OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA
Občinski svet
Predlog
Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Ur. l. RS, št. 112/2007) je Občinski svet
Občine Miren – Kostanjevica na redni seji dne ....... 2008 sprejel naslednji
SKLEP
1.
Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica soglaša s pričetkom aktivnosti za izdelavo in sprejem
regionalnega prostorskega načrta za gradnjo čistilne naprave ob Vrtojbici s pripadajočimi odseki
kanalizacijskega omrežja.
Čistilna naprava bo zgrajena na območju občin Šempeter-Vrtojba in Miren – Kostanjevica, čistila bo
odpadne komunalne vode z območja Občine Šempeter-Vrtojba, dela Mestne občine Nova Gorica ter
dela Občine Miren – Kostanjevica, obsega izgradnjo skupne čistilne naprave 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.
2.
Občine, udeležene v postopku načrtovanja čistilne naprave ob Vrtojbici, bodo smiselno spoštovale
dogovor o ureditvi medsebojnih pravic in obveznosti v zvezi z gradnjo in obratovanjem Čistilne
naprave ob Vrtojbici številka: 3/27-97 z dne 05.06.1997 sklenjen med Občino Miren-Kostanjevica,
Mestno občino Nova Gorica in Javnim podjetjem Goriški vodovodi.
3.
Pri projektiranju čistilne naprave, določevanju prostornine zadrževalnikov pred čistilno napravo in
določevanju kapacitete zbirnega dovodnega kanala v čistilno napravo se upošteva lokalne
meteorološke pogoje.
4.
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica imenuje delovno telo za sodelovanje pri pripravi aktov za
izgradnjo čistilne naprave ob Vrtojbici, člani delovnega telesa so:
− Peter Budin,
− Mavricij Humar,
− Benjamin Klančič.
5.
Ta sklep prične veljati takoj.
6.
S pričetkom veljavnosti tega sklepa preneha veljati sklep Občinskega sveta Občine Miren –
Kostanjevica o soglasju za pričetek aktivnosti za izdelavo regionalnega prostorskega akta, ki se
nanaša na gradnjo ČN ob Vrtojbici in je bil sprejet na 2. izredni seji dne 25.07.2007.

ŽUPAN
Zlatko Martin Marušič
Številka: 351-2-0001/2007Miren, 18.03.2008

Obrazložitev
Občina Šempeter-Vrtojba in del Mestne občine Nova Gorica nimata urejenega čiščenja komunalnih
odpadnih vod. Nekdanja skupna občina Nova Gorica je od leta 1968 načrtovala in v pretežni meri že
izgradila kanalizacijski sistem za odvod odpadnih vod, sistem naj bi se zaključil s čistilno napravo ob
Vrtojbici.
V letu 1988 je tedanja občina Nova Gorica je za potrebe čiščenja komunalno industrijskih voda na
območju mesta Nova Gorica, naselij Solkan, Grgar, Šempeter, Vrtojba in manjših naselij v
gravitacijskem območju sprejela Lokacijski načrt za centralno čistilno napravo za čiščenje komunalno
industrijskih voda v Vrtojbi (Uradno glasilo občin Nova Gorica, Ajdovščina in Tolmin, št. 8/88).
Kapaciteta načrtovane čistilne naprave je bila ocenjena na 150.000 PE (populacijskih ekvivalentov).
S kasnejšo delitvijo občine Nova Gorica in nastankom občin Šempeter-Vrtojba ter Miren-Kostanjevica
so nastale razmere, da območje načrtovane čistilne naprave leži v občinah Šempeter-Vrtojba in MirenKostanjevica, izven Mestne občine Nova Gorica.
Pri sprejemanju sprememb in dopolnil prostorskih sestavin dolgoročnih in srednjeročnih planov občin
so se občine do vprašanja čistilne naprave različno opredeljevale. Mestna občina Nova Gorica se do
območja fizično ni mogla opredeljevati, je pa ves prostorski razvoj načrtovala z upoštevanjem v
preteklosti dogovorjene lokacije. Občina Šempeter-Vrtojba je tisti del lokacijskega načrta, ki je ležal na
njenem ozemlju, razveljavila in v prostorskem planu na istem mestu določila območje za komunalno
infrastrukturo za ureditev objektov in naprav za čiščenje in odvajanje komunalne odpadne vode z
obveznostjo izdelave lokacijskega načrta. Občina Miren-Kostanjevica je tisti del lokacijskega načrta, ki
je ležal na njenem ozemlju, ohranila v veljavi.
V času od sprejetja lokacijskega načrta so se spremenile razmere na področju industrije občin, razvoj
industrije ni bil tako velik kot so predvidevale ocene v času načrtovanja čistilne naprave, prav tako je
bila rast števila prebivalcev manjša od pričakovane, zato ocena potrebne kapacitete 150.000 PE ni
več točna.
Z nastankom nove Občine Šempeter-Vrtojba so se v zvezi s urejanjem čiščenja komunalnih odpadnih
vod pojavile dileme (ne v strokovnih krogih) o smiselnosti gradnje skupne čistilne naprave za območje
Občine Šempeter-Vrtojba in dela Mestne občine Nova Gorica in hkrati predlogi, da se v Vrtojbi
omogoči izgradnjo čistilne naprave za potrebe čiščenja komunalnih odpadnih vod zgolj z območja
Občine Šempeter-Vrtojba.
Občina Šempeter-Vrtojba je zaradi kratkih rokov, ki jih glede urejanja čiščenja komunalnih odpadnih
voda postavljata Evropska direktiva in Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne
vode (sprejet na Vladi RS, 14. 10. 2004, št. 2004-2511-0289) za potrebe primerjave med čistilno
napravo ocenjene kapacitete 8.500 PE (odpadne vode z območja Občine Šempeter-Vrtojba – v
nadaljevanju manjša ČN) in čistilno napravo ocenjene kapacitete 38.000 PE (odpadne vode z
območja Občine Šempeter-Vrtojba in dela Mestne občine Nova Gorica – v nadaljevanju večja ČN)
pridobila primerjalno študijo (Primerjalna študija izvedbe čistlne naprave za čiščenje odpadnih voda z
območja Občine Šempeter-Vrtojba in čistilne naprave za čiščenje odpadnih voda z območja Občine
Šempeter-Vrtojba in dela MO Nova Gorica z vidika umestitve v prostor, vplivov na okolje in
ekonomskega vidika, izdelal PROJEKT d.d., v maju 2007).
Študija je pokazala, da je gradnja večje ČN racionalnejša od gradnje manjše ČN. Občinski svet
Občine Miren – Kostanjevica je s sklepom dne 25. 7. 2007 načeloma podprl aktivnosti za pripravo
regionalnega prostorskega akta za večjo ČN.
V letu 2007 je Občina Miren – Kostanjevica pričela aktivnosti (postopek za spremembo namenske
rabe) za gradnjo čistilne naprave Miren, ki bi čistila komunalne odpadne vode naselij Miren in
Orehovlje (3000 PE).
Ob tem se je porodilo vprašanje o racionalnosti gradnji dveh ČN. Naročena je bila primerjalna študija
Čiščenje komunalnih odpadnih voda naselij Miren in Orehovlje (Hydrotech d.o.o., št. S-453/08, januar
2008, naročnik vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.).
Študija z vidika investicije primerja varianto gradnje ČN Miren in varianto črpanja odplak, ki bi jih sicer
prevzela ČN Miren, na ČN Vrtojba, kar bi kapaciteto ČN Vrtojba povečalo za 3000 PE.
Študija na podlagi primerjave investicijskih stroškov in stroškov obratovanja zaključuje, da je z
ekonomskega vidika ugodnejša varianta čiščenja odpadnih vod Mirna in Orehovelj na ČN Vrtojba
(stroški investicije: ČN Miren 2.973.420€, povečanje kapacitete ČN Vrtojba 1.465.597€; letni stroški in

odhodki obratovanja: ČN Miren 187.796€ oz. 93,01€/prebivalca, povečana ČN Vrtojba 1.327.388€ oz.
44,01€/prebivalca).
Občinski svet Občine Miren – Kostanjevica je dne 18. 2. obravnaval osnutek sklepa, glede na
zaključke obravnave je dopolnjen 1. člen, dodan je nov člen, ki projektantom nalaga upoštevanje
lokalnih meteoroloških pogojev.
Predlog, da se veljavnost sklepa veže na vsebinsko enak sklep Občine Šempeter-Vrtojba je v času
med obema sejama že izpolnjen, saj je Občina Šempeter-Vrtojba dne 21. 2. 2008 tak sklep sprejela.
Občinskemu svetu Občine Miren - Kostanjevica predlagamo, da sprejme predlagani sklep o
soglasju k pričetku aktivnosti za izdelavo in sprejem regionalnega prostorskega načrta za
čistilno napravo ob Vrtojbici za čiščenje odpadnih voda z območja Občine Šempeter-Vrtojba,
dela Mestne občine Nova Gorica ter dela Občine Miren – Kostanjevica.
Ker je Občinski svet v juliju 2007 že sprejel sklep, ki se je nanašal na soglasje k pričetku aktivnosti za
pripravo regionalnega prostorskega akta, ta sklep pa se je nanašal na ČN, ki bi čistila odplake z
Občine Šempeter-Vrtojba in dela Mestne občine Nova Gorica, bo predlagani sklep nadomestil v juliju
sprejetega.
Sklepa se v 1. členu razlikujeta tudi po dikciji »smiselno spoštovale dogovor…«. Ker je dogovor iz l.
1997 v določenih elementih res neažuren (zahteva po izgradnji obvozne ceste s križiščem?, v
dogovoru citirana Uredba o emisiji snovi pri odvajanju…iz leta 1996 ne velja več, v točki 5. navedena
sprememba lokacijskega načrta – sedaj gre za regionalni prostorski načrt) je uporaba besede
»smiselno« korektna, vloga Občinskega sveta Občine Miren – Kostanjevica v postopku sprejemanja
regionalnega prostorskega načrta (obravnava osnutka, javna razgrnitev, obravnava predloga)
zagotavlja kontrolo nad vsebino načrta in s tem možnost preprečevanja morebitne uzurpacije.
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