
 

 

Odbor za prostor 
 
 
Številka: 900-2/2011-51 
Nova Gorica,  21. januarja 2013 

 
Z A P I S N I K 

 
 

23. seje odbora za prostor, ki je bila 21. januarja 2013 ob 15.00 uri v zeleni dvorani 
Mestne občine Nova Gorica. 
 
Prisotni so bili naslednji člani: Boris Rijavec – predsednik, člani: Franc Rojc, Gabrijel 
Seljak, Valter Vodopivec in Vinko Torkar.  
Odsotna: Aleksander Gaberščik in Kaja Draksler.  
Ostali prisotni: Miran Ljucovič – podsekretar za področje mestnega sveta in Niko Jurca – 
načelnik oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo.  
 
Soglasno (5 ZA) je bil sprejet naslednji dnevni red: 
 
1. Potrditev zapisnika 22. seje odbora za prostor, ki je bila 10. 12. 2012 
2. Predlog Sklepa o sprejemu programa dela mestnega sveta za leto 2013 
3. Predlog Odloka o spremembi Odloka o območju predkupne pravice občine na 

nepremičninah (hitri postopek) 
4. Predlog dopolnitve Letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem MONG 

v letu 2013 – prodaja parc.št. 1049/2 k.o. Trnovo 
5. Razno.    

 
 

Ad 1) 
Potrditev zapisnika 22. seje odbora za prostor, ki je bila 10. 12. 2012 

 
Po razpravi je odbor za prostor soglasno (5 ZA) sprejel naslednji sklep: 
 

 Potrdi se zapisnik 22. seje odbora za prostor, ki je bila 10. 12. 2012. 
 
 

Ad 2) 
Predlog Sklepa o sprejemu programa dela mestnega sveta za leto 2013 
 

Po razpravi je odbor za prostor soglasno (5 ZA) sprejel naslednja sklepa: 
 

 Odbor za prostor na predlog Sklepa o sprejemu programa dela mestnega sveta 
za leto 2013 nima pripomb.   

 Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica se predlaga, da predlog Sklepa o 
sprejemu programa dela mestnega sveta za leto 2013 sprejme. 

 
 

Ad 3) 
Predlog Odloka o spremembi Odloka o območju predkupne pravice občine na 
nepremičninah (hitri postopek) 
 



 

Po razpravi je odbor za prostor (3 ZA) sprejel naslednja sklepa: 
 

 Odbor za prostor predlaga naslednjo dopolnitev predloga Odloka o spremembi 
Odloka o območju predkupne pravice občine na nepremičninah, in sicer: 

- Določba v navednicah 2. člena odloka se spremeni tako, da se glasi: »Območja 
poselitve po tem odloku so območja mesta in območja naselij urbanega značaja, 
za katera je v okviru Občinskega prostorskega načrta izdelan urbanistični načrt ter 
območja iz tretjega odstavka 106. Člena odloka o OPN (Uradni list RS, št. 95/12), 
kadar ležijo izven območja urbanističnega načrta.« 

- V tretjem členu se na koncu stavka pred piko doda besedilo: »…ter območja iz 
tretjega odstavka 106. člena odloka o OPN, kadar gre za območja infrastrukturnih 
omrežij in objektov.« 

 Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica se predlaga, da predloženi odlok za 
dopolnitvama odbora sprejme.  

 
 

Ad 4) 
Predlog dopolnitve Letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem MONG v 
letu 2013 – prodaja parc.št. 1049/2 k.o. Trnovo 

 
Po razpravi je odbor za prostor soglasno (5 ZA) sprejel naslednja sklepa: 
 

 Odbor za prostor na predlog dopolnitve Letnega načrta razpolaganja s stvarnim 
premoženjem MONG v letu 2013 – prodaja parc.št. 1049/2 k.o. Trnovo nima 
pripomb. 

 Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica se predlaga, da Predlog dopolnitve 
Letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem MONG v letu 2013 – 
prodaja parc.št. 1049/2 k.o. Trnovo sprejme.  

 
 

Ad 5) 
Razno    
 
Pri obravnavi točke – Razno, je odbor soglasno (5 ZA) sprejel naslednjo pobudo, in sicer:  
 

 
• Odbor za prostor predlaga strokovnim službam občine, da zaradi težke 

ekonomske situacije ter vzpodbujanja zaposlovanja, v čim krajšem času, 
pripravijo spremembo Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in 
merilih za odmero komunalnega prispevka v MONG, ki bo omogočala 
oprostitev plačila komunalnega prispevka za naložbe, ki generirajo nova 
delovna mesta. 

 

 
Seja je bila zaključena ob 15.45 uri. 
 
 
 
 
ZAPISNIK VODIL:         Boris Rijavec 
Miran Ljucovič, podsekretar za področje MS    PREDSEDNIK 


