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OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA       
Občinski svet         PREDLOG 

 

 
Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 
2/16 – UPB, 62/16) je Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na 5. redni seji dne 15. 5. 2019 
sprejel naslednji 

 

       S K L E P 

 

1. člen 
 

Občinski svet se seznani z javno razgrnjenim dopolnjenim osnutkom Sprememb in dopolnitev št. 

4 Občinskega prostorskega načrta Občine Miren-Kostanjevica. 

 

 

2. člen 
 

Ta sklep velja takoj. 

 

Številka: 350-38/2014 
Datum: 15. 5. 2019       Župan   
            Mauricij Humar 

 

 



 

 

OBRAZLOŽITEV: 

 

Občina Miren-Kostanjevica vodi postopek priprave in sprejema sprememb in dopolnitev št. 4 

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 – ZUPUDPP-

A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2). Sodelovanje z javnostjo je 

zagotovljeno z javno razgrnitvijo, javno obravnavo in možnostjo podajanja pripomb in 

predlogov na javno razgrnjeni dopolnjeni osnutek dokumenta. 

Dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev št. 4 OPN je javno razgrnjen od 24. 4. 2019 do 
vključno 24. 5. 2019, javna obravnava bo 16. 5. 2019. Javna razgrnitev je v v prostorih Občine 
Miren – Kostanjevica, gradivo je na vpogled na spletni strani https://www.miren-

kostanjevica.si/za-obcane-in-obcanke/razpisi-povabila-in-javne-razgrnitve/. 
 
Po zaključeni javni razgrnitvi se bo pripravilo stališče do pripomb in predlogov podanih v 
času javne razgrnitve. Stališče zavzame Občina in ga javno objavi. 
 
Zakon občni nalaga, da pripravi predlog občinskega prostorskega načrta na podlagi 
zavzetega stališča do pripomb in predlogov javnosti. 
 
Na predlog občinskega prostorskega načrta  se bo pridobilo mnenja državnih nosilcev 
urejanja prostora (ministrstev). 
 
Namen te seznanitve je, da se lahko občinski svetniki podrobneje seznanijo z vsebinami 
sprememb in dopolnitev OPN v tej fazi priprave dokumenta. Na razgrnjene vsebine lahko 
podajo pripombe, ki se nanašajo na spremenjene vsebine, nove pobude  v tej fazi postopka 
niso sprejemljive. Občinski svet je organ, ki sprejme spremembe in dopolnitve OPN potem, 
ko so pridobljena še zadnja mnenja državnih nosilcev urejanja prostora. V fazi sprejema, 
dokumenta ni mogoče več spreminjati. 
 

                                                     

Pripravil: 
 
Viljem Fabčič 
                                                   
 
                                                                                                              ŽUPAN    
                                                                                                       Mauricij Humar  
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