
OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA 
Občinski svet          PREDLOG                                                                      
 
 
Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Ur. l. RS, št. 112/07) in v skladu s 50. 
členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. 33/07, 70/08), je občinski svet Občine Miren-
Kostanjevica na 4. redni seji, dne 16. 03. 2011 sprejel 
 
 

SKLEP 
 

I. 
Potrdijo se stališča do pripomb, podanih na javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka 
občinskega prostorskega načrta Občine Miren-Kostanjevica.  
 

II. 
Potrdi se predlog dopolnitve OPN glede možnosti gradnje sončnih elektrarn na strehah 
objektov. 
 

III. 
Trasa obvoznice Miren ostane vrisana v izvedbenem delu OPN, v tekstualnem delu OPN pa 
se zapiše zahtevo, da je potrebno preveriti primernost trase oziroma predlagati takšno 
spremembo le-te, da bi se izognila zaselku Vrtoče. 
 

 
O b r a z l o ž i t e v 

 
Odbor za okolje in prostor občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica je na svoji 1. redni seji, 
dne 28. 02. 2011, obravnaval stališča do pripomb in predlogov, podanih na javni razgrnitvi 
dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta Občine Miren-Kostanjevica, 24. 06. 2010 – 
15. 10. 2010. Stališča sta predstavili Metka Jug (predstavnica družbe LOCUS d.o.o., zadolžene za 
izdelavo OPN) in Blanka Gaber (svetovalka za okolje in prostor). Predstavitev je vsebinsko 
obsegala naslednja poglavja: 

− Uvodne obrazložitve in analiza pripomb, 
− Splošne obrazložitve stališč do pripomb (omrežje naselij, urbanistični načrt, območja 

naselij, razpršena poselitev, razpršena gradnja, izvzemi iz stavbnih zemljišč, namenska 
raba zemljišč, nove pobude občanov), 

− Obrazložitev skupnih stališč do pripomb (obvoznica Miren) 

− Obrazložitev posameznih stališč do pripomb (pripombe občanov na opredelitev namenske 
rabe prostora, pripombe odbora za okolje in prostor ter odbora za kmetijska vprašanja in 
razvoj podeželja) 

Na podlagi predstavljenih stališč in opravljene razprave je odbor za okolje in prostor na svoji 1. 
redni seji, dne 28. 02. 2011, sprejel sklep, da se občinskemu svetu predlaga potrditev 
predstavljenih stališč, potrditev predloga dopolnitve OPN glede možnosti gradnje sončnih elektrarn 
na strehah objektov ter ohranitev obvoznice Miren v prostorskem aktu. 
 
Glede na navedeno predlagamo, da občinski svet sprejme sklep, kot je navedeno v izreku. 
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