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VSEBINA

1. SKLEP

o ugotovitvi stanja pri pripravi občinskega prostorskega načrta (OPN) Destrnik

1.

Župan Občine Destrnik je na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007 – v nadaljevanju ZPNačrt) in 15. člena Statuta Občine Destrnik (Uradni
vestnik Občine Destrnik, št. 10/05) sprejel naslednji

SKLEP

o ugotovitvi stanja pri pripravi občinskega prostorskega načrta (OPN) Destrnik
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega načrta
Občinski prostorski načrt Občine Destrnik (v nadaljevanju:
OPN) bo predstavljal nov temeljni in izvedbeni prostorski dokument občine. Dosedanji sistem prostorskega načrtovanja je
temeljil na pripravi prostorskih izvedbenih aktov – prostorskih ureditvenih pogojev in prostorskih izvedbenih načrtov. Ti
prostorski akti izhajajo iz obdobja družbenega planiranja in z
njimi sedaj ni več mogoče zadovoljivo uresničevati sodobnih
načel usklajevanja razvojnih potreb z varstvenimi zahtevami,
varovanjem javnih koristi ter načeli trajnostnega razvoja.
Občina Destrnik mora v skladu s 95. členom ZPNačrt v 24
mesecih po uveljavitvi predpisa iz petega odstavka 39. člena
ZPNačrt sprejeti OPN.
2. Območje prostorskega načrta
OPN se pripravi kot enovit prostorski akt s strateškim in z izvedbenim delom za celotno območje občine Destrnik.
Do sedaj je bila narejena Strategija prostorskega razvoja Občine Destrnik, ki se je pričela izdelovati po Zakonu o urejanju
prostora v okviru skupne občinske uprave, Mestni trg 1, 2250
Ptuj, ter se bo uporabila kot strateški del OPN v skladu z ZPNačrt.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve za izvedbo OPN bodo temeljile na izdelanih
strokovnih podlagah, analizi dejanskega stanja, razvojnih potrebah in varstvenih zahtevah nosilcev urejanja prostora, analizi razvojnih potreb občine, javnega in zasebnega sektorja ter
dodatnih strokovnih preveritvah in rešitvah, v kolikor se bo izkazalo, da je to potrebno in koristno.
4. Roki za pripravo OPN – predstavitev po posameznih
fazah
Postopek nadaljnje priprave in sprejema OPN bo potekal v naslednjih okvirnih rokih:
– sklep o pripravi OPN – 22. 2. 2008
– priprava osnutka OPN – 60 dni
– pridobivanje smernic – 37 dni
- vloga za smernice (pregled) – 7 dni
- smernice nosilcev urejanja prostora (NUP) in sočas
no odločitev o CPVO – 30 dni
– priprava dopolnjenega osnutka OPN – 90 dni
- izdelava variantnih rešitev – 30 dni

Občan - 22. februar 2008

- priprava okoljskega poročila – 60 dni
- preverba kakovosti izdelanega okoljskega poročila
– 15 dni
- usklajevanje smernic – 15 dni
– sodelovanje javnosti – 37 dni
- obvestilo javnosti o javni razgrnitvi – 7 dni
- javna razgrnitev OPN in sočasno javna razgrnitev
okoljskega poročila – 30 dni, pri čemer se zadnji dan
navedenega roka (30. dan) opravi javna obravnava
– priprava predloga OPN – 30 dni
- preučitev pripomb in predlogov javnosti na dopol
njen osnutek OPN, priprava stališč – 15 dni
- izdelava predloga – 15 dni
– potrditev predloga OPN – 75 dni
- vloga za mnenje (pregled) – 7 dni
- mnenje NUP in sočasno opredelitev NUP o sprejemljivosti vplivov OPN s stališča svoje pristojnosti – 21
dni
- sklep o potrditvi sprejemljivosti vplivov izvedbe
OPN na okolje – 30 dni
- potrditev predloga OPN s sklepom ministra – 17 dni
– odločitev Vlade RS – 30 dni
– sprejem OPN na občinskem svetu
5. Navedba nosilcev urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti
Nosilci urejanja prostora, ki pripravijo smernice za OPN, so
ministrstva in organi v njihovi sestavi ter nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo pri pripravi OPN in so določeni s tem sklepom, in sicer:
-pristojna ministrstva, ki so zadolžena za posamezna obvezna
izhodišča za pripravo OPN Občine Destrnik in podajo smernice:
- upravljavci javne gospodarske infrastrukture
- občinska uprava Občine Destrnik
V postopek se vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če
se v okviru priprave OPN ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje.
6. objava in uveljavitev
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Destrnik in na
svetovnem spletu ter velja z dnem objave.
Sklep se pošlje tudi Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) ter
sosednjim občinam.
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