857, 858/2, 859/2,
2
860/2
vse
k.o. cca 5 €/m
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84.300,00 €
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Vrtojba

15

izgradnja javne infrastrukture in
ureditev na območju OPPN
Lavžnik v Šempetru pri Gorici

cca 2.000 €

del parc. št. 885/10, PGD in PZI v
888/2, 843/3, 886/2, zaključni fazi
833/3, 833/2, 886/3,
832/2, 481/3
in
8851/1, 834/6, 834/4
in 834/9 vse k.o.
Šempeter

16

zamenjava parcel zaradi ureditve
dejanskega in zemljiškoknjižnega
stanja z Elektro Primorska d.d.

del parc. št. 624/2 in
623/2
obe
k.o.
Vrtojba

17

zamenjava parcel zaradi ureditve
dejanskega in zemljiškoknjižnega
stanja ob Cvetlični ulici v
Šempetru

parc. št. 3430/3

zadrževalnik Šempeter

parc. št. 289

1503 m2

k.o. Šempeter

cca 10 €/m2

18

k.o. Šempeter

zamenjava
19

osrednja zbirna cesta po OPPN
Poslovna cona Vrtojba, ob hitri
cesti

del parc. št. 54/9, 501 m2
54/10 in 54/11 vse
30 €/m2
k.o. 2316 –Vrtojba
(po
predlagani 15.030 €
parcelaciji
novo
nastala parc. št.
54/17)

20

izgradnja javne infrastukture,
skladno z OPPN Poslovna cona
Vrtojba, ob hitri cesti
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del parc. št. 919/6, cca 5.197 m2
64/3, 920/3, 921/3, cca 30 €/m2
69/4, 68/3, 68/4,
67/3, 66/3, 59/3,
65/1, 64, 58/1, 59/1,
60/1, 61/1, 3570/8,
1171/8,
1171/9,
Stran 5 od 33

21

22

23

zemljišče ob vodnjaku Cesta
Prekomorskih
brigad
v
Šempetru
Opekarniška cesta (v odcepu
od parkirišča do priključka na
hitro cesto)

del cestišča – stranski odcep
Ceste goriška fronta

1171/7, 1197/7, 43/7,
54/5, 54/9, 54/10,
54/11, 59/3, 54/1,
54/13, 54/15, 43/7,
46/3, 54/14, 64,
65/1, 66/3, 97/2,
919/3,
920/3,
1171/3, 1181 in
918/1, 919/4 920/5
vse k.o. 2316
Vrtojba
parc. št. 2920/11
59 m2
k.o. Šempeter
40 €/m2
2.360 €
889/1,
835/7, cca 3 - 5 €/m2
888/4, 835/6 in
cca od 5.000 €
del ali celotno do 6.000 €
parc. št. 835/5 vse
k.o. Šempeter
parc. št. 802/2 k.o. 52 m2
Šempeter
cca 25 €/m2
cca 1.300 €

24

del cestišča – stranski odcep
Ceste goriška fronta

25

del cestišča na Pristavi

26

izgradnja krožišča na regionalni
cesti Šempeter-Vrtojba
v Poslovni coni Vrtojba

27

izgradnja krožišča HOFER

Gradivo za 35. sejo občinskega sveta, ki bo dne 18. 1. 2018

parc. št. 796/2 k.o. 15 m2
cca 25 €/m2
Šempeter
cca 375 €
del parc. št. 518/10 cca 23 m2
k.o. Šempeter
cca 40 €/m2
cca 932,00 €
del parc. št. 918/1, cca 2093 m2
919/4,
919/6, cca 25 €/m2
920/3, 921/3, 68/3
in 69/4 vse k.o. cca 52.000 €
Vrtojba
del
parc.
št. cca 882 m2
3226/7,
3188, cca 20 €/m2
3217/62- v celoti,
3223/1,
3184, cca 17.640 €
3217/2, 3217/72 in
3221/1 vse k.o.
Stran 6 od 33

28

29

izgradnja odseka dvosmerne
kolesarske steze v Vrtojbi
(na Ulici 9. septembra v
Vrtojbi)

ureditev otoka in avtobusnega
postajališča v Vrtojbi vključno s
kolesarsko
stezo
od
obračališča do Križcjana

30

odkup dela parcel, ki v naravi
predstavlja jarek in del ceste
Kemperšče

31

ureditev
zemljiškoknjižnega
stanja z dejanskim, Lemovo

32

nadaljevanje kolesarska steza
od plinske postaje do Bazare –
poseg v železniški prepust

33

Čuklje- Zapučke

Vrtojba
del
parc.
št.
2380/2,
1992/1,
2381/1, 2382, 2384,
2465/1,
2466/1,
2467/1 in 2467/2
vse k.o. Vrtojba
del parc. št. 1991/1,
1991/3,
1992/1,
1992/2, 3540, 3541
2002, 2005, 2006,
2317
vse
k.o.
Vrtojba
del parc. št. 1070
in del parc. št.
1314/2 obe k.o.
Šempeter
del parc. št. 631
k.o. Šempeter

cca 933 m2
PC =20 €/m2
K= 5 €/m2
4.725 €
cca 3.452 m2
po cenitvi

91 m2 x 20 €/m2
in
9 m2 x 5€/m2
955 €
cca 178 m2 x 20
€/m2
zamenjava

parc. št. 2270/1,
2
in del parc. št. cca 576 m x 20
2
2271/1 in 2272 k.o. €/m =
Šempeter
cca 11.520 €
parc. št. 787 k.o.
518 m2 x 5 €/m2
Vrtojba
= 2.590 €
zamenjava

34

RC - Rekreacijski center Vrtojba

iz postavke nakup zemljišč
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parc. št. 619 k.o.
3661 m2 x 7 €/m2
Vrtojba
=
25.627,00 €
SKUAPAJ približno 440.106,00 €
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Obrazložitev :
• pod zaporedno št. 1
občina je v letu 2008 odkupovala zemljišča za potrebe izgradnje obvozne ceste v Vrtojbi,
med drugimi tudi od Primorja d.d. Družba Primorje d.d. - v stečaju bo občini izdalo
zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice, ko bo občina poplačala še razliko v
metrih, ki so nastali po končani parcelaciji navedene ceste (vrednost zemljišča izhaja iz
takratne pogodbe in znaša 19,72 €/m2);
• pod zaporedno št. 2
pri parcelaciji obvozne ceste v Vrtojbi so ostali koščki parcel, ki padejo v cestno telo in niso
bile predmet obvoznice, zato nam jih Primorje d.d.– v stečaju ponuja v odkup, po ceni cca
10 €/m2. Navedene parcele so naslednje: 1361/4, 1362/3, 1362/4 in 1363/2, 1582/2 in 1592/4,
poleg parcel, ki predstavljajo obvozno cesto v Vrtojbi 1361/3, 1361/4, 1361/5,1362/2, 1362/5,
1362/6, 1363/3 in 1363/4 vse k.o. Vrtojba;
• pod zaporedno št. 3
občina želi od stečajnega upravitelja Primorja d.d. – v stečaju odkupiti zemljišča s pac. št.
1363/6, 1580/2, 1581/2, 1582/4, 3589/15, 3590/8 in 1592/4 vse k.o. Vrtojba, v izmeri 5.034 m2,
vse za potrebe izgradnje povezovalne ceste v območju predvidene poslovne cone Brežina
v Vrtojbi. Cesta bi se na zahodni strani navezala na cesto do bodoče čistilne naprave, na
vzhodni strani pa na obstoječo cesto ob Socialnem centu v Vrtojbi. Zgoraj navedene
parcele so že novo nastale parcele po parcelaciji skladno z Lokacijskim načrtom Brežina
(Ur. l. RS, št. 78/05);
• pod zaporedno št. 4
občina za potrebe izgradnje oziroma prenove Kulturne dvorane v Šempetru, želi urediti
katastrske meje na tem območju. Predlaga se ureditev mej in parcelacija na način, da teče
nova katastrska meje po zidu objekta Nove KBM in je parcelacija predvidena tako, da
mora občina kupiti del zemljišča s parc. št. 3051/1, v približni izmeri 19 m2 in del zemljišča s
parc. št. 3051/8, v približni izmeri 5 m2. Občina bi na ta način postala lastnik pločnika in del
obstoječega parkirišča na vzhodni strani;
• pod zaporedno št. 5
občina bi želela odkupiti del zemljišča s parc. št. 2530/1 k.o. Vrtojba (v približni izmeri 20
m2), ki v naravi predstavlja asfaltirano površino, zavijalni pas do parkirišča pred
Mladinskim centrom v Vrtojbi;
• pod zaporedno št. 6
občina je začela z aktivnostmi v zvezi z nakupom zemljišč s parc. št. 2731/1, 2731/2 in 2731/3
vse k.o. Šempeter, ki v naravi predstavlja opuščen bencinski servis Petrol;
• pod zaporedno št. 7
predlaga se nakup del zemljišča s parc. št. 2889/4 k.o. Šempeter, vse kar v naravi že
predstavlja asfaltirana kolesarska pot. Predhodno je potrebna parcelacija;
• pod zaporedno št. 8
občina želi odkupiti zemljišča s parc. št. 269, 270, 271 in del parc. št. 451, 452, 453, 450, 447
in 273 vse k.o. Vrtojba. Vse za potrebe ureditve spomenika Sv. Ot ter ureditev parkirišč in
širitev poti;
• pod zaporedno št. 9
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za potrebe izvedbe protipoplavnih ukrepov Čuklje, Zapučke v Vrtojbi bo občina pričela z
aktivnostmi odkupa zemljišč. Odkup bo potreben na delih zemljišč s parc. št. 1619, 1620,
1622, 1623, 1624, 756/1, 759/1, 772, 773/2, 773/1, 3559, 3361, 3359, 3356, 797/1, 794, 793, 792,
790, 789, 788, 777/1, 674/2, 675/1, 675/5, 674/1, 679/7, 679/9, 679/11, 680,679/1, 679/8, 679/2
in 667/1 vse k.o. Vrtojba;
• pod zaporedno št. 10
občina bo pričela z aktivnostmi za odkup zemljišč za potrebe izgradnje kolesarske in
pešpoti od plinske postaje ob cesti v Ošlje do Bazare, na zemljiščih s parc. št. 964/3, 964/1,
3395/1, 953/2, 962/3, 962/1, 963, 953/2, 952/1, 952/3, 952/4,951/4, 950/5, 991/10, 991/8, 991/1,
1005, 1006, 1007, 3466, 2265, 2263, 2262, 2008, 2266, 2268, 2272, 2271/1 in 2270/1 vse k.o.
Šempeter; skladno s projektno dokumentacijo PZI, št. 555/16, družbe IPOD d.o.o. iz Nove
Gorice z dne april 2017; občina je na predlog lastnika Slovenski državni gozdovi s parc. št.
991/1 in 991/10 podala vlogo za odkup navedenih parcel v celoti, ker se po Zakonu o
gozdovih, gozda ne sme parcelirati, če je manjši od 5 hektarjev;
• pod zaporedno št. 11
na podlagi sodne poravnave iz leta 2007 je bilo potrebno naročiti parcelacijo in izvesti
zamenjavo novo nastalih parcel, ob stanovanjski hiši Na Lokvi 18 v Vrtojbi. V prilogi
predlog parcelacije (skica št. 4) iz katere je razvidno, da občina proda Šinigoju naslednje
parc. št. 3443/7, 3442/132, 3444/14, v skupni izmeri 179 m2, Šinigoj pa proda občini novo
nastalo parc. št. 3448/22, v izmeri 53 m2, kjer naj bi občina izvedla parkirišča in ekološki
otok. Razlika kupnine se doplača;
Občina mora zagotoviti brezplačna služnost prehoda preko novo nastale parc. št.
3448/22, za potrebe dostopa do garaže, v korist vsakokratnega lastnika zemljišča parc. št.
3444/4, k.o. Vrtojba;
• pod zaporedno št. 12
občina želi na podlagi OPPN Caufovo v Vrtojbi na delih parc. št. 644/2, 644/3, 643/1, 644/4,
646/1, 646/2, 644/2, 641/4, 641/10 in 643/3 – izgraditi javno komunalno infrastrukturo
(ceste, pločnike, parkirišča, javno razsvetljavo, vodovod, meteorno in fekalno kanalizacijo,
ekološki otok, zelenice). Šele po komunalni ureditvi območja, se spodbudi graditelje h
gradnji stanovanjskih hišk in na ta način iztržiti izplačilo komunalnega prispevka. Pri
nakupu je možna tudi zaokrožitev parcel, četudi ni predvideno po predlogu
parcelacijskega načrta, če je to želja lastnika;
• pod zaporedno št. 13
občina bo za potrebe širitve pokopališča potrebovala še zemljišče parc. št. 2973 k. o. Šempeter,
kot skladno z Odlokom o ureditvenem načrtu za razširitev pokopališča v Šempetru pri Gorici (Ur. l.
RS, št. 17/2004);

•

pod zaporedno št. 14

občina bi za potrebe razširitve Standreške ceste v Vrtojbi potrebovala še del zemljišča s parc. št.
855/2, 857, 858/2, 859/2 in 860/2 vse k.o. Vrtojba, v skupni približni izmeri 400 m2; skladno z
načrtom CPG;

• pod zaporedno št. 15
na delih zemljišč s parc. št. 885/10, 888/2, 843/3, 886/2, 833/3, 833/2, 886/3, 832/2 481/3 in
del 8851/1, 834/6, 834/4 in 834/9 vse k.o. Šempeter so predvideni posegi v sklopu PGD in
PZI za gradnji 1. faze javne infrastrukture in ureditve na območju OPPN Lavžnik v

Gradivo za 35. sejo občinskega sveta, ki bo dne 18. 1. 2018

Stran 9 od 33

Šempetru pri Gorici. Projekti so v zaključni fazi in nato sledijo usklajevanja z lastniki
zemljišč;
• pod zaporedno št. 16
občina želi urediti dejansko in zemljiškoknjižno stanje z lastnikom Elektro primorksa d.d.
tako, da zamenja del parc. št. 624/2 in 623/2, katere lastnik je Eleketro in je v naravi cesta;
za del parcele 357/2, katere lastnik je občina in predstavlja del funkcionalnega zemljišča ob
trafo postaji. Točne izmere velikosti parcel bodo določene naknadno, skladno z OPPN
Caufovo in po geodetski izmeri. Strošek parcelacije plača vsaka stranka do ½ (ene
polovice);
• pod zaporedno št. 17
občina želi urediti dejansko in zemljiškoknjižno stanje z lastnikom ob Cvetlični ulici tako,
da občina pridobi zemljišče s parc. št. 2841/3 v izmeri 9 m2, ki v naravi predstavlja cesto in
odtuji pa parc. št. 3430/3 v izmeri 18 m2, ki v naravi predstavlja del zemljišča ob
stanovanjski hiši. Predhodno je potrebno ukiniti javno dobro na parc. št. 3430/3;
• pod zaporedno št. 18
na predlog stranke se predlaga zamenjava zemljišča s parc. št. 289 za del parc. št. 288 obe
k.o. Šempeter. Strošek parcelacije nosi stranka;
• pod zaporedno št. 19
občina bi želela odkupiti novo nastalo nepremičnino s parc. št. 54/17 k.o. Vrtojba (nepremičnina
nastala iz parc. št. 54/9, 54/10 in 54/11, na podlagi predlagane parcelacije), ker nepremičnina v
naravi predstavlja osrednjo zbirno cesto po OPPN Poslovna cona Vrtojba ob hitri cesti (Ur. l. RS,
št. 71/2015);

• pod zaporedno št. 20
Občina bi želela kupiti del zemljišč katerih površine in parcele so namenjene javnemu
dobru in so opredeljene v 11. členu odloka OPPN Poslovna cona v Vrtojbi ob hitri cesti (Ur.
l. RS, št. 71/2015).
Načrt parcelacije zemljišč gospodarske javne infrastrukture in javnega dobra obsega
zemljišča, namenjena razširitvi prometnih površin, s pešpotmi in kolesarskimi potmi.
Površine, namenjene javnemu dobru, merijo cca 29.232,30 m2 in obsegajo zemljišča in dela
zemljišč: 43/5, 43/7, 46/3, 47/4, 47/1, 53/6, 54/1, 54/5, 54/1, 54/10, 54/11, 54/8, 54/9, 54/10,
54/12, 54/14, 54/15, 58/1, 59/1, 59/3, 60/1, 61/1, 64, 65/1, 66/3, 67/3, 68/3, 68/4, 69/4, 75/2,
75/3, 72/1, 75/4, 75/9, 75/11, 75/13, 97/2, 919/3, 919/6, 920/3, 921/3, 921/4, 972/1, 972/2,
1166/4, 1171/3, 1171/4, 1171/5, 1181, 1197/7, 3570/8, 3582/3 vse k.o. Vrtojba.
PS: zgoraj navedene parcele so vzete iz načrta parcelacije OPPN-ja in glede na izvedene
parcelacije na območju trase, so v tabeli pod zaporedno št. 2 opisane nove parcele na
sedanjo traso.
Na podlagi načrta IDP za rekonstrukcijo objekta Poslovna cona Vrtojba ob hitri cesti –
zasnova ureditve južne dostopne ceste, ki ga je izdelalo podjetje biro Črta d.o.o. pod št.
288/17-1 z dne december 2017 je potreben odkup del zemljišča s parc. št. 919/6 v izmeri
818 m2, 920/3 v izmeri 277 m2, 921/3 v izmeri 294 m2, 69/4 v izmeri 40 m2, 68/3 v izmeri 231
m2, 54/15 v izmeri 217 m2, 67/3 v izmeri 214 m2, 66/3 v izmeri 512 m2, 65/1 v izmeri 192 m2, 64
v izmeri 51 m2, 54/9 v izmeri 71 m2, 54/10 v izmeri 244 m2, 1171/3 v izmeri 825 m2, 43/7 v
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izmeri 665 m2 in 918/1 v izmeri 5 m2, 919/4 v izmeri 485 m2, 920/5 v izmeri 56 m2, skupaj
5197 m2 x 30 €/m2 znaša kupnina 155.919 €; (skica 10)
• pod zaporedno št. 21
skladno z uveljavljanjem predkupne pravice in ponudbe lastnika za zemljišče s parc. št.
2920/11 k.o. Šempeter, v višini 40 €/m2, se bo občina odločila o nakupu parcele, zaradi
lokacije obstoječega vodnjaka neposredno ob predmetni parceli;
• pod zaporedno št. 22
občina potrebuje za razširitev Opekarniške ceste v Vrtojbi, v odcepu od parkirišča do
priključka na hitro cesto zemljišča s parc. št. 889/1, 835/7, 888/4, 835/6 in ali delno ali v
celoti (na predlog solastnikov) še parc. št. 835/5 vse k.o. Šempeter, za potrebe razširitve
ceste in ureditvijo vodovoda, kanalizacije, pločnik in javne razsvetljave, skladno z načrtom
Biro obala d.o.o., PZI z dne oktober 2011;
• pod zaporedno št. 23
občina želi odkupiti del cestišča s parc. št. 802/2 k.o. Šempeter, ki v naravi predstavlja
stranski odcep Cesta goriške fronte z oznako JP 914741;
• pod zaporedno št. 24
občina želi odkupiti del cestišča s parc. št. 796/2 k.o. Šempeter, ki v naravi predstavlja
stranski odcep Cesta goriške fronte z oznako JP 914741;
• pod zaporedno št. 25
občina bi želela na predlog stranke odkupiti še del asfaltiranega zemljišča parc. št. 518/10
k.o. Šempeter, za potrebe poračuna kupnine oziroma vračila preveč plačanega zneska
občini;
• pod zaporedno št. 26
občina bi želela odkupiti del zemljišča s parc. št. 918/1, v približni izmeri 7 m2, del parc. št.
919/4, v približni izmeri 480 m2 , del parc. št. 919/6, v približni izmeri 811 m2 , del parc. št.
920/3, v približni izmeri 284 m2 , del parc. št. 921/3, v približni izmeri 260 m2 , del parc. št.
68/3, v približni izmeri 210 m2 , del parc. št. 69/4, v približni izmeri 41 m2 , za potrebe
izgradnje krožišča v Poslovni coni Vrtojba, skladno z načrtom CPG, z dne januar 2017;
• pod zaporedno št. 27
občina bi za potrebe izgradnje trikrako krožišča pri trgovskem objektu HOFER na lokalni
cesti LC 414010 (Žnidarčičeva ulica) v Šempetru potrebovala del zemljišča s parc. št. 3226/7
v približni izmeri 230 m2; del zemljišča s parc. št. 3188 v približni izmeri 14 m2;
del zemljišča s parc. št. 3217/62 v približni izmeri 267 m2 ali v celotni površini 368 m2; del
zemljišča s parc. št. 3223/1 v približni izmeri 49 m2, del zemljišča s parc. št. 3184 v približni
izmeri 1 m2 , del zemljišča s parc. št. 3217/2 v približni izmeri 6 m2 , del zemljišča s parc. št.
3217/72 v približni izmeri 213 m2, del zemljišča s parc. št. 3221/1 v približni izmeri 1 m2 , del
zemljišča s parc. št. 3222/1 v približni izmeri 1,5 m2, (na zemljišču s parc. št. 3226/4 pa je
občina že lastnik); vse za potrebe izgradnje krožišča HOFER, skladno s načrtom PROVIA z
dne januar 2016 (skica 1);
• pod zaporedno št. 28
občina bi za potrebe izgradnje odseka dvosmerne kolesarske steze v Vrtojbi (od odcepa
Pod Lazami do odcepa Čuklje – Zapučke) na Ulici 9. septembra v Vrtojbi potrebovala del
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zemljišča s parc. št. 2380/2 v približni izmeri 171 m2; del zemljišča s parc. št. 2380/2 v
približni izmeri 171 m2; del zemljišča s parc. št. 1992/1 v približni izmeri 45 m2; del zemljišča s
parc. št. 2381/1 v približni izmeri 9 m2; del zemljišča s parc. št. 2382 v približni izmeri 325 m2;
del zemljišča s parc. št. 2384 v približni izmeri 10 m2;
del zemljišča s parc. št. 2465/1 v približni izmeri 10 m2; del zemljišča s parc. št. 2466/1 v
približni izmeri 7 m2; del zemljišča s parc. št. 2467/1 v približni izmeri 289 m2; in del
zemljišča s parc. št. 2467/2 v približni izmeri 67 m2 vse za potrebe izgradnje dvosmerne
kolesarske steze v Zgornji Vrtojbi, skladno s načrtom KOLEKTOR CPG d.d., faza IDZ –
idejna zasnova, št. 76/17 z dne junij 2017 (skica 2);
• pod zaporedno št. 29
občina bi za potrebe ureditve otoka in avtobusnega postajališča v Vrtojbi vključno s
kolesarsko stezo od obračališča do Križcjana potrebovala naslednja zemljišča in sicer za
otok in postajališče
del zemljišča s parc. št. 1991/1 v približni izmeri 152 m2, del zemljišča s parc. št. 1991/3 v
približni izmeri 42 m2,del zemljišča s parc. št. 1992/1 v približni izmeri 45 m2,del zemljišča s
parc. št. 1992/2 v približni izmeri 80 m2 ,del zemljišča s parc. št. 3540 v približni izmeri 84
m2 in del zemljišča s parc. št. 3541 v približni izmeri 63 m2;
in za kolesarsko stezo pa del zemljišča s parc. št. 1992/2 v približni izmeri 1182 m2; del
zemljišča s parc. št. 2002 v približni izmeri 13 m2; del zemljišča s parc. št. 2005 v približni
izmeri 104 m2; del zemljišča s parc. št. 2006 v približni izmeri 1105 m2, del zemljišča s parc.
št. 2317 v približni izmeri 582 m2; skladno z idejnim načrtom BIRO ČRTA d.o.o. št. 248/16 z
dne oktober 2016 (skica 3-1, 3-2 in 3-3);
• pod zaporedno št. 30
občina je naročila parcelacijo zemljišča s parc. št. 1070 k.o. Šempeter (za del parcele, ki v
naravi predstavlja jarek) in parcelacijo zemljišča s parc. št. 1314/2 k.o. Šempeter (kar v
naravi predstavlja cesto). Predlog nove parcelacije je skica 4 in skica 5;
• pod zaporedno št. 31
na predlog stranke po ureditvi dejanskega z zemljiškoknjižnim stanjem se predlaga nakup
dela parc. št. 631 (v približni izmeri 178 m2) in prodaja oziroma zamenjava z delom parc. št.
1055 in del 3448 vse k.o. Šempeter (v približni izmeri 178 m2); tako, da občina pridobi le del
zemljišča, ki v naravi predstavlja cesto. Strošek parcelacije nosi vsaka stranka do ene
polovice (skica 6);
• pod zaporedno št. 32
občina bi za potrebe nadaljevanja kolesarske poti od plinske postaje do Bazare želela odkupiti še
parc. št. 2270/1, v celotni izmeri 459 m2 in del parc. št. 2271/1, v izmeri 67 m2 in del parc. št. 2272, v
izmeri 50 m2, vse k.o. Šempeter , skladno z načrtom IPOD d.o.o. Nova Gorica, št. načrta 540/16,
faza IDP, del projekta: Ureditev kolesarske poti skozi obstoječ železniški prepust pri Bazari, z dne
oktober 2016 (skica 7);

• pod zaporedno št. 33
občina zaradi izgradnje protipoplavnih ukrepov Čuklje – Zapučke potrebuje del zemljišča s
parc. št. 788 in 789 v skupni izmeri 248 m2. Lastnica navedenih zemljišč ne želi prodati, ker
jih uživa in obdeluje. Zato se je občina dogovorila z lastnico sosednje parc. št. 787, da
navedeno parcelo proda. Občina bo na ta način naredila zamenjavo tako, da najprej kupi
nepremičnino s parc. št. 787 in ko postane lastnik jo zamenja oziroma proda lastnici parc.
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št. 788 in 789 v isti izmeri, kot ga občina potrebuje zaradi izgradnje protipoplavnih
ukrepov (skica 8);
• pod zaporedno št. 34
na podlagi ponudbe lastnice nepremičnine s parc. št. 619 k.o. Vrtojba, bi občina želela odkupiti
navedeno nepremičnino, ki leži neposredno na območju, kjer občina že odkupuje zemljišča za
potrebe ureditve rekreacijskega centra v Vrtojbi. Zemljišče je po namenski rabi opredeljeno kot
stavbno zemljišče – območje zelenih površin, parki kjer je dovoljena ureditev poti in postavitev
urbane opreme (skica 9).
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PRILOGA:
Obrazec št. 2: Načrt razpolaganja z zemljišči za leto 2018
Upravljavec: OBČINA ŠEMEPTER-VRTOJBA
ZAP.
ŠT.

SAMOUPRAVNA
LOKALNA
SKUPNOST

KATASTRSKA
OBČINA IN

PARCELNA ŠTEVILKA

ŠIFRA
KATASTRSKE
OBČINE
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KVADRATURA POSLOPEŠENA
TRŽNA OZ.
ORENTACIJSKA
VREDNOST
NEPREMIČNINE

Stran 25 od 33

2

Občina
ŠempeterVrtojba
»

3

»

1

4

»

k.o. 2315
Šempeter

del parc. št. 481/4 in v približni
izmeri 480 m2
del 475/2

k.o. 2315
Šempeter
k.o. 2316
Vrtojba

del parc. št. 3052/13

k.o. 2316
Vrtojba

del parc. št. 3256 in

v približni
izmeri 5 m2
cca 200 m2

cca 60 €/m2
cca 300,00 €
76,50 €/m2

del parc. št. 3257/2

cca 500 m2

cca 179 m2

cca 179 m2

37 €/m2
=cca 33.800 €
po cenitvi

(novo nastala parcela
št. 3437/7, 3442/132,
3444/14 in 3448/10)
Ob stanovanjski hiši
Na Lokvi 18 v Vrtojbi

5

»

k.o. 2315
Šempeter

cca 20 €/m2
9.600,00

parc. št. 2919/8 in 12 m2
2915/7

ureditev
zemljiškoknjižneg
a stanja po
parcelaciji in
končno izvršitev
sodne poravnave
iz leta 2007
cca 4.000,00 €

parkirno mesto ob
poslovni stavbi na
naslovu
Cesta
Prekomorskih brigad
20 (stara kopalnica)
6

»

7

»

8

»

9

»

10

»

11
12

k.o. 2316
Vrtojba
k.o. 2315
Šempeter
k.o. 2315
Šempeter
k.o. 2315
Šempeter
k.o. 2315
Šempeter
k.o. 2315
Šempeter
k.o. 2316
Vrtojba

del parc. št. 3572

cca 180 m2

cca od 20-30 €/m2
zamenjava

parc. št. 3430/3

18 m2

del parc. št. 288

cca 1600 m2

parc. št. 9107

354 m2

del parc. št. 484/16

cca 150 m2

parc. 3049/4

v izmeri 43
m2
150+8+759 m2
50 m2 +
61 m2 +
71 m2

parc. št. 1358/1, 1075,
1360/9 in
novo nastalo parc. št.
1360/11, 1360/13 in
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cca od 20-30 €/m2
zamenjava
po cenitvi
zamenjava
cca 50-60 €/m2
cca 19.470 €
cca 25 -30€/m2
cca 4.050 €
cca 40 – 50 €/ m2
cca 2.000 €
7 €/ m2
oziroma 12 €/m2
skupaj 8.353 €
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k.o. 2315
Šempeter
k.o. 2316
Vrtojba
k.o. 2316
Vrtojba

13
14
15

1615/4
del parc. št. 1055 in
del 3448
parc. št. 95/3
del parc. št. 787

cca 178 m2
1514 m2
cca 250-300
m2

cca 20 €/ m2
zamenjava
5 €/ m2
zamenjava
5 €/ m2
zamenjava

SKUPAJ (približno) 81.573,00 €

Obrazložitev :
• pod zaporedno št. 1
na predlog vlagatelja se predlaga prodaja del zemljišča s parc. št. 481/4 in del parc. št.
475/2, k.o. Šempeter, v približni izmeri 480 m2. Strošek parcelacije nosi stranka sama. V
primeru, da na navedenem zemljišču poteka morebitna javna komunalna infrastruktura je
potrebno ohraniti služnost vzdrževanja in obnove javne infrastrukture;
• pod zaporedno št. 2
na predlog dveh etažnih lastnikov na naslovu Cesta Prekomorskih brigad 3a v Šempetru,
se predlaga prodaja del zemljišča s parc. št. 3052/13, k.o. Šempeter, v približni izmeri 5 m2,
za potrebe izgradnje zunanjega stopnišča. Strošek parcelacije in vse ostale stroške nosita
stranki sami. Stranki sta seznanjena z zaznambo spora v zemljiški knjigi, glede določitve
pripadajočega zemljišča k stavbi na navedeni parceli;
• pod zaporedno št. 3
občina bo preostanek obeh zemljišč s parc. št. 3256 in 3257/2 k.o. Vrtojba, kar ne bo
potrebovala za izgradnjo javnih parkirišč, prodala;
• pod zaporedno št. 4
obrazložitev je podana v prilogi Obrazec št. 1: Načrt pridobivanja nepremičnega
premoženja pod zaporedno št. 11;
• pod zaporedno št. 5
ker občina ni več lastnik stanovanjske ali poslovne enote ob poslovni stavbi Cesta
prekomorskih brigad 20, je smiselno da se predvidi prodaja tudi parkirnega prostora ob
objektu, po metodi javne dražbe ali zbiranja ponudb;
• pod zaporedno št. 6
obrazložitev je podana v prilogi Obrazec št. 1: Načrt pridobivanja nepremičnega
premoženja pod zaporedno št. 16;
• pod zaporedno št. 7
obrazložitev je podana v prilogi Obrazec št. 1: Načrt pridobivanja nepremičnega
premoženja pod zaporedno št. 17;
• pod zaporedno št. 8
predlagana menjava, pojasnjena v Obrazec št. 1. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja
pod zaporedno št. 18;

•

pod zaporedno št. 9
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na predlog stranke, da zaokroži svoje zemljišče se predlaga prodaja zemljišča s parc. 9107
k.o. Šempeter;
• pod zaporedno št. 10
na predlog stranke se predlaga prodaja del zemljišča s parc. št. 484/16 v približni izmeri 150 m2.
Strošek parcelacije nosi stranka sama;

• pod zaporedno št. 11
na predlog stranke, ki stanuje na naslovu Cesta Prekomorskih brigad 15, bi občina prodala
zemljišče s parc. št. 3049/4 k.o. Šempeter (delno njej in delno stanovalki na naslovu cesta
Prekomorskih brigad 17);
•

pod zaporedno št. 12

občina je v postopku prodaje kmetijskega zemljišča pridobila kupca za nakup njive s
1358/1, 1075, 1360/9 (nastala iz parc. št. 1360/3) vse k.o. Vrtojba. Na terenu, kjer se je
izvajala geodetska izmera smo se stranke dogovorile, da občina proda novo nastale
parcele, ki predstavljajo njivo, parc. št. 1360/9 in 1360/11, po ceni 7 €/m2 in na predlog
stranke proda še zemljišča s parc. št. 1360/13 in 1615/4, po ceni 12 €/m2. Na parceli 1615/4 je
občina predhodno izpeljala postopek ukinitve javnega dobra. Na predlagani način občini
ostane cesta s parc. št. 1360/12;
• pod zaporedno št. 13
predlagana menjava, pojasnjena v Obrazec št. 1. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja
pod zaporedno št. 31;
• pod zaporedno št. 14
občina bi zaradi izgradnje odvodnega jarka – protipoplavni ukrepi Čukle – Zapučke potrebovala
del zemljišča s parc. št. 772 k.o. Vrtojba; vendar lastnik želi predmetno parcelo prodati v celotni
izmeri 1846 m2 in navedene metre zamenjati za drugo zemljišče - njivo. Predlaga se zamenjava z
zemljiščem s parc. št. 95/1 k.o. Vrtojba (oziroma novo nastala parc. št. 95/3 – zaradi izločitve iz
parcele del zemljišča, ki predstavlja asfaltirano površino) (skica 11).
• pod zaporedno št. 15
predlagana menjava, pojasnjena v Obrazec št. 1. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja
pod zaporedno št. 33;
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Obrazec št. 2a: Načrt razpolaganja s stavbami in delov stavb (nakup stavb) za leto 2018
Upravljavec: OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA
ZAP.
ŠTEVILKA

SAMOUPRAVNA
LOKALNA
SKUPNOST

NASLOV

ID

KVADRATURA

POSPLOŠENA

OZNAKA

TRŽNA OZ.
ORENTACIJSKA
VREDNOST
NEPREMIČNINE

1.

2.

Občina
ŠempeterVrtojba

Griči 14

2316-9

cca 4.840,00 €

V Vrtojbi

za parc. št.
2249
in
2250 k.o.
Vrtojba, za
solastni
del v višini
1/36

objekt
trgovina
Mercator v
Vrtojbi,
na
naslovu Ul. 9.
septembra
145 b

za parc. št. 510 m2 - dvorišče
2957/4 k.o.
962
m2
Vrtojba
gospodarsko

ID znak
2316
2957/4

poslopje

185.000,00 €
-

davek na promet
nepremičnin
v
višini 3.700,00 €
plača kupec;
kupnina skupaj

188.700,00 €
3

nakup
novega
stanovanja

od cca 70.000 –
do 90.000 €

(iz kupnine
pri
prodaji
stanovanja na
Goriški 3 in
Cesta
Prekomorskih
brigad 3)
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SKUPAJ (približno) 4.840,00,00 € + 188.700,00 € +cca 80.000 €
-

iz postavke nakup stavb 0416106 (Griči 14 + poslovni prostor) 72.840 €
iz postavke nakup stavbe v Vrtojbi 040410 (Mercator) 185.000 € + p. davek 3.700,00 €
iz postavke nakup stanovanjskih zgradb in prostorov (neprofitna stanovanja) 041630 cca
od 70.000 € do 90.000 €

Obrazložitev :
• pod zaporedno št. 1
občina želi odkupiti še solastni del 1/36 od solastnika živečega v Republiki Italiji.
Solastniški delež v višini 3x po 1/48 pripadata dvema solastniku iz Argentine in enkrat kot
lastnik neznanega bivališča (po zemljiškoknjižnem stanju). Občina je na sodišču že sprožila
ustrezne postopke za pridobitev lastninske pravice na prej omenjenih solastnih deležih.
Vse ostale solastne deleža je občina že uspela odkupiti in si pridobila lastništvo na
navedenih nepremičninah več kot 80%;
• pod zaporedno št. 2
občina je sprejela ponudbo lastnika za nakup objekta v Vrtojbi, na naslovu Ulica 9.
septembra 145 b, ki predstavlja bivšo trgovino (ID znak 2316 2957/4). Glede na to, da je
objekt v centru Vrtojbe, bi občina objekt uporabila za potrebe krajanov;
• pod zaporedno št. 3
občina bi želela kupiti novo stanovanje (za potrebe oddaje v najem neprofitnih stanovanj)
iz kupnine, ki jo bo prejela s prodajo stanovanja na naslovu Goriška 3 in Cesta
Prekomorskih brigad 3).
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Obrazec. št. 2b: Načrt razpolaganja z zemljišči s stavbo (prodaja stavb) za leto 2018
ZAP.

SAM.

KATASTR.

ŠT.

LOKALNA

OBČINA

SKUPNO
ST

in

PAR. VELIŠT.
KOST

ŠIFRA
K.O.

NASLOV

ID-

VELI-

POSPLO-

OZNAKA KOST ŠENA
DELA
STAVBE

PARCELE

DELA TRŽNA
STAV
BE

OZ.
ORENTACIJSKA
VREDNOS
T
NEPREMIČNIN

1

2

Občina
ŠempeterVrtojba

Občina
ŠempeterVrtojba

stanovanje na naslovu Goriška
ulica 3, Šempeter pri Gorici

parc. št.
2953;

v I. nadstropju, v izmeri 80,85
m2

ID znak 2315605-6

stanovanje na naslovu Cesta
Prekomorskih brigad 3,
Šempeter pri Gorici

ID znak
2315-693-4

v II. nadstropju, v izmeri
40,96 m2

80,85 m2

69.715,00 €

40,96 m2

35.500,00 €

s
pripadajočo
kletjo
ID znak
2315-697-3
SKUPAJ 105.215,00 EUR

• pod zaporedno št. 1 in 2
zaradi prevelikih stroškov prenove, bi občina želela ponovno izpeljati postopek prodaje
stanovanja po metodi javne dražbe ali zbiranja ponudb in iz prejete kupnine kupiti novo
stanovanje, za potrebe oddaje v najem kot neprofitno stanovanje.
Predmet prodaje je stanovanje na naslovu Goriška ulica 3, Šempeter pri Gorici, na parc. št.
2953, v I. nadstropju, v izmeri 80,85 m2 in stanovanje s pripadajočo kletjo na naslovu Cesta
Prekomorskih brigad 3, Šempeter pri Gorici, v II. nadstropju, v izmeri 40,96 m2.
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Na podlagi 4. točke 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14 in 14/15), Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in
10/14) in 15. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13) je Občinski
svet Občine Šempeter-Vrtojba na ________ redni seji, dne __________ sprejel naslednji

SKLEP
1.
Občinski svet sprejme načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba
za leto 2018.
2.
O pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem odloči in sklene pravni posel organ,
pristojen za izvrševanje proračuna.
3.
Župan predloži občinskemu svetu poročilo o realizaciji načrta ravnanja s premičnim in z
nepremičnim premoženjem skupaj z zaključnim računom proračuna.
4.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: _____________
Šempeter pri Gorici, dne ____________

Župan
mag. Milan Turk
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