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MESTNI SVET MESTNE OBČINE NOVA GORICA 
 

 
POPRAVEK 

PROGRAMA OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ IN MERILIH ZA ODMERO 
KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBMOČJE  

»STANOVANJSKI HIŠI V ROŽNI DOLINI« 
 

 
 
Pri 10. točki dnevnega reda »Predlog Odloka o spremembi Odloka o programu 
opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje 
»Stanovanjski hiši v Rožni Dolini« se v spremembi programa opremljanja, ki je priloga 
Odloka o spremembi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za 
odmero komunalnega prispevka za območje »Stanovanjski hiši v Rožni Dolini« spremeni: 
• na naslovni strani, parc. št. 205/1, k.o. Rožna Dolina tako, da se pravilno glasi »205/3, 

k.o. Rožna Dolina«, 
• na strani 3, parc. št. 205/1, k.o. Rožna Dolina tako, da se pravilno glasi »205/3, k.o. 

Rožna Dolina«, 
• na strani 9 v prvem odstavku, parc. št. 205/1 k.o. Rožna Dolina tako, da se pravilno 

glasi »205/3 k.o. Rožna Dolina«, 
• na strani 12, parc. št. 205/1, k.o. Rožna Dolina tako, da se pravilno glasi »205/3, k.o. 

Rožna Dolina«, 
• na strani 18 v drugem odstavku, parc. št. 205/1 k.o. Rožna Dolina tako, da se pravilno 

glasi »205/3 k.o. Rožna Dolina«, 
• na strani 18 v točki 4.1.1 Površina parcel, parc. št. 205/1 tako, da se pravilno glasi 

»205/3, 205/4, 205/5, 205/6«, 
• na strani 18 v preglednici 3, parc. št. 205/1, k.o. Rožna Dolina tako, da se pravilno 

glasi »205/3, 205/4, 205/5 in 205/6, vse k.o. Rožna Dolina«, 
• na strani 18 v točki 4.1.2 Neto tlorisne površine objektov, parc. št. 205/1, k.o. Rožna 

Dolina tako, da se pravilno glasi »205/3, 205/4, 205/5 in 205/6, vse k.o. Rožna 
Dolina«, 

• na strani 18 v preglednici 4, parc. št. 205/1, k.o. Rožna Dolina tako, da se pravilno 
glasi »205/3, 205/4, 205/5 in 205/6, vse k.o. Rožna Dolina«, 

• na strani 19 v točki 1. Vrednotenje zemljišč, parc. št. 205/1, k.o. Rožna Dolina tako, da 
se pravilno glasi »205/4«, 

• na strani 22 v prvem odstavku, parc. št. 205/1, k.o. Rožna Dolina tako, da se pravilno 
glasi »205/3, 205/4, 205/5 in 205/6, vse k.o. Rožna Dolina«, 

 
Popravljeno besedilo Spremembe programa opremljanja iz prejšnjega odstavka je v 
prilogi.  
 

Obrazložitev: 
 
Pri pripravi Programa opremljanja za stavbna zemljišča in merilih za odmero 



 

komunalnega prispevka za območje »Stanovanjski hiši v Rožni Dolini« je bila upoštevana 
takratna parc. št. 205/1, k. o. Rožna Dolina. Po sprejetju programa opremljanja je prišlo do 
parcelacije in spremembe parcelnih številk. Parc. št. 205/1, k. o. Rožna Dolina, se je 
razdelila na parc. št. 205/3, 205/4, 205/5 in 205/6, vse k. o. Rožna Dolina. To spremembo 
je potrebno upoštevati pri pripravi spremembe programa opremljanja. 
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