
OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA 
Občinski svet                                       PREDLOG 
 
Na podlagi 67. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS št. 33/2007) ter 
17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Ur. l. RS, št. 112/07) je občinski svet 
Občine Miren-Kostanjevica na 15. seji dne 30. 09. 2008 sprejel naslednji   
 
 
 
 
 

SKLEP 
 
 

1.  
Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica potrdi osnutek Regionalnega prostorskega 
načrta Čistilna naprava ob Vrtojbici (izdelovalec Projekt d.d. Nova Gorica, št. 10114, 
avgust 2008). 
 

2.  
Ta sklep prične veljati takoj. 

 
 
 
 
 
 
Številka: ......... 
Miren, 30.09.2008 
 
 
 
 

     ŽUPAN 
                                                                                             Zlatko Martin Marušič 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obrazložitev: 
 
Problematika čiščenja odpadnih voda dela Mestne občine Nova Gorica, občine 
Šempeter-Vrtojba in dela Občine Miren – Kostanjevica je prostorska ureditev 
regionalnega pomena, za katero Zakon o prostorskem načrtovanju ponuja možnost 
izdelave Regionalnega prostorskega načrta, ki je gotovo dobra izbira načina urejanja, saj  
se z uveljavitvijo regionalnega načrta šteje, da so spremenjeni oziroma dopolnjeni 
občinski prostorski akti za območje regionalnega prostorskega načrta, na ta način je 
udeleženim občinam prihranjen dolgotrajen predhoden postopek sprememb in 
dopolnitev prostorskih aktov, ki bi bil sicer potreben zaradi neusklajenih planskih vsebin. 
Gradnje za potrebe čistilne naprave ob Vrtojbici (v nadaljevanju ČN) bodo posegle v 
prostor Občine Šempeter-Vrtojba in Občine Miren – Kostanjevica. 
 
Dosedaj so bili s strani Občinskih svetov Občine Šempeter-Vrtojba in Miren – 
Kostanjevica oziroma županov vseh treh občin opravljeni naslednji formalni koraki v 
zvezi s pripravo Regionalnega prostorskega načrta Čistilna naprava ob Vrtojbici (v 
nadaljevanju RPN): 
 

- Občinska sveta Občine Šempeter-Vrtojba (št. 01101-2/2008-4, 22. 2. 2008) in 
Občine Miren – Kostanjevica (št. 351-2-001/2007, 20. 5. 2008)  sta sprejela sklep o 
strinjanju s  pričetkom aktivnosti za izdelavo in sprejem RPN ČN ob Vrtojbici. 
 

- v maju 2008 je bil sklenjen dogovor o pripravi RPN, ki so ga podpisali župani 
vseh treh občin (dogovor o pripravi regionalnega prostorskega načrta za 
realizacijo projekta "izgradnja skupne čistilne naprave ob Vrtojbici z dograditvijo 
kanalizacijskega sistema, 9. 5. 2008), 

 
- s strani vseh treh občin so bili v komisijo, ki spremlja pripravo RPN, imenovani 

člani, 
 

- vse tri občine so 9.5.2008 sklenile pogodbo z družbo Vodovodi in kanalizacija 
d.d., ki je prevzela naloge pripravljalca in investitorja RPN 

 
- župana Občine Šempeter-Vrtojba in Miren – Kostanjevica sta v juniju 2008 

sprejela sklep o pričetku postopka RPN, sklep je objavljen na internetnih straneh 
občin, dan je bil v objavo v Uradni list, 

 
Vzporedno je potekala priprava osnutka RPN. 
Osnutek RPN je skupaj s sklepom o pričetku postopka podlaga za pridobivanje 
smernic nosilcev urejanja prostora ter za pridobitev odločbe o tem, ali je potrebno v 
postopku RPN izvesti celovito presojo vplivov na okolje. 
 
67. člen Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS št 33/2007) določa, da 
osnutek RPN potrdijo občinski sveti udeleženih občin, v našem primeru Občine 
Šempeter-Vrtojba in Miren – Kostanjevica. 
 
Ta potrditev pomeni strinjanje z začetno vsebino dokumenta, ki se bo v postopku še 
dopolnjevala in spreminjala na podlagi smernic, potrjenih stališč do pripomb v času 
javne razgrnitve, usklajevanj v času pridobivanja mnenj. 
 
Občinskemu svetu predlagam, da sprejme sklep o potrditvi osnutka RPN. 


