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OBČINSKI SVET
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ZADEVA:

Predlog za sprejem na 26. seji Občinskega sveta
Občine Miren Kostanjevica

PRIPRAVIL/A:

Locus d.o.o., občinska uprava

NASLOV:

predlog Odloka o Občinskem prostorskem načrta
Občine Miren-Kostanjevica

POROČEVALEC/KA:

Leon Kobetč, univ.dipl.gradb. (Locus d.o.o.)
Metka Jug, univ.dipl.inž.kraj.arh. (Locus d.o.o.)
Blanka Šuler, univ.dipl.inž.arh. (zunanja sodelavka občine)

DELOVNO TELO:

Odbor za okolje in prostor

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet sprejme Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Miren–
Kostanjevica.
Župan
Zlatko Martin Marušič

PREDLOG
Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) in 110. člena
Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 43/2008) je
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na seji 4. 9. 2013 sprejel naslednji

SKLEP

1. člen
Občinski svet sprejme Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Miren-Kostanjevica.
2. člen
Ta sklep velja takoj.

Številka: 350-0-0022/2007-156
Datum: 4. 9. 2013

Župan
Zlatko Martin Marušič

OBRAZLOŽITEV:
Na podlagi v letu 2003 uveljavljenega Zakona o urejanju prostora in v letu 2007 sprejetega
Zakona o prostorskem načrtovanju, ki je v pretežnem delu spremenil prvi zakon, je Občina
Miren-Kostanjevica konec v letu 2007 sprejela sklep o pričetku priprave Občinskega
prostorskega načrta (OPN). Pred tem je na naslove gospodinjstev, gospodarskih družb,
krajevnih skupnosti, društev ter ostalih interesnih združenj poslala informacijo o pripravi
dokumenta z namenom zbiranja pobud.
Oba citirana zakona predpisujeta, da mora občina izdelati povsem nov temeljni prostorski
akt, OPN, s katerim se določijo cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtujejo
prostorske ureditve lokalnega pomena ter določijo pogoji umeščanja objektov v prostor.
Občina Miren-Kostanjevica je v letu 2008 po predhodno izvedenih delavnicah in izdelanih
strokovnih podlagah pripravila osnutek OPN, ki je bil predstavljen na seji Občinskega sveta,
ter ga v marcu 2009 posredovala Ministrstvu za okolje in prostor z namenom pridobitve
smernic. Občini je bila izdana tudi odločba o obvezi izdelave celovite presoje vplivov na
okolje (CPVO).
Občina je na podlagi prejetih smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora osnutek dopolnila
ter izdelala okoljsko poročilo.
Dopolnjeni osnutek OPN Miren-Kostanjevica je občina skupaj z okoljskim poročilom javno
razgrnila od 24. 6. do 15. 10. 2010, opravljena je bila javna obravnava dokumenta.
Stališča do pripomb, pridobljenih na javni razgrnitvi in javni obravnavi, je občinski svet potrdil
s sklepom na svoji seji dne 6. 4. 2011. Na podlagi sprejetih stališč do pripomb je bil akt
ustrezno dopolnjen.
Predlog OPN je občina v juliju 2011 posredovala nosilcem urejanja prostora z namenom
pridobitve mnenj in tudi opredelitev do sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje.
V postopku pridobivanja mnenj je bilo potrebno opraviti precej usklajevanj.
Občina je do konca junija 2013 prejela pozitivna mnenja vseh nosilcev urejanja prostora
razen mnenja Ministrstva za zdravje, katerega smernice in pripombe je občina smiselno
upoštevala.
Na podlagi pridobljenih pozitivnih mnenj in obrazložitve upoštevanja smernih in pripomb
nosilcev urejanja prostora je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje dne 15. 7. 2013 občini izdalo
odločbo o sprejemljivosti vplivov plana na okolje.
Občinski svet predlog OPN, ki ima pridobljeno odločbo o sprejemljivosti vplivov plan na
okolje in je usklajen z mnenji nosilcev urejanja prostora, sprejme s sklepom o sprejemu
Odloka o OPN.
Skladno z zakonsko določenim postopkom priprave in sprejema OPN in 110. členom
Poslovnika Občine Miren-Kostanjevica morebitno sprejemanje amandmajev, ki spreminjajo
določeno prostorsko ureditev, pomeni vračanje dokumenta v fazo ponovne javne razgrnitve.
Skrčena vsebina predloga OPN, obrazložitve dokumenta z bilancami površin ter povzetek za
javnost so podani v gradivu za sejo občinskega sveta.

Pripravila:
Blanka Šuler,
zunanja sodelavka občine
ŽUPAN
Zlatko-Martin Marušič

