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    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 31. redni seji 17. 6. 2014 sprejel naslednji 
 
 
 
 
 
 

S K L E P 

 
 
 

1. člen 
 

Občinski svet sprejme Odlok sprememba in dopolnitvah št. 2 Odloka o Občinskem prostorskem 
načrtu Občine Miren-Kostanjevica.  
 
 

2. člen 
 

Ta sklep velja takoj. 
 
 
 
 
 
Številka:  350-2/2014 
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        Zlatko Martin Marušič 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 



OBRAZLOŢITEV: 
 
 

Občinski svet je v začetku septembra 2013 sprejel Odlok o OPN, v začetku leta 2014 pa prvo 
spremembo in dopolnitev OPN, ki je bila pravzaprav samo odprava očitne napake. 
 
Ob uporabi Odloka o OPN na občini sproti beleţimo tako nove vloge za spremembo OPN kot 
tudi skozi uporabo dokumenta ugotovljene »šibke točke« dokumenta, ki povzročajo zaplete 
pri izdaji gradbenih dovoljenj. 
 
Neposredni povod za pričetek postopka sprememb in dopolnitev št. 2 OPN je omogočanje 
občinske investicije, ki je s prestrogimi določili oblikovanja objektov (etaţnosti) sedaj 
onemogočena.  
Naš namen je bil poleg navedenega popraviti tudi druge pogoje za posege v prostor. Zaradi 
časovne stiske pa je bil nabor v spremembe in dopolnitve št. 2 vključenih pobud in ugotovitev 
vsebinsko omejen. Tako spremembe in dopolnitve št. 2 ne bodo spreminjale namenske 
rabe površin oziroma grafičnega dela OPN. Spremembe in dopolnitve ne bodo 
spreminjale pogojev, ki izhajajo iz smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora, 
pridobljenih v postopku sprejemanja OPN. Vplivale bodo na izvedbene pogoje na območjih 
posameznih namenskih rab oziroma na območju celotne občine.  
Ţe v sklepu o pričetku postopka je bila določena izvedba skrajšanega postopka sprememb in 
dopolnitev OPN v skladu z določili 53. člen Zakona o prostorskem načrtovanju. 
 
Vsebina sprememb in dopolnitev: 
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na prostorske izvedbene pogoje (v nadaljevanju PIP), 
in sicer v največji meri na PIP po namenskih rabah. Gre za dopolnitve glede etaţnosti 
objektov, faktorjev zazidave, nejasna oblikovna določila, določila za določanje fukncionalne 
parcele objekta in podobno. 
Ukinja se priloga 1 (vrste dovoljenih zahtevnih in manj zahtevnih objektov po namenskih 
rabah) ter se v celoti vključi v tekst odloka (v PIP po namenskih rabah), saj je tako 
prikladneje za uporabo. Dovoljene vrste objektov se delno tudi dopolnijo. Ne navaja se več 
posameznih evidenčnih številk iz uredbe o enotni klasifikaciji vrst objektov, saj so te 
omogočale dodatne zaplete pri uporabi odloka. 
V celoti se uskladi splošni člen o gradnji, postavitvi in oblikovanju nezahtevnih in enostavnih 
objektov ter posledično posamezna določila v prilogi 2.  Prilogo 2 se dopolni tudi z vrsto 
objektov – prefabrikati oz proizvodi, v tabeli se črta omejitev za gradnjo pomoţnih kmetijskih 
objektov na območjih agrarnih operacij. 
V prilogi 3 se uskladi napačno navedeni vrsti NRP ter dopolni določili za EUP MI-27 IP glede 
parkirnih mest ter  MI-37 SSe in MI-15Sse glede dovoljenih vrst gradenj. V prvem primeru 
gre za dovoljevanje prizidave obstoječega gospodarskega objekta, ki ne povzroča novih 
prometnih obremenitev, v primeru  MI-37 SSe  gre za gradnjo gospodarskega objekta znotraj 
obstoječe parcele za potrebe obstoječe dejavnosti, v primeru MI-15SSe se črta moţnost 
gradnje ceste pred sprejetjem OPPN. 
Dopolnitve tekstualnega izvedbenega dela se nanašajo še na dopolnitve dejavnosti, 
uskladitve odmikov linijske GJI, pogoje za oblikovanje in velikost objektov, pogoje za parkirne 
površine, zagotavljanje ustreznega osončenja in druge manjše korekcije.  
 
Edina dopolnitev strateškega dela se nanaša na dikcijo o moţnosti razvoja turizma v naselju 
Bilje, ki jo je s sklepom kot usmeritev za dopolnitev OPN sprejel občinski svet na dan 
sprejema OPN. 
 
 
 
 
 



Potek postopka: 
 
V marcu 2014 je bil izdelan osnutek sprememb in dopolnitev št. 2 OPN. Dopolnjeni osnutek 
dokumenta je bil javno razgrnjen od 27. 3. 2014 do 10. 4. 2014, v času razgrnitve je bila 
speljana javna obravnava. 
V aprilu je bil izdelan predlog sprememb in dopolnitev št. 2 OPN, ki je dopolnjeni osnutek 
spremenil in dopolnil skladno s potrjenimi stališči do pripomb v času javne razgrnitve, 
potrjena stališča do pripomb so v prilogi obrazloţitve. 
 
Na osnutek sprememb in dopolnitev št. 2 OPN je bilo pridobljeno prvo mnenje le od 
Ministrstva za infrastrukturo in prostor za področje poselitve ter odločba Ministrstva za 
kmetijstvo in okolje o tem, da v postopku ni potrebno izvesti celovite presoje vplivov na 
okolje.  
Pozitivno drugo mnenje Ministrstva za infrastrukturo in prostor smo prejeli tudi na predlog 
sprememb in dopolnitev št. 2 OPN. 
 

Usklajen predlog je predmet obravnave in sprejema na seji Občinskega sveta. 
                                                     
Pripravila: 
 
Blanka Šuler, 
zunanja sodelavka občine                                                     
 
                                                                                                                ŢUPAN    
                                                                                                      Zlatko-Martin Marušič  
 
 
Priloga: 

- potrjena stališča do pripomb 


