
 

 

         19.B 
Številka: 3500-8/2006-625 
Nova Gorica, dne 14. maja 2014 
 
MESTNEMU SVETU- tu 
 
 
Zadeva: Zadržanje objave odloka  
 
 
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica obveščam, da sem skladno s 1. odstavkom 29. 
člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) zadrţal objavo 
Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne 
občine Nova Gorica, sprejetega na seji Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica dne 
6. maja 2014 pod št. 3500-8/2006-624 saj menim, da je nezakonit, ker ni bil sprejet na 
zakonit način. 
 
Sprejeti sporni odlok se glasi: 
 
»Na podlagi 53. a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 s 
spremembami) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št 13/12) 
je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 6. maja 2014 sprejel 
 

O D L O K 
o spremembi 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. 95/12) se v šestem odstavku 54. člena stavek »Nezahtevni in enostavni objekti ne 
smejo imeti samostojnih priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture, pač pa 
so lahko priključeni le preko obstoječih.«, nadomesti s stavkom »Nezahtevni in enostavni 
objekti se priključujejo na objekte gospodarske javne infrastrukture v skladu z veljavno 
Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje.«. 
 

2. člen 
 

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po 
objavi. 
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Obrazloţitev: 
 
Kot je razvidno iz besedila Odloka o spremembi Odloka o Občinskem prostorskem načrtu 
Mestne občine Nova Gorica, ki ga je MS sprejel na seji dne 6. maja 2014, je bil le – ta 
sprejet na podlagi 53. a člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Ur. l. RS, 
št.33/07 s spremembami). 
 
Citirani člen ureja kratek postopek sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega 
načrta in se glasi: 
 
(1) Po kratkem postopku se izvedejo spremembe občinskega prostorskega načrta, ki so 
potrebne zaradi: 
- odprave neskladja izvedbenega dela s strateškim delom oziroma občinskim strateškim 
prostorskim načrtom, če je ta sprejet kot samostojni akt, kadar je to neskladje posledica 
očitnih napak, 
- odprave neskladja med posameznimi določbami znotraj izvedbenega ali strateškega 
dela oziroma občinskega strateškega prostorskega načrta, če je ta sprejet kot samostojni 
akt, kadar je to neskladje posledica očitnih napak, 
- uskladitve z občinskim podrobnim prostorskim načrtom, na podlagi katerega se v skladu 
s 56. a členom tega zakona spreminja podrobnejša namenska raba,  
- upoštevanja opozorila pristojnih ministrstev, ki občini v postopku nadzora zakonitosti 
občinskega prostorskega načrta v skladu s predpisi o drţavni upravi oziroma lokalni 
samoupravi predlagajo razveljavitve njegovih posameznih določb. 
 
(2) Za očitne napake iz prve in druge alineje prejšnjega odstavka gre, kadar je objavljen 
občinski prostorski načrt oziroma njegov strateški ali izvedbeni del drugačen od tistega, ki 
je bil pripravljen v postopku njegove priprave in to izhaja iz spisa postopka priprave 
občinskega prostorskega načrta oziroma občinskega strateškega prostorskega načrta, če 
je ta sprejet kot samostojni akt. 
 
(3) V kratkem postopku se občinski prostorski načrt spremeni in dopolni na način, kot je v 
občini predpisan za sprejem drugih občinskih odlokov s tem, da mora biti predlog 
sprememb skupaj z obrazloţitvijo pred sprejemom na občinskem svetu javno objavljen na 
oglasni deski in v svetovnem spletu vsaj 15 dni in v tem času javnosti omogočeno tudi 
podajanje pripomb na objavljeno gradivo. 
 
(4) Kratkega postopka ni mogoče uporabiti, če so spremembe in dopolnitve take narave, 
da terjajo sodelovanje nosilcev urejanja prostora ali bi bilo zaradi njih treba izvesti 
postopek celovite presoje vplivov na okolje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja. 
 
(5) Občina, ki je izvedla spremembe občinskega prostorskega načrta po kratkem 
postopku, o tem v sedmih dneh po njihovem sprejemu obvesti ministrstvo in vse drţavne 
nosilce urejanja prostora.« 
 
Po preučitvi zadeve ugotavljam, da: 
 
1. zakonsko določeni pogoji za kratek postopek niso bili izpolnjeni, ker sprejete 
spremembe: 
- ne  pomenijo odprave neskladij med besedilom objavljenega OPN in besedilom, ki je bilo 
pripravljeno v postopku priprave (1. in 2. alineja 1. odstavka 53. a člena ZPNačrt v 
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povezavi z 2. odstavkom istega člena); 
- ne predstavljajo uskladitve s spremenjeno podrobnejšo namensko rabo (3. alineja 
citiranega člena); 
- niso posledica opozoril ministrstva (4. alineja citiranega člena); 
 
2. pred sprejemom na MS ni bila opravljena seznanitev javnosti, niti javnosti ni bilo 
omogočeno podajanje pripomb na objavljeno gradivo (3. odstavek citiranega člena). 
 
3. Odlok je bil obravnavan in sprejet v nasprotju s 1. odstavkom 86. člena Statuta Mestne 
občine Nova Gorica, saj predlog ni vseboval ustrezne pravne podlage. 
 
Ker je pogoj za zakonitost splošnega akta tudi sprejemanje po zakonitem postopku, sem 
mnenja, da so izpolnjeni pogoji iz 1. odstavka 29. člena Statuta, ki določa, da ţupan 
zadrţi objavo splošnega akta občine, če meni, da je nezakonit. V takem primeru mora 
mestnemu svetu predlagati, da o njem ponovno odloči na prvi naslednji seji. 
 
V skladu s citiranim členom Statuta MO Nova Gorica predlagam Mestnemu svetu, 
da o sprejemu Odloka o spremembi Odloka o Občinskem prostorskem načrtu 
Mestne občine Nova Gorica (št. 3500-8/2006-624 z dne 6. maja 2014) ponovno 
odloči. 
 
 
 
 
                                                                                                  Matej Arčon 
                                                                                                      Ţupan 

 
 
 


