OBČINSKEMU SVETU OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA

DOPOLNJENI OSNUTEK REGIONALNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ČISTILNA
NAPRAVA OB VRTOJBICI – OBRAZLOŽITEV NAMENA GRADIVA ZA SEJO OBČINSKEGA
SVETA
Postopek priprave in sprejemanja Regionalnega prostorskega načrta Čistilna naprava ob
Vrtojbici je v fazi javne razgrnitve, ki poteka od vključno 9. 3. do vključno 9. 4. 2010 v prostorih
Občine Miren – Kostanjevica in v prostorih Občine Šempeter-Vrtojba. Poleg dopolnjenega
osnutka Regionalnega prostorskega načrta je razgrnjeno tudi okoljsko poročilo za načrt.
V času javne razgrnitve sta bili organizirani javni obravnavi dopolnjenega osnutka in sicer dne
17. 3. 2010 s pričetkom ob 17. uri v prostorih Osnovne šole Miren in dne 18. 3. 2010 s pričetkom
ob 17. uri v prostorih Kulturnega doma v Vrtojbi. Po prostorski zakonodaji je čas trajanja javne
razgrnitve tudi čas za zbiranje pripomb na razgrnjeni dokument.
Zato je smiselno, da je v času trajanja javne razgrnitve dopolnjeni osnutek predstavljen na sejah
obeh občinskih svetov, pripombe, dane na občinskih svetih, pa zabeležene kot pripombe na
razgrnjeni dopolnjeni osnutek.
Gradivo je pripravljeno kot povzetek razgrnjenega dokumenta, občinski svet v tej fazi ne
sprejema nobenega sklepa v zvezi s prostorskim načrtom oziroma sprejme informacijo o le-tem
in poda morebitne pripombe.
Prostorska zakonodaja v primeru regionalnega prostorskega načrta (RPN) predvideva, da sveti
tangiranih občin potrjujejo osnutek RPN, kar je bilo v primeru RPN Čistilna naprava ob Vrtojbici
opravljeno v začetku leta 2009.
Na osnutek so bile pridobljene smernice nosilcev urejanja prostora, potrebno je bilo pripraviti
tudi okoljsko poročilo, dokument pa uskladiti z obojim, tako je nastal dopolnjeni osnutek.
Okoljsko poročilo je bilo v začetku letošnjega leta predstavljeno Odboroma za okolje in prostor
obeh občin.
Po zaključku javne razgrnitve bodo oblikovana stališča do prispelih pripomb, skladno s
potrjenimi stališči bo dokument dopolnjen v predlog in posredovan nosilcem urejanja prostora z
vlogo za izdajo mnenja. Po morebitnih usklajevanjih in pridobitvi mnenj se pripravi usklajen
predlog, ki ga s sklepom potrdi Ministrstvo za okolje in prostor, tak dokument v enakem besedilu
gre v sprejem na seje Občinskih svetov obeh tangiranih občin.
Obrazložitvi je priložen zapisnik javne obravnave v Mirnu.
Predlagamo, da občinski svet sprejme informacijo o dopolnjenem osnutku RPN.
Pripravila:
Blanka Gaber, univ.dipl.inž.arh.

Priloga:
- zapisnik
- predlog sklepa
Predlog sklepa
Na podlagi 17. člena statuta Občine Miren Kostanjevica (Uradni list RS 112/2007) je Občinski
svet Občine Miren - Kostanjevica na 31. redni seji dne 08.04. 2010 sprejel naslednji
SKLEP

1.
Občinski svet Občine Miren – Kostanjevica sprejme informacijo o dopolnjenem osnutku
Regionalnega prostorskega načrta Čistilna naprava ob Vrtojbici (izdelovalec Projekt d.d. Nova
Gorica, št. 10114, februar 2010) in okoljskem poročilu za načrt (izdelovalec Aquarius d.o.o.
Ljubljana, oktober 2009).
2.
Ta sklep prične veljati takoj.
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