OSNUTEK

Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, ki jo zastopa župan Mirko
Brulc
in
Občina Šempeter- Vrtojba, Cesta goriške fronte 11, 5290 Šempeter pri Gorici, ki jo zastopa župan
Dragan Valenčič
in
Občina Miren –Kostanjevica, Miren 129, 5291 Miren, ki jo zastopa župan Zlatko Martin Marušič
(v nadaljevanju podpisnice)

sklenejo

DOGOVOR O PRIPRAVI REGIONALNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
ZA REALIZACIJO PROJEKTA
"IZGRADNJA SKUPNE ČISTILNE NAPRAVE OB VRTOJBICI«
za potrebe
dela Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter- Vrtojba ter dela Občine Miren - Kostanjevica

1.

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

Občine podpisnice ugotavljajo, da:
- je Republika Slovenija uvrstila v Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za
obdobje 2007-2013, ki je skupni programski dokument Slovenije in EU, sprejet na predlog Slovenije
in ga skupaj izvajata in financirata iz razpoložljivih sredstev kohezijskega sklada; projekt: Odvajanje
in čiščenje odpadne vode v porečju Soče (ČN Nova Gorica).
-

Skupni projekt pod naslovom »Izgradnja skupne čistilna naprave ob Vrtojbici z dograditvijo
kanalizacijskega sistema« za potrebe dela Mestne občine Nova Gorica, Občine ŠempeterVrtojba ter dela Občine Miren - Kostanjevica« - v nadaljevanju izgradnja ČN ob Vrtojbici - obsega
izgradnjo skupne čistilne naprave kapacitete 41000PE z odvodnim kanalom iz čistilne naprave do
konca strnjenega zaselka Staro mesto v Mirnu ter dograditev za delovanje čistilne naprave
potrebnih, še neizgrajenih delov zbirnih kanalov in zadrževalnikov.

-

Zaradi izgradnje skupne čistilne naprave je potrebno pripraviti regionalni prostorski načrt v skladu z
Zakonom o prostorskem načrtovanju in Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave regionalnega
prostorskega načrta.
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2. člen
Podpisnice ugotavljajo, da morata biti regionalni prostorski načrt in regionalni razvojni
program med seboj usklajena.
3. člen
Regionalni prostorski načrt bo nadomestil občinske prostorske načrte v delu, ki se nanaša na načrtovane
prostorske ureditve.
4. člen
Podpisnice soglašajo, da se postopek priprave regionalnega prostorskega načrta
začne z uradno objavo sklepa, ki ga sprejmeta župana Občin Šempeter-Vrtojba in Miren - Kostanjevica,
na območju katerih bo zgrajena ČN ob Vrtojbici, sklep bo skladno z določili Zakona o prostorskem
načrtovanju posredovan Ministrstvu za okolje in prostor.
5. člen
Osnutek regionalnega prostorskega načrta potrdita občinska sveta Občin Šempeter-Vrtojba in Miren Kostanjevica.
6. člen
Občinska sveta Občin Šempeter-Vrtojba in Miren – Kostanjevica sprejmeta regionalni prostorski načrt v
enakem besedilu z odlokom, ki ga uradno objavita skupaj z datumom in številko sklepa vlade oz.
Ministrstva za okolje in prostor o potrditvi predloga regionalnega prostorskega načrta.
7. člen
Regionalni prostorski načrt je sprejet, ko ga sprejmeta občinska sveta občin Šempeter-Vrtojba in Miren Kostanjevica.
8. člen
Pripravljalec regionalnega prostorskega načrta za ČN ob Vrtojbici je Občina ..............................., ki bo o
posameznih fazah postopka priprave načrta obveščala ostali dve udeleženi občini.
Za usklajevanje med občinami in nemoten potek priprave regionalnega načrta je zadolžena družba
Vodovodi in kanalizacija d.d. Nova Gorica.
9. člen
Za pripravo in sprejem regionalnega prostorskega načrta ČN ob Vrtojbici se občine podpisnice obvežejo v
skladu z investicijskimi programi zagotoviti potrebna finančna sredstva iz svojih občinskih proračunov.
Predviden ključ pokrivanja skupnih stroškov:
Občina
MO Nova Gorica
Občina Šempeter-Vrtojba
Občina Miren-Kostanjevica
Skupaj

%pokrivanja skupnih stroškov
71.95%,
20.73%
7,32%
100%
10. člen

Ta dogovor je sklenjen za določen čas, in sicer do sprejetja regionalnega prostorskega načrta za ČN ob
Vrtojbici.
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11. člen
Občine podpisnice se zavežejo, da bodo morebitne spore po tem dogovoru reševale sporazumno. V
primeru, da do sporazuma ne pride, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Novi Gorici.
12. člen
Ta dogovor stopi v veljavo, ko ga podpišejo občine podpisnice.
13. člen
Dogovor je sklenjen v 6 (šestih) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka občina po 2 (dva) enaka izvoda.

Datum:

Mestna občina Nova Gorica
Župan: Mirko Brulc
Občina Šempeter-Vrtojba
Župan: Dragan Valenčič
Občina Miren - Kostanjevica
Župan: Zlatko Martin Marušič

Obrazložitev neupoštevanje zahteve, da so pripravljalci RPN vse tri udeležene občine:
Prvi odstavek 20. člena Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave regionalnega prostorskega načrta
(uradni list RS št. 99/2007) glasi:
»Pripravljalec regionalnega prostorskega načrta je lahko ena izmed udeleženih občin.«
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