OBČINA KANAL OB SOČI
Občinski svet

PREDLOG

Občinski svet Občine Kanal ob Soči je na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave
Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07) na svoji seji dne …. sprejel
SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta površinski kopi Salonit
Anhovo - za kamnolom Rodež in Perunk
1.
Pripravljen je osnutek OPPN kamnolom Rodež in Perunk za javno razgrnitev, ki bo v času od 1. marca do
4. aprila, v prostorih Občine Kanal ob Soči in v Krajevni skupnosti Anhovo-Deskle.
2.
V času javne razgrnitve bo organizirana javna razprava in sicer dne 26. marca ob 18.uri v sejni sobi
Občine Kanal ob Soči in dne 27. marca ob 18. uri v sejni sobi Kulturnega doma Deskle.
Kraj, datum javne razgrnitve, ter kraj, datum in čas javne razprave bo objavljen v časopisu Primorske
novice, v glasilu občine, na oglasnih deskah krajevnih skupnosti in na spletni strani občine sedem dni pred
pričetkom javne razgrnitve.
3.
V času javne razgrnitve lahko zainteresirani posamezniki in pravne osebe dajo pripombe in predloge k
osnutku OPPN. Pripombe se vpišejo v knjigo pripomb na kraju javnih razgrnitev ali pisno posredujejo na
sedež občine.
4.
Ta sklep začne veljati takoj.
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Obrazložitev:
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPnačrt), sprejetega dne 29. 03. 2007 (Uradni
list RS št. 33/07) in 7. ter 30. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (UO Primorske novice 41/03) je župan
izdal SKLEP O PRIPRAVI OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA POVRŠINSKI
KOPI SALONIT ANHOVO – ZA KAMNOLOME RODEŽ IN PERUNK. S tem sklepom je župan Občine
Kanal ob Soči določil, da se priprava Občinskega lokacijskega načrta »Površinski kopi Salonit Anhovo –
za kamnolome Rodež in Perunk« po programu priprave št. 3505-2/2006-1 z dne 16.05.2006 nadaljuje in
konča kot Občinski podrobni prostorski načrt po postopku in na način, ki ga določa Zakon o prostorskem
načrtovanju in ta sklep.
Izdelane so bile posebne strokovne podlage, v katerih so razčlenjeni in prikazani:
•
•

stanje objektov in naprav ter ureditev
geomorfologija terena

•
•
•
•
•
•

krajinske značilnosti odprtega prostora in druge naravne značilnosti prostora
prikaz vplivov in povezav prostorske ureditve s sosednjimi območji
geološka sestava tal
analiza lastništva zemljišč in določitev meje območja urejanja
zasnova eksploatacije,
zasnova sanacije.

V skladu z Odločbo Ministrstva za okolje in prostor št. 35409-137/2006IL z dne 16.6.2006 je bilo izdelano
Okoljsko poročilo, ki je bilo posredovano Ministrstvu za okolje in prostor in pridobljeno je mnenje
Ministrstva (glej prilogo).
Po programu priprave po pridobitvi okoljskega poročila in mnenja ministrstva pripravljalec-občina s
sklepom odredi javno razgrnitev in izdelovalec-URBI razgrne dopolnjeni osnutek OPPN in Okoljsko
poročilo. Pripravljalec obvesti javnost o kraju in času javne razgrnitve in javne obravnave z objavo v
Primorskih novicah, ter na krajevno običajen način, najmanj en teden pred pričetkom javne razgrnitve.
Pripravljalec in izdelovalec organizirata v času javne razgrnitve javno obravnavo. V času javne obravnave
Občinski svet obravnava dopolnjen osnutek Odloka o OPPN. Pripravljalec v času javne razgrnitve in
obravnave evidentira vse pisne in ustne pripombe ter predloge organov, organizacij in posameznikov.
Javno naznanilo o javni obravnavi in javni razgrnitvi OPPN pa mora biti javno objavljeno (v glasilu, v
svetovnem spletu in na krajevno običajen način) vsaj 7 dni pred razgrnitvijo:
Na ta način sledimo določilom 50.čl ZPNacrt:

50. člen
(sodelovanje javnosti)
(1) Občina mora v postopku priprave občinskega prostorskega načrta omogočiti javnosti
seznanitev z njegovim dopolnjenim osnutkom v okviru javne razgrnitve, ki traja najmanj 30 dni in v
tem času zagotoviti tudi njegovo javno obravnavo.
(2) Občina z javnim naznanilom in v svetovnem spletu na krajevno običajen način obvesti javnost
o:
1. kraju in času javne razgrnitve ter spletnem naslovu, kadar je načrt elektronsko dostopen,
2. kraju in času njegove javne obravnave in
3. načinu dajanja mnenj in pripomb javnosti ter roku za njihovo posredovanje.
(3) Javno naznanilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati tudi navedbo vseh zemljiških parcel,
katerih namenska raba se spreminja, razen pri pripravi prvega občinskega prostorskega načrta.
(4) Občina obvesti javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega
prostorskega načrta najmanj sedem dni pred začetkom javne razgrnitve.

Seja občinskega sveta v času javne razgrnitve, kot je predvidena s programom priprave, je predvidena za
3. april 2007.
Po sprejetem programu se bo postopek nadaljeval po sledečih postopkih:
•

izdelovalec v sodelovanju s pripravljalcem in investitorjem strokovno preuči vse pripombe in
predloge z javne razgrnitve in občinskega sveta in pripravi strokovna stališča do pripomb in
predlogov,

•
•
•
•
•
•
•

občinski svet s sklepom sprejme stališča do pripomb in predlogov,
izdelovalec izdela na podlagi sprejetih stališč do pripomb predlog OPPN.
izdelovalec, po pooblastilu pripravljalca, posreduje predlog OPPN nosilcem urejanja prostora, da
podajo mnenje k predlogu OPPN. Prav tako se pošlje predlog OPPN tudi ministrstvu pristojnemu
za varstvo okolja, ki odloči o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN na okolje in izda potrdilo.
nosilci urejanja prostora podajo mnenje v roku 30 dni po prejemu vloge.
na podlagi pridobljenih mnenj izdelovalec izdela usklajen predlog OPPN za sprejem na OS.
obravnava in sprejem usklajenega predloga OPPN,
objava sprejeti odlok o OPPN v uradnih objavah - Uradnem listu RS.
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