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

ŠTEVILKA POBUDE: 075

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

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

1. VSEBINA POBUDE

Grafični prikaz lokacije pobude na digitalnem 
ortofoto posnetku

Grafični prikaz lokacije pobude na obstoječem 
prostorskem aktu

Pobuda se ne vključi v nadaljnji postopek.

Marušič Rado, Sela na Krasu 49 a, 5296, KOSTANJEVICA NA KRASU

k.o. parcele

seznam parcel:

SELA NA KRASU 1032, 1033

Fotografija lokacije pobude



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

vrsta gradnje (skladno z Zakonom o graditvi objektov):

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

VARSTVENI PASOVI GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE:
plinovod: /

daljnovod: /

EROZIJSKA OBMOČJA: /

VODOVARSTVENA OBMOČJA: 3 (2.136 m2)

POPLAVNA OBMOČJA: /

POPLAVNI DOGODKI: /

VARSTVO NARAVE:

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE:

območja varovanja kulturne dediščine: /

zavarovana območja: ni podatkov

območja Natura 2000: SI3000276 (2.136 m2), SI5000023 (2.136 
m2)

ekološko pomembna območja: Kras (2.136 m2)

območja naravnih vrednot: /

2.1 OBSTOJEČA VARSTVA IN VAROVANJA NA OBMOČJU PRIPOMBE

2. ANALIZA POBUDE

VARSTVO KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ:

POTRESI: 0,15 (2.136 m2)

območja najboljših kmetijskih zemljišč: Najboljša kmetijska 
zemljišča (2.013 m2)

pobuda se nanaša na:

OBMOČJA VELJAVNIH OPPN IN DPN V PRIPRAVI: /

Grafični prikaz varstev in varovanj na območju pobude

Grafični prikaz režimov varstva narave in varstva kulturne dediščine na 
območju pobude

Grafični prikaz varstvenih pasov GJI in območij 
PIA na območju pobude

POPLAVNA NEVARNOST: /

AGROOPERACIJE: /

gradnja novega objekta

stanovanjska stavba - stanovanjska stavba

Območje namenske rabe prostora iz nestavbnega v stavbno zemljišče



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

dostop na javno cesto: ne

2.2 MOŽNOST PRIKLJUČITVE NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO

kanalizacija: ne

vodovod: da

elektro omrežje: da

drugo: /

3. PRESOJA POBUDE

Grafični prikaz obstoječe in predvidene GJI na območju pobude

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

URBANISTIČNI KRITERIJI:

Pobuda oz. poseg ni skladna s strategijo prostorskega razvoja občine.

RAZVRSTITEV POSEGA NA PODLAGI ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU

-   poseg izven območja naselja - razpršena gradnja - nova razpršena gradnja

SKLADNOST S CILJI PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA

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:
Pobuda oz. poseg ni vezan na sanacijo degradiranega prostora.

Pobuda oz. poseg ne vpliva bistveno na varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanja narave.

Pobuda oz. poseg  negativno vpliva na celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino.

Pobuda oz. poseg ni v skladu s trajnostnim razvojem v prostoru ter učinkovito in gospodarno rabo zemljišč.

Pobuda oz. poseg ni vezan na kakovost bivalnih razmer.

Pobuda oz. poseg negativno vpliva na prostorsko usklajeno in med seboj dopolnjujočo se razmestitev dejavnosti v 
prostoru.

Pobuda oz. poseg ni vezan na prenovo obstoječih prostorskih ureditev, kar je eden prednostnih ciljev prostorskega 
razvoja.

Pobuda oz. poseg negativno vpliva na ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora.

7) Varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanje narave:

8) Celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino:

1) Trajnostni razvoj v prostoru ter učinkovita in gospodarna raba zemljišč:

(ZPNačrt/ Ur.l. RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-
C, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012):

(3. ČLEN ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU (Ur. l. RS 33/2007, št. 70/08 ZVO-1B, št. 108/9 in št. 
80/10 ZUPUDPP)):

Pobuda oz. poseg se ne navezuje na obstoječo poselitev.
1. Bližina obstoječe poselitve in obstoječega ureditvenega območja naselja:

Pobuda oz. poseg ne nadaljuje obstoječega kakovostnega ali tradicionalnega morfološkega vzorca poselitve oz. ne bo 
pripomogla k sanaciji neustreznih prostorskih struktur.

2. Odnos do obstoječe morfologije poselitve:

Predlagana namenska raba pobude oz. posega ni skladna oz. komplementarna z obstoječo namensko rabo ali jo celo 
ogroža.

3. Ustrezna namenska raba:

Pobuda oz. poseg ni vezan na predmetni urbanistični kriterij.
4. Zagotavljanje javnega interesa:

5. Notranje rezerve stavbnih zemljišč:



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:

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



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: 076

naselje: Vojščica
leži na karti: 5 B 22 25vlagatelji:

utemeljitev pobudnika:
Sprememba dela parcele v stavbno zemljišče za stanovanjsko gradnjo.

1. VSEBINA POBUDE

Grafični prikaz lokacije pobude na digitalnem 
ortofoto posnetku

Grafični prikaz lokacije pobude na obstoječem 
prostorskem aktu

Pobuda se ne vključi v nadaljnji postopek.

Spačal Silvan, Vojščica 57, 5296, KOSTANJEVICA NA KRASU

k.o. parcele

seznam parcel:

VOJŠČICA 1750/338

Fotografija lokacije pobude



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

vrsta gradnje (skladno z Zakonom o graditvi objektov):

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

VARSTVENI PASOVI GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE:
plinovod: /

daljnovod: /

EROZIJSKA OBMOČJA: /

VODOVARSTVENA OBMOČJA: 3 (2.119 m2)

POPLAVNA OBMOČJA: /

POPLAVNI DOGODKI: /

VARSTVO NARAVE:

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE:

območja varovanja kulturne dediščine: /

zavarovana območja: ni podatkov

območja Natura 2000: SI3000276 (2.119 m2), SI5000023 (2.119 
m2)

ekološko pomembna območja: Kras (2.119 m2)

območja naravnih vrednot: /

2.1 OBSTOJEČA VARSTVA IN VAROVANJA NA OBMOČJU PRIPOMBE

2. ANALIZA POBUDE

VARSTVO KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ:

POTRESI: 0,15 (2.119 m2)

območja najboljših kmetijskih zemljišč: /

pobuda se nanaša na:

OBMOČJA VELJAVNIH OPPN IN DPN V PRIPRAVI: /

Grafični prikaz varstev in varovanj na območju pobude

Grafični prikaz režimov varstva narave in varstva kulturne dediščine na 
območju pobude

Grafični prikaz varstvenih pasov GJI in območij 
PIA na območju pobude

POPLAVNA NEVARNOST: /

AGROOPERACIJE: /

gradnja novega objekta

stanovanjska stavba - stanovanjska stavba

Območje namenske rabe prostora iz nestavbnega v stavbno zemljišče



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

dostop na javno cesto: da

2.2 MOŽNOST PRIKLJUČITVE NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO

kanalizacija: ne

vodovod: ne

elektro omrežje: ne

drugo: /

3. PRESOJA POBUDE

Grafični prikaz obstoječe in predvidene GJI na območju pobude

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

URBANISTIČNI KRITERIJI:

Pobuda oz. poseg ni skladna s strategijo prostorskega razvoja občine.

RAZVRSTITEV POSEGA NA PODLAGI ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU

-   poseg izven območja naselja - razpršena gradnja - nova razpršena gradnja

SKLADNOST S CILJI PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA

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:
Pobuda oz. poseg ni vezan na sanacijo degradiranega prostora.

Pobuda oz. poseg ne vpliva bistveno na varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanja narave.

Pobuda oz. poseg  negativno vpliva na celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino.

Pobuda oz. poseg ni v skladu s trajnostnim razvojem v prostoru ter učinkovito in gospodarno rabo zemljišč.

Pobuda oz. poseg ni vezan na kakovost bivalnih razmer.

Pobuda oz. poseg negativno vpliva na prostorsko usklajeno in med seboj dopolnjujočo se razmestitev dejavnosti v 
prostoru.

Pobuda oz. poseg ni vezan na prenovo obstoječih prostorskih ureditev, kar je eden prednostnih ciljev prostorskega 
razvoja.

Pobuda oz. poseg negativno vpliva na ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora.

7) Varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanje narave:

8) Celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino:

1) Trajnostni razvoj v prostoru ter učinkovita in gospodarna raba zemljišč:

(ZPNačrt/ Ur.l. RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-
C, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012):

(3. ČLEN ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU (Ur. l. RS 33/2007, št. 70/08 ZVO-1B, št. 108/9 in št. 
80/10 ZUPUDPP)):

Pobuda oz. poseg se ne navezuje na obstoječo poselitev.
1. Bližina obstoječe poselitve in obstoječega ureditvenega območja naselja:

Pobuda oz. poseg ne nadaljuje obstoječega kakovostnega ali tradicionalnega morfološkega vzorca poselitve oz. ne bo 
pripomogla k sanaciji neustreznih prostorskih struktur.

2. Odnos do obstoječe morfologije poselitve:

Predlagana namenska raba pobude oz. posega ni skladna oz. komplementarna z obstoječo namensko rabo ali jo celo 
ogroža.

3. Ustrezna namenska raba:

Pobuda oz. poseg ni vezan na predmetni urbanistični kriterij.
4. Zagotavljanje javnega interesa:

5. Notranje rezerve stavbnih zemljišč:



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:

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



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: 077

naselje: Temnica
leži na karti: 5 B 22 25vlagatelji:

utemeljitev pobudnika:
Sprememba namenske rabe iz kmetijskega zemljišča v stavbno na parceli 264/37. Zemljišče je slabše kvalitete. Na 
sosednji parceli 264/36, ki je tudi v lasti pobudnika je kvalitetno kmetijsko zemljišče, pobudnik predlaga menjavo.

1. VSEBINA POBUDE

Grafični prikaz lokacije pobude na digitalnem 
ortofoto posnetku

Grafični prikaz lokacije pobude na obstoječem 
prostorskem aktu

Pobuda se ne vključi v nadaljnji postopek.

Trampuž Marino, Cesta na Lenivec 28i, 6210, SEŽANA

k.o. parcele

seznam parcel:

TEMNICA 264/37

Fotografija lokacije pobude



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

vrsta gradnje (skladno z Zakonom o graditvi objektov):

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

VARSTVENI PASOVI GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE:
plinovod: /

daljnovod: /

EROZIJSKA OBMOČJA: /

VODOVARSTVENA OBMOČJA: 3 (2.199 m2)

POPLAVNA OBMOČJA: /

POPLAVNI DOGODKI: /

VARSTVO NARAVE:

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE:

območja varovanja kulturne dediščine: /

zavarovana območja: ni podatkov

območja Natura 2000: SI3000276 (2.199 m2), SI5000023 (2.199 
m2)

ekološko pomembna območja: Kras (2.199 m2)

območja naravnih vrednot: /

2.1 OBSTOJEČA VARSTVA IN VAROVANJA NA OBMOČJU PRIPOMBE

2. ANALIZA POBUDE

VARSTVO KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ:

POTRESI: 0,15 (2.199 m2)

območja najboljših kmetijskih zemljišč: Najboljša kmetijska 
zemljišča (2.199 m2)

pobuda se nanaša na:

OBMOČJA VELJAVNIH OPPN IN DPN V PRIPRAVI: /

Grafični prikaz varstev in varovanj na območju pobude

Grafični prikaz režimov varstva narave in varstva kulturne dediščine na 
območju pobude

Grafični prikaz varstvenih pasov GJI in območij 
PIA na območju pobude

POPLAVNA NEVARNOST: /

AGROOPERACIJE: /

gradnja novega objekta

stanovanjska stavba - stanovanjska stavba

Območje namenske rabe prostora iz nestavbnega v stavbno zemljišče



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

dostop na javno cesto: da

2.2 MOŽNOST PRIKLJUČITVE NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO

kanalizacija: ne

vodovod: da

elektro omrežje: da

drugo: /

3. PRESOJA POBUDE

Grafični prikaz obstoječe in predvidene GJI na območju pobude

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

URBANISTIČNI KRITERIJI:

Pobuda oz. poseg ni skladna s strategijo prostorskega razvoja občine.

RAZVRSTITEV POSEGA NA PODLAGI ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU

-   poseg v naselju - širitev naselja

SKLADNOST S CILJI PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA

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:
Pobuda oz. poseg ni vezan na sanacijo degradiranega prostora.

Pobuda oz. poseg ni vezan na varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanja narave.

Pobuda oz. poseg  negativno vpliva na celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino.

Pobuda oz. poseg ni v skladu s trajnostnim razvojem v prostoru ter učinkovito in gospodarno rabo zemljišč.

Pobuda oz. poseg ni vezan na kakovost bivalnih razmer.

Pobuda oz. poseg ni vezan na prostorsko usklajeno in med seboj dopolnjujočo se razmestitev dejavnosti v prostoru.

Pobuda oz. poseg ni vezan na prenovo obstoječih prostorskih ureditev, kar je eden prednostnih ciljev prostorskega 
razvoja.

Pobuda oz. poseg negativno vpliva na ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora.

7) Varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanje narave:

8) Celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino:

1) Trajnostni razvoj v prostoru ter učinkovita in gospodarna raba zemljišč:

(ZPNačrt/ Ur.l. RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-
C, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012):

(3. ČLEN ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU (Ur. l. RS 33/2007, št. 70/08 ZVO-1B, št. 108/9 in št. 
80/10 ZUPUDPP)):

Pobuda oz. poseg se ne navezuje na obstoječo poselitev.
1. Bližina obstoječe poselitve in obstoječega ureditvenega območja naselja:

Pobuda oz. poseg ne nadaljuje obstoječega kakovostnega ali tradicionalnega morfološkega vzorca poselitve oz. ne bo 
pripomogla k sanaciji neustreznih prostorskih struktur.

2. Odnos do obstoječe morfologije poselitve:

Predlagana namenska raba pobude oz. posega je skladna oz. združljiva z obstoječo namensko rabo in je ne ogroža.
3. Ustrezna namenska raba:

Pobuda oz. poseg ni vezan na predmetni urbanistični kriterij.
4. Zagotavljanje javnega interesa:

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.

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

6. Vizualna izpostavljenost:



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 stavbnih zemljišč za potrebe 
stanovanjske stavbe. Upoštevanje pobude bi bilo v nasprotju z 
načeli prostorskega načrtovanja, predvsem z vidika racionalne rabe 
zemljišč in ohranjanja prepoznavnosti značilnosti prostora.

Grafični prikaz predlagane namenske rabe prostora



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

ŠTEVILKA POBUDE: 079

naselje: Nova vas, Sela na Krasu
leži na karti: 5 B 22 22vlagatelji:

utemeljitev pobudnika:
Sprememba iz gozdnega v kmetijsko zemljišče.

1. VSEBINA POBUDE

Grafični prikaz lokacije pobude na digitalnem 
ortofoto posnetku

Grafični prikaz lokacije pobude na obstoječem 
prostorskem aktu

Pobuda se vključi v nadaljnji postopek.

Lemut Robert, Šmihel 54, 5261, ŠEMPAS

k.o. parcele

seznam parcel:

NOVA VAS 1/200
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vrsta gradnje (skladno z Zakonom o graditvi objektov):

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

VARSTVENI PASOVI GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE:
plinovod: /

daljnovod: /

EROZIJSKA OBMOČJA: /

VODOVARSTVENA OBMOČJA: 3 (551.092 m2)

POPLAVNA OBMOČJA: /

POPLAVNI DOGODKI: /

VARSTVO NARAVE:

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE:

območja varovanja kulturne dediščine: dediščina (50 m2), 
vplivno območje 
(2.324 m2)

zavarovana območja: ni podatkov

območja Natura 2000: SI3000276 (551.979 m2), SI5000023 
(551.979 m2)

ekološko pomembna območja: Kras (551.978 m2)

območja naravnih vrednot: /

2.1 OBSTOJEČA VARSTVA IN VAROVANJA NA OBMOČJU PRIPOMBE

2. ANALIZA POBUDE

VARSTVO KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ:

POTRESI: 0,15 (551.875 m2)

območja najboljših kmetijskih zemljišč: /

pobuda se nanaša na:

OBMOČJA VELJAVNIH OPPN IN DPN V PRIPRAVI: /

Grafični prikaz varstev in varovanj na območju pobude

Grafični prikaz režimov varstva narave in varstva kulturne dediščine na 
območju pobude

Grafični prikaz varstvenih pasov GJI in območij 
PIA na območju pobude

POPLAVNA NEVARNOST: /

AGROOPERACIJE: /

Območje namenske rabe prostora iz ene vrste nestavbne rabe zemljišča v drugo

/

/
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dostop na javno cesto:

2.2 MOŽNOST PRIKLJUČITVE NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO

kanalizacija:

vodovod:

elektro omrežje:

drugo: /

3. PRESOJA POBUDE

Grafični prikaz obstoječe in predvidene GJI na območju pobude

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

URBANISTIČNI KRITERIJI:

RAZVRSTITEV POSEGA NA PODLAGI ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU

-   

SKLADNOST S CILJI PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA

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:
Pobuda oz. poseg ni vezan na sanacijo degradiranega prostora.

Pobuda oz. poseg pozitivno vpliva na varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanje narave.

Pobuda oz. poseg ni vezan na celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino.

Pobuda oz. poseg je v skladu s trajnostnim razvojem v prostoru ter učinkovito in gospodarno rabo zemljišč.

Pobuda oz. poseg ni vezan na kakovost bivalnih razmer.

Pobuda oz. poseg pozitivno vpliva na prostorsko usklajeno in med seboj dopolnjujočo se razmestitev dejavnosti v 
prostoru.

Pobuda oz. poseg ni vezan na prenovo obstoječih prostorskih ureditev, kar je eden prednostnih ciljev prostorskega 
razvoja.

Pobuda oz. poseg pozitivno vpliva na ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora.

7) Varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanje narave:

8) Celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino:

1) Trajnostni razvoj v prostoru ter učinkovita in gospodarna raba zemljišč:

(ZPNačrt/ Ur.l. RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-
C, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012):

(3. ČLEN ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU (Ur. l. RS 33/2007, št. 70/08 ZVO-1B, št. 108/9 in št. 
80/10 ZUPUDPP)):

- II.2.3 USMERITVE ZA RAZVOJ V KRAJINI
- II.2.4 USMERITVE ZA DOLOČITEV NAMENSKE RABE ZEMLJIŠČ

Pobuda oz. poseg ni vezan na predmetni urbanistični kriterij.
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:

Pobuda oz. poseg ni vezan na predmetni urbanistični kriterij.
4. Zagotavljanje javnega interesa:

5. Notranje rezerve stavbnih zemljišč:
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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:
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4. UPOŠTEVANJE POBUDE

Pobuda se vključi v nadaljnji postopek.

Utemeljitev:
Pobuda je skladna s temeljnimi načeli prostorskega načrtovanja ter 
s strateškim delom OPN. Pobuda se vključi v nadaljnji postopek, 
vendar jo je treba uskladiti s pristojnimi nosilci urejanja prostora.

Grafični prikaz predlagane namenske rabe prostora



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

ŠTEVILKA POBUDE: 081

naselje: Miren
leži na karti: 5 B 22 3vlagatelji:

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

1. VSEBINA POBUDE

Grafični prikaz lokacije pobude na digitalnem 
ortofoto posnetku

Grafični prikaz lokacije pobude na obstoječem 
prostorskem aktu

Pobuda se vključi v nadaljnji postopek.

Mavricij Humar, Miren 95, 5291, MIREN

k.o. parcele

seznam parcel:

MIREN 8/4

Fotografija lokacije pobude



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

vrsta gradnje (skladno z Zakonom o graditvi objektov):

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

VARSTVENI PASOVI GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE:
plinovod: /

daljnovod: /

EROZIJSKA OBMOČJA: /

VODOVARSTVENA OBMOČJA: /

POPLAVNA OBMOČJA: /

POPLAVNI DOGODKI: /

VARSTVO NARAVE:

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE:

območja varovanja kulturne dediščine: /

zavarovana območja: ni podatkov

območja Natura 2000: /

ekološko pomembna območja: /

območja naravnih vrednot: /

2.1 OBSTOJEČA VARSTVA IN VAROVANJA NA OBMOČJU PRIPOMBE

2. ANALIZA POBUDE

VARSTVO KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ:

POTRESI: 0,175 (924 m2)

območja najboljših kmetijskih zemljišč: /

pobuda se nanaša na:

OBMOČJA VELJAVNIH OPPN IN DPN V PRIPRAVI: /

Grafični prikaz varstev in varovanj na območju pobude

Grafični prikaz režimov varstva narave in varstva kulturne dediščine na 
območju pobude

Grafični prikaz varstvenih pasov GJI in območij 
PIA na območju pobude

POPLAVNA NEVARNOST: /

AGROOPERACIJE: /

gradnja novega objekta

stanovanjska stavba - stanovanjska stavba

Območje namenske rabe prostora iz nestavbnega v stavbno zemljišče
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dostop na javno cesto: da

2.2 MOŽNOST PRIKLJUČITVE NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO

kanalizacija: ne

vodovod: da

elektro omrežje: da

drugo: /

3. PRESOJA POBUDE

Grafični prikaz obstoječe in predvidene GJI na območju pobude

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

URBANISTIČNI KRITERIJI:

RAZVRSTITEV POSEGA NA PODLAGI ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU

-   poseg v naselju - širitev naselja

SKLADNOST S CILJI PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA

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:
Pobuda oz. poseg ni vezan na sanacijo degradiranega prostora.

Pobuda oz. poseg ne vpliva bistveno na varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanja narave.

Pobuda oz. poseg ni vezan na celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino.

Pobuda oz. poseg je delno v skladu s trajnostnim razvojem v prostoru ter učinkovito in gospodarno rabo zemljišč.

Pobuda oz. poseg ni vezan na kakovost bivalnih razmer.

Pobuda oz. poseg ne vpliva bistveno na prostorsko usklajeno in med seboj dopolnjujočo se razmestitev dejavnosti 
v prostoru.

Pobuda oz. poseg ni vezan na prenovo obstoječih prostorskih ureditev, kar je eden prednostnih ciljev prostorskega 
razvoja.

Pobuda oz. poseg ne vpliva bistveno na ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora.

7) Varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanje narave:

8) Celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino:

1) Trajnostni razvoj v prostoru ter učinkovita in gospodarna raba zemljišč:

(ZPNačrt/ Ur.l. RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-
C, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012):

(3. ČLEN ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU (Ur. l. RS 33/2007, št. 70/08 ZVO-1B, št. 108/9 in št. 
80/10 ZUPUDPP)):

Pobuda oz. poseg se neposredno navezuje na obstoječo poselitev.
1. Bližina obstoječe poselitve in obstoječega ureditvenega območja naselja:

Pobuda oz. poseg posredno nadaljuje obstoječ kakovostni ali tradicionalni morfološki vzorec poselitve oz. bo posredno 
pripomogla k sanaciji neustreznih prostorskih struktur.

2. Odnos do obstoječe morfologije poselitve:

Predlagana namenska raba pobude oz. posega je pogojno skladna oz. združljiva z obstoječo namensko rabo.
3. Ustrezna namenska raba:

Pobuda oz. poseg ni vezan na predmetni urbanistični kriterij.
4. Zagotavljanje javnega interesa:

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.

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.

6. Vizualna izpostavljenost:
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4. UPOŠTEVANJE POBUDE

Pobuda se vključi v nadaljnji postopek.

Utemeljitev:
Pobuda je skladna s temeljnimi načeli prostorskega načrtovanja, 
zato 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: 082

naselje: Miren
leži na karti: 5 B 22 3vlagatelji:

utemeljitev pobudnika:
Pobuda za izvzem iz območja stavbnih zemljišč.

1. VSEBINA POBUDE

Grafični prikaz lokacije pobude na digitalnem 
ortofoto posnetku

Grafični prikaz lokacije pobude na obstoječem 
prostorskem aktu

Pobuda se vključi v nadaljnji postopek.

Kosič Danijel in Nevenka, Miren 44, 5291, MIREN

k.o. parcele

seznam parcel:

MIREN 256/2, 256/3

Fotografija lokacije pobude
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vrsta gradnje (skladno z Zakonom o graditvi objektov):

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

VARSTVENI PASOVI GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE:
plinovod: /

daljnovod: /

EROZIJSKA OBMOČJA: /

VODOVARSTVENA OBMOČJA: /

POPLAVNA OBMOČJA: /

POPLAVNI DOGODKI: /

VARSTVO NARAVE:

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE:

območja varovanja kulturne dediščine: arheološko najdišče 
(60 m2)

zavarovana območja: ni podatkov

območja Natura 2000: /

ekološko pomembna območja: /

območja naravnih vrednot: /

2.1 OBSTOJEČA VARSTVA IN VAROVANJA NA OBMOČJU PRIPOMBE

2. ANALIZA POBUDE

VARSTVO KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ:

POTRESI: 0,175 (3.972 m2)

območja najboljših kmetijskih zemljišč: /

pobuda se nanaša na:

OBMOČJA VELJAVNIH OPPN IN DPN V PRIPRAVI: /

Grafični prikaz varstev in varovanj na območju pobude

Grafični prikaz režimov varstva narave in varstva kulturne dediščine na 
območju pobude

Grafični prikaz varstvenih pasov GJI in območij 
PIA na območju pobude

POPLAVNA NEVARNOST: /

AGROOPERACIJE: /

Območje namenske rabe prostora iz stavbnega zemljišča v nestavbno zemljišče

/

/
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dostop na javno cesto: da

2.2 MOŽNOST PRIKLJUČITVE NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO

kanalizacija: ne

vodovod: da

elektro omrežje: da

drugo: /

3. PRESOJA POBUDE

Grafični prikaz obstoječe in predvidene GJI na območju pobude

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

URBANISTIČNI KRITERIJI:

RAZVRSTITEV POSEGA NA PODLAGI ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU

-   poseg v naselju - drugo

SKLADNOST S CILJI PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA

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:
Pobuda oz. poseg ni vezan na sanacijo degradiranega prostora.

Pobuda oz. poseg pozitivno vpliva na varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanje narave.

Pobuda oz. poseg ni vezan na celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino.

Pobuda oz. poseg je v skladu s trajnostnim razvojem v prostoru ter učinkovito in gospodarno rabo zemljišč.

Pobuda oz. poseg ni vezan na kakovost bivalnih razmer.

Pobuda oz. poseg pozitivno vpliva na prostorsko usklajeno in med seboj dopolnjujočo se razmestitev dejavnosti v 
prostoru.

Pobuda oz. poseg ni vezan na prenovo obstoječih prostorskih ureditev, kar je eden prednostnih ciljev prostorskega 
razvoja.

Pobuda oz. poseg pozitivno vpliva na ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora.

7) Varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanje narave:

8) Celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino:

1) Trajnostni razvoj v prostoru ter učinkovita in gospodarna raba zemljišč:

(ZPNačrt/ Ur.l. RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-
C, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012):

(3. ČLEN ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU (Ur. l. RS 33/2007, št. 70/08 ZVO-1B, št. 108/9 in št. 
80/10 ZUPUDPP)):

- II.2.1 ZASNOVA IN USMERITVE ZA PROSTORSKI RAZVOJ POSELITVE

Pobuda oz. poseg se neposredno navezuje na obstoječo poselitev.
1. Bližina obstoječe poselitve in obstoječega ureditvenega območja naselja:

Pobuda oz. poseg ne nadaljuje obstoječega kakovostnega ali tradicionalnega morfološkega vzorca poselitve oz. ne bo 
pripomogla k sanaciji neustreznih prostorskih struktur.

2. Odnos do obstoječe morfologije poselitve:

Predlagana namenska raba pobude oz. posega ni skladna oz. komplementarna z obstoječo namensko rabo ali jo celo 
ogroža.

3. Ustrezna namenska raba:

Pobuda oz. poseg ogroža ureditve v javno korist.
4. Zagotavljanje javnega interesa:

5. Notranje rezerve stavbnih zemljišč:
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V naselju, v katerem je pobuda oz. poseg ni oz. ni zadostnih količin neizkoriščenih stavbnih zemljišč za predlagano 
namembnost.

5. Notranje rezerve stavbnih zemljišč:

Pobuda oz. poseg ni vezan na predmetni urbanistični kriterij.
6. Vizualna izpostavljenost:
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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 dovolj obstoječih in načrtovanih prostih 
stavbnih zemljišč. Pobuda se lahko vključi v nadaljnji postopek. Iz 
območij stavbnih zemljišč se izvzamejo vsa nezazidana stavbna 
zemljišča v enoti urejanja prostora MI 15.

Grafični prikaz predlagane namenske rabe prostora



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

ŠTEVILKA POBUDE: 083

naselje: Miren
leži na karti: 5 B 22 3vlagatelji:

utemeljitev pobudnika:
Pobuda za izvzem iz območja stavbnih zemljišč.

1. VSEBINA POBUDE

Grafični prikaz lokacije pobude na digitalnem 
ortofoto posnetku

Grafični prikaz lokacije pobude na obstoječem 
prostorskem aktu

Pobuda se vključi v nadaljnji postopek.

Krpan Branko, Miren 60, 5291, MIREN

k.o. parcele

seznam parcel:

MIREN 262/1

Fotografija lokacije pobude
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vrsta gradnje (skladno z Zakonom o graditvi objektov):

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

VARSTVENI PASOVI GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE:
plinovod: /

daljnovod: /

EROZIJSKA OBMOČJA: /

VODOVARSTVENA OBMOČJA: /

POPLAVNA OBMOČJA: /

POPLAVNI DOGODKI: /

VARSTVO NARAVE:

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE:

območja varovanja kulturne dediščine: arheološko najdišče 
(1.669 m2)

zavarovana območja: ni podatkov

območja Natura 2000: /

ekološko pomembna območja: /

območja naravnih vrednot: /

2.1 OBSTOJEČA VARSTVA IN VAROVANJA NA OBMOČJU PRIPOMBE

2. ANALIZA POBUDE

VARSTVO KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ:

POTRESI: 0,175 (3.592 m2)

območja najboljših kmetijskih zemljišč: /

pobuda se nanaša na:

OBMOČJA VELJAVNIH OPPN IN DPN V PRIPRAVI: /

Grafični prikaz varstev in varovanj na območju pobude

Grafični prikaz režimov varstva narave in varstva kulturne dediščine na 
območju pobude

Grafični prikaz varstvenih pasov GJI in območij 
PIA na območju pobude

POPLAVNA NEVARNOST: /

AGROOPERACIJE: /

Območje namenske rabe prostora iz stavbnega zemljišča v nestavbno zemljišče

/

/



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

dostop na javno cesto: da

2.2 MOŽNOST PRIKLJUČITVE NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO

kanalizacija: ne

vodovod: da

elektro omrežje: da

drugo: /

3. PRESOJA POBUDE

Grafični prikaz obstoječe in predvidene GJI na območju pobude

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

URBANISTIČNI KRITERIJI:

RAZVRSTITEV POSEGA NA PODLAGI ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU

-   

SKLADNOST S CILJI PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA

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:
Pobuda oz. poseg ni vezan na sanacijo degradiranega prostora.

Pobuda oz. poseg pozitivno vpliva na varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanje narave.

Pobuda oz. poseg ni vezan na celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino.

Pobuda oz. poseg je v skladu s trajnostnim razvojem v prostoru ter učinkovito in gospodarno rabo zemljišč.

Pobuda oz. poseg ni vezan na kakovost bivalnih razmer.

Pobuda oz. poseg pozitivno vpliva na prostorsko usklajeno in med seboj dopolnjujočo se razmestitev dejavnosti v 
prostoru.

Pobuda oz. poseg ni vezan na prenovo obstoječih prostorskih ureditev, kar je eden prednostnih ciljev prostorskega 
razvoja.

Pobuda oz. poseg pozitivno vpliva na ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora.

7) Varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanje narave:

8) Celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino:

1) Trajnostni razvoj v prostoru ter učinkovita in gospodarna raba zemljišč:

(ZPNačrt/ Ur.l. RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-
C, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012):

(3. ČLEN ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU (Ur. l. RS 33/2007, št. 70/08 ZVO-1B, št. 108/9 in št. 
80/10 ZUPUDPP)):

- II.2.1 ZASNOVA IN USMERITVE ZA PROSTORSKI RAZVOJ POSELITVE

Pobuda oz. poseg se neposredno navezuje na obstoječo poselitev.
1. Bližina obstoječe poselitve in obstoječega ureditvenega območja naselja:

Pobuda oz. poseg ne nadaljuje obstoječega kakovostnega ali tradicionalnega morfološkega vzorca poselitve oz. ne bo 
pripomogla k sanaciji neustreznih prostorskih struktur.

2. Odnos do obstoječe morfologije poselitve:

Predlagana namenska raba pobude oz. posega ni skladna oz. komplementarna z obstoječo namensko rabo ali jo celo 
ogroža.

3. Ustrezna namenska raba:

Pobuda oz. poseg ogroža ureditve v javno korist.
4. Zagotavljanje javnega interesa:

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.

5. Notranje rezerve stavbnih zemljišč:

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



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 dovolj obstoječih in načrtovanih prostih 
stavbnih zemljišč. Pobuda se lahko vključi v nadaljnji postopek. Iz 
območij stavbnih zemljišč se izvzamejo vsa nezazidana stavbna 
zemljišča v enoti urejanja prostora MI 15.

Grafični prikaz predlagane namenske rabe prostora



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

ŠTEVILKA POBUDE: 084

naselje: Miren
leži na karti: 5 B 22 3vlagatelji:

utemeljitev pobudnika:
Pobuda za izvzem iz območja stavbnih zemljišč.

1. VSEBINA POBUDE

Grafični prikaz lokacije pobude na digitalnem 
ortofoto posnetku

Grafični prikaz lokacije pobude na obstoječem 
prostorskem aktu

Pobuda se vključi v nadaljnji postopek.

Tomšič Boris, Miren 42, 5291, MIREN

k.o. parcele

seznam parcel:

MIREN 263, 264, 671/1

Fotografija lokacije pobude



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

vrsta gradnje (skladno z Zakonom o graditvi objektov):

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

VARSTVENI PASOVI GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE:
plinovod: /

daljnovod: /

EROZIJSKA OBMOČJA: /

VODOVARSTVENA OBMOČJA: /

POPLAVNA OBMOČJA: /

POPLAVNI DOGODKI: /

VARSTVO NARAVE:

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE:

območja varovanja kulturne dediščine: arheološko najdišče 
(1.888 m2)

zavarovana območja: ni podatkov

območja Natura 2000: /

ekološko pomembna območja: /

območja naravnih vrednot: /

2.1 OBSTOJEČA VARSTVA IN VAROVANJA NA OBMOČJU PRIPOMBE

2. ANALIZA POBUDE

VARSTVO KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ:

POTRESI: 0,175 (4.526 m2)

območja najboljših kmetijskih zemljišč: /

pobuda se nanaša na:

OBMOČJA VELJAVNIH OPPN IN DPN V PRIPRAVI: /

Grafični prikaz varstev in varovanj na območju pobude

Grafični prikaz režimov varstva narave in varstva kulturne dediščine na 
območju pobude

Grafični prikaz varstvenih pasov GJI in območij 
PIA na območju pobude

POPLAVNA NEVARNOST: /

AGROOPERACIJE: /

Območje namenske rabe prostora iz stavbnega zemljišča v nestavbno zemljišče

/

/



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

dostop na javno cesto: da

2.2 MOŽNOST PRIKLJUČITVE NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO

kanalizacija: ne

vodovod: da

elektro omrežje: da

drugo: /

3. PRESOJA POBUDE

Grafični prikaz obstoječe in predvidene GJI na območju pobude

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

URBANISTIČNI KRITERIJI:

RAZVRSTITEV POSEGA NA PODLAGI ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU

-   

SKLADNOST S CILJI PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA

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:
Pobuda oz. poseg ni vezan na sanacijo degradiranega prostora.

Pobuda oz. poseg pozitivno vpliva na varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanje narave.

Pobuda oz. poseg ni vezan na celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino.

Pobuda oz. poseg je v skladu s trajnostnim razvojem v prostoru ter učinkovito in gospodarno rabo zemljišč.

Pobuda oz. poseg ni vezan na kakovost bivalnih razmer.

Pobuda oz. poseg pozitivno vpliva na prostorsko usklajeno in med seboj dopolnjujočo se razmestitev dejavnosti v 
prostoru.

Pobuda oz. poseg ni vezan na prenovo obstoječih prostorskih ureditev, kar je eden prednostnih ciljev prostorskega 
razvoja.

Pobuda oz. poseg pozitivno vpliva na ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora.

7) Varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanje narave:

8) Celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino:

1) Trajnostni razvoj v prostoru ter učinkovita in gospodarna raba zemljišč:

(ZPNačrt/ Ur.l. RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-
C, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012):

(3. ČLEN ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU (Ur. l. RS 33/2007, št. 70/08 ZVO-1B, št. 108/9 in št. 
80/10 ZUPUDPP)):

- II.2.1 ZASNOVA IN USMERITVE ZA PROSTORSKI RAZVOJ POSELITVE

Pobuda oz. poseg se neposredno navezuje na obstoječo poselitev.
1. Bližina obstoječe poselitve in obstoječega ureditvenega območja naselja:

Pobuda oz. poseg ne nadaljuje obstoječega kakovostnega ali tradicionalnega morfološkega vzorca poselitve oz. ne bo 
pripomogla k sanaciji neustreznih prostorskih struktur.

2. Odnos do obstoječe morfologije poselitve:

Predlagana namenska raba pobude oz. posega ni skladna oz. komplementarna z obstoječo namensko rabo ali jo celo 
ogroža.

3. Ustrezna namenska raba:

Pobuda oz. poseg ogroža ureditve v javno korist.
4. Zagotavljanje javnega interesa:

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.

5. Notranje rezerve stavbnih zemljišč:

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



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 dovolj obstoječih in načrtovanih prostih 
stavbnih zemljišč. Pobuda se lahko vključi v nadaljnji postopek. Iz 
območij stavbnih zemljišč se izvzamejo vsa nezazidana stavbna 
zemljišča v enoti urejanja prostora MI 15.

Grafični prikaz predlagane namenske rabe prostora



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

ŠTEVILKA POBUDE: 085

naselje: Miren
leži na karti: 5 B 22 3vlagatelji:

utemeljitev pobudnika:
Pobuda za izvzem iz območja stavbnih zemljišč.

1. VSEBINA POBUDE

Grafični prikaz lokacije pobude na digitalnem 
ortofoto posnetku

Grafični prikaz lokacije pobude na obstoječem 
prostorskem aktu

Pobuda se vključi v nadaljnji postopek.

Kosič Ana, C. Goriške fronte 25, 5290, ŠEMPETER PRI GORICI

k.o. parcele

seznam parcel:

MIREN 256/2

Fotografija lokacije pobude



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

vrsta gradnje (skladno z Zakonom o graditvi objektov):

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

VARSTVENI PASOVI GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE:
plinovod: /

daljnovod: /

EROZIJSKA OBMOČJA: /

VODOVARSTVENA OBMOČJA: /

POPLAVNA OBMOČJA: /

POPLAVNI DOGODKI: /

VARSTVO NARAVE:

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE:

območja varovanja kulturne dediščine: arheološko najdišče 
(60 m2)

zavarovana območja: ni podatkov

območja Natura 2000: /

ekološko pomembna območja: /

območja naravnih vrednot: /

2.1 OBSTOJEČA VARSTVA IN VAROVANJA NA OBMOČJU PRIPOMBE

2. ANALIZA POBUDE

VARSTVO KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ:

POTRESI: 0,175 (3.030 m2)

območja najboljših kmetijskih zemljišč: /

pobuda se nanaša na:

OBMOČJA VELJAVNIH OPPN IN DPN V PRIPRAVI: /

Grafični prikaz varstev in varovanj na območju pobude

Grafični prikaz režimov varstva narave in varstva kulturne dediščine na 
območju pobude

Grafični prikaz varstvenih pasov GJI in območij 
PIA na območju pobude

POPLAVNA NEVARNOST: /

AGROOPERACIJE: /

Območje namenske rabe prostora iz stavbnega zemljišča v nestavbno zemljišče

/

/



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

dostop na javno cesto: da

2.2 MOŽNOST PRIKLJUČITVE NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO

kanalizacija: ne

vodovod: da

elektro omrežje: da

drugo: /

3. PRESOJA POBUDE

Grafični prikaz obstoječe in predvidene GJI na območju pobude

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

URBANISTIČNI KRITERIJI:

RAZVRSTITEV POSEGA NA PODLAGI ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU

-   

SKLADNOST S CILJI PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA

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:
Pobuda oz. poseg ni vezan na sanacijo degradiranega prostora.

Pobuda oz. poseg pozitivno vpliva na varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanje narave.

Pobuda oz. poseg ni vezan na celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino.

Pobuda oz. poseg je v skladu s trajnostnim razvojem v prostoru ter učinkovito in gospodarno rabo zemljišč.

Pobuda oz. poseg ni vezan na kakovost bivalnih razmer.

Pobuda oz. poseg pozitivno vpliva na prostorsko usklajeno in med seboj dopolnjujočo se razmestitev dejavnosti v 
prostoru.

Pobuda oz. poseg ni vezan na prenovo obstoječih prostorskih ureditev, kar je eden prednostnih ciljev prostorskega 
razvoja.

Pobuda oz. poseg pozitivno vpliva na ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora.

7) Varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanje narave:

8) Celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino:

1) Trajnostni razvoj v prostoru ter učinkovita in gospodarna raba zemljišč:

(ZPNačrt/ Ur.l. RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-
C, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012):

(3. ČLEN ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU (Ur. l. RS 33/2007, št. 70/08 ZVO-1B, št. 108/9 in št. 
80/10 ZUPUDPP)):

- II.2.1 ZASNOVA IN USMERITVE ZA PROSTORSKI RAZVOJ POSELITVE

Pobuda oz. poseg se neposredno navezuje na obstoječo poselitev.
1. Bližina obstoječe poselitve in obstoječega ureditvenega območja naselja:

Pobuda oz. poseg ne nadaljuje obstoječega kakovostnega ali tradicionalnega morfološkega vzorca poselitve oz. ne bo 
pripomogla k sanaciji neustreznih prostorskih struktur.

2. Odnos do obstoječe morfologije poselitve:

Predlagana namenska raba pobude oz. posega ni skladna oz. komplementarna z obstoječo namensko rabo ali jo celo 
ogroža.

3. Ustrezna namenska raba:

Pobuda oz. poseg ogroža ureditve v javno korist.
4. Zagotavljanje javnega interesa:

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.

5. Notranje rezerve stavbnih zemljišč:

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



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 dovolj obstoječih in načrtovanih prostih 
stavbnih zemljišč. Pobuda se lahko vključi v nadaljnji postopek. Iz 
območij stavbnih zemljišč se izvzamejo vsa nezazidana stavbna 
zemljišča v enoti urejanja prostora MI 15.

Grafični prikaz predlagane namenske rabe prostora



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

ŠTEVILKA POBUDE: 086

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

utemeljitev pobudnika:
Sprememba namenske rabe v stavbno zemljišče za potrebe izgradnje stanovanjske stavbe.

1. VSEBINA POBUDE

Grafični prikaz lokacije pobude na digitalnem 
ortofoto posnetku

Grafični prikaz lokacije pobude na obstoječem 
prostorskem aktu

Pobuda se ne vključi v nadaljnji postopek.

Jerele Jurij, Kostanjevica na Krasu 26, 5296, KOSTANJEVICA NA KRASU

k.o. parcele

seznam parcel:

KOSTANJEVICA 
NA KRASU

755, 756/1

Fotografija lokacije pobude



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

vrsta gradnje (skladno z Zakonom o graditvi objektov):

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

VARSTVENI PASOVI GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE:
plinovod: /

daljnovod: /

EROZIJSKA OBMOČJA: /

VODOVARSTVENA OBMOČJA: 3 (712 m2)

POPLAVNA OBMOČJA: /

POPLAVNI DOGODKI: /

VARSTVO NARAVE:

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE:

območja varovanja kulturne dediščine: /

zavarovana območja: ni podatkov

območja Natura 2000: SI3000276 (712 m2), SI5000023 (712 m2)

ekološko pomembna območja: Kras (712 m2)

območja naravnih vrednot: /

2.1 OBSTOJEČA VARSTVA IN VAROVANJA NA OBMOČJU PRIPOMBE

2. ANALIZA POBUDE

VARSTVO KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ:

POTRESI: 0,15 (712 m2)

območja najboljših kmetijskih zemljišč: /

pobuda se nanaša na:

OBMOČJA VELJAVNIH OPPN IN DPN V PRIPRAVI: /

Grafični prikaz varstev in varovanj na območju pobude

Grafični prikaz režimov varstva narave in varstva kulturne dediščine na 
območju pobude

Grafični prikaz varstvenih pasov GJI in območij 
PIA na območju pobude

POPLAVNA NEVARNOST: /

AGROOPERACIJE: /

gradnja novega objekta

stanovanjska stavba - stanovanjska stavba

Območje namenske rabe prostora iz nestavbnega v stavbno zemljišče
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dostop na javno cesto: da

2.2 MOŽNOST PRIKLJUČITVE NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO

kanalizacija: ne

vodovod: ne

elektro omrežje: ne

drugo: /

3. PRESOJA POBUDE

Grafični prikaz obstoječe in predvidene GJI na območju pobude

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

URBANISTIČNI KRITERIJI:

RAZVRSTITEV POSEGA NA PODLAGI ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU

-   poseg izven območja naselja - razpršena gradnja - nova razpršena gradnja

SKLADNOST S CILJI PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA

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:
Pobuda oz. poseg ni vezan na sanacijo degradiranega prostora.

Pobuda oz. poseg ne vpliva bistveno na varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanja narave.

Pobuda oz. poseg ni vezan na celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino.

Pobuda oz. poseg ni v skladu s trajnostnim razvojem v prostoru ter učinkovito in gospodarno rabo zemljišč.

Pobuda oz. poseg ni vezan na kakovost bivalnih razmer.

Pobuda oz. poseg negativno vpliva na prostorsko usklajeno in med seboj dopolnjujočo se razmestitev dejavnosti v 
prostoru.

Pobuda oz. poseg ni vezan na prenovo obstoječih prostorskih ureditev, kar je eden prednostnih ciljev prostorskega 
razvoja.

Pobuda oz. poseg negativno vpliva na ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora.

7) Varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanje narave:

8) Celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino:

1) Trajnostni razvoj v prostoru ter učinkovita in gospodarna raba zemljišč:

(ZPNačrt/ Ur.l. RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-
C, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012):

(3. ČLEN ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU (Ur. l. RS 33/2007, št. 70/08 ZVO-1B, št. 108/9 in št. 
80/10 ZUPUDPP)):

Pobuda oz. poseg ni skladna s strategijo prostorskega razvoja občine.

Pobuda oz. poseg se ne navezuje na obstoječo poselitev.
1. Bližina obstoječe poselitve in obstoječega ureditvenega območja naselja:

Pobuda oz. poseg ne nadaljuje obstoječega kakovostnega ali tradicionalnega morfološkega vzorca poselitve oz. ne bo 
pripomogla k sanaciji neustreznih prostorskih struktur.

2. Odnos do obstoječe morfologije poselitve:

Predlagana namenska raba pobude oz. posega ni skladna oz. komplementarna z obstoječo namensko rabo ali jo celo 
ogroža.

3. Ustrezna namenska raba:

Pobuda oz. poseg ni vezan na predmetni urbanistični kriterij.
4. Zagotavljanje javnega interesa:

5. Notranje rezerve stavbnih zemljišč:
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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:



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: 087

naselje: Miren
leži na karti: 5 B 22 3vlagatelji:

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

1. VSEBINA POBUDE

Grafični prikaz lokacije pobude na digitalnem 
ortofoto posnetku

Grafični prikaz lokacije pobude na obstoječem 
prostorskem aktu

Pobuda se ne vključi v nadaljnji postopek.

Mozetič Pušnar Vida, Mozetič Zdravko, Miren 104, 5291, MIREN

k.o. parcele

seznam parcel:

MIREN 310/2, 310/10

Fotografija lokacije pobude
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vrsta gradnje (skladno z Zakonom o graditvi objektov):

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

VARSTVENI PASOVI GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE:
plinovod: /

daljnovod: /

EROZIJSKA OBMOČJA: /

VODOVARSTVENA OBMOČJA: /

POPLAVNA OBMOČJA: KATASTROFALNE (916 m2)

POPLAVNI DOGODKI: Poplavni dogodek: 2010.09.18-20 (916 m2

VARSTVO NARAVE:

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE:

območja varovanja kulturne dediščine: /

zavarovana območja: ni podatkov

območja Natura 2000: /

ekološko pomembna območja: /

območja naravnih vrednot: /

2.1 OBSTOJEČA VARSTVA IN VAROVANJA NA OBMOČJU PRIPOMBE

2. ANALIZA POBUDE

VARSTVO KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ:

POTRESI: 0,175 (916 m2)

območja najboljših kmetijskih zemljišč: Najboljša kmetijska 
zemljišča (916 m2)

pobuda se nanaša na:

OBMOČJA VELJAVNIH OPPN IN DPN V PRIPRAVI: /

Grafični prikaz varstev in varovanj na območju pobude

Grafični prikaz režimov varstva narave in varstva kulturne dediščine na 
območju pobude

Grafični prikaz varstvenih pasov GJI in območij 
PIA na območju pobude

POPLAVNA NEVARNOST: /

AGROOPERACIJE: /

gradnja novega objekta

stanovanjska stavba - stanovanjska stavba

Območje namenske rabe prostora iz nestavbnega v stavbno zemljišče
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dostop na javno cesto: da

2.2 MOŽNOST PRIKLJUČITVE NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO

kanalizacija: ne

vodovod: da

elektro omrežje: da

drugo: /

3. PRESOJA POBUDE

Grafični prikaz obstoječe in predvidene GJI na območju pobude

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

URBANISTIČNI KRITERIJI:

Pobuda oz. poseg ni skladna s strategijo prostorskega razvoja občine.

RAZVRSTITEV POSEGA NA PODLAGI ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU

-   poseg v naselju - širitev naselja

SKLADNOST S CILJI PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA

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:
Pobuda oz. poseg ni vezan na sanacijo degradiranega prostora.

Pobuda oz. poseg negativno vpliva na varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanja narave.

Pobuda oz. poseg ni vezan na celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino.

Pobuda oz. poseg ni v skladu s trajnostnim razvojem v prostoru ter učinkovito in gospodarno rabo zemljišč.

Pobuda oz. poseg negativno vpliva na kakovost bivalnih razmer.

Pobuda oz. poseg negativno vpliva na prostorsko usklajeno in med seboj dopolnjujočo se razmestitev dejavnosti v 
prostoru.

Pobuda oz. poseg ni vezan na prenovo obstoječih prostorskih ureditev, kar je eden prednostnih ciljev prostorskega 
razvoja.

Pobuda oz. poseg ne vpliva bistveno na ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora.

7) Varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanje narave:

8) Celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino:

1) Trajnostni razvoj v prostoru ter učinkovita in gospodarna raba zemljišč:

(ZPNačrt/ Ur.l. RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-
C, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012):

(3. ČLEN ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU (Ur. l. RS 33/2007, št. 70/08 ZVO-1B, št. 108/9 in št. 
80/10 ZUPUDPP)):

Pobuda oz. poseg se posredno navezuje na obstoječo poselitev.
1. Bližina obstoječe poselitve in obstoječega ureditvenega območja naselja:

Pobuda oz. poseg ne nadaljuje obstoječega kakovostnega ali tradicionalnega morfološkega vzorca poselitve oz. ne bo 
pripomogla k sanaciji neustreznih prostorskih struktur.

2. Odnos do obstoječe morfologije poselitve:

Predlagana namenska raba pobude oz. posega ni skladna oz. komplementarna z obstoječo namensko rabo ali jo celo 
ogroža.

3. Ustrezna namenska raba:

Pobuda oz. poseg ni vezan na predmetni urbanistični kriterij.
4. Zagotavljanje javnega interesa:

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.

5. Notranje rezerve stavbnih zemljišč:

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

Pobuda se ne vključi v nadaljnji postopek.

Utemeljitev:
Pobuda se nanaša na širitev stavbnih zemljišč za potrebe 
stanovanjske gradnje. Pobuda posega na poplavno ogrožena 
območja (opozorilna karta poplav - območja katastrofalnih poplav, 
na območju je zabeležen tudi poplavni dogodek (18. - 20. 9. 2010)). 
Gradnja stanovanjskih objektov na poplavno ogroženih območjih ni 
dopustna pred izdelavo karte razredov poplavne nevarnosti in 
določitve omilitvenih ukrepov.

Grafični prikaz predlagane namenske rabe prostora
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ŠTEVILKA POBUDE: 099

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

utemeljitev pobudnika:
Sprememba namenske rabe celotne parcele v kmetijsko zemljišče.

1. VSEBINA POBUDE

Grafični prikaz lokacije pobude na digitalnem 
ortofoto posnetku

Grafični prikaz lokacije pobude na obstoječem 
prostorskem aktu

Pobuda se vključi v nadaljnji postopek.

Pahor Herman, Sela na Krasu 24, 5296, KOSTANJEVICA NA KRASU

k.o. parcele

seznam parcel:

SELA NA KRASU 1577/3

Fotografija lokacije pobude
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vrsta gradnje (skladno z Zakonom o graditvi objektov):

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

VARSTVENI PASOVI GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE:
plinovod: /

daljnovod: /

EROZIJSKA OBMOČJA: /

VODOVARSTVENA OBMOČJA: 3 (3.576 m2)

POPLAVNA OBMOČJA: /

POPLAVNI DOGODKI: /

VARSTVO NARAVE:

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE:

območja varovanja kulturne dediščine: /

zavarovana območja: ni podatkov

območja Natura 2000: SI3000276 (3.576 m2), SI5000023 (3.576 
m2)

ekološko pomembna območja: Kras (3.576 m2)

območja naravnih vrednot: /

2.1 OBSTOJEČA VARSTVA IN VAROVANJA NA OBMOČJU PRIPOMBE

2. ANALIZA POBUDE

VARSTVO KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ:

POTRESI: 0,15 (3.576 m2)

območja najboljših kmetijskih zemljišč: /

pobuda se nanaša na:

OBMOČJA VELJAVNIH OPPN IN DPN V PRIPRAVI: /

Grafični prikaz varstev in varovanj na območju pobude

Grafični prikaz režimov varstva narave in varstva kulturne dediščine na 
območju pobude

Grafični prikaz varstvenih pasov GJI in območij 
PIA na območju pobude

POPLAVNA NEVARNOST: /

AGROOPERACIJE: /

Območje namenske rabe prostora iz stavbnega zemljišča v nestavbno zemljišče

/

/
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dostop na javno cesto: da

2.2 MOŽNOST PRIKLJUČITVE NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO

kanalizacija: ne

vodovod: da

elektro omrežje: da

drugo: /

3. PRESOJA POBUDE

Grafični prikaz obstoječe in predvidene GJI na območju pobude

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

URBANISTIČNI KRITERIJI:

RAZVRSTITEV POSEGA NA PODLAGI ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU

-   poseg v naselju - drugo

SKLADNOST S CILJI PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA

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:
Pobuda oz. poseg ni vezan na sanacijo degradiranega prostora.

Pobuda oz. poseg pozitivno vpliva na varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanje narave.

Pobuda oz. poseg ni vezan na celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino.

Pobuda oz. poseg je v skladu s trajnostnim razvojem v prostoru ter učinkovito in gospodarno rabo zemljišč.

Pobuda oz. poseg ni vezan na kakovost bivalnih razmer.

Pobuda oz. poseg pozitivno vpliva na prostorsko usklajeno in med seboj dopolnjujočo se razmestitev dejavnosti v 
prostoru.

Pobuda oz. poseg ni vezan na prenovo obstoječih prostorskih ureditev, kar je eden prednostnih ciljev prostorskega 
razvoja.

Pobuda oz. poseg pozitivno vpliva na ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora.

7) Varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanje narave:

8) Celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino:

1) Trajnostni razvoj v prostoru ter učinkovita in gospodarna raba zemljišč:

(ZPNačrt/ Ur.l. RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-
C, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012):

(3. ČLEN ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU (Ur. l. RS 33/2007, št. 70/08 ZVO-1B, št. 108/9 in št. 
80/10 ZUPUDPP)):

Pobuda oz. poseg se neposredno navezuje na obstoječo poselitev.
1. Bližina obstoječe poselitve in obstoječega ureditvenega območja naselja:

Pobuda oz. poseg nadaljuje obstoječ kakovostni ali tradicionalni morfološki vzorec poselitve oz. bo pripomogla k sanaciji 
neustreznih prostorskih struktur.

2. Odnos do obstoječe morfologije poselitve:

Predlagana namenska raba pobude oz. posega je skladna oz. združljiva z obstoječo namensko rabo in je ne ogroža.
3. Ustrezna namenska raba:

Pobuda oz. poseg ni vezan na predmetni urbanistični kriterij.
4. Zagotavljanje javnega interesa:

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.

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.

6. Vizualna izpostavljenost:



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: 100

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

utemeljitev pobudnika:
Sprememba namenske rabe celotne parcele v kmetijsko zemljišče.

1. VSEBINA POBUDE

Grafični prikaz lokacije pobude na digitalnem 
ortofoto posnetku

Grafični prikaz lokacije pobude na obstoječem 
prostorskem aktu

Pobuda se vključi v nadaljnji postopek.

Pahor Mirko, Sela na Krasu 25, 5296, KOSTANJEVICA NA KRASU

k.o. parcele

seznam parcel:

SELA NA KRASU 1227

Fotografija lokacije pobude
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vrsta gradnje (skladno z Zakonom o graditvi objektov):

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

VARSTVENI PASOVI GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE:
plinovod: /

daljnovod: /

EROZIJSKA OBMOČJA: /

VODOVARSTVENA OBMOČJA: 3 (410 m2)

POPLAVNA OBMOČJA: /

POPLAVNI DOGODKI: /

VARSTVO NARAVE:

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE:

območja varovanja kulturne dediščine: /

zavarovana območja: ni podatkov

območja Natura 2000: SI3000276 (410 m2), SI5000023 (410 m2)

ekološko pomembna območja: Kras (410 m2)

območja naravnih vrednot: /

2.1 OBSTOJEČA VARSTVA IN VAROVANJA NA OBMOČJU PRIPOMBE

2. ANALIZA POBUDE

VARSTVO KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ:

POTRESI: 0,15 (410 m2)

območja najboljših kmetijskih zemljišč: /

pobuda se nanaša na:

OBMOČJA VELJAVNIH OPPN IN DPN V PRIPRAVI: /

Grafični prikaz varstev in varovanj na območju pobude

Grafični prikaz režimov varstva narave in varstva kulturne dediščine na 
območju pobude

Grafični prikaz varstvenih pasov GJI in območij 
PIA na območju pobude

POPLAVNA NEVARNOST: /

AGROOPERACIJE: /

Območje namenske rabe prostora iz stavbnega zemljišča v nestavbno zemljišče

/

/
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dostop na javno cesto: da

2.2 MOŽNOST PRIKLJUČITVE NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO

kanalizacija: ne

vodovod: da

elektro omrežje: da

drugo: /

3. PRESOJA POBUDE

Grafični prikaz obstoječe in predvidene GJI na območju pobude

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

URBANISTIČNI KRITERIJI:

RAZVRSTITEV POSEGA NA PODLAGI ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU

-   poseg v naselju - drugo

SKLADNOST S CILJI PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA

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:
Pobuda oz. poseg ni vezan na sanacijo degradiranega prostora.

Pobuda oz. poseg pozitivno vpliva na varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanje narave.

Pobuda oz. poseg ni vezan na celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino.

Pobuda oz. poseg je v skladu s trajnostnim razvojem v prostoru ter učinkovito in gospodarno rabo zemljišč.

Pobuda oz. poseg ni vezan na kakovost bivalnih razmer.

Pobuda oz. poseg pozitivno vpliva na prostorsko usklajeno in med seboj dopolnjujočo se razmestitev dejavnosti v 
prostoru.

Pobuda oz. poseg ni vezan na prenovo obstoječih prostorskih ureditev, kar je eden prednostnih ciljev prostorskega 
razvoja.

Pobuda oz. poseg pozitivno vpliva na ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora.

7) Varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanje narave:

8) Celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino:

1) Trajnostni razvoj v prostoru ter učinkovita in gospodarna raba zemljišč:

(ZPNačrt/ Ur.l. RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-
C, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012):

(3. ČLEN ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU (Ur. l. RS 33/2007, št. 70/08 ZVO-1B, št. 108/9 in št. 
80/10 ZUPUDPP)):

Pobuda oz. poseg se neposredno navezuje na obstoječo poselitev.
1. Bližina obstoječe poselitve in obstoječega ureditvenega območja naselja:

Pobuda oz. poseg nadaljuje obstoječ kakovostni ali tradicionalni morfološki vzorec poselitve oz. bo pripomogla k sanaciji 
neustreznih prostorskih struktur.

2. Odnos do obstoječe morfologije poselitve:

Predlagana namenska raba pobude oz. posega je skladna oz. združljiva z obstoječo namensko rabo in je ne ogroža.
3. Ustrezna namenska raba:

Pobuda oz. poseg ni vezan na predmetni urbanistični kriterij.
4. Zagotavljanje javnega interesa:

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.

Pobuda oz. poseg ni vezan na predmetni urbanistični kriterij.
6. Vizualna izpostavljenost:
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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
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ŠTEVILKA POBUDE: 101

naselje: Miren
leži na karti: 5 B 22 3vlagatelji:

utemeljitev pobudnika:
Sprememba namenske rabe v stavbno zemljišče za potrebe postavitve industrijskega šotora za skladiščenje lesa.

1. VSEBINA POBUDE

Grafični prikaz lokacije pobude na digitalnem 
ortofoto posnetku

Grafični prikaz lokacije pobude na obstoječem 
prostorskem aktu

Pobuda se ne vključi v nadaljnji postopek.

Mozetič Uroš, Miren 91, 5291, MIREN

k.o. parcele

seznam parcel:

MIREN 16/2

Fotografija lokacije pobude
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vrsta gradnje (skladno z Zakonom o graditvi objektov):

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

VARSTVENI PASOVI GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE:
plinovod: /

daljnovod: /

EROZIJSKA OBMOČJA: /

VODOVARSTVENA OBMOČJA: /

POPLAVNA OBMOČJA: /

POPLAVNI DOGODKI: /

VARSTVO NARAVE:

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE:

območja varovanja kulturne dediščine: /

zavarovana območja: ni podatkov

območja Natura 2000: /

ekološko pomembna območja: /

območja naravnih vrednot: /

2.1 OBSTOJEČA VARSTVA IN VAROVANJA NA OBMOČJU PRIPOMBE

2. ANALIZA POBUDE

VARSTVO KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ:

POTRESI: 0,175 (11.054 m2)

območja najboljših kmetijskih zemljišč: Najboljša kmetijska 
zemljišča (29 m2)

pobuda se nanaša na:

OBMOČJA VELJAVNIH OPPN IN DPN V PRIPRAVI: /

Grafični prikaz varstev in varovanj na območju pobude

Grafični prikaz režimov varstva narave in varstva kulturne dediščine na 
območju pobude

Grafični prikaz varstvenih pasov GJI in območij 
PIA na območju pobude

POPLAVNA NEVARNOST: /

AGROOPERACIJE: /

drugo oz. ni podatka

drugo

Območje namenske rabe prostora iz ene vrste stavbne rabe zemljišča v drugo
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dostop na javno cesto: da

2.2 MOŽNOST PRIKLJUČITVE NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO

kanalizacija: ne

vodovod: da

elektro omrežje: da

drugo: /

3. PRESOJA POBUDE

Grafični prikaz obstoječe in predvidene GJI na območju pobude

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

URBANISTIČNI KRITERIJI:

Pobuda oz. poseg ni skladna s strategijo prostorskega razvoja občine.

RAZVRSTITEV POSEGA NA PODLAGI ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU

-   

SKLADNOST S CILJI PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA

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:
Pobuda oz. poseg ni vezan na sanacijo degradiranega prostora.

Pobuda oz. poseg ni vezan na varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanja narave.

Pobuda oz. poseg ni vezan na celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino.

Pobuda oz. poseg ni v skladu s trajnostnim razvojem v prostoru ter učinkovito in gospodarno rabo zemljišč.

Pobuda oz. poseg negativno vpliva na kakovost bivalnih razmer.

Pobuda oz. poseg negativno vpliva na prostorsko usklajeno in med seboj dopolnjujočo se razmestitev dejavnosti v 
prostoru.

Pobuda oz. poseg ne omogoča prenove obstoječih prostorskih ureditev, kar je eden prednostnih ciljev prostorskega 
razvoja.

Pobuda oz. poseg ni vezan na ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora.

7) Varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanje narave:

8) Celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino:

1) Trajnostni razvoj v prostoru ter učinkovita in gospodarna raba zemljišč:

(ZPNačrt/ Ur.l. RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-
C, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012):

(3. ČLEN ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU (Ur. l. RS 33/2007, št. 70/08 ZVO-1B, št. 108/9 in št. 
80/10 ZUPUDPP)):

Pobuda oz. poseg se neposredno navezuje na obstoječo poselitev.
1. Bližina obstoječe poselitve in obstoječega ureditvenega območja naselja:

Pobuda oz. poseg ne nadaljuje obstoječega kakovostnega ali tradicionalnega morfološkega vzorca poselitve oz. ne bo 
pripomogla k sanaciji neustreznih prostorskih struktur.

2. Odnos do obstoječe morfologije poselitve:

Predlagana namenska raba pobude oz. posega ni skladna oz. komplementarna z obstoječo namensko rabo ali jo celo 
ogroža.

3. Ustrezna namenska raba:

Pobuda oz. poseg ogroža ureditve v javno korist.
4. Zagotavljanje javnega interesa:

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.

5. Notranje rezerve stavbnih zemljišč:

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

Pobuda se ne vključi v nadaljnji postopek.

Utemeljitev:
Pobuda se nanaša na spremembo podrobnejše namenske rabe 
ZD - druge zelene urejene površine v IG - gospodarske cone.  
Pobuda ni skladna s temeljnimi načeli prostorskega načrtovanja, 
predvsem v zvezi z racionalno rabo zemljišč. V neposredni bližini 
predlagane spremembe se namreč nahaja obstoječa komunalno 
urejena gospodarska cona s prostimi kapacitetami.

Grafični prikaz predlagane namenske rabe prostora
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ŠTEVILKA POBUDE: 102

naselje: Vojščica
leži na karti: 5 B 22 25vlagatelji:

utemeljitev pobudnika:
Izvzem parcel in delov parcel iz območja stavbnih zemljišč. Za parcelo 1750/357 je v prilogi podan približen izris delnega 
izvzema.

1. VSEBINA POBUDE

Grafični prikaz lokacije pobude na digitalnem 
ortofoto posnetku

Grafični prikaz lokacije pobude na obstoječem 
prostorskem aktu

Pobuda se delno vključi v nadaljnji postopek.

Mržek Cirila, Opatje selo 4c, 5291, MIREN

k.o. parcele

seznam parcel:

VOJŠČICA 1544/4, 1750/355, 1750/357

Fotografija lokacije pobude
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vrsta gradnje (skladno z Zakonom o graditvi objektov):

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

VARSTVENI PASOVI GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE:
plinovod: /

daljnovod: /

EROZIJSKA OBMOČJA: /

VODOVARSTVENA OBMOČJA: 3 (4.302 m2)

POPLAVNA OBMOČJA: /

POPLAVNI DOGODKI: /

VARSTVO NARAVE:

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE:

območja varovanja kulturne dediščine: /

zavarovana območja: ni podatkov

območja Natura 2000: SI3000276 (4.302 m2), SI5000023 (4.302 
m2)

ekološko pomembna območja: Kras (4.302 m2)

območja naravnih vrednot: /

2.1 OBSTOJEČA VARSTVA IN VAROVANJA NA OBMOČJU PRIPOMBE

2. ANALIZA POBUDE

VARSTVO KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ:

POTRESI: 0,15 (4.302 m2)

območja najboljših kmetijskih zemljišč: /

pobuda se nanaša na:

OBMOČJA VELJAVNIH OPPN IN DPN V PRIPRAVI: /

Grafični prikaz varstev in varovanj na območju pobude

Grafični prikaz režimov varstva narave in varstva kulturne dediščine na 
območju pobude

Grafični prikaz varstvenih pasov GJI in območij 
PIA na območju pobude

POPLAVNA NEVARNOST: /

AGROOPERACIJE: /

Območje namenske rabe prostora iz stavbnega zemljišča v nestavbno zemljišče

/

/
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dostop na javno cesto: da

2.2 MOŽNOST PRIKLJUČITVE NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO

kanalizacija: ne

vodovod: da

elektro omrežje: da

drugo: /

3. PRESOJA POBUDE

Grafični prikaz obstoječe in predvidene GJI na območju pobude

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

URBANISTIČNI KRITERIJI:

RAZVRSTITEV POSEGA NA PODLAGI ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU

-   poseg v naselju - drugo

SKLADNOST S CILJI PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA

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:
Pobuda oz. poseg ni vezan na sanacijo degradiranega prostora.

Pobuda oz. poseg ne vpliva bistveno na varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanja narave.

Pobuda oz. poseg ni vezan na celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino.

Pobuda oz. poseg ni v skladu s trajnostnim razvojem v prostoru ter učinkovito in gospodarno rabo zemljišč.

Pobuda oz. poseg ni vezan na kakovost bivalnih razmer.

Pobuda oz. poseg negativno vpliva na prostorsko usklajeno in med seboj dopolnjujočo se razmestitev dejavnosti v 
prostoru.

Pobuda oz. poseg ni vezan na prenovo obstoječih prostorskih ureditev, kar je eden prednostnih ciljev prostorskega 
razvoja.

Pobuda oz. poseg ne vpliva bistveno na ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora.

7) Varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanje narave:

8) Celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino:

1) Trajnostni razvoj v prostoru ter učinkovita in gospodarna raba zemljišč:

(ZPNačrt/ Ur.l. RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-
C, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012):

(3. ČLEN ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU (Ur. l. RS 33/2007, št. 70/08 ZVO-1B, št. 108/9 in št. 
80/10 ZUPUDPP)):

Pobuda oz. poseg se neposredno navezuje na obstoječo poselitev.
1. Bližina obstoječe poselitve in obstoječega ureditvenega območja naselja:

Pobuda oz. poseg posredno nadaljuje obstoječ kakovostni ali tradicionalni morfološki vzorec poselitve oz. bo posredno 
pripomogla k sanaciji neustreznih prostorskih struktur.

2. Odnos do obstoječe morfologije poselitve:

Predlagana namenska raba pobude oz. posega ni skladna oz. komplementarna z obstoječo namensko rabo ali jo celo 
ogroža.

3. Ustrezna namenska raba:

Pobuda oz. poseg ni vezan na predmetni urbanistični kriterij.
4. Zagotavljanje javnega interesa:

5. Notranje rezerve stavbnih zemljišč:
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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:
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4. UPOŠTEVANJE POBUDE

Pobuda se delno vključi v nadaljnji postopek.

Utemeljitev:
Pobuda se nanaša na izvzem stavbnih zemljišč. Obravnavana 
zemljišča se nahajajo na robu naselja in jih je mogoče priključiti 
sklenjenim območjem kmetijskih zemljišč v neposredni bližini. Del 
predlaganih zemljišč za izvzem predstavlja funkcionalna 
zemljišča obstoječega objekta, zato se v tem delu pobuda ne 
upošteva. 

Grafični prikaz predlagane namenske rabe prostora
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ŠTEVILKA POBUDE: 104

naselje: Opatje selo
leži na karti: 5 B 22 12vlagatelji:

utemeljitev pobudnika:
Sprememba kmetijskega zemljišča v stavbno za gradnjo stanovanjske hiše. Ob parceli je vsa potrebna infrastruktura.

1. VSEBINA POBUDE

Grafični prikaz lokacije pobude na digitalnem 
ortofoto posnetku

Grafični prikaz lokacije pobude na obstoječem 
prostorskem aktu

Pobuda se ne vključi v nadaljnji postopek.

Cotič Bratuž Karolina, Opatje selo 2c, 5291, MIREN

k.o. parcele

seznam parcel:

OPATJE SELO 1829, 1831/1

Fotografija lokacije pobude
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vrsta gradnje (skladno z Zakonom o graditvi objektov):

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

VARSTVENI PASOVI GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE:
plinovod: /

daljnovod: /

EROZIJSKA OBMOČJA: /

VODOVARSTVENA OBMOČJA: 3 (1.357 m2)

POPLAVNA OBMOČJA: /

POPLAVNI DOGODKI: /

VARSTVO NARAVE:

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE:

območja varovanja kulturne dediščine: /

zavarovana območja: ni podatkov

območja Natura 2000: SI3000276 (1.357 m2), SI5000023 (1.357 
m2)

ekološko pomembna območja: Kras (1.357 m2)

območja naravnih vrednot: /

2.1 OBSTOJEČA VARSTVA IN VAROVANJA NA OBMOČJU PRIPOMBE

2. ANALIZA POBUDE

VARSTVO KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ:

POTRESI: 0,15 (1.357 m2)

območja najboljših kmetijskih zemljišč: /

pobuda se nanaša na:

OBMOČJA VELJAVNIH OPPN IN DPN V PRIPRAVI: /

Grafični prikaz varstev in varovanj na območju pobude

Grafični prikaz režimov varstva narave in varstva kulturne dediščine na 
območju pobude

Grafični prikaz varstvenih pasov GJI in območij 
PIA na območju pobude

POPLAVNA NEVARNOST: /

AGROOPERACIJE: /

gradnja novega objekta

stanovanjska stavba - stanovanjska stavba

Območje namenske rabe prostora iz nestavbnega v stavbno zemljišče
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dostop na javno cesto: da

2.2 MOŽNOST PRIKLJUČITVE NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO

kanalizacija: da

vodovod: da

elektro omrežje: da

drugo: /

3. PRESOJA POBUDE

Grafični prikaz obstoječe in predvidene GJI na območju pobude

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

URBANISTIČNI KRITERIJI:

Pobuda oz. poseg ni skladna s strategijo prostorskega razvoja občine.

RAZVRSTITEV POSEGA NA PODLAGI ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU

-   poseg v naselju - širitev naselja

SKLADNOST S CILJI PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA

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:
Pobuda oz. poseg ni vezan na sanacijo degradiranega prostora.

Pobuda oz. poseg negativno vpliva na varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanja narave.

Pobuda oz. poseg ne vpliva bistveno na celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino.

Pobuda oz. poseg ni v skladu s trajnostnim razvojem v prostoru ter učinkovito in gospodarno rabo zemljišč.

Pobuda oz. poseg ni vezan na kakovost bivalnih razmer.

Pobuda oz. poseg negativno vpliva na prostorsko usklajeno in med seboj dopolnjujočo se razmestitev dejavnosti v 
prostoru.

Pobuda oz. poseg ni vezan na prenovo obstoječih prostorskih ureditev, kar je eden prednostnih ciljev prostorskega 
razvoja.

Pobuda oz. poseg negativno vpliva na ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora.

7) Varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanje narave:

8) Celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino:

1) Trajnostni razvoj v prostoru ter učinkovita in gospodarna raba zemljišč:

(ZPNačrt/ Ur.l. RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-
C, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012):

(3. ČLEN ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU (Ur. l. RS 33/2007, št. 70/08 ZVO-1B, št. 108/9 in št. 
80/10 ZUPUDPP)):

Pobuda oz. poseg se neposredno navezuje na obstoječo poselitev.
1. Bližina obstoječe poselitve in obstoječega ureditvenega območja naselja:

Pobuda oz. poseg ne nadaljuje obstoječega kakovostnega ali tradicionalnega morfološkega vzorca poselitve oz. ne bo 
pripomogla k sanaciji neustreznih prostorskih struktur.

2. Odnos do obstoječe morfologije poselitve:

Predlagana namenska raba pobude oz. posega ni skladna oz. komplementarna z obstoječo namensko rabo ali jo celo 
ogroža.

3. Ustrezna namenska raba:

Pobuda oz. poseg ni vezan na predmetni urbanistični kriterij.
4. Zagotavljanje javnega interesa:

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.

5. Notranje rezerve stavbnih zemljišč:

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.

6. Vizualna izpostavljenost:
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4. UPOŠTEVANJE POBUDE

Pobuda se ne vključi v nadaljnji postopek.

Utemeljitev:
Pobuda se nanaša na širitev stavbnih zemljišč za potrebe 
stanovanjske gradnje. V naselju je še dovolj prostih kapacitet za 
stanovanjsko gradnjo, zato bi bilo upoštevanje pobude v nasprotju s 
temeljnimi načeli prostorskega načrtovanja, predvsem v zvezi z 
racionalno rabo zemljišč.

Grafični prikaz predlagane namenske rabe prostora
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ŠTEVILKA POBUDE: 112

naselje: Bilje
leži na karti: 5 B 22 3vlagatelji:

utemeljitev pobudnika:
Sprememba namenske rabe v stavbno zemljišče ali sprememba prostorskih izvedbenih določil, tako da bo mogoča 
legalizacija objekta za shranjevanje in manipulacija s sadjem.

1. VSEBINA POBUDE

Grafični prikaz lokacije pobude na digitalnem 
ortofoto posnetku

Grafični prikaz lokacije pobude na obstoječem 
prostorskem aktu

Pobuda se vključi v nadaljnji postopek.

Peric Valdij, Markova pot 5, 5290, ŠEMPETER PRI GORICI

k.o. parcele

seznam parcel:

BILJE 1/1

Fotografija lokacije pobude
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vrsta gradnje (skladno z Zakonom o graditvi objektov):

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

VARSTVENI PASOVI GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE:
plinovod: /

daljnovod: /

EROZIJSKA OBMOČJA: /

VODOVARSTVENA OBMOČJA: /

POPLAVNA OBMOČJA: KATASTROFALNE (115 m2)

POPLAVNI DOGODKI: Poplavni dogodek: 2009.03.30 (496 m2), P

VARSTVO NARAVE:

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE:

območja varovanja kulturne dediščine: /

zavarovana območja: ni podatkov

območja Natura 2000: SI3000226 (86 m2)

ekološko pomembna območja: Dolina Vipave (86 m2)

območja naravnih vrednot: /

2.1 OBSTOJEČA VARSTVA IN VAROVANJA NA OBMOČJU PRIPOMBE

2. ANALIZA POBUDE

VARSTVO KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ:

POTRESI: 0,175 (4.223 m2)

območja najboljših kmetijskih zemljišč: Najboljša kmetijska 
zemljišča (4.223 m2)

pobuda se nanaša na:

OBMOČJA VELJAVNIH OPPN IN DPN V PRIPRAVI: /

Grafični prikaz varstev in varovanj na območju pobude

Grafični prikaz režimov varstva narave in varstva kulturne dediščine na 
območju pobude

Grafični prikaz varstvenih pasov GJI in območij 
PIA na območju pobude

POPLAVNA NEVARNOST: /

AGROOPERACIJE: /

drugo oz. ni podatka

drugo oz. ni podatka

Območje namenske rabe prostora iz nestavbnega v stavbno zemljišče
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dostop na javno cesto: ne

2.2 MOŽNOST PRIKLJUČITVE NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO

kanalizacija: ne

vodovod: da

elektro omrežje: da

drugo: /

3. PRESOJA POBUDE

Grafični prikaz obstoječe in predvidene GJI na območju pobude

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

URBANISTIČNI KRITERIJI:

RAZVRSTITEV POSEGA NA PODLAGI ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU

-   poseg v naselju - drugo

SKLADNOST S CILJI PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA

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:
Pobuda oz. poseg ni vezan na sanacijo degradiranega prostora.

Pobuda oz. poseg ne vpliva bistveno na varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanja narave.

Pobuda oz. poseg ni vezan na celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino.

Pobuda oz. poseg je v skladu s trajnostnim razvojem v prostoru ter učinkovito in gospodarno rabo zemljišč.

Pobuda oz. poseg ni vezan na kakovost bivalnih razmer.

Pobuda oz. poseg pozitivno vpliva na prostorsko usklajeno in med seboj dopolnjujočo se razmestitev dejavnosti v 
prostoru.

Pobuda oz. poseg ni vezan na prenovo obstoječih prostorskih ureditev, kar je eden prednostnih ciljev prostorskega 
razvoja.

Pobuda oz. poseg ne vpliva bistveno na ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora.

7) Varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanje narave:

8) Celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino:

1) Trajnostni razvoj v prostoru ter učinkovita in gospodarna raba zemljišč:

(ZPNačrt/ Ur.l. RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-
C, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012):

(3. ČLEN ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU (Ur. l. RS 33/2007, št. 70/08 ZVO-1B, št. 108/9 in št. 
80/10 ZUPUDPP)):

- II.2.3 USMERITVE ZA RAZVOJ V KRAJINI
- II.2.4 USMERITVE ZA DOLOČITEV NAMENSKE RABE ZEMLJIŠČ

Pobuda oz. poseg ni vezan na predmetni urbanistični kriterij.
1. Bližina obstoječe poselitve in obstoječega ureditvenega območja naselja:

Pobuda oz. poseg ni vezan na predmetni urbanistični kriterij.
2. Odnos do obstoječe morfologije poselitve:

Predlagana namenska raba pobude oz. posega je skladna oz. združljiva z obstoječo namensko rabo in je ne ogroža.
3. Ustrezna namenska raba:

Pobuda oz. poseg ni vezan na predmetni urbanistični kriterij.
4. Zagotavljanje javnega interesa:

5. Notranje rezerve stavbnih zemljišč:
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Pobuda oz. poseg ni vezan na predmetni urbanistični kriterij.
5. Notranje rezerve stavbnih zemljišč:

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.

6. Vizualna izpostavljenost:
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4. UPOŠTEVANJE POBUDE

Pobuda se vključi v nadaljnji postopek.

Utemeljitev:
Pobuda se vključi v nadaljnji postopek pod pogojem, da pobudnik 
predloži mnenje kmetijske svetovalne službe, da so obravnavani 
objekti potrebni za izvajanje kmetijske dejavnosti.

Grafični prikaz predlagane namenske rabe prostora
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ŠTEVILKA POBUDE: 115

naselje: Bilje, Vrtoče
leži na karti: 5 B 22 3, 5 B 22 4vlagatelji:

utemeljitev pobudnika:
Sprememba dela parcele 617/1 K.O. Bilje (vodotok Vipava) v ustrezno namensko rabo, ki bo omogočala izgradnjo MHE.

1. VSEBINA POBUDE

Grafični prikaz lokacije pobude na digitalnem 
ortofoto posnetku

Grafični prikaz lokacije pobude na obstoječem 
prostorskem aktu

Pobuda se vključi v nadaljnji postopek.

Kogoj Karla

k.o. parcele

seznam parcel:

BILJE 617/1

Fotografija lokacije pobude
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vrsta gradnje (skladno z Zakonom o graditvi objektov):

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

VARSTVENI PASOVI GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE:
plinovod: /

daljnovod: /

EROZIJSKA OBMOČJA: /

VODOVARSTVENA OBMOČJA: /

POPLAVNA OBMOČJA: KATASTROFALNE (5.980 m2)

POPLAVNI DOGODKI: Poplavni dogodek: 2009.03.30 (29.360 m2

VARSTVO NARAVE:

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE:

območja varovanja kulturne dediščine: /

zavarovana območja: ni podatkov

območja Natura 2000: SI3000226 (30.008 m2)

ekološko pomembna območja: Dolina Vipave (30.008 m2)

območja naravnih vrednot: /

2.1 OBSTOJEČA VARSTVA IN VAROVANJA NA OBMOČJU PRIPOMBE

2. ANALIZA POBUDE

VARSTVO KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ:

POTRESI: 0,175 (30.199 m2)

območja najboljših kmetijskih zemljišč: Najboljša kmetijska 
zemljišča (1.555 m2)

pobuda se nanaša na:

OBMOČJA VELJAVNIH OPPN IN DPN V PRIPRAVI: /

Grafični prikaz varstev in varovanj na območju pobude

Grafični prikaz režimov varstva narave in varstva kulturne dediščine na 
območju pobude

Grafični prikaz varstvenih pasov GJI in območij 
PIA na območju pobude

POPLAVNA NEVARNOST: /

AGROOPERACIJE: /

gradnja novega objekta

industrijske stavbe - druge

Območje namenske rabe prostora iz ene vrste nestavbne rabe zemljišča v drugo
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dostop na javno cesto: da

2.2 MOŽNOST PRIKLJUČITVE NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO

kanalizacija: ne

vodovod: da

elektro omrežje: da

drugo: /

3. PRESOJA POBUDE

Grafični prikaz obstoječe in predvidene GJI na območju pobude

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

URBANISTIČNI KRITERIJI:

RAZVRSTITEV POSEGA NA PODLAGI ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU

-   poseg v naselju - drugo

SKLADNOST S CILJI PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA

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:
Pobuda oz. poseg ni vezan na sanacijo degradiranega prostora.

Pobuda oz. poseg ne vpliva bistveno na varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanja narave.

Pobuda oz. poseg ni vezan na celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino.

Pobuda oz. poseg je v skladu s trajnostnim razvojem v prostoru ter učinkovito in gospodarno rabo zemljišč.

Pobuda oz. poseg ni vezan na kakovost bivalnih razmer.

Pobuda oz. poseg pozitivno vpliva na prostorsko usklajeno in med seboj dopolnjujočo se razmestitev dejavnosti v 
prostoru.

Pobuda oz. poseg ni vezan na prenovo obstoječih prostorskih ureditev, kar je eden prednostnih ciljev prostorskega 
razvoja.

Pobuda oz. poseg ne vpliva bistveno na ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora.

7) Varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanje narave:

8) Celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino:

1) Trajnostni razvoj v prostoru ter učinkovita in gospodarna raba zemljišč:

(ZPNačrt/ Ur.l. RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-
C, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012):

(3. ČLEN ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU (Ur. l. RS 33/2007, št. 70/08 ZVO-1B, št. 108/9 in št. 
80/10 ZUPUDPP)):

/
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4. UPOŠTEVANJE POBUDE

Pobuda se vključi v nadaljnji postopek.

Utemeljitev:
Pobuda se upošteva. Parceli reke Vipave se namenska raba v delu 
med vodnim zemljiščem in območjem proizvodnih dejavnosti 
opredeli namenska raba vodna zemljišča (VC). Na območjih z 
namensko rabo VC so dopustni objekti, potrebni za rabo voda (kot 
so zajem in izpust vode, zagotovitev varstva pred utopitvami,…).

Grafični prikaz predlagane namenske rabe prostora
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ŠTEVILKA POBUDE: 116

naselje: Kostanjevica na Krasu

leži na karti: 5 B 22 14vlagatelji:

utemeljitev pobudnika:
Izvzem iz območja stavbnih zemljišč.

1. VSEBINA POBUDE

Grafični prikaz lokacije pobude na digitalnem 
ortofoto posnetku

Grafični prikaz lokacije pobude na obstoječem 
prostorskem aktu

Pobuda se vključi v nadaljnji postopek.

Primožič Jožef, Kostanjevica na Krasu 92, 5296, KOSTANJEVICA NA 
KRASU

k.o. parcele

seznam parcel:

KOSTANJEVICA 
NA KRASU

1534/147, 1534/148, 1622, 1692

Fotografija lokacije pobude



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

vrsta gradnje (skladno z Zakonom o graditvi objektov):

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

VARSTVENI PASOVI GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE:
plinovod: /

daljnovod: /

EROZIJSKA OBMOČJA: /

VODOVARSTVENA OBMOČJA: 3 (10.229 m2)

POPLAVNA OBMOČJA: /

POPLAVNI DOGODKI: /

VARSTVO NARAVE:

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE:

območja varovanja kulturne dediščine: /

zavarovana območja: ni podatkov

območja Natura 2000: SI3000276 (10.229 m2), SI5000023 
(10.229 m2)

ekološko pomembna območja: Kras (10.229 m2)

območja naravnih vrednot: /

2.1 OBSTOJEČA VARSTVA IN VAROVANJA NA OBMOČJU PRIPOMBE

2. ANALIZA POBUDE

VARSTVO KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ:

POTRESI: 0,15 (10.229 m2)

območja najboljših kmetijskih zemljišč: /

pobuda se nanaša na:

OBMOČJA VELJAVNIH OPPN IN DPN V PRIPRAVI: /

Grafični prikaz varstev in varovanj na območju pobude

Grafični prikaz režimov varstva narave in varstva kulturne dediščine na 
območju pobude

Grafični prikaz varstvenih pasov GJI in območij 
PIA na območju pobude

POPLAVNA NEVARNOST: /

AGROOPERACIJE: /

Območje namenske rabe prostora iz stavbnega zemljišča v nestavbno zemljišče

/

/



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

dostop na javno cesto: da

2.2 MOŽNOST PRIKLJUČITVE NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO

kanalizacija: ne

vodovod: ne

elektro omrežje: ne

drugo: /

3. PRESOJA POBUDE

Grafični prikaz obstoječe in predvidene GJI na območju pobude

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

URBANISTIČNI KRITERIJI:

RAZVRSTITEV POSEGA NA PODLAGI ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU

-   poseg izven območja naselja - novo načrtovana stavbna NRP - za kmetijstvo, gozdarstvo

SKLADNOST S CILJI PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA

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:
Pobuda oz. poseg ni vezan na sanacijo degradiranega prostora.

Pobuda oz. poseg pozitivno vpliva na varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanje narave.

Pobuda oz. poseg ni vezan na celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino.

Pobuda oz. poseg je v skladu s trajnostnim razvojem v prostoru ter učinkovito in gospodarno rabo zemljišč.

Pobuda oz. poseg ni vezan na kakovost bivalnih razmer.

Pobuda oz. poseg pozitivno vpliva na prostorsko usklajeno in med seboj dopolnjujočo se razmestitev dejavnosti v 
prostoru.

Pobuda oz. poseg ni vezan na prenovo obstoječih prostorskih ureditev, kar je eden prednostnih ciljev prostorskega 
razvoja.

Pobuda oz. poseg pozitivno vpliva na ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora.

7) Varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanje narave:

8) Celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino:

1) Trajnostni razvoj v prostoru ter učinkovita in gospodarna raba zemljišč:

(ZPNačrt/ Ur.l. RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-
C, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012):

(3. ČLEN ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU (Ur. l. RS 33/2007, št. 70/08 ZVO-1B, št. 108/9 in št. 
80/10 ZUPUDPP)):

- II.2.3 USMERITVE ZA RAZVOJ V KRAJINI
- II.2.4 USMERITVE ZA DOLOČITEV NAMENSKE RABE ZEMLJIŠČ

/
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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 v odprtem prostoru, znotraj območja 
gozdnih zemljišč. Sprememba stavbnih zemljišč v primarno rabo je 
smiselna, zato se pobuda vključi v nadaljnji postopek.

Grafični prikaz predlagane namenske rabe prostora
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ŠTEVILKA POBUDE: 117

naselje: Kostanjevica na Krasu

leži na karti: 5 B 22 24vlagatelji:

utemeljitev pobudnika:
Pobudnik želi, da sta celotni parceli opredeljeni kot kmetijsko zemljišče.

1. VSEBINA POBUDE

Grafični prikaz lokacije pobude na digitalnem 
ortofoto posnetku

Grafični prikaz lokacije pobude na obstoječem 
prostorskem aktu

Pobuda se delno vključi v nadaljnji postopek.

Durcik Dragan in Zmaga, Kostanjevica na Krasu 28a, 5296, 
KOSTANJEVICA NA KRASU

k.o. parcele

seznam parcel:

KOSTANJEVICA 
NA KRASU

118, 127/2

Fotografija lokacije pobude
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vrsta gradnje (skladno z Zakonom o graditvi objektov):

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

VARSTVENI PASOVI GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE:
plinovod: /

daljnovod: /

EROZIJSKA OBMOČJA: /

VODOVARSTVENA OBMOČJA: 3 (1.019 m2)

POPLAVNA OBMOČJA: /

POPLAVNI DOGODKI: /

VARSTVO NARAVE:

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE:

območja varovanja kulturne dediščine: /

zavarovana območja: ni podatkov

območja Natura 2000: SI3000276 (1.019 m2), SI5000023 (1.019 
m2)

ekološko pomembna območja: Kras (1.019 m2)

območja naravnih vrednot: /

2.1 OBSTOJEČA VARSTVA IN VAROVANJA NA OBMOČJU PRIPOMBE

2. ANALIZA POBUDE

VARSTVO KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ:

POTRESI: 0,15 (1.019 m2)

območja najboljših kmetijskih zemljišč: Najboljša kmetijska 
zemljišča (4 m2)

pobuda se nanaša na:

OBMOČJA VELJAVNIH OPPN IN DPN V PRIPRAVI: /

Grafični prikaz varstev in varovanj na območju pobude

Grafični prikaz režimov varstva narave in varstva kulturne dediščine na 
območju pobude

Grafični prikaz varstvenih pasov GJI in območij 
PIA na območju pobude

POPLAVNA NEVARNOST: /

AGROOPERACIJE: /

Območje namenske rabe prostora iz stavbnega zemljišča v nestavbno zemljišče

/

/
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dostop na javno cesto: da

2.2 MOŽNOST PRIKLJUČITVE NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO

kanalizacija: ne

vodovod: da

elektro omrežje: da

drugo: /

3. PRESOJA POBUDE

Grafični prikaz obstoječe in predvidene GJI na območju pobude

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

URBANISTIČNI KRITERIJI:

RAZVRSTITEV POSEGA NA PODLAGI ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU

-   poseg v naselju - drugo

SKLADNOST S CILJI PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA

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:

1) Trajnostni razvoj v prostoru ter učinkovita in gospodarna raba zemljišč:

(ZPNačrt/ Ur.l. RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-
C, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012):

(3. ČLEN ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU (Ur. l. RS 33/2007, št. 70/08 ZVO-1B, št. 108/9 in št. 
80/10 ZUPUDPP)):

Pobuda oz. poseg se neposredno navezuje na obstoječo poselitev.
1. Bližina obstoječe poselitve in obstoječega ureditvenega območja naselja:

Pobuda oz. poseg nadaljuje obstoječ kakovostni ali tradicionalni morfološki vzorec poselitve oz. bo pripomogla k sanaciji 
neustreznih prostorskih struktur.

2. Odnos do obstoječe morfologije poselitve:

Predlagana namenska raba pobude oz. posega je skladna oz. združljiva z obstoječo namensko rabo in je ne ogroža.
3. Ustrezna namenska raba:

Pobuda oz. poseg ni vezan na predmetni urbanistični kriterij.
4. Zagotavljanje javnega interesa:

V naselju, v katerem je pobuda oz. poseg so zadostne količine neizkoriščenih stavbnih zemljišč za predlagano 
5. Notranje rezerve stavbnih zemljišč:
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namembnost.

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

Pobuda se delno 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 delno vključi v nadlajnji postopek. Izvzamejo se lahko samo 
zemljišča, ki so v kmetijski rabi, del zemljišč, ki predstavlja 
funkcionalno zemljišče obstoječega objekta, mora ostati stavbno 
zemljišče.

Grafični prikaz predlagane namenske rabe prostora



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

ŠTEVILKA POBUDE: 120

naselje: Vojščica
leži na karti: 5 B 22 25vlagatelji:

utemeljitev pobudnika:
Sprememba namenske rabe v stavbno zemljišče za potrebe izgradnje hiš.

1. VSEBINA POBUDE

Grafični prikaz lokacije pobude na digitalnem 
ortofoto posnetku

Grafični prikaz lokacije pobude na obstoječem 
prostorskem aktu

Pobuda se ne vključi v nadaljnji postopek.

Ferfolja Livijo, Vojščica 34, 5296, KOSTANJEVICA NA KRASU

k.o. parcele

seznam parcel:

VOJŠČICA 994/1, 995

Fotografija lokacije pobude
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vrsta gradnje (skladno z Zakonom o graditvi objektov):

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

VARSTVENI PASOVI GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE:
plinovod: /

daljnovod: /

EROZIJSKA OBMOČJA: /

VODOVARSTVENA OBMOČJA: 3 (2.226 m2)

POPLAVNA OBMOČJA: /

POPLAVNI DOGODKI: /

VARSTVO NARAVE:

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE:

območja varovanja kulturne dediščine: /

zavarovana območja: ni podatkov

območja Natura 2000: SI3000276 (2.226 m2), SI5000023 (2.226 
m2)

ekološko pomembna območja: Kras (2.226 m2)

območja naravnih vrednot: /

2.1 OBSTOJEČA VARSTVA IN VAROVANJA NA OBMOČJU PRIPOMBE

2. ANALIZA POBUDE

VARSTVO KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ:

POTRESI: 0,15 (2.226 m2)

območja najboljših kmetijskih zemljišč: Najboljša kmetijska 
zemljišča (2.226 m2)

pobuda se nanaša na:

OBMOČJA VELJAVNIH OPPN IN DPN V PRIPRAVI: /

Grafični prikaz varstev in varovanj na območju pobude

Grafični prikaz režimov varstva narave in varstva kulturne dediščine na 
območju pobude

Grafični prikaz varstvenih pasov GJI in območij 
PIA na območju pobude

POPLAVNA NEVARNOST: /

AGROOPERACIJE: /

gradnja novega objekta

stanovanjska stavba - stanovanjska stavba

Območje namenske rabe prostora iz nestavbnega v stavbno zemljišče
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dostop na javno cesto: ne

2.2 MOŽNOST PRIKLJUČITVE NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO

kanalizacija: ne

vodovod: da

elektro omrežje: da

drugo: /

3. PRESOJA POBUDE

Grafični prikaz obstoječe in predvidene GJI na območju pobude

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

URBANISTIČNI KRITERIJI:

Pobuda oz. poseg ni skladna s strategijo prostorskega razvoja občine.

RAZVRSTITEV POSEGA NA PODLAGI ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU

-   poseg v naselju - širitev naselja

SKLADNOST S CILJI PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA

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:
Pobuda oz. poseg ni vezan na sanacijo degradiranega prostora.

Pobuda oz. poseg ne vpliva bistveno na varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanja narave.

Pobuda oz. poseg ni vezan na celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino.

Pobuda oz. poseg ni v skladu s trajnostnim razvojem v prostoru ter učinkovito in gospodarno rabo zemljišč.

Pobuda oz. poseg ni vezan na kakovost bivalnih razmer.

Pobuda oz. poseg ne vpliva bistveno na prostorsko usklajeno in med seboj dopolnjujočo se razmestitev dejavnosti 
v prostoru.

Pobuda oz. poseg ni vezan na prenovo obstoječih prostorskih ureditev, kar je eden prednostnih ciljev prostorskega 
razvoja.

Pobuda oz. poseg ne vpliva bistveno na ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora.

7) Varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanje narave:

8) Celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino:

1) Trajnostni razvoj v prostoru ter učinkovita in gospodarna raba zemljišč:

(ZPNačrt/ Ur.l. RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-
C, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012):

(3. ČLEN ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU (Ur. l. RS 33/2007, št. 70/08 ZVO-1B, št. 108/9 in št. 
80/10 ZUPUDPP)):

Pobuda oz. poseg se neposredno navezuje na obstoječo poselitev.
1. Bližina obstoječe poselitve in obstoječega ureditvenega območja naselja:

Pobuda oz. poseg posredno nadaljuje obstoječ kakovostni ali tradicionalni morfološki vzorec poselitve oz. bo posredno 
pripomogla k sanaciji neustreznih prostorskih struktur.

2. Odnos do obstoječe morfologije poselitve:

Predlagana namenska raba pobude oz. posega ni skladna oz. komplementarna z obstoječo namensko rabo ali jo celo 
ogroža.

3. Ustrezna namenska raba:

Pobuda oz. poseg ni vezan na predmetni urbanistični kriterij.
4. Zagotavljanje javnega interesa:

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.

5. Notranje rezerve stavbnih zemljišč:

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

Pobuda se ne vključi v nadaljnji postopek.

Utemeljitev:
Pobuda se nanaša na širitev stavbnega zemljišča za gradnjo 
stanovanjskih hiš. Nahaja se ob območju nezaidanih stavbnih 
zemljišč, kjer je gradnja hiš omogočena. Upoštevanje pobude bi 
bilo v nasprotju s temeljnimi načeli prostorskega načrtovanja, 
predvsem v zvezi z racionalno rabo zemljišč, zato se ne vključi v 
nadaljnji postopek.

Grafični prikaz predlagane namenske rabe prostora
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ŠTEVILKA POBUDE: 121

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

utemeljitev pobudnika:
Zmanjšanje deleža stavbnih zemljišč glede na priloženo skico.

1. VSEBINA POBUDE

Grafični prikaz lokacije pobude na digitalnem 
ortofoto posnetku

Grafični prikaz lokacije pobude na obstoječem 
prostorskem aktu

Pobuda se delno vključi v nadaljnji postopek.

Frančeškin Darjan, Sela na Krasu 54, 5296, KOSTANJEVICA NA KRASU

k.o. parcele

seznam parcel:

SELA NA KRASU 532/1

Fotografija lokacije pobude
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vrsta gradnje (skladno z Zakonom o graditvi objektov):

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

VARSTVENI PASOVI GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE:
plinovod: /

daljnovod: /

EROZIJSKA OBMOČJA: /

VODOVARSTVENA OBMOČJA: 3 (1.086 m2)

POPLAVNA OBMOČJA: /

POPLAVNI DOGODKI: /

VARSTVO NARAVE:

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE:

območja varovanja kulturne dediščine: /

zavarovana območja: ni podatkov

območja Natura 2000: SI3000276 (1.086 m2), SI5000023 (1.086 
m2)

ekološko pomembna območja: Kras (1.086 m2)

območja naravnih vrednot: /

2.1 OBSTOJEČA VARSTVA IN VAROVANJA NA OBMOČJU PRIPOMBE

2. ANALIZA POBUDE

VARSTVO KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ:

POTRESI: 0,15 (1.086 m2)

območja najboljših kmetijskih zemljišč: /

pobuda se nanaša na:

OBMOČJA VELJAVNIH OPPN IN DPN V PRIPRAVI: /

Grafični prikaz varstev in varovanj na območju pobude

Grafični prikaz režimov varstva narave in varstva kulturne dediščine na 
območju pobude

Grafični prikaz varstvenih pasov GJI in območij 
PIA na območju pobude

POPLAVNA NEVARNOST: /

AGROOPERACIJE: /

Območje namenske rabe prostora iz stavbnega zemljišča v nestavbno zemljišče

/

/
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dostop na javno cesto: da

2.2 MOŽNOST PRIKLJUČITVE NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO

kanalizacija: ne

vodovod: da

elektro omrežje: da

drugo: /

3. PRESOJA POBUDE

Grafični prikaz obstoječe in predvidene GJI na območju pobude

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

URBANISTIČNI KRITERIJI:

RAZVRSTITEV POSEGA NA PODLAGI ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU

-   poseg v naselju - drugo

SKLADNOST S CILJI PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA

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:
Pobuda oz. poseg ni vezan na sanacijo degradiranega prostora.

Pobuda oz. poseg ne vpliva bistveno na varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanja narave.

Pobuda oz. poseg ni vezan na celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino.

Pobuda oz. poseg je delno v skladu s trajnostnim razvojem v prostoru ter učinkovito in gospodarno rabo zemljišč.

Pobuda oz. poseg ni vezan na kakovost bivalnih razmer.

Pobuda oz. poseg ne vpliva bistveno na prostorsko usklajeno in med seboj dopolnjujočo se razmestitev dejavnosti 
v prostoru.

Pobuda oz. poseg ni vezan na prenovo obstoječih prostorskih ureditev, kar je eden prednostnih ciljev prostorskega 
razvoja.

Pobuda oz. poseg ne vpliva bistveno na ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora.

7) Varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanje narave:

8) Celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino:

1) Trajnostni razvoj v prostoru ter učinkovita in gospodarna raba zemljišč:

(ZPNačrt/ Ur.l. RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-
C, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012):

(3. ČLEN ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU (Ur. l. RS 33/2007, št. 70/08 ZVO-1B, št. 108/9 in št. 
80/10 ZUPUDPP)):

Pobuda oz. poseg se neposredno navezuje na obstoječo poselitev.
1. Bližina obstoječe poselitve in obstoječega ureditvenega območja naselja:

Pobuda oz. poseg posredno nadaljuje obstoječ kakovostni ali tradicionalni morfološki vzorec poselitve oz. bo posredno 
pripomogla k sanaciji neustreznih prostorskih struktur.

2. Odnos do obstoječe morfologije poselitve:

Predlagana namenska raba pobude oz. posega je pogojno skladna oz. združljiva z obstoječo namensko rabo.
3. Ustrezna namenska raba:

Pobuda oz. poseg ni vezan na predmetni urbanistični kriterij.
4. Zagotavljanje javnega interesa:

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, vendar s spremembo ne bi bistveno povečali njihove količine.

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



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 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, vendar le v delu, ki se nanaša na 
izvzem stavbnih zemljišč južnega dela predloga. Upoštevanje 
pobude v celoti bi bilo v nasprotju s temeljnimi načeli prostorskega 
načrtovanja, predvsem v zvezi z racionalno rabo zemljišč ter 
prepoznavnimi značilnostmi prostora.

Grafični prikaz predlagane namenske rabe prostora



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

ŠTEVILKA POBUDE: 122

naselje: Bilje
leži na karti: 5 B 22 4vlagatelji:

utemeljitev pobudnika:
Sprememba namenske rabe v stavbno zemljišče.

1. VSEBINA POBUDE

Grafični prikaz lokacije pobude na digitalnem 
ortofoto posnetku

Grafični prikaz lokacije pobude na obstoječem 
prostorskem aktu

Pobuda se vključi v nadaljnji postopek.

Saunig Istok, Bilje 34b, 5292, RENČE

k.o. parcele

seznam parcel:

BILJE 413/5, 413/9, 413/20

Fotografija lokacije pobude
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vrsta gradnje (skladno z Zakonom o graditvi objektov):

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

VARSTVENI PASOVI GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE:
plinovod: /

daljnovod: /

EROZIJSKA OBMOČJA: /

VODOVARSTVENA OBMOČJA: /

POPLAVNA OBMOČJA: /

POPLAVNI DOGODKI: /

VARSTVO NARAVE:

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE:

območja varovanja kulturne dediščine: /

zavarovana območja: ni podatkov

območja Natura 2000: /

ekološko pomembna območja: /

območja naravnih vrednot: /

2.1 OBSTOJEČA VARSTVA IN VAROVANJA NA OBMOČJU PRIPOMBE

2. ANALIZA POBUDE

VARSTVO KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ:

POTRESI: 0,175 (1.546 m2)

območja najboljših kmetijskih zemljišč: Najboljša kmetijska 
zemljišča (1.546 m2)

pobuda se nanaša na:

OBMOČJA VELJAVNIH OPPN IN DPN V PRIPRAVI: /

Grafični prikaz varstev in varovanj na območju pobude

Grafični prikaz režimov varstva narave in varstva kulturne dediščine na 
območju pobude

Grafični prikaz varstvenih pasov GJI in območij 
PIA na območju pobude

POPLAVNA NEVARNOST: /

AGROOPERACIJE: /

gradnja novega objekta

stanovanjska stavba - stanovanjska stavba

Območje namenske rabe prostora iz nestavbnega v stavbno zemljišče



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

dostop na javno cesto: ne

2.2 MOŽNOST PRIKLJUČITVE NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO

kanalizacija: da

vodovod: da

elektro omrežje: da

drugo: /

3. PRESOJA POBUDE

Grafični prikaz obstoječe in predvidene GJI na območju pobude

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

URBANISTIČNI KRITERIJI:

RAZVRSTITEV POSEGA NA PODLAGI ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU

-   poseg v naselju - širitev naselja

SKLADNOST S CILJI PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA

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:
Pobuda oz. poseg ni vezan na sanacijo degradiranega prostora.

Pobuda oz. poseg ne vpliva bistveno na varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanja narave.

Pobuda oz. poseg ni vezan na celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino.

Pobuda oz. poseg je v skladu s trajnostnim razvojem v prostoru ter učinkovito in gospodarno rabo zemljišč.

Pobuda oz. poseg ni vezan na kakovost bivalnih razmer.

Pobuda oz. poseg pozitivno vpliva na prostorsko usklajeno in med seboj dopolnjujočo se razmestitev dejavnosti v 
prostoru.

Pobuda oz. poseg ni vezan na prenovo obstoječih prostorskih ureditev, kar je eden prednostnih ciljev prostorskega 
razvoja.

Pobuda oz. poseg ni vezan na ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora.

7) Varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanje narave:

8) Celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino:

1) Trajnostni razvoj v prostoru ter učinkovita in gospodarna raba zemljišč:

(ZPNačrt/ Ur.l. RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-
C, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012):

(3. ČLEN ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU (Ur. l. RS 33/2007, št. 70/08 ZVO-1B, št. 108/9 in št. 
80/10 ZUPUDPP)):

- II.2.1 ZASNOVA IN USMERITVE ZA PROSTORSKI RAZVOJ POSELITVE
- II.2.4 USMERITVE ZA DOLOČITEV NAMENSKE RABE ZEMLJIŠČ

Pobuda oz. poseg se neposredno navezuje na obstoječo poselitev.
1. Bližina obstoječe poselitve in obstoječega ureditvenega območja naselja:

Pobuda oz. poseg nadaljuje obstoječ kakovostni ali tradicionalni morfološki vzorec poselitve oz. bo pripomogla k sanaciji 
neustreznih prostorskih struktur.

2. Odnos do obstoječe morfologije poselitve:

Predlagana namenska raba pobude oz. posega je pogojno skladna oz. združljiva z obstoječo namensko rabo.
3. Ustrezna namenska raba:

Pobuda oz. poseg ni vezan na predmetni urbanistični kriterij.
4. Zagotavljanje javnega interesa:
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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.

5. Notranje rezerve stavbnih zemljišč:

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



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: 123

naselje: Bilje
leži na karti: 5 B 22 4vlagatelji:

utemeljitev pobudnika:
Del parcele je že opredeljen kot stavbno zemljišče. Zaradi možnosti zagotavljanja večjih odmikov stanovanjske stavbe od 
ceste in sosedov, bi želel da se kot stavbno zemljišče opredeli še del parcele, tako da bo kot stavbno opredeljene vsaj 
50% parcele.

1. VSEBINA POBUDE

Grafični prikaz lokacije pobude na digitalnem 
ortofoto posnetku

Grafični prikaz lokacije pobude na obstoječem 
prostorskem aktu

Pobuda se ne vključi v nadaljnji postopek.

Saunig Istok, Bilje 34 b, 5292, RENČE

k.o. parcele

seznam parcel:

BILJE 413/47

Fotografija lokacije pobude
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vrsta gradnje (skladno z Zakonom o graditvi objektov):

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

VARSTVENI PASOVI GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE:
plinovod: /

daljnovod: /

EROZIJSKA OBMOČJA: /

VODOVARSTVENA OBMOČJA: /

POPLAVNA OBMOČJA: /

POPLAVNI DOGODKI: /

VARSTVO NARAVE:

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE:

območja varovanja kulturne dediščine: /

zavarovana območja: ni podatkov

območja Natura 2000: /

ekološko pomembna območja: /

območja naravnih vrednot: /

2.1 OBSTOJEČA VARSTVA IN VAROVANJA NA OBMOČJU PRIPOMBE

2. ANALIZA POBUDE

VARSTVO KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ:

POTRESI: 0,175 (489 m2)

območja najboljših kmetijskih zemljišč: Najboljša kmetijska 
zemljišča (489 m2)

pobuda se nanaša na:

OBMOČJA VELJAVNIH OPPN IN DPN V PRIPRAVI: /

Grafični prikaz varstev in varovanj na območju pobude

Grafični prikaz režimov varstva narave in varstva kulturne dediščine na 
območju pobude

Grafični prikaz varstvenih pasov GJI in območij 
PIA na območju pobude

POPLAVNA NEVARNOST: /

AGROOPERACIJE: /

gradnja novega objekta

stanovanjska stavba - stanovanjska stavba

Območje namenske rabe prostora iz nestavbnega v stavbno zemljišče



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

dostop na javno cesto: da

2.2 MOŽNOST PRIKLJUČITVE NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO

kanalizacija: da

vodovod: da

elektro omrežje: da

drugo: /

3. PRESOJA POBUDE

Grafični prikaz obstoječe in predvidene GJI na območju pobude

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

URBANISTIČNI KRITERIJI:

Pobuda oz. poseg ni skladna s strategijo prostorskega razvoja občine.

RAZVRSTITEV POSEGA NA PODLAGI ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU

-   poseg v naselju - širitev naselja

SKLADNOST S CILJI PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA

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:
Pobuda oz. poseg ni vezan na sanacijo degradiranega prostora.

Pobuda oz. poseg negativno vpliva na varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanja narave.

Pobuda oz. poseg ni vezan na celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino.

Pobuda oz. poseg ni v skladu s trajnostnim razvojem v prostoru ter učinkovito in gospodarno rabo zemljišč.

Pobuda oz. poseg ni vezan na kakovost bivalnih razmer.

Pobuda oz. poseg negativno vpliva na prostorsko usklajeno in med seboj dopolnjujočo se razmestitev dejavnosti v 
prostoru.

Pobuda oz. poseg ni vezan na prenovo obstoječih prostorskih ureditev, kar je eden prednostnih ciljev prostorskega 
razvoja.

Pobuda oz. poseg negativno vpliva na ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora.

7) Varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanje narave:

8) Celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino:

1) Trajnostni razvoj v prostoru ter učinkovita in gospodarna raba zemljišč:

(ZPNačrt/ Ur.l. RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-
C, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012):

(3. ČLEN ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU (Ur. l. RS 33/2007, št. 70/08 ZVO-1B, št. 108/9 in št. 
80/10 ZUPUDPP)):

Pobuda oz. poseg se neposredno navezuje na obstoječo poselitev.
1. Bližina obstoječe poselitve in obstoječega ureditvenega območja naselja:

Pobuda oz. poseg ne nadaljuje obstoječega kakovostnega ali tradicionalnega morfološkega vzorca poselitve oz. ne bo 
pripomogla k sanaciji neustreznih prostorskih struktur.

2. Odnos do obstoječe morfologije poselitve:

Predlagana namenska raba pobude oz. posega ni skladna oz. komplementarna z obstoječo namensko rabo ali jo celo 
ogroža.

3. Ustrezna namenska raba:

Pobuda oz. poseg ni vezan na predmetni urbanistični kriterij.
4. Zagotavljanje javnega interesa:

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.

5. Notranje rezerve stavbnih zemljišč:

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.

6. Vizualna izpostavljenost:



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

4. UPOŠTEVANJE POBUDE

Pobuda se ne vključi v nadaljnji postopek.

Utemeljitev:
Del parcele je že opredeljen kot stavbno zemljišče, na katerem je 
možno zgraditi stanovanjski objekt. Širitev stavbnega zemljišča bi 
bila v nasprotju s temeljnimi načeli prostorskega načrtovanja, 
predvsem z vidika racionalne rabe zemljišč, z vidika varstva 
naravnih virov ter prepoznavnih značilnosti prostora.

Grafični prikaz predlagane namenske rabe prostora



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

ŠTEVILKA POBUDE: 125

naselje: Miren
leži na karti: 5 B 22 3vlagatelji:

utemeljitev pobudnika:
Sprememba namenske rabe v stavbno zemljišče za potrebe izgradnje garaže za 3 avtomobile in avtodom.

1. VSEBINA POBUDE

Grafični prikaz lokacije pobude na digitalnem 
ortofoto posnetku

Grafični prikaz lokacije pobude na obstoječem 
prostorskem aktu

Pobuda se vključi v nadaljnji postopek.

Lestan Boris, Miren 44 b, 5291, MIREN

k.o. parcele

seznam parcel:

MIREN 254/1

Fotografija lokacije pobude
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vrsta gradnje (skladno z Zakonom o graditvi objektov):

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

VARSTVENI PASOVI GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE:
plinovod: /

daljnovod: /

EROZIJSKA OBMOČJA: /

VODOVARSTVENA OBMOČJA: /

POPLAVNA OBMOČJA: /

POPLAVNI DOGODKI: /

VARSTVO NARAVE:

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE:

območja varovanja kulturne dediščine: /

zavarovana območja: ni podatkov

območja Natura 2000: /

ekološko pomembna območja: /

območja naravnih vrednot: /

2.1 OBSTOJEČA VARSTVA IN VAROVANJA NA OBMOČJU PRIPOMBE

2. ANALIZA POBUDE

VARSTVO KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ:

POTRESI: 0,175 (622 m2)

območja najboljših kmetijskih zemljišč: Najboljša kmetijska 
zemljišča (622 m2)

pobuda se nanaša na:

OBMOČJA VELJAVNIH OPPN IN DPN V PRIPRAVI: /

Grafični prikaz varstev in varovanj na območju pobude

Grafični prikaz režimov varstva narave in varstva kulturne dediščine na 
območju pobude

Grafični prikaz varstvenih pasov GJI in območij 
PIA na območju pobude

POPLAVNA NEVARNOST: /

AGROOPERACIJE: /

gradnja novega objekta

druge nestanovanjske stavbe

Območje namenske rabe prostora iz nestavbnega v stavbno zemljišče
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dostop na javno cesto: da

2.2 MOŽNOST PRIKLJUČITVE NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO

kanalizacija: ne

vodovod: da

elektro omrežje: da

drugo: /

3. PRESOJA POBUDE

Grafični prikaz obstoječe in predvidene GJI na območju pobude

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

URBANISTIČNI KRITERIJI:

RAZVRSTITEV POSEGA NA PODLAGI ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU

-   poseg v naselju - širitev naselja

SKLADNOST S CILJI PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA

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:
Pobuda oz. poseg ni vezan na sanacijo degradiranega prostora.

Pobuda oz. poseg negativno vpliva na varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanja narave.

Pobuda oz. poseg ni vezan na celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino.

Pobuda oz. poseg je delno v skladu s trajnostnim razvojem v prostoru ter učinkovito in gospodarno rabo zemljišč.

Pobuda oz. poseg ni vezan na kakovost bivalnih razmer.

Pobuda oz. poseg ni vezan na prostorsko usklajeno in med seboj dopolnjujočo se razmestitev dejavnosti v prostoru.

Pobuda oz. poseg ni vezan na prenovo obstoječih prostorskih ureditev, kar je eden prednostnih ciljev prostorskega 
razvoja.

Pobuda oz. poseg ni vezan na ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora.

7) Varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanje narave:

8) Celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino:

1) Trajnostni razvoj v prostoru ter učinkovita in gospodarna raba zemljišč:

(ZPNačrt/ Ur.l. RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-
C, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012):

(3. ČLEN ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU (Ur. l. RS 33/2007, št. 70/08 ZVO-1B, št. 108/9 in št. 
80/10 ZUPUDPP)):

Pobuda oz. poseg se neposredno navezuje na obstoječo poselitev.
1. Bližina obstoječe poselitve in obstoječega ureditvenega območja naselja:

Pobuda oz. poseg posredno nadaljuje obstoječ kakovostni ali tradicionalni morfološki vzorec poselitve oz. bo posredno 
pripomogla k sanaciji neustreznih prostorskih struktur.

2. Odnos do obstoječe morfologije poselitve:

Predlagana namenska raba pobude oz. posega je pogojno skladna oz. združljiva z obstoječo namensko rabo.
3. Ustrezna namenska raba:

Pobuda oz. poseg ni vezan na predmetni urbanistični kriterij.
4. Zagotavljanje javnega interesa:

5. Notranje rezerve stavbnih zemljišč:
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Pobuda oz. poseg ni vezan na predmetni urbanistični kriterij.

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

Pobuda se vključi v nadaljnji postopek.

Utemeljitev:
Pobuda se nanaša na širitev stavbnih zemljišč za potrebe 
legalizacije že zgrajene garaže. Pobuda se vključi v nadaljnji 
postopek.

Grafični prikaz predlagane namenske rabe prostora
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ŠTEVILKA POBUDE: 127

naselje: Novelo
leži na karti: 5 B 22 24, 5 B 22 25vlagatelji:

utemeljitev pobudnika:
Sprememba namenske rabe v stavbno zemljišče za potrebe razvoja turistične kmetije. Priloženo je mnenje kmetijsko 
svetovalne službe.

1. VSEBINA POBUDE

Grafični prikaz lokacije pobude na digitalnem 
ortofoto posnetku

Grafični prikaz lokacije pobude na obstoječem 
prostorskem aktu

Pobuda se vključi v nadaljnji postopek.

Pahor Albin, Novelo 3a, 5296, KOSTANJEVICA NA KRASU

k.o. parcele

seznam parcel:

TEMNICA 1509/1, 1509/2, 1509/3

Fotografija lokacije pobude
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vrsta gradnje (skladno z Zakonom o graditvi objektov):

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

VARSTVENI PASOVI GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE:
plinovod: /

daljnovod: /

EROZIJSKA OBMOČJA: /

VODOVARSTVENA OBMOČJA: 3 (2.907 m2)

POPLAVNA OBMOČJA: /

POPLAVNI DOGODKI: /

VARSTVO NARAVE:

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE:

območja varovanja kulturne dediščine: /

zavarovana območja: ni podatkov

območja Natura 2000: SI3000276 (2.907 m2), SI5000023 (2.907 
m2)

ekološko pomembna območja: Kras (2.907 m2)

območja naravnih vrednot: /

2.1 OBSTOJEČA VARSTVA IN VAROVANJA NA OBMOČJU PRIPOMBE

2. ANALIZA POBUDE

VARSTVO KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ:

POTRESI: 0,15 (2.907 m2)

območja najboljših kmetijskih zemljišč: Najboljša kmetijska 
zemljišča (2.897 m2)

pobuda se nanaša na:

OBMOČJA VELJAVNIH OPPN IN DPN V PRIPRAVI: /

Grafični prikaz varstev in varovanj na območju pobude

Grafični prikaz režimov varstva narave in varstva kulturne dediščine na 
območju pobude

Grafični prikaz varstvenih pasov GJI in območij 
PIA na območju pobude

POPLAVNA NEVARNOST: /

AGROOPERACIJE: /

gradnja novega objekta

gostinske stavbe
druge nestanovanjske stavbe

Območje namenske rabe prostora iz nestavbnega v stavbno zemljišče
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dostop na javno cesto: da

2.2 MOŽNOST PRIKLJUČITVE NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO

kanalizacija: ne

vodovod: da

elektro omrežje: da

drugo: /

3. PRESOJA POBUDE

Grafični prikaz obstoječe in predvidene GJI na območju pobude

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

URBANISTIČNI KRITERIJI:

RAZVRSTITEV POSEGA NA PODLAGI ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU

-   poseg v naselju - širitev naselja

SKLADNOST S CILJI PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA

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:
Pobuda oz. poseg ni vezan na sanacijo degradiranega prostora.

Pobuda oz. poseg ne vpliva bistveno na varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanja narave.

Pobuda oz. poseg ni vezan na celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino.

Pobuda oz. poseg je v skladu s trajnostnim razvojem v prostoru ter učinkovito in gospodarno rabo zemljišč.

Pobuda oz. poseg ni vezan na kakovost bivalnih razmer.

Pobuda oz. poseg pozitivno vpliva na prostorsko usklajeno in med seboj dopolnjujočo se razmestitev dejavnosti v 
prostoru.

Pobuda oz. poseg ni vezan na prenovo obstoječih prostorskih ureditev, kar je eden prednostnih ciljev prostorskega 
razvoja.

Pobuda oz. poseg ne vpliva bistveno na ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora.

7) Varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanje narave:

8) Celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino:

1) Trajnostni razvoj v prostoru ter učinkovita in gospodarna raba zemljišč:

(ZPNačrt/ Ur.l. RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-
C, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012):

(3. ČLEN ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU (Ur. l. RS 33/2007, št. 70/08 ZVO-1B, št. 108/9 in št. 
80/10 ZUPUDPP)):

- II.2.1 ZASNOVA IN USMERITVE ZA PROSTORSKI RAZVOJ POSELITVE
- II.2.3 USMERITVE ZA RAZVOJ V KRAJINI
- II.2.4 USMERITVE ZA DOLOČITEV NAMENSKE RABE ZEMLJIŠČ

Pobuda oz. poseg se posredno navezuje na obstoječo poselitev.
1. Bližina obstoječe poselitve in obstoječega ureditvenega območja naselja:

Pobuda oz. poseg posredno nadaljuje obstoječ kakovostni ali tradicionalni morfološki vzorec poselitve oz. bo posredno 
pripomogla k sanaciji neustreznih prostorskih struktur.

2. Odnos do obstoječe morfologije poselitve:

Predlagana namenska raba pobude oz. posega je skladna oz. združljiva z obstoječo namensko rabo in je ne ogroža.
3. Ustrezna namenska raba:

4. Zagotavljanje javnega interesa:
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Pobuda oz. poseg ni vezan na predmetni urbanistični kriterij.

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:
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4. UPOŠTEVANJE POBUDE

Pobuda se vključi v nadaljnji postopek.

Utemeljitev:
Pobuda se nanaša na vzpostavitev območja stavbnih zemljišč za 
razvoj turistične kmetije. 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 zemljišča so bila 
spremenjena v fazi usklajevanj predloga OPN z nosilci urejanja 
prostora, lastniki zemljišč na spremembo zato niso imeli možnosti 
podati svojega mnenja. Priloženo je mnenje kmetijsko svetovalne 
službe. Pobuda je sprejemljiva in se lahko vključi v nadaljnji 
postopek ob pogoju, da se do priprave osnutka sprememb in 
dopolnitev OPN št. 4 pripravijo PPIP, s katerimi se določi dopustne 
dejavnosti, gradnje in prostorska zaznova območja. Bivanje na 
območju je dopustno le v sklopu izvajanja dejavnosti turistične 
dejavnosti.

Grafični prikaz predlagane namenske rabe prostora




