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Obrazložitev predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih sestavinah 
dolgoročnega plana občine Miren - Kostanjevica za obdobje  1986 – 2000 in prostorskih 
sestavinah srednjeročnega plana občine Miren - Kostanjevica za obdobje 1986 – 1990 (Uradno 
glasilo št. 15/97) – v nadaljevanju sprememb in dopolnitev  
 
 

1. Uvod 

Občina Miren – Kostanjevica je v letu 2007 pričela z aktivnostmi za pripravo Občinskega 
prostorskega načrta po Zakonu o prostorskem načrtovanju (Ur. List RS št. 33/2007 – v 
nadaljevanju ZPNačrt) priprava novega akta poteka, občina še ni prejela vseh smernic 
nosilcev urejanja prostora, naložena ji je bila tudi izdelava celovite presoje vplivov na okolje, 
katere izdelava je v teku. 

ZPNačrt v svojem 96. členu omogoča, da se do sprejetja Občinskega prostorskega načrta 
prostorske sestavine planskih aktov lahko spreminjajo in dopolnjujejo, kar prejšnji zakon ni 
dopuščal, vendar je kot zakonski rok za zaključek postopka določen datum 14. 11. 2009 
(tolmačenje oziroma navodilo Ministrstva za okolje in prostor). 

Občina se je odločila, da izkoristi možnost sprememb in dopolnitev prostorskega plana, 
vendar samo za potrebe omogočanja projektov, vezanih na pridobivanja sredstev Evropske 
unije ali državnih sredstev in zaradi zavarovanja nekaterih območij občine pred morebitnimi 
stihijskimi posegi.  
Ne glede na omejeno število in selekcijo vsebin pobud pa se je postopek nerazumljivo 
zavlekel in sicer v zvezi s predlogom, da se celotno območje opuščene gramoznice »Salonit 
Anhovo« v Mirnu opredeli kot gospodarska cona in ureja s podrobnim občinskim prostorskim 
načrtom (podrobneje razloženo v točki 3). 

 
2. Vsebina sprememb in dopolnitev 

Glede na postavljene kriterije je bil obseg nameravanih sprememb in dopolnitev kot jih je 
definiral sklep o pričetku postopka (Uradni list RS št. 85/2007) skromen in se je nanašal na pet 
vsebin.  

Ena od vsebin je bila tudi sprememba namenske rabe za potrebe predvidene čistilne naprave 
Miren. Ker pa je med postopkom priprave predloga sprememb in dopolnitev plana Občinski 
svet Občine Miren – Kostanjevica sprejel sklep o pričetku postopka za pripravo Regionalnega 
prostorskega načrta za čistilno napravo ob Vrtojbici, ta čistilna naprava bo čistila tudi 
komunalne odpadne vode naselij Miren in Orehovlje, je bil predlog za spremembo namenske 
rabe za potrebe čistilne naprave Miren izvzet iz predloga dokumenta.  

Tako predlog sprememb in dopolnitev, ki je predmet obravnave, obsega naslednja območja in 
vsebine: 

 

Čistilna naprava Vrtojba 

Ukinitev veljavnega lokacijskega načrta, opredelitev podrobnejše namenske rabe za gradnjo 
čistilne naprave ob Vrtojbici. 
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Območje Meblo Vata v  Mirnu 
Opredelitev načina urejanja z občinskim podrobnim prostorskim načrtom za potrebe 
stanovanjske gradnje. 
 
Območje Ostrog v Mirnu 
Opredelitev načina urejanja z občinskim podrobnim prostorskim načrtom za potrebe centralnih 
dejavnosti in stanovanjske gradnje. 
Območje gramoznice Salonit Anhovo v Mirnu 
Opredelitev načina urejanja z občinskim podrobnim prostorskim načrtom za potrebe 
gospodarske cone. 

 
Poleg opisanega predlog sprememb in dopolnitev prinaša tudi spremembe v tekstualnem delu 
prostorskega plana, kar je posledica upoštevanja smernic nosilcev urejanja prostora oziroma 
nove zakonodaje.  

 
3. Postopek priprave in sprejema 

Postopek je pričel s sklepom župana v septembru 2007 (Uradni list RS št. 85/2007). 
S strani izdelovalca pripravljen osnutek je občina v začetku oktobra 2007 posredovala 
Ministrstvu za okolje in prostor, ki je v skladu z določili ZPNačrt na osnutek pridobilo smernice 
nosilcev urejanja prostora in tudi odločbo Direktorata za prostor o tem, da v postopku priprave 
sprememb in dopolnitev ni potrebno izvesti celovite presoje vplivov na okolje (št. 35409-
238/2007, 23. 11. 2007).  
Na podlagi prispelih smernic je bil pripravljen dopolnjen osnutek dokumenta, ki je bil od 
vključno 28. 4. do vključno 28. 5. 2008 javno razgrnjen v prostorih občine. Dne 7. 5. 2008 je 
bila pripravljena javna obravnava dopolnjenega osnutka. V času javne razgrnitve je bil 
dopolnjeni osnutek predstavljen tudi na seji občinskega sveta občine.  
Občina je v avgustu 2008 pripravila predlog sprememb in dopolnitev prostorskega plana, ki ga 
je posredovala na Ministrstvo za okolje in prostor, ta pa z vlogo za mnenja nosilcem urejanja 
prostora. 
 
V fazi izdelane predloga dokumenta je bilo potrebno kar nekaj usklajevanja z nosilci urejanja 
prostora, z zahtevami nosilcev urejanja prostora je občina vsebino predloga dokumenta 
uskladila, izjema je le Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, za področje varstva 
kmetijskih zemljišč. 
V postopku je občina preko oziroma z vednostjo Ministrstva za okolje in prostor na Ministrstvo 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano poleg osnovne vloge za izdajo pozitivnega mnenja na 
predlog sprememb in dopolnitev prostorskega plana (z dne 4. 8. 2008) poslala še tri dodatne 
vloge (november 2008, marec 2009, junij 2009), vsako od teh z dodatnimi obrazložitvami in 
utemeljitvami, občina in Ministrstvo za okolje in prostor smo s predstavniki Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano opravili tudi dva usklajevalna sestanka.  
Vsebinsko je predmet usklajevanja in dodatnih obrazložitev prostor opuščene gramoznice 
»Salonit Anhovo« v Mirnu, v veljavnem prostorskem planu je gramoznica kot območje 
sanacije po izvedeni sanaciji namenjena delno za proizvodnjo, obrtno in servisno dejavnost, 
delno pa za kmetijstvo, pri čemer delež in lokacija posamezne namenske rabe po sanaciji 
nista opredeljena. V naravi je gramoznica degradirana površina, v predlogu sprememb in 
dopolnitev prostorskega plana občine pa je območje gramoznice opredeljeno kot gospodarska 
cona, ki bo urejena z občinskim podrobnim prostorskim načrtom. 
Zadnjo vlogo na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je občina poslala dne 26. 6. 
2009 neposredno kot občina in ne preko Ministrstva za okolje in prostor kot je to predvideno v 
Zakonu o prostorskem načrtovanju. Na to vlogo odgovora nismo prejeli. 
Zato je občina vsebinsko enako vlogo 2. 10. 2009 poslala tudi na Ministrstvo za okolje in 
prostor, ki jo je naknadno posredovalo Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 
Zakonski rok za odgovor na vlogo za mnenje je 21 dni. 
Ker Ministrstvo za okolje in prostor v tem roku od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano ni prejel odgovora in ker se glede predlagane spremembe strinja z občino oziroma 
meni, da obrazložitev dovolj dobro utemeljuje predlagano spremembo, je Minister za okolje in 
prostor na podlagi določil 51. člena ZPNačrt  izdal sklep št.................................... , s katerim je 
potrdil predlog sprememb in dopolnitev prostorskega plana občine Miren – Kostanjevica. Z 
izdajo sklepa ministra je izpolnjen pogoj za sprejem dokumenta na seji Občinskega sveta. 
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Zato svetnikom predlagamo, da sprejmejo sklep o potrditvi predloga Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana občine Miren - Kostanjevica  
za obdobje  1986 – 2000 in prostorskih sestavinah srednjeročnega plana občine Miren - 
Kostanjevica za obdobje 1986 – 1990. 
 
 
 
 

Priloge: 
- grafični prikaz 4 pobud iz predloga sprememb in dopolnitev 
 
 
 
 
 
 
 

Pripravila: 
Blanka Gaber, univ.dipl.inž.arh. 

 
 


