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PREDLOG SKLEPA:  
 
Občinski svet potrdi predlog stališč do pobud drugih oseb za spremembo namenske rabe 
v sklopu sprememb in dopolnitev št. 4 Občinskega prostorskega načrta Občine Miren-
Kostanjevica. 
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    PREDLOG 
 
 
Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski 
svet Občine Miren-Kostanjevica na seji 7. 7. 2016 sprejel naslednji 
 
 
 
 
 
 

S K L E P 

 
 
 

1. člen 
Občinski svet potrdi predlog stališč do pobud drugih oseb za spremembo namenske rabe v 
sklopu sprememb in dopolnitev št. 4 Občinskega prostorskega načrta Občine Miren-
Kostanjevica. 
 
 

2. člen 
 

Ta sklep velja takoj. 
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OBRAZLOŽITEV: 
 
Pred pričetkom postopka sprememb in dopolnitev št. 4 Občinskega prostorskega načrta 
občine Miren-Kostanjevica, v katerem bo občina obravnavala vse vsebine prostorskega akta, 
je potrebno zavzeti stališča do tistih izraženih razvojnih potreb občanov, ki se nanašajo na 
spremembo namenske rabe prostora. 
 
Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-
1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-
A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) v 47. členu določa ravnanje občine z 
izraženimi razvojnimi potrebami drugih oseb (občanov).  
Zakon določa, da morajo biti izražene razvojne potrebe občanov, podane v obliki pobude po 
spremembi namenske rabe zemljišč, ustrezno utemeljene. Občina jih pri 
pripravi osnutka občinskega prostorskega načrta lahko upošteva le, če izpolnjujejo pogoje 
glede skladnosti s cilji prostorskega razvoja občine, upoštevanja varstvenih in 
varovalnih omejitev v prostoru, ustreznosti z vidika urbanističnih meril in 
možnosti opremljanja zemljišč za gradnjo.  
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja občina najmanj enkrat na dve leti, vlagateljem pobud pa izda 
pisno opredelitev glede njihove pobude.  
 
Občina Miren-Kostanjevica je želela predlog stališča do pobud dodatno obrazložiti tistim 
pobudnikom, katerih pobude niso bile odobrene, zato jih je dne 20. 5. 2016 povabila na 
razgovor. Na podlagi razgovorov so bila spremenjena oziroma preoblikovana tri stališča. 
 
V priloženem gradivu je obravnavanih 83 pobud za spremembo namenske rabe prostora. Od 
obravnavanih pobud zahtevane pogoje izpolnjuje 53 pobud. 12 pobud delno izpolnjuje 
pogoje. Te pobude se v celoti oziroma delno uvrsti v postopek sprememb in dopolnitev OPN. 
18 pobud ne izpolnjuje zahtevanih pogojev, zato se jih v nadaljnji postopek ne uvrsti.  
                                                     
Pripravila: 
 
Blanka Šuler, 
zunanja sodelavka občine                                                     
 
                                                                                                                ŽUPAN    
 
                                                                                                       Mauricij Humar  
 
Priloga: 

- predlog stališč do pobud 
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