
Gregorčičeva 20–25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 1 478 1000
F: +386 1 478 1607
E: gp.gs@gov.si
http://www.vlada.si/

Številka: 35000-4/2011/4
Datum: 29. 9. 2011

Na podlagi tretjega odstavka 51.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, 
št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10 – ZUPUDPP) je Vlada Republike Slovenije na 
152. redni seji dne 29. 9. 2011 pod točko 25 sprejela naslednji

S K L E P :

Vlada Republike Slovenije je odločila, da je Predlog Regionalnega prostorskega načrta Čistilna 
naprava ob Vrtojbici, ki sta ga Občina Šempeter-Vrtojba in Občina Miren-Kostanjevica po 
svojem pooblaščencu, Javnem podjetju Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, d. d., predložili z 
vlogo št. II-56/41-11 z dne 12. 7. 2011, usklajen z mnenji nosilcev urejanja prostora.

O b r a z l o ž i t e v

1. Zakonska podlaga za izdajo sklepa

Javno podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, d. d., je na podlagi prvega odstavka 
51.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 
108/09 in 80/10 – ZUPUDPP; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt), z dopisom št. II-56/41-11 z dne 
12. 7. 2011, Ministrstvu za okolje in prostor (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) podalo vlogo za 
pridobitev sklepa o usklajenosti Predloga Regionalnega prostorskega načrta Čistilna naprava 
ob Vrtojbici (v nadaljnjem besedilu: RPN ČN ob Vrtojbici).

Mestna občina Nova Gorica, Občina Šempeter-Vrtojba in Občina Miren-Kostanjevica so 
skladno z drugim odstavkom 62. člena ZPNačrt dne 9. 5. 2008 podpisale dogovor o pripravi 
RPN ČN ob Vrtojbici. V navedenem dogovoru so se podpisnice odločile, da sta pripravljavca 
RPN ČN ob Vrtojbici Občina Miren-Kostanjevica in Občina Šempeter-Vrtojba.

Za pripravo navedenega regionalnega prostorskega načrta pa sta pripravljavca skladno z 
navedenim dogovorom in na podlagi pooblastila z dne 19. 7. 2007 pooblastila Javno podjetje 
Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, d. d. (v nadaljnjem besedilu: pooblaščenec). 

Minister, pristojen za prostor, v skladu z drugim odstavkom 51.a člena ZPNačrt na podlagi 
mnenj državnih nosilcev urejanja prostora v 30 dneh od prejema predloga regionalnega 
prostorskega načrta s sklepom ugotovi njegovo usklajenost, kadar iz mnenj nosilcev urejanja 
prostora izhaja, da so v predlogu regionalnega prostorskega načrta njihove smernice 
upoštevane oziroma da so bili pri njegovi pripravi ustrezno upoštevani predpisi z njihovih 
delovnih področij, in če je ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, izdalo potrdilo, da so vplivi 
njegove izvedbe na okolje sprejemljivi (v primeru, da je bilo za prostorski akt potrebno izvesti 
celovito presojo vplivov na okolje).
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Če iz mnenj nosilcev urejanja prostora izhaja, da v predlogu regionalnega prostorskega načrta 
njihove smernice niso bile upoštevane oziroma da predpisi z njihovih delovnih področij niso bili 
ustrezno upoštevani, ministrstvo Vladi Republike Slovenije predlaga, da odloči o usklajenosti 
predloga regionalnega prostorskega načrta. Vlada Republike Slovenije odloči o usklajenosti s 
sklepom v roku 45 dni. 

2. Mnenja državnih nosilcev urejanja prostora

Pooblaščenec je skladno z drugim odstavkom 51. člena ZPNačrt z namenom pridobitve mnenj
I-56/26-10 dne 13. 7. 2010 na ministrstvo posredoval Predlog RPN ČN ob Vrtojbici.

Ministrstvo je preverilo, ali je digitalno gradivo navedenega prostorskega akta skupaj z 
obrazložitvijo pripravljeno na način in v obliki, ki omogoča neposredno uporabo pri pripravi 
mnenj nosilcev urejanja prostora, ter ugotovilo, da se lahko objavi na svetovnem spletu. Predlog 
RPN ČN ob Vrtojbici je bil od dne 15. 7. 2010 dostopen na spletnem strežniku ministrstva.

Pooblaščenec je po preteku roka za pridobitev mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora 
pripravil usklajen Predlog RPN ČN ob Vrtojbici, ki ga je v skladu s prvim odstavkom 51.a člena 
ZPNačrt dne 26. 4. 2011 posredoval na ministrstvo za pridobitev sklepa o usklajenosti. 
Pooblaščenec je k vlogi priložil naslednja mnenja državnih nosilcev urejanja prostora:
– Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorata za gozdarstvo, lovstvo in 

ribištvo, št. 3401-1/2009/5 z dne 23. 8. 2010; 
– Zavoda za gozdove Slovenije, OE Tolmin, št. 350-3/2010 z dne 10. 8. 2010; 
– Ministrstva za okolje in prostor, Agencije Republike Slovenije za okolje, Urada za 

upravljanje z vodami, št. 35001-366/2011-2 z dne 28. 6. 2011;
– Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, Območne enote Nova Gorica, št. 5-III-

487/3-O-2010/KBACG in št. 5-II-79/6-O-2010/KBACG z dne 23. 8. 2010;
– Ministrstva za kulturo, št. 3502-1/2009/26 z dne 15. 9. 2010;
– Ministrstva za promet, Direkcije Republike Slovenije za ceste, Sektorja za upravljanje 

cest, št. 37167-95/2009/5 z dne 23. 7. 2010; 
– Ministrstva za obrambo, Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Izpostave

Nova Gorica, št. 350-42/2009-4 z dne 13. 8. 2010.

3. Ugotavljanje usklajenosti RPN ČN ob Vrtojbici z mnenji državnih nosilcev urejanja prostora

Tretji in četrti odstavek 51. člena ZPNačrt določata, da če nosilci urejanja prostora v roku 30 dni 
ne dajo mnenj k predlogu regionalnega prostorskega načrta, pripravljavec nadaljuje s pripravo 
regionalnega prostorskega načrta.

Prvi odstavek 51.a člena ZPNačrt določa, da pošlje pripravljavec prostorskega akta ministrstvu 
v postopek ugotavljanja usklajenosti predlog regionalnega prostorskega načrta, ki je pripravljen 
na podlagi mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora.

Ker pooblaščenec nekaterih mnenj v zakonsko določenem roku ni uspel pridobiti, je ministrstvo 
tiste državne nosilce urejanja prostora, ki niso podali mnenja k Predlogu RPN ČN ob Vrtojbici, 
pisno pozvalo, naj dopolnjeno gradivo RPN ČN ob Vrtojbici pregledajo in preverijo, ali so bile 
njihove smernice ustrezno upoštevane. Z dopisom št. 35015-4/2008 z dne 5. 5. 2011 sta bila
pozvana naslednja državna nosilca urejanja prostora:
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo;
– Zavod za ribištvo Slovenije.
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Rok za posredovanje svojih ugotovitev ministrstvu je bil osem dni od prejema obvestila.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Zavod za ribištvo Slovenije se v navedenem 
roku nista odzvala, vendar pa je nato Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano svoje 
mnenje podalo z dopisom št. 350-32/2011 dne 24. 8. 2011, v katerem je ugotovilo, da je 
predlagan poseg sprejemljiv ob upoštevanju zadnjih podatkov dejanske rabe in predvidenega 
omilitvenega ukrepa. Vse omejitve oziroma ukrepi zahtevani v pridobljenih smernicah 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so upoštevani v Predlogu RPN ČN ob 
Vrtojbici.

4. Celovita presoja vplivov na okolje

V skladu z 51. členom ZPNačrt v zvezi s 46. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 
39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 –
ZFO-1A, 70/08 in 108/09) je ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, na podlagi mnenj nosilcev 
urejanja prostora izdalo odločbo št. 35409-86/2009/32 z dne 11. 4. 2011, s katero je potrdilo 
sprejemljivost Predloga RPN ČN ob Vrtojbici, ob upoštevanju omilitvenih ukrepov iz okoljskega 
poročila. Navedena odločba se šteje kot obvezno predhodno soglasje k sklepu o usklajenosti 
Predloga RPN ČN ob Vrtojbici.

5. Zaključek

Pooblaščenec je na podlagi prvega odstavka 51.a člena ZPNačrt dne 12. 7. 2011 posredoval
ministrstvu Predlog RPN ČN ob Vrtojbici skupaj z vlogo za pridobitev sklepa o usklajenosti.

Ker ministrstvo skladno z drugim odstavkom 51.a člena ZPNačrt v predpisanem 30-dnevnem 
roku ni moglo ugotoviti usklajenosti Predloga RPN ČN ob Vrtojbici, je skladno s tretjim 
odstavkom istega člena Vladi Republike Slovenije predlagalo, da odloči o njegovi usklajenosti. 
Glede na to, da iz vseh pridobljenih mnenj nosilcev urejanja prostora izhaja, da je pripravljavec 
pri pripravi Predloga RPN ČN ob Vrtojbici upošteval njihove smernice oziroma predpise iz 
njihove pristojnosti, je Vlada Republike Slovenije ugotovila, da je Predlog RPN ČN ob Vrtojbici 
usklajen z mnenji nosilcev urejanja prostora.

Mag. Helena KAMNAR
GENERALNA SEKRETARKA

PREJMEJO:

– Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, d. d., Cesta 25. junija 1b, 5000 Nova Gorica
– Občina Miren-Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren
– Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici
– Zavod za ribištvo Slovenije, Spodnje Gameljne 61a, 1211 Ljubljana
– Ministrstvo za okolje in prostor
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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V VEDNOST: 

– Ministrstvo za finance
– Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo
– Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje
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