Župan
Datum: 26. avgust 2010
Občinskemu svetu Občine Miren - Kostanjevica

Obrazložitev predloga Odloka o regionalnem prostorskem načrtu Čistilna naprava ob
Vrtojbici (v nadaljevanju RPN)

I.
Uvod
Občine Šempeter-Vrtojba, Miren – Kostanjevica in Mestna občina Nova Gorica vodijo
aktivnosti za izgradnjo čistilne naprave kapacitete 41.000 PE, naprava bo čistila odpadne
vode Občine Šempeter-Vrtojba, dela Mestne občine Nova Gorica in dela Občine Miren –
Kostanjevica.
Gradnje za potrebe čistilne naprave ob Vrtojbici (v nadaljevanju ČN) bodo posegle v prostor
Občine Šempeter-Vrtojba in Občine Miren – Kostanjevica. Osrednjo plato z objekti ČN in
upravnim objektom se nahaja na meji obeh občin, polovica površine platoja spada v Občino
Šempeter-Vrtojba, polovica pa v Občino Miren – Kostanjevica.
Ker gre za regionalno problematiko čiščenja odpadnih voda in zaradi poenostavitve
postopkov (RPN nadomesti za ČN potrebne spremembe in dopolnitve prostorskih planov) so
se občine odločile za izdelavo Regionalnega prostorskega načrta, ki bo osnova za izdajo
gradbenih dovoljenj, vezanih na ČN.
Izdelava RPN je v zaključni fazi.
II.
Kratek povzetek vsebine RPN
RPN obsega območje ČN s komunalnimi priključki in pripadajočimi odseki kanalizacijskega
omrežja na območju naselij Spodnja Vrtojba, Orehovlje in Miren.
ČN je namenjena čiščenju komunalnih odpadnih vod v Občini Šempeter–Vrtojba, delu
Mestne občine Nova Gorica in delu Občine Miren–Kostanjevica.
Lokacija osrednjega platoja ČN je umeščena na mejni del med Občino Šempeter–Vrtojba in
Miren–Kostanjevica in je s površinami ustrezne namenske rabe vključena v prostorske
sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana obeh občin.
Primernost izbrane lokacije ČN kapacitete 41000 ekvivalentnih enot je bila dodatno
utemeljena v elaboratu »Primerjalna študija izvedbe ČN z vidika prostora, vplivov na okolje in
ekonomskih vidikov« (izdelal Projekt d.d., Nova Gorica, februar 2008), ter v Primerjalni študiji
»Čiščenje komunalnih odpadnih voda naselij Miren in Orehovlje (izdelal Hydrotech d.o.o., št.
S-425/08, januar 2008).
V procesu priprave RPN je bilo potrebno izvesti tudi celovito presojo vplivov na okolje,
predlagani ukrepi iz okoljskega poročila so bili smiselno vključeni v predlog RPN.
RPN ne določa tehnologije čiščenja odpadnih komunalnih vod, postavlja pa pogoje, ki jih je
potrebno z naknadno izbrano tehnologijo izpolniti. Podrobnejši opis predvidenih posegov je
sestavni del odloka o RPN.
III.

Pregled postopka priprave predloga RPN
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- 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),
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,
osnutek RPN je bil pripravljen v letu 2008 (izdelovalec Projekt d.d.d), osnutek je bil
potrjen na sejah Občinskih svetov občin Šempeter-Vrtojba in Miren – Kostanjevica
(Šempeter, št. 01101-6/2008-5, 25. 8. 2008 in Miren, 30. 9. 2008)
pridobljene so bile smernice nosilcev urejanja prostora, v oktobru 2009 je bilo
pridobljeno okoljsko poročilo za RPN (izdelovalec Aquarius d.o.o. Ljubljana),
na podlagi smernic in predlaganih ukrepov iz okoljskega poročila je bil v izdelan
dopolnjen osnutek RPN,
s strani Ministrstva za okolje in prostor je bila izdana odločba o primernosti okoljskega
poročila (št. 35409-86/2009, 22. 2. 2010),
dopolnjeni osnutek RPN in okoljsko poročilo za RPN sta bila na sedežih obeh občin
javno razgrnjena od 9. 3. do 9. 4. 2010,
v času javne razgrnitve sta bili organizirani javni obravnavi razgrnjenega gradiva
(Miren 17. 3. 2010, Šempeter 18. 3. 2010),
v juniju 2010 sta župana občin potrdila stališča do pripomb, danih na razgrnjeno
gradivo,
na podlagi sprejetih stališč je bil izdelan predlog RPN, ki je bil poslan na Ministrstvo
za okolje in prostor, ministrstvo je za potrebe pregledovanja nosilcev urejanja
prostora predlog RPN objavil na svetovnem spletu,
v zakonsko določenem roku je pripravljalec dobil večino mnenj nosilcev urejanja
prostora, mnenja so bila pozitivna,
Ministrstvo za okolje in prostor je z odločbo št. _______________ z dne
___________* ugotovilo, da so vplivi izvedbe RPN na okolje sprejemljivi,
Minister je dne ______________izdal sklep št. _________________* o usklajenosti
predloga RPN

Odlok o RPN sprejmejo člani obeh občinskih svetov na sejah občinskih svetov. Občinska
sveta Občine Šempeter-Vrtojba in Občine Miren – Kostanjevica morata sprejeti odlok o
RPN v enakem besedilu. Po sprejemu se odlok skupaj s številko sklepa ministra objavi v
Uradnem glasilu.
*Opomba: v času priprave gradiva sta odločba in sklep še v pridobivanju.
IV.

Pripombe na javno razgrnjeni dopolnjeni osnutek RPN
Pripombe na javno razgrnjeni dopolnjeni osnutek RPN in na okoljsko poročilo skupaj
s potrjenimi stališči ter obrazložitvami so v celoti podani v prilogi te obrazložitve.

V.

Usklajen predlog RPN
Izdelovalec RPN je v predlogu, ki je predmet obravnave na seji občinskega sveta,
upošteval:
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-

pridobljene smernice nosilcev urejanja prostora, ki so bile podane na osnutek
dokumenta,
predlagane ukrepe iz okoljskega poročila,
potrjena stališča do pripomb na javno razgrnjeni dopolnjeni osnutek
dokumenta,
zahtevane dopolnitve Zavoda za varstvo narave RS pred pridobitvijo
pozitivnega mnenja.

Občinskemu svetu predlagam, da:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. obravnava predlog regionalnega prostorskega načrta Čistilna naprava ob
Vrtojbici
2. sprejme sklep o sprejetju Odloka o regionalnem prostorskem načrtu Čistilna
naprava ob Vrtojbici

Pripravila:
Blanka Gaber
ŽUPAN
Zlatko Martin Marušič
Priloge:
-

predlog odloka
stališča do pripomb na razgrnjeni dopolnjeni osnutek RPN in okoljsko poročilo
2x
pregledna situacija
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OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA
Občinski svet

PREDLOG

Na podlagi 18. člena statuta Občine Miren Kostanjevica (Uradni list RS 112/2007)
Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 34. seji dne 06.09.2010 sprejel naslednji

je

SKLEP

1.
Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica sprejme Odlok o regionalnem prostorskem
načrtu Čistilna naprava ob Vrtojbici.
2.
Odlok o regionalnem prostorskem načrtu Čistilna naprava ob Vrtojbici se objavi v
uradnem listu po prejetju sklepa Ministrstva za okolje in prostor o usklajenosti predloga RPN,
številko in datum sklepa se vstavi v 1. člen odloka o RPN kot je že nakazano v predlogu.
3. Ta sklep prične veljati takoj.

Številka: 9000-0006/2010-8
Miren, 6. septembra 2010

ŽUPAN
Zlatko Martin Marušič
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