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ZADEVA: ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAČASNIH UREDITVENIH 

POGOJEV ZA  CENTRALNA NASELJA V OBČINI SLOVENSKA BISTRICA IN MESTO 

SLOVENSKA BISTRICA (Uradni list RS, št. 18/05)- poziv za razveljavitev nezakonitih določb 

odloka 

 

S strani Ministrstva za okolje in prostor smo dne 9.2.2012 pod št. 35016-22/2011 prejeli poziv za 

razveljavitev nezakonitih določb odloka. Ministrstvo navaja, da je pri opravljanju nadzora nad 

zakonitostjo splošnih in posamičnih aktov občin ugotovilo, da je Odlok o spremembah in dopolnitvah 

začasnih ureditvenih pogojev za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica (Uradni list RS, 18/05) 

nezakonit in zato tudi neustaven. 

Ugotovljeno je bilo, da se v 2. členu, ki se nanaša na dosedanji 5. člen odloka dodaja novi stavek, ki 

vsebuje določbe, ki so v očitnem nasprotju z veljavnimi predpisi s področja prostorskega načrtovanja. 

Odlok v 2. členu, ki se nanaša na dosedanji 5. člen dodaja novi stavek, ki določa, da: 

»Novogradnja objektov skupaj s potrebnimi površinami za nemoteno uporabo objekta je ob predhodno 

izdelanem projektu in soglasju kmetijske svetovalne službe  možna na obrobju poselitvenega območja 

in sicer tako, da objekt sega največ ½ velikosti objekta na kmetijsko zemljišče«. 

Stališče MOP-a je , da se s predmetnim Odlokom v nasprotju z zakonodajo mimo predpisanega 

postopka dejansko omogoča spreminjanje namenske rabe zemljišč na podlagi predloga lokalne 

skupnosti in dopušča arbitrarno odločanje mimo predpisanih pogojev nekakšne občinske urbanistične 

komisije in kmetijske svetovalne službe, ki ju zakon ne predvideva in ne daje pooblastil. 

V odloku je potrebno sporno določbo razveljaviti ter objaviti v uradnem glasilu ter Mop o tem 

obvestiti. 

 

Občinskemu svetu predlagamo, da obravnava predloženo gradivo  in sprejme naslednji 

 

 

SKLEP 

 

Občinski svet Občine Oplotnica sprejme sklep, da se 2. člen Odloka o spremembah in dopolnitvah 

začasnih ureditvenih pogojev za centralna naselja v občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska 

Bistrica (Uradni list RS, št. 18/05), ki se nanaša na dosedanji 5. člen Odloka o spremembah in 

dopolnitvah začasnih ureditvenih pogojev za centralna naselja v občini Slovenska Bistrica in mesto 

Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 16/93) razveljavi in objavi v uradnem glasilu. 
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Župan Občine Oplotnica 

                                                                                                                         Matjaž Orter 

 

 

 

Priloga: 

- dopis Mop-a št. 35016-22/2011 z dne 3.2.2012 

 

 

 

 

 

 

 





 


