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ZAPISNIK JAVNE OBRAVNAVE DOPOLNJENEGA OSNUTKA REGIONALNEGA
PROSTORSKEGA NAČRTA ČISTILNA NAPRAVA OB VRTOJBICI (v nadaljevanju RPN) IN
OKOLJSKEGA POROČILA ZA NAČRT, ki je potekala v sredo, 17. marca 2010, v učilnici št. 4
Osnovne šole Miren s pričetkom ob 17. uri

S strani občinske uprave so se javne obravnave udeležili župan Zlatko Martin Marušič in zunanja
sodelavka za področje urejanja prostora, Blanka Gaber. V imenu izdelovalca dopolnjenega osnutka
RPN, družbe Projekt d.d., sta bila na obravnavi prisotna arhitekta Emil Bratina in Jasna Medved, s
strani družbe Vodovodi in kanalizacija d.d., ki je po pooblastilu občin pripravljalec RPN, pa Mitja
Gorjan in Miran Lovrič.
Spisek ostalih udeležencev obravnave je v seznamu prisotnih, ki je priloga zapisnika.
Uvodoma je prisotne pozdravil župan občine, Zlatko Martin Marušič, Blanka Gaber sem podala opis
postopka priprave in sprejema RPN, Emil Bratina je podal vsebinsko predstavitev RPN, okoljsko
poročilo pa je predstavil Mitja Gorjan.
Sledila je razprava, v kateri so bila zastavljena številna vprašanja glede RPN, podane so bile
nekatere pripombe in komentarji ter dva predloga za spremembo RPN, vprašanja, pripombe,
komentarji in oba predloga so povzeti v nadaljevanju:
1. Božo Humar je podal naslednje pripombe oz. vprašanja:
1.1 Spraševal se je o smislu rešitve, da se prečiščeno vodo iz ČN vodi do konca naselja
Miren, saj se zagotavlja, da bo iz ČN prišla čista voda, menil je, da je škoda denarja
Mitja Gorjan in Miran Lovrič sta pojasnila, da je zahteva po odtočnem kanalu iz ČN do
konca Mirna zahteva Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica in jo je pripravljalec
dolžan upoštevati.
1.2 Spraševal je, zakaj se lokacija ČN nahaja na istem mestu kot motokros steza
Blanka Gaber sem pojasnila, da je bila lokacija ČN določena še pred ureditvijo motokros
steze, prvi prostorski načrt za ČN je sprejela takratna Občina Nova Gorica v letu 1988,
motokros steza je nastala kasneje brez ustrezne dokumentacije in ker lastniki zemljišč
niso nasprotovali taki uporabi parcel.
Emil Bratina je obrazložil razloge za takratno lociranje ČN.
2. Mavricij Humar
2.1 postavil je vprašanje glede predvidene faznosti odtočnega kanala do konca naselja Miren.
Mitja Gorjan je pojasnil, da v primeru soglasja Občinskega sveta k izpustu očiščenih vod v
Vrtojbico kanal ni potreben in se ne bo zgradil, vendar mora tako odločitev sprejeti
Občinski svet Občine Miren – Kostanjevica.

3. Stanko Mužina
3.1 Postavil je vprašanje zakaj Občinski svet Občine Miren – Kostanjevica zahteva odtočni
kanal do konca naselja Miren
Mitja Gorjan je povedal, da morajo na to vprašanje odgovoriti občinski svetniki, da pa po
njegovi oceni zahteva izhaja iz bojazni, da bi bil vpliv iztoka negativen, podlaga za tako
zahtevo je približno 15 let star dogovor, ki je bil napisan v času sedaj zastarele
tehnologije, od tod nezaupanje.
3.2 Vprašal je, kaj se bo zgodilo, če predvideni zadrževalniki ne bodo mogli zadržati vse vode
Mitja Gorjan je pojasnil, da so zadrževalniki del kanalizacijskega sistema mešanega tipa,
da v primerih ekstremnih padavin ne morejo zadržati vse vode, poskrbijo pa za to, da se v
vodotoke, ki imajo v primeru močnih padavin velik pretok, prelije samo višek relativno
čiste vode (onesnažena voda se usede na dno zadrževalnika), zato ni nevarnosti za
onesnaženje vodotokov. Voda, ki se razbremenjuje, ne pride v ČN.
4. Fabjan Vičič
4.1 postavil je vprašanje ali v postopkih za pridobivanje gradbenih dovoljenj v dokumentaciji
odvodni kanal ostaja
Mitja Gorjan je pojasnil, da je RPN podlaga za pridobivanje gradbenih dovoljenj, vsaka
faza oziroma vsak objekt bo imel svoje gradbeno dovoljenje.
4.2 navzoče je opomnil, da je bilo prvotno mišljeno, da bo iztok iz ČN voden do izliva Vrtojbice
v Vipavo
5. Marko Kogoj
5.1 Vprašal je kako je v RPN poskrbljeno za varovanje podtalnice in kako je poskrbljeno za
delovanje ČN v primeru katastrof. Glede katastrof je zahteval pisni odgovor in podatke o
odgovornih.
Mitja Gorjan je pojasnil, da je bila sicer že onesnažena podtalnica upoštevana pri izdelavi
RPN, bilo je izdelano geotehnično poročilo, plato z objekti ČN je zaradi poplavnosti
ustrezno dvignjen. ČN je zasnovana tako, da normalno deluje tudi v primeru motenj (npr.
izpada električne energije), resničnih katastrof se pač ne da preprečiti.
5.2 Izrazil je mnenje, da je v dopolnjenem osnutku RPN vse predstavljeno kot idealno in
podvomil o ustreznih referencah izdelovalcev dokumentacije
Predstavnika pripravljalca RPN sta očitke zavrnila, navedla sta izdelovalce posameznih
elaboratov in študij, ki imajo vsi potrebne reference, povedala, da sta posvetovalna
organa pri pripravi dokumentacije Fakulteta za gradbeništvo in Kemijski inštitut iz
Ljubljane in g. Kogoja povabila na sedež družbe Vodovodi in kanalizacija, da si ogleda
vso pridobljeno strokovno dokumentacijo.
5.3 Opozoril je na problem pralnih praškov
6. Marjan Faganeli
6.1 Vprašal je če je v postopek vključena tudi Mestna občina Nova Gorica
Mitja Gorjan je pojasnil, da je Mestna občina Nova Gorica vključena v financiranje, ne pa
tudi v odločanje o RPN, saj RPN ne tangira območja Mestne občine.
6.2 Vprašal je, kako se bo odplake ločevalo, če pa je večina kanalizacijskega sistema
mešanega tipa
Mitja Gorjan je pojasnil, da je mešani sistem problem kanalizacije Nove Gorice, Vrtojbe in
Šempetra, da bodo vzporedno z izgradnjo ČN potekali posegi na sistemih, ki bodo z
omogočali prelivanje viška razredčenih voda v vodotoke.
6.3 Podal je mnenje, da je odvodni kanal do konca Mirna neracionalen
6.4 Postavil je vprašanje glede referenc graditeljev ČN
Mitja Gorjan je pojasnil, da bo razpis za izvedbo ČN objavljen na evropskem portalu.

7. Benjamin Klančič
7.1 Podal je predlog, da se gradnja odvodnega kanala do konca naselja Miren predvidi že v 1.
fazi in ne šele v primeru, če bodo meritve pokazale, da je le-ta potreben. Menil je, da je
glede na vzporeden potek odvodnega kanala in kanalizacije neracionalno dvakrat izvesti
izkope. Kot osnovo za zahtevo je navedel dogovor o odvodnem kanalu iz leta 1997.
7.2 Postavil je vprašanje o terminskem planu izgradnje ČN
Mitja Gorjan je pojasnil, se vzporedno s postopkom za sprejem RPN pripravlja tudi ostala
dokumentacija (dokumentacija za razpis za gradbena dovoljenja, projekti za
kanalizacijske sisteme).

8. Miloš Cotič
8.1 menil je, da javnost ni bila korektno obveščena o javni obravnavi
Blanka Gaber sem pojasnila, da je bila javnost obveščena preko interneta, krajevnih tabel,
poslana so bila tudi vabila svetnikom, članom odbora za okolje in prostor ter krajevni
skupnosti Miren.
8.2 Podal je zahtevo, da se odvodni kanal zgradi v vsakem primeru.
Župan Zlatko Martin Marušič je opozoril, da je bila v letu 1997, ko je bil podpisan
dogovor, ki je vključeval tudi zahtevo po izgradnji odvodnika do konca Mirna na današnji
lokaciji, predvidena čistilna naprava kapacitete 150.000 enot, sedaj predvidena pa ima
kapaciteto 41.000 enot.
9. Joško Ušaj
9.1 predlagal je, da se lokacija ČN prestavi oziroma premakne tako, da bo še nadalje
omogočena uporaba motokros steze
9.2 predlagal je, da se na območju gramoznice uredi proga za dirkalne avtomobile.
9.3 Prisotne je pozval, da si ogledajo dogajanje v opuščeni gramoznici
10. Marko Marušič
10.1
vprašal je kaj se zgodi, če je dotok vode v ČN majhen
Mitja Gorjan je pojasnil, da je ČN dimenzionirana tudi na minimalen dotok.
10.2

vprašaj je kaj se bo zgodilo z odpadki ČN
Mitja Gorjan je pojasnil, da odlagališča blata, razen za sprotne količine, na lokaciji ČN
niso predvidena, blato se bo sušilo, posušeno blato bo odvažano, možne so razne
oblike uporabe oz. uničenja (sežig, vgradnja v razne materiale).

10.3

vprašal je kaj je z vonjem v fazi sušenja blata
Mitja Gorjan je pojasnil, da v fazi sušenja blato ne smrdi, smrdi razkroj v
vhodnem delu ČN, ti objekti bodo v celoti pokriti in opremljeni s filtri.

11. Tina Kocjan
11.1
postavila je vprašanje glede čiščenja industrijskih odplak
Mitja Gorjan je pojasnil, da je ČN namenjena čiščenju komunalne odpadne vode, v
kolikor bi se pojavila industrija, bi morala svoje odplake pred izpustom v kanalizacijo
ustrezno očistiti. Izvaja se monitoring, zaenkrat industrijskih odplak ni prisotnih.
11.2

vprašala je kako je urejeno čiščenje odplak splošne bolnišnice v Šempetru
Mitja Gorjan je pojasnil, da bo morala bolnišnica zgraditi lastno čistilno napravo,
trenutno se odplake iz bolnišnice vodijo v kanalizacijo in tako v Vrtojbico, monitoring
zaenkrat ni zaznal prekomernega onesnaženja.

11.3

postavila je vprašanje glede predvidene stopnje čiščenja
Mitja Gorjan je odgovoril, da predvidena 3. stopnja biološkega čiščenja.

11.4

postavila je vprašanje glede upoštevanja vodne direktive
Mitja Gorjan je odgovoril, da je bila pri izdelavi dopolnjenega osnutka RPN direktiva
upoštevana, izdelan je bil poseben elaborat, ki je predvidil hidrološki vpliv na recipient.

12. Sonja Faganeli
12.1
vprašala je, kje bi bila ČN v Mestni občini Nova Gorica v kolikor ne bi prišlo do
dogovora o skupni ČN
Mitja Gorjan je odgovoril, da bi bila lokacija nekje na območju Mestne občine, da pa
je odločitev o skupni ČN racionalnejša.
12.2

vprašala je zakaj v postopku ne sodeluje tudi Mestna občina Nova Gorica
Odgovorjeno je bilo kot že pred tem, da Mestna občina ne sodeluje v postopku
sprejema RPN, ker se posegi ne dogajajo na njenem območju, sicer pa je partner v
postopku izgradnje ČN.

Nadaljnje razprave ni bilo. Župan se je vsem prisotnim zahvalil za udeležbo. Javna obravnava je
bila zaključena ob 19. uri.

Zapisala
Blanka Gaber

Priloge:
- lista prisotnih

