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Opredelitev do pobud za spremembo in dopolnitev OPN 04 Občine Miren - Kostanjevica

ŠTEVILKA POBUDE:

004

Pobuda se vključi v nadaljnji postopek.

1. VSEBINA POBUDE
vlagatelji: Kogoj Nikolaj, Bilje 84, 5292, RENČE
seznam parcel:
k.o.
BILJE

parcele
653

OREHOVLJE

267

leži na karti: 5 B 22 3
naselje: Bilje

utemeljitev pobudnika:
Sprememba namenske rabe, tako da bo na območju možna postavitev oz. gradnja pomožnih kmetijskih objektov in sicer
talnega betonskega boksa za silažo, naprave za sušenje koruze z nadstrešnico 6,5m ter plastenjaka za kmetijsko
mehanizacijo.

Grafični prikaz lokacije pobude na digitalnem
ortofoto posnetku

Fotografija lokacije pobude

Grafični prikaz lokacije pobude na obstoječem
prostorskem aktu
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2. ANALIZA POBUDE
pobuda se nanaša na:

Območje namenske rabe prostora iz nestavbnega v stavbno zemljišče

vrsta gradnje (skladno z Zakonom o graditvi objektov):

gradnja novega objekta

vrsta objekta oziroma namen gradnje (skladno z Uredbo oklasifikaciji vrst objektov):
nezahtevni in enostavni objekti
2.1 OBSTOJEČA VARSTVA IN VAROVANJA NA OBMOČJU PRIPOMBE
Grafični prikaz varstev in varovanj na območju pobude

VARSTVO KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ:
območja najboljših kmetijskih zemljišč:

Najboljša kmetijska
zemljišča (1.873 m2)

AGROOPERACIJE: Hidromelioracija - Namakanje (1.873 m2)
VODOVARSTVENA OBMOČJA: /
POPLAVNI DOGODKI: /
POPLAVNA OBMOČJA: /
POPLAVNA NEVARNOST: /
EROZIJSKA OBMOČJA: /
POTRESI: 0,175 (1.873 m2)

VARSTVO NARAVE:
zavarovana območja:

ni podatkov

območja Natura 2000:

/

ekološko pomembna območja:
območja naravnih vrednot:

/
/

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE:
območja varovanja kulturne dediščine:

/

Grafični prikaz režimov varstva narave in varstva kulturne dediščine na
območju pobude
VARSTVENI PASOVI GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE:
plinovod: /
daljnovod: 156 m2
OBMOČJA VELJAVNIH OPPN IN DPN V PRIPRAVI: /

Grafični prikaz varstvenih pasov GJI in območij
PIA na območju pobude
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2.2 MOŽNOST PRIKLJUČITVE NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
dostop na javno cesto:

da

kanalizacija:

da

vodovod:

da

elektro omrežje:

da

drugo:

/

Grafični prikaz obstoječe in predvidene GJI na območju pobude
3. PRESOJA POBUDE
RAZVRSTITEV POSEGA NA PODLAGI ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU
(ZPNačrt/ Ur.l. RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZC, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012):
- poseg izven območja naselja - novo načrtovana stavbna NRP - za kmetijstvo, gozdarstvo
SKLADNOST S CILJI PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA
(3. ČLEN ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU (Ur. l. RS 33/2007, št. 70/08 ZVO-1B, št. 108/9 in št.
80/10 ZUPUDPP)):
1) Trajnostni razvoj v prostoru ter učinkovita in gospodarna raba zemljišč:
Pobuda oz. poseg je v skladu s trajnostnim razvojem v prostoru ter učinkovito in gospodarno rabo zemljišč.
2) Kakovost bivalnih razmer:
Pobuda oz. poseg ni vezan na kakovost bivalnih razmer.
3) Prostorsko usklajena in med seboj dopolnjujoča se razmestitev dejavnosti v prostoru:
Pobuda oz. poseg pozitivno vpliva na prostorsko usklajeno in med seboj dopolnjujočo se razmestitev dejavnosti v
prostoru.
4) Prenova obstoječih prostorskih ureditev, kar je eden prednostnih ciljev prostorskega razvoja:
Pobuda oz. poseg ne omogoča prenove obstoječih prostorskih ureditev, kar je eden prednostnih ciljev prostorskega
razvoja.
5) Ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora:
Pobuda oz. poseg ne vpliva bistveno na ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora.
6) Sanacija degradiranega prostora:
Pobuda oz. poseg ne omogoča sanacije degradiranega prostora.
7) Varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanje narave:
Pobuda oz. poseg ne vpliva bistveno na varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanja narave.
8) Celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino:
Pobuda oz. poseg ni vezan na celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino.
POBUDA JE SKLADNA S STRATEŠKIM DELOM OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA V NASLEDNJIH
POGLAVJIH:
- II.2.3 USMERITVE ZA RAZVOJ V KRAJINI
- II.2.4 USMERITVE ZA DOLOČITEV NAMENSKE RABE ZEMLJIŠČ
URBANISTIČNI KRITERIJI:
1. Bližina obstoječe poselitve in obstoječega ureditvenega območja naselja:
Pobuda oz. poseg se ne navezuje na obstoječo poselitev.
2. Odnos do obstoječe morfologije poselitve:
Pobuda oz. poseg ni vezan na predmetni urbanistični kriterij.
3. Ustrezna namenska raba:
Predlagana namenska raba pobude oz. posega je skladna oz. združljiva z obstoječo namensko rabo in je ne ogroža.
4. Zagotavljanje javnega interesa:
Pobuda oz. poseg ni vezan na predmetni urbanistični kriterij.
5. Notranje rezerve stavbnih zemljišč:
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5. Notranje rezerve stavbnih zemljišč:
Pobuda oz. poseg ni vezan na predmetni urbanistični kriterij.

6. Vizualna izpostavljenost:
Pobuda oz. poseg je lahko moteča v prostoru, vendar njegov vpliv ne bo občutno zmanjšal kakovostnih in značilnih
pogledov v prostoru oz. pogledov do dediščinskih in drugih kakovostnih objektov in območij.
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4. UPOŠTEVANJE POBUDE
Pobuda se vključi v nadaljnji postopek.
Utemeljitev:
Pobuda se nanaša na širitev stavbnih zemljišč za postavitev
kmetijskih objektov. Pobudi je priloženo mnenje kmetijsko
svetovalne službe, iz katerega je razvidno, da so objekti za razvoj
kmetije potrebni in da so ustrezno locirani. Pobuda je skladna s
temeljnimi načeli prostorskega načrtovanja in se lahko vključi v
nadaljnji postopek.

Grafični prikaz predlagane namenske rabe prostora

Opredelitev do pobud za spremembo in dopolnitev OPN 04 Občine Miren - Kostanjevica

ŠTEVILKA POBUDE:

005

Pobuda se vključi v nadaljnji postopek.

1. VSEBINA POBUDE
vlagatelji: Mozetič Edvard, Merljaki 36, 5292, RENČE
seznam parcel:
k.o.
VRTOČE

leži na karti: 5 B 22 4
naselje: Vrtoče

parcele
116/1, 117

utemeljitev pobudnika:
Sprememba namenske rabe v stavbna zemljišča za potrebe stanovanjske gradnje v predvideni velikosti 700 m2.

Grafični prikaz lokacije pobude na digitalnem
ortofoto posnetku

Fotografija lokacije pobude

Grafični prikaz lokacije pobude na obstoječem
prostorskem aktu
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2. ANALIZA POBUDE
pobuda se nanaša na:

Območje namenske rabe prostora iz nestavbnega v stavbno zemljišče

vrsta gradnje (skladno z Zakonom o graditvi objektov):

gradnja novega objekta

vrsta objekta oziroma namen gradnje (skladno z Uredbo oklasifikaciji vrst objektov):
stanovanjska stavba - stanovanjska stavba
2.1 OBSTOJEČA VARSTVA IN VAROVANJA NA OBMOČJU PRIPOMBE
Grafični prikaz varstev in varovanj na območju pobude

VARSTVO KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ:
območja najboljših kmetijskih zemljišč:

Najboljša kmetijska
zemljišča (537 m2)

AGROOPERACIJE: /
VODOVARSTVENA OBMOČJA: /
POPLAVNI DOGODKI: /
POPLAVNA OBMOČJA: /
POPLAVNA NEVARNOST: /
EROZIJSKA OBMOČJA: /
POTRESI: 0,175 (1.025 m2)

VARSTVO NARAVE:
zavarovana območja:

ni podatkov

območja Natura 2000:

/

ekološko pomembna območja:
območja naravnih vrednot:

Dolina Vipave (1.025 m2)
/

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE:
območja varovanja kulturne dediščine:

/

Grafični prikaz režimov varstva narave in varstva kulturne dediščine na
območju pobude
VARSTVENI PASOVI GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE:
plinovod: /
daljnovod: /
OBMOČJA VELJAVNIH OPPN IN DPN V PRIPRAVI: /

Grafični prikaz varstvenih pasov GJI in območij
PIA na območju pobude
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2.2 MOŽNOST PRIKLJUČITVE NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
dostop na javno cesto:

da

kanalizacija:

ne

vodovod:

da

elektro omrežje:

da

drugo:

/

Grafični prikaz obstoječe in predvidene GJI na območju pobude
3. PRESOJA POBUDE
RAZVRSTITEV POSEGA NA PODLAGI ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU
(ZPNačrt/ Ur.l. RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZC, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012):
- poseg izven območja naselja - ohranjanje razpršene poselitve - zaselki, druge oblike manjših
strnjenih naselij, sestavljenih pretežno iz objektov, zgrajenih pred 1967
SKLADNOST S CILJI PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA
(3. ČLEN ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU (Ur. l. RS 33/2007, št. 70/08 ZVO-1B, št. 108/9 in št.
80/10 ZUPUDPP)):
1) Trajnostni razvoj v prostoru ter učinkovita in gospodarna raba zemljišč:
Pobuda oz. poseg je v skladu s trajnostnim razvojem v prostoru ter učinkovito in gospodarno rabo zemljišč.
2) Kakovost bivalnih razmer:
Pobuda oz. poseg ni vezan na kakovost bivalnih razmer.
3) Prostorsko usklajena in med seboj dopolnjujoča se razmestitev dejavnosti v prostoru:
Pobuda oz. poseg pozitivno vpliva na prostorsko usklajeno in med seboj dopolnjujočo se razmestitev dejavnosti v
prostoru.
4) Prenova obstoječih prostorskih ureditev, kar je eden prednostnih ciljev prostorskega razvoja:
Pobuda oz. poseg ni vezan na prenovo obstoječih prostorskih ureditev, kar je eden prednostnih ciljev prostorskega
razvoja.
5) Ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora:
Pobuda oz. poseg ne vpliva bistveno na ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora.
6) Sanacija degradiranega prostora:
Pobuda oz. poseg ni vezan na sanacijo degradiranega prostora.
7) Varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanje narave:
Pobuda oz. poseg ne vpliva bistveno na varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanja narave.
8) Celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino:
Pobuda oz. poseg ni vezan na celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino.
POBUDA JE SKLADNA S STRATEŠKIM DELOM OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA V NASLEDNJIH
POGLAVJIH:
- II.2.1 ZASNOVA IN USMERITVE ZA PROSTORSKI RAZVOJ POSELITVE
- II.2.4 USMERITVE ZA DOLOČITEV NAMENSKE RABE ZEMLJIŠČ
URBANISTIČNI KRITERIJI:
1. Bližina obstoječe poselitve in obstoječega ureditvenega območja naselja:
Pobuda oz. poseg se neposredno navezuje na obstoječo poselitev.
2. Odnos do obstoječe morfologije poselitve:
Pobuda oz. poseg posredno nadaljuje obstoječ kakovostni ali tradicionalni morfološki vzorec poselitve oz. bo posredno
pripomogla k sanaciji neustreznih prostorskih struktur.
3. Ustrezna namenska raba:
Predlagana namenska raba pobude oz. posega je skladna oz. združljiva z obstoječo namensko rabo in je ne ogroža.
4. Zagotavljanje javnega interesa:
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Pobuda oz. poseg ni vezan na predmetni urbanistični kriterij.
5. Notranje rezerve stavbnih zemljišč:
Pobuda oz. poseg ni vezan na predmetni urbanistični kriterij.
6. Vizualna izpostavljenost:
Pobuda oz. poseg ne bo moteča v kakovostnih in značilnih pogledih v prostoru oz. ne bo moteča do dediščinskih in
drugih kakovostnih objektov in območij.
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4. UPOŠTEVANJE POBUDE
Pobuda se vključi v nadaljnji postopek.
Utemeljitev:
Pobuda se nanaša na širitev stavbnih zemljišč za gradnjo
enodružinske stanovanjske stavbe. Pobuda je skladna s cilji
prostorskega načrtovanja ter s strateškim delom OPN in se lahko
vključi v nadaljnji postopek.

Grafični prikaz predlagane namenske rabe prostora

Opredelitev do pobud za spremembo in dopolnitev OPN 04 Občine Miren - Kostanjevica

ŠTEVILKA POBUDE:

006

Pobuda se ne vključi v nadaljnji postopek.

1. VSEBINA POBUDE
vlagatelji: Brešan Nevenka, Ulica Zapučke 23, Vrtojba, 5290, ŠEMPETER PRI GORICI leži na karti: 5 B 22 13
naselje: Opatje selo
seznam parcel:
k.o.
OPATJE SELO

parcele
2579, 2580

utemeljitev pobudnika:
Sprememba namenske rabe v stavbno zemljišče za potrebe stanovanjske gradnje - dveh ločenih stanovanjskih objektov.

Grafični prikaz lokacije pobude na digitalnem
ortofoto posnetku

Fotografija lokacije pobude

Grafični prikaz lokacije pobude na obstoječem
prostorskem aktu
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2. ANALIZA POBUDE
pobuda se nanaša na:

Območje namenske rabe prostora iz nestavbnega v stavbno zemljišče

vrsta gradnje (skladno z Zakonom o graditvi objektov):

gradnja novega objekta

vrsta objekta oziroma namen gradnje (skladno z Uredbo oklasifikaciji vrst objektov):
stanovanjska stavba - stanovanjska stavba
2.1 OBSTOJEČA VARSTVA IN VAROVANJA NA OBMOČJU PRIPOMBE
Grafični prikaz varstev in varovanj na območju pobude

VARSTVO KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ:
območja najboljših kmetijskih zemljišč:

Najboljša kmetijska
zemljišča (3.737 m2)

AGROOPERACIJE: /
VODOVARSTVENA OBMOČJA: 3 (13.881 m2)
POPLAVNI DOGODKI: /
POPLAVNA OBMOČJA: /
POPLAVNA NEVARNOST: /
EROZIJSKA OBMOČJA: /
POTRESI: 0,15 (13.881 m2)

VARSTVO NARAVE:
zavarovana območja:

ni podatkov

območja Natura 2000:

SI3000276 (13.881 m2), SI5000023
(13.881 m2)

ekološko pomembna območja:
območja naravnih vrednot:

Kras (13.881 m2)
/

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE:
območja varovanja kulturne dediščine:

/

Grafični prikaz režimov varstva narave in varstva kulturne dediščine na
območju pobude
VARSTVENI PASOVI GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE:
plinovod: /
daljnovod: /
OBMOČJA VELJAVNIH OPPN IN DPN V PRIPRAVI: /

Grafični prikaz varstvenih pasov GJI in območij
PIA na območju pobude
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2.2 MOŽNOST PRIKLJUČITVE NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
dostop na javno cesto:

da

kanalizacija:

ne

vodovod:

ne

elektro omrežje:

ne

drugo:

/

Grafični prikaz obstoječe in predvidene GJI na območju pobude
3. PRESOJA POBUDE
RAZVRSTITEV POSEGA NA PODLAGI ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU
(ZPNačrt/ Ur.l. RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZC, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012):
- poseg izven območja naselja - razpršena gradnja - nova razpršena gradnja
SKLADNOST S CILJI PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA
(3. ČLEN ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU (Ur. l. RS 33/2007, št. 70/08 ZVO-1B, št. 108/9 in št.
80/10 ZUPUDPP)):
1) Trajnostni razvoj v prostoru ter učinkovita in gospodarna raba zemljišč:
Pobuda oz. poseg ni v skladu s trajnostnim razvojem v prostoru ter učinkovito in gospodarno rabo zemljišč.
2) Kakovost bivalnih razmer:
Pobuda oz. poseg ni vezan na kakovost bivalnih razmer.
3) Prostorsko usklajena in med seboj dopolnjujoča se razmestitev dejavnosti v prostoru:
Pobuda oz. poseg negativno vpliva na prostorsko usklajeno in med seboj dopolnjujočo se razmestitev dejavnosti v
prostoru.
4) Prenova obstoječih prostorskih ureditev, kar je eden prednostnih ciljev prostorskega razvoja:
Pobuda oz. poseg ni vezan na prenovo obstoječih prostorskih ureditev, kar je eden prednostnih ciljev prostorskega
razvoja.
5) Ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora:
Pobuda oz. poseg negativno vpliva na ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora.
6) Sanacija degradiranega prostora:
Pobuda oz. poseg ni vezan na sanacijo degradiranega prostora.
7) Varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanje narave:
Pobuda oz. poseg ne vpliva bistveno na varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanja narave.
8) Celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino:
Pobuda oz. poseg negativno vpliva na celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino.
POBUDA JE SKLADNA S STRATEŠKIM DELOM OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA V NASLEDNJIH
POGLAVJIH:
Pobuda oz. poseg ni skladna s strategijo prostorskega razvoja občine.
URBANISTIČNI KRITERIJI:
1. Bližina obstoječe poselitve in obstoječega ureditvenega območja naselja:
Pobuda oz. poseg se ne navezuje na obstoječo poselitev.
2. Odnos do obstoječe morfologije poselitve:
Pobuda oz. poseg ne nadaljuje obstoječega kakovostnega ali tradicionalnega morfološkega vzorca poselitve oz. ne bo
pripomogla k sanaciji neustreznih prostorskih struktur.
3. Ustrezna namenska raba:
Predlagana namenska raba pobude oz. posega ni skladna oz. komplementarna z obstoječo namensko rabo ali jo celo
ogroža.
4. Zagotavljanje javnega interesa:
Pobuda oz. poseg ni vezan na predmetni urbanistični kriterij.
5. Notranje rezerve stavbnih zemljišč:
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5. Notranje rezerve stavbnih zemljišč:
Pobuda oz. poseg ni vezan na predmetni urbanistični kriterij.
6. Vizualna izpostavljenost:
Pobuda oz. poseg ni vezan na predmetni urbanistični kriterij.

Opredelitev do pobud za spremembo in dopolnitev OPN 04 Občine Miren - Kostanjevica
4. UPOŠTEVANJE POBUDE
Pobuda se ne vključi v nadaljnji postopek.
Utemeljitev:
Upoštevanje pobude bi pomenilo ustvarjanje nove razpršene
gradnje, kar pa je v nasprotju s prostorsko zakonodajo (44. člen
Zakona o prostorskem načrtovanju, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08
– ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12,
57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO).
Pobuda se zato ne vključi v nadaljnji postopek.

Grafični prikaz predlagane namenske rabe prostora

Opredelitev do pobud za spremembo in dopolnitev OPN 04 Občine Miren - Kostanjevica

ŠTEVILKA POBUDE:

007

Pobuda se vključi v nadaljnji postopek.

1. VSEBINA POBUDE
vlagatelji: Fornazarič Dean, Bilje 3, 5292, RENČE
Klanjšček Andrej, Šempas 152, 5261, ŠEMPAS

naselje: Vrtoče

seznam parcel:
k.o.
VRTOČE

leži na karti: 5 B 22 3

parcele
13/1, 13/2

utemeljitev pobudnika:
Sprememba namenske rabe v iz gozdnega v stavbno zemljišče (zelene površine) za namen ureditve/legalizacije
obstoječega strelišča.

Grafični prikaz lokacije pobude na digitalnem
ortofoto posnetku

Fotografija lokacije pobude

Grafični prikaz lokacije pobude na obstoječem
prostorskem aktu
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2. ANALIZA POBUDE
pobuda se nanaša na:

Območje namenske rabe prostora iz nestavbnega v stavbno zemljišče

vrsta gradnje (skladno z Zakonom o graditvi objektov):
vrsta objekta oziroma namen gradnje (skladno z Uredbo oklasifikaciji vrst objektov):

/

2.1 OBSTOJEČA VARSTVA IN VAROVANJA NA OBMOČJU PRIPOMBE
Grafični prikaz varstev in varovanj na območju pobude

VARSTVO KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ:
območja najboljših kmetijskih zemljišč:

/

AGROOPERACIJE: /
VODOVARSTVENA OBMOČJA: 4 (6.181 m2)
POPLAVNI DOGODKI: /
POPLAVNA OBMOČJA: /
POPLAVNA NEVARNOST: /
EROZIJSKA OBMOČJA: /
POTRESI: 0,175 (6.181 m2)

VARSTVO NARAVE:
zavarovana območja:

ni podatkov

območja Natura 2000:

SI3000276 (6.181 m2), SI5000023 (6.181
m2)

ekološko pomembna območja:
območja naravnih vrednot:

Kras (6.181 m2)
/

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE:
območja varovanja kulturne dediščine:

/

Grafični prikaz režimov varstva narave in varstva kulturne dediščine na
območju pobude
VARSTVENI PASOVI GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE:
plinovod: /
daljnovod: /
OBMOČJA VELJAVNIH OPPN IN DPN V PRIPRAVI: /

Grafični prikaz varstvenih pasov GJI in območij
PIA na območju pobude
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2.2 MOŽNOST PRIKLJUČITVE NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
dostop na javno cesto:

da

kanalizacija:

ne

vodovod:

ne

elektro omrežje:

ne

drugo:

Priključitev na GJI ni potrebna.

Grafični prikaz obstoječe in predvidene GJI na območju pobude
3. PRESOJA POBUDE
RAZVRSTITEV POSEGA NA PODLAGI ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU
(ZPNačrt/ Ur.l. RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZC, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012):
- poseg izven območja naselja - novo načrtovana stavbna NRP - za šport in rekreacijo
SKLADNOST S CILJI PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA
(3. ČLEN ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU (Ur. l. RS 33/2007, št. 70/08 ZVO-1B, št. 108/9 in št.
80/10 ZUPUDPP)):
1) Trajnostni razvoj v prostoru ter učinkovita in gospodarna raba zemljišč:
Pobuda oz. poseg je v skladu s trajnostnim razvojem v prostoru ter učinkovito in gospodarno rabo zemljišč.
2) Kakovost bivalnih razmer:
Pobuda oz. poseg ni vezan na kakovost bivalnih razmer.
3) Prostorsko usklajena in med seboj dopolnjujoča se razmestitev dejavnosti v prostoru:
Pobuda oz. poseg pozitivno vpliva na prostorsko usklajeno in med seboj dopolnjujočo se razmestitev dejavnosti v
prostoru.
4) Prenova obstoječih prostorskih ureditev, kar je eden prednostnih ciljev prostorskega razvoja:
Pobuda oz. poseg ni vezan na prenovo obstoječih prostorskih ureditev, kar je eden prednostnih ciljev prostorskega
razvoja.
5) Ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora:
Pobuda oz. poseg ni vezan na ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora.
6) Sanacija degradiranega prostora:
Pobuda oz. poseg ni vezan na sanacijo degradiranega prostora.
7) Varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanje narave:
Pobuda oz. poseg ni vezan na varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanja narave.
8) Celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino:
Pobuda oz. poseg ni vezan na celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino.
POBUDA JE SKLADNA S STRATEŠKIM DELOM OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA V NASLEDNJIH
POGLAVJIH:
- II.2.3 USMERITVE ZA RAZVOJ V KRAJINI
- II.2.4 USMERITVE ZA DOLOČITEV NAMENSKE RABE ZEMLJIŠČ
URBANISTIČNI KRITERIJI:
1. Bližina obstoječe poselitve in obstoječega ureditvenega območja naselja:
Pobuda oz. poseg ni vezan na predmetni urbanistični kriterij.
2. Odnos do obstoječe morfologije poselitve:
Pobuda oz. poseg ni vezan na predmetni urbanistični kriterij.
3. Ustrezna namenska raba:
Predlagana namenska raba pobude oz. posega je skladna oz. združljiva z obstoječo namensko rabo in je ne ogroža.
4. Zagotavljanje javnega interesa:
S pobudo oz. posegom se zagotavlja ureditve v javno korist.
5. Notranje rezerve stavbnih zemljišč:
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5. Notranje rezerve stavbnih zemljišč:
Pobuda oz. poseg ni vezan na predmetni urbanistični kriterij.

6. Vizualna izpostavljenost:
Pobuda oz. poseg ne bo moteča v kakovostnih in značilnih pogledih v prostoru oz. ne bo moteča do dediščinskih in
drugih kakovostnih objektov in območij.

Opredelitev do pobud za spremembo in dopolnitev OPN 04 Občine Miren - Kostanjevica
4. UPOŠTEVANJE POBUDE
Pobuda se vključi v nadaljnji postopek.
Utemeljitev:
Pobuda se nanaša na določitev območja površin za oddih,
rekreacijo in šport za potrebe ureditve/legalizacije strelišča. Pobuda
je skladna s cilji prostorskega načrtovanja ter s strateškim delom
OPN in se lahko vključi v nadaljnji postopek.
Na enoto urejanja prostora se zapišejo prostorski izvedbeni pogoji
in sicer: Dopustna je gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov in
prostorske ureditve za potrebe delovanja strelišča ter ureditve
piknik prostorov.

Grafični prikaz predlagane namenske rabe prostora

Opredelitev do pobud za spremembo in dopolnitev OPN 04 Občine Miren - Kostanjevica

ŠTEVILKA POBUDE:

009

Pobuda se vključi v nadaljnji postopek.

1. VSEBINA POBUDE
vlagatelji: Blažič Leopold, OMK, Sela na Krasu 25, 5296, KOSTANJEVICA NA KRASU leži na karti: 5 B 22 23
naselje: Sela na Krasu
seznam parcel:
k.o.
SELA NA KRASU

parcele
1226/1, 1226/2

utemeljitev pobudnika:
Sprememba namenske rabe v stavbno zemljišče za potrebe širitve pokopališča.

Grafični prikaz lokacije pobude na digitalnem
ortofoto posnetku

Fotografija lokacije pobude

Grafični prikaz lokacije pobude na obstoječem
prostorskem aktu
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2. ANALIZA POBUDE
pobuda se nanaša na:

Območje namenske rabe prostora iz nestavbnega v stavbno zemljišče

vrsta gradnje (skladno z Zakonom o graditvi objektov):

gradnja novega objekta

vrsta objekta oziroma namen gradnje (skladno z Uredbo oklasifikaciji vrst objektov):
druge nestanovanjske stavbe
2.1 OBSTOJEČA VARSTVA IN VAROVANJA NA OBMOČJU PRIPOMBE
Grafični prikaz varstev in varovanj na območju pobude

VARSTVO KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ:
območja najboljših kmetijskih zemljišč:

Najboljša kmetijska
zemljišča (526 m2)

AGROOPERACIJE: /
VODOVARSTVENA OBMOČJA: 3 (698 m2)
POPLAVNI DOGODKI: /
POPLAVNA OBMOČJA: /
POPLAVNA NEVARNOST: /
EROZIJSKA OBMOČJA: /
POTRESI: 0,15 (698 m2)

VARSTVO NARAVE:
zavarovana območja:

ni podatkov

območja Natura 2000:

SI3000276 (698 m2), SI5000023 (698 m2)

ekološko pomembna območja:
območja naravnih vrednot:

Kras (698 m2)
/

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE:
območja varovanja kulturne dediščine:

/

Grafični prikaz režimov varstva narave in varstva kulturne dediščine na
območju pobude
VARSTVENI PASOVI GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE:
plinovod: /
daljnovod: /
OBMOČJA VELJAVNIH OPPN IN DPN V PRIPRAVI: /

Grafični prikaz varstvenih pasov GJI in območij
PIA na območju pobude
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2.2 MOŽNOST PRIKLJUČITVE NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
dostop na javno cesto:

da

kanalizacija:

ne

vodovod:

da

elektro omrežje:

da

drugo:

/

Grafični prikaz obstoječe in predvidene GJI na območju pobude
3. PRESOJA POBUDE
RAZVRSTITEV POSEGA NA PODLAGI ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU
(ZPNačrt/ Ur.l. RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZC, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012):
- poseg izven območja naselja - novo načrtovana stavbna NRP - za potrebe lokalnih GJS
SKLADNOST S CILJI PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA
(3. ČLEN ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU (Ur. l. RS 33/2007, št. 70/08 ZVO-1B, št. 108/9 in št.
80/10 ZUPUDPP)):
1) Trajnostni razvoj v prostoru ter učinkovita in gospodarna raba zemljišč:
Pobuda oz. poseg je v skladu s trajnostnim razvojem v prostoru ter učinkovito in gospodarno rabo zemljišč.
2) Kakovost bivalnih razmer:
Pobuda oz. poseg ni vezan na kakovost bivalnih razmer.
3) Prostorsko usklajena in med seboj dopolnjujoča se razmestitev dejavnosti v prostoru:
Pobuda oz. poseg pozitivno vpliva na prostorsko usklajeno in med seboj dopolnjujočo se razmestitev dejavnosti v
prostoru.
4) Prenova obstoječih prostorskih ureditev, kar je eden prednostnih ciljev prostorskega razvoja:
Pobuda oz. poseg ni vezan na prenovo obstoječih prostorskih ureditev, kar je eden prednostnih ciljev prostorskega
razvoja.
5) Ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora:
Pobuda oz. poseg pozitivno vpliva na ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora.
6) Sanacija degradiranega prostora:
Pobuda oz. poseg ni vezan na sanacijo degradiranega prostora.
7) Varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanje narave:
Pobuda oz. poseg negativno vpliva na varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanja narave.
8) Celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino:
Pobuda oz. poseg ni vezan na celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino.
POBUDA JE SKLADNA S STRATEŠKIM DELOM OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA V NASLEDNJIH
POGLAVJIH:

URBANISTIČNI KRITERIJI:
1. Bližina obstoječe poselitve in obstoječega ureditvenega območja naselja:
Pobuda oz. poseg se neposredno navezuje na obstoječo poselitev.
2. Odnos do obstoječe morfologije poselitve:
Pobuda oz. poseg nadaljuje obstoječ kakovostni ali tradicionalni morfološki vzorec poselitve oz. bo pripomogla k sanaciji
neustreznih prostorskih struktur.
3. Ustrezna namenska raba:
Predlagana namenska raba pobude oz. posega je skladna oz. združljiva z obstoječo namensko rabo in je ne ogroža.
4. Zagotavljanje javnega interesa:
S pobudo oz. posegom se zagotavlja ureditve v javno korist.
5. Notranje rezerve stavbnih zemljišč:
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Pobuda oz. poseg ni vezan na predmetni urbanistični kriterij.

6. Vizualna izpostavljenost:
Pobuda oz. poseg ni vezan na predmetni urbanistični kriterij.

Opredelitev do pobud za spremembo in dopolnitev OPN 04 Občine Miren - Kostanjevica
4. UPOŠTEVANJE POBUDE
Pobuda se vključi v nadaljnji postopek.
Utemeljitev:
Pobuda se nanaša na potrebno širitev pokopališča. Pobuda je
sprejemljiva in se vključi v nadaljnji postopek. Pripraviti je treba
idejno zasnovo, na podlagi katere bo za osnutek sprememb in
dopolnitev OPN št. 4 mogoče pripraviti prostorske izvedbene
pogoje za širitev pokopališča.

Grafični prikaz predlagane namenske rabe prostora

Opredelitev do pobud za spremembo in dopolnitev OPN 04 Občine Miren - Kostanjevica

ŠTEVILKA POBUDE:

012

Pobuda se vključi v nadaljnji postopek.

1. VSEBINA POBUDE
vlagatelji: Urdih Suzana, Kostanjevica na Krasu 62a, 5296, KOSTANJEVICA NA
KRASU

naselje: Hudi Log

seznam parcel:
k.o.
SELA NA KRASU

leži na karti: 5 B 22 23

parcele
1687/9, 1687/10, 1687/11

utemeljitev pobudnika:
Sprememba namenske rabe v stavbno za stanovanjsko gradnjo.

Grafični prikaz lokacije pobude na digitalnem
ortofoto posnetku

Fotografija lokacije pobude

Grafični prikaz lokacije pobude na obstoječem
prostorskem aktu

Opredelitev do pobud za spremembo in dopolnitev OPN 04 Občine Miren - Kostanjevica
2. ANALIZA POBUDE
pobuda se nanaša na:

Območje namenske rabe prostora iz nestavbnega v stavbno zemljišče

vrsta gradnje (skladno z Zakonom o graditvi objektov):

gradnja novega objekta

vrsta objekta oziroma namen gradnje (skladno z Uredbo oklasifikaciji vrst objektov):
stanovanjska stavba - stanovanjska stavba
2.1 OBSTOJEČA VARSTVA IN VAROVANJA NA OBMOČJU PRIPOMBE
Grafični prikaz varstev in varovanj na območju pobude

VARSTVO KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ:
območja najboljših kmetijskih zemljišč:

/

AGROOPERACIJE: /
VODOVARSTVENA OBMOČJA: 3 (1.944 m2)
POPLAVNI DOGODKI: /
POPLAVNA OBMOČJA: /
POPLAVNA NEVARNOST: /
EROZIJSKA OBMOČJA: /
POTRESI: 0,15 (1.944 m2)

VARSTVO NARAVE:
zavarovana območja:

ni podatkov

območja Natura 2000:

SI3000276 (1.944 m2), SI5000023 (1.944
m2)

ekološko pomembna območja:
območja naravnih vrednot:

Kras (1.944 m2)
/

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE:
območja varovanja kulturne dediščine:

/

Grafični prikaz režimov varstva narave in varstva kulturne dediščine na
območju pobude
VARSTVENI PASOVI GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE:
plinovod: /
daljnovod: /
OBMOČJA VELJAVNIH OPPN IN DPN V PRIPRAVI: /

Grafični prikaz varstvenih pasov GJI in območij
PIA na območju pobude
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2.2 MOŽNOST PRIKLJUČITVE NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
dostop na javno cesto:

da

kanalizacija:

ne

vodovod:

da

elektro omrežje:

da

drugo:

/

Grafični prikaz obstoječe in predvidene GJI na območju pobude
3. PRESOJA POBUDE
RAZVRSTITEV POSEGA NA PODLAGI ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU
(ZPNačrt/ Ur.l. RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZC, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012):
- poseg v naselju - širitev naselja
SKLADNOST S CILJI PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA
(3. ČLEN ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU (Ur. l. RS 33/2007, št. 70/08 ZVO-1B, št. 108/9 in št.
80/10 ZUPUDPP)):
1) Trajnostni razvoj v prostoru ter učinkovita in gospodarna raba zemljišč:
2) Kakovost bivalnih razmer:
3) Prostorsko usklajena in med seboj dopolnjujoča se razmestitev dejavnosti v prostoru:
4) Prenova obstoječih prostorskih ureditev, kar je eden prednostnih ciljev prostorskega razvoja:
5) Ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora:
6) Sanacija degradiranega prostora:
7) Varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanje narave:
8) Celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino:

POBUDA JE SKLADNA S STRATEŠKIM DELOM OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA V NASLEDNJIH
POGLAVJIH:
- II.2.1 ZASNOVA IN USMERITVE ZA PROSTORSKI RAZVOJ POSELITVE
- II.2.4 USMERITVE ZA DOLOČITEV NAMENSKE RABE ZEMLJIŠČ
URBANISTIČNI KRITERIJI:
1. Bližina obstoječe poselitve in obstoječega ureditvenega območja naselja:
Pobuda oz. poseg se posredno navezuje na obstoječo poselitev.
2. Odnos do obstoječe morfologije poselitve:
Pobuda oz. poseg posredno nadaljuje obstoječ kakovostni ali tradicionalni morfološki vzorec poselitve oz. bo posredno
pripomogla k sanaciji neustreznih prostorskih struktur.
3. Ustrezna namenska raba:
Predlagana namenska raba pobude oz. posega je skladna oz. združljiva z obstoječo namensko rabo in je ne ogroža.
4. Zagotavljanje javnega interesa:
Pobuda oz. poseg ni vezan na predmetni urbanistični kriterij.
5. Notranje rezerve stavbnih zemljišč:
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V naselju, v katerem je pobuda oz. poseg so zadostne količine neizkoriščenih stavbnih zemljišč za predlagano
namembnost, vendar s spremembo ne bi bistveno povečali njihove količine.
6. Vizualna izpostavljenost:
Pobuda oz. poseg ni vezan na predmetni urbanistični kriterij.

Opredelitev do pobud za spremembo in dopolnitev OPN 04 Občine Miren - Kostanjevica
4. UPOŠTEVANJE POBUDE
Pobuda se vključi v nadaljnji postopek.
Utemeljitev:
Pobuda je skladna s cilji prostorskega načrtovanja ter s strateškim
delom OPN in se lahko vključi v nadaljnji postopek. Za celotno
enoto urejanja prostora (HU-01, katere del je tudi predlagana
širitev) bodo pripravljeni posebni prostorski izvedbeni pogoji, s
katerimi bodo določeni dostopi, priključevanje na drugo
gospodarsko javno infrastrukturo in parcelacija.

Grafični prikaz predlagane namenske rabe prostora

Opredelitev do pobud za spremembo in dopolnitev OPN 04 Občine Miren - Kostanjevica

ŠTEVILKA POBUDE:

016

Pobuda se ne vključi v nadaljnji postopek.

1. VSEBINA POBUDE
vlagatelji: Perdec Roman, Via S. Gabriele 44, Gorizia
seznam parcel:
k.o.
SELA NA KRASU

leži na karti: 5 B 22 23
naselje: Korita na Krasu

parcele
1687/614

utemeljitev pobudnika:
Sprememba namenske rabe v stavbno zemljišče za stanovanjsko gradnjo.

Grafični prikaz lokacije pobude na digitalnem
ortofoto posnetku

Fotografija lokacije pobude

Grafični prikaz lokacije pobude na obstoječem
prostorskem aktu

Opredelitev do pobud za spremembo in dopolnitev OPN 04 Občine Miren - Kostanjevica
2. ANALIZA POBUDE
pobuda se nanaša na:

Območje namenske rabe prostora iz nestavbnega v stavbno zemljišče

vrsta gradnje (skladno z Zakonom o graditvi objektov):

gradnja novega objekta

vrsta objekta oziroma namen gradnje (skladno z Uredbo oklasifikaciji vrst objektov):
stanovanjska stavba - stanovanjska stavba
2.1 OBSTOJEČA VARSTVA IN VAROVANJA NA OBMOČJU PRIPOMBE
Grafični prikaz varstev in varovanj na območju pobude

VARSTVO KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ:
območja najboljših kmetijskih zemljišč:

/

AGROOPERACIJE: /
VODOVARSTVENA OBMOČJA: 3 (599 m2)
POPLAVNI DOGODKI: /
POPLAVNA OBMOČJA: /
POPLAVNA NEVARNOST: /
EROZIJSKA OBMOČJA: /
POTRESI: 0,15 (599 m2)

VARSTVO NARAVE:
zavarovana območja:

ni podatkov

območja Natura 2000:

SI3000276 (599 m2), SI5000023 (599 m2)

ekološko pomembna območja:
območja naravnih vrednot:

Kras (599 m2)
/

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE:
območja varovanja kulturne dediščine:

vplivno območje (2
m2)

Grafični prikaz režimov varstva narave in varstva kulturne dediščine na
območju pobude
VARSTVENI PASOVI GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE:
plinovod: /
daljnovod: /
OBMOČJA VELJAVNIH OPPN IN DPN V PRIPRAVI: /

Grafični prikaz varstvenih pasov GJI in območij
PIA na območju pobude

Opredelitev do pobud za spremembo in dopolnitev OPN 04 Občine Miren - Kostanjevica
2.2 MOŽNOST PRIKLJUČITVE NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
dostop na javno cesto:

da

kanalizacija:

ne

vodovod:

da

elektro omrežje:

da

drugo:

/

Grafični prikaz obstoječe in predvidene GJI na območju pobude
3. PRESOJA POBUDE
RAZVRSTITEV POSEGA NA PODLAGI ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU
(ZPNačrt/ Ur.l. RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZC, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012):
- poseg izven območja naselja - ohranjanje razpršene poselitve - zaselki, druge oblike manjših
strnjenih naselij, sestavljenih pretežno iz objektov, zgrajenih pred 1967
SKLADNOST S CILJI PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA
(3. ČLEN ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU (Ur. l. RS 33/2007, št. 70/08 ZVO-1B, št. 108/9 in št.
80/10 ZUPUDPP)):
1) Trajnostni razvoj v prostoru ter učinkovita in gospodarna raba zemljišč:
Pobuda oz. poseg ni v skladu s trajnostnim razvojem v prostoru ter učinkovito in gospodarno rabo zemljišč.
2) Kakovost bivalnih razmer:
Pobuda oz. poseg ni vezan na kakovost bivalnih razmer.
3) Prostorsko usklajena in med seboj dopolnjujoča se razmestitev dejavnosti v prostoru:
Pobuda oz. poseg negativno vpliva na prostorsko usklajeno in med seboj dopolnjujočo se razmestitev dejavnosti v
prostoru.
4) Prenova obstoječih prostorskih ureditev, kar je eden prednostnih ciljev prostorskega razvoja:
Pobuda oz. poseg ni vezan na prenovo obstoječih prostorskih ureditev, kar je eden prednostnih ciljev prostorskega
razvoja.
5) Ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora:
Pobuda oz. poseg negativno vpliva na ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora.
6) Sanacija degradiranega prostora:
Pobuda oz. poseg ni vezan na sanacijo degradiranega prostora.
7) Varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanje narave:
Pobuda oz. poseg negativno vpliva na varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanja narave.
8) Celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino:
Pobuda oz. poseg ni vezan na celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino.
POBUDA JE SKLADNA S STRATEŠKIM DELOM OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA V NASLEDNJIH
POGLAVJIH:
Pobuda oz. poseg ni skladna s strategijo prostorskega razvoja občine.
URBANISTIČNI KRITERIJI:
1. Bližina obstoječe poselitve in obstoječega ureditvenega območja naselja:
Pobuda oz. poseg se neposredno navezuje na obstoječo poselitev.
2. Odnos do obstoječe morfologije poselitve:
Pobuda oz. poseg ne nadaljuje obstoječega kakovostnega ali tradicionalnega morfološkega vzorca poselitve oz. ne bo
pripomogla k sanaciji neustreznih prostorskih struktur.
3. Ustrezna namenska raba:
Predlagana namenska raba pobude oz. posega ni skladna oz. komplementarna z obstoječo namensko rabo ali jo celo
ogroža.
4. Zagotavljanje javnega interesa:

Opredelitev do pobud za spremembo in dopolnitev OPN 04 Občine Miren - Kostanjevica
Pobuda oz. poseg ni vezan na predmetni urbanistični kriterij.
5. Notranje rezerve stavbnih zemljišč:
V naselju, v katerem je pobuda oz. poseg so zadostne količine neizkoriščenih stavbnih zemljišč za predlagano
namembnost.
6. Vizualna izpostavljenost:
Pobuda oz. poseg je lahko moteča v prostoru, vendar njegov vpliv ne bo občutno zmanjšal kakovostnih in značilnih
pogledov v prostoru oz. pogledov do dediščinskih in drugih kakovostnih objektov in območij.

Opredelitev do pobud za spremembo in dopolnitev OPN 04 Občine Miren - Kostanjevica
4. UPOŠTEVANJE POBUDE
Pobuda se ne vključi v nadaljnji postopek.
Utemeljitev:
Pobuda se nanaša na širitev območja razpršene poselitve za
potrebe stanovanjske gradnje. V skladu z Zakonom o prostorskem
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09,
80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A,
109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) je širitev razpršene
poselitve dopustna le, če neposredno služi kmetijski, gozdarski ali
turistični dejavnosti oziroma. Za potrebe stanobvanjske gradnje je
širitev možna le, če se s tem ohranjajo prepoznavne značilnosti
prostora. Razpršena poseliter za Kras ni značilna, poleg tega so v
neposredni bližini znotraj obstoječega naselja razpoložljiva prosta
stavbna zemljišča, zato se pobuda ne vključi v nadlajnji postopek.

Grafični prikaz predlagane namenske rabe prostora

Opredelitev do pobud za spremembo in dopolnitev OPN 04 Občine Miren - Kostanjevica

ŠTEVILKA POBUDE:

018

Pobuda se vključi v nadaljnji postopek.

1. VSEBINA POBUDE
vlagatelji: Arčon Denis, Vojščica 17a, 5296, KOSTANJEVICA NA KRASU
seznam parcel:
k.o.
VOJŠČICA

leži na karti: 5 B 22 24
naselje: Vojščica

parcele
934/3, 971, 972

utemeljitev pobudnika:
Sprememba namenske rabe parcel v stanje pred sprejetim OPN (sprememba stavbnega v kmetijsko zemljišče).

Grafični prikaz lokacije pobude na digitalnem
ortofoto posnetku

Fotografija lokacije pobude

Grafični prikaz lokacije pobude na obstoječem
prostorskem aktu

Opredelitev do pobud za spremembo in dopolnitev OPN 04 Občine Miren - Kostanjevica
2. ANALIZA POBUDE
pobuda se nanaša na:

Območje namenske rabe prostora iz stavbnega zemljišča v nestavbno zemljišče

vrsta gradnje (skladno z Zakonom o graditvi objektov):

/

vrsta objekta oziroma namen gradnje (skladno z Uredbo oklasifikaciji vrst objektov):

/

2.1 OBSTOJEČA VARSTVA IN VAROVANJA NA OBMOČJU PRIPOMBE
Grafični prikaz varstev in varovanj na območju pobude

VARSTVO KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ:
območja najboljših kmetijskih zemljišč:

/

AGROOPERACIJE: /
VODOVARSTVENA OBMOČJA: 3 (970 m2)
POPLAVNI DOGODKI: /
POPLAVNA OBMOČJA: /
POPLAVNA NEVARNOST: /
EROZIJSKA OBMOČJA: /
POTRESI: 0,15 (970 m2)

VARSTVO NARAVE:
zavarovana območja:

ni podatkov

območja Natura 2000:

SI3000276 (970 m2), SI5000023 (970 m2)

ekološko pomembna območja:
območja naravnih vrednot:

Kras (970 m2)
/

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE:
območja varovanja kulturne dediščine:

/

Grafični prikaz režimov varstva narave in varstva kulturne dediščine na
območju pobude
VARSTVENI PASOVI GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE:
plinovod: /
daljnovod: /
OBMOČJA VELJAVNIH OPPN IN DPN V PRIPRAVI: /

Grafični prikaz varstvenih pasov GJI in območij
PIA na območju pobude

Opredelitev do pobud za spremembo in dopolnitev OPN 04 Občine Miren - Kostanjevica
2.2 MOŽNOST PRIKLJUČITVE NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
dostop na javno cesto:

da

kanalizacija:

ne

vodovod:

da

elektro omrežje:

da

drugo:

/

Grafični prikaz obstoječe in predvidene GJI na območju pobude
3. PRESOJA POBUDE
RAZVRSTITEV POSEGA NA PODLAGI ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU
(ZPNačrt/ Ur.l. RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZC, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012):
- poseg v naselju - drugo
SKLADNOST S CILJI PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA
(3. ČLEN ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU (Ur. l. RS 33/2007, št. 70/08 ZVO-1B, št. 108/9 in št.
80/10 ZUPUDPP)):
1) Trajnostni razvoj v prostoru ter učinkovita in gospodarna raba zemljišč:
Pobuda oz. poseg je v skladu s trajnostnim razvojem v prostoru ter učinkovito in gospodarno rabo zemljišč.
2) Kakovost bivalnih razmer:
Pobuda oz. poseg ni vezan na kakovost bivalnih razmer.
3) Prostorsko usklajena in med seboj dopolnjujoča se razmestitev dejavnosti v prostoru:
Pobuda oz. poseg pozitivno vpliva na prostorsko usklajeno in med seboj dopolnjujočo se razmestitev dejavnosti v
prostoru.
4) Prenova obstoječih prostorskih ureditev, kar je eden prednostnih ciljev prostorskega razvoja:
Pobuda oz. poseg ni vezan na prenovo obstoječih prostorskih ureditev, kar je eden prednostnih ciljev prostorskega
razvoja.
5) Ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora:
Pobuda oz. poseg ne vpliva bistveno na ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora.
6) Sanacija degradiranega prostora:
Pobuda oz. poseg ni vezan na sanacijo degradiranega prostora.
7) Varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanje narave:
Pobuda oz. poseg pozitivno vpliva na varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanje narave.
8) Celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino:
Pobuda oz. poseg ni vezan na celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino.
POBUDA JE SKLADNA S STRATEŠKIM DELOM OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA V NASLEDNJIH
POGLAVJIH:
- II.2.1 ZASNOVA IN USMERITVE ZA PROSTORSKI RAZVOJ POSELITVE
- II.2.4 USMERITVE ZA DOLOČITEV NAMENSKE RABE ZEMLJIŠČ
URBANISTIČNI KRITERIJI:
1. Bližina obstoječe poselitve in obstoječega ureditvenega območja naselja:
Pobuda oz. poseg se neposredno navezuje na obstoječo poselitev.
2. Odnos do obstoječe morfologije poselitve:
Pobuda oz. poseg ni vezan na predmetni urbanistični kriterij.
3. Ustrezna namenska raba:
Predlagana namenska raba pobude oz. posega je skladna oz. združljiva z obstoječo namensko rabo in je ne ogroža.
4. Zagotavljanje javnega interesa:
Pobuda oz. poseg ni vezan na predmetni urbanistični kriterij.
5. Notranje rezerve stavbnih zemljišč:

Opredelitev do pobud za spremembo in dopolnitev OPN 04 Občine Miren - Kostanjevica
5. Notranje rezerve stavbnih zemljišč:
Pobuda oz. poseg ni vezan na predmetni urbanistični kriterij.

6. Vizualna izpostavljenost:
Pobuda oz. poseg ni vezan na predmetni urbanistični kriterij.

Opredelitev do pobud za spremembo in dopolnitev OPN 04 Občine Miren - Kostanjevica
4. UPOŠTEVANJE POBUDE
Pobuda se vključi v nadaljnji postopek.
Utemeljitev:
Pobuda se nanaša na izvzem stavbnih zemljišč in njihovo vrnitev v
primarno rabo. Nahaja se na robu naselja, tako da se zemljišča
priključijo sklenjenemu območju kmetijskih zemljišč, ki naselje
obdaja. V naselju je še dovolj prostih stavbnih zemljišč.
Pobuda se lahko vključi v nadaljnji postopek.

Grafični prikaz predlagane namenske rabe prostora

Opredelitev do pobud za spremembo in dopolnitev OPN 04 Občine Miren - Kostanjevica

ŠTEVILKA POBUDE:

021

Pobuda se ne vključi v nadaljnji postopek.

1. VSEBINA POBUDE
vlagatelji: Stantič Marija, Temnica 5, 5296, KOSTANJEVICA NA KRASU
seznam parcel:
k.o.
TEMNICA

leži na karti: 5 B 22 25
naselje: Temnica

parcele
373, 374, 376

utemeljitev pobudnika:
Sprememba namenske rabe v kmetijsko zemljišče. Parcele se uporabljajo kot kmetijsko zemljišče. Na njih nimajo namena
graditi. V primeru prodaje obravnavanih parce, le te nimajo dostopa.

Grafični prikaz lokacije pobude na digitalnem
ortofoto posnetku

Fotografija lokacije pobude

Grafični prikaz lokacije pobude na obstoječem
prostorskem aktu

Opredelitev do pobud za spremembo in dopolnitev OPN 04 Občine Miren - Kostanjevica
2. ANALIZA POBUDE
pobuda se nanaša na:

Območje namenske rabe prostora iz stavbnega zemljišča v nestavbno zemljišče

vrsta gradnje (skladno z Zakonom o graditvi objektov):

/

vrsta objekta oziroma namen gradnje (skladno z Uredbo oklasifikaciji vrst objektov):

/

2.1 OBSTOJEČA VARSTVA IN VAROVANJA NA OBMOČJU PRIPOMBE
Grafični prikaz varstev in varovanj na območju pobude

VARSTVO KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ:
območja najboljših kmetijskih zemljišč:

/

AGROOPERACIJE: /
VODOVARSTVENA OBMOČJA: 3 (1.139 m2)
POPLAVNI DOGODKI: /
POPLAVNA OBMOČJA: /
POPLAVNA NEVARNOST: /
EROZIJSKA OBMOČJA: /
POTRESI: 0,15 (1.139 m2)

VARSTVO NARAVE:
zavarovana območja:

ni podatkov

območja Natura 2000:

SI3000276 (1.139 m2), SI5000023 (1.139
m2)

ekološko pomembna območja:
območja naravnih vrednot:

Kras (1.139 m2)
/

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE:
območja varovanja kulturne dediščine:

dediščina (1.139 m2)

Grafični prikaz režimov varstva narave in varstva kulturne dediščine na
območju pobude
VARSTVENI PASOVI GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE:
plinovod: /
daljnovod: /
OBMOČJA VELJAVNIH OPPN IN DPN V PRIPRAVI: /

Grafični prikaz varstvenih pasov GJI in območij
PIA na območju pobude
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2.2 MOŽNOST PRIKLJUČITVE NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
dostop na javno cesto:

ne

kanalizacija:

ne

vodovod:

da

elektro omrežje:

da

drugo:

/

Grafični prikaz obstoječe in predvidene GJI na območju pobude
3. PRESOJA POBUDE
RAZVRSTITEV POSEGA NA PODLAGI ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU
(ZPNačrt/ Ur.l. RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZC, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012):
- poseg v naselju - drugo
SKLADNOST S CILJI PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA
(3. ČLEN ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU (Ur. l. RS 33/2007, št. 70/08 ZVO-1B, št. 108/9 in št.
80/10 ZUPUDPP)):
1) Trajnostni razvoj v prostoru ter učinkovita in gospodarna raba zemljišč:
Pobuda oz. poseg je delno v skladu s trajnostnim razvojem v prostoru ter učinkovito in gospodarno rabo zemljišč.
2) Kakovost bivalnih razmer:
Pobuda oz. poseg ni vezan na kakovost bivalnih razmer.
3) Prostorsko usklajena in med seboj dopolnjujoča se razmestitev dejavnosti v prostoru:
Pobuda oz. poseg negativno vpliva na prostorsko usklajeno in med seboj dopolnjujočo se razmestitev dejavnosti v
prostoru.
4) Prenova obstoječih prostorskih ureditev, kar je eden prednostnih ciljev prostorskega razvoja:
Pobuda oz. poseg ni vezan na prenovo obstoječih prostorskih ureditev, kar je eden prednostnih ciljev prostorskega
razvoja.
5) Ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora:
Pobuda oz. poseg ni vezan na ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora.
6) Sanacija degradiranega prostora:
Pobuda oz. poseg ni vezan na sanacijo degradiranega prostora.
7) Varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanje narave:
Pobuda oz. poseg ne vpliva bistveno na varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanja narave.
8) Celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino:
Pobuda oz. poseg ni vezan na celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino.
POBUDA JE SKLADNA S STRATEŠKIM DELOM OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA V NASLEDNJIH
POGLAVJIH:
Pobuda oz. poseg ni skladna s strategijo prostorskega razvoja občine.
URBANISTIČNI KRITERIJI:
1. Bližina obstoječe poselitve in obstoječega ureditvenega območja naselja:
Pobuda oz. poseg se neposredno navezuje na obstoječo poselitev.
2. Odnos do obstoječe morfologije poselitve:
Pobuda oz. poseg ni vezan na predmetni urbanistični kriterij.
3. Ustrezna namenska raba:
Predlagana namenska raba pobude oz. posega je skladna oz. združljiva z obstoječo namensko rabo in je ne ogroža.
4. Zagotavljanje javnega interesa:
Pobuda oz. poseg ni vezan na predmetni urbanistični kriterij.
5. Notranje rezerve stavbnih zemljišč:
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Pobuda oz. poseg ni vezan na predmetni urbanistični kriterij.
6. Vizualna izpostavljenost:
Pobuda oz. poseg ni vezan na predmetni urbanistični kriterij.

Opredelitev do pobud za spremembo in dopolnitev OPN 04 Občine Miren - Kostanjevica
4. UPOŠTEVANJE POBUDE
Pobuda se ne vključi v nadaljnji postopek.
Utemeljitev:
Pobuda se nanaša na izvzem stavbnih zemljišč in njihovo vrnitev v
primarno rabo. Stavbna zemljišča predstavljajo funkcionalno
zemljišče obstoječih objektov, od območja kmetijskih zemljišč je
ločeno z zidom, zato njihov izvzem ni smiseln.

Grafični prikaz predlagane namenske rabe prostora

Opredelitev do pobud za spremembo in dopolnitev OPN 04 Občine Miren - Kostanjevica

ŠTEVILKA POBUDE:

024

Pobuda se vključi v nadaljnji postopek.

1. VSEBINA POBUDE
vlagatelji: Pahor Marko, Matjaž, Nataša, Sela na Krasu 46, 5296, KOSTANJEVICA NA leži na karti: 5 B 22 23
KRASU
naselje: Sela na Krasu
seznam parcel:
k.o.
SELA NA KRASU

parcele
1516

utemeljitev pobudnika:
Sprememba namenske rabe v stavbno zemljišče za stanovanjsko gradnjo in ureditev dostopa do obstoječe hiše.

Grafični prikaz lokacije pobude na digitalnem
ortofoto posnetku

Fotografija lokacije pobude

Grafični prikaz lokacije pobude na obstoječem
prostorskem aktu

Opredelitev do pobud za spremembo in dopolnitev OPN 04 Občine Miren - Kostanjevica
2. ANALIZA POBUDE
pobuda se nanaša na:

Območje namenske rabe prostora iz nestavbnega v stavbno zemljišče

vrsta gradnje (skladno z Zakonom o graditvi objektov):

gradnja novega objekta

vrsta objekta oziroma namen gradnje (skladno z Uredbo oklasifikaciji vrst objektov):
stanovanjska stavba - stanovanjska stavba
2.1 OBSTOJEČA VARSTVA IN VAROVANJA NA OBMOČJU PRIPOMBE
Grafični prikaz varstev in varovanj na območju pobude

VARSTVO KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ:
območja najboljših kmetijskih zemljišč:

Najboljša kmetijska
zemljišča (885 m2)

AGROOPERACIJE: /
VODOVARSTVENA OBMOČJA: 3 (886 m2)
POPLAVNI DOGODKI: /
POPLAVNA OBMOČJA: /
POPLAVNA NEVARNOST: /
EROZIJSKA OBMOČJA: /
POTRESI: 0,15 (886 m2)

VARSTVO NARAVE:
zavarovana območja:

ni podatkov

območja Natura 2000:

SI3000276 (886 m2), SI5000023 (886 m2)

ekološko pomembna območja:
območja naravnih vrednot:

Kras (886 m2)
/

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE:
območja varovanja kulturne dediščine:

/

Grafični prikaz režimov varstva narave in varstva kulturne dediščine na
območju pobude
VARSTVENI PASOVI GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE:
plinovod: /
daljnovod: /
OBMOČJA VELJAVNIH OPPN IN DPN V PRIPRAVI: /

Grafični prikaz varstvenih pasov GJI in območij
PIA na območju pobude

Opredelitev do pobud za spremembo in dopolnitev OPN 04 Občine Miren - Kostanjevica
2.2 MOŽNOST PRIKLJUČITVE NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
dostop na javno cesto:

da

kanalizacija:

ne

vodovod:

da

elektro omrežje:

da

drugo:

/

Grafični prikaz obstoječe in predvidene GJI na območju pobude
3. PRESOJA POBUDE
RAZVRSTITEV POSEGA NA PODLAGI ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU
(ZPNačrt/ Ur.l. RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZC, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012):
- poseg v naselju - širitev naselja
SKLADNOST S CILJI PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA
(3. ČLEN ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU (Ur. l. RS 33/2007, št. 70/08 ZVO-1B, št. 108/9 in št.
80/10 ZUPUDPP)):
1) Trajnostni razvoj v prostoru ter učinkovita in gospodarna raba zemljišč:
Pobuda oz. poseg je delno v skladu s trajnostnim razvojem v prostoru ter učinkovito in gospodarno rabo zemljišč.
2) Kakovost bivalnih razmer:
Pobuda oz. poseg ne vpliva bistveno na kakovost bivalnih razmer.
3) Prostorsko usklajena in med seboj dopolnjujoča se razmestitev dejavnosti v prostoru:
Pobuda oz. poseg ne vpliva bistveno na prostorsko usklajeno in med seboj dopolnjujočo se razmestitev dejavnosti
v prostoru.
4) Prenova obstoječih prostorskih ureditev, kar je eden prednostnih ciljev prostorskega razvoja:
Pobuda oz. poseg ni vezan na prenovo obstoječih prostorskih ureditev, kar je eden prednostnih ciljev prostorskega
razvoja.
5) Ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora:
Pobuda oz. poseg ni vezan na ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora.
6) Sanacija degradiranega prostora:
Pobuda oz. poseg ni vezan na sanacijo degradiranega prostora.
7) Varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanje narave:
Pobuda oz. poseg ne vpliva bistveno na varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanja narave.
8) Celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino:
Pobuda oz. poseg ni vezan na celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino.
POBUDA JE SKLADNA S STRATEŠKIM DELOM OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA V NASLEDNJIH
POGLAVJIH:
- II.2.1 ZASNOVA IN USMERITVE ZA PROSTORSKI RAZVOJ POSELITVE
- II.2.4 USMERITVE ZA DOLOČITEV NAMENSKE RABE ZEMLJIŠČ
URBANISTIČNI KRITERIJI:
1. Bližina obstoječe poselitve in obstoječega ureditvenega območja naselja:
Pobuda oz. poseg se neposredno navezuje na obstoječo poselitev.
2. Odnos do obstoječe morfologije poselitve:
Pobuda oz. poseg posredno nadaljuje obstoječ kakovostni ali tradicionalni morfološki vzorec poselitve oz. bo posredno
pripomogla k sanaciji neustreznih prostorskih struktur.
3. Ustrezna namenska raba:
Predlagana namenska raba pobude oz. posega je pogojno skladna oz. združljiva z obstoječo namensko rabo.
4. Zagotavljanje javnega interesa:
Pobuda oz. poseg ni vezan na predmetni urbanistični kriterij.

Opredelitev do pobud za spremembo in dopolnitev OPN 04 Občine Miren - Kostanjevica
5. Notranje rezerve stavbnih zemljišč:
V naselju, v katerem je pobuda oz. poseg so zadostne količine neizkoriščenih stavbnih zemljišč za predlagano
namembnost, vendar s spremembo ne bi bistveno povečali njihove količine.
6. Vizualna izpostavljenost:
Pobuda oz. poseg je lahko moteča v prostoru, vendar njegov vpliv ne bo občutno zmanjšal kakovostnih in značilnih
pogledov v prostoru oz. pogledov do dediščinskih in drugih kakovostnih objektov in območij.

Opredelitev do pobud za spremembo in dopolnitev OPN 04 Občine Miren - Kostanjevica
4. UPOŠTEVANJE POBUDE
Pobuda se vključi v nadaljnji postopek.
Utemeljitev:
Pobuda je skladna s cilji prostorskega načrtovanja ter s strateškim
delom OPN in se lahko vključi v nadaljnji postopek.

Grafični prikaz predlagane namenske rabe prostora

Opredelitev do pobud za spremembo in dopolnitev OPN 04 Občine Miren - Kostanjevica

ŠTEVILKA POBUDE:

026

Pobuda se vključi v nadaljnji postopek.

1. VSEBINA POBUDE
vlagatelji: Mozetič Damjana, Bilje 163, 5292, RENČE

leži na karti: 5 B 22 3
naselje: Bilje

seznam parcel:
k.o.
BILJE

parcele
640

utemeljitev pobudnika:
Sprememba namenske rabe iz kmetijskega v stavbno za stanovanjsko gradnjo.

Grafični prikaz lokacije pobude na digitalnem
ortofoto posnetku

Fotografija lokacije pobude

Grafični prikaz lokacije pobude na obstoječem
prostorskem aktu

Opredelitev do pobud za spremembo in dopolnitev OPN 04 Občine Miren - Kostanjevica
2. ANALIZA POBUDE
pobuda se nanaša na:

Območje namenske rabe prostora iz nestavbnega v stavbno zemljišče

vrsta gradnje (skladno z Zakonom o graditvi objektov):

gradnja novega objekta

vrsta objekta oziroma namen gradnje (skladno z Uredbo oklasifikaciji vrst objektov):
stanovanjska stavba - stanovanjska stavba
2.1 OBSTOJEČA VARSTVA IN VAROVANJA NA OBMOČJU PRIPOMBE
Grafični prikaz varstev in varovanj na območju pobude

VARSTVO KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ:
območja najboljših kmetijskih zemljišč:

Najboljša kmetijska
zemljišča (1.903 m2)

AGROOPERACIJE: Hidromelioracija - Namakanje (1.903 m2)
VODOVARSTVENA OBMOČJA: /
POPLAVNI DOGODKI: /
POPLAVNA OBMOČJA: /
POPLAVNA NEVARNOST: /
EROZIJSKA OBMOČJA: /
POTRESI: 0,175 (1.903 m2)

VARSTVO NARAVE:
zavarovana območja:

ni podatkov

območja Natura 2000:

/

ekološko pomembna območja:
območja naravnih vrednot:

/
/

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE:
območja varovanja kulturne dediščine:

spomenik (1.903 m2)

Grafični prikaz režimov varstva narave in varstva kulturne dediščine na
območju pobude
VARSTVENI PASOVI GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE:
plinovod: /
daljnovod: /
OBMOČJA VELJAVNIH OPPN IN DPN V PRIPRAVI: /

Grafični prikaz varstvenih pasov GJI in območij
PIA na območju pobude

Opredelitev do pobud za spremembo in dopolnitev OPN 04 Občine Miren - Kostanjevica
2.2 MOŽNOST PRIKLJUČITVE NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
dostop na javno cesto:

da

kanalizacija:

da

vodovod:

da

elektro omrežje:

da

drugo:

/

Grafični prikaz obstoječe in predvidene GJI na območju pobude
3. PRESOJA POBUDE
RAZVRSTITEV POSEGA NA PODLAGI ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU
(ZPNačrt/ Ur.l. RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZC, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012):
- poseg v naselju - širitev naselja
SKLADNOST S CILJI PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA
(3. ČLEN ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU (Ur. l. RS 33/2007, št. 70/08 ZVO-1B, št. 108/9 in št.
80/10 ZUPUDPP)):
1) Trajnostni razvoj v prostoru ter učinkovita in gospodarna raba zemljišč:
Pobuda oz. poseg je delno v skladu s trajnostnim razvojem v prostoru ter učinkovito in gospodarno rabo zemljišč.
2) Kakovost bivalnih razmer:
Pobuda oz. poseg ni vezan na kakovost bivalnih razmer.
3) Prostorsko usklajena in med seboj dopolnjujoča se razmestitev dejavnosti v prostoru:
Pobuda oz. poseg pozitivno vpliva na prostorsko usklajeno in med seboj dopolnjujočo se razmestitev dejavnosti v
prostoru.
4) Prenova obstoječih prostorskih ureditev, kar je eden prednostnih ciljev prostorskega razvoja:
Pobuda oz. poseg ni vezan na prenovo obstoječih prostorskih ureditev, kar je eden prednostnih ciljev prostorskega
razvoja.
5) Ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora:
Pobuda oz. poseg pozitivno vpliva na ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora.
6) Sanacija degradiranega prostora:
Pobuda oz. poseg ni vezan na sanacijo degradiranega prostora.
7) Varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanje narave:
Pobuda oz. poseg ne vpliva bistveno na varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanja narave.
8) Celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino:
Pobuda oz. poseg ne vpliva bistveno na celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino.
POBUDA JE SKLADNA S STRATEŠKIM DELOM OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA V NASLEDNJIH
POGLAVJIH:
- II.2.1 ZASNOVA IN USMERITVE ZA PROSTORSKI RAZVOJ POSELITVE
- II.2.4 USMERITVE ZA DOLOČITEV NAMENSKE RABE ZEMLJIŠČ
URBANISTIČNI KRITERIJI:
1. Bližina obstoječe poselitve in obstoječega ureditvenega območja naselja:
Pobuda oz. poseg se neposredno navezuje na obstoječo poselitev.
2. Odnos do obstoječe morfologije poselitve:
Pobuda oz. poseg posredno nadaljuje obstoječ kakovostni ali tradicionalni morfološki vzorec poselitve oz. bo posredno
pripomogla k sanaciji neustreznih prostorskih struktur.
3. Ustrezna namenska raba:
Predlagana namenska raba pobude oz. posega je skladna oz. združljiva z obstoječo namensko rabo in je ne ogroža.
4. Zagotavljanje javnega interesa:
Pobuda oz. poseg ni vezan na predmetni urbanistični kriterij.

Opredelitev do pobud za spremembo in dopolnitev OPN 04 Občine Miren - Kostanjevica
5. Notranje rezerve stavbnih zemljišč:
V naselju, v katerem je pobuda oz. poseg so zadostne količine neizkoriščenih stavbnih zemljišč za predlagano
namembnost, vendar s spremembo ne bi bistveno povečali njihove količine.
6. Vizualna izpostavljenost:
Pobuda oz. poseg ni vezan na predmetni urbanistični kriterij.

Opredelitev do pobud za spremembo in dopolnitev OPN 04 Občine Miren - Kostanjevica
4. UPOŠTEVANJE POBUDE
Pobuda se vključi v nadaljnji postopek.
Utemeljitev:
Pobuda je skladna s cilji prostorskega načrtovanja ter s strateškim
delom OPN in se lahko vključi v nadaljnji postopek.

Grafični prikaz predlagane namenske rabe prostora

Opredelitev do pobud za spremembo in dopolnitev OPN 04 Občine Miren - Kostanjevica

ŠTEVILKA POBUDE:

027

Pobuda se vključi v nadaljnji postopek.

1. VSEBINA POBUDE
vlagatelji: Bukovič Marjan, Pavšičevo naselje 9, 5000, NOVA GORICA

leži na karti: 5 B 22 4
naselje: Bilje

seznam parcel:
k.o.
BILJE

parcele
393/10

utemeljitev pobudnika:
Sprememba namenske rabe iz kmetijskega v stavbno za stanovanjsko gradnjo.

Grafični prikaz lokacije pobude na digitalnem
ortofoto posnetku

Fotografija lokacije pobude

Grafični prikaz lokacije pobude na obstoječem
prostorskem aktu

Opredelitev do pobud za spremembo in dopolnitev OPN 04 Občine Miren - Kostanjevica
2. ANALIZA POBUDE
pobuda se nanaša na:

Območje namenske rabe prostora iz nestavbnega v stavbno zemljišče

vrsta gradnje (skladno z Zakonom o graditvi objektov):

gradnja novega objekta

vrsta objekta oziroma namen gradnje (skladno z Uredbo oklasifikaciji vrst objektov):
stanovanjska stavba - stanovanjska stavba
2.1 OBSTOJEČA VARSTVA IN VAROVANJA NA OBMOČJU PRIPOMBE
Grafični prikaz varstev in varovanj na območju pobude

VARSTVO KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ:
območja najboljših kmetijskih zemljišč:

Najboljša kmetijska
zemljišča (1.443 m2)

AGROOPERACIJE: /
VODOVARSTVENA OBMOČJA: /
POPLAVNI DOGODKI: /
POPLAVNA OBMOČJA: /
POPLAVNA NEVARNOST: /
EROZIJSKA OBMOČJA: /
POTRESI: 0,175 (1.443 m2)

VARSTVO NARAVE:
zavarovana območja:

ni podatkov

območja Natura 2000:

/

ekološko pomembna območja:
območja naravnih vrednot:

/
/

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE:
območja varovanja kulturne dediščine:

/

Grafični prikaz režimov varstva narave in varstva kulturne dediščine na
območju pobude
VARSTVENI PASOVI GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE:
plinovod: /
daljnovod: /
OBMOČJA VELJAVNIH OPPN IN DPN V PRIPRAVI: /

Grafični prikaz varstvenih pasov GJI in območij
PIA na območju pobude

Opredelitev do pobud za spremembo in dopolnitev OPN 04 Občine Miren - Kostanjevica
2.2 MOŽNOST PRIKLJUČITVE NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
dostop na javno cesto:

da

kanalizacija:

da

vodovod:

da

elektro omrežje:

da

drugo:

/

Grafični prikaz obstoječe in predvidene GJI na območju pobude
3. PRESOJA POBUDE
RAZVRSTITEV POSEGA NA PODLAGI ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU
(ZPNačrt/ Ur.l. RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZC, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012):
- poseg v naselju - širitev naselja
SKLADNOST S CILJI PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA
(3. ČLEN ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU (Ur. l. RS 33/2007, št. 70/08 ZVO-1B, št. 108/9 in št.
80/10 ZUPUDPP)):
1) Trajnostni razvoj v prostoru ter učinkovita in gospodarna raba zemljišč:
Pobuda oz. poseg je v skladu s trajnostnim razvojem v prostoru ter učinkovito in gospodarno rabo zemljišč.
2) Kakovost bivalnih razmer:
Pobuda oz. poseg ni vezan na kakovost bivalnih razmer.
3) Prostorsko usklajena in med seboj dopolnjujoča se razmestitev dejavnosti v prostoru:
Pobuda oz. poseg pozitivno vpliva na prostorsko usklajeno in med seboj dopolnjujočo se razmestitev dejavnosti v
prostoru.
4) Prenova obstoječih prostorskih ureditev, kar je eden prednostnih ciljev prostorskega razvoja:
Pobuda oz. poseg ni vezan na prenovo obstoječih prostorskih ureditev, kar je eden prednostnih ciljev prostorskega
razvoja.
5) Ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora:
Pobuda oz. poseg ni vezan na ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora.
6) Sanacija degradiranega prostora:
Pobuda oz. poseg ni vezan na sanacijo degradiranega prostora.
7) Varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanje narave:
Pobuda oz. poseg ne vpliva bistveno na varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanja narave.
8) Celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino:
Pobuda oz. poseg ni vezan na celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino.
POBUDA JE SKLADNA S STRATEŠKIM DELOM OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA V NASLEDNJIH
POGLAVJIH:
- II.2.1 ZASNOVA IN USMERITVE ZA PROSTORSKI RAZVOJ POSELITVE
- II.2.4 USMERITVE ZA DOLOČITEV NAMENSKE RABE ZEMLJIŠČ
URBANISTIČNI KRITERIJI:
1. Bližina obstoječe poselitve in obstoječega ureditvenega območja naselja:
Pobuda oz. poseg se neposredno navezuje na obstoječo poselitev.
2. Odnos do obstoječe morfologije poselitve:
Pobuda oz. poseg nadaljuje obstoječ kakovostni ali tradicionalni morfološki vzorec poselitve oz. bo pripomogla k sanaciji
neustreznih prostorskih struktur.
3. Ustrezna namenska raba:
Predlagana namenska raba pobude oz. posega je skladna oz. združljiva z obstoječo namensko rabo in je ne ogroža.
4. Zagotavljanje javnega interesa:
Pobuda oz. poseg ni vezan na predmetni urbanistični kriterij.

Opredelitev do pobud za spremembo in dopolnitev OPN 04 Občine Miren - Kostanjevica
5. Notranje rezerve stavbnih zemljišč:
V naselju, v katerem je pobuda oz. poseg so zadostne količine neizkoriščenih stavbnih zemljišč za predlagano
namembnost, vendar s spremembo ne bi bistveno povečali njihove količine.
6. Vizualna izpostavljenost:
Pobuda oz. poseg ni vezan na predmetni urbanistični kriterij.

Opredelitev do pobud za spremembo in dopolnitev OPN 04 Občine Miren - Kostanjevica
4. UPOŠTEVANJE POBUDE
Pobuda se vključi v nadaljnji postopek.
Utemeljitev:
Pobuda se nahaja na robu naselja in ima zagotovljen dostop ter
možnost komunalnega opremljanja. Pobuda je sprejemljiva ob
pogoju, da se v stavbna zemljišča spremeni tudi sosednja parcela
(št. 389/1. k.o. Bilje), saj bi le na tak način bila zagotovljena
smiselna zaokrožitev roba naselja.

Grafični prikaz predlagane namenske rabe prostora

Opredelitev do pobud za spremembo in dopolnitev OPN 04 Občine Miren - Kostanjevica

ŠTEVILKA POBUDE:

028

Pobuda se vključi v nadaljnji postopek.

1. VSEBINA POBUDE
vlagatelji: Pahor Branko, Kostanjevica na Krasu 97, 5296, KOSTANJEVICA NA
KRASU

naselje: Kostanjevica na Krasu

seznam parcel:
k.o.
KOSTANJEVICA
NA KRASU

leži na karti: 5 B 22 24

parcele
829/1

utemeljitev pobudnika:
Sprememba namenske rabe dela parcele v kmetijsko zemljišče. Del zemljišča, ki naj ostane stavbno, je dostopno po javni
poti.

Grafični prikaz lokacije pobude na digitalnem
ortofoto posnetku

Fotografija lokacije pobude

Grafični prikaz lokacije pobude na obstoječem
prostorskem aktu

Opredelitev do pobud za spremembo in dopolnitev OPN 04 Občine Miren - Kostanjevica
2. ANALIZA POBUDE
pobuda se nanaša na:

Območje namenske rabe prostora iz stavbnega zemljišča v nestavbno zemljišče

vrsta gradnje (skladno z Zakonom o graditvi objektov):

/

vrsta objekta oziroma namen gradnje (skladno z Uredbo oklasifikaciji vrst objektov):

/

2.1 OBSTOJEČA VARSTVA IN VAROVANJA NA OBMOČJU PRIPOMBE
Grafični prikaz varstev in varovanj na območju pobude

VARSTVO KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ:
območja najboljših kmetijskih zemljišč:

/

AGROOPERACIJE: /
VODOVARSTVENA OBMOČJA: 3 (1.717 m2)
POPLAVNI DOGODKI: /
POPLAVNA OBMOČJA: /
POPLAVNA NEVARNOST: /
EROZIJSKA OBMOČJA: /
POTRESI: 0,15 (1.717 m2)

VARSTVO NARAVE:
zavarovana območja:

ni podatkov

območja Natura 2000:

SI3000276 (1.717 m2), SI5000023 (1.717
m2)

ekološko pomembna območja:
območja naravnih vrednot:

Kras (1.717 m2)
/

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE:
območja varovanja kulturne dediščine:

/

Grafični prikaz režimov varstva narave in varstva kulturne dediščine na
območju pobude
VARSTVENI PASOVI GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE:
plinovod: /
daljnovod: /
OBMOČJA VELJAVNIH OPPN IN DPN V PRIPRAVI: /

Grafični prikaz varstvenih pasov GJI in območij
PIA na območju pobude

Opredelitev do pobud za spremembo in dopolnitev OPN 04 Občine Miren - Kostanjevica
2.2 MOŽNOST PRIKLJUČITVE NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
dostop na javno cesto:

da

kanalizacija:

ne

vodovod:

da

elektro omrežje:

da

drugo:

/

Grafični prikaz obstoječe in predvidene GJI na območju pobude
3. PRESOJA POBUDE
RAZVRSTITEV POSEGA NA PODLAGI ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU
(ZPNačrt/ Ur.l. RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZC, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012):
- poseg v naselju - drugo
SKLADNOST S CILJI PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA
(3. ČLEN ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU (Ur. l. RS 33/2007, št. 70/08 ZVO-1B, št. 108/9 in št.
80/10 ZUPUDPP)):
1) Trajnostni razvoj v prostoru ter učinkovita in gospodarna raba zemljišč:
Pobuda oz. poseg je v skladu s trajnostnim razvojem v prostoru ter učinkovito in gospodarno rabo zemljišč.
2) Kakovost bivalnih razmer:
Pobuda oz. poseg ni vezan na kakovost bivalnih razmer.
3) Prostorsko usklajena in med seboj dopolnjujoča se razmestitev dejavnosti v prostoru:
Pobuda oz. poseg pozitivno vpliva na prostorsko usklajeno in med seboj dopolnjujočo se razmestitev dejavnosti v
prostoru.
4) Prenova obstoječih prostorskih ureditev, kar je eden prednostnih ciljev prostorskega razvoja:
Pobuda oz. poseg ni vezan na prenovo obstoječih prostorskih ureditev, kar je eden prednostnih ciljev prostorskega
razvoja.
5) Ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora:
Pobuda oz. poseg ne vpliva bistveno na ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora.
6) Sanacija degradiranega prostora:
Pobuda oz. poseg ni vezan na sanacijo degradiranega prostora.
7) Varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanje narave:
Pobuda oz. poseg pozitivno vpliva na varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanje narave.
8) Celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino:
Pobuda oz. poseg ni vezan na celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino.
POBUDA JE SKLADNA S STRATEŠKIM DELOM OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA V NASLEDNJIH
POGLAVJIH:
- II.2.4 USMERITVE ZA DOLOČITEV NAMENSKE RABE ZEMLJIŠČ
URBANISTIČNI KRITERIJI:
1. Bližina obstoječe poselitve in obstoječega ureditvenega območja naselja:
Pobuda oz. poseg se neposredno navezuje na obstoječo poselitev.
2. Odnos do obstoječe morfologije poselitve:
Pobuda oz. poseg ni vezan na predmetni urbanistični kriterij.
3. Ustrezna namenska raba:
Predlagana namenska raba pobude oz. posega je skladna oz. združljiva z obstoječo namensko rabo in je ne ogroža.
4. Zagotavljanje javnega interesa:
Pobuda oz. poseg ni vezan na predmetni urbanistični kriterij.
5. Notranje rezerve stavbnih zemljišč:

Opredelitev do pobud za spremembo in dopolnitev OPN 04 Občine Miren - Kostanjevica
V naselju, v katerem je pobuda oz. poseg ni oz. ni zadostnih količin neizkoriščenih stavbnih zemljišč za predlagano
namembnost.
6. Vizualna izpostavljenost:
Pobuda oz. poseg ni vezan na predmetni urbanistični kriterij.

Opredelitev do pobud za spremembo in dopolnitev OPN 04 Občine Miren - Kostanjevica
4. UPOŠTEVANJE POBUDE
Pobuda se vključi v nadaljnji postopek.
Utemeljitev:
Pobuda se nanaša na izvzem stavbnih zemljišč in njihovo vrnitev v
primarno rabo. V naselju je še dovolj prostih stavbnih zemljišč.
Pobuda se lahko vključi v nadaljnji postopek.

Grafični prikaz predlagane namenske rabe prostora

Opredelitev do pobud za spremembo in dopolnitev OPN 04 Občine Miren - Kostanjevica

ŠTEVILKA POBUDE:

029

Pobuda se vključi v nadaljnji postopek.

1. VSEBINA POBUDE
vlagatelji: Frančeškin Boštjan, Kostanjevica na Krasu 76 b, 5296, KOSTANJEVICA NA leži na karti: 5 B 22 23
KRASU
naselje: Sela na Krasu
seznam parcel:
k.o.
SELA NA KRASU

parcele
1556

utemeljitev pobudnika:
Sprememba namenske rabe zemljišča iz kmetijskega v stavbno za stanovanjsko gradnjo.

Grafični prikaz lokacije pobude na digitalnem
ortofoto posnetku

Fotografija lokacije pobude

Grafični prikaz lokacije pobude na obstoječem
prostorskem aktu

Opredelitev do pobud za spremembo in dopolnitev OPN 04 Občine Miren - Kostanjevica
2. ANALIZA POBUDE
pobuda se nanaša na:

Območje namenske rabe prostora iz nestavbnega v stavbno zemljišče

vrsta gradnje (skladno z Zakonom o graditvi objektov):

gradnja novega objekta

vrsta objekta oziroma namen gradnje (skladno z Uredbo oklasifikaciji vrst objektov):
stanovanjska stavba - stanovanjska stavba
2.1 OBSTOJEČA VARSTVA IN VAROVANJA NA OBMOČJU PRIPOMBE
Grafični prikaz varstev in varovanj na območju pobude

VARSTVO KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ:
območja najboljših kmetijskih zemljišč:

Najboljša kmetijska
zemljišča (1.146 m2)

AGROOPERACIJE: /
VODOVARSTVENA OBMOČJA: 3 (1.146 m2)
POPLAVNI DOGODKI: /
POPLAVNA OBMOČJA: /
POPLAVNA NEVARNOST: /
EROZIJSKA OBMOČJA: /
POTRESI: 0,15 (1.146 m2)

VARSTVO NARAVE:
zavarovana območja:

ni podatkov

območja Natura 2000:

SI3000276 (1.146 m2), SI5000023 (1.146
m2)

ekološko pomembna območja:
območja naravnih vrednot:

Kras (1.146 m2)
/

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE:
območja varovanja kulturne dediščine:

/

Grafični prikaz režimov varstva narave in varstva kulturne dediščine na
območju pobude
VARSTVENI PASOVI GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE:
plinovod: /
daljnovod: /
OBMOČJA VELJAVNIH OPPN IN DPN V PRIPRAVI: /

Grafični prikaz varstvenih pasov GJI in območij
PIA na območju pobude

Opredelitev do pobud za spremembo in dopolnitev OPN 04 Občine Miren - Kostanjevica
2.2 MOŽNOST PRIKLJUČITVE NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
dostop na javno cesto:

da

kanalizacija:

ne

vodovod:

da

elektro omrežje:

da

drugo:

/

Grafični prikaz obstoječe in predvidene GJI na območju pobude
3. PRESOJA POBUDE
RAZVRSTITEV POSEGA NA PODLAGI ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU
(ZPNačrt/ Ur.l. RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZC, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012):
- poseg v naselju - širitev naselja
SKLADNOST S CILJI PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA
(3. ČLEN ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU (Ur. l. RS 33/2007, št. 70/08 ZVO-1B, št. 108/9 in št.
80/10 ZUPUDPP)):
1) Trajnostni razvoj v prostoru ter učinkovita in gospodarna raba zemljišč:
Pobuda oz. poseg je v skladu s trajnostnim razvojem v prostoru ter učinkovito in gospodarno rabo zemljišč.
2) Kakovost bivalnih razmer:
Pobuda oz. poseg ni vezan na kakovost bivalnih razmer.
3) Prostorsko usklajena in med seboj dopolnjujoča se razmestitev dejavnosti v prostoru:
Pobuda oz. poseg pozitivno vpliva na prostorsko usklajeno in med seboj dopolnjujočo se razmestitev dejavnosti v
prostoru.
4) Prenova obstoječih prostorskih ureditev, kar je eden prednostnih ciljev prostorskega razvoja:
Pobuda oz. poseg ni vezan na prenovo obstoječih prostorskih ureditev, kar je eden prednostnih ciljev prostorskega
razvoja.
5) Ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora:
Pobuda oz. poseg ne vpliva bistveno na ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora.
6) Sanacija degradiranega prostora:
Pobuda oz. poseg ni vezan na sanacijo degradiranega prostora.
7) Varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanje narave:
Pobuda oz. poseg ne vpliva bistveno na varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanja narave.
8) Celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino:
Pobuda oz. poseg ni vezan na celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino.
POBUDA JE SKLADNA S STRATEŠKIM DELOM OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA V NASLEDNJIH
POGLAVJIH:
- II.2.1 ZASNOVA IN USMERITVE ZA PROSTORSKI RAZVOJ POSELITVE
- II.2.4 USMERITVE ZA DOLOČITEV NAMENSKE RABE ZEMLJIŠČ
URBANISTIČNI KRITERIJI:
1. Bližina obstoječe poselitve in obstoječega ureditvenega območja naselja:
Pobuda oz. poseg se neposredno navezuje na obstoječo poselitev.
2. Odnos do obstoječe morfologije poselitve:
Pobuda oz. poseg posredno nadaljuje obstoječ kakovostni ali tradicionalni morfološki vzorec poselitve oz. bo posredno
pripomogla k sanaciji neustreznih prostorskih struktur.
3. Ustrezna namenska raba:
Predlagana namenska raba pobude oz. posega je skladna oz. združljiva z obstoječo namensko rabo in je ne ogroža.
4. Zagotavljanje javnega interesa:
Pobuda oz. poseg ni vezan na predmetni urbanistični kriterij.

Opredelitev do pobud za spremembo in dopolnitev OPN 04 Občine Miren - Kostanjevica
5. Notranje rezerve stavbnih zemljišč:
V naselju, v katerem je pobuda oz. poseg so zadostne količine neizkoriščenih stavbnih zemljišč za predlagano
namembnost, vendar s spremembo ne bi bistveno povečali njihove količine.
6. Vizualna izpostavljenost:
Pobuda oz. poseg ni vezan na predmetni urbanistični kriterij.

Opredelitev do pobud za spremembo in dopolnitev OPN 04 Občine Miren - Kostanjevica
4. UPOŠTEVANJE POBUDE
Pobuda se vključi v nadaljnji postopek.
Utemeljitev:
Podbua se vključi v nadaljnji postopek. V neposredni bližini je
predlagane spremembe namenske rabe je z OPN načrtovano
območje širitve naselja (SE 05 SK, OPPN). Na podlagi pobud
občanov in občine (pobude št. 99, 100 in 186) se bo območje
prestrukturiralo. Velik del območja, ki se obdeluje, (vinogradi) bo
izvzet iz območij stavbnih zemljišč, stavbna zemljišča pa bodo
opredeljena na kmetijskih zemljiščih slabše kvalitete. Podbua se
vključi v nadaljnji postopek.

Grafični prikaz predlagane namenske rabe prostora

Opredelitev do pobud za spremembo in dopolnitev OPN 04 Občine Miren - Kostanjevica

ŠTEVILKA POBUDE:

031

Pobuda se delno vključi v nadaljnji postopek.

1. VSEBINA POBUDE
vlagatelji: Pahor Vinko, Pahor Erminja, Lokvica 7, 5291, MIREN
seznam parcel:
k.o.
OPATJE SELO

leži na karti: 5 B 22 12, 5 B 22 13
naselje: Lokvica

parcele
77, 231

utemeljitev pobudnika:
Sprememba namenske rabe v kmetijsko zemljišče.

Grafični prikaz lokacije pobude na digitalnem
ortofoto posnetku

Fotografija lokacije pobude

Grafični prikaz lokacije pobude na obstoječem
prostorskem aktu

Opredelitev do pobud za spremembo in dopolnitev OPN 04 Občine Miren - Kostanjevica
2. ANALIZA POBUDE
pobuda se nanaša na:

Območje namenske rabe prostora iz stavbnega zemljišča v nestavbno zemljišče

vrsta gradnje (skladno z Zakonom o graditvi objektov):

/

vrsta objekta oziroma namen gradnje (skladno z Uredbo oklasifikaciji vrst objektov):

/

2.1 OBSTOJEČA VARSTVA IN VAROVANJA NA OBMOČJU PRIPOMBE
Grafični prikaz varstev in varovanj na območju pobude

VARSTVO KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ:
območja najboljših kmetijskih zemljišč:

/

AGROOPERACIJE: /
VODOVARSTVENA OBMOČJA: 3 (1.682 m2)
POPLAVNI DOGODKI: /
POPLAVNA OBMOČJA: /
POPLAVNA NEVARNOST: /
EROZIJSKA OBMOČJA: /
POTRESI: 0,15 (1.682 m2)

VARSTVO NARAVE:
zavarovana območja:

ni podatkov

območja Natura 2000:

SI3000276 (1.682 m2), SI5000023 (1.682
m2)

ekološko pomembna območja:
območja naravnih vrednot:

Kras (1.682 m2)
/

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE:
območja varovanja kulturne dediščine:

/

Grafični prikaz režimov varstva narave in varstva kulturne dediščine na
območju pobude
VARSTVENI PASOVI GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE:
plinovod: /
daljnovod: /
OBMOČJA VELJAVNIH OPPN IN DPN V PRIPRAVI: /

Grafični prikaz varstvenih pasov GJI in območij
PIA na območju pobude

Opredelitev do pobud za spremembo in dopolnitev OPN 04 Občine Miren - Kostanjevica
2.2 MOŽNOST PRIKLJUČITVE NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
dostop na javno cesto:

da

kanalizacija:

ne

vodovod:

da

elektro omrežje:

da

drugo:

/

Grafični prikaz obstoječe in predvidene GJI na območju pobude
3. PRESOJA POBUDE
RAZVRSTITEV POSEGA NA PODLAGI ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU
(ZPNačrt/ Ur.l. RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZC, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012):
- poseg v naselju - drugo
SKLADNOST S CILJI PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA
(3. ČLEN ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU (Ur. l. RS 33/2007, št. 70/08 ZVO-1B, št. 108/9 in št.
80/10 ZUPUDPP)):
1) Trajnostni razvoj v prostoru ter učinkovita in gospodarna raba zemljišč:
Pobuda oz. poseg je delno v skladu s trajnostnim razvojem v prostoru ter učinkovito in gospodarno rabo zemljišč.
2) Kakovost bivalnih razmer:
Pobuda oz. poseg ni vezan na kakovost bivalnih razmer.
3) Prostorsko usklajena in med seboj dopolnjujoča se razmestitev dejavnosti v prostoru:
Pobuda oz. poseg negativno vpliva na prostorsko usklajeno in med seboj dopolnjujočo se razmestitev dejavnosti v
prostoru.
4) Prenova obstoječih prostorskih ureditev, kar je eden prednostnih ciljev prostorskega razvoja:
Pobuda oz. poseg ni vezan na prenovo obstoječih prostorskih ureditev, kar je eden prednostnih ciljev prostorskega
razvoja.
5) Ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora:
Pobuda oz. poseg ne vpliva bistveno na ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora.
6) Sanacija degradiranega prostora:
Pobuda oz. poseg ni vezan na sanacijo degradiranega prostora.
7) Varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanje narave:
Pobuda oz. poseg ni vezan na varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanja narave.
8) Celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino:
Pobuda oz. poseg ni vezan na celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino.
POBUDA JE SKLADNA S STRATEŠKIM DELOM OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA V NASLEDNJIH
POGLAVJIH:
- II.2.1 ZASNOVA IN USMERITVE ZA PROSTORSKI RAZVOJ POSELITVE
URBANISTIČNI KRITERIJI:
1. Bližina obstoječe poselitve in obstoječega ureditvenega območja naselja:
Pobuda oz. poseg se neposredno navezuje na obstoječo poselitev.
2. Odnos do obstoječe morfologije poselitve:
Pobuda oz. poseg ne nadaljuje obstoječega kakovostnega ali tradicionalnega morfološkega vzorca poselitve oz. ne bo
pripomogla k sanaciji neustreznih prostorskih struktur.
3. Ustrezna namenska raba:
Predlagana namenska raba pobude oz. posega ni skladna oz. komplementarna z obstoječo namensko rabo ali jo celo
ogroža.
4. Zagotavljanje javnega interesa:
Pobuda oz. poseg ni vezan na predmetni urbanistični kriterij.
5. Notranje rezerve stavbnih zemljišč:

Opredelitev do pobud za spremembo in dopolnitev OPN 04 Občine Miren - Kostanjevica
5. Notranje rezerve stavbnih zemljišč:
Pobuda oz. poseg ni vezan na predmetni urbanistični kriterij.
6. Vizualna izpostavljenost:
Pobuda oz. poseg ni vezan na predmetni urbanistični kriterij.

Opredelitev do pobud za spremembo in dopolnitev OPN 04 Občine Miren - Kostanjevica
4. UPOŠTEVANJE POBUDE
Pobuda se delno vključi v nadaljnji postopek.
Utemeljitev:
Pobuda se nanaša na izvzem stavbnih zemljišč. Obravnavana
zemljišča se nahajajo znotraj naselja, zato njihovo vračanje v
primarno rabo ni načeloma ni smiselno. Glede na to, da je bila
podana tudi pobuda za izvzem stavbnih zemljišč na parceli št. 242,
k.o. Opatje selo, je sprejemljiv tudi izvzem stavbnih zemljišč na
parceli št. 231, k.o. Opatje selo, vendar le v delu, kjer ni objektov.
Pobuda se delno vključi v nadaljnji postopek.

Grafični prikaz predlagane namenske rabe prostora

Opredelitev do pobud za spremembo in dopolnitev OPN 04 Občine Miren - Kostanjevica

ŠTEVILKA POBUDE:

032

Pobuda se ne vključi v nadaljnji postopek.

1. VSEBINA POBUDE
vlagatelji: Sever Bogdana, Ozeljan 19a, 5261, ŠEMPAS
seznam parcel:
k.o.
OREHOVLJE

leži na karti: 5 B 22 3
naselje: Orehovlje

parcele
10/3, 10/5

utemeljitev pobudnika:
Sprememba namenske rabe iz kmetijskega v stavbno zemljišče na severni strani parcel, če pa ni možno, pa lahko kjer koli.

Grafični prikaz lokacije pobude na digitalnem
ortofoto posnetku

Fotografija lokacije pobude

Grafični prikaz lokacije pobude na obstoječem
prostorskem aktu

Opredelitev do pobud za spremembo in dopolnitev OPN 04 Občine Miren - Kostanjevica
2. ANALIZA POBUDE
pobuda se nanaša na:

Območje namenske rabe prostora iz nestavbnega v stavbno zemljišče

vrsta gradnje (skladno z Zakonom o graditvi objektov):

gradnja novega objekta

vrsta objekta oziroma namen gradnje (skladno z Uredbo oklasifikaciji vrst objektov):
stanovanjska stavba - stanovanjska stavba
2.1 OBSTOJEČA VARSTVA IN VAROVANJA NA OBMOČJU PRIPOMBE
Grafični prikaz varstev in varovanj na območju pobude

VARSTVO KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ:
območja najboljših kmetijskih zemljišč:

Najboljša kmetijska
zemljišča (2.257 m2)

AGROOPERACIJE: Hidromelioracija - Namakanje (2.257 m2)
VODOVARSTVENA OBMOČJA: /
POPLAVNI DOGODKI: /
POPLAVNA OBMOČJA: /
POPLAVNA NEVARNOST: /
EROZIJSKA OBMOČJA: /
POTRESI: 0,175 (2.257 m2)

VARSTVO NARAVE:
zavarovana območja:

ni podatkov

območja Natura 2000:

/

ekološko pomembna območja:
območja naravnih vrednot:

/
/

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE:
območja varovanja kulturne dediščine:

/

Grafični prikaz režimov varstva narave in varstva kulturne dediščine na
območju pobude
VARSTVENI PASOVI GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE:
plinovod: /
daljnovod: 102 m2
OBMOČJA VELJAVNIH OPPN IN DPN V PRIPRAVI: /

Grafični prikaz varstvenih pasov GJI in območij
PIA na območju pobude

Opredelitev do pobud za spremembo in dopolnitev OPN 04 Občine Miren - Kostanjevica
2.2 MOŽNOST PRIKLJUČITVE NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
dostop na javno cesto:

da

kanalizacija:

da

vodovod:

da

elektro omrežje:

da

drugo:

/

Grafični prikaz obstoječe in predvidene GJI na območju pobude
3. PRESOJA POBUDE
RAZVRSTITEV POSEGA NA PODLAGI ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU
(ZPNačrt/ Ur.l. RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZC, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012):
- poseg v naselju - širitev naselja
SKLADNOST S CILJI PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA
(3. ČLEN ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU (Ur. l. RS 33/2007, št. 70/08 ZVO-1B, št. 108/9 in št.
80/10 ZUPUDPP)):
1) Trajnostni razvoj v prostoru ter učinkovita in gospodarna raba zemljišč:
Pobuda oz. poseg ni v skladu s trajnostnim razvojem v prostoru ter učinkovito in gospodarno rabo zemljišč.
2) Kakovost bivalnih razmer:
Pobuda oz. poseg ni vezan na kakovost bivalnih razmer.
3) Prostorsko usklajena in med seboj dopolnjujoča se razmestitev dejavnosti v prostoru:
Pobuda oz. poseg negativno vpliva na prostorsko usklajeno in med seboj dopolnjujočo se razmestitev dejavnosti v
prostoru.
4) Prenova obstoječih prostorskih ureditev, kar je eden prednostnih ciljev prostorskega razvoja:
Pobuda oz. poseg ni vezan na prenovo obstoječih prostorskih ureditev, kar je eden prednostnih ciljev prostorskega
razvoja.
5) Ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora:
Pobuda oz. poseg negativno vpliva na ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora.
6) Sanacija degradiranega prostora:
Pobuda oz. poseg ni vezan na sanacijo degradiranega prostora.
7) Varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanje narave:
Pobuda oz. poseg ne vpliva bistveno na varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanja narave.
8) Celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino:
Pobuda oz. poseg negativno vpliva na celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino.
POBUDA JE SKLADNA S STRATEŠKIM DELOM OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA V NASLEDNJIH
POGLAVJIH:
Pobuda oz. poseg ni skladna s strategijo prostorskega razvoja občine.
URBANISTIČNI KRITERIJI:
1. Bližina obstoječe poselitve in obstoječega ureditvenega območja naselja:
Pobuda oz. poseg se neposredno navezuje na obstoječo poselitev.
2. Odnos do obstoječe morfologije poselitve:
Pobuda oz. poseg ne nadaljuje obstoječega kakovostnega ali tradicionalnega morfološkega vzorca poselitve oz. ne bo
pripomogla k sanaciji neustreznih prostorskih struktur.
3. Ustrezna namenska raba:
Predlagana namenska raba pobude oz. posega je pogojno skladna oz. združljiva z obstoječo namensko rabo.
4. Zagotavljanje javnega interesa:
Pobuda oz. poseg ni vezan na predmetni urbanistični kriterij.
5. Notranje rezerve stavbnih zemljišč:
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Pobuda oz. poseg ni vezan na predmetni urbanistični kriterij.

6. Vizualna izpostavljenost:
Pobuda oz. poseg bo tako moteča, da razvrednoti kakovostne in značilne poglede v prostoru oz. poglede do dediščinskih
in drugih kakovostnih objektov in območij.

Opredelitev do pobud za spremembo in dopolnitev OPN 04 Občine Miren - Kostanjevica
4. UPOŠTEVANJE POBUDE
Pobuda se ne vključi v nadaljnji postopek.
Utemeljitev:
Pobuda ni skladna s temeljnimi načeli prostorskega načrtovanja,
predvsem z racionalno rabo zemljišč. Nahaja se namreč na
hidromelioriranih najboljših kmetijskih zemljiščih. Njeno upoštevanje
bi negativno vplivalo na obstoječi rob naselja ter prostorski kontekst
cerkve Sv. Avguština, ki je opredeljena kot kulturna dediščina.
Pobuda se ne vključi v nadaljnji postopek.

Grafični prikaz predlagane namenske rabe prostora

Opredelitev do pobud za spremembo in dopolnitev OPN 04 Občine Miren - Kostanjevica

ŠTEVILKA POBUDE:

036

Pobuda se ne vključi v nadaljnji postopek.

1. VSEBINA POBUDE
vlagatelji: Rijavec Božidar, Temnica 49, 5296, KOSTANJEVICA NA KRASU
seznam parcel:
k.o.
TEMNICA

leži na karti: 5 B 22 25
naselje: Temnica

parcele
1789/2

utemeljitev pobudnika:
Spremmeba stavbnega zemljišča v stavbno zemljišče. Parcela se uporablja kot kmetijsko zemljišče. Gradnja ni predvidena.

Grafični prikaz lokacije pobude na digitalnem
ortofoto posnetku

Fotografija lokacije pobude

Grafični prikaz lokacije pobude na obstoječem
prostorskem aktu

Opredelitev do pobud za spremembo in dopolnitev OPN 04 Občine Miren - Kostanjevica
2. ANALIZA POBUDE
pobuda se nanaša na:

Območje namenske rabe prostora iz stavbnega zemljišča v nestavbno zemljišče

vrsta gradnje (skladno z Zakonom o graditvi objektov):

/

vrsta objekta oziroma namen gradnje (skladno z Uredbo oklasifikaciji vrst objektov):

/

2.1 OBSTOJEČA VARSTVA IN VAROVANJA NA OBMOČJU PRIPOMBE
Grafični prikaz varstev in varovanj na območju pobude

VARSTVO KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ:
območja najboljših kmetijskih zemljišč:

/

AGROOPERACIJE: /
VODOVARSTVENA OBMOČJA: 3 (238 m2)
POPLAVNI DOGODKI: /
POPLAVNA OBMOČJA: /
POPLAVNA NEVARNOST: /
EROZIJSKA OBMOČJA: /
POTRESI: 0,15 (238 m2)

VARSTVO NARAVE:
zavarovana območja:

ni podatkov

območja Natura 2000:

SI3000276 (238 m2), SI5000023 (238 m2)

ekološko pomembna območja:
območja naravnih vrednot:

Kras (238 m2)
/

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE:
območja varovanja kulturne dediščine:

dediščina (238 m2)

Grafični prikaz režimov varstva narave in varstva kulturne dediščine na
območju pobude
VARSTVENI PASOVI GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE:
plinovod: /
daljnovod: /
OBMOČJA VELJAVNIH OPPN IN DPN V PRIPRAVI: /

Grafični prikaz varstvenih pasov GJI in območij
PIA na območju pobude
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2.2 MOŽNOST PRIKLJUČITVE NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
dostop na javno cesto:

da

kanalizacija:

ne

vodovod:

da

elektro omrežje:

da

drugo:

/

Grafični prikaz obstoječe in predvidene GJI na območju pobude
3. PRESOJA POBUDE
RAZVRSTITEV POSEGA NA PODLAGI ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU
(ZPNačrt/ Ur.l. RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZC, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012):
- poseg v naselju - drugo
SKLADNOST S CILJI PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA
(3. ČLEN ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU (Ur. l. RS 33/2007, št. 70/08 ZVO-1B, št. 108/9 in št.
80/10 ZUPUDPP)):
1) Trajnostni razvoj v prostoru ter učinkovita in gospodarna raba zemljišč:
Pobuda oz. poseg ni v skladu s trajnostnim razvojem v prostoru ter učinkovito in gospodarno rabo zemljišč.
2) Kakovost bivalnih razmer:
Pobuda oz. poseg ni vezan na kakovost bivalnih razmer.
3) Prostorsko usklajena in med seboj dopolnjujoča se razmestitev dejavnosti v prostoru:
Pobuda oz. poseg negativno vpliva na prostorsko usklajeno in med seboj dopolnjujočo se razmestitev dejavnosti v
prostoru.
4) Prenova obstoječih prostorskih ureditev, kar je eden prednostnih ciljev prostorskega razvoja:
Pobuda oz. poseg ni vezan na prenovo obstoječih prostorskih ureditev, kar je eden prednostnih ciljev prostorskega
razvoja.
5) Ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora:
Pobuda oz. poseg ne vpliva bistveno na ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora.
6) Sanacija degradiranega prostora:
Pobuda oz. poseg ni vezan na sanacijo degradiranega prostora.
7) Varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanje narave:
Pobuda oz. poseg ne vpliva bistveno na varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanja narave.
8) Celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino:
Pobuda oz. poseg ne vpliva bistveno na celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino.
POBUDA JE SKLADNA S STRATEŠKIM DELOM OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA V NASLEDNJIH
POGLAVJIH:
Pobuda oz. poseg ni skladna s strategijo prostorskega razvoja občine.
URBANISTIČNI KRITERIJI:
/

Opredelitev do pobud za spremembo in dopolnitev OPN 04 Občine Miren - Kostanjevica
4. UPOŠTEVANJE POBUDE
Pobuda se ne vključi v nadaljnji postopek.
Utemeljitev:
Pobuda se nanaša na izvzem stavbnih zemljišč. Obravnavana
zemljišča se nahajajo znotraj naselja, zato njihovo vračanje v
primarno rabo ni smiselno. Pobuda se ne vključi v nadaljnji
postopek.

Grafični prikaz predlagane namenske rabe prostora

Opredelitev do pobud za spremembo in dopolnitev OPN 04 Občine Miren - Kostanjevica

ŠTEVILKA POBUDE:

041

Pobuda se vključi v nadaljnji postopek.

1. VSEBINA POBUDE
vlagatelji: Rupnik Igor, Mimica, Orehovlje 7, 5291, MIREN
Rupnik Deni, Orehovlje 7, 5291, MIREN

naselje: Orehovlje

seznam parcel:
k.o.
OREHOVLJE

leži na karti: 5 B 22 3

parcele
174/15

utemeljitev pobudnika:
Sprememba namenske rabe v stavbno zemljišče. Parcela je že bila stavbna. Leži na terasi, kjer poplave Vipave niso
mogoče.

Grafični prikaz lokacije pobude na digitalnem
ortofoto posnetku

Fotografija lokacije pobude

Grafični prikaz lokacije pobude na obstoječem
prostorskem aktu
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2. ANALIZA POBUDE
pobuda se nanaša na:

Območje namenske rabe prostora iz nestavbnega v stavbno zemljišče

vrsta gradnje (skladno z Zakonom o graditvi objektov):

nadzidava, dozidava

vrsta objekta oziroma namen gradnje (skladno z Uredbo oklasifikaciji vrst objektov):
stanovanjska stavba - stanovanjska stavba
2.1 OBSTOJEČA VARSTVA IN VAROVANJA NA OBMOČJU PRIPOMBE
Grafični prikaz varstev in varovanj na območju pobude

VARSTVO KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ:
območja najboljših kmetijskih zemljišč:

/

AGROOPERACIJE: /
VODOVARSTVENA OBMOČJA: /
POPLAVNI DOGODKI: /
POPLAVNA OBMOČJA: KATASTROFALNE (332 m2)
POPLAVNA NEVARNOST: /
EROZIJSKA OBMOČJA: /
POTRESI: 0,175 (332 m2)

VARSTVO NARAVE:
zavarovana območja:

ni podatkov

območja Natura 2000:

/

ekološko pomembna območja:
območja naravnih vrednot:

/
/

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE:
območja varovanja kulturne dediščine:

/

Grafični prikaz režimov varstva narave in varstva kulturne dediščine na
območju pobude
VARSTVENI PASOVI GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE:
plinovod: /
daljnovod: /
OBMOČJA VELJAVNIH OPPN IN DPN V PRIPRAVI: /

Grafični prikaz varstvenih pasov GJI in območij
PIA na območju pobude
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2.2 MOŽNOST PRIKLJUČITVE NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
dostop na javno cesto:

da

kanalizacija:

da

vodovod:

da

elektro omrežje:

da

drugo:

/

Grafični prikaz obstoječe in predvidene GJI na območju pobude
3. PRESOJA POBUDE
RAZVRSTITEV POSEGA NA PODLAGI ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU
(ZPNačrt/ Ur.l. RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZC, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012):
- poseg v naselju - širitev naselja
SKLADNOST S CILJI PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA
(3. ČLEN ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU (Ur. l. RS 33/2007, št. 70/08 ZVO-1B, št. 108/9 in št.
80/10 ZUPUDPP)):
1) Trajnostni razvoj v prostoru ter učinkovita in gospodarna raba zemljišč:
Pobuda oz. poseg je v skladu s trajnostnim razvojem v prostoru ter učinkovito in gospodarno rabo zemljišč.
2) Kakovost bivalnih razmer:
Pobuda oz. poseg pozitivno vpliva na kakovost bivalnih razmer.
3) Prostorsko usklajena in med seboj dopolnjujoča se razmestitev dejavnosti v prostoru:
Pobuda oz. poseg pozitivno vpliva na prostorsko usklajeno in med seboj dopolnjujočo se razmestitev dejavnosti v
prostoru.
4) Prenova obstoječih prostorskih ureditev, kar je eden prednostnih ciljev prostorskega razvoja:
Pobuda oz. poseg ni vezan na prenovo obstoječih prostorskih ureditev, kar je eden prednostnih ciljev prostorskega
razvoja.
5) Ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora:
Pobuda oz. poseg ni vezan na ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora.
6) Sanacija degradiranega prostora:
Pobuda oz. poseg ni vezan na sanacijo degradiranega prostora.
7) Varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanje narave:
Pobuda oz. poseg ne vpliva bistveno na varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanja narave.
8) Celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino:
Pobuda oz. poseg ni vezan na celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino.
POBUDA JE SKLADNA S STRATEŠKIM DELOM OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA V NASLEDNJIH
POGLAVJIH:
- II.2.1 ZASNOVA IN USMERITVE ZA PROSTORSKI RAZVOJ POSELITVE
- II.2.4 USMERITVE ZA DOLOČITEV NAMENSKE RABE ZEMLJIŠČ
URBANISTIČNI KRITERIJI:
1. Bližina obstoječe poselitve in obstoječega ureditvenega območja naselja:
Pobuda oz. poseg se neposredno navezuje na obstoječo poselitev.
2. Odnos do obstoječe morfologije poselitve:
Pobuda oz. poseg nadaljuje obstoječ kakovostni ali tradicionalni morfološki vzorec poselitve oz. bo pripomogla k sanaciji
neustreznih prostorskih struktur.
3. Ustrezna namenska raba:
Predlagana namenska raba pobude oz. posega je skladna oz. združljiva z obstoječo namensko rabo in je ne ogroža.
4. Zagotavljanje javnega interesa:
Pobuda oz. poseg ni vezan na predmetni urbanistični kriterij.
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5. Notranje rezerve stavbnih zemljišč:
Pobuda oz. poseg ni vezan na predmetni urbanistični kriterij.
6. Vizualna izpostavljenost:
Pobuda oz. poseg ni vezan na predmetni urbanistični kriterij.
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4. UPOŠTEVANJE POBUDE
Pobuda se vključi v nadaljnji postopek.
Utemeljitev:
Območje se nahaja na območju katastrofalnih poplav iz opozorilne
karte poplav. Del parcele tik ob obstoječem objektu se nahaja na
ježi, tako da ni poplavno ogrožen, kar je razvidno tudi iz podatkov o
poplavnih dogodkih. Širitev se lahko izvede samo na tem delu
parcele.

Grafični prikaz predlagane namenske rabe prostora
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ŠTEVILKA POBUDE:

046

Pobuda se vključi v nadaljnji postopek.

1. VSEBINA POBUDE
vlagatelji: Jovanovič Alijana, Rado, Bilje 69b, 5292, RENČE
seznam parcel:
k.o.
BILJE

leži na karti: 5 B 22 4
naselje: Bilje

parcele
31/8, 31/9, 31/10

utemeljitev pobudnika:
Sprememba parcele št. 31/8, k.o. Bilje v stavbno zemljišče.

Grafični prikaz lokacije pobude na digitalnem
ortofoto posnetku

Fotografija lokacije pobude

Grafični prikaz lokacije pobude na obstoječem
prostorskem aktu
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2. ANALIZA POBUDE
pobuda se nanaša na:

Območje namenske rabe prostora iz nestavbnega v stavbno zemljišče

vrsta gradnje (skladno z Zakonom o graditvi objektov):

drugo oz. ni podatka

vrsta objekta oziroma namen gradnje (skladno z Uredbo oklasifikaciji vrst objektov):
drugo oz. ni podatka
2.1 OBSTOJEČA VARSTVA IN VAROVANJA NA OBMOČJU PRIPOMBE
Grafični prikaz varstev in varovanj na območju pobude

VARSTVO KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ:
območja najboljših kmetijskih zemljišč:

Najboljša kmetijska
zemljišča (134 m2)

AGROOPERACIJE: /
VODOVARSTVENA OBMOČJA: /
POPLAVNI DOGODKI: Poplavni dogodek: 2009.03.30 (5 m2), Pop
POPLAVNA OBMOČJA: /
POPLAVNA NEVARNOST: /
EROZIJSKA OBMOČJA: /
POTRESI: 0,175 (134 m2)

VARSTVO NARAVE:
zavarovana območja:

ni podatkov

območja Natura 2000:

/

ekološko pomembna območja:
območja naravnih vrednot:

/
/

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE:
območja varovanja kulturne dediščine:

/

Grafični prikaz režimov varstva narave in varstva kulturne dediščine na
območju pobude
VARSTVENI PASOVI GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE:
plinovod: /
daljnovod: /
OBMOČJA VELJAVNIH OPPN IN DPN V PRIPRAVI: /

Grafični prikaz varstvenih pasov GJI in območij
PIA na območju pobude

Opredelitev do pobud za spremembo in dopolnitev OPN 04 Občine Miren - Kostanjevica
2.2 MOŽNOST PRIKLJUČITVE NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
dostop na javno cesto:

da

kanalizacija:

da

vodovod:

da

elektro omrežje:

da

drugo:

/

Grafični prikaz obstoječe in predvidene GJI na območju pobude
3. PRESOJA POBUDE
RAZVRSTITEV POSEGA NA PODLAGI ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU
(ZPNačrt/ Ur.l. RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZC, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012):
- poseg v naselju - širitev naselja
SKLADNOST S CILJI PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA
(3. ČLEN ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU (Ur. l. RS 33/2007, št. 70/08 ZVO-1B, št. 108/9 in št.
80/10 ZUPUDPP)):
1) Trajnostni razvoj v prostoru ter učinkovita in gospodarna raba zemljišč:
Pobuda oz. poseg je v skladu s trajnostnim razvojem v prostoru ter učinkovito in gospodarno rabo zemljišč.
2) Kakovost bivalnih razmer:
Pobuda oz. poseg pozitivno vpliva na kakovost bivalnih razmer.
3) Prostorsko usklajena in med seboj dopolnjujoča se razmestitev dejavnosti v prostoru:
Pobuda oz. poseg pozitivno vpliva na prostorsko usklajeno in med seboj dopolnjujočo se razmestitev dejavnosti v
prostoru.
4) Prenova obstoječih prostorskih ureditev, kar je eden prednostnih ciljev prostorskega razvoja:
Pobuda oz. poseg ni vezan na prenovo obstoječih prostorskih ureditev, kar je eden prednostnih ciljev prostorskega
razvoja.
5) Ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora:
Pobuda oz. poseg ni vezan na ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora.
6) Sanacija degradiranega prostora:
Pobuda oz. poseg ni vezan na sanacijo degradiranega prostora.
7) Varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanje narave:
Pobuda oz. poseg ne vpliva bistveno na varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanja narave.
8) Celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino:
Pobuda oz. poseg ni vezan na celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino.
POBUDA JE SKLADNA S STRATEŠKIM DELOM OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA V NASLEDNJIH
POGLAVJIH:
- II.2.1 ZASNOVA IN USMERITVE ZA PROSTORSKI RAZVOJ POSELITVE
- II.2.4 USMERITVE ZA DOLOČITEV NAMENSKE RABE ZEMLJIŠČ
URBANISTIČNI KRITERIJI:
1. Bližina obstoječe poselitve in obstoječega ureditvenega območja naselja:
Pobuda oz. poseg se neposredno navezuje na obstoječo poselitev.
2. Odnos do obstoječe morfologije poselitve:
Pobuda oz. poseg nadaljuje obstoječ kakovostni ali tradicionalni morfološki vzorec poselitve oz. bo pripomogla k sanaciji
neustreznih prostorskih struktur.
3. Ustrezna namenska raba:
Predlagana namenska raba pobude oz. posega je skladna oz. združljiva z obstoječo namensko rabo in je ne ogroža.
4. Zagotavljanje javnega interesa:
Pobuda oz. poseg ni vezan na predmetni urbanistični kriterij.

Opredelitev do pobud za spremembo in dopolnitev OPN 04 Občine Miren - Kostanjevica
5. Notranje rezerve stavbnih zemljišč:
Pobuda oz. poseg ni vezan na predmetni urbanistični kriterij.
6. Vizualna izpostavljenost:
Pobuda oz. poseg ni vezan na predmetni urbanistični kriterij.

Opredelitev do pobud za spremembo in dopolnitev OPN 04 Občine Miren - Kostanjevica
4. UPOŠTEVANJE POBUDE
Pobuda se vključi v nadaljnji postopek.
Utemeljitev:
Pobuda je skladna s cilji prostorskega načrtovanja ter s strateškim
delom OPN in se lahko vključi v nadaljnji postopek.

Grafični prikaz predlagane namenske rabe prostora

Opredelitev do pobud za spremembo in dopolnitev OPN 04 Občine Miren - Kostanjevica

ŠTEVILKA POBUDE:

047

Pobuda se vključi v nadaljnji postopek.

1. VSEBINA POBUDE
vlagatelji: Vezjak Grega, Bilje 30a, 5292, RENČE
seznam parcel:
k.o.
BILJE

leži na karti: 5 B 22 3
naselje: Bilje

parcele
659/1

utemeljitev pobudnika:
Sprememba namenske rabe dela parcele v stavbno zemljišče, v območja stanovnanj za potrebe izgradnje pomožnih
objektov.

Grafični prikaz lokacije pobude na digitalnem
ortofoto posnetku

Fotografija lokacije pobude

Grafični prikaz lokacije pobude na obstoječem
prostorskem aktu

Opredelitev do pobud za spremembo in dopolnitev OPN 04 Občine Miren - Kostanjevica
2. ANALIZA POBUDE
pobuda se nanaša na:

Območje namenske rabe prostora iz nestavbnega v stavbno zemljišče

vrsta gradnje (skladno z Zakonom o graditvi objektov):

gradnja novega objekta

vrsta objekta oziroma namen gradnje (skladno z Uredbo oklasifikaciji vrst objektov):
nezahtevni in enostavni objekti
2.1 OBSTOJEČA VARSTVA IN VAROVANJA NA OBMOČJU PRIPOMBE
Grafični prikaz varstev in varovanj na območju pobude

VARSTVO KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ:
območja najboljših kmetijskih zemljišč:

Najboljša kmetijska
zemljišča (723 m2)

AGROOPERACIJE: Hidromelioracija - Namakanje (723 m2)
VODOVARSTVENA OBMOČJA: /
POPLAVNI DOGODKI: /
POPLAVNA OBMOČJA: /
POPLAVNA NEVARNOST: /
EROZIJSKA OBMOČJA: /
POTRESI: 0,175 (723 m2)

VARSTVO NARAVE:
zavarovana območja:

ni podatkov

območja Natura 2000:

/

ekološko pomembna območja:
območja naravnih vrednot:

/
/

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE:
območja varovanja kulturne dediščine:

spomenik (602 m2)

Grafični prikaz režimov varstva narave in varstva kulturne dediščine na
območju pobude
VARSTVENI PASOVI GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE:
plinovod: /
daljnovod: /
OBMOČJA VELJAVNIH OPPN IN DPN V PRIPRAVI: /

Grafični prikaz varstvenih pasov GJI in območij
PIA na območju pobude

Opredelitev do pobud za spremembo in dopolnitev OPN 04 Občine Miren - Kostanjevica
2.2 MOŽNOST PRIKLJUČITVE NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
dostop na javno cesto:

da

kanalizacija:

ne

vodovod:

da

elektro omrežje:

da

drugo:

/

Grafični prikaz obstoječe in predvidene GJI na območju pobude
3. PRESOJA POBUDE
RAZVRSTITEV POSEGA NA PODLAGI ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU
(ZPNačrt/ Ur.l. RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZC, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012):
- poseg v naselju - širitev naselja
SKLADNOST S CILJI PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA
(3. ČLEN ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU (Ur. l. RS 33/2007, št. 70/08 ZVO-1B, št. 108/9 in št.
80/10 ZUPUDPP)):
1) Trajnostni razvoj v prostoru ter učinkovita in gospodarna raba zemljišč:
Pobuda oz. poseg je delno v skladu s trajnostnim razvojem v prostoru ter učinkovito in gospodarno rabo zemljišč.
2) Kakovost bivalnih razmer:
Pobuda oz. poseg pozitivno vpliva na kakovost bivalnih razmer.
3) Prostorsko usklajena in med seboj dopolnjujoča se razmestitev dejavnosti v prostoru:
Pobuda oz. poseg pozitivno vpliva na prostorsko usklajeno in med seboj dopolnjujočo se razmestitev dejavnosti v
prostoru.
4) Prenova obstoječih prostorskih ureditev, kar je eden prednostnih ciljev prostorskega razvoja:
Pobuda oz. poseg ni vezan na prenovo obstoječih prostorskih ureditev, kar je eden prednostnih ciljev prostorskega
razvoja.
5) Ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora:
Pobuda oz. poseg ni vezan na ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora.
6) Sanacija degradiranega prostora:
Pobuda oz. poseg ni vezan na sanacijo degradiranega prostora.
7) Varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanje narave:
Pobuda oz. poseg ne vpliva bistveno na varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanja narave.
8) Celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino:
Pobuda oz. poseg ne vpliva bistveno na celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino.
POBUDA JE SKLADNA S STRATEŠKIM DELOM OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA V NASLEDNJIH
POGLAVJIH:
- II.2.1 ZASNOVA IN USMERITVE ZA PROSTORSKI RAZVOJ POSELITVE
- II.2.4 USMERITVE ZA DOLOČITEV NAMENSKE RABE ZEMLJIŠČ
URBANISTIČNI KRITERIJI:
1. Bližina obstoječe poselitve in obstoječega ureditvenega območja naselja:
Pobuda oz. poseg se neposredno navezuje na obstoječo poselitev.
2. Odnos do obstoječe morfologije poselitve:
Pobuda oz. poseg ni vezan na predmetni urbanistični kriterij.
3. Ustrezna namenska raba:
Predlagana namenska raba pobude oz. posega je pogojno skladna oz. združljiva z obstoječo namensko rabo.
4. Zagotavljanje javnega interesa:
Pobuda oz. poseg ni vezan na predmetni urbanistični kriterij.
5. Notranje rezerve stavbnih zemljišč:
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5. Notranje rezerve stavbnih zemljišč:
V naselju, v katerem je pobuda oz. poseg so zadostne količine neizkoriščenih stavbnih zemljišč za predlagano
namembnost, vendar s spremembo ne bi bistveno povečali njihove količine.
6. Vizualna izpostavljenost:
Pobuda oz. poseg ni vezan na predmetni urbanistični kriterij.

Opredelitev do pobud za spremembo in dopolnitev OPN 04 Občine Miren - Kostanjevica
4. UPOŠTEVANJE POBUDE
Pobuda se vključi v nadaljnji postopek.
Utemeljitev:
Pobuda se nanaša na širitev stavbnih zemljišč za gradnjo pomožnih
objektov k dvostanovanjski hiši na sosednjih parcelah (657/4 in
650, k.o. Bilje). Trenuten obseg stavbnih zemljišč ne zadostuje za
normalno funkcioniranje dveh stanovanjskih enot. Pobuda se vključi
v nadaljnji postopek.

Grafični prikaz predlagane namenske rabe prostora

Opredelitev do pobud za spremembo in dopolnitev OPN 04 Občine Miren - Kostanjevica

ŠTEVILKA POBUDE:

048

Pobuda se vključi v nadaljnji postopek.

1. VSEBINA POBUDE
vlagatelji: Vezjak Sara, Bilje 30a, 5292, RENČE
seznam parcel:
k.o.
BILJE

leži na karti: 5 B 22 3
naselje: Bilje

parcele
658

utemeljitev pobudnika:
Sprememba namenske rabe dela parcele v stavbno zemljišče, v območja stanovnanj za potrebe izgradnje pomožnih
objektov.

Grafični prikaz lokacije pobude na digitalnem
ortofoto posnetku

Fotografija lokacije pobude

Grafični prikaz lokacije pobude na obstoječem
prostorskem aktu

Opredelitev do pobud za spremembo in dopolnitev OPN 04 Občine Miren - Kostanjevica
2. ANALIZA POBUDE
pobuda se nanaša na:

Območje namenske rabe prostora iz nestavbnega v stavbno zemljišče

vrsta gradnje (skladno z Zakonom o graditvi objektov):

gradnja novega objekta

vrsta objekta oziroma namen gradnje (skladno z Uredbo oklasifikaciji vrst objektov):
nezahtevni in enostavni objekti
2.1 OBSTOJEČA VARSTVA IN VAROVANJA NA OBMOČJU PRIPOMBE
Grafični prikaz varstev in varovanj na območju pobude

VARSTVO KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ:
območja najboljših kmetijskih zemljišč:

Najboljša kmetijska
zemljišča (623 m2)

AGROOPERACIJE: Hidromelioracija - Namakanje (623 m2)
VODOVARSTVENA OBMOČJA: /
POPLAVNI DOGODKI: /
POPLAVNA OBMOČJA: /
POPLAVNA NEVARNOST: /
EROZIJSKA OBMOČJA: /
POTRESI: 0,175 (623 m2)

VARSTVO NARAVE:
zavarovana območja:

ni podatkov

območja Natura 2000:

/

ekološko pomembna območja:
območja naravnih vrednot:

/
/

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE:
območja varovanja kulturne dediščine:

spomenik (87 m2)

Grafični prikaz režimov varstva narave in varstva kulturne dediščine na
območju pobude
VARSTVENI PASOVI GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE:
plinovod: /
daljnovod: /
OBMOČJA VELJAVNIH OPPN IN DPN V PRIPRAVI: /

Grafični prikaz varstvenih pasov GJI in območij
PIA na območju pobude

Opredelitev do pobud za spremembo in dopolnitev OPN 04 Občine Miren - Kostanjevica
2.2 MOŽNOST PRIKLJUČITVE NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
dostop na javno cesto:

da

kanalizacija:

ne

vodovod:

da

elektro omrežje:

da

drugo:

/

Grafični prikaz obstoječe in predvidene GJI na območju pobude
3. PRESOJA POBUDE
RAZVRSTITEV POSEGA NA PODLAGI ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU
(ZPNačrt/ Ur.l. RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZC, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012):
- poseg v naselju - širitev naselja
SKLADNOST S CILJI PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA
(3. ČLEN ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU (Ur. l. RS 33/2007, št. 70/08 ZVO-1B, št. 108/9 in št.
80/10 ZUPUDPP)):
1) Trajnostni razvoj v prostoru ter učinkovita in gospodarna raba zemljišč:
Pobuda oz. poseg je delno v skladu s trajnostnim razvojem v prostoru ter učinkovito in gospodarno rabo zemljišč.
2) Kakovost bivalnih razmer:
Pobuda oz. poseg pozitivno vpliva na kakovost bivalnih razmer.
3) Prostorsko usklajena in med seboj dopolnjujoča se razmestitev dejavnosti v prostoru:
Pobuda oz. poseg pozitivno vpliva na prostorsko usklajeno in med seboj dopolnjujočo se razmestitev dejavnosti v
prostoru.
4) Prenova obstoječih prostorskih ureditev, kar je eden prednostnih ciljev prostorskega razvoja:
Pobuda oz. poseg ni vezan na prenovo obstoječih prostorskih ureditev, kar je eden prednostnih ciljev prostorskega
razvoja.
5) Ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora:
Pobuda oz. poseg ni vezan na ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora.
6) Sanacija degradiranega prostora:
Pobuda oz. poseg ni vezan na sanacijo degradiranega prostora.
7) Varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanje narave:
Pobuda oz. poseg ne vpliva bistveno na varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanja narave.
8) Celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino:
Pobuda oz. poseg ne vpliva bistveno na celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino.
POBUDA JE SKLADNA S STRATEŠKIM DELOM OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA V NASLEDNJIH
POGLAVJIH:
- II.2.1 ZASNOVA IN USMERITVE ZA PROSTORSKI RAZVOJ POSELITVE
- II.2.4 USMERITVE ZA DOLOČITEV NAMENSKE RABE ZEMLJIŠČ
URBANISTIČNI KRITERIJI:
1. Bližina obstoječe poselitve in obstoječega ureditvenega območja naselja:
Pobuda oz. poseg se neposredno navezuje na obstoječo poselitev.
2. Odnos do obstoječe morfologije poselitve:
Pobuda oz. poseg ni vezan na predmetni urbanistični kriterij.
3. Ustrezna namenska raba:
Predlagana namenska raba pobude oz. posega je pogojno skladna oz. združljiva z obstoječo namensko rabo.
4. Zagotavljanje javnega interesa:
Pobuda oz. poseg ni vezan na predmetni urbanistični kriterij.
5. Notranje rezerve stavbnih zemljišč:
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5. Notranje rezerve stavbnih zemljišč:
V naselju, v katerem je pobuda oz. poseg so zadostne količine neizkoriščenih stavbnih zemljišč za predlagano
namembnost, vendar s spremembo ne bi bistveno povečali njihove količine.
6. Vizualna izpostavljenost:
Pobuda oz. poseg ni vezan na predmetni urbanistični kriterij.

Opredelitev do pobud za spremembo in dopolnitev OPN 04 Občine Miren - Kostanjevica
4. UPOŠTEVANJE POBUDE
Pobuda se vključi v nadaljnji postopek.
Utemeljitev:
Pobuda se nanaša na širitev stavbnih zemljišč za gradnjo pomožnih
objektov k dvostanovanjski hiši na sosednjih parcelah (657/4 in
650, k.o. Bilje). Trenuten obseg stavbnih zemljišč ne zadostuje za
normalno funkcioniranje dveh stanovanjskih enot. Pobuda se vključi
v nadaljnji postopek.

Grafični prikaz predlagane namenske rabe prostora

Opredelitev do pobud za spremembo in dopolnitev OPN 04 Občine Miren - Kostanjevica

ŠTEVILKA POBUDE:

053

Pobuda se delno vključi v nadaljnji postopek.

1. VSEBINA POBUDE
vlagatelji: Kneževič Vlasta, Sedejev trg 5, 5282, CERKNO
seznam parcel:
k.o.
KOSTANJEVICA
NA KRASU

leži na karti: 5 B 22 24
naselje: Kostanjevica na Krasu

parcele
197, 198, 204, 207

utemeljitev pobudnika:
Sprememba namenske rabe v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko stavbo.

Grafični prikaz lokacije pobude na digitalnem
ortofoto posnetku

Fotografija lokacije pobude

Grafični prikaz lokacije pobude na obstoječem
prostorskem aktu

Opredelitev do pobud za spremembo in dopolnitev OPN 04 Občine Miren - Kostanjevica
2. ANALIZA POBUDE
pobuda se nanaša na:

Območje namenske rabe prostora iz nestavbnega v stavbno zemljišče

vrsta gradnje (skladno z Zakonom o graditvi objektov):

gradnja novega objekta

vrsta objekta oziroma namen gradnje (skladno z Uredbo oklasifikaciji vrst objektov):
stanovanjska stavba - stanovanjska stavba
2.1 OBSTOJEČA VARSTVA IN VAROVANJA NA OBMOČJU PRIPOMBE
Grafični prikaz varstev in varovanj na območju pobude

VARSTVO KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ:
območja najboljših kmetijskih zemljišč:

Najboljša kmetijska
zemljišča (3.486 m2)

AGROOPERACIJE: /
VODOVARSTVENA OBMOČJA: 3 (5.392 m2)
POPLAVNI DOGODKI: /
POPLAVNA OBMOČJA: /
POPLAVNA NEVARNOST: /
EROZIJSKA OBMOČJA: /
POTRESI: 0,15 (5.392 m2)

VARSTVO NARAVE:
zavarovana območja:

ni podatkov

območja Natura 2000:

SI3000276 (5.392 m2), SI5000023 (5.392
m2)

ekološko pomembna območja:
območja naravnih vrednot:

Kras (5.392 m2)
/

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE:
območja varovanja kulturne dediščine:

/

Grafični prikaz režimov varstva narave in varstva kulturne dediščine na
območju pobude
VARSTVENI PASOVI GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE:
plinovod: /
daljnovod: /
OBMOČJA VELJAVNIH OPPN IN DPN V PRIPRAVI: /

Grafični prikaz varstvenih pasov GJI in območij
PIA na območju pobude

Opredelitev do pobud za spremembo in dopolnitev OPN 04 Občine Miren - Kostanjevica
2.2 MOŽNOST PRIKLJUČITVE NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
dostop na javno cesto:

da

kanalizacija:

ne

vodovod:

da

elektro omrežje:

da

drugo:

/

Grafični prikaz obstoječe in predvidene GJI na območju pobude
3. PRESOJA POBUDE
RAZVRSTITEV POSEGA NA PODLAGI ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU
(ZPNačrt/ Ur.l. RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZC, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012):
- poseg v naselju - širitev naselja
SKLADNOST S CILJI PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA
(3. ČLEN ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU (Ur. l. RS 33/2007, št. 70/08 ZVO-1B, št. 108/9 in št.
80/10 ZUPUDPP)):
1) Trajnostni razvoj v prostoru ter učinkovita in gospodarna raba zemljišč:
Pobuda oz. poseg ni v skladu s trajnostnim razvojem v prostoru ter učinkovito in gospodarno rabo zemljišč.
2) Kakovost bivalnih razmer:
Pobuda oz. poseg ni vezan na kakovost bivalnih razmer.
3) Prostorsko usklajena in med seboj dopolnjujoča se razmestitev dejavnosti v prostoru:
Pobuda oz. poseg ne vpliva bistveno na prostorsko usklajeno in med seboj dopolnjujočo se razmestitev dejavnosti
v prostoru.
4) Prenova obstoječih prostorskih ureditev, kar je eden prednostnih ciljev prostorskega razvoja:
Pobuda oz. poseg ni vezan na prenovo obstoječih prostorskih ureditev, kar je eden prednostnih ciljev prostorskega
razvoja.
5) Ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora:
Pobuda oz. poseg ne vpliva bistveno na ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora.
6) Sanacija degradiranega prostora:
Pobuda oz. poseg ni vezan na sanacijo degradiranega prostora.
7) Varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanje narave:
Pobuda oz. poseg ne vpliva bistveno na varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanja narave.
8) Celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino:
Pobuda oz. poseg ni vezan na celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino.
POBUDA JE SKLADNA S STRATEŠKIM DELOM OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA V NASLEDNJIH
POGLAVJIH:

URBANISTIČNI KRITERIJI:
1. Bližina obstoječe poselitve in obstoječega ureditvenega območja naselja:
Pobuda oz. poseg se neposredno navezuje na obstoječo poselitev.
2. Odnos do obstoječe morfologije poselitve:
Pobuda oz. poseg nadaljuje obstoječ kakovostni ali tradicionalni morfološki vzorec poselitve oz. bo pripomogla k sanaciji
neustreznih prostorskih struktur.
3. Ustrezna namenska raba:
Predlagana namenska raba pobude oz. posega je skladna oz. združljiva z obstoječo namensko rabo in je ne ogroža.
4. Zagotavljanje javnega interesa:
Pobuda oz. poseg ni vezan na predmetni urbanistični kriterij.
5. Notranje rezerve stavbnih zemljišč:

Opredelitev do pobud za spremembo in dopolnitev OPN 04 Občine Miren - Kostanjevica
V naselju, v katerem je pobuda oz. poseg so zadostne količine neizkoriščenih stavbnih zemljišč za predlagano
namembnost.
6. Vizualna izpostavljenost:
Pobuda oz. poseg ni vezan na predmetni urbanistični kriterij.

Opredelitev do pobud za spremembo in dopolnitev OPN 04 Občine Miren - Kostanjevica
4. UPOŠTEVANJE POBUDE
Pobuda se delno vključi v nadaljnji postopek.
Utemeljitev:
Pobuda je v delu, ki se nanaša na parcelo št. 197 k.o. Kostanjevica
na Krasu, skladna s cilji prostorskega načrtovanja ter s strateškim
delom OPN in se lahko vključi v nadaljnji postopek.

Grafični prikaz predlagane namenske rabe prostora

Opredelitev do pobud za spremembo in dopolnitev OPN 04 Občine Miren - Kostanjevica

ŠTEVILKA POBUDE:

057

Pobuda se vključi v nadaljnji postopek.

1. VSEBINA POBUDE
vlagatelji: Pahor Albin, Novelo 3, 5296, KOSTANJEVICA NA KRASU
Šadl Pahor Vida, Pod Lazami 74, 5290, ŠEMPETER PRI GORICI

naselje: Novelo

seznam parcel:
k.o.
TEMNICA

leži na karti: 5 B 22 25

parcele
1238/3

utemeljitev pobudnika:
Sprememba namenske rabe v stavbno zemljišče. Parcela 1238/2 se drži stanovanjske stavbe in je že bila zazidljiva. Na
njej je greznica.

Grafični prikaz lokacije pobude na digitalnem
ortofoto posnetku

Fotografija lokacije pobude

Grafični prikaz lokacije pobude na obstoječem
prostorskem aktu

Opredelitev do pobud za spremembo in dopolnitev OPN 04 Občine Miren - Kostanjevica
2. ANALIZA POBUDE
pobuda se nanaša na:

Območje namenske rabe prostora iz nestavbnega v stavbno zemljišče

vrsta gradnje (skladno z Zakonom o graditvi objektov):

gradnja novega objekta

vrsta objekta oziroma namen gradnje (skladno z Uredbo oklasifikaciji vrst objektov):
nezahtevni in enostavni objekti
2.1 OBSTOJEČA VARSTVA IN VAROVANJA NA OBMOČJU PRIPOMBE
Grafični prikaz varstev in varovanj na območju pobude

VARSTVO KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ:
območja najboljših kmetijskih zemljišč:

Najboljša kmetijska
zemljišča (347 m2)

AGROOPERACIJE: /
VODOVARSTVENA OBMOČJA: 3 (347 m2)
POPLAVNI DOGODKI: /
POPLAVNA OBMOČJA: /
POPLAVNA NEVARNOST: /
EROZIJSKA OBMOČJA: /
POTRESI: 0,15 (347 m2)

VARSTVO NARAVE:
zavarovana območja:

ni podatkov

območja Natura 2000:

SI3000276 (347 m2), SI5000023 (347 m2)

ekološko pomembna območja:
območja naravnih vrednot:

Kras (347 m2)
/

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE:
območja varovanja kulturne dediščine:

/

Grafični prikaz režimov varstva narave in varstva kulturne dediščine na
območju pobude
VARSTVENI PASOVI GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE:
plinovod: /
daljnovod: 121 m2
OBMOČJA VELJAVNIH OPPN IN DPN V PRIPRAVI: /

Grafični prikaz varstvenih pasov GJI in območij
PIA na območju pobude

Opredelitev do pobud za spremembo in dopolnitev OPN 04 Občine Miren - Kostanjevica
2.2 MOŽNOST PRIKLJUČITVE NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
dostop na javno cesto:

da

kanalizacija:

ne

vodovod:

da

elektro omrežje:

da

drugo:

/

Grafični prikaz obstoječe in predvidene GJI na območju pobude
3. PRESOJA POBUDE
RAZVRSTITEV POSEGA NA PODLAGI ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU
(ZPNačrt/ Ur.l. RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZC, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012):
- poseg v naselju - širitev naselja
SKLADNOST S CILJI PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA
(3. ČLEN ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU (Ur. l. RS 33/2007, št. 70/08 ZVO-1B, št. 108/9 in št.
80/10 ZUPUDPP)):
1) Trajnostni razvoj v prostoru ter učinkovita in gospodarna raba zemljišč:
Pobuda oz. poseg je v skladu s trajnostnim razvojem v prostoru ter učinkovito in gospodarno rabo zemljišč.
2) Kakovost bivalnih razmer:
Pobuda oz. poseg pozitivno vpliva na kakovost bivalnih razmer.
3) Prostorsko usklajena in med seboj dopolnjujoča se razmestitev dejavnosti v prostoru:
Pobuda oz. poseg pozitivno vpliva na prostorsko usklajeno in med seboj dopolnjujočo se razmestitev dejavnosti v
prostoru.
4) Prenova obstoječih prostorskih ureditev, kar je eden prednostnih ciljev prostorskega razvoja:
Pobuda oz. poseg ni vezan na prenovo obstoječih prostorskih ureditev, kar je eden prednostnih ciljev prostorskega
razvoja.
5) Ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora:
Pobuda oz. poseg ni vezan na ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora.
6) Sanacija degradiranega prostora:
Pobuda oz. poseg ni vezan na sanacijo degradiranega prostora.
7) Varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanje narave:
Pobuda oz. poseg ne vpliva bistveno na varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanja narave.
8) Celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino:
Pobuda oz. poseg ni vezan na celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino.
POBUDA JE SKLADNA S STRATEŠKIM DELOM OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA V NASLEDNJIH
POGLAVJIH:
- II.2.1 ZASNOVA IN USMERITVE ZA PROSTORSKI RAZVOJ POSELITVE
- II.2.4 USMERITVE ZA DOLOČITEV NAMENSKE RABE ZEMLJIŠČ
URBANISTIČNI KRITERIJI:
1. Bližina obstoječe poselitve in obstoječega ureditvenega območja naselja:
Pobuda oz. poseg se neposredno navezuje na obstoječo poselitev.
2. Odnos do obstoječe morfologije poselitve:
Pobuda oz. poseg nadaljuje obstoječ kakovostni ali tradicionalni morfološki vzorec poselitve oz. bo pripomogla k sanaciji
neustreznih prostorskih struktur.
3. Ustrezna namenska raba:
Predlagana namenska raba pobude oz. posega je skladna oz. združljiva z obstoječo namensko rabo in je ne ogroža.
4. Zagotavljanje javnega interesa:
Pobuda oz. poseg ni vezan na predmetni urbanistični kriterij.

Opredelitev do pobud za spremembo in dopolnitev OPN 04 Občine Miren - Kostanjevica
5. Notranje rezerve stavbnih zemljišč:
Pobuda oz. poseg ni vezan na predmetni urbanistični kriterij.
6. Vizualna izpostavljenost:
Pobuda oz. poseg ni vezan na predmetni urbanistični kriterij.

Opredelitev do pobud za spremembo in dopolnitev OPN 04 Občine Miren - Kostanjevica
4. UPOŠTEVANJE POBUDE
Pobuda se vključi v nadaljnji postopek.
Utemeljitev:
Na delu parcele je že zgrajena greznica. Parcela je bila v času
gradnje greznice v takrat veljavnih prostorskih aktih opredeljena kot
stavbno zemljišče. Pobuda se vključi v nadaljnji postopek.

Grafični prikaz predlagane namenske rabe prostora

Opredelitev do pobud za spremembo in dopolnitev OPN 04 Občine Miren - Kostanjevica

ŠTEVILKA POBUDE:

059

Pobuda se delno vključi v nadaljnji postopek.

1. VSEBINA POBUDE
vlagatelji: Silič Vladimir in Nataša, Miren 94 a, 5291, MIREN
seznam parcel:
k.o.
KOSTANJEVICA
NA KRASU

leži na karti: 5 B 22 24
naselje: Kostanjevica na Krasu

parcele
810, 811/1, 811/2, 812

utemeljitev pobudnika:
Sprememba namenske rabe v stavbno zemljišče, kot je bilo pred spremembo akta. Sprememba stavbnega zemljišča v
kmetijsko je bila v OPN narejena brez pobude lastnikov. O spremembi lastniki niso bili obveščeni. Zemljišče je bilo
kupljeno kot stavbno in zato tudi dražje.

Grafični prikaz lokacije pobude na digitalnem
ortofoto posnetku

Fotografija lokacije pobude

Grafični prikaz lokacije pobude na obstoječem
prostorskem aktu

Opredelitev do pobud za spremembo in dopolnitev OPN 04 Občine Miren - Kostanjevica
2. ANALIZA POBUDE
pobuda se nanaša na:

Območje namenske rabe prostora iz nestavbnega v stavbno zemljišče

vrsta gradnje (skladno z Zakonom o graditvi objektov):

gradnja novega objekta

vrsta objekta oziroma namen gradnje (skladno z Uredbo oklasifikaciji vrst objektov):
stanovanjska stavba - stanovanjska stavba
2.1 OBSTOJEČA VARSTVA IN VAROVANJA NA OBMOČJU PRIPOMBE
Grafični prikaz varstev in varovanj na območju pobude

VARSTVO KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ:
območja najboljših kmetijskih zemljišč:

Najboljša kmetijska
zemljišča (847 m2)

AGROOPERACIJE: /
VODOVARSTVENA OBMOČJA: 3 (2.342 m2)
POPLAVNI DOGODKI: /
POPLAVNA OBMOČJA: /
POPLAVNA NEVARNOST: /
EROZIJSKA OBMOČJA: /
POTRESI: 0,15 (2.342 m2)

VARSTVO NARAVE:
zavarovana območja:

ni podatkov

območja Natura 2000:

SI3000276 (2.342 m2), SI5000023 (2.342
m2)

ekološko pomembna območja:
območja naravnih vrednot:

Kras (2.342 m2)
/

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE:
območja varovanja kulturne dediščine:

/

Grafični prikaz režimov varstva narave in varstva kulturne dediščine na
območju pobude
VARSTVENI PASOVI GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE:
plinovod: /
daljnovod: /
OBMOČJA VELJAVNIH OPPN IN DPN V PRIPRAVI: /

Grafični prikaz varstvenih pasov GJI in območij
PIA na območju pobude

Opredelitev do pobud za spremembo in dopolnitev OPN 04 Občine Miren - Kostanjevica
2.2 MOŽNOST PRIKLJUČITVE NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
dostop na javno cesto:

da

kanalizacija:

ne

vodovod:

da

elektro omrežje:

da

drugo:

/

Grafični prikaz obstoječe in predvidene GJI na območju pobude
3. PRESOJA POBUDE
RAZVRSTITEV POSEGA NA PODLAGI ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU
(ZPNačrt/ Ur.l. RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZC, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012):
- poseg v naselju - širitev naselja
SKLADNOST S CILJI PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA
(3. ČLEN ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU (Ur. l. RS 33/2007, št. 70/08 ZVO-1B, št. 108/9 in št.
80/10 ZUPUDPP)):
1) Trajnostni razvoj v prostoru ter učinkovita in gospodarna raba zemljišč:
Pobuda oz. poseg je v skladu s trajnostnim razvojem v prostoru ter učinkovito in gospodarno rabo zemljišč.
2) Kakovost bivalnih razmer:
Pobuda oz. poseg ni vezan na kakovost bivalnih razmer.
3) Prostorsko usklajena in med seboj dopolnjujoča se razmestitev dejavnosti v prostoru:
Pobuda oz. poseg pozitivno vpliva na prostorsko usklajeno in med seboj dopolnjujočo se razmestitev dejavnosti v
prostoru.
4) Prenova obstoječih prostorskih ureditev, kar je eden prednostnih ciljev prostorskega razvoja:
Pobuda oz. poseg ni vezan na prenovo obstoječih prostorskih ureditev, kar je eden prednostnih ciljev prostorskega
razvoja.
5) Ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora:
Pobuda oz. poseg pozitivno vpliva na ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora.
6) Sanacija degradiranega prostora:
Pobuda oz. poseg ni vezan na sanacijo degradiranega prostora.
7) Varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanje narave:
Pobuda oz. poseg ne vpliva bistveno na varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanja narave.
8) Celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino:
Pobuda oz. poseg ni vezan na celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino.
POBUDA JE SKLADNA S STRATEŠKIM DELOM OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA V NASLEDNJIH
POGLAVJIH:
- II.2.1 ZASNOVA IN USMERITVE ZA PROSTORSKI RAZVOJ POSELITVE
- II.2.4 USMERITVE ZA DOLOČITEV NAMENSKE RABE ZEMLJIŠČ
URBANISTIČNI KRITERIJI:
1. Bližina obstoječe poselitve in obstoječega ureditvenega območja naselja:
Pobuda oz. poseg se neposredno navezuje na obstoječo poselitev.
2. Odnos do obstoječe morfologije poselitve:
Pobuda oz. poseg nadaljuje obstoječ kakovostni ali tradicionalni morfološki vzorec poselitve oz. bo pripomogla k sanaciji
neustreznih prostorskih struktur.
3. Ustrezna namenska raba:
Predlagana namenska raba pobude oz. posega je skladna oz. združljiva z obstoječo namensko rabo in je ne ogroža.
4. Zagotavljanje javnega interesa:
Pobuda oz. poseg ni vezan na predmetni urbanistični kriterij.

Opredelitev do pobud za spremembo in dopolnitev OPN 04 Občine Miren - Kostanjevica
5. Notranje rezerve stavbnih zemljišč:
Pobuda oz. poseg ni vezan na predmetni urbanistični kriterij.
6. Vizualna izpostavljenost:
Pobuda oz. poseg ni vezan na predmetni urbanistični kriterij.

Opredelitev do pobud za spremembo in dopolnitev OPN 04 Občine Miren - Kostanjevica
4. UPOŠTEVANJE POBUDE
Pobuda se delno vključi v nadaljnji postopek.
Utemeljitev:
Pobuda se nanaša na vračanje gozdnih in kmetijskih zemljišč v
stavbna zemljišča. Obravnavana zemljišča so bila pred sprejemom
OPN opredeljena kot stavbna. Kot stavbna so bila opredeljena tudi
v osnutku OPN ter v javno razgrnjenem dopolnjenem osnutku OPN.
V kmetijska in gozdna zemljišča so bila spremenjena v fazi
usklajevanj predloga OPN z nosilci urejanja prostora, lastniki
zemljišč na spremembo zato niso imeli možnosti podati svojega
mnenja. Pobuda se delno vključi v nadaljnji postopek, tako da je
omogočena gradnja ene stanovanjske hiše.

Grafični prikaz predlagane namenske rabe prostora

Opredelitev do pobud za spremembo in dopolnitev OPN 04 Občine Miren - Kostanjevica

ŠTEVILKA POBUDE:

063

Pobuda se ne vključi v nadaljnji postopek.

1. VSEBINA POBUDE
vlagatelji: Faganeli Stanislav, Miren 192, 5291, MIREN
seznam parcel:
k.o.
MIREN

leži na karti: 5 B 22 2
naselje: Miren

parcele
503/4

utemeljitev pobudnika:
Sprememba namenske rabe za izgradnjo lope za traktorske priključke, velikost objekta 10 x 5 x 4 m. Ob obstoječi hiši je
zaradi delitve dediščine pobudnik ostal brez gospodarskega objekta.

Grafični prikaz lokacije pobude na digitalnem
ortofoto posnetku

Fotografija lokacije pobude

Grafični prikaz lokacije pobude na obstoječem
prostorskem aktu

Opredelitev do pobud za spremembo in dopolnitev OPN 04 Občine Miren - Kostanjevica
2. ANALIZA POBUDE
pobuda se nanaša na:

Območje namenske rabe prostora iz nestavbnega v stavbno zemljišče

vrsta gradnje (skladno z Zakonom o graditvi objektov):

gradnja novega objekta

vrsta objekta oziroma namen gradnje (skladno z Uredbo oklasifikaciji vrst objektov):
nezahtevni in enostavni objekti
2.1 OBSTOJEČA VARSTVA IN VAROVANJA NA OBMOČJU PRIPOMBE
Grafični prikaz varstev in varovanj na območju pobude

VARSTVO KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ:
območja najboljših kmetijskih zemljišč:

Najboljša kmetijska
zemljišča (2.430 m2)

AGROOPERACIJE: /
VODOVARSTVENA OBMOČJA: /
POPLAVNI DOGODKI: /
POPLAVNA OBMOČJA: /
POPLAVNA NEVARNOST: /
EROZIJSKA OBMOČJA: /
POTRESI: 0,175 (2.486 m2)

VARSTVO NARAVE:
zavarovana območja:

ni podatkov

območja Natura 2000:

/

ekološko pomembna območja:
območja naravnih vrednot:

/
/

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE:
območja varovanja kulturne dediščine:

/

Grafični prikaz režimov varstva narave in varstva kulturne dediščine na
območju pobude
VARSTVENI PASOVI GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE:
plinovod: /
daljnovod: /
OBMOČJA VELJAVNIH OPPN IN DPN V PRIPRAVI: /

Grafični prikaz varstvenih pasov GJI in območij
PIA na območju pobude

Opredelitev do pobud za spremembo in dopolnitev OPN 04 Občine Miren - Kostanjevica
2.2 MOŽNOST PRIKLJUČITVE NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
dostop na javno cesto:

ne

kanalizacija:

ne

vodovod:

da

elektro omrežje:

da

drugo:

/

Grafični prikaz obstoječe in predvidene GJI na območju pobude
3. PRESOJA POBUDE
RAZVRSTITEV POSEGA NA PODLAGI ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU
(ZPNačrt/ Ur.l. RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZC, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012):
SKLADNOST S CILJI PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA
(3. ČLEN ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU (Ur. l. RS 33/2007, št. 70/08 ZVO-1B, št. 108/9 in št.
80/10 ZUPUDPP)):
1) Trajnostni razvoj v prostoru ter učinkovita in gospodarna raba zemljišč:
2) Kakovost bivalnih razmer:
3) Prostorsko usklajena in med seboj dopolnjujoča se razmestitev dejavnosti v prostoru:
4) Prenova obstoječih prostorskih ureditev, kar je eden prednostnih ciljev prostorskega razvoja:
5) Ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora:
6) Sanacija degradiranega prostora:
7) Varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanje narave:
8) Celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino:

POBUDA JE SKLADNA S STRATEŠKIM DELOM OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA V NASLEDNJIH
POGLAVJIH:

Pobuda oz. poseg ni skladna s strategijo prostorskega razvoja občine.
URBANISTIČNI KRITERIJI:

/

Opredelitev do pobud za spremembo in dopolnitev OPN 04 Občine Miren - Kostanjevica
4. UPOŠTEVANJE POBUDE
Pobuda se ne vključi v nadaljnji postopek.
Utemeljitev:
Gradnja pomožnega kmetijskega objekta do velikosti 40 m2 (kar
pobudniku zadostuje) je v skladu z določili OPN možna na
kmetijskih zemljiščih. Sprememba namenkse rabe ni potrebna.
Pobuda se ne vključi v nadaljnji postopek.

Grafični prikaz predlagane namenske rabe prostora

Opredelitev do pobud za spremembo in dopolnitev OPN 04 Občine Miren - Kostanjevica

ŠTEVILKA POBUDE:

073

Pobuda se vključi v nadaljnji postopek.

1. VSEBINA POBUDE
vlagatelji: Perdec Olga, Kostanjevica na Krasu 109, 5296, KOSTANJEVICA NA
KRASU

naselje: Kostanjevica na Krasu

seznam parcel:
k.o.
KOSTANJEVICA
NA KRASU

leži na karti: 5 B 22 24

parcele
548/3

utemeljitev pobudnika:
Sprememba namenske rabe v stavbno zemljišče za stanovanjsko gradnjo. Vsa infrastruktura je v bližini.

Grafični prikaz lokacije pobude na digitalnem
ortofoto posnetku

Fotografija lokacije pobude

Grafični prikaz lokacije pobude na obstoječem
prostorskem aktu
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2. ANALIZA POBUDE
pobuda se nanaša na:

Območje namenske rabe prostora iz nestavbnega v stavbno zemljišče

vrsta gradnje (skladno z Zakonom o graditvi objektov):

gradnja novega objekta

vrsta objekta oziroma namen gradnje (skladno z Uredbo oklasifikaciji vrst objektov):
stanovanjska stavba - stanovanjska stavba
2.1 OBSTOJEČA VARSTVA IN VAROVANJA NA OBMOČJU PRIPOMBE
Grafični prikaz varstev in varovanj na območju pobude

VARSTVO KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ:
območja najboljših kmetijskih zemljišč:

Najboljša kmetijska
zemljišča (493 m2)

AGROOPERACIJE: /
VODOVARSTVENA OBMOČJA: 3 (2.031 m2)
POPLAVNI DOGODKI: /
POPLAVNA OBMOČJA: /
POPLAVNA NEVARNOST: /
EROZIJSKA OBMOČJA: /
POTRESI: 0,15 (2.031 m2)

VARSTVO NARAVE:
zavarovana območja:

ni podatkov

območja Natura 2000:

SI3000276 (2.031 m2), SI5000023 (2.031
m2)

ekološko pomembna območja:
območja naravnih vrednot:

Kras (2.031 m2)
/

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE:
območja varovanja kulturne dediščine:

/

Grafični prikaz režimov varstva narave in varstva kulturne dediščine na
območju pobude
VARSTVENI PASOVI GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE:
plinovod: /
daljnovod: /
OBMOČJA VELJAVNIH OPPN IN DPN V PRIPRAVI: /

Grafični prikaz varstvenih pasov GJI in območij
PIA na območju pobude

Opredelitev do pobud za spremembo in dopolnitev OPN 04 Občine Miren - Kostanjevica
2.2 MOŽNOST PRIKLJUČITVE NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
dostop na javno cesto:

da

kanalizacija:

ne

vodovod:

da

elektro omrežje:

da

drugo:

/

Grafični prikaz obstoječe in predvidene GJI na območju pobude
3. PRESOJA POBUDE
RAZVRSTITEV POSEGA NA PODLAGI ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU
(ZPNačrt/ Ur.l. RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZC, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012):
- poseg v naselju - širitev naselja
SKLADNOST S CILJI PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA
(3. ČLEN ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU (Ur. l. RS 33/2007, št. 70/08 ZVO-1B, št. 108/9 in št.
80/10 ZUPUDPP)):
1) Trajnostni razvoj v prostoru ter učinkovita in gospodarna raba zemljišč:
Pobuda oz. poseg ni v skladu s trajnostnim razvojem v prostoru ter učinkovito in gospodarno rabo zemljišč.
2) Kakovost bivalnih razmer:
Pobuda oz. poseg ni vezan na kakovost bivalnih razmer.
3) Prostorsko usklajena in med seboj dopolnjujoča se razmestitev dejavnosti v prostoru:
Pobuda oz. poseg ne vpliva bistveno na prostorsko usklajeno in med seboj dopolnjujočo se razmestitev dejavnosti
v prostoru.
4) Prenova obstoječih prostorskih ureditev, kar je eden prednostnih ciljev prostorskega razvoja:
Pobuda oz. poseg ni vezan na prenovo obstoječih prostorskih ureditev, kar je eden prednostnih ciljev prostorskega
razvoja.
5) Ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora:
Pobuda oz. poseg ne vpliva bistveno na ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora.
6) Sanacija degradiranega prostora:
Pobuda oz. poseg ni vezan na sanacijo degradiranega prostora.
7) Varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanje narave:
Pobuda oz. poseg ne vpliva bistveno na varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanja narave.
8) Celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino:
Pobuda oz. poseg ni vezan na celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino.
POBUDA JE SKLADNA S STRATEŠKIM DELOM OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA V NASLEDNJIH
POGLAVJIH:

URBANISTIČNI KRITERIJI:
1. Bližina obstoječe poselitve in obstoječega ureditvenega območja naselja:
Pobuda oz. poseg se neposredno navezuje na obstoječo poselitev.
2. Odnos do obstoječe morfologije poselitve:
Pobuda oz. poseg nadaljuje obstoječ kakovostni ali tradicionalni morfološki vzorec poselitve oz. bo pripomogla k sanaciji
neustreznih prostorskih struktur.
3. Ustrezna namenska raba:
Predlagana namenska raba pobude oz. posega je skladna oz. združljiva z obstoječo namensko rabo in je ne ogroža.
4. Zagotavljanje javnega interesa:
Pobuda oz. poseg ni vezan na predmetni urbanistični kriterij.
5. Notranje rezerve stavbnih zemljišč:

Opredelitev do pobud za spremembo in dopolnitev OPN 04 Občine Miren - Kostanjevica
V naselju, v katerem je pobuda oz. poseg so zadostne količine neizkoriščenih stavbnih zemljišč za predlagano
namembnost.
6. Vizualna izpostavljenost:
Pobuda oz. poseg ni vezan na predmetni urbanistični kriterij.

Opredelitev do pobud za spremembo in dopolnitev OPN 04 Občine Miren - Kostanjevica
4. UPOŠTEVANJE POBUDE
Pobuda se vključi v nadaljnji postopek.
Utemeljitev:
Pobuda je skladna s cilji prostorskega načrtovanja ter s strateškim
delom OPN in se lahko vključi v nadaljnji postopek.

Grafični prikaz predlagane namenske rabe prostora

Opredelitev do pobud za spremembo in dopolnitev OPN 04 Občine Miren - Kostanjevica

ŠTEVILKA POBUDE:

075

Pobuda se ne vključi v nadaljnji postopek.

1. VSEBINA POBUDE
vlagatelji: Marušič Rado, Sela na Krasu 49 a, 5296, KOSTANJEVICA NA KRASU
seznam parcel:
k.o.
SELA NA KRASU

leži na karti: 5 B 22 23
naselje: Sela na Krasu

parcele
1032, 1033

utemeljitev pobudnika:
Sprememba namenske rabe iz kmetijskega v stavbno zemljišče.

Grafični prikaz lokacije pobude na digitalnem
ortofoto posnetku

Fotografija lokacije pobude

Grafični prikaz lokacije pobude na obstoječem
prostorskem aktu

Opredelitev do pobud za spremembo in dopolnitev OPN 04 Občine Miren - Kostanjevica
2. ANALIZA POBUDE
pobuda se nanaša na:

Območje namenske rabe prostora iz nestavbnega v stavbno zemljišče

vrsta gradnje (skladno z Zakonom o graditvi objektov):

gradnja novega objekta

vrsta objekta oziroma namen gradnje (skladno z Uredbo oklasifikaciji vrst objektov):
stanovanjska stavba - stanovanjska stavba
2.1 OBSTOJEČA VARSTVA IN VAROVANJA NA OBMOČJU PRIPOMBE
Grafični prikaz varstev in varovanj na območju pobude

VARSTVO KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ:
območja najboljših kmetijskih zemljišč:

Najboljša kmetijska
zemljišča (2.013 m2)

AGROOPERACIJE: /
VODOVARSTVENA OBMOČJA: 3 (2.136 m2)
POPLAVNI DOGODKI: /
POPLAVNA OBMOČJA: /
POPLAVNA NEVARNOST: /
EROZIJSKA OBMOČJA: /
POTRESI: 0,15 (2.136 m2)

VARSTVO NARAVE:
zavarovana območja:

ni podatkov

območja Natura 2000:

SI3000276 (2.136 m2), SI5000023 (2.136
m2)

ekološko pomembna območja:
območja naravnih vrednot:

Kras (2.136 m2)
/

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE:
območja varovanja kulturne dediščine:

/

Grafični prikaz režimov varstva narave in varstva kulturne dediščine na
območju pobude
VARSTVENI PASOVI GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE:
plinovod: /
daljnovod: /
OBMOČJA VELJAVNIH OPPN IN DPN V PRIPRAVI: /

Grafični prikaz varstvenih pasov GJI in območij
PIA na območju pobude

Opredelitev do pobud za spremembo in dopolnitev OPN 04 Občine Miren - Kostanjevica
2.2 MOŽNOST PRIKLJUČITVE NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
dostop na javno cesto:

ne

kanalizacija:

ne

vodovod:

da

elektro omrežje:

da

drugo:

/

Grafični prikaz obstoječe in predvidene GJI na območju pobude
3. PRESOJA POBUDE
RAZVRSTITEV POSEGA NA PODLAGI ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU
(ZPNačrt/ Ur.l. RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZC, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012):
- poseg izven območja naselja - razpršena gradnja - nova razpršena gradnja
SKLADNOST S CILJI PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA
(3. ČLEN ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU (Ur. l. RS 33/2007, št. 70/08 ZVO-1B, št. 108/9 in št.
80/10 ZUPUDPP)):
1) Trajnostni razvoj v prostoru ter učinkovita in gospodarna raba zemljišč:
Pobuda oz. poseg ni v skladu s trajnostnim razvojem v prostoru ter učinkovito in gospodarno rabo zemljišč.
2) Kakovost bivalnih razmer:
Pobuda oz. poseg ni vezan na kakovost bivalnih razmer.
3) Prostorsko usklajena in med seboj dopolnjujoča se razmestitev dejavnosti v prostoru:
Pobuda oz. poseg negativno vpliva na prostorsko usklajeno in med seboj dopolnjujočo se razmestitev dejavnosti v
prostoru.
4) Prenova obstoječih prostorskih ureditev, kar je eden prednostnih ciljev prostorskega razvoja:
Pobuda oz. poseg ni vezan na prenovo obstoječih prostorskih ureditev, kar je eden prednostnih ciljev prostorskega
razvoja.
5) Ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora:
Pobuda oz. poseg negativno vpliva na ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora.
6) Sanacija degradiranega prostora:
Pobuda oz. poseg ni vezan na sanacijo degradiranega prostora.
7) Varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanje narave:
Pobuda oz. poseg ne vpliva bistveno na varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanja narave.
8) Celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino:
Pobuda oz. poseg negativno vpliva na celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino.
POBUDA JE SKLADNA S STRATEŠKIM DELOM OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA V NASLEDNJIH
POGLAVJIH:
Pobuda oz. poseg ni skladna s strategijo prostorskega razvoja občine.
URBANISTIČNI KRITERIJI:
1. Bližina obstoječe poselitve in obstoječega ureditvenega območja naselja:
Pobuda oz. poseg se ne navezuje na obstoječo poselitev.
2. Odnos do obstoječe morfologije poselitve:
Pobuda oz. poseg ne nadaljuje obstoječega kakovostnega ali tradicionalnega morfološkega vzorca poselitve oz. ne bo
pripomogla k sanaciji neustreznih prostorskih struktur.
3. Ustrezna namenska raba:
Predlagana namenska raba pobude oz. posega ni skladna oz. komplementarna z obstoječo namensko rabo ali jo celo
ogroža.
4. Zagotavljanje javnega interesa:
Pobuda oz. poseg ni vezan na predmetni urbanistični kriterij.
5. Notranje rezerve stavbnih zemljišč:
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5. Notranje rezerve stavbnih zemljišč:
Pobuda oz. poseg ni vezan na predmetni urbanistični kriterij.
6. Vizualna izpostavljenost:
Pobuda oz. poseg ni vezan na predmetni urbanistični kriterij.

Opredelitev do pobud za spremembo in dopolnitev OPN 04 Občine Miren - Kostanjevica
4. UPOŠTEVANJE POBUDE
Pobuda se ne vključi v nadaljnji postopek.
Utemeljitev:
Upoštevanje pobude bi pomenilo ustvarjanje nove razpršene
gradnje, kar pa je v nasprotju s prostorsko zakonodajo (44. člen
Zakona o prostorskem načrtovanju, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08
– ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12,
57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO).
Pobuda se zato ne vključi v nadaljnji postopek.

Grafični prikaz predlagane namenske rabe prostora

