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Na podlagi 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
naslednji

SKLEP

1.
Sklep Mestnega sveta Mestne občina Nova Gorica št. 3500-8/2006-639 z dne 20. aprila
2017, s katerim je bil sprejet Odlok o spremembi Odloka o Občinskem prostorskem
načrtu Mestne občine Nova Gorica, se razveljavi.

2.
Ta sklep začne veljati takoj.

Številka:
Nova Gorica,
Matej Arčon
ŽUPAN

Številka: 3500-1/2017
Nova Gorica, 18. januarja 2018
OBRAZLOŽITEV
Odlok o spremembi Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova
Gorica, ki je predmet predlaganega sklepa, (v nadaljevanju: odlok) je Mestni svet Mestne
občine Nova Gorica sprejel po kratkem postopku, na svoji seji, dne 20.aprila 2017. Odlok
je obravnaval spremembo 44. člena tedaj veljavnega Odloka o občinskem prostorskem
načrtu Mestne občine Nova Gorica, ki se nanaša na odmike objektov od sosednjih
zemljišč, s poudarkom na odmikih gradbeno inženirskih objektov.
Že ob sprejemanju odloka je bilo ugotovljeno, da se z odlokom predvidenih sprememb ne
da izvesti po kratkem postopku, kot je določen v 53.a členu Zakonom o prostorskem
načrtovanju - ZPNačrt (33/07, 70/08 -ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/11 - ZKZC, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12, 35/2013 - skl. US, 76/14 - odl. US, 14/15 ZUUJFO, 61/217 - ZUreP-2) . Skladno z navedeno določbo se namreč lahko izvedejo le
spremembe, 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
nadzor zakonitosti občinskega prostorskega načrta v skladu s predpisi o državni
upravi oziroma lokalni samoupravi predlagajo razveljavitve njegovih posameznih določb.
Obravnavana sprememba, določilo o odmikih objektov od parcelnih mej, pa ne izhaja iz
zgoraj navedenih potreb, ki bi omogočale kratek postopek spremembe akta. Ker torej
odlok ni bil sprejet po postopku, ki ga zahteva ZPNačrt in ker je bila vsebina spremembe,
ki jo je urejal odlok tudi uvrščena v gradivo rednega postopka sprememb in dopolnitev
št.5 OPN Mestne občine Nova Gorica, ki je v tem času že potekal, odlok ni bil objavljen
v Uradnem listu in torej ni stopil v veljavo.
V okviru omenjenega rednega postopka sprememb in dopolnitev št.5 OPN Mestne
občine Nova Gorica je bil pripravljen Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka Mestne
občine Nova Gorica, ki je bil na seji Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, dne
26.10. 2017, sprejet, objavljen v Uradnem listu RS št.63/2017 in je že stopil v veljavo. Ker
je v navedeni, sprejeti odlok bila vključena tudi vsebina odloka - sprememba določila 44.
člena tekstualnega dela odloka, ki določa odmike objektov od sosednjih zemljišč in drugih
objektov, je slednji postal nepotreben.
Sprejemu odloka sprememb in dopolnitev št.5 OPN bo smiselno sledila tudi ustavitev
postopka sprememb in dopolnitev OPN št.6.
Mestnemu svetu predlagamo, da obravnavani sklep obravnava in sprejme.
Matej Arčon
ŽUPAN

Pripravili:
Nataša Ipavec
Podsekretar za področje urejanja prostora

Aleksandra Torbica
Vodja Oddelka za okolje,
prostor in javno infrastrukturo prostora

