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PREDLOG SKLEPA:  
 
Občinski svet sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 3 Občinskega 
prostorskega načrta Občine Miren–Kostanjevica.  
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             Mauricij Humar 
 
 
 



    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 21. 10. 2015 sprejel naslednji 
 
 
 
 
 
 

S K L E P 

 
 
 

1. člen 
 

Občinski svet sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 3 Odloka o Občinskem 
prostorskem načrtu Občine Miren-Kostanjevica.  
 
 

2. člen 
 

Ta sklep velja takoj. 
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OBRAZLOŽITEV: 
 
Skozi uporabo v letu 2013 sprejetja in v letu 2014 dopolnjenega Občinskega prostorskega 
načrta Občine Miren-Kostanjevica (OPN) so izkazujejo potrebe po spremembah in 
dopolnitvah izvedbenih določil dokumenta, na občino pa so prispele tudi pobude za 
spreminjanje namenske rabe posameznih parcel.  
Občina se je odločila, da bo akt spreminjala fazno. V vsebino sprememb in dopolnitev št. 3 
OPN je vključila zgolj spremembe tekstualnega dela, ki ne spreminjajo pogojev iz smernic 
nosilcev urejanja prostora, ter spremembe podrobnejše namenske rabe.  
Namen sprememb in dopolnitev je podrobna proučitev možnosti za poenostavitev izvedbenih 
pogojev ob upoštevanju obstoječih kvalitet grajenega prostora, izvedba nekaterih sprememb 
podrobnejše namenske rabe ter izvedba popravkov redakcijske narave v odloku in 
kartografski dokumentaciji. 
Omejena vsebina pomeni krajši postopek sprejemanja, saj razen Ministrstva za okolje in 
prostor, Direktorata za prostor, ki akt preverja za področje poselitve, v postopek nosilci 
urejanja niso vključeni. 
 
Opis postopka priprave in sprejema: 

- sklep o pričetku postopka: konec januarja 2015 
- osnutek dokumenta: marec 2015 
- pridobitev prvega mnenja Ministrstva za okolje in prostor, pridobitev odločbe o 

nepotrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje: april 2015 
- javna razgrnitev dopolnjenega osnutka dokumenta: od 8. aprila.  do 14. maja. 2015 
- sprejem stališča do pripomb na seji občinskega sveta: 16. julij  2015 
- pridobitev drugega mnenja Ministrstva za okolje in prostor: september 2015 
- predlog dokumenta v obravnavi in sprejemu na seji Občinskega sveta: 21. oktober 

2015 
 
Vsebina sprememb in dopolnitev: 

Gre tako za redakcijske popravke teksta kot tudi vsebinske dopolnitve in spremembe 
tekstualnega dela v skladu z razvojem v prostoru občine. V spremembe in dopolnitve je 
vključen tudi grafični del akta, vendar le spremembe vrste podrobnejše namenske rabe in 
načinov urejanja. Novih stavbnih zemljišč se ne vzpostavlja, prav tako se s spremembami ne 
posega na kmetijski in gozdni prostor. Tudi strateški del akta in vsebine gospodarske javne 
infrastrukture niso predmet spremembe.  
 
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na prostorske izvedbene pogoje (v nadaljevanju PIP) 
in sicer v največji meri na PIP po namenskih rabah, PIP glede odmikov ter manjše dopolnitve 
drugih členov. Dopolnjujeta se tudi obe prilogi (tabela dopustnih pomožnih objektov in tabela 
PPIP).  Namen sprememb in dopolnitev je podrobna proučitev možnosti za poenostavitev 
izvedbenih pogojev ob upoštevanju obstoječih kvalitet grajenega prostora, izvedba nekaterih 
sprememb podrobnejše namenske rabe zaradi uskladitve z dejanskim stanjem, prilagoditev 
načinov urejanja zaradi izvedenih posegov ter izvedba popravkov redakcijske narave v 
odloku in kartografski dokumentaciji. 
Natančnejši opis in navedba posameznih sprememb: glej gradivo na zgoščenki! 
                                                     
Pripravila: 
 
Blanka Šuler, 
zunanja sodelavka občine                                                     
                                                                                                                ŽUPAN    
 
                                                                                                          Mauricij Humar  
Priloga: 

- gradivo na zgoščenki (Locus d.o.o.) 


