
 

 

OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA 
 
Številka: 350-0037/2014 
Datum: 16.7.2015 
 

Občinskemu svetu Občine Miren-Kostanjevica 

  

Naslov zadeve za obravnavo in sprejem 

Predlog stališča do pripomb na javno razgrnjeni dopolnjeni osnutek sprememb in 

dopolnitev št. 3 Občinskega prostorskega načrta Občine Miren-Kostanjevica 

 

Gradivo za obravnavo na seji 10. redna seja 

Točka dnevnega reda 5. 

Predlagatelj Mauricij Humar, župan 

Pripravljavec gradiva Družba LOCUS d.o.o., občinska uprava 

Poročevalec/ka 
Maja Šinigoj, univ.dipl.inž.arh. (Locus d.o.o.), Blanka 
Šuler, univ.dipl.inž.arh. (zunanja sodelavka občine) 

Pristojno delovno telo Odbor za okolje, prostor in kmetijstvo 

 

 

         Župan 
             Mauricij Humar  
 
 
Priloge: 

- predlog stališča do pripomb. 
 



 

 

OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA 
 

OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA       
Občinski svet         PREDLOG 

 

 
Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski 
svet Občine Miren-Kostanjevica na seji 16. 7. 2016 sprejel naslednji 

 

S K L E P 

 

1. člen 
 

Občinski svet sprejme predlog stališča do pripomb na javno razgrnjeni dopolnjeni osnutek 

sprememb in dopolnitev št. 3 Občinskega prostorskega načrta Občine Miren-Kostanjevica. 

 

 

2. člen 
 

Ta sklep velja takoj. 

 

Številka: 350-0037/2014 
Datum: 16. 7. 2015       Župan   
            Mauricij Humar 

 

 



 

OBRAZLOŽITEV: 

 

 

Občina Miren-Kostanjevica vodi postopek priprave in sprejema sprememb in dopolnitev št. 3 

Občinskega prostorskega načrta Občine Miren-Kostanjevica– v nadaljevanju OPN. Postopek 

je predpisan z določili Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 

108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – ZUPUDPP – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12 in 109/2012 

in 35/13-skl. US:U-I-43/13-8). Sodelovanje z javnostmi je zagotovljeno z javno razgrnitvijo, 

javno obravnavo in možnostjo podajanja pripomb na javno razgrnjeni dopolnjeni osnutek 

dokumenta. 

Dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev št. 3 OPN je bil javno razgrnjen v aprilu in marcu 
2015, javna obravnava je potekala v sredo, 15. aprila 2015. Na javni obravnavi na razgrnjeni 
dokument ni bilo pripomb, občina pa je prejela 5 pisnih pripomb v času javne razgrnitve. 
 
Zakon občni nalaga, da pripravi predlog občinskega podrobnega prostorskega načrta na 
podlagi sprejetega stališča do pripomb in predlogov javnosti. 
 
Izdelovalec sprememb in dopolnitev OPN in občinska uprava sta pripravila predlog stališča 
do pripomb, ki je posredovan Občinskemu svetu v sprejem. 
 
Na podlagi potrjenega stališča do pripomb bo pripravljen predlog dokumenta za potrebe 
pridobivanja mnenja Ministrstva za okolje in prostor. 
 

                                                     

Pripravila: 
 
Blanka Šuler, 
zunanja sodelavka občine                                                     
 
                                                                                                                ŽUPAN    
                                                                                                       Mauricij Humar  
 

Priloga: 

- predlog stališča do pripomb 
 


