MESTNA OBČINA NOVA GORICA
Mestni svet

PREDLOG
Hitri postopek

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/2002 in
25/2002) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji ________________sprejel

SKLEP
o oprostitvi plačila komunalnega prispevka

I.
Investitorko Mestno občino Nova Gorica se oprosti plačila komunalnega prispevka v višini
3.076.884,00 tolarjev za gradnjo šolskega objekta in telovadnice na zemljišču s parc. št.
201, 1100/16, 1100/18, 1100/22, 1100/39 in 1100/47 k.o. Prvačina.
II.
Ta sklep velja pod pogojem, da mestni svet sprejme Dokument identifikacije investicijskega
projekta, katerega je izdelal Projekt d.d. Nova Gorica septembra 2003.
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Obrazložitev:
Mestna občina Nova Gorica izvaja projekt Revitalizacija centra Prvačine, kamor spada tudi
gradnja osnovne šole in telovadnice. Gradnja bo potekala na območju, ki se nahaja izven
programa opremljanja stavbnih zemljišč. Pred izdajo gradbenega dovoljenja pa mora
investitorka plačati komunalni prispevek oziroma pridobiti oprostitev plačila le-tega.
Mestna občina Nova Gorica, Oddelek za infrastrukturo in gospodarske javne službe je z
odločbo št. 420-07-56/2003 z dne 4. 7. 2003 odmeril komunalni prispevek za predvideno
gradnjo v višini 3.076.884,00 tolarjev.
Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/2002) v 2. odstavku 179. člena določa, da
se do uveljavitve predpisa iz drugega odstavka 146. člena istega zakona, komunalni
prispevek odmerja po dotlej veljavnih predpisih.
Zakon o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) je prenehal veljati z uveljavitvijo
Zakona o urejanju prostora, vendar se glede na določbo 179. člena še uporablja v delu, ki se
nanaša na plačilo komunalnega prispevka. Ta zakon je določal oprostitve plačila
komunalnega prispevka, poleg tega pa je dal občinam možnost, da določijo še druge
oprostitve ali znižanja plačila komunalnega prispevka. Mestna občina ni sprejela takega
predpisa, je pa o posameznih primerih oprostitve plačila komunalnega prispevka odločal
mestni svet.
Ta sklep bo pričel veljati pod pogojem, da bo mestni svet sprejel oziroma potrdil Dokument
identifikacije investicijskega projekta za osnovno šolo in telovadnico Prvačina.
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da sprejme predloženi sklep o
oprostitvi plačila komunalnega prispevka, saj je investitorka mestna občina.
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