OBRAZLOŽITEV POTEKA PRIPRAVE OB INSKEGA PROSTORSKEGA
NA RTA OB INE MIREN – KOSTANJEVICA
Na seji ob inskega sveta Ob ine Miren – Kostanjevica je bil v januarju letos predstavljeno
delovno gradivo za osnutek Ob inskega prostorskega na rta ob ine (v nadaljevanju OPN).
Glede na to, da postopek izdelave in sprejema OPN oziroma novih prostorskih aktov ob ine
zahteva kar nekaj asa bi želeli nanizati in obrazložiti korake v postopku, ki so bili opravljeni
od citirane seje ob inskega sveta.
V marcu letos (10. 3. 2009) je bila s strani Ob ine Miren – Kostanjevica na Ministrstvo za
okolje in prostor dostavljen osnutek OPN s prošnjo ministrstvu, da skladno z zakonodajo na
osnutek pridobi smernice nosilcev urejanja prostora.
Ministrstvo za okolje in prostor je vloge nosilcem urejanja prostora (29 naslovov) poslalo v
za etku aprila 2009. Do julija letos MOP kljub urgencam še vedno ni prejel smernic l4
nosilcev, med katerimi so tudi nosilci, katerih smernice so za oblikovanje dopolnjenega
osnutka bistvene (podro je kmetijstva, podro je voda, podro je kulturne dediš ine, podro je
cest).
V maju (19. 5.09) je bil opravljen usklajevalni sestanek na MOP, na katerem so bile s strani
MOP-a posredovane smernice za podro je poselitve ter za strateški del OPN in na katerem
smo se dogovorili za ponovne urgence nosilcem urejanja prostora.
Konec maja (25.05.09) je ob ina od Ministrstva za okolje in prostor prejelo odlo bo o tem, da
je v postopku priprave in sprejemanja OPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na
okolje, katere sestavni del je izvedba sprejemljivosti vplivov izvedbe plana v naravo na
varovana obmo ja. Podlaga za presojo je okoljsko poro ilo, izdelava le-tega pa zahteva as
(kot ena od strokovnih podlag kartiranje flore oz. favne, kjer je to potrebno).
Zakon o prostorskem na rtovanju predpisuje, da je v primeru obvezne celovite presoje
vplivov na okolje okoljsko poro ilo potrebno javno razgrniti (predhodno je potrebno še
pridobiti prevero okoljskega poro ila s strani MOP) skupaj z dopolnjenim osnutkom OPN.
Ob ina iš e ponudbe za izdelavo okoljskega poro ila oziroma zanj potrebnih strokovnih
podlag, glede na pogovore z nekaterimi izdelovalci poro ila ne bo mo pripraviti pred
koncem oktobra letošnjega leta.
Zaradi zamude pri pridobivanju smernic in zaradi obveznosti pridobitve okoljskega poro ila
ni možnosti, da bi bil dopolnjen osnutek OPN razgrnjen pred koncem letošnje jeseni.
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