Župan
Številka: 350-0-0022/2007-156
Datum: 26. 11. 2013

OBČINSKI SVET
TOČKA 5.

ZADEVA:

Predlog za sprejem na 29. seji Občinskega sveta
Občine Miren Kostanjevica

PRIPRAVIL/A:

Občinska uprava občine Miren-Kostanjevica

NASLOV:

Predlog sklepa o spremembah in dopolnitvah Odloka o
Občinskem prostorskem načrta Občine Miren-Kostanjevica
(kratek postopek)

POROČEVALEC/KA:

DELOVNO TELO:

Blanka Šuler, univ.dipl.inž.arh. (zunanja sodelavka občine)

Odbor za okolje in prostor

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega
načrta 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 sprememba in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem
načrtu Občine Miren-Kostanjevica.
2. člen
Ta sklep velja takoj.

Številka: 350-0-0022/2007-156
Datum: 27.1. 2013

Župan
Zlatko Martin Marušič

OBRAZLOŽITEV:
Občinski svet je v začetku septembra 2013 sprejel Odlok o OPN.
Po pričetku veljavnosti odloka oziroma po pričetku njegove uporabe smo na občinski upravi
opazili, da je pri pripravi Priloge 2 Odloka o OPN prišlo do očitne napake.
Priloga 2 prikazuje možnosti gradnje nezahtevnih in enostavnih objektov na posameznih
namenskih rabah in pod določenimi pogoji, ki so zapisani v obliki oštevilčenih opomb pod
tabelo.
Pri gradnji pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektih in pri gradnjo objektov za rejo živali na
kmetijskih zemljiščih je med drugim v opombah št. 11, 12, 24 in 40 zapisan stavek »Gradnja
objekta možna, kadar je investitor vpisan v register kmetijskih gospodarstev (KMG-MID).«
Tak tekst je bil predlagan s strani občine Miren-Kostanjevica, v fazi usklajevanja predloga OPN
z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje pa je ministrstvo zahtevalo, da se ga črta. Zaradi napake
to ni bilo narejeno.
Popravo očitnih napak po t.i. hitrem postopku sprememb in dopolnitev OPN omogoča 53. a člen
Zakona o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju Zakon).
Ocenjujemo, da je popravek skladen s zadnjo alineo 1.odstavka 53.a člena, saj gre za popravek
ki upošteva mnenje Ministrstva za kmetijstvo in okolje, da pogoj vpisa v register kmetijskih
gospodarstev ni skladen z zakonodajo.
Zakon določa, da se v kratkem postopku OPN spremeni in dopolni na način kot je v občini
predpisan za sprejem drugih občinskih odlokov s tem, da mora biti predlog sprememb in
dopolnitev skupaj z obrazložitvijo pred sprejemom na občinskem svetu javno objavljen na
oglasni deski in v svetovnem spletu najmanj 15 dni in v tem času javnosti omogočeno tudi
podajanje pripomb na objavljeno gradivo.
Predlog sprememb in dopolnitev z obrazložitvijo in opisom možnosti dajanja pripomb je bil
objavljen na svetovnem spletu 4.12.2013.

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

