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Priprava SD OPN 1

Dopolnjen osnutek SD OPN 1 in javna razgrnitev

Občina Grosuplje je 14.6.2013 zaključila javno naročilo za izbiro izdelovalca
SD OPN 1 in z njim podpisala pogodbo, 30.4.2014 pa sprejela Sklep o
začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta
Občine Grosuplje (Ur. list št. 31/2014). S tem se je pričel uradni postopek SD
OPN 1.

Na podlagi pridobljenih prvih mnenj in ugotovitev okoljskega poročila je bil
pripravljen dopolnjen osnutek SD OPN 1. SD OPN 1 še ni v celoti usklajen z
nosilci urejanja prostora, predvsem z nosilcem za varstvo kmetijskih zemljišč
(Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) in nosilcem za področje
poselitve (Ministrstvo za okolje in prostor). Vendar pa je tudi s strani drugih
nosilcev urejanja prostora potrebno pridobiti drugo mnenje.

Občina je vse pobude, ki so bile skladne s temeljnimi načeli in cilji
prostorskega načrtovanja ter strateškim delom OPN upoštevala in jih vnesla
kot spremembe OPN v osnutek SD OPN 1. Na podlagi teh sprememb in
ostalih popravkov OPN je bil v pomladnih mesecih 2014 pripravljen osnutek
akta.
17.7.2014 je bil osnutek SD OPN 1 posredovan vsem pristojnim nosilcem
urejanja prostora, da podajo smernice in prva mnenja s svojega področja.
Uradni rok za podajo prvega mnenja je 30 dni, vendar so nosilci urejanja
prostora prva mnenja podajali v daljših večmesečnih rokih. Tako je občina
nekatera prva mnenja pridobila šele konec leta 2014 in v začetku leta 2015.
V postopku SD OPN 1 je bilo od 23 posredovanih prejetih 19 prvih mnenj
nosilcev urejanja prostora ter odločba o potrebnosti izvedbe celovite
presoje vplivov na okolje, vključno z zahtevo dodatka glede presoje
sprejemljivosti vplivov izvedbe plana v naravo na varovana območja (št.
35409‐158/2014/9 z dne 10.12.2014). Občina Grosuplje je 13.3.2014
zaključila javno naročilo za izbiro izdelovalca okoljskega poročila (v
nadaljevanju: OP) in z njim podpisala pogodbo. V juliju 2015 je pričela z
izdelavo OP, ki se je januarja 2016 posredoval v pridobitev mnenja o
ustreznosti. SD OPN 1 in OP morata biti javno razgrnjena.
Z nekaterimi nosilci urejanja prostora se je Občina po prejetih mnenjih
dodatno usklajevala glede njihovih zahtev. Dva nosilca urejanja prostora
mnenj nista podala (Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za
energijo in Zavod za ribištvo Slovenije. Zadnje mnenje je bilo prejeto aprila
2016 s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Zaradi izražene investicijske namere, javnega interesa za umestitev
Podružnične osnovne šole Polica in seveda čimprejšnje izgradnje, je občina v
letu 2015 začela in sprejela SD OPN 2 – za POŠ Polica. SD OPN 1 je v tem
času potekal nemoteno naprej.

Namen javne razgrnitve
Namen javne razgrnitve in javne razprave je predstaviti vsej zainteresirani
javnosti dopolnjeni osnutek SD OPN 1 ter pridobiti morebitne pripombe na
razgrnjen dopolnjeni osnutek.

Postopek usklajevanja SD OPN 1 se še ni končal in bo potekal vse do podaje
drugih mnenj in sprejema akta na občinskem svetu. Vse spremembe SD
OPN 1 morajo pridobiti vsa pozitivna mnenja, da se akt lahko sprejme na
občinskem svetu. Zato pričakujemo največ usklajevanj z nosilci urejanja
prostora ravno v fazi pridobivanja drugega mnenja. Akt, ki je javno
razgrnjen, je usklajen z okoljskim poročilom.
V času javne razgrnitve se lahko podajo pripombe na razgrnjen akt.

Nadaljevanje postopka SD OPN 1
Po javni razgrnitvi se akt skupaj s sprejetimi stališči do pripomb, ki se podajo
v času javne razgrnitve in javne obravnave, dopolni. Pripravi se predlog
prostorskega akta, ki se ponovno posreduje h nosilcem urejanja prostora,
da podajo mnenja na predlog prostorskega akta. Le s pozitivnimi mnenji
vseh nosilcev urejanja prostora in mnenjem o sprejemljivosti vplivov SD
OPN 1 na okolje se akt lahko sprejme na občinskem svetu.

