
 

 

           
Na podlagi druge alineje prvega odstavka 53.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS,, 33/07, 70/08 – ZVO 2. 1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-
C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – 
ZUreP-2)) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št 13/12 in 
18/17) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 19. aprila 2018 sprejel 
 

 
O D L O K  

o spremembah  Odloka o Občinskem prostorskem  načrtu  
Mestne občine Nova Gorica 

 
 

1. člen 
 
V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS 
št.13/2018, uradno prečiščeno besedilo), se v preglednici prvega odstavka 49. člena, v 
prvem stolpcu, v 35. vrstici besedilo »12650 Športne dvorane s prostori za gledalce« 
nadomesti z besedilom »12650 Stavbe za šport s prostori za gledalce«. 
 
V preglednici prvega odstavka 49. člena se v prvem stolpcu, v 36. vrstici,  besedilo  
»12650 Športne dvorane  (večnamenske dvorane, pretežno namenjene razvedrilu) 
(wellness, fizioterapija, fitnes ipd.)« nadomesti z besedilom »12650 Stavbe za šport 
(večnamenske dvorane, pretežno namenjene razvedrilu) (wellness, fizioterapija, fitnes 
ipd.)«.  
 
V preglednici prvega odstavka 49. člena se v prvem stolpcu, v 37. vrstici, besedilo 
»12650 Športne dvorane – kegljišče« nadomesti z besedilom »12650 Stavbe za šport – 
kegljišče«. 

 
2. člen 

 
V preglednici 83. člena, se v  drugem stolpcu šeste vrstice besedilo »12650 Športne 
dvorane« nadomesti z besedilom   »12650 Stavbe za šport«. 
 
V preglednici 83. člena se v tretjem stolpcu šeste vrstice besedilo »1265 Športne 
dvorane« nadomesti z besedilom  »12650 Stavbe za šport«. 
 
V preglednici 83. člena se v četrem stolpcu šeste vrstice besedilo »12650 Športne 
dvorane«  nadomesti z besedilom  »12650 Stavbe za šport«. 

 
3. člen 

 
Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  
 
 
 
Številka: 3500-1/2015-522 
Nova Gorica, 19. aprila 2018 

Marko Tribušon 
  PODŽUPAN 
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