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Prva obravnava
Na podlagi 8. člena Zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list
SRS, št. 5/80, 42/86 in 5/90), 15. člena Pravilnika o določanju imen naselij in ulic ter o
označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 11/80) in 19. člena Statuta Mestne
občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 31/05, 24/06) je
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji______________sprejel

ODLOK
o dopolnitvi Odloka o imenih ulic in trgov v mestu Nova Gorica
1. člen
V 1. členu Odloka o imenih ulic in trgov v mestu Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 7/70,
4/75, 14/79, 11/80, 10/81, 4/88, 5/92, 9/93 in Uradne objave, št. 9/00) – v nadaljevanju:
odlok, se doda nova točka, ki se glasi:
•

Trg Edvarda Rusjana (novonastali trg pred železniško postajo)
2. člen

Območna geodetska uprava Nova Gorica skrbi za izvajanje tega odloka.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po uradni objavi – Uradni list Republike Slovenije.

Številka:031-1/2007
Nova Gorica,

Mirko Brulc
ŽUPAN

Komisija za poimenovanje ulic,
naseli in javnih institucij
Nova Gorica, 16. maja 2007

OBRAZLOŽITEV
Na komisijo za poimenovanje ulic, naselij in javnih institucij je bilo v zadnjem času
naslovljenih kar nekaj pobud (Kolodvorski trg, Trg Na postaji, Trg Franca Jožefa) za
poimenovanje novonastalega trga pred železniško postajo v Novi Gorici.
Območna geodetska uprava Nova Gorica že ob prvem poizkusu poimenovanja
novonastalega trga ob koncu leta 2004 na predlagano uvedbo in poimenovanje trga ni
imela pripomb.
Komisija za poimenovanje ulic, naselij in javnih institucij je na seji, ki je bila 16.5.2007,
obravnavala navedeno zadevo in sklenila predlagati poimenovanje trga po pionirju
svetovnega letalstva Edvardu Rusjanu, kar si ob bližajoči se 100. obletnici prvega poleta
(1909) nedvomno zasluži.
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica se predlaga, da predloženi odlok sprejme.
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