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PREDLOG

Na podlagi 53.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 s
spremembami) in 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (UPB Uradni list RS, št. 2/2016)
je Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na seji 3. 3. 2016 sprejel naslednji

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ŠT. 3a
OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA

1. člen
V Prilogi 2 - dopustni nezahtevnih in enostavni objekti se v tabeli 18 POMOŽNI KMETIJSKOGOZDARSKI OBJEKT v stolpcu SSe doda znak »+«.

2. člen
Ta odlok prične veljati dan po objavi v Uradnem listu RS.
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OBRAZLOŽITEV
1. PRAVNE PODLAGE
53 a člen Zakona o prostorskem načrtovanju.
2. RAZLOGI IN CILJI TER OCENA STANJA:
Občinski svet je na seji 21. oktobra 2015 sprejel predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah št. 3 Občinskega prostorskega načrta Občine Miren-Kostanjevica (OPN).
Po objavi odloka v Uradnem listu RS smo na občinski upravi opazili, da je pri pripravi Priloge
2 Odloka o OPN prišlo do očitne napake.
Priloga 2 prikazuje možnosti gradnje nezahtevnih in enostavnih objektov na posameznih
namenskih rabah in pod določenimi pogoji, ki so zapisani v obliki oštevilčenih opomb pod
tabelo.
V dopolnjenem osnutku odloka sprememb in dopolnitev št. 3 OPN – dopolnjeni osnutek je bil
javno razgrnjen – smo v tabeli 18 POMOŽNI KMETIJSKO-GOZDARSKI OBJEKT v stolpcu SSe
dodali znak »+«. To pomeni, da je v dopolnjenem osnutku bila omogočena gradnja pomožnih
kmetijsko-gospodarskih objektov na namenski rabi SSe – površine za stanovanjsko gradnjo,
prostostoječa gradnja stanovanjskih hiš.
V predlogu odloka sprememb in dopolnitev št. 3 OPN je bila vsebina v opisanem segmentu
prevzeta v čistopisu odloka ne pa tudi v amandmajski obliki odloka. Zato je v objavljenem odloku
pomotoma izpadel znak »+« iz stolpca SSe tabele 18 priloge 2 odloka OPN.
Popravo očitnih napak po t.i. hitrem postopku sprememb in dopolnitev OPN omogoča 53. a člen
Zakona o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju Zakon).
Popravek je skladen z drugo alineo 1.odstavka 53.a člena, saj gre za očitno napako, kar izhaja
iz spisa postopka. Javno razgrnjeni dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev št. 3 OPN je
namreč omogočal gradnjo pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov na namenski rabi SSe, kar
je razvidno iz javno objavljenega gradiva na spletni strani občine kakor tudi iz arhivskega
analognega gradiva.
Zakon določa, da se v kratkem postopku OPN spremeni in dopolni na način kot je v občini
predpisan za sprejem drugih občinskih odlokov s tem, da mora biti predlog sprememb in
dopolnitev skupaj z obrazložitvijo pred sprejemom na občinskem svetu javno objavljen na
oglasni deski in v svetovnem spletu najmanj 15 dni in v tem času javnosti omogočeno tudi
podajanje pripomb na objavljeno gradivo.
Predlog sprememb in dopolnitev z obrazložitvijo je bil od vključno 25. 1. 2016 do vključno 8. 2.
2016 dostopen na spletni strani Občine Miren-Kostanjevica z uporabo povezave
http://www.miren-kostanjevica.si/za-obcane-in-obcanke/razpisi-povabila-in-javne-razgrnitve/, v
istem obdobju je bil objavljen tudi na vseh krajevnih tablah. V času javne objave občina ni
prejela nobene pripombe oziroma predloga na objavljeno gradivo.
3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC:
Finančna obremenitev za občino bo objava v Uradnem listu.
4. DRUGO: /
Pripravila:
Blanka Šuler, univ.dipl.inž.arh.
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