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         Skrajšani postopek 
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 ___________________ 
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.  
 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-1761
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3026
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4305
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2042
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2413
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2414
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-4323
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3190
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2915


 

 

 

 
 
Številka:  3500-1/2015 - 
Nova Gorica, 

Matej Arčon 
   ŽUPAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Številka: 3500 – 1/2015 - 519 
Nova Gorica, 23. marca 2018 
 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 
 
1.Razlogi, ki utemeljujejo potrebo po sprejetju Odloka o spremembah Odloka o 
Občinskem prostorskem  načrtu Mestne občine Nova Gorica. 
Obravnavan Odlok o spremembah odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne 
občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/18 – uradno prečiščeno besedilo, v 
nadaljevanju: OPN) se sprejme z namenom uskladitve poimenovanja objektov 
klasifikacijske ravni 12650 v OPN s poimenovanjem klasifikacijske ravni 12650 v Uredbi o 
klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena (Uradni list RS, 
št. 109/11 in 61/17 – GZ). Na ta način se  tu odpravi neskladje med posameznimi 
določbami znotraj izvedbenega dela  OPN,  
 
2. Cilji, ki se želijo doseči s sprejemom odloka: 
Cilj spremembe odloka je odpraviti neskladje med posameznimi določbami znotraj OPN  
ter predvsem zagotoviti ustrezno pravno podlago za namene upravnih postopkov 
pridobivanja dovoljenj za gradnjo in druge posege v prostor, trenutno za pridobitev 
gradbenega dovoljenja za gradnjo Pokritega bazena v Novi Gorici. 
 
3. Pravne podlage za sprejem odloka: 
Pravno podlago za potrditev spremembe odloka predstavlja: 
- 2. alineja 1 .odstavka 53. a člena  Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, 
33/07, 70/08 – ZVO-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). 
 
Iz podrobnih prostorsko ureditvenih pogojev OPN, kjer so za enoto urejanja eksplicitno 
navedeni dopustni objekti za gradnjo, izhaja jasna opredelitev rabe prostora in vrste 
dopustnih objektov, ki je skladna z navedbo vrst objektov v navodilih o klasifikaciji 
objektov v skupini »Stavbe za šport«. 
Iz tega izhaja, da gre pri poimenovanju klasifikacijske ravni 12650  »Športne dvorane« in 
ne »Stavbe za šport« le za tehnično, ne vsebinsko napako, ki se jo, skladno z drugo 
alinejo prvega odstavka 53.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju kot spremembo 
prostorskega akta sprejme po kratkem postopku. Sprememba tudi ni take narave, da bi 
terjala sodelovanje nosilcev urejanja prostora ali bi bilo zaradi nje treba izvesti postopek 
celovite presoje vplivov na okolje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja. 
 
4. Rešitve in posledice, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega odloka: 
S sprejemom odloka bo akt predstavljal ustrezno pravno podlago v upravnem postopku 
za izdajanje dovoljenj za gradnje in druge posege v prostor ter bo posledično omogočal 
doseganje zastavljenih ciljev. 
 
5. Materialne obveznosti, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega odloka: 
S sprejemom odloka ne bo prišlo do materialnih obveznosti za proračun Mestne občine 
Nova Gorica.  
 
6. Druge pomembne okoliščine: 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-4992
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2914
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-1761
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3026
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4305
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2042
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2413
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2414
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-4323
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3190
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2915


 

 

 

Ker gre za manj zahtevne spremembe OPN predlagamo, da se skladno s 1 .alinejo 
prvega odstavka 70.a člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica 
opravi skrajšan postopek. Ker je obravanana sprememba potrebna za postopek 
pridobivanja gradbenega dovoljenja predlagamo krajši vacatio legis od običajnega, in 
sicer naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. 
 
Mestnemu svetu predlagamo, da Odlok o spremembah odloka o Občinskem 
prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica obravnava in sprejme po 
skrajšanem postopku. 
 
 

Matej Arčon 
                 ŽUPAN 

PripravilI: 
 
 
Aleksandra Torbica        
Vodja Oddelka za okolje, prostor              
in javno infrastrukturo                                        
 
 
Nataša Ipavec 
višja svetovalka  
oddelka za okolje, prostor 
in javno infrastrukturo                                       
 




