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– uskladitve z izvedenimi upravnimi postopki po predpisih s 
področja cest, kadar ti ne pomenijo spremembe namenske rabe;

– uskladitve zaradi OPPN, kadar se ti nanašajo na spremembe 
namenske rabe prostora skladno s 117. členom tega zakona;

– uskladitve z veljavnimi DPN in celovitimi dovoljenji, kadar 
ti podajajo usmeritve občinam glede določanja namenske rabe 
prostora v njihovem območju;

– uskladitve s pravili državnega prostorskega reda in drugimi 
predpisi, če te ne terjajo spremembe namenske rabe prostora.

Kratek postopek se izvede po postopku, ki je v občini predpi-
san za sprejetje drugih občinskih odlokov, pri čemer:

– občina objavi predlog sprememb OPN v prostorskem in 
informacijskem sistemu in javnosti omogoči dajanje predlogov 
in pripomb na objavljeno gradivo v roku, ki ni krajši od 15 dni;

– se glede potrditve smiselno uporabljajo določbe 115. člena 
tega zakona, pri čemer pa ministrstvo preveri zgolj, ali je predlog 
sprememb OPN pripravljen v predpisani obliki in ali so izpolnje-
ni pogoji za uporabo kratkega postopka iz tega člena, kar stori v 
15 dneh.

Kratkega postopka se ne sme uporabiti za spremembe ali do-
polnitve OPN, ki bi terjale sodelovanje nosilcev urejanja prostora 
ali bi bilo treba zanje izvesti celovito presojo vplivov na okolje.

4. člen 
(postopek in roki izvedbe postopka sprememb in dopolnitev)

Rok za izvedbo spremembe in dopolnitve je 1 leto od začetka 
veljavnosti tega sklepa.

5. člen 
(začetek veljavnosti sklepa)

Ta sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku ter 
začne veljati naslednji dan po objavi.

Številka: 00704-0050/2019 - 1 Župan občina Muta
Datum: 2. julij 2019 Mirko Vošner, s.r.

 

304

Na podlagi 123. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list 
RS, št. 61/17) in 15. člena Statuta Občine Muta (MUV, št. 15/12 
- uradno prečiščeno besedilo, 24/13) je župan Občine Muta, dne 
2. julija 2019, sprejel 

S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega 

prostorskega načrta občine Muta

1. člen 
(splošno)

S tem sklepom začenja župan Občine Muta kratek postopek 
sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine 
Muta (OPN), ki je bil sprejet v obliki Odloka o občinskem pro-
storskem načrtu občine Muta (MUV, št. 23/18).

Pravna podlaga za izvedbo postopka sprememb in dopolni-
tev prostorskega izvedbenega akta je Zakon o urejanju prostora 
(Uradni list RS, št. 61/17).

2. člen 
(ocena stanja in razlogi za izvedbo spremembe OPN)
Občina Muta je dne 4. 7. 2018 pozvala nosilcem urejanja 

prostora k podaji mnenja k Predlogu OPN, pri čemer se je rok 
za presojo ustreznosti se je nosilcem urejanja prostora iztekel 
dne 6.8.2018. Prejete pripombe so bile do sprejetja OPN v celoti 
usklajene.

OPN je bil v nadaljevanju sprejet na 26. redni seji občinskega 
sveta Občine Muta dne 4. 10. 2018 in dne 12. 10. 2018 tudi ob-
javljen v Medobčinskem uradnem vestniku (MUV, št. 23/18), s 
pričetkom veljavnosti od dne 13. 11. 2018 dalje.

Po sprejetju in veljavnosti OPN, je Občina Muta dne 16. 11. 
2018, s strani Ministrstva za okolje in prostor, Direkcije RS za 
vode, prejela negativno mnenje s področja upravljanja z vodami. 
Negativno mnenje je podlaga za izvedbo postopka priprave spre-
memb in dopolnitev OPN.

3. člen 
(postopek spremembe in dopolnitve OPN)

Spremembe in dopolnitve OPN se v skladu s 124. členom 
ZUreP-2 izvedejo po kratkem postopku sprememb in dopolnitev.

Kratek postopek sprememb in dopolnitev OPN se izvede v 
primerih takih sprememb OPN, ki ne predstavljajo vsebinsko no-
vega določanja ali spreminjanja namenske rabe prostora, načrto-
vanja novih prostorskih ureditev ali določanja novih prostorskih 
izvedbenih pogojev, so pa potrebne zaradi:

– odprave očitnih pisnih, računskih in tehničnih napak v te-
kstualnem ali grafičnem delu OPN ter odpravo pomanjkljivosti 
glede njegove oblike;

– vzpostavitve zakonitosti OPN na podlagi opozoril pristojnih 
organov v postopku nadzora nad zakonitostjo občinskih splošnih 
aktov v skladu s predpisi o državni upravi in lokalni samoupravi;

– uskladitve z veljavnimi sorodnimi predpisi, v skladu s 59. 
členom tega zakona;


