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I. UVODNE OBRAZLOŢITVE IN ANALIZA PRIPOMB 

I.1 UVODNE OBRAZLOŢITVE IN METODOLOGIJA 

Občina Miren - Kostanjevica je v postopku javne razgrnitve dopolnjenega osnutka občinskega 

prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPN), ki je potekala od 24.6.2010 do 15.10.2010 prejela 76 

posameznih pisnih pripomb ali sklopov pripomb, na javni obravnavi ter na seji Odbora za okolje in 

prostor ter Odbora za kmetijska vprašanja in razvoj podeţelja pa bile pripombe podane tudi ustno. 

Občina je do vseh pripomb v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju: ZPNačrt) 

zavzela stališča.  

Na javni obravnavi, ki je potekala dne 30.6.2010, so bile pripombe podane ustno, pri čemer je bilo do 

teh pripomb zavzeto stališče na sami javni obravnavi, če je bilo to mogoče. V primeru, če na javni 

razpravi ni bilo mogoče podati stališča, so bili občani pozvani, da pripombo po potrebi dodatno 

utemeljijo in dokumentirajo ter jo podajo v pisni obliki, kar so večinoma tudi storili. 

V času javne razgrnitve, dne 7.7.2010, sta se z namenom obravnave OPN sestala tudi Odbor za 

okolje in prostor ter Odbor za kmetijska vprašanja in razvoj podeţelja. Pripombe so večinoma imele 

značaj vprašanj, ki so zahtevala le pojasnila v zvezi s strukturo in vsebino OPN. Na tovrstne pripombe 

je bilo odgovorjeno na sami seji. Za pripombe, ki so se nanašale direktno na vsebino OPN, so bila 

stališča, če je bilo mogoče, prav tako zavzeta na seji, dopolnjena pa so v okviru pričujočega gradiva. 

Za laţje razumevanje stališč do posamezne pripombe je gradivo pripravljeno v dveh delih in sicer: 

- splošne obrazloţitve stališč do pripomb, v katerih so obrazloţena temeljna načela, cilji, 

usmeritve in teţnje prostorske zakonodaje ter merila in druge strokovne opredelitve 

prostorskega načrtovanja, ki so bile uporabljene pri opredelitvi stališč do pripomb v 

posameznih primerih posegov v prostor, 

- posamezna stališča do pripomb, ki so zavzeta do posamezne pripombe ali sklopa pripomb in 

upoštevajo posebnosti, se pa lahko v posameznem delu stališča sklicujejo tudi na splošne 

obrazloţitve stališč do pripomb iz prejšnje alineje. 

Na takšen način: 

- so bolj pregledno obrazloţena stališča do bolj obseţnih problemov in pojavov glede obstoječih 

gradenj in načrtovanih posegov v prostor ter pojasnjeni razlogi za zavzetje posamičnih stališč 

do pripomb, ki so posledica predpisov in strokovnega mnenja na podlagi izdelanih strokovnih 

podlag; 

- je zagotovljena enotna strokovna obravnava posamičnih pripomb v primerih, če so pripombe 

primerljive oziroma gre za podoben predlagan poseg v prostor; 

- je preprečeno večje podvajanje nekaterih stališč, ki bi lahko v posameznih primerih povzročila 

tudi napačno razumevanje ali nepotrebne napake. 

I.2 ANALIZA PRIPOMB 

Vse pripombe se nanašajo na izvedbeni del OPN. Vsebinsko jih lahko razdelimo na naslednje sklope: 

- pripombe na opredelitev namenske rabe prostora,  

- pripombe na načrtovano gospodarsko javno infrastrukturo ter 

- pripombe na prostorske izvedbene pogoje. 

Nekaterih pripomb se ne da enolično razporediti le pod eno od navedenih skupin, saj posegajo na več 

področij. Zaradi evidence smo jih zato razporedili po preteţnosti. 



 

 

Najštevilčnejše so pripombe na opredelitev namenske rabe prostora (63 pripomb). Podrobneje jih 

delimo na: 

- pripombe, ki se nanašajo na spremembe iz kmetijskih oziroma gozdnih zemljišč v stavbna 

zemljišča (35 pripomb), 

- pripombe, ki se nanašajo na spremembo stavbnih zemljišč v kmetijska oziroma gozdna 

zemljišča (15 pripomb), 

- pripombe, ki se nanašajo na ponovno opredelitev stavbnega zemljišča za posamezne parcele, 

ki so kot stavbna opredeljena v obstoječih prostorskih aktih (8 pripomb), 

- pripombe, ki opozarjajo na konfliktnost med opredeljenimi namenskimi rabami prostora (2 

pripombi), 

- pripombe, ki se nanašajo na spremembo podrobnejše namenske rabe prostora znotraj 

območij stavbnih zemljišč (2 pripombi) ter  

- tehnični popravki (1 pripomba). 

Vse pripombe na načrtovano gospodarsko javno infrastrukturo se nanašajo na »Mirensko obvoznico« 

ter 2x400 kV daljnovod. Takih pripomb je 6. 

Pripombe na prostorske izvedbene pogoje (v nadaljevanju PIP) (8 pripomb) se nanašajo tako na 

splošne PIP, kakor tudi na PIP v posameznih enotah urejanja prostora. Pripombe na splošne PIP se 

nanašajo predvsem na gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov, pripombe na PIP v posameznih 

prostorskih enotah urejanja prostora pa se nanašajo predvsem na oblikovne kriterije, načine urejanja z 

občinskimi podrobnimi prostorskimi načrti (OPPN) ter dovoljene dejavnosti. 

Ena pripomba pa je tudi takšna, ki ni predmet OPN, saj se nanaša na pravni reţim nosilca urejanja 

prostora. 

Vse pripombe smo analizirali in do njih zavzeli stališče. Stališča do pripomb so v splošnem 

opredeljene v štiri skupine: 

 

Stališče Opis stališča Število stališč 
do pripomb 

pripomba se v celoti ali delno 
upošteva  

Pripomba je bila utemeljena in ustrezno dokumentirana 
ter je bilo do nje zavzeto stališče, da je le ta utemeljena 
in se je v celoti ali delno upoštevala. Na podlagi stališča 
je bil spremenjen prostorski akt v tekstualnem in/ali 
grafičnem delu odloka. 

35 

pripomba se ne upošteva Pripombe ni bilo mogoče upoštevati, praviloma zaradi 
kršenja zakonskih določil glede prostorskega 
načrtovanja, gradnje objektov ali drugih pravnih reţimov 
prostora (npr. varstvo kmetijskih zemljišč, varstvo 
narave, varstvo kulturne dediščine, varstvo pred 
naravnimi nesrečami, ipd.).  

41 

pripomba je brezpredmetna  Vsebine pripombe so v OPN ţe zajete, za pripombo je 
bilo potrebno pripraviti le obrazloţitev.   

1 

pripomba ni predmet OPN Nekatere pripombe se nanašajo na področja urejanja 
prostora (evidence, vsebine drugih aktov in podobno), 
ki jih OPN ne more neposredno reševati. 

1 



 

 

II. SPLOŠNE OBRAZLOŢITVE STALIŠČ DO PRIPOMB 

II.1 OMREŢJE NASELIJ 

Občina Miren - Kostanjevica je v strateškem delu OPN z namenom spodbujanja policentričnega 

urbanega sistema določila novo omreţje naselij. Tvori ga štiristopenjsko strukturirano omreţje 

občinskega središča, pomembnejšega lokalnega središča, lokalnih središč ter pomoţnih lokalnih 

središč. 

Občinsko središče je Miren, ki se bo še naprej krepil kot občinsko najpomembnejše središče 

dejavnosti druţbene infrastrukture, oskrbnih, storitvenih, upravnih in drugih dejavnosti ter občinsko 

najpomembnejše gospodarsko območje. 

Pomembnejše lokalno središče je Kostanjevica na Krasu, ki predstavlja oskrbno in storitveno središče 

kraškega dela občine. 

Lokalni središči sta Bilje in Opatje selo. Naselje Bilje se bo razvijajo v tesni povezavi z Mirnom, 

predvsem na področju stanovanjske gradnje in zaposlitvenih moţnosti. Opatje selo se bo razvijalo v 

povezavi s Kostanjevico na Krasu, kjer bo treba zaradi ustvarjanja moţnosti za ohranjanje prebivalstva 

na območju, kljub premajhnemu gravitacijskemu zaledju, zagotavljati vse oskrbne in storitvene 

funkcije, ki ustrezajo nivoju lokalnih središč. Opatje selo se bo razvijalo kot zaposlitveno središče 

kraškega dela občine. 

Pomoţna lokalna središča so Orehovlje, Sela na Krasu, Temnica in Vojščica. V teh naseljih je treba 

zagotavljati osnovno oskrbo prebivalstva, ki predstavlja zaledje pomembnejših lokalnih središč. 

V skladu s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (Ur. list RS 76/2004) poglavjem II.2. Policentrični 

urbani sistem in regionalni prostorski razvoj in poglavjem III.1 Razvoj poselitve, je poudarjeno, da se 

naselju lahko določijo površine za širitev v primeru, da je to opredeljeno kot urbano naselje, predvsem 

pa, če ima potencial, da se razvije v središče določenega območja. Razvoj poselitve se zato 

prednostno usmerja v urbana naselja, ki so ţe središča ali pa se bodo kot taka razvila zaradi 

značilnosti svojega poloţaja v omreţju naselij in potreb zaledja. Omreţje druţbene javne 

infrastrukture, kot so šolstvo, zdravstvo, socialno varstvo, kulturne in druge javne sluţbe, se razvija v 

skladu z omreţjem središč. 

Občina je prednostno umeščala nove stavbne površine za različne dejavnosti v naselja, ki so v 

omreţju naselij določena kot središča. Največje razvojne površine se tako pojavljajo v naseljih Miren, 

Bilje, Kostanjevica na Krasu in Opatje selo. Hkrati je občina umeščala nove stavbne površine tudi v 

naselja v podeţelskem delu občine, ki niso opredeljena kot središča, saj je eden izmed glavnih ciljev 

občine tudi  

uravnoteţen razvoj naselij tako Vipavske doline kot Krasa. Ta naselja se razvijajo v skladu z 

razvojnimi potrebami. Pri razvoju naselij je pomembno upoštevanje racionalne rabe prostora, 

ranljivosti prostora in okolja, kakovosti stavbne in naselbinske dediščine ter potrebe po njeni obnovi. 

II.2 URBANISTIČNI NAČRT 

V skladu s 37. členom Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta 

ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Ur. list 

RS 99/2007) je urbanistični načrt podlaga za celovito načrtovanje razvoja urbanih središč. Urbanistični 

načrt se lahko izdela tudi za tista naselja, kjer je zaradi posebnosti razvoja ali drugih razlogov izdelava 

urbanističnega načrta utemeljena (npr. celovita prenova, večje širitve, turistična naselja). Pri določanju 

urbanih središč se upoštevajo usmeritve, določene v drţavnem strateškem prostorskem načrtu. 

Urbanistični načrt se z namenom doseganja racionalnega in usklajenega prostorskega razvoja lahko 

izdela tudi za več funkcionalno med seboj povezanih urbanih središč. Urbanistični načrt se izdela 



 

 

skladno s strokovnimi metodami prostorskega, urbanističnega, arhitekturnega in krajinskega 

načrtovanja ter z metodami vključevanja prebivalstva in drugih zainteresiranih udeleţencev v proces 

njegove priprave. 

V skladu s 40. členom (enota urejanja prostora) ZPNačrt (Ur. list RS 33/2007, 108/09) se na osnovi 

celovite analize prostora, njegovih vrednot, značilnosti, prepoznavnosti in načrtovanih prostorskih 

ureditev v prostorskem načrtu občine oblikujejo enote urejanja prostora, ki pokrivajo celotno območje 

občine. Enote urejanja prostora se v naseljih določajo na podlagi urbanističnega načrta.  

V skladu z 41. členom ZPNačrt (Ur. list RS 33/2007, 108/09) se vsebina strateškega in izvedbenega 

dela občinskega prostorskega načrta iz drugega in tretjega odstavka 39. člena tega zakona za 

območja posameznih mest ali naselij mestnega značaja ter drugih razvojnih središč, ki bodo zaradi 

predvidenega razvoja postala mesta ali naselja mestnega značaja, določi na podlagi urbanističnega 

načrta. Na podlagi urbanističnega načrta se v občinskem prostorskem načrtu za območja prostorskih 

ureditev ob javnih površinah, prostorskih ureditev z javnim programom, kompleksnih prostorskih 

ureditev in prostorskih ureditev v vplivnem območju prostorskih dominant, lahko določi, da se 

urbanistično-arhitekturne rešitve pridobijo z javnim natečajem. 

Na območju Občine Miren - Kostanjevica se z urbanističnim načrtom urejajo 4 naselja (Miren z 

Orehovljami, Bilje in Kostanjevica na Krasu).  

II.3 OBMOČJA NASELIJ 

V skladu z definicijo Strategije prostorskega razvoja Slovenije (Ur. list RS 76/2004) je naselje območje, 

ki obsega zemljišča pozidana s stanovanjskimi in drugimi stavbami ter gradbeno inţenirskimi objekti in 

javne površine. Naselje tvori skupina najmanj desetih stanovanjskih stavb. Naselja se med seboj 

razlikujejo po funkciji in vlogi v omreţju naselij ter velikosti, urbanistični ureditvi in arhitekturi. Na 

podlagi fizionomskih, morfoloških in funkcijskih meril in kazalcev se naselja razvršča v urbana in 

podeţelska naselja ter vasi. 

Osnovna delitev poselitvenih območij se v skladu z ZPNačrt opredeli v območja naselij in območja 

razpršene poselitve, medtem ko se posamični objekti zunaj naselij v odprti krajini opredelijo kot 

razpršena gradnja, ki ima status negativnega pojava v prostoru in se na obstoječih objektih razvojno 

omejuje ali sanira, nova razpršena gradnja pa prepoveduje. 

ZPNačrt v osnovnih usmeritvah določa, da se prostorski razvoj usmerja in načrtuje na prostih, 

degradiranih in nezadostno izkoriščenih površinah znotraj obstoječih naselij, pri čemer ima prenova 

prednost pred novogradnjo. Z razvojem naselij se ne sme slabšati kakovost ţivljenjskega okolja in se 

morajo v čim večji meri ohranjati zelene površine naselja. Širitev naselja je dopustna le, če znotraj 

obstoječega naselja nadaljnji prostorski razvoj ni moţen. Širitev naselja je treba prvenstveno usmerjati 

na zemljišča, ki so z vidika trajnostne rabe naravnih virov, ohranjanja najboljših kmetijskih zemljišč, 

ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine manj pomembna in so funkcionalno povezana z 

obstoječim naseljem. 

V skladu z določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter 

pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Ur. list 

RS št. 99/2007) so območja širitve naselja površine za načrtno usmerjanje poselitve, ki jih ni mogoče 

zagotoviti z aktiviranjem prostih oziroma nezadostno izkoriščenih površin ali s prenovo površin znotraj 

naselja. Nove površine stavbnih zemljišč, ki pomenijo območje širitve naselja, se določijo na podlagi 

ugotovitev o razpoloţljivih prostih kapacitetah v grajeni strukturi, moţnostih prenove in sanacije ter 

razvojnih potreb občine in strateških usmeritev iz drţavnega strateškega prostorskega načrta. Za 

določanje obsega površin za širitev naselja je treba izdelati bilanco površin in upoštevati realen 

časovni okvir (pribliţno 10–15 let).  



 

 

Zaradi navedenih zakonodajnih izhodišč je bila opredelitev naselij oziroma strukturiranje poselitve na 

naselja, razpršeno poselitev in razpršeno gradnjo ena najbolj pomembnih nalog glede opredelitve 

namenske rabe prostora. V novem občinskem prostorskem načrtu so kot naselja opredeljena vsa 

strnjena območja zazidave, tudi v primerih, ko gre za pojav razloţenih naselij, posamičnih zaselkov ali 

gruč stavb, ki pa imajo z naseljem v bliţini vzpostavljeno ustrezno funkcionalno povezavo. 

Kot ključne strokovne podlage za utemeljevanje širitev naselij so bile izdelane strokovne podlage 

analiza razvojnih moţnosti in analiza bilanc površin stavbnih zemljišč, ki so podale potrebe po razvoju 

in stanje stavbnih zemljišč po naseljih. 

V primerih, ko je bilo mogoče utemeljiti širitev naselja s strokovnimi utemeljitvami in kadar predlogi 

niso bili v nasprotju z varstvenimi reţimi prostora, smo v novem prostorskem načrtu pobude in 

pripombe občanov praviloma upoštevali ter poskušali ustrezno opredeliti stavbno namensko rabo. 

Takšne odločitve smo sprejeli predvsem na podlagi usmeritev občine, da svojim občanom poskuša v 

največji moţni meri pomagati pri reševanju predvsem stanovanjskih problemov. Upoštevane so bile 

tudi vse pobude in pripombe, ki so bile vezane na razvoj dejavnosti in razvoj delovnih mest in niso bile 

v nasprotju z veljavnimi pravnimi reţimi prostora. 

II.4 RAZPRŠENA POSELITEV 

V skladu z definicijo Strategije prostorskega razvoja Slovenije (Ur. list RS 76/2004) je razpršena 

poselitev tip poselitve, ki jo opredeljuje veliko število v prostoru razpršenih malih naselij, ki jih tipološko 

uvrščamo v razdrobljena, razpršena, raztresena, razpostavljena in razloţena naselja kot del avtohtone 

poselitve. V ZPNačrt (Ur. list RS 33/2007) v 1. členu je navedeno, da je razpršena poselitev tip 

poselitve z nizko gostoto poselitve, ki predstavlja avtohtoni vzorec poselitve in se kot taka ohranja. V 

skladu s 15. členom Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter 

pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Ur. list 

RS 99/2007) se z enoto urejanja prostora določi območje razpršene poselitve, območje razpršene 

gradnje in druga območja s skupnimi značilnostmi, po načelu preteţnosti glede skupnih meril in 

pogojev urejanja. V 9. členu je zapisano, da se v strateškem delu občinskega prostorskega načrta 

določijo okvirna območja razpršene poselitve na podlagi naslednjih kriterijev prepoznavnosti prostora: 

- poselitve nizke gostote kot avtohtonega poselitvenega vzorca v krajini, 

- pojava samotnih kmetij, zaselkov, razdrobljenih, razpršenih, raztresenih, razpostavljenih in 

razloţenih naselij ter drugih oblik strnjenih manjših naselij, ki jih preteţno tvorijo objekti, 

zgrajeni pred letom 1967, 

- demografske ogroţenosti. 

V občinskem prostorskem načrtu se za celotno območje občine po posameznih enotah urejanja 

prostora določi oziroma prikaţe območja podrobnejše namenske rabe prostora. Površine razpršene 

poselitve so stavbna zemljišča, ki se določijo znotraj območij razpršene poselitve iz 9. člena tega 

pravilnika. 

V primerih prikazov površin razpršene poselitve se stavbna zemljišča prikazujejo tako kot so 

opredeljena v veljavnih planskih aktih, in jih je moţno v OPN tudi načrtovati kot nove površine 

predvsem v smislu manjših razširitev obstoječe poselitve. V tem primeru gre večinoma za kmečke 

stanovanjske stavbe, kmetijska gospodarstva in objekte dopolnilnih dejavnosti v kmetijstvu oziroma 

gozdarstvu. Površine razpršene poselitve se v OPN prikaţejo v skladu s predpisanim grafičnim 

znakom z določeno barvo in veliko črko A. 

Za celotno območje občine so bila v predmetnem OPN na novo določena območja razpršene 

poselitve v skladu z zgoraj navedenimi določili. 



 

 

II.5 RAZPRŠENA GRADNJA 

V skladu z definicijo Strategije prostorskega razvoja Slovenije (Ur. list RS 76/2004) so razpršena 

gradnja območja z nizko gostoto naselitve, z nestrnjeno, redko razmestitvijo objektov v prostoru, med 

katerimi je več kot 100 m nepozidanih oziroma kmetijskih zemljišč. V ZPNačrt (Ur. list RS 33/2007) v 

1. členu je navedeno, da je razpršena gradnja negativni pojav v prostoru, katere značilnost je 

neracionalna izraba prostora in nezadostna komunalna opremljenost in je kot taka potrebna sanacije.  

Kot eno temeljnih načel prostorskega razvoja po ZPNačrt je opredeljeno, da se prostorski razvoj 

usmerja in načrtuje na prostih, degradiranih in nezadostno izkoriščenih površinah znotraj obstoječih 

naselij. Zunaj območja naselja se lahko načrtujejo prostorske ureditve in posamezni posegi v prostor:  

1. ki neposredno sluţijo kmetijski, gozdarski ali turistični dejavnosti,  

2. ki so namenjeni opravljanju lokalnih gospodarskih javnih sluţb (gospodarska javna 

infrastruktura),  

3. ki so namenjeni splošni rabi (lokalno grajeno javno dobro),  

4. za izvajanje ukrepov na področju varstva okolja, ohranjanja narave in varstva kulturne 

dediščine ter ohranjanja prepoznavnih značilnosti krajine,  

5. za namen športa in rekreacije,  

6. za rabo naravnih dobrin in sanacijo opuščenih območij izkoriščanja,  

7. za namene obrambe ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, kadar so te prostorske 

ureditve v pristojnosti občine.  

Na ta način je v ZPNačrt jasno in nedvoumno določeno, da zunaj območja naselij (nova razpršena 

gradnja in nova razpršena poselitev) za druge namene ni mogoča in ni dovoljena. Pripombe, ki so bile 

vezane na gradnjo stanovanjskih objektov v odprtem prostoru oziroma novo razpršeno gradnjo so bile 

iz navedenih razlogov zavrnjene. 

V skladu s 15. členom Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta 

ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Ur. list 

RS 99/2007) se razpršena gradnja iz 31. člena tega pravilnika opredeli izven območij stavbnih 

zemljišč. Prikaţejo se le kot zemljišče pod stavbo, za kar se uporabljajo podatki o stavbah iz centralne 

baze katastra stavb kot lega in oblika stavbe.  V teh primerih namreč ne gre za načrtovanje posegov 

oziroma prostorskih ureditev v smislu ZPNačrt, zato se zanje tudi ne določa namenska raba prostora. 

To pomeni, da se uporabijo podatki iz razpoloţljive evidence in kot taki prikaţejo v aktu.  Za ta namen 

torej ni treba izdelovati posebnih evidenc, ničesar »interpretirati« ali »vrisovati« v akt.  Podatki iz 

katastra stavb so podatki, predpisani tudi za namen prikaza stanja v prostoru v skladu s Pravilnikom o 

prikazu stanja prostora (Uradni list RS, št.50/08).  

To pa ne pomeni, da objekt razpršene gradnje nima stavbnega zemljišča. Vsakemu legalno 

zgrajenemu objektu je bila v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja določena parcela objekta 

(prej stavbišče + funkcionalno zemljišče oziroma gradbena parcela). Ta status zemljišče pravno 

ohrani, a se v prostorskem načrtu ne prikazuje. Kot namenska raba v prostorskem načrtu pa se v teh 

primerih določajo le območja kmetijskih oziroma gozdnih ali drugih zemljišč, na katerih prikazi 

obstoječih objektov pomenijo zgolj informacijo o stanju v prostoru. V zvezi z obstoječimi objekti velja, 

da se zanje kot tudi za zemljišče, na katerem stojijo, ohranjajo vse pravice, ki izhajajo iz pravnomočnih 

upravnih dovoljenj.   

Če pa v gradbenem dovoljenju objekt nima določene parcele objekta oziroma je bil objekt zgrajen pred 

letom 1967, se mu le ta določi na podlagi izvedbenega dela tega OPN. V tem primeru največja velikost 

parcele objekta na območju razpršene gradnje znaša 500 m
2
 ali površina stavbišča vseh legalno 

zgrajenih manj zahtevnih in nezahtevnih stavb pred sprejemom tega odloka, pomnoţeno s faktorjem 4 

(velja večja določena vrednost).  



 

 

Na legalno zgrajenih objektih razpršene je dopustna: 

- rekonstrukcija objektov, 

- vzdrţevanje objektov, 

- odstranitev objektov, 

- komunalna in oblikovna sanacija objektov 

- gradnja na parceli odstranjenega objekta v skladu z izvedbenimi določili.  

Dopustna je tudi gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov, ki jih je v skladu z Uredbo o vrstah 

objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08), mogoče postaviti tudi na območjih, ki niso 

opredeljena kot območja stavbnih zemljišč, če njihovo gradnjo dopušča prostorski akt.  

II.6 IZVZEMI IZ STAVBNIH ZEMLJIŠČ 

Občina je v okviru priprave novih prostorskih aktov izdelala vrsto strokovnih podlag (Analiza poselitve, 

Analiza razvojnih moţnosti, Analiza stanja in teţenj ipd.) in z izdelovalcem prostorskih aktov opravila 

terenske oglede ter vrsto strokovnih analiz. V okviru tega so bili analizirani tudi obstoječi prostorski 

akti. Na podlagi vhodnih podatkov je občina ugotovila neustreznost le teh, zato je tudi pristopila k 

izdelavi novih prostorskih aktov. Tako so bila analizirane tudi predhodne opredelitve stavbnih zemljišč. 

Izkazalo se je, da ima občina veliko površin, ki so v aktih opredeljene kot stavbna zemljišča, vendar na 

njih ni mogoče graditi zaradi omejitev in varovanj v prostoru, ki izhajajo iz veljavnih pravnih reţimov. 

Hkrati je bilo ugotovljeno, da zemljišča niso bila načrtovana v skladu s strukturo in tipiko gradnje 

posameznih območij naselij ali predvidevajo prevelike prostorske rezerve naselij.  

V skladu z novo zakonodajo je občina pristopila k izdelavi novih prostorskih aktov, ki bodo določala 

urejanje prostora za naslednje dolgoročno obdobje. Občina je ţelela k temu pristopiti strokovno, saj bo 

le tako dobila kvalitetne prostorske akte, ki bodo udejanjali zastavljene cilje prostorskega razvoja in ne 

bodo le popravki obstoječih aktov, saj je bilo ugotovljeno, da le ti na mnogih lokacijah niso več 

ustrezni. 

Tako je občina zarisala novo namensko rabo prostora, ki ni le popravek obstoječe namenske rabe. Z 

novo namensko rabo prostora je občina poskušala slediti obstoječi strukturi pozidave posameznih 

naselij in pri tem v največji moţni meri ohranjati in poudarjati obstoječo še kvalitetno strukturo, ter 

novejše posege v prostor umeščati na način, ki le tega ne bo degradiral.  

Tako se je namenska raba v primerjavi z obstoječo namensko rabo nekoliko prestrukturirala in v 

nekaterih primerih zmanjšala, v nekaterih celostno načrtovala. Na podlagi pripomb občanov ter 

njihovih  izraţenih razvojnih potreb, smo zemljišča, ki so bila v predhodnih aktih opredeljena kot 

stavbna zemljišča, v javno razgrnjenem dopolnjenem osnutku pa so bila opredeljena kot zemljišča v 

primarni rabi (gozd, kmetijska zemljišča) in niso bila v nasprotju s temeljnimi načeli načrtovanja ali 

varovanji v prostoru, vrnili v območja stavbnih zemljišč. Opozoriti je potrebno, da so nekatera od teh 

stavbnih zemljišč podvrţena pravnim reţimom, ki takojšnjo gradnjo omejujejo. Takšni pravni reţimi se 

bodo preverjali v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja. V nasprotnem primeru pa smo zemljišča, 

ki niso bila stavbna, zaradi načrtovanja razvoja in celostnega urejanja prostora, vključevali v stavbna 

območja. 

II.7 NAMENSKA RABA ZEMLJIŠČ 

Namenska raba zemljišč je eden temeljnih mehanizmov urejanja prostora. ZPNačrt in podzakonski 

predpisi uvajajo novo klasifikacijo namenske rabe zemljišč. Osnovna delitev namenske rabe zemljišč  

je opredeljena v odloku, v grafičnem delu pa so do parcele natančno opredeljene prostorske enote z 

določeno namensko rabo prostora. Na urejevalne enote se preko namenske rabe navezuje večina 

izvedbenih določb glede meril za formiranje parcel objekta, izrabe površin, volumnov, višin, 

oblikovanja, deleţa zelenih površin ipd.. 

Pri določanju namenskih rab bi radi opozorili na deljeno klasifikacijo namenskih rab stanovanjskih 

površin (SS) in površin podeţelskega naselja (SK). Razlika sicer ni velika pa vendarle so območja SS 



 

 

preteţno namenjena stanovanjem s spremljajočimi sprejemljivimi dejavnostmi, območja SK pa tudi 

prepletu stanovanj in kmetij, katerih cilj je ohranjanje moţnosti za razvoj kmetijstva v naseljih in s tem 

tudi ustvarjanje pogojev za ohranjanje kvalitetne kulturne krajine. 

Centralna naselja imajo na novo opredeljena tudi območja centralnih dejavnosti, ki so primarno 

namenjena umeščanju druţbenih, upravnih, oskrbnih in storitvenih dejavnosti, ki jih centralna naselja 

kot funkcijska središča nujno potrebujejo. Na teh območjih je sicer gradnja stanovanj dovoljena, 

vendar pa naj bi se na ta območja, tudi zaradi obstoječega stanja in centralne lege v naselju primarno 

umeščale centralne dejavnosti. 

Posebej pomembno je umeščanje namenske rabe zelenih površin, ki so nujno potrebne za kvalitetno 

delovanje naselja. Med zelene površine štejemo predvsem javno dostopne zelene površine v javni ali 

v skupni rabi. Pri tem v fazi prostorskega načrtovanja ni ključno lastništvo, ampak prostorska 

opredelitev, seveda pa je zaţeleno, da so takšna zemljišča v prihodnosti tudi v javni lasti ali pa pod 

posebnim pravnim reţimom. Med zelene površine štejejo površine za oddih, rekreacijo in šport, parki, 

vrtičkarske površine, pokopališča in druge urejene zelene površine. Takšne zelene površine lahko 

zagotavljamo z opredelitvijo lokacije in vrisom v grafični del OPN, lahko pa tudi z opredelitvijo 

zahtevanega deleţa zelenih površin za posamezno enoto urejanja prostora v tekstualnem delu OPN. 

Poleg zahtev glede javnih in skupnih zelenih površin so v odloku opredeljeni tudi deleţi obveznih 

zelenih površin na parceli objekta. 

Namenska raba za ceste v grafičnem delu odloka ni opredeljena do parcele natančno. Ceste so 

vrisane v prostorski akt na podlagi uradne občinske kategorizacije javnih cest, katere grafični del 

predstavlja digitalizirane osi javnih cest. Seveda takšen vris ceste ne pomeni, da cesta ni opredeljena 

kot stavbno zemljišče. Tudi za infrastrukturne objekte velja enako kot za razpršeno gradnjo. Vsak 

legalno zgrajen objekt ima pridobljeno stavbno zemljišče ţe po zakonu, ceste pa imajo v Zakonu o 

javnih cestah v tem kontekstu še posebej zavarovan status. Vendar pa je potrebno opozoriti, da 

mnoge javne ceste še nimajo dokončno urejenega lastništva, kar pa ni problem OPN. 

Območja izven stavbnih zemljišč so bila določena na podlagi strokovnih podlag posameznih nosilcev 

urejanja prostora. Lastniki zemljišč mnogokrat poskušajo opozarjati, da stanje v naravi ne ustreza 

načrtovanemu stanju gozdnih, kmetijskih in vodnih zemljišč. Za to opredelitev je kot upravljavec teh 

območij pristojna drţava. Občina je v osnutek OPN povzela podatke, ki jih je pridobila s strani 

Ministrstva za okolje in prostor, ki so bili podlaga za izdelavo prikaza stanja prostora (PSP) in osnutka 

OPN. Vhodni podatki, ki se nanašajo na kmetijska in gozdna zemljišča in jih je pripravilo Ministrstvo za 

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, so dejanska raba prostora, pripravljena na podlagi Pravilnika o 

evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč (Uradni list RS, št. 122/08) in kategorizacija 

kmetijskih zemljišč, pripravljena na podlagi Zakona o kmetijskih zemljiščih (Ur. list RS št. 55/03). 

Delitev na najboljša in druga kmetijska zemljišča je bila povzeta po opredelitvah veljavnega 

prostorskega akta občine. Podatkov o vodnih zemljiščih pristojni nosilec urejanja prostora ni 

posredoval, zato niso skladna z Zakonom o vodah, na podlagi katerega naj bi bila določena. Tako bo 

potrebno mejo vodnega zemljišča določati v postopkih pridobivanja gradbenega dovoljenja. 

II.8 OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT IN PREDHODNO PRIDOBLJENE PRAVICE 

LASTNIKOV 

Nov prostorski akt določa tudi pravne reţime prostora, ki vplivajo na uporabo zemljišč v različne 

namene. Osnovni pravni reţim, ki ga OPN vzpostavlja je namenska raba prostora, ki v splošnem 

opredeljuje predvsem, kje je dovoljena gradnja objektov. Podrobnejši izvedbeni pogoji pa seveda 

določajo tudi kakšni objekti se lahko gradijo na posameznih namenskih rabah oziroma kakšni drugi 

posegi se lahko vršijo na zemljiščih v občini. Seveda prostorski akt lahko in mora določati ta merila, ki 

jih ni potrebno neposredno uskladiti s posamičnim lastnikom zemljišča, saj je urejanje prostora v 

javnem in skupnem interesu. ZPNačrt zato določa, da je potrebno prostorski akt javno razgrniti ter 



 

 

obravnavati pripombe, ki jih lastniki podajo, ni pa potrebno k prostorskemu aktu pridobiti soglasja 

lastnika. Ker je problematika lastnine obširnejša je Ministrstvo za okolje in prostor pripravilo 

obrazloţitev, ki je predvsem vezana na spremembe namenske rabe prostora, kot najbolj pomembnega 

pravnega reţima, ki je vzpostavljen z OPN. 

V tej obrazloţitvi (MOP št. 35001-251/2008/2 in 35001-386/2008/2 z dne 17.10.2008) MOP navaja, da 

je potrebno poudariti, da določanje in spreminjanje namenske rabe prostora ali drugih določil 

prostorskega akta ne pomeni poseganje v pridobljene pravice lastnikov zemljišč, saj se moţnost 

gradnje določenega objekta pridobi šele z izdanim pravnomočnim gradbenim dovoljenjem, nikakor pa 

ne s samo dopustnostjo gradnje, ki jo omogoča prostorski akt. Prostorski akti, kot vsi splošni pravni 

akti, se v skladu s potrebami in novimi spoznanji v druţbi vedno lahko (po določenem postopku 

predpisanim z zakonom) tudi spreminjajo oziroma na novo sprejemajo, spremembe pa ne pomenijo 

vedno le dodajanja novih moţnosti (ugodnosti) temveč tudi novih omejitev, kar ne velja le za področje 

urejanja prostora, temveč tudi za vsa druga področja delovanja druţbe. S spremembo pa se seveda 

ne more posegati v ţe zatečene pravne pravice, ki jih zagotavljajo izdana (pravnomočna) upravna 

dovoljenja. Na njihovi podlagi je kljub spremembam namenske rabe v prostorskih aktih gradnjo še 

vedno mogoče začeti oziroma dokončati ter zgrajeni objekt ohranjati v njegovi prvotni funkciji z 

vzdrţevanjem, rekonstrukcijo, ipd.. Tudi dejstvo, da so se zaradi moţnosti gradnje na predmetnih 

območjih plačevale določene dajatve, kot je NUSZ, še ne pomeni, da je bila s tem ta moţnost za 

vedno pridobljena. Z njeno izgubo bo namreč, v kolikor lastniki zemljišč te moţnosti, ki je veljala v 

določenem času, niso izkoristili in si niso zagotovili pravnomočnega dovoljenja za gradnjo oziroma na 

zemljišču niso (legalno) gradili, prenehala tudi obveznost plačila nadomestila za uporabo stavbnega 

zemljišča. 

II.9 UREJANJE Z OBČINSKIMI PODROBNIMI PROSTORSKIMI NAČRTI 

Prostor občine se na izvedbenem nivoju v skladu z ZPNačrt lahko ureja z izvedbenimi določili OPN ali 

s še podrobnejšim prostorskim aktom občinskim podrobnim prostorskim načrtom (OPPN).  

OPPN se izdela za prostorske ureditve na območjih: 

– sanacije razpršene gradnje, in sicer za območje razpršene gradnje, ki se vključi v območje  

naselij, za območje razpršene gradnje, ki se opredeli kot območje novega naselja, in za 

območje razpršene gradnje, ki se opredeli kot posebno zaključeno območje, 

– celovite oziroma delne prenove naselja, 

– razvoja naselja kot širitev na nove površine, 

– pomembnejše gospodarske javne infrastrukture, 

– prostorskih ureditev lokalnega pomena zaradi sanacije posledic naravnih in drugih nesreč, 

– izkoriščanja mineralnih surovin in rud ter njihove sanacije in  

– kjer se zaradi obsega ali vplivov predvidenih ureditev na okolje zahteva celovit pristop, kakor 

tudi na večjih območij v naselju, ki so namenjena zgoščanju pozidave. 

OPPN ni treba izdelati, če so v občinskem prostorskem načrtu prostorski izvedbeni pogoji določeni z 

enako natančnostjo in v taki vsebini, kot jih določa ta pravilnik. V tem primeru morajo biti rešitve 

prikazane na geodetskem načrtu. 

OPPN se izdela za območje enote urejanja prostora ali za manjše območje znotraj posamezne enote 

urejanja prostora, za katero je tako določeno v OPN. OPPN se lahko izdela za posamezno enoto 

urejanja prostora ali manjše območje znotraj posamezne enote urejanja prostora tudi, če to ni 

določeno v občinskem prostorskem načrtu in se takšna potreba izkaţe po sprejetju OPN. Potreba je 

izkazana kadar: 

– se za območje ali manjše območje znotraj posamezne enote urejanja prostora izkaţe 

investicijski interes in ta ni v nasprotju s strateškimi usmeritvami prostorskega razvoja občine 

oziroma ne odstopa od prostorskih izvedbenih pogojev, ki veljajo za predlagano območje, 

– so potrebne prostorske ureditve zaradi posledic naravnih in drugih nesreč. 



 

 

Izdelavo OPPN štejemo za najvišjo stopnjo natančnosti prostorskega načrtovanja na občinskem 

nivoju, zato je z izdelavo tega prostorskega akta tudi v največji meri zagotovljeno vključevanje javnosti 

pri podrobnem prostorskem načrtovanju in s tem najbolje upoštevan in zaščiten javni interes. Kot ena 

ključnih vsebin OPPN je opredeljeno tudi načrtovanje gospodarske javne infrastrukture. OPPN je tudi 

podlaga za uveljavitev zemljiških ukrepov vključno z razlastitvijo za potrebe gradnje javne 

infrastrukture. Poleg tega se na podlagi sprejetih OPPN sprejmejo tudi programi opremljanja stavbnih 

zemljišč, katerih ključna vsebina je opredelitev stroškov opremljanja z lokalno gospodarsko javno 

infrastrukturo ter zagotavljanje sredstev za opremljanje preko izračuna in obračuna komunalnega 

prispevka. 

Izdelavo OPPN praviloma plačajo investitorji obravnavanega območja, razen v primerih ko gre za 

gradnjo druţbene infrastrukture oziroma ko je investitor gradnje občina. Izdelava OPPN res zahteva 

čas okvirno enega leta, vendar pa so v času izdelave rešena ključna vprašanja glede zagotavljanja 

javnega interesa in obveščanja javnosti, zato ocenjujemo, da je potrebno več območij urejati z OPPN. 

Poleg tega je izdelan OPPN tudi zagotovilo investitorju, da je načrtovana investicija dejansko 

izvedljiva, saj pridobljena mnenja k OPPN štejejo tudi kot izdani projektni pogoji k projektu za 

pridobitev gradbenega dovoljenja. Na ta način je tudi postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja 

na območjih sprejetih OPPN krajši.  

Nov OPN je začrtal območja, na katerih je nujno potrebno izdelati OPPN, hkrati pa v tekstualnem delu 

določil tudi, da lahko občina zahteva izdelavo OPPN tudi v drugih primerih, oziroma da lahko izdelavo 

OPPN predlaga tudi investitor  v primeru, če ţeli spremeniti izvedbena določila OPPN, ki pa ne 

vplivajo na namensko rabo prostora. 

II.10 VAROVANJA IN OMEJITVE V PROSTORU 

OPN ne določa območij varovanj in omejitev v prostoru. Le ta na podlagi področnih zakonov določajo 

posamezni nosilci urejanja prostora. V postopku prostorskega načrtovanja so prikazana v Prikazu 

stanja prostora PSP) kot vzpostavljeni pravni reţimi v prostoru. PSP mora občina kot obvezno prilogo 

OPN pripraviti na podlagi Pravilnika o prikazu stanja prostora (Uradni list RS, št.50/08). 

Ključni pravni reţimi za načrtovanje prostora v občini Miren – Kostanjevica so: 

- območja varstva kulturne dediščine, 

- območja ohranjanja narave, 

- območja varstva kmetijskih zemljišč, 

- območja varstva vodnih virov ter 

- območja varstva pred poplavami. 

Za vsakega izmed naštetih varstvenih reţimov so pristojni nosilci urejanja prostora podali tudi 

smernice. V smernicah so povzeti splošni varstveni reţimi, ki so opredeljeni s področnimi 

zakonodajami, v nekaterih primerih pa so konkretizirani tudi na posamezen poseg oziroma enoto 

urejanja prostora. Občina je v največji moţni meri upoštevala smernice, v nekaterih primerih pa je 

vztrajala pri svojih razvojnih odločitvah. Le te bo poskušala uskladiti v postopku pridobivanja mnenj 

nosilcev urejanja prostora k OPN. 

II.11 NOVE POBUDE OBČANOV 

Rok za oddajo pobud za spremembe in dopolnitve prostorskih aktov občine je bil 22. 12. 2006. Občina 

je o tem z dopisom šifra 3500-24/2006-1, z dne 15. 11. 2006 obvestila vsa gospodinjstva, 

gospodarske druţbe, krajevne skupnosti ter društva in ostala interesna zdruţenja  v občini. Zaradi 

sprejemanja nove zakonodaje pa je občina pobude dejansko sprejemala še do januarja 2009 oziroma 

do zaključnih faz priprave osnutka OPN.  



 

 

Pobude, ki niso bile oddane do navedenega roka, zato v postopkih priprave OPN niso bile 

obravnavane. Vse nove pobude bodo evidentirane, obravnavane pa bodo na podlagi vloge, ki naj jo 

pobudniki oddajo v naslednjem postopku sprememb in dopolnitev OPN. O pričetku postopka bo 

Občina Miren - Kostanjevica krajane javno obvestila na običajen način. 



III. OBRAZLOŽITEV SKUPNIH STALIŠČ DO PRIPOMB 

 DALJNOVOD 2x400 kV DIVAČA - ITALIJA III.1

V skladu s III. točko smernic Ministrstva za gospodarstvo, Direktorata za energijo, z dne 21. 4. 2009, je 

pri pripravi OPN občine Miren – Kostanjevica potrebno upoštevati Odlok o Strategiji prostorskega 

razvoja Slovenije (Ur. l. RS, št. 76/04) in strokovne podlage za Prostorski plan RS (št. 350-13-16/02), 

ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za energijo marca 2003. 

V skladu z omenjenima dokumentoma je preko območja občine Miren – Kostanjevica načrtovan 2x400 

kV daljnovod Divača – Italija.  

Na podlagi smernic je občina načrtovan daljnovod vključila v OPN, v skladu s podatki, ki jih je prejela 

od države. 

Župani občine Miren – Kostanjevica, občine Renče – Vogrsko in mestne občine Nova Gorica so na 

srečanju dne 13. 9. 2010 podpisali dogovor, da načrtovan 2x400 kV daljnovod Divača – Italija 

umaknejo iz svojih prostorskih aktov. Kot razlog za to so navedli neusklajenost prejetih smernic ter 

neustreznost predvidene trase.  

 OBVOZNICA MIREN III.2

Obvoznica Miren je načrtovana z veljavnim lokacijskim načrtom (LOKACIJSKI NAČRT ZA CESTO 

KRIŽ CIJANOV – MIREN (obvoznica Miren) (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, 

št. 4/89) in je kot taka bila povzeta v dopolnjen osnutek OPN. 

V okviru strokovnih podlag s področja prometa, ki jih je občina Miren – Kostanjevica naročila za 

potrebe priprave OPN (april 2007), je bilo ugotovljeno, da je trasa obvoznice ustrezna. Zato se je 

občina odločila za njeno vključitev v OPN, predvsem zaradi dolgoročnega pomena povezave. Gre 

namreč za regijsko pomembno povezavo Krasa s Posočjem. Trenutno ves promet, ki poteka v tej 

smeri, teče skozi Miren. Problem predstavlja predvsem tovorni promet. Zaradi širitve gospodarske 

cone v Opatjem selu pa se bo le ta še okrepil, njegove preusmeritve v Italijo pa ni realno pričakovati.  

Lokacijski načrt je v času od njegovega sprejetja predstavljal podlago za varovanje trase - 

nepozidanega prostora, kjer bi bilo mogoče zgraditi načrtovano cesto. Občina je v tem času svoj 

prostorski razvoj načrtovala tako, da je traso tudi varovala. Kljub temu, da bi bilo treba traso 

načrtovane ceste varovati kot nepozidano, se je v letih od sprejetja lokacijskega načrta zgodilo nekaj 

sprememb, zaradi katerih je trasa na določenih mestih postala konfliktna. Za te segmente bi bilo traso 

potrebno še enkrat proučiti in poiskati ustreznejše variante. 

V bližnji prihodnosti izgradnja ceste res ni realna, vseeno pa je smiselno, da lokacijski načrt ostane v 

veljavi. Le na takšen način bo namreč mogoče dolgoročno varovati traso. Za dele načrtovane trase, ki 

so neustrezni, je potrebno pripraviti spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta in sicer tako, da se 

trasa izogne naselju Vrtoče ter da v celoti poteka po ozemlju občine Miren – Kostanjevica. 

V skladu s 16a. členom Zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije – uradno 

prečiščeno besedilo (Ur. l. RS, št. 19/10) veljaven lokacijski načrt predstavlja tudi podlago za 

brezplačen prenos kmetijskih zemljišč iz Sklada kmetijskih in gozdnih zemljišč RS v last občine. V 

skladu z navedenim zakonom je namreč mogoče nezazidana zemljišča, ki so bila s prostorskimi 

sestavinami občinskega družbenega plana za obdobje od leta 1986 do leta 1990 in s prostorskimi 

sestavinami občinskega dolgoročnega družbenega plana za obdobje od leta 1986 do leta 2000 

namenjena za graditev objektov in so bila do 10. marca 1993 družbena lastnina, in zemljišča, ki jih je 

občina s sprejemom sprememb in dopolnitev navedenih prostorskih sestavin občinskih planov, 

usklajenih z obveznimi republiškimi izhodišči, do 20. julija 2004, namenila za graditev objektov in so 



bila do 10. marca 1993 družbena lastnina, na neodplačen način prenesti v last občine, na območju 

katere ležijo. V primeru, da ta zemljišča postanejo kmetijska zemljišča ali gozdovi na podlagi 

občinskega prostorskega načrta, je občina dolžna ta zemljišča prenesti v last Republike Slovenije in v 

gospodarjenje skladu v roku šestih mesecev po uveljavitvi občinskega prostorskega načrta. 

Ob vsem tem pa se je potrebno zavedati tudi dejstva, da bi priprava in sprejem novega občinskega 

podrobnega prostorskega načrta za občino predstavlja novo zelo veliko finančno in časovno 

obremenitev, kar z vidika racionalne porabe javnih sredstev ne bi bilo upravičeno.  



 

IV. OBRAZLOŢITEV POSAMEZNIH STALIŠČ DO PRIPOMB 

IV.1 PRIPOMBE OBČANOV 

IV.1.1 PRIPOMBE NA OPREDELITEV NAMENSKE RABE PROSTORA 

IV.1.1.1 VRAČANJE V STAVBNA ZEMLJIŠČA 

VRAČANJE V STAVBNA ZEMLJIŠČA  - PRIPOMBA SE UPOŠTEVA 

  



Stališča do pripomb iz javne razgrnitve OPNInterno delovno gradivo

18 350-0-0022/2007 7.9.2010

Stališče do

pripombe:

Zemljišča, ki so bila v predhodnih aktih opredeljena kot stavbna zemljišča, v javno razgrnjenem dopolnjenem 
osnutku pa so bila opredeljena kot nestavbna zemljišča v primarni rabi (gozd, kmetijska zemljišča) in niso v 
nasprotju s temeljnimi načeli načrtovanja ali varovanji v prostoru, se lahko vrnejo v območja stavbnih zemljišč.

Namenska raba prostora se spremeni v skladu z grafično prilogo.

Opredelitev: Pripomba se upošteva

Pripomba: Vrnitev zemljišč, ki so v veljavnem prostorskem aktu opredeljana kot stavbno zemljišče, nazaj v stavbno.

Pripomba Zadeva Datum

Parcele:

EUP: VO-08 SSe

VOJŠČICA (2331): 1750/340



Stališča do pripomb iz javne razgrnitve OPNInterno delovno gradivo

21 350-0-0022/2007

Stališče do

pripombe:

Zemljišča, ki so bila v predhodnih aktih opredeljena kot stavbna zemljišča, v javno razgrnjenem dopolnjenem 
osnutku pa so bila opredeljena kot nestavbna zemljišča v primarni rabi (gozd, kmetijska zemljišča) in niso v 
nasprotju s temeljnimi načeli načrtovanja ali varovanji v prostoru, se lahko vrnejo v območja stavbnih zemljišč.

Namenska raba prostora se spremeni v skladu z grafično prilogo. Popravi se tudi raba na parceli 1923/1 k.o. 
Opatje selo.

Opredelitev: Pripomba se upošteva

Pripomba: Vrnitev zemljišč, ki so v veljavnem prostorskem aktu opredeljana kot stavbno zemljišče, nazaj v stavbno.

Pripomba Zadeva Datum

Parcele:

EUP: OP-08 SK

OPATJE SELO (2328): 1923/2



Stališča do pripomb iz javne razgrnitve OPNInterno delovno gradivo

17 350-0-0022/2007 31.8.2010

Stališče do

pripombe:

Zemljišča, ki so bila v predhodnih aktih opredeljena kot stavbna zemljišča, v javno razgrnjenem dopolnjenem 
osnutku pa so bila opredeljena kot nestavbna zemljišča v primarni rabi (gozd, kmetijska zemljišča) in niso v 
nasprotju s temeljnimi načeli načrtovanja ali varovanji v prostoru, se lahko vrnejo v območja stavbnih zemljišč.

Namenska raba prostora se spremeni v skladu z grafično prilogo.

Opredelitev: Pripomba se upošteva

Pripomba: Vrnitev zemljišč, ki so v veljavnem prostorskem aktu opredeljana kot stavbno zemljišče, nazaj v stavbno.

Pripomba Zadeva Datum

Parcele:

EUP: VO-08 SSe



Stališča do pripomb iz javne razgrnitve OPNInterno delovno gradivo

2 350-0-0022/2007 30.6.2010

Stališče do

pripombe:

Zemljišča, ki so bila v predhodnih aktih opredeljena kot stavbna zemljišča, v javno razgrnjenem dopolnjenem 
osnutku pa so bila opredeljena kot nestavbna zemljišča v primarni rabi (gozd, kmetijska zemljišča) in niso v 
nasprotju s temeljnimi načeli načrtovanja ali varovanji v prostoru, se lahko vrnejo v območja stavbnih zemljišč.

Namenska raba prostora se spremeni v skladu z grafično prilogo.

Opredelitev: Pripomba se upošteva

Pripomba: Del parcele je v veljavnem prostorskem aktu opredeljen kot stavbno zemljišče in tako naj ostane tudi v OPN. 
Meja stavbnega zemljišča naj se popravi na meje parcele (glej prilogo).

Pripomba Zadeva Datum

Parcele:

EUP: LO-01 SK

OPATJE SELO (2328): 208/6



Stališča do pripomb iz javne razgrnitve OPNInterno delovno gradivo

10 350-0-0022/2007 6.8.2010

Stališče do

pripombe:

Zemljišča, ki so bila v predhodnih aktih opredeljena kot stavbna zemljišča, v javno razgrnjenem dopolnjenem 
osnutku pa so bila opredeljena kot nestavbna zemljišča v primarni rabi (gozd, kmetijska zemljišča) in niso v 
nasprotju s temeljnimi načeli načrtovanja ali varovanji v prostoru, se lahko vrnejo v območja stavbnih zemljišč.
Namenska raba prostora se spremeni v skladu z grafično prilogo.

Opredelitev: Pripomba se upošteva

Pripomba: Vrnitev delov parcel, ki so v veljavnem prostorskem aktu opredeljane kot stavbno zemljišče, nazaj v stavbno. 
Preko parcele 254/10 poteka obstoječ dovoz do stanovanjske hiše na parceli *39/6. Na delu parcele 174/9, ki 
je v veljavnem prostorskem aktu opredeljen kot stavbno zemljišče, je predvidena gradnja podpornega zidu.

Pripomba Zadeva Datum

Parcele:

EUP: OR-17 SK

OREHOVLJE (2324): 174/9, 254/10



 

 

VRAČANJE V STAVBNA ZEMLJIŠČA  - PRIPOMBA SE NE UPOŠTEVA 

  



Stališča do pripomb iz javne razgrnitve OPNInterno delovno gradivo

40 350-0-0022/2007-64 6.10.2010

Stališče do

pripombe:

V osnutku OPN je bilo obravnavano območje opredeljeno kot stavbno zemljišče. Zaradi smernic Zavoda RS 
za varstvo narave, z dne 24. 4. 2009, je bilo predlagano širitev potrebno umakniti iz območij stavbnih zemljišč.

Opredelitev: Pripomba se ne upošteva

Pripomba: Vrnitev zemljišč, ki so v veljavnem prostorskem aktu opredeljana kot stavbno zemljišče, nazaj v stavbno.

Pripomba Zadeva Datum

Parcele:

EUP: OP-03 SSe

OPATJE SELO (2328): 806, 807



Stališča do pripomb iz javne razgrnitve OPNInterno delovno gradivo

69 350-0-0022/2007-72 12.10.201

Stališče do

pripombe:

Obravnavano območje se nahaja na območju varovanega habitatnega tipa vzhodna submediteranska suha 
travišča, ki se v skladu z Uredbo o habitatnih tipih (Ur. l. RS, št. 112/03) prednostno ohranja v ugodnem 
stanju. Prostorskih ureditev se na teh območjih ne načrtuje.

Opredelitev: Pripomba se ne upošteva

Pripomba: Vrnitev zemljišč, ki so v veljavnem prostorskem aktu opredeljana kot stavbno zemljišče, nazaj v stavbno.

Pripomba Zadeva Datum

Parcele:

EUP:

SELA NA KRASU (2330): 1078, 1084/1, 1084/2



 

 

IV.1.1.2 SPREMEMBE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ V STAVBNA (PONOVNA PROUČITEV POBUD)   

SPREMEMBE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ V STAVBNA (PONOVNA PROUČITEV POBUD)  - 

PRIPOMBA SE UPOŠTEVA 

 

  



Stališča do pripomb iz javne razgrnitve OPNInterno delovno gradivo

61 350-0-0022/2007-40 8.7.2010

Stališče do

pripombe:

Predlagana šritev naselja je funkcionalno povezana z obstoječim naseljem. Z vidika trajnostne rabe naravnih 
virov, ohranjanja najboljših kmetijskih zemljišč, ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine so  območja 
predlagane širitve manj pomembna.

Namenska raba se popravi v skladu z grafično prilogo.

Opredelitev: Pripomba se upošteva

Pripomba: Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskega zemljišča v stavbno za potrebe gradnje enodruţinske 
stanovanjske hiše.

Pripomba Zadeva Datum

Parcele:

EUP: BI-35 SK

BILJE (2318): 486



Stališča do pripomb iz javne razgrnitve OPNInterno delovno gradivo

15 350-0-0022/2007 16.8.2010

Stališče do

pripombe:

Predlagana šritev naselja je funkcionalno povezana z obstoječim naseljem. Z vidika trajnostne rabe naravnih 
virov, ohranjanja najboljših kmetijskih zemljišč, ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine so  območja 
predlagane širitve manj pomembna.

Namenska raba se popravi v skladu z grafično prilogo.

Opredelitev: Pripomba se upošteva

Pripomba: Zaokroţitev stavbnega zemljišča za potrebe gradnje garaţe za kmetijsko mehanizacijo.

Pripomba Zadeva Datum

Parcele:

EUP:

OPATJE SELO (2328): 208/5



Stališča do pripomb iz javne razgrnitve OPNInterno delovno gradivo

66 350-0-0022/2007-51 26.8.2010

Stališče do

pripombe:

Predlagana šritev naselja je funkcionalno povezana z obstoječim naseljem. Z vidika trajnostne rabe naravnih 
virov, ohranjanja najboljših kmetijskih zemljišč, ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine so  območja 
predlagane širitve manj pomembna.

Namenska raba se popravi v skladu z grafično prilogo.

Opredelitev: Pripomba se upošteva

Pripomba: Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskega zemljišča v stavbno.

Pripomba Zadeva Datum

Parcele:

EUP: OR-02 SSe

VRTOJBA (2316): 2343



 

 

SPREMEMBE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ V STAVBNA (PONOVNA PROUČITEV POBUD)  - 

PRIPOMBA SE DELNO UPOŠTEVA 

  



Stališča do pripomb iz javne razgrnitve OPNInterno delovno gradivo

31 350-0-0022/2007-80 15.10.201

Stališče do

pripombe:

Predlagana širitev stavbnih zemljišč posega na sklenjeno območje najboljših kmetijskih zemljišč. Parcela št. 
20/1 k.o. Lipa je še v celoti nepozidana, gradnja predvidenih objektov je tako mogoča v okviru obstoječih 
stavbnih zemljišč.  Da se lahko objekti umaknejo od stanovanjskih objektov, kar je glede na njihov namen 
smiselno, naj se stavbno zemljišče poveča kot je prikazano v grafični prilogi.

Opredelitev: Pripomba se delno upošteva

Pripomba: Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče za potrebe gradnje strojne 
lope in kokošnjaka.

Pripomba Zadeva Datum

Parcele:

EUP: LI-03 SK

LIPA (2334): 20/1



Stališča do pripomb iz javne razgrnitve OPNInterno delovno gradivo

6 350-0-0022/2007

Stališče do

pripombe:

Parcela 1529/1 k.o. Sela na Krasu se vključi v območje stavbnih zemljišč. Zaradi ustvarjanja novega roba 
naselja se v območja stavbnih zemljišč vključita tudi parceli 1526/5 ter 1528/1 k.o. Sela na Krasu. Predlagana 
šritev naselja je funkcionalno povezana z obstoječim naseljem. Z vidika trajnostne rabe naravnih virov, 
ohranjanja najboljših kmetijskih zemljišč, ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine so območja 
predlagane širitve manj pomembna. 

Predlagana širitev stavbnih zemljišč na dele parcel 1515 in 1516 k.o. Sela na Krasu je v nasprotju s 
konceptom razvoja naselja, v skladu s katerim se širitve usmerjajo na severozahodni in vzhodni rob naselja. 
Kvalitetne robove naselja, predvsem na zahodni strani, se ohranja. Gradnjo na juţnem robu naselja je treba 
omejiti, predvsem z namenom ohranjanja vedute na Trţaški zaliv.

Namenska raba prostora se popravi v skladu z grafično prilogo.

Opredelitev: Pripomba se delno upošteva

Pripomba: Sprememba namenske rabe iz kmetijskih zemljišč v stavbno zemljišče. Parceli 1515 in 1516, k.o. Sela na 
Krasu, sta v neposredni bliţini stanovanjskih stavb, zato naj se del parcel označenih v prilogi spremeni iz 
kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče. Prav tako naj se spremeni v stavbno zemljišče parcela 1529/1 ( v 
celoti), saj se uporablja kot dvorišče k stanovanjski stavbi.

Pripomba Zadeva Datum

Parcele:

EUP: KE-02 K1 (SE-07 SK)

SELA NA KRASU (2330): 1515, 1516, *1529/1



Stališča do pripomb iz javne razgrnitve OPNInterno delovno gradivo

3 350-0-0022/2007

Stališče do

pripombe:

Predlagana šritev naselja je funkcionalno povezana z obstoječim naseljem. Z vidika trajnostne rabe naravnih 
virov, ohranjanja najboljših kmetijskih zemljišč, ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine so  območja 
predlagane širitve manj pomembna.

Namenska raba se spremeni le delu parcele v skladu z grafično prilogo. V stavbna zemljišča se vključi tudi del 
parcel št. 89 in 91 (v skladu z grafično prilogo) ter parceli št. 92/2 vse  k.o. Kostanjevica na Krasu.

Opredelitev: Pripomba se delno upošteva

Pripomba: Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskega zemljišča v stavbno.

Pripomba Zadeva Datum

Parcele:

EUP: KS-16 Sse

KOSTANJEVICA NA KRASU (2332): 92/1



Stališča do pripomb z javne razgrnitve OPN

35 350-0-0022/2007-76 15.10.201

Stališče do

pripombe:

Delu pripombe, ki se veţe na širitev stavbnega zemljišča na parcelo št. 214/2 k.o. Vrtoče, se ugodi na podlagi 
sklepa občinskega sveta, sprejetega na 5. redni seji dne 13.4.2011.

Za pripombo glede Mirenske obvoznice glejte skupno stališče III.2 Obvoznica Miren.

Za pripombo glede načrtovanega 2x400 kV daljnovoda glejte stališče III.1 	Daljnovod 2x400 kV Divača - Italija.

Opredelitev: Pripomba se delno upošteva

Pripomba: Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskih zemljišč v stavbno. Nestrinjanje s predlagano traso 
Mirenske obvoznice ter traso načrtovanega 2x400kV daljnovoda

Pripomba Zadeva Datum

Parcele:

EUP:

VRTOČE (2323): 214/2



 

 

SPREMEMBE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ V STAVBNA (PONOVNA PROUČITEV POBUD)  - 

PRIPOMBA SE NE UPOŠTEVA 

  



Stališča do pripomb iz javne razgrnitve OPNInterno delovno gradivo

1 350-0-0022/2007 30.6.2010

Stališče do

pripombe:

Območje predlagane širitve se nahaja na območju najboljših kmetijskih zemljišč. V skladu s Pravilnikom o 
kriterijih za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor na najboljših kmetijskih zemljiščih zunaj 
območij naselij (Ur. l. RS, št. 110/08) le ta ni sprejemljiva.

Območje predlagane širitve se nahaja na območju varovanega habitatnega tipa vzhodna submediteranska 
suha travišča, ki se v skladu z Uredbo o habitatnih tipih (Ur. l. RS, št. 112/03) prednostno ohranja v ugodnem 
stanju. Prostorskih ureditev se na teh območjih ne načrtuje.

Opredelitev: Pripomba se ne upošteva

Pripomba: Širitev stavbnega zemljišča na poloţnejši del parcele. Del parcele, ki je ţe opredeljen kot stavbno zemljišče je 
zaradi naklona neprimeren za gradnjo.

Pripomba Zadeva Datum

Parcele:

EUP:

TEMNICA (2333): 1618/1



Stališča do pripomb iz javne razgrnitve OPNInterno delovno gradivo

43 350-0-0022/2007-62 4.10.2010

Stališče do

pripombe:

Pribliţevanje stanovanjskega območja objektom za kmetijsko proizvodnjo je z vidika zagotavljanja ustreznih 
bivalnih pogojev nesprejemljivo.

Opredelitev: Pripomba se ne upošteva

Pripomba: Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskih zemljišč v stavbna zemljišča - območja stanovanj.

Pripomba Zadeva Datum

Parcele:

EUP: BI-02 SSe

BILJE (2318): 96/2, 96/3



 

 

IV.1.1.3 SPREMEMBE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ V STAVBNA (NEGATIVNE SMERNICE)  

  



Stališča do pripomb iz javne razgrnitve OPNInterno delovno gradivo

77 350-0-0022/2007-86 15.10.201

Stališče do

pripombe:

Ureditev javnih parkirišč je prostorsko izvedljiva le na parceli 498/1 k.o. Miren.V osnutku OPN je bil del 
parcele ob cesti, ki je bil namenjen ureditvi parkirišča, opredeljen kot stavbno zemljišče. Zaradi smernic 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, z dne 5. 11. 2009 je bilo predlagano širitev potrebno 
umakniti iz območij stavbnih zemljišč.

Ureditev parkirišč na parcelah 1087 ter 1088 k.o. Miren je  neizvedljiva zaradi lastništva ter namembnosti 
parcel. Predstavljata namreč dvorišče obstoječih stanovanjskih stavb.

Parcela 614/1 k.o. Miren je za ureditev parkirišč problematična predvsem zaradi potrebe neposrednega 
priključevanja na drţavno cesto. Parkirišča z uvozom oziroma izvozom zaradi širine (na najširšem delu je 
široka 14 m)  ter lege parcele (v celoti predstavlja priobalno zemljišče reke Vipave) ni mogoče urediti.

Opredelitev: Pripomba se ne upošteva

Pripomba: Ureditev javnih parkirišč v Mirnu.

Pripomba Zadeva Datum

Parcele:

EUP:

MIREN (2325): 498/1, 614/1, 1087, 1088



Stališča do pripomb iz javne razgrnitve OPNInterno delovno gradivo

8 350-0-0022/2007 21.7.2010

Stališče do

pripombe:

V osnutku OPN je bilo obravnavano območje opredeljeno kot stavbno zemljišče. Zaradi smernic Ministrstva 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, z dne 5. 11. 2009, je bilo predlagano širitev potrebno umakniti iz 
območij stavbnih zemljišč.

Opredelitev: Pripomba se ne upošteva

Pripomba: Sprememba namenske rabe iz kmetijskih zemljišč v stavbna zemljišča.

Pripomba Zadeva Datum

Parcele:

EUP: KE-02 K1 (SE-05 Sse)

SELA NA KRASU (2330): 1556



Stališča do pripomb iz javne razgrnitve OPNInterno delovno gradivo

57 350-0-0022/2007-43 2.8.2010

Stališče do

pripombe:

V osnutku OPN je bilo obravnavano območje opredeljeno kot stavbno zemljišče. Zaradi smernic Ministrstva 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, z dne 5. 11. 2009, ter smernic Zavoda RS za varstvo narave, z dne 24. 
4. 2009, je bilo predlagano širitev potrebno ustrezno zmanjšati. Celotne parcele v skladu s tem ni mogoče 
opredeliti kot stavbne, se pa stavbno zemljišče smiselno popravi v skladu z grafično prilogo.

Opredelitev: Pripomba se delno upošteva

Pripomba: Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskega zemljišča v stavbno.

Pripomba Zadeva Datum

Parcele:

EUP: TE-07 SSe

TEMNICA (2333): 264/17



Stališča do pripomb iz javne razgrnitve OPNInterno delovno gradivo

9 350-0-0022/2007 29.7.2010

Stališče do

pripombe:

V osnutku OPN je bilo obravnavano območje opredeljeno kot stavbno zemljišče. Zaradi smernic Ministrstva 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, z dne 5. 11. 2009, je bilo predlagano širitev potrebno umakniti iz 
območij stavbnih zemljišč.

Opredelitev: Pripomba se ne upošteva

Pripomba: Sprememba namenske rabe dela parcele iz kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče za potrebe gradnje 
enodruţinske stanovanjske hiše.

Pripomba Zadeva Datum

Parcele:

EUP: BI-28 SK

BILJE (2318): 413/22



Stališča do pripomb iz javne razgrnitve OPNInterno delovno gradivo

11 350-0-0022/2007 9.8.2010

Stališče do

pripombe:

V osnutku OPN je bilo obravnavano območje opredeljeno kot stavbno zemljišče. Zaradi smernic Ministrstva 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, z dne 5. 11. 2009, je bilo predlagano širitev potrebno umakniti iz 
območij stavbnih zemljišč.

Opredelitev: Pripomba se ne upošteva

Pripomba: Sprememba namenske rabe iz kmetijskega v stavbno zemljišče za potrebe gradnje enodruţinske 
stanovanjske hiše.

Pripomba Zadeva Datum

Parcele:

EUP: KE-01 K1

MIREN (2325): 252/1, 252/2



Stališča do pripomb iz javne razgrnitve OPNInterno delovno gradivo

13 350-0-0022/2007 11.8.2010

Stališče do

pripombe:

V osnutku OPN je bilo obravnavano območje opredeljeno kot stavbno zemljišče. Zaradi smernic Ministrstva 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, z dne 5. 11. 2009, je bilo predlagano širitev potrebno umakniti iz 
območij stavbnih zemljišč.

Opredelitev: Pripomba se ne upošteva

Pripomba: Sprememba namenske rabe iz  kmetijskega zemljišča v stavbno.

Pripomba Zadeva Datum

Parcele:

EUP: BI-35 Sse

BILJE (2318): 481



Stališča do pripomb iz javne razgrnitve OPNInterno delovno gradivo

50 350-0-0022/2007-52 31.8.2010

Stališče do

pripombe:

V osnutku OPN je bilo obravnavano območje opredeljeno kot stavbno zemljišče. Zaradi smernic Ministrstva 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, z dne 5. 11. 2009, ter smernic Zavoda RS za varstvo narave, z dne 24. 
4. 2009, je bilo predlagano širitev potrebno umakniti iz območij stavbnih zemljišč.

Opredelitev: Pripomba se ne upošteva

Pripomba: Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskih zemljišč v stavbna za potrebe stanovanjske gradnje 
oziroma druge namene.

Pripomba Zadeva Datum

Parcele:

EUP:

KOSTANJEVICA NA KRASU (2332): 330/1



Stališča do pripomb iz javne razgrnitve OPNInterno delovno gradivo

51 350-0-0022/2007-55 1.9.2010

Stališče do

pripombe:

V osnutku OPN je bilo obravnavano območje opredeljeno kot stavbno zemljišče. Zaradi smernic Ministrstva 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, z dne 5. 11. 2009, je bilo predlagano širitev potrebno umakniti iz 
območij stavbnih zemljišč.

Opredelitev: Pripomba se ne upošteva

Pripomba: Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskih zemljišč v stavbna.

Pripomba Zadeva Datum

Parcele:

EUP: MI-49 SSe

MIREN (2325): 310/2, 310/6, 310/10



Stališča do pripomb iz javne razgrnitve OPNInterno delovno gradivo

38 350-0-0022/2007-68 12.10.201

Stališče do

pripombe:

V osnutku OPN so parcele, na katere se nanaša pripomba, bile opredeljene kot stavbno zemljišče, vendar so 
bile v pripravi dopolnjenega osnutka OPN zaradi negativnih smernic Zavoda RS za varstvo narave vrnjene v 
primarno rabo. Nahajajo se namreč na območju varovanega habitatnega tipa vzhodna submediteranska suha 
travišča, ki se v skladu z Uredbo o habitatnih tipih (Ur. l. RS št. 112/03) prednostno ohranja v ugodnem stanju.

Opredelitev: Pripomba se ne upošteva

Pripomba: Sprememba namenske rabe prostora iz gozdnih zemljišč v stavbno zemljišče.

Pripomba Zadeva Datum

Parcele:

EUP: SE-07 SK

SELA NA KRASU (2330): 1097/1, 1097/2, 1099



Stališča do pripomb iz javne razgrnitve OPNInterno delovno gradivo

52 350-0-0022/2007-53 24.8.2010

Stališče do

pripombe:

V osnutku OPN je bil del parcel 43 in 44  k.o.Lipa opredeljen kot stavbno zemljišče. Zaradi smernic 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, z dne 5. 11. 2009, ter smernic Zavoda RS za varstvo 
narave, z dne 24. 4. 2009, je bilo predlagano širitev potrebno ustrezno zmanjšati.

Območje LI-02 Sse predstavlja območje širitve naselja. Za vsa območja širitev naselja je potrebno v skladu s 
Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev 
območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (ur. l. RS, št. 99/07) izdelati občinski 
podrobni prostorski načrt (OPPN). Dostop do parcele 909 k.o. Lipa se bo reševal v okviru omenjenega OPPN.

Opredelitev: Pripomba se ne upošteva

Pripomba: Sprememba dela parcel 919 in 918/2 k.o. Lipa v stavbno zemljišče za potrebe dostopa do parcele 909 k.o. 
Lipa. Sprememba namenske rabe dela parcel 43 in 44 k.o. Lipa iz kmetijskih zemljišč v stavbna. Umik OPPN 
iz območja LI-02 Sse.

Pripomba Zadeva Datum

Parcele:

EUP: LI-02 SSe

LIPA (2334): 43, 44, 918/2, 919



 

 

IV.1.2 SPREMEMBE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ V STAVBNA (RAZPRŠENA GRADNJA)    



Stališča do pripomb iz javne razgrnitve OPNInterno delovno gradivo

36 350-0-0022/2007-69 12.10.201

Stališče do

pripombe:

Predlagan poseg ni v skladu s 6. členom (načelo usmerjanja prostorskega razvoja naselij) in 44. členom 
(načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj območja naselja) ZPNačrt (Ur. l. RS, št. 33/2007, 
108/09). Obravnavana parcela bi predstavljala novo stavbno površino izven območja naselja v odprtem 
prostoru v obliki nove razpršene gradnje.

Opredelitev: Pripomba se ne upošteva

Pripomba: Sprememba namenska rabe prostora iz kmetijskega zemljišča v stavbno zaradi legalizacije objekta.

Pripomba Zadeva Datum

Parcele:

EUP:



Stališča do pripomb iz javne razgrnitve OPNInterno delovno gradivo

74 350-0-0022/2007-83 14.10.201

Stališče do

pripombe:

Predlagan poseg ni v skladu s 6. členom (načelo usmerjanja prostorskega razvoja naselij) in 44. členom 
(načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj območja naselja) ZPNačrt (Ur. l. RS, št. 33/2007, 
108/09). Obravnavana parcela bi predstavljala novo stavbno površino izven območja naselja v odprtem 
prostoru v obliki nove razpršene gradnje.

Opredelitev: Pripomba se ne upošteva

Pripomba: Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskega oziroma gozdnega zemljišča v stavbno.

Pripomba Zadeva Datum

Parcele:

EUP:

SELA NA KRASU (2330): 1238, 1239



Stališča do pripomb iz javne razgrnitve OPNInterno delovno gradivo

54 350-0-0022/2007-45 18.8.2010

Stališče do

pripombe:

Predlagan poseg ni v skladu s 6. členom ZPNačrt (načelo usmerjanja prostorskega razvoja naselij) in 44. 
členu ZPNačrt (načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj območja naselja). Širitev bi 
predstavljala novo stavbno površino izven območja naselja v odprtem prostoru na najboljših kmetijskih 
površinah.

Opredelitev: Pripomba se ne upošteva

Pripomba: Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskih zemljišč v stavbna za potrebe gradnje enodruţinske 
stanovanjske hiše.

Pripomba Zadeva Datum

Parcele:

EUP:

BILJE (2318): 215



Stališča do pripomb iz javne razgrnitve OPNInterno delovno gradivo

16 350-0-0022/2007 18.8.2010

Stališče do

pripombe:

Predlagana širitev naselja ni v skladu s 6. členom ZPNačrt (načelo usmerjanja prostorskega razvoja naselij) in 
44. členu ZPNačrt (načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj območja naselja). 
Predstavljala bi novo stavbno površino izven območja naselja v odprtem prostoru na najboljših kmetijskih 
površinah.

Opredelitev: Pripomba se ne upošteva

Pripomba: Sprememba namenske rabe iz kmetijskega v stavbno zemljišče.

Pripomba Zadeva Datum

Parcele:

EUP: VO-12 SK

VOJŠČICA (2331): 962, 964



Stališča do pripomb iz javne razgrnitve OPNInterno delovno gradivo

68 350-0-0022/2007-71 12.10.201

Stališče do

pripombe:

Predlagan poseg ni v skladu s 6. členom (načelo usmerjanja prostorskega razvoja naselij) in 44. členom 
(načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj območja naselja) ZPNačrt (Ur. l. RS, št. 33/2007, 
108/09). Obravnavana parcela bi predstavljala novo stavbno površino izven območja naselja v odprtem 
prostoru v obliki nove razpršene gradnje.

Poleg tega se obravnavano območje nahaja na območju naravne vrednote drţavnega pomena Brestoviški 
dol, ter na območju varovanega habitatnega tipa vzhodna submediteranska suha travišča, ki se v skladu z 
Uredbo o habitatnih tipih (Ur. l. RS, št. 112/03) prednostno ohranja v ugodnem stanju.

Opredelitev: Pripomba se ne upošteva

Pripomba: Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskih zemljišč v stavbna.

Pripomba Zadeva Datum

Parcele:

EUP:

SELA NA KRASU (2330): 1091



Stališča do pripomb iz javne razgrnitve OPNInterno delovno gradivo

64 350-0-0022/2007-49 25.8.2010

Stališče do

pripombe:

Predlagan poseg ni v skladu s 6. členom (načelo usmerjanja prostorskega razvoja naselij) in 44. členom 
(načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj območja naselja) ZPNačrt (Ur. l. RS, št. 33/2007, 
108/09). Obravnavana parcela bi predstavljala novo stavbno površino izven območja naselja v odprtem 
prostoru v obliki nove razpršene gradnje.

Opredelitev: Pripomba se ne upošteva

Pripomba: Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče.

Pripomba Zadeva Datum

Parcele:

EUP:

SELA NA KRASU (2330): 1032, 1033



 

 

IV.1.2.1 SPREMEMBE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ V STAVBNA (NOVE POBUDE)   

SPREMEMBE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ V STAVBNA (NOVE POBUDE)  - PRIPOMBA SE 

UPOŠTEVA 

  



Stališča do pripomb iz javne razgrnitve OPNInterno delovno gradivo

56 350-0-0022/2007-44 13.8.2010

Stališče do

pripombe:

Pripomba predstavlja novo pobudo za spremembo namenske rabe prostora. Pobuda sicer ni bila oddana do 
navedenega roka, zato v postopkih priprave OPN ni bila obravnavana. Zaradi razvojnega interesa se pobudo 
kljub temu upošteva. Edini varstveni reţim na območju so najboljša kmetijska zemljišča. V skladu s 
pravilnikom o kriterijih za načrtovanje prostorskih jureditev in posegov v prostor na najboljših kmetijskih 
zemljiščih zunaj območij naselij (Ur. l. RS št 110/2008) je gradnja objektov, ki neposredno sluţijo kmetijski 
dejavnosti dovoljena.

Namenska raba se spremeni v skladu z grafično prilogo.

Opredelitev: Pripomba se upošteva

Pripomba: Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskih zemljišč v stavbna zemljišča za potrebe kmetijske 
proizvodnje (parcele 262, 263, 264, 265 k.o. Orehovlje, 641 ter del 643 k.o. Bilje) ter iz območij za stanovanja 
v območja z objekti za kmetijsko proizvodnjo (parcela 6335/1 k.o. Bilje).

Pripomba Zadeva Datum

Parcele:

EUP:

BILJE (2318): 635/1, 641, 643

OREHOVLJE (2324): 262, 263, 264, 265



Stališča do pripomb iz javne razgrnitve OPNInterno delovno gradivo

42 350-0-0022/2007-65 7.10.2010

Stališče do

pripombe:

1. Pripomba predstavlja novo pobudo za spremembo namenske rabe prostora. Pobuda sicer ni bila oddana 
do navedenega roka, zato v postopkih priprave OPN ni bila obravnavana. Zaradi javnega interesa se pobudo 
kljub temu upošteva.

Naselje Bilje je s strateškim delom OPN v omreţju naselij občine Miren – Kostanjevica opredeljeno kot 
lokalno središče, ki se bo razvijajo v tesni povezavi z Mirnom, predvsem na področju stanovanjske gradnje in 
zaposlitvenih moţnosti. V skladu z urbanističnim načrtom naselja Bilje bo razvoj naselja usmerjen v 
kvalitativni dvig bivalnega in delovnega okolja, v sanacijo degradiranih območij ter v zagotavljanje prostorskih 
moţnosti za stanovanjsko gradnjo, centralne dejavnosti ter delovna mesta. Med glavnimi cilji razvoja naselja 
je navedena tudi krepitev vloge oskrbnega središča z višanjem nivoja opremljenosti s centralnimi dejavnostmi 
ter smotrna razporeditev oziroma prerazporeditev centralnih dejavnosti v ureditvenem območju naselja. 
Glavna usmeritev pri tem je, da se območja centralnih dejavnosti umeščajo ob obstoječa in kot taka 
predstavljajo logično nadaljevanje starega jedra naselja.

V naselju trenutni ni nobenega otroškega igrišča, zato je njegovo načrtovanje smiselno. Predlagano območje 
se sicer nahaja na poplavnem območju, v skladu s prilogo 1 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje 
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroţenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih 
voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08), pa je tovrstni poseg na poplavno območje dovoljen ob upoštevanju 
pogojev iz vodnega soglasja.

2. OPN ne predstavlja podlage za opredeljevanje objektov oziroma območij kot kulturne dediščine. Objekti 
oziroma območja se kot kulturna dediščina opredeljujejo na podlagi njihovega kulturno zgodovinskega 
pomena na podlagi Zakona o varstvu kulturne dediščine (Ur. l. RS, št. 16/08).

Na območju gospodarske cone trenutno še vedno obstaja poslovni interes, ureditev muzeja ni v interesu 
lastnikov objekta.

Opredelitev: Pripomba se delno upošteva

Pripomba: 1. Sprememba nameske rabe parcel 268/1, 268/2 ter 268/3 k.o. Bilje ter del parcele 267/1 k.o. Bilje iz 
kmetijskih zemljišč v zelene površine. 
2. Sprememba namenske rabe/PIP tako, da bo v enoti BI-40 IG moţna vzpostvitev muzeja.

Pripomba Zadeva Datum

Parcele:

EUP:

BILJE (2318): *111, 267/1, 268/1, 268/2



Stališča do pripomb iz javne razgrnitve OPNInterno delovno gradivo



 

 

SPREMEMBE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ V STAVBNA (NOVE POBUDE)  - PRIPOMBA SE NE 

UPOŠTEVA 

 

 

  



Stališča do pripomb iz javne razgrnitve OPNInterno delovno gradivo

28 350-0-0022/2007 12.10.201

Stališče do

pripombe:

Predlagan poseg ni v skladu s 6. členom (načelo usmerjanja prostorskega razvoja naselij) in 44. členom 
(načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj območja naselja) ZPNačrt (UR. List RS 33/2007, 
108/09). Obravnavana parcela bi predstavljala novo stavbno površino izven območja naselja v odprtem 
prostoru v obliki nove razpršene gradnje.Dodatna omejitev na območju predlaganega posega so najboljša 
kmetijska zemljišča.

Poleg tega pripomba predstavlja novo pobudo za spremembo namenske rabe prostora.

Opredelitev: Pripomba se ne upošteva

Pripomba: Sprememba namenske rabe v stavbno zemljišče za potrebe gradnje enodruţinske hiše.

Pripomba Zadeva Datum

Parcele:

EUP:

BILJE (2318): 257/11



Stališča do pripomb iz javne razgrnitve OPNInterno delovno gradivo

65 350-0-0022/2007-50 26.8.2010

Stališče do

pripombe:

Predlagana širitev naselja je sicer funkcionalno povezana z obstoječim naseljem, vendar posega na z vidika 
trajnostne rabe naravnih virov pomembno območje. Posega namreč na sklenjena območja najboljših 
kmetijskih zemljišč. 

Poleg tega pripomba predstavlja novo pobudo za spremembo namenske rabe prostora.

Opredelitev: Pripomba se ne upošteva

Pripomba: Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskega zemljišča v stavbno za potrebe gradnje gospodarskega 
objekta.

Pripomba Zadeva Datum

Parcele:

EUP:

OREHOVLJE (2324): 320



Stališča do pripomb iz javne razgrnitve OPNInterno delovno gradivo

63 350-0-0022/2007-48 25.8.2010

Stališče do

pripombe:

Dejavnost, ki se trenutno opravlja na obravnavanem območju, je z vidika prostorske zakonodaje nelegalna. 
Dejavnost skladiščenja gradbenega materiala in gradbenih strojev tudi ni primerna v neposredni bliţini 
stanovanjskih območij. Za tovrstne dejavnosti je na območju Opatjega sela prostor zagotovljen znotraj 
načrtovane širitve obrtne cone.

Poleg tega pripomba predstavlja novo pobudo za spremembo namenske rabe prostora.

Opredelitev: Pripomba se ne upošteva

Pripomba: Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskega v stavbno zemljišče za potrebe gradnje poslovnega 
objekta s pisarnami in stanovanjem ter gradnje skladišča. Stabno zemljišče je potrebno tudi zaradi legalizacije 
obstoječega skladišča gradbenega materiala ter lope in garaţe za avtomobile in gradbeno mehanizacijo.

Pripomba Zadeva Datum

Parcele:

EUP:

OPATJE SELO (2328): 1910, 1911



Stališča do pripomb iz javne razgrnitve OPNInterno delovno gradivo

62 350-0-0022/2007-39 7.7.2010

Stališče do

pripombe:

Pripomba predstavlja novo pobudo za spremembo namenske rabe prostora.

Opredelitev: Pripomba se ne upošteva

Pripomba: Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskih oziroma gozdnih zemljišč v stavbna zemljišča za potrebe 
športa in rekreacije.

Pripomba Zadeva Datum

Parcele:

EUP:

VRTOČE (2323): 13/1, 13/2



Stališča do pripomb iz javne razgrnitve OPNInterno delovno gradivo

22 350-0-0022/2007 6.10.2010

Stališče do

pripombe:

Predlagana šritev naselja je sicer funkcionalno povezana z obstoječim naseljem oziroma obstoječimi 
stavbnimi zemljišči, vendar se pojavlja na območju varovanega habitatnega tipa vzhodna submediteranska 
suha travišča, ki se v skladu z Uredbo o habitatnih tipih (Ur. l. RS št. 112/03) prednostno ohranja v ugodnem 
stanju.

Poleg tega pripomba predstavlja novo pobudo za spremembo namenske rabe prostora.

Opredelitev: Pripomba se ne upošteva

Pripomba: Sprememba namenske rabe iz kmetijskih v stavbna zemljišča.

Pripomba Zadeva Datum

Parcele:

EUP: OP-03 SSe

OPATJE SELO (2328): 800, 801/1, 804, 805



Stališča do pripomb iz javne razgrnitve OPNInterno delovno gradivo

27 350-0-0022/2007 11.10.201

Stališče do

pripombe:

Parcela je bila v v trenutno še veljavnem aktu opredeljena kot zazidljiva le v minimalnem obsegu (60 m2 od 
skupnih 2906 m2), kar dejansko ni  omogočalo gradnje. Pri opredeljevanju namenske rabe v OPN, je bilo 
stavbno zemljišče usklajeno z mejami zemljiščih parcel, tako da je v dopolnjenem osnutku OPN parcela v 
celoti opredeljena kot gozdno in deloma kmetijsko zemljišče. Obravnavana pripomba dejansko pomeni novo 
pobudo.

Poleg tega pripomba predstavlja novo pobudo za spremembo namenske rabe prostora.

Opredelitev: Pripomba se ne upošteva

Pripomba: Sprememba namenske rabe celotne parcele v stavbno zemljišče.

Pripomba Zadeva Datum

Parcele:

EUP: HU-01 Sse

SELA NA KRASU (2330): 1687/25



Stališča do pripomb iz javne razgrnitve OPNInterno delovno gradivo

47 350-0-0022/2007-60 16.9.2010

Stališče do

pripombe:

Predlagana širitev naselja je sicer funkcionalno povezana z obstoječim naseljem, vendar posega na z vidika 
trajnostne rabe naravnih virov pomembno območje. Posega namreč na sklenjena območja najboljših 
kmetijskih zemljišč. 

Poleg tega pripomba predstavlja novo pobudo za spremembo namenske rabe prostora.

Opredelitev: Pripomba se ne upošteva

Pripomba: Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskega v stavbno zemljišče za potrebe gradnje enodruţinske 
hiše.

Pripomba Zadeva Datum

Parcele:

EUP:

BILJE (2318): 261/4



 

 

IV.1.2.2 SPREMEMBE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ V STAVBNA (SPREMEMBE PODROBNEJŠE 

NAMENSKE RABE PROSTORA)   

SPREMEMBE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ V STAVBNA (SPREMEMBE PODROBNEJŠE NAMENSKE 

RABE PROSTORA)  - PRIPOMBA SE UPOŠTEVA 

 

  



Stališča do pripomb iz javne razgrnitve OPNInterno delovno gradivo

12 350-0-0022/2007 10.8.2010

Stališče do

pripombe:

Z namenom zagotavljanja ustreznega bivalnega okolja v enoti OP-03 SSe se zeleni varovalni pas (OP-25 ZD) 
razširi na dele parcel  št. 816/1 ter 792/1 ter na parcelo 793, vse k.o. Opatje Selo, v širini 70 m, kolikor je 
predviden odmik tudi za proizvodne objekte v enoti OP-26 IP. V okviru priprave OPPN je treba opraviti tudi 
meritve hrupa. Namenska raba prostora se popravi v skladu z grafično prilogo.

Načrtovana lokalna cesta čez enoto OP-02 IP se umakne iz OPN.

Opredelitev: Pripomba se upošteva

Pripomba: Širitev območja stanovanj (OP-03 Sse) v neposredni bliţini območij proizvodnih dejavnosti ni primerna (OP-02 
IP, OP-26 IP).
Kategorizacija interne poti čez enoto urejanja prostora OP-02 IP v lokalno cesto ni sprejemljiva. Lokalna cesta 
bi presekala obstoječ gospodarski kompleks na dva dela in vpeljala promet čez območje.

Pripomba Zadeva Datum

Parcele:

EUP: OP-03 SSe, OP-02 IP, OP-26 IP



Stališča do pripomb iz javne razgrnitve OPNInterno delovno gradivo

59 350-0-0022/2007 11.8.2010

Stališče do

pripombe:

Z namenom zagotavljanja ustreznega bivalnega okolja v enoti OP-03 SSe se zeleni varovalni pas (OP-25 ZD) 
razširi na dele parcel  št. 816/1 ter 792/1 ter na parcelo 793, vse k.o. Opatje Selo, v širini 70 m, kolikor je 
predviden odmik tudi za proizvodne objekte v enoti OP-26 IP.  V okviru priprave OPPN je treba opraviti tudi 
meritve hrupa.

Namenska raba prostora se popravi v skladu z grafično prilogo.

Opredelitev: Pripomba se upošteva

Pripomba: Nasprotovanje širitvi območij stanovanj v OP-03 Sse nasproti območij proizvodnih dejavnosti OP-26 IP.

Pripomba Zadeva Datum

Parcele:

EUP: OP-03 SSe



 

 

SPREMEMBE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ V STAVBNA (SPREMEMBE PODROBNEJŠE NAMENSKE 

RABE PROSTORA)  - PRIPOMBA SE NE UPOŠTEVA 

  



Stališča do pripomb iz javne razgrnitve OPNInterno delovno gradivo

29 350-0-0022/2007 13.10.201

Stališče do

pripombe:

Parceli 38/5 ter 37/3 k.o. Miren sta v lasti občine Miren - Kostanjevica, parcela 649/8 k.o. Miren pa ne obstaja. 
Za območje obrtne cone je v izdelavi OPPN. Namenska raba prostora (IG) je določena z mejo območja OPPN.

Opredelitev: Pripomba se ne upošteva

Pripomba: Sprememba namenske rabe iz območij proizvodnih dejavnosti v območja stanovanj.

Pripomba Zadeva Datum

Parcele:

EUP: MI-02 IG

MIREN (2325): 37/3, 38/5, 649/8



 

 

IV.1.2.3 SPREMEMBE IZ STAVBNIH ZEMLJIŠČ V KMETIJSKA ZEMLJIŠČA   

SPREMEMBE IZ STAVBNIH ZEMLJIŠČ V KMETIJSKA ZEMLJIŠČA  - PRIPOMBA SE UPOŠTEVA 

 

  



Stališča do pripomb iz javne razgrnitve OPNInterno delovno gradivo

14 350-0-0022/2007 11.8.2010

Stališče do

pripombe:

V obravnavanem primeru vračanje stavbnih zemljišč v kmetijska zemljišča ne povzroča neracionalne 
fragmentacije stavbnih zemljišč, kmetijska zemljišča/gozdna zemljišča pa se vključujejo v kompleks kmetijskih 
zemljišč/gozdnih zemljišč, zato se obravnavane parcele lahko vrnejo v primarno namensko rabo.

Namenska raba prostora se popravi v skladu z grafično prilogo.

Opredelitev: Pripomba se upošteva

Pripomba: Zmanjašnje območja stavbnih zemljišč. Parcela 1599 naj se v celoti vrne v primarno raba, parcela 1565/101 
pa v delu kot je označeno v prilogi.

Pripomba Zadeva Datum

Parcele:

EUP: TE-07 Sse

TEMNICA (2333): 1565/101, 1599



Stališča do pripomb iz javne razgrnitve OPNInterno delovno gradivo

5 350-0-0022/2007 7.5.2010

Stališče do

pripombe:

V obravnavanem primeru vračanje stavbnih zemljišč v kmetijska zemljišča ne povzroča neracionalne 
fragmentacije stavbnih zemljišč, kmetijska zemljišča pa se vključujejo v kompleks kmetijskih zemljišč, zato se 
obravnavane parcele lahko vrnejo v primarno namensko rabo.

Namenska raba prostora se popravi v skladu z grafično prilogo.

Opredelitev: Pripomba se upošteva

Pripomba: Nestrinjanje s spremembo namenske rabe iz kmetijskega v stavbno zemljišče. Parcele so na robu območij 
stavbnih zemljišč. Zaradi velike strmine ni primerna za pozidavo.

Pripomba Zadeva Datum

Parcele:

EUP: TE-02 SK

TEMNICA (2333): 927/1, 928, 929



Stališča do pripomb iz javne razgrnitve OPNInterno delovno gradivo

20 350-0-0022/2007

Stališče do

pripombe:

V obravnavanem primeru vračanje stavbnih zemljišč v kmetijska zemljišča ne povzroča neracionalne 
fragmentacije stavbnih zemljišč, kmetijska zemljišča pa se vključujejo v kompleks kmetijskih zemljišč, zato se 
obravnavane parcele lahko vrnejo v primarno namensko rabo.

Namenska raba prostora se popravi v skladu z grafično prilogo.

Opredelitev: Pripomba se upošteva

Pripomba: Nestrinjanje s spremembo namenske rabe iz najboljših kmetijskih zemljišč in gozda v stavbna zemljišča.

Pripomba Zadeva Datum

Parcele:

EUP: TE-06 SSe

TEMNICA (2333): 1565/97



Stališča do pripomb iz javne razgrnitve OPNInterno delovno gradivo

26 350-0-0022/2007

Stališče do

pripombe:

V obravnavanem primeru vračanje stavbnih zemljišč v kmetijska zemljišča ne povzroča neracionalne 
fragmentacije stavbnih zemljišč, kmetijska zemljišča pa se vključujejo v kompleks kmetijskih zemljišč, zato se 
obravnavane parcele lahko vrnejo v primarno namensko rabo. Na parcelah št. 888 ter 918/1 k.o. Lipa se 
pojavlja varovani habitatni tip vzhodna submediteranska suha travišča, ki se v skladu z Uredbo o habitatnih 
tipih (Ur. l. RS št. 112/03) prednostno ohranja v ugodnem stanju, zaradi česar je vračanje stavbnih zemljišč v 
kmetijska še posebej smiselno. 

Namenska raba prostora se popravi v skladu z grafično prilogo.

Opredelitev: Pripomba se upošteva

Pripomba: Sprememba stavbnih zemljišč v kmetijska zemljišča.

Pripomba Zadeva Datum

Parcele:

EUP: LI-02 Sse, LI-03 SK

LIPA (2334): 888, 918/1, 923/2, 928



Stališča do pripomb iz javne razgrnitve OPNInterno delovno gradivo

48 350-0-0022/2007-56 8.9.2010

Stališče do

pripombe:

V primeru parcele 513/1 k.o. Miren vračanje stavbnih zemljišč v kmetijska zemljišča ne povzroča neracionalne 
fragmentacije stavbnih zemljišč, kmetijska zemljišča pa se vključujejo v kompleks kmetijskih zemljišč, zato se 
obravnavane parcele lahko vrnejo v primarno namensko rabo. 

Sprememba namenske rabe dela parcele 514/2 k.o. Miren predstavlja minimalno spremembo (117 m2) ter 
logično zaokroţuje območja stavbnih zemljišč.

Opredelitev: Pripomba se upošteva

Pripomba: Sprememba namenske rabe prostora na delu parcele 514/2 iz kmetijskega v stavbno zemljišče ter na delu 
parcele 513/1 iz stavbnega v kmetijsko zemljišče.

Pripomba Zadeva Datum

Parcele:

EUP: MI-37 SSe

MIREN (2325): 513/1, 514/2



Stališča do pripomb iz javne razgrnitve OPNInterno delovno gradivo

48 350-0-0022/2007-56 8.9.2010

Stališče do

pripombe:

V primeru parcele 513/1 k.o. Miren vračanje stavbnih zemljišč v kmetijska zemljišča ne povzroča neracionalne 
fragmentacije stavbnih zemljišč, kmetijska zemljišča pa se vključujejo v kompleks kmetijskih zemljišč, zato se 
obravnavane parcele lahko vrnejo v primarno namensko rabo. 

Sprememba namenske rabe dela parcele 514/2 k.o. Miren predstavlja minimalno spremembo (117 m2) ter 
logično zaokroţuje območja stavbnih zemljišč.

Opredelitev: Pripomba se upošteva

Pripomba: Sprememba namenske rabe prostora na delu parcele 514/2 iz kmetijskega v stavbno zemljišče ter na delu 
parcele 513/1 iz stavbnega v kmetijsko zemljišče.

Pripomba Zadeva Datum

Parcele:

EUP: MI-37 SSe

MIREN (2325): 513/1, 514/2



Stališča do pripomb iz javne razgrnitve OPNInterno delovno gradivo

76 350-0-0022/2007-84 14.10.201

Stališče do

pripombe:

Vračanje stavbnih zemljišč v kmetijska zemljišča v severnem delu ne povzroča neracionalne fragmentacije 
stavbnih zemljišč, kmetijska zemljišča pa se vključujejo v kompleks kmetijskih zemljišč, zato se obravnavane 
parcele lahko vrnejo v primarno namensko rabo. 

Predlagana šritev stavbnih zemljišč na juţnem delu parcele je v primeru, da se v stavbna zemljišča vrnejo tudi 
del parcele št. 1120/1 ter v celoti parceli št. 1126 ter 1129/1 vse k.o. Sela na Krasu, funkcionalno povezana z 
obstoječim naseljem. Z vidika trajnostne rabe naravnih virov, ohranjanja najboljših kmetijskih zemljišč, 
ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine so območja predlagane širitve manj pomembna.

Namenska raba prostora se popravi v skladu z grafično prilogo.

Opredelitev: Pripomba se upošteva

Pripomba: Sprememba namenske rabe prostora - delno izvzem iz stavbnih zemljišč, delno vrnitev v stavbna zemljišča.

Pripomba Zadeva Datum

Parcele:

EUP:

SELA NA KRASU (2330): 1687/266



Stališča do pripomb iz javne razgrnitve OPNInterno delovno gradivo

76 350-0-0022/2007-84 14.10.201

Stališče do

pripombe:

Vračanje stavbnih zemljišč v kmetijska zemljišča v severnem delu ne povzroča neracionalne fragmentacije 
stavbnih zemljišč, kmetijska zemljišča pa se vključujejo v kompleks kmetijskih zemljišč, zato se obravnavane 
parcele lahko vrnejo v primarno namensko rabo. 

Predlagana šritev stavbnih zemljišč na juţnem delu parcele je v primeru, da se v stavbna zemljišča vrnejo tudi 
del parcele št. 1120/1 ter v celoti parceli št. 1126 ter 1129/1 vse k.o. Sela na Krasu, funkcionalno povezana z 
obstoječim naseljem. Z vidika trajnostne rabe naravnih virov, ohranjanja najboljših kmetijskih zemljišč, 
ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine so območja predlagane širitve manj pomembna.

Namenska raba prostora se popravi v skladu z grafično prilogo.

Opredelitev: Pripomba se upošteva

Pripomba: Sprememba namenske rabe prostora - delno izvzem iz stavbnih zemljišč, delno vrnitev v stavbna zemljišča.

Pripomba Zadeva Datum

Parcele:

EUP:

SELA NA KRASU (2330): 1687/266



 

 

SPREMEMBE IZ STAVBNIH ZEMLJIŠČ V KMETIJSKA ZEMLJIŠČA  - PRIPOMBA SE DELNO 

UPOŠTEVA 

  



Stališča do pripomb iz javne razgrnitve OPNInterno delovno gradivo

71 350-0-0022/2007-74 15.10.201

Stališče do

pripombe:

Parcela 310/15 k.o. Miren se v delu, ki je še nepozidan, v skladu z grafično prilogo vrne v kmetijsko 
zemljišče.  Parcela 310/5 predstavlja funkcionalno zemljišče stanovanjske stavbe na parceli in hkrati 
predstavlja logičen rob naselja, zato naj ostane v stavbnih zemljiščih.

Opredelitev: Pripomba se delno upošteva

Pripomba: Sprememba namenske rabe prostora iz stavbnega zemljišča v kmetijsko.

Pripomba Zadeva Datum

Parcele:

EUP:

MIREN (2325): 310/5, 310/15



Stališča do pripomb iz javne razgrnitve OPNInterno delovno gradivo

30 350-0-0022/2007-81 15.10.201

Stališče do

pripombe:

V primeru parcel št. 867 in 868 k.o. Lipa vračanje stavbnih zemljišč v kmetijska zemljišča ne povzroča 
neracionalne fragmentacije stavbnih zemljišč, kmetijska zemljišča pa se vključujejo v kompleks kmetijskih 
zemljišč, zato se obravnavane parcele lahko vrnejo v primarno namensko rabo. Na omenjenih parcelah se 
pojavlja varovani habitatni tip vzhodna submediteranska suha travišča, ki se v skladu z Uredbo o habitatnih 
tipih (Ur. l. RS št. 112/03) prednostno ohranja v ugodnem stanju, zaradi česar je vračanje stavbnih zemljišč v 
kmetijska še posebej smiselno. 

Sprememba namenske rabe prostora na parceli št. 894 k.o. Lipa iz stavbnih zemljišč v kmetijska bi povzočila 
neracionalno fragmentacijo stavbnih zemljišč, kljub temu, da se na delu parcele pojavlja varovani habitatni tip 
vzhodna submediteranska suha travišča, se jo ohranja v stavbnih zemljiščih. Pogoji za rabo zemljišč na 
območju habitatnega tipa bodo določeni z OPPN.

Namenska raba prostora se popravi v skladu z grafično prilogo.

Opredelitev: Pripomba se delno upošteva

Pripomba: Sprememba namenske rabe iz stavbnih zemljišč v primarno rabo.

Pripomba Zadeva Datum

Parcele:

EUP: LI-02 SSe

LIPA (2334): 867, 868, 894



Stališča do pripomb iz javne razgrnitve OPNInterno delovno gradivo

73 350-0-0022/2007-82 14.10.201

Stališče do

pripombe:

Parcelam 538/1, 538/3, 539/1, 539/2 ter 539/3 k.o. Sela na Krasu se spremeni namenska raba iz stavbnih 
zemljišč v kmetijska oziroma gozdna zemljšča. 
Na navedenih parcelah vračanje stavbnih zemljišč v kmetijska zemljišča ne povzroča fragmentacije stavbnih 
zemljišč. Parceli 552 ter 557  k.o. Sela na Krasu sta delno ţe pozidani, zato se namenska raba prostora 
ohranja v stavbnih zemljiščih.

Opredelitev: Pripomba se delno upošteva

Pripomba: Sprememba namenske rabe prostora iz stavbnih zemljišč v kmetijska.

Pripomba Zadeva Datum

Parcele:

EUP: KO-02 SSe

SELA NA KRASU (2330): 538/1, 538/3, 539/1, 539/2, 539/3, 552, 557



Stališča do pripomb iz javne razgrnitve OPNInterno delovno gradivo

7 350-0-0022/2007 21.7.2010

Stališče do

pripombe:

V obsegu kot je prikazano v grafični prilogi vračanje stavbnih zemljišč v kmetijska zemljišča ne povzroča 
neracionalne fragmentacije stavbnih zemljišč, kmetijska zemljišča pa se vključujejo v kompleks kmetijskih 
zemljišč, zato se obravnavane parcele lahko vrnejo v primarno namensko rabo.

Namenska raba prostora se popravi v skladu z grafično prilogo.

Opredelitev: Pripomba se delno upošteva

Pripomba: Sprememba namenske rabe iz stavbnega zemljišča v kmetijsko. Obseg stavbnega zemljišča naj se zmanjša 
v skladu s prilogo.

Pripomba Zadeva Datum

Parcele:

EUP: OP-05 Sse

OPATJE SELO (2328): 1906, 1913/1



 

 

SPREMEMBE IZ STAVBNIH ZEMLJIŠČ V KMETIJSKA ZEMLJIŠČA  - PRIPOMBA SE NE 

UPOŠTEVA 

  



Stališča do pripomb iz javne razgrnitve OPNInterno delovno gradivo

45 350-0-0022/2007-58 13.9.2010

Stališče do

pripombe:

1. Sprememba namenske rabe prostora na parcelah 28/37, 28/3 19/7, 19/14, 19/15 in 19/1, vse k.o. Miren:
Naselje Miren je občinsko središče, ki se bo še naprej krepilo kot občinsko najpomembnejše središče 
dejavnosti druţbene infrastrukture, oskrbnih, storitvenih, upravnih in drugih dejavnosti ter občinsko 
najpomembnejše gospodarsko območje. V skladu s trenutno še veljavnim prostorskim aktom v naselju prostih 
stavbnih površin ni v zadostnem obsegu. Na podlagi analiz prostora je bil pripravljen konceptualni del 
urbanističnega načrta za naselje Miren, s katerim so bila določena tudi najustreznejša območja širitve naselja. 
Z urbanističnim načrtom za naselje Miren je določeno, da se območja intenzivnih kmetijskih zemljišč med 
stanovanjskimi območji nameni stanovanjski gradnji. Eno izmed takih območij je tudi območje intenzivnega 
sadovnjaka na omenjenih parcelah. 
Naselje Miren je zelo omejeno s prostorskimi moţnostmi za širitev. Vsa nepozidana zemljišča so najboljša 
kmetijska zemljišča, poleg tega jih je večina opredeljenih kot poplavna območja, velik deleţ pa tudi kot 
kulturna dediščina, na območju rek Vipave in Vrtojbice pa tudi kot posebno varstveno območje Natura 2000. 
Glede na to, da intenzivna kmetijska proizvodnja znotraj naselja predstavlja konflikte z bivalnim okoljem, 
predvsem zaradi onesnaţevanja zraka, je zagotavljanje manjkajočih stavbnih zemljišč v naselju s 
prestrukturiranjem intenzivnega sadovnjaka v območja stanovanj smiselno.

2. Sprememba namenske rabe na parceli 58, k.o. Miren:
V obravnavanem primeru vračanje stavbnih zemljišč v kmetijska zemljišča povzroča neracionalno 
fragmentacijo stavbnih zemljišč, kmetijska zemljišča pa se ne bi vključevala v kompleks kmetijskih zemljišč. 
Kmetijska pridelava na takih zemljiščih bi bila neracionalna oziroma konfliktna z bivalnim okoljem. Poleg tega 
je del parcele ţe pozidan. Zato se obravnavane parcele ohranjajo kot stavbno zemljišče.

Opredelitev: Pripomba se ne upošteva

Pripomba: Sprememba namenske rabe prostora iz stavbnega v kmetijsko zemljišče.

Pripomba Zadeva Datum

Parcele:

EUP: MI-08 SS, MI-10 SS

MIREN (2325): 19/1, 19/7, 19/14, 19/15, 28/3, 28/37, 58



Stališča do pripomb iz javne razgrnitve OPNInterno delovno gradivo

25 350-0-0022/2007 8.10.2010

Stališče do

pripombe:

V obravnavanem primeru bi vračanje stavbnih zemljišč v kmetijska zemljišča povzročilo neracionalno 
fragmentacijo stavbnih zemljišč.

Opredelitev: Pripomba se ne upošteva

Pripomba: Nestrinjanje s spremembo kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče ter zmanjšanje obstoječeha stavbnega 
zemljišča.

Pripomba Zadeva Datum

Parcele:

EUP: OR-12 SK

OREHOVLJE (2324): 37/3, 37/8



Stališča do pripomb iz javne razgrnitve OPNInterno delovno gradivo

19 350-0-0022/2007 29.9.2010

Stališče do

pripombe:

V obravnavanem primeru bi vračanje stavbnih zemljišč v kmetijska zemljišča povzročilo neracionalno 
fragmentacijo stavbnih zemljišč.

Opredelitev: Pripomba se ne upošteva

Pripomba: Zmanjšanje obega stavbnih zemljišč v skladu s prilogo.

Pripomba Zadeva Datum

Parcele:

EUP: TE-06 SSe

TEMNICA (2333): 1565/106, 1565/107, 1565/1601, 1602



Stališča do pripomb iz javne razgrnitve OPNInterno delovno gradivo

44 350-0-0022/2007-63 4.10.2010

Stališče do

pripombe:

Območje predlagane spremembe namenske rabe prostora iz stavbnega zemljišča v kmetijsko predstavlja 
funkcionalno zemljišče obstoječih stavb, deloma je tudi pozidano, zato se zemljišče ohranja kot stavbno. 
Poleg tega je na območju predlagane spremembe potrebno v območja stavbnih zemljišč vključiti obstoječe 
dele stavb Vojščica 23 in Vojščica 24, ki posegajo na omenjeno parcelo.

Namenska raba naj se popravi v skladu z grafično prilogo.

Opredelitev: Pripomba se ne upošteva

Pripomba: Sprememba namenske rabe parcele iz stavbnega v kmetijsko zemljišče.

Pripomba Zadeva Datum

Parcele:

EUP: VO-01 SK

VOJŠČICA (2331): 660



Stališča do pripomb iz javne razgrnitve OPNInterno delovno gradivo

46 350-0-0022/2007-59

Stališče do

pripombe:

Naselje Bilje je s strateškim delom OPN v omreţju naselij občine Miren – Kostanjevica opredeljeno kot 
lokalno središče, ki se bo razvijajo v tesni povezavi z Mirnom, predvsem na področju stanovanjske gradnje in 
zaposlitvenih moţnosti.
V skladu z urbanističnim načrtom naselja Bilje bo razvoj naselja usmerjen v kvalitativni dvig bivalnega in 
delovnega okolja, v sanacijo degradiranih območij ter v zagotavljanje prostorskih moţnosti za stanovanjsko 
gradnjo, centralne dejavnosti ter delovna mesta. Med glavnimi cilji razvoja naselja je navedena tudi krepitev 
vloge oskrbnega središča z višanjem nivoja opremljenosti s centralnimi dejavnostmi ter smotrna razporeditev 
oziroma prerazporeditev centralnih dejavnosti v ureditvenem območju naselja. Glavna usmeritev pri tem je, da 
se območja centralnih dejavnosti umeščajo ob obstoječa in kot taka predstavljajo logično nadaljevanje starega 
jedra naselja.
Obravnavano območje se nahaja ob obstoječem območju centralnih dejavnosti in pomeni logično 
nadaljevanje razvoja le tega. Poleg tega je bilo kot tako opredeljeno ţe v veljavnem prostorskem aktu, kar 
pomeni, da je za to območje ţe pridobljen konsenz nosilcev urejanja prostora. Zaradi navedenih vzrokov je 
vračanje obravnavanega območja v kmetijska zemljišča nesmiselno.

Opredelitev: Pripomba se ne upošteva

Pripomba: Sprememba namenske rabe prostora iz stavbnih zemljišč v kmetijsko zemljišče.

Pripomba Zadeva Datum

Parcele:

EUP: BI-24 CU

BILJE (2318): 39/1



Stališča do pripomb iz javne razgrnitve OPNInterno delovno gradivo

24 350-0-0022/2007 7.10.2010

Stališče do

pripombe:

Območje predlagane spremembe namenske rabe prostora iz stavbnega zemljišča v kmetijsko predstavlja 
funkcionalno zemljišče obstoječih stavb. V obravnavanem primeru bi vračanje stavbnih zemljišč v kmetijska 
zemljišča povzročilo neracionalno fragmentacijo stavbnih zemljišč.

Opredelitev: Pripomba se ne upošteva

Pripomba: Opredelitev delov parcel, ki so v veljavnem prostorskem aktu opredeljeni kot stavbno zemljišče, kot kmetijsko 
zemljišče.

Pripomba Zadeva Datum

Parcele:

EUP: BI-35 SSe

BILJE (2318): 485/15, 485/21



Stališča do pripomb iz javne razgrnitve OPNInterno delovno gradivo

53 350-0-0022/2007-46 13.8.2010

Stališče do

pripombe:

Parcela 2340/1, katere namenska raba naj bi bila spremenjena iz stavbnega v kmetijsko zemljišče, je v 
vzhodnem delu ţe pozidana, po vzhodnem robu pa je speljan dostop do hiše. Sprememba namenske rabe 
parcele 2341/ v kmetijsko zemljiše bi pomenila neracionalno fragmentacijo stavbnih zemljišč, zato se ji 
namenska rabe na spremeni.

Opredelitev: Pripomba se ne upošteva

Pripomba: Sprememba namenske rabe prostora iz stavbnih zemljišč v kmetijska.

Pripomba Zadeva Datum

Parcele:

EUP: OR-02 SSe

VRTOJBA (2316): 2340/1, 2341/1



 

 

IV.1.2.4 TEHNIČNI POPRAVKI  

  



Stališča do pripomb iz javne razgrnitve OPNInterno delovno gradivo

23 350-0-0022/2007 6.10.2010

Stališče do

pripombe:

Namenska raba zemljišč je ustrezno opredeljena, vendar je pri vrisu v akt zaradi pomanjkljivih podlag prišlo do 
tehnične napake. Namenska raba prostora se popravi v skladu z grafično prilogo.

Opredelitev: Pripomba se upošteva

Pripomba: Vključitev obstoječe greznice v območja stavbnih zemljišč.

Pripomba Zadeva Datum

Parcele:

EUP: MI-49 SSe

MIREN (2325): 310/1



 

 

IV.1.2.5 PRIPOMBA NI PREDMET OPN 

  



Stališča do pripomb iz javne razgrnitve OPNInterno delovno gradivo

49 350-0-0022/2007-54 31.8.2010

Stališče do

pripombe:

Evidenca najboljših kmetijskih zemljišč je povzeta po veljavnem prostorskem aktu občine, kar predstavlja 
uradno evidenco najboljših kmetijskih zemljišč. OPN ne predstavlja podlage za kategorizacijo kmetijskih 
zemljišč.

Opredelitev: Neustrezna pripomba

Pripomba: Sprememba kategorizacije kmetijskih zemljišč.

Pripomba Zadeva Datum

Parcele:

EUP:

MIREN (2325): 583/2



 

 

IV.1.3 PRIPOMBE NA OPREDELITEV GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE 

OPREDELITEV GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE - PRIPOMBA SE UPOŠTEVA 

  



Stališča do pripomb iz javne razgrnitve OPNInterno delovno gradivo

70 350-0-0022/2007-73 15.10.201

Stališče do

pripombe:

Za pripombo glede načrtovanega 2x400 kV daljnovoda glejte stališče III.1 	Daljnovod 2x400 kV Divača - Italija.

Opredelitev: Pripomba se upošteva

Pripomba: Pripombe se na našajo na traso obstoječeka 400kV daljnovoda in njegovo dograditev v 2x400kV daljnovod.

Pripomba Zadeva Datum

Parcele:

EUP:



 

 

OPREDELITEV GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE - PRIPOMBA SE DELNO 

UPOŠTEVA 

  



Stališča do pripomb iz javne razgrnitve OPNInterno delovno gradivo

72 350-0-0022/2007-75 15.10.201

Stališče do

pripombe:

Za pripombo glede Mirenske obvoznice glejte skupno stališče III.2 Obvoznica Miren.

Za pripombo glede načrtovanega 2x400 kV daljnovoda glejte stališče III.1 	Daljnovod 2x400 kV Divača - Italija.

Opredelitev: Pripomba se delno upošteva

Pripomba: Pripombe se na našajo na potek obvoznice Mirna ter trase visokonapetostnega daljnovoda 2x400 kV čez 
naselje Vrtoče.

Pripomba Zadeva Datum

Parcele:

EUP:



Stališča do pripomb iz javne razgrnitve OPNInterno delovno gradivo

33 350-0-0022/2007-78 18.10.201

Stališče do

pripombe:

Za pripombo glede Mirenske obvoznice glejte skupno stališče III.2 Obvoznica Miren.

Za pripombo glede načrtovanega 2x400 kV daljnovoda glejte stališče III.1 	Daljnovod 2x400 kV Divača - Italija.

Plinovod na obravnavanem območju ne obstaja, niti ni načrtovan.

Opredelitev: Pripomba se delno upošteva

Pripomba: Nestrinjanje z načrtovano traso za Mirensko obvoznice, traso za načrtovanega daljnovoda ter traso 
načrtovanega plinovoda.

Pripomba Zadeva Datum

Parcele:

EUP:



 

 

OPREDELITEV GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE - PRIPOMBA SE NE UPOŠTEVA 

  



Stališča do pripomb iz javne razgrnitve OPNInterno delovno gradivo

60 350-0-0022/2007 8.9.2010

Stališče do

pripombe:

Za pripombo glede Mirenske obvoznice glejte skupno stališče III.2 Obvoznica Miren.

Opredelitev: Pripomba se ne upošteva

Pripomba: Nestrinjanje s potekom obvoznice Mirna čez Vrtoče.

Pripomba Zadeva Datum

Parcele:

EUP:



Stališča do pripomb iz javne razgrnitve OPNInterno delovno gradivo

32 350-0-0022/2007-79 18.10.201

Stališče do

pripombe:

Za pripombo glede Mirenske obvoznice glejte skupno stališče III.2 Obvoznica Miren.

Opredelitev: Pripomba se ne upošteva

Pripomba: Nestrinjanje z načrtovanim potekom Mirenske obvoznice.

Pripomba Zadeva Datum

Parcele:

EUP:



Stališča do pripomb iz javne razgrnitve OPNInterno delovno gradivo

75 350-0-0022/2007-85 14.10.201

Stališče do

pripombe:

Za pripombo glede Mirenske obvoznice glejte skupno stališče III.2 Obvoznica Miren.

Opredelitev: Pripomba se ne upošteva

Pripomba: Pripombe se na našajo na potek obvoznice Mirna  čez naselje Vrtoče.

Pripomba Zadeva Datum

Parcele:

EUP:



 

 

IV.1.4 PRIPOMBE NA PROSTORSKE IZVEDBENE POGOJE 

OPREDELITEV PROSTORSKIH IZVEDBENIH POGOJEV - PRIPOMBA SE DELNO UPOŠTEVA 

  



Stališča do pripomb iz javne razgrnitve OPNInterno delovno gradivo

37 350-0-0022/2007-67 11.10.201

Stališče do

pripombe:

V skladu s konceptualnim delom urbanističnega načrta za naselje Bilje se ohranja kvalitetno stavbno in 
urbano strukturo jedra naselja, spodbuja se funkcijska revitalizacija območja. Območje vile Savnik s parkom, 
območje z gospodarskimi objekti ter sadovnjak ob vili predstavljajo glavni razvojni potencila naselja. 

Ţe z urbanističnim načrtom je predvideno, da se vila Savnik nameni razvoju centralnih dejavnosti, sadovnjak 
ob vili pa naj se prestrukturira v urejeno zeleno površino naselja. Uredi naj se tudi park vile Savnik. Smiselno 
je, da se centralnim dejavnostim nameni tudi območje BI-46 SSv, ki je bilo z dopolnjenim osnutkom OPN 
namenjeno večstanovanjski gradnji. Investicijske namere za razvoj območja v tem trenutku namreč še niso 
jasno izraţene, zato je smiselno, da se namenska raba prostora opredeli tako, da bo zagotovljena moţnost 
razvoja čim širšemu spektru dejavnosti, tudi stanovanjem, ki sodijo v središče naselja. Celotno območje pa je 
zaradi nejasno definirane vsebine potrebo urejati z OPPN.

Glede na to, da gre za območje, ki naj bi se razvilo v "novo" jedro naselja, je pomembno, da se na območju 
spodbuja razvoj dejavnosti, ki so skladne z javnim interesom. V okviru OPPN je treba zagotoviti, da se ob 
cesti na zahodni strani sadovnjaka vzpostavi drevored ter zagotovijo javna parkirišča. Tako območje 
sadovnjaka kot park ob vili Savnik morata biti javno dostopna.

Opredelitev: Pripomba se delno upošteva

Pripomba: Sprememba PIP za enoto BI-46 SS - etaţnost objektov K+P+2, dovoli naj se tudi gradnja vrstnih hiš, 
maksimalni faktor zazidanosti 04, faktor zelenih površin minimalno 0,3.

Pripomba Zadeva Datum

Parcele:

EUP: BI-46 SSv



Stališča do pripomb iz javne razgrnitve OPNInterno delovno gradivo

34 350-0-0022/2007-77 13.10.201

Stališče do

pripombe:

1. Delu parcele 1776 k.o. Sela na Krasu, na katerem ţe stoji hiša, naj se spremeni namenska raba prostora v 
stavbno zemljišče.

Pripomba se upošteva. Stavbno zemljišče se popravi v skladu z grafično prilogo. Gre za tehnični popravek.

2. Urejanje enote KO-01 SK z OPPN ni smiselno, ker je enota premajhna.

Pripomba se upošteva. Za enoto urejanje prostora se predvidi urejanje s PIP.

3. Potrebno je definirati, kako je z moţnostjo postavitve več kmetijsko-gozdarskih objektov na eni parceli na 
kmetijskih zemljiščih.

Pripomba se delno upošteva. Števila nezahtevnih in enostavnih pomoţnih kmetijsko-gospodarskih objektov 
na kmetijskih zemljiščih OPN ne določa. V Prilogi 2 Odloka o OPN so podani pogoji -  kdaj in na kakšen način 
se tovrstni objekti lahko postavljajo na kmetijskih zemljiščih. 

4. Pri določitvi minimalnega števila etaţ za posamezne namenske rabe naj se dopusti pritlične oziroma niţje 
manjše dele stavb.

Pripomba se upošteva. Določila posebnih prostorskih izvedbenih pogojev, ki se nanašajo na etaţnost stavb, 
naj se pri vseh stavbah na namenskih rabah prostora, kjer je to regulirano, nanašajo na osnovni kubus 
stavbe. 

5. V enoti BI-48 ZP naj bo ureditev parka moţna tudi za stanovanjsko območje, ne le za vilo Savnik.

Pripomba se upošteva. V posebne PIP se za enoto doda določilo, da mora biti park javno dostopen. V skladu 
s stališči do pripomb št. 37 in 67 se območje parka ureja z OPPN skupaj z enotami BI-22 ZD ter BI-23 CU.

6. V grafični del OPN naj se kot območje za prometno infrastrukturo vriše potek obvozne ceste Miren (vsaj v 
delu do rele Vipave, kjer je parcelirana).

Pripomba se upošteva. Namenska raba prostora se popravi v skladu z grafično prilogo.

7.Os predvidene obvoznice Miren je v kartah GJI narisana narobe. Pri farmi v Biljah teče čez obstoječe 
objekte in se ne izteče v parcelo, ki je ţe odparcelirana za cesto. Za del parcele 97/2, preko katerega bi 
morala potekati os ceste, je potrebno s PIP zagotoviti, da ne bo pozidan. 

Pripomba se delno upošteva. Glej skupno stališče III. 2 Obvoznica Miren. 

8. V namensko rabo prostora je treba vrisati obvozno cesto mimo Vrtojbe s kroţiščem kot območje prometne 
infrastrukture.

Pripomba se upošteva. Namenska raba prostora bo popravljena po pridobitvi ustreznih podatkov.

9. Prepoved gradnje na poplavnih območjih naj se v celotnem tekstu odloka za vse ureditvene enote nanaša 
na stavbe in ne na objekte.

Pripomba se delno upošteva. Tekst, ki se v posameznih enotah urejanja prostora nanaša na gradnjo v 
poplavnem območju se briše. 
Gradnjo na poplavnih območjih določa ţe 80. člen Odloka o OPN.

10. V posameznih enotah urejanja prostora se pojavlja sklicevanje na urejanje po 109. členu odloka. 109. člen 
se nanaša na izdelavo OPPN, kar ni smiselno. Urejanje v teh enotah je treba vezati na urejanje s predhodno 
sprejeto regulacijo celotne enote.

Pripomba se upošteva. Sklicevanje na 109. člen je potrebno zamenjati s sklicevanjem na 108. člen.

11. Iz priloge 1 izhaja, da na ZS gradnja garderob ni moţna, kar v primeru MI-36 ZS ni smiselno. V enoti naj 
se dovoli gradnja objektov, ki so funkcionalno vezani na športna igrišča.

Opredelitev: Pripomba se delno upošteva

Pripomba: Pripomba se večinoma nanaša na prostorske izvedbene pogoje, v posameznih točkah pa tudi na namensko 
rabo prostora ter načrtovano gospodarsko javno infrastrukturo. Vsebina je podrobneje prikazana v okviru 
stališča do pripombe.

Pripomba Zadeva Datum

Parcele:

EUP:
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Pripomba je brezpredmetna. V skladu s Prilogo 1 je na namenski rabi prostora ZS moţna gradnja drugih 
gradbenih inţenirskih objektov za šport, rekreacijo in prosti čas, kamor se uvrščajo tudi garderobe.

12. Na najboljših kmetijskih zemljiščih naj se omogoči urejanje otroških igrišč. Konkretno je taka potreba 
izkazana v Biljah vzhodno od Biljenskega potoka.
Pripomba se ne upošteva. Za gradnjo otroškega igrišča je potrebno določiti ustrezno namensko rabo stavbnih 
zemljišč (območja zelenih površin). 

13. BI-16 Cdo - dovoljena naj bo le taka vrsta objektov, ki so programsko vezani na športni park, čisti trgovski 
ali poslovni objekti niso primerni (zdaj je to dovoljeno).

Pripomba se upošteva. V skladu s pripombo se namenska raba prostora spremeni iz območij centralnih 
dejavnosti v zelene površine, enota urejanja prostora se BI-16 Cdo se priključi enoti BI-14 ZS (glej grafično 
prilogo). Celotno območje, ki vključuje enote urejanja prostora BI-14 ZS ter BI-16 Cdo je namreč namenjeno 
športnemu parku Bilj. Na območju so vsi obstoječi objekti ter prostorske ureditve vezanih na izvajanje športnih 
aktivnosti, enako naj velja tudi za načrtovane gradnje in prostorske ureditve.

14. MI-26 CU - Popraviti je treba PIP in sicer "Pri gradnji kulturno upravnega centra na parceli Kulturnega 
doma Miren je potrebno smiselno upoštevati rezultate izvedenega javnega arhitekturnega natečaja".

Pripomba se delno upošteva. Besedilo prostorskih izvedbenihe pogojev za enoto MI-26 CU se zamenja z:
Pri gradnji kulturno upravnega centra na parceli št. 975 k.o. Miren je potrebno smiselno upoštevati rezultate 
izvedenega javnega arhitekturnega natečaja.

15. Parceli 268/1 in 268/2 k.o. Bilje naj se opredelita kot zelene površine naselja z namenom ureditve parka in 
otroškega igrišča.

Pripomba se upošteva. Pripomba predstavlja novo pobudo za spremembo namenske rabe prostora. Pobuda 
sicer ni bila oddana do navedenega roka, zato v postopkih priprave OPN ni bila obravnavana. Zaradi javnega 
interesa se pobudo kljub temu upošteva.

Naselje Bilje je s strateškim delom OPN v omreţju naselij občine Miren – Kostanjevica opredeljeno kot 
lokalno središče, ki se bo razvijajo v tesni povezavi z Mirnom, predvsem na področju stanovanjske gradnje in 
zaposlitvenih moţnosti. V skladu z urbanističnim načrtom naselja Bilje bo razvoj naselja usmerjen v 
kvalitativni dvig bivalnega in delovnega okolja, v sanacijo degradiranih območij ter v zagotavljanje prostorskih 
moţnosti za stanovanjsko gradnjo, centralne dejavnosti ter delovna mesta. Med glavnimi cilji razvoja naselja 
je navedena tudi krepitev vloge oskrbnega središča z višanjem nivoja opremljenosti s centralnimi dejavnostmi 
ter smotrna razporeditev oziroma prerazporeditev centralnih dejavnosti v ureditvenem območju naselja. 
Glavna usmeritev pri tem je, da se območja centralnih dejavnosti umeščajo ob obstoječa in kot taka 
predstavljajo logično nadaljevanje starega jedra naselja.

V naselju trenutni ni nobenega otroškega igrišča, zato je njegovo načrtovanje smiselno. Predlagano območje 
se sicer nahaja na poplavnem območju, v skladu s prilogo 1 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje 
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroţenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih 
voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08), pa je tovrstni poseg na poplavno območje dovoljen ob upoštevanju 
pogojev iz vodnega soglasja.

16. BI-33 SSv - skladno z organizacijsko nalogo naj se opredeli tudi moţnost redkejše pozidave.

Pripomba je brezpredmetna. Prostorski izvedbeni pogoji za enoto urejanja prostora BI-33 SSv so povzeti pa 
Organizacijski nalogi Stanovanjska gradnja ob Rusi poti v Biljah (št. naloge 791-08), v sklopu katere se 
predvideva izključno večstanovanjska gradnja.

17. BI-49 SSv - potrebno je vsaj mestoma omogočiti tudi gradnjo vrstnih in enodruţinskih hiš.

Pripomba je brezpredmetna. Enota urejanja prostora se bo urejala z OPPN. Preteţno je namenjena 
večstanovanjski gradnji, moţnost načrtovanja vrstnih in enodruţinskih hiš ni izključena.

18. LO-05 BT (Cerje) - prepoved asfaltiranja cest znotraj enote nima posebnega smisla, potrebno je preveriti 
kompatibilnost pohodništva in asfaltiranja poti od drţavne ceste do spomenika na Cerju.

Pripomba se upošteva. Prepoved asfaltiranja cest na območju Cerja izhaja iz zahtev varstva narave z 
namenom preprečevanja mnoţičnega obiska območja, ki bi lahko imel negativne vplive na ptice. Prepoved 
asfaltiranja je potrebno vezati na dovozne poti in ne na površine namenjene prometu v neposredni okolici 
spomenika v enoti LO-05 BT. 
V posebne prostorske izvedbene pogoje se dodajo pogoji vezani na enoto odprtega prostora KE-02 in sicer:
Dovozne poti do enote urejanja LO-05 BT naj se ne asfaltira.

19. KS-01 BT - v tekstu PIP je predvideno urejanje z OPPN, v grafiki to ni označeno.

Pripomba se upošteva. Urejanje z OPPN se označi tudi v grafičnem delu.
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20. KS-17 ZS - enota se v PIP pojavlja, v grafiki je ni.

Pripomba je prezpredmetna. Enota je narisana tudi v kartah namenske rabe prostora. 

21. VO-16 SS - v grafiki ni razvidno urejanje z OPPN.

Pripomba se upošteva. Urejanje z OPPN se označi tudi v grafičnem delu.

22.  glej točko št. 7.

23. V PIP je potrebno opredeliti moţnost gradnje kletne etaţe, moţnosti rekonstrukcij, gradnje na mestu 
predhodno porušenih objektov.

Pripomba se delno upošteva. Gradnja kletne etaţe je v skladu z Odlokom o OPN moţna povsod, kjer so 
dovoljene gradnje stavb. Zaradi laţjega razmejevanja med kletno in pritlično etaţo se spremeni definicija kleti 
v 3. členu (uporabljeni pojmi) in sicer:
Klet (kratica K) je del stavbe, katere prostori se nahajajo od pritličja navzdol.

Rekonstrukcije objektov so v skladu s 43. členom Odloka o OPN (vrste dopustnih gradenj) dovoljene na 
celotnem območju občine, če ni s posebnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji oziroma drugimi predpisi 
določeno drugače. 

Gradnje na mestu predhodno porušenih objektov se štejejo kot novogradnje. Za gradnjo novih objektov se 
upoštevajo prostorski ureditveni pogoji, ki veljajo za enoto, v kateri se načrtuje gradnja.



Grafična priloga k točki 1 
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67 350-0-0022/2007-70 12.10.201

Stališče do

pripombe:

1. Pri opredeljevanju namenske rabe prostora je prišlo do napake. Namenska raba prostora se popravi v 
skladu z grafično prilogo.

2. V skladu s konceptualnim delom urbanističnega načrta za naselje Bilje se ohranja kvalitetno stavbno in 
urbano strukturo jedra naselja, spodbuja se funkcijska revitalizacija območja. Območje vile Savnik s parkom, 
območje z gospodarskimi objekti ter sadovnjak ob vili predstavljajo glavni razvojni potencila naselja. 
Ţe z urbanističnim načrtom je predvideno, da se vila Savnik nameni razvoju centralnih dejavnosti, sadovnjak 
ob vili pa naj se prestrukturira v urejeno zeleno površino naselja. Uredi naj se tudi park vile Savnik. Smiselno 
je, da se centralnim dejavnostim nameni tudi območje BI-46 SSv, ki je bilo z dopolnjenim osnutkom OPN 
namenjeno večstanovanjski gradnji. Investicijske namere za razvoj območja v tem trenutku namreč še niso 
jasno izraţene, zato je smiselno, da se namenska raba prostora opredeli tako, da bo zagotovljena moţnost 
razvoja čim širšemu spektru dejavnosti, tudi stanovanjem, ki sodijo v središče naselja. Celotno območje pa je 
zaradi nejasno definirane vsebine potrebo urejati z OPPN.
Glede na to, da gre za območje, ki naj bi se razvilo v "novo" jedro naselja, je pomembno, da se na območju 
spodbuja razvoj dejavnosti, ki so skladne z javnim interesom. V okviru OPPN je treba zagotoviti, da se ob 
cesti na zahodni strani sadovnjaka vzpostavi drevored ter zagotovijo javna parkirišča. Tako območje 
sadovnjaka kot park ob vili Savnik morata biti javno dostopna.

3. Namenska raba prostora je na celotnem območju občine določena v skladu s temeljnimi načeli 
prostorskega načrtovanja. Nova konfliktna območja (neposredna bliţina npr. območij za stanovanja in območij 
proizvodnih dejavnosti) se z OPN niso načrtovala, nekaj takih območij v občini pa se pojavlja kot zatečeno 
stanje. Glede na to, da gre v vseh primerih za območja proizvodnih dejavnosti, kjer se gospodarske dejavnosti 
odvijajo in razvijajo, v tem trenutku z OPN ne moremo načrtovati njihovega prestrukturiranja, še posebej ob 
dejstvu, da si je občina kot enega izmed strateških ciljev prostorskega razvoja zadala zagotavljanje 
prostorskih moţnosti za razvoj gospodarskih in poslovnih con v Mirnu, Biljah in Opatjem selu, kjer se območja 
proizvodnih dejavnosti tudi pojavljajo.

Parceli, ki sta v pripombi omenjeni kot primer napačnega načrtovanja namenske rabe prostora, se pojavljata 
na robu naselja (enota urejanja prostora BI-19 Sse) in ne mejita na območje, kjer se načrtujejo dejavnosti, ki 
bi bile konfliktne z bivalnim okoljem.

Opredelitev: Pripomba se delno upošteva

Pripomba: 1. Vrnitev zemljišč, ki so v veljavnem prostorskem aktu opredeljana kot stavbno zemljišče, nazaj v stavbno. 
2. Nestirnjanje s podrobnejšo členitvijo namenske rabe prostora v enoti BI-46 SSv.
3. Nestrinjanje z načinom določanja podrobne namenske rabe prostora znotraj naselij.

Pripomba Zadeva Datum

Parcele:

EUP:
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4 350-0-0022/2007

Stališče do

pripombe:

Gradnjo, postavitev in oblikovanje nezahtevnih in enostavnih objektov določa 54. člen OPN. 	Vrste nezahtevnih 
in enostavnih objektov so povzete po Uredbi o vrstah objektov glede na zahtevnost (Ur. l. RS, št. 37/08). 
Katere objekte je dovoljeno graditi v posameznih območjih in površinah namenske rabe ter posebni prostorski 
izvedbeni pogoji zanje, so določeni v Prilogi 2.

Med vrstami nezahtevnih in enostavnih objektov v Uredbi so med enostavnimi pomoţnimi kmetijsko-
gozdarskimi objekti navedene ograje za pašo ţivine niţje od 1,5 m, ograj za začito kmetijskih zemljišč pred 
divjadjo pa Uredba ne navaja.

Opredelitev: Pripomba se ne upošteva

Pripomba: Z OPN ni omogočeno postavljanje ograj za zaščito trajnih nasadov oziroma kmetijskih površin pred divjadjo.

Pripomba Zadeva Datum

Parcele:

EUP:
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41 350-0-0022/2007-66 30.9.2010

Stališče do

pripombe:

Prostorski izvedbeni pogoji za enoto urejanja prostora OP-27 SSe, znotraj katere se nahaja parcela, na katero 
se nanaša pripomba, so povzeti po Organizacijski nalogi za stanovanjsko gradnjo v Opatjem selu, št. projekta 
351-1-04. Vsi investitorji na obravnavanem območju so pri gradnji upoštevali pogoje iz omenjene naloge, 
enaki pogoji se morajo upoštevati tudi za vse nove gradnje na tem območju.

Opredelitev: Pripomba se ne upošteva

Pripomba: Sprememba PIP. Dovoljena naj bi bila tudi gradnja pritlične stanovanjske hiše.

Pripomba Zadeva Datum

Parcele:

EUP: OP-27 SSe

OPATJE SELO (2328): 823/4
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58 350-0-0022/2007 11.8.2010

Stališče do

pripombe:

Z določili izvedbenega dela OPN je na namenski rabi BT moţno graditi objekte namenjene vsem dejavnostim 
naštetim v pripombi. Območje je potrebno urejati z OPPN, v okviru katerega se bodo podrobneje opredelile 
tudi dopustne dejavnosti.

Za enoto urejanja prostora je potrebno dopolniti posebne prostorske izvedbene pogoje z namenom, da se 
omogoči uporaba prostora, tudi pred sprejetjem OPPN. Do sprejetja OPPN je na obravnavanem območju 
dovoljeno urejati športna igrišča, piknik prostore, adrenalinski park, otroška igrišča ter kamp ob pogoju, da je 
se servisni objekti za naštete dejavnosti lahko uredijo v obstoječih objektih. Novih stavb na območju ni 
dovoljeno graditi.

Opredelitev: Pripomba se ne upošteva

Pripomba: Sprememba namenske rabe prostora oziroma PIP tako, da bo omogočen razvoj turistične dejavnosti 
(gostinski objekti, nočitvene kapacitete, kamp, prostor za piknik, prostor za druţabne prireditve, postavitev 
muzejske zbirke) ter športno rekreativne dejavnosti (adrenalinski park, "pain ball" in "air soft" center, 
orientacijski tabor).

Pripomba Zadeva Datum

Parcele:

EUP: KS-01 BT

KOSTANJEVICA NA KRASU (2332): 1534/137, 1534/138, 1534/140, 1534/141, 1534/142, 1654, 
1670/1, 1670/2
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55 350-0-0022/2007-42 2.8.2010

Stališče do

pripombe:

V 92. členu, s katerim so določeni podrobni prostorski izvedbeni pogoji za gradnoj na stanovanjskih območjih, 
se določbe glede oblikovanja streh, nanašajo na zahtevne in manj zahtevne objekte. Pogoji za gradnjo,  
postavitev in oblikovanje nezahtevnih in enostavnih objektov, kamor sodijo tudi garaţe, lope in podobni objekti 
v okviru določb Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost (Ur. l. RS, št. 37/08), so določeni s 54. členom 
OPN. Le ta med drugim določa tudi, da morajo biti pomoţni objekti oblikovno usklajeni s stavbo h kateri 
pripadajo. Ravne strehe za nezahtevne in enostavne objekte z Odlokom o OPN niso prepovedane. Vrste 
nezahtevnih in enostavnih objektov, ki jih  je dovoljeno graditi v posameznih območjih in površinah namenske 
rabe ter posebni prostorski izvedbeni pogoji zanje, so določeni v Prilogi 2.

Opredelitev: Pripomba je brezpredmetna

Pripomba: Pripomba se nanaša na določila v zvezi z nakloni streh enostavnih in pomoţnih objektov, dovolijo naj se tudi 
ravne ozelenjene strehe.

Pripomba Zadeva Datum

Parcele:

EUP:



 

 

IV.2 PRIPOMBE ODBORA ZA OKOLJE IN PROSTOR TER ODBORA ZA KMETIJSKA 

VPRAŠANJA IN RAZVOJ PODEŢELJA 
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39 12.7.2010

Stališče do

pripombe:

1. Problem postavitve pomoţnih kmetijskih objektov v odprtem prostoru, predvsem na Krasu, posebej 
izpostavljeni so bili začasnih pokriti prostori za drobnico oz. ţivino. Postavljanje pomoţnih objektov v 
oddaljenosti 500 m od kmetije je preveč omejujoče, saj se kmetetija lahko nahajo na nasprotnem koncu vasi 
od njej pripadajočih kmetijskih zemljišč.

Gradnjo, postavitev in oblikovanje nezahtevnih in enostavnih objektov določa 54. člen OPN. 	Vrste nezahtevnih 
in enostavnih objektov so povzete po Uredbi o vrstah objektov glede na zahtevnost (Ur. l. RS, št. 37/08). 
Katere objekte je dovoljeno graditi v posameznih območjih in površinah namenske rabe ter posebni prostorski 
izvedbeni pogoji zanje, so določeni v Prilogi 2.  

V Prilogi 2 so za postavljanje posameznih objektov navedeni tudi pogoji. Za nekatere pomoţne kmetijsko-
gozdarske objekte so pogoji pod številkami 13, 14 in 15 vezani na oddaljenost objektov od kmetije. V skladu s 
pripombo se ti pogoji popravijo tako, da bo gradnja pomoţnih kmetijsko-gozdarskih objektov moţna v 
oddaljenosti 500 m od roba stavbnega zemljišča, vendar samo za potrebe registriranih kmetijskih 
gospodarstev.

2. Nestrinjanje s pozidavo sadovnjaka v Mirnu (MI-08 SS)

Naselje Miren je občinsko središče, ki se bo še naprej krepilo kot občinsko najpomembnejše središče 
dejavnosti druţbene infrastrukture, oskrbnih, storitvenih, upravnih in drugih dejavnosti ter občinsko 
najpomembnejše gospodarsko območje. V skladu s trenutno še veljavnim prostorskim aktom v naselju prostih 
stavbnih površin ni v zadostnem obsegu. Na podlagi analiz prostora je bil pripravljen konceptualni del 
urbanističnega načrta za naselje Miren, s katerim so bila določena tudi najustreznejša območja širitve naselja. 
Z urbanističnim načrtom za naselje Miren je določeno, da se območja intenzivnih kmetijskih zemljišč med 
stanovanjskimi območji nameni stanovanjski gradnji. Eno izmed takih območij je tudi območje intenzivnega 
sadovnjaka.
 
Naselje Miren je zelo omejeno s prostorskimi moţnostmi za širitev. Vsa nepozidana zemljišča so najboljša 
kmetijska zemljišča, poleg tega jih je večina opredeljenih kot poplavna območja, velik deleţ pa tudi kot 
kulturna dediščina, na območju rek Vipave in Vrtojbice pa tudi kot posebno varstveno območje Natura 2000. 
Glede na to, da intenzivna kmetijska proizvodnja znotraj naselja predstavlja konflikte z bivalnim okoljem, 
predvsem zaradi onesnaţevanja zraka, je zagotavljanje manjkajočih stavbnih zemljišč v naselju s 
prestrukturiranjem intenzivnega sadovnjaka v območja stanovanj smiselno.

3. Potreba po ohranitvi predvidenega koridorja za obvoznico Miren.

Za pripombo glede Mirenske obvoznice glejte skupno stališče III.2 Obvoznica Miren.

4. Problem ograjevanja parcel ter pašnikov na Krasu

Gradnjo, postavitev in oblikovanje nezahtevnih in enostavnih objektov določa 54. člen OPN. 	Vrste nezahtevnih 
in enostavnih objektov so povzete po Uredbi o vrstah objektov glede na zahtevnost (Ur. l. RS, št. 37/08). 
Katere objekte je dovoljeno graditi v posameznih območjih in površinah namenske rabe ter posebni prostorski 
izvedbeni pogoji zanje, so določeni v Prilogi 2.

Med vrstami nezahtevnih in enostavnih objektov v Uredbi so med enostavnimi pomoţnimi kmetijsko-
gozdarskimi objekti navedene tudi ograje za pašo ţivine niţje od 1,5 m. Kot pogoj za postavitev tovrstnih ograj 
se doda, da morajo biti ţičnate in transparentne, predhodno je potrebno pridobiti soglasje pristojne kmetijsko 
svetovalne sluţbe, v primeru poseganja v gozdni prostor oziroma gozdni rob pa tudi mnenje pristojnega 
Zavoda za gozdove.

Opredelitev: Pripomba se delno upošteva

Pripomba: 1. Problem postavitve pomoţnih kmetijskih objektov v odprtem prostoru, predvsem na Krasu, posebej 
izpostavljeni so bili začasnih pokriti prostori za drobnico oz. ţivino

2. Nestrinjanje s pozidavo sadovnjaka v Mirnu (MI-08 SS).

3. Potreba po ohranitvi predvidenega koridorja za obvoznico Miren.

4. Problem ograjevanja parcel ter pašnikov na Krasu

Pripomba Zadeva Datum

Parcele:

EUP:




