
 

 

Številka: 3500-2/2016-73 
Datum: 5.6.2017 
 
Na podlagi šestega odstavka 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt 

(Uradni list RS, št. 33/2007 in spremembe) in 28. člena Statua Mestne občine Nova 

Gorica (Uradni list št. 13/12 in 18/17) je župan Mestne občine Nova Gorica sprejel  

 

 

SKLEP  

o sprejetju stališč do pripomb in predlogov javnosti, podanih v okviru javne 

razgrnitve dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev 5 Občinskega 

prostorskega načrta Mestne občine Nova Gorica 

 

 

1. Člen 

Sprejme se pripravljena stališča do pripomb in predlogov pridobljenih v času javne 

razgrnitve dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev 5 Občinskega prostorskega 

načrta Mestne občine Nova Gorica (v nadaljevanju OPN MONG), ki je potekala v času od 

torka 31. maja do torka 5. julija 2016, kot pripravljena v prilogi.  

 

2. Člen 

Stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve dopolnjenega osnutka sprememb in 

dopolnitev 5 OPN MONG so preučili in pripravili: izdelovalec OPN, podjetje LOCUS d.o.o. 

iz Domžal ter Mestna občina Nova Gorica.  

 

3. Člen 

Sprejeta stališča se upošteva pri izdelavi predloga OPN MONG za pridobitev drugega 

mnenja nosilcev urejanja prostora.  

 

4. Člen 

Sklep o sprejetju stališč do pripomb in predlogov javnosti, podanih v okviru javne 

razgrnitve dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev 5 OPN MONG bo, vključno s 

prilogo:  

- objavljen na spletni strani Mestne občine Nova Gorica (www.nova-gorica.si) od 

dne 7.6. 2017 dalje ter  

- od 7.6. 2017 za mesec dni na vpogled na oglasni deski Oddelka za okolje, 

prostor in javno infrastrukturo v prostorih Mestne občine Nova Gorica, Trg 

Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (1. nadstropje – hodnik) v času uradnih 

ur občinske uprave.  

 

5. Člen 

http://www.nova-gorica.si/


 

Informacija o izdanem sklepu o sprejetju stališč do pripomb in predlogov javnosti, podanih 

v okviru javne razgrnitve dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev 5 OPN MONG 

bo podana v skladu s sklepom Odbora za prostor Mestnega sveta , št. 900-26/2014-67, z 

dne 19.1.2017, na sedežih Krajevnih skupnosti, v dnevniku Primorskih novicah, na spletni 

strani občine in v mesečniku Goriška. 

 
6. Člen 

Ta sklep stopi v veljavo takoj.  

 

 

Pripravila:  
Aleksandra Torbica 
vodja Oddelka za okolje,  
prostor in javno infrastrukturo 
 

Matej Arčon 

ŽUPAN 

 

 

Priloga:  
- Stališč do pripomb in predlogov javnosti, podanih v okviru javne razgrnitve 

dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev 5 Občinskega prostorskega načrta 
Mestne občine Nova Gorica 

Objava:  
- Spletna stran Mestna občina Nova Gorica,  
- Oglasni deski Oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo v prostorih Mestne 

občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (1. nadstropje – 
hodnik) 

 
 
 


