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

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



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 (2.907 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



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

-   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:



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

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:



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 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



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

ŠTEVILKA POBUDE: 130

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

utemeljitev pobudnika:
Sprememba namenske rabe zemljišča v stavbno za ureditev odbojkarskega igrišča.

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.

KS Vojščica, Vojščica 37, 5296, KOSTANJEVICA NA KRASU

k.o. parcele

seznam parcel:

VOJŠČICA 1042

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 (1.449 m2)

POPLAVNA OBMOČJA: /

POPLAVNI DOGODKI: /

VARSTVO NARAVE:

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE:

območja varovanja kulturne dediščine: /

zavarovana območja: ni podatkov

območja Natura 2000: SI3000276 (1.449 m2), SI5000023 (1.449 
m2)

ekološko pomembna območja: Kras (1.449 m2)

območja naravnih vrednot: /

2.1 OBSTOJEČA VARSTVA IN VAROVANJA NA OBMOČJU PRIPOMBE

2. ANALIZA POBUDE

VARSTVO KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ:

POTRESI: 0,15 (1.449 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

nezahtevni in enostavni objekti

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:

RAZVRSTITEV POSEGA NA PODLAGI ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU

-   poseg izven območja naselja - novo načrtovana stavbna NRP - za šport in rekreacijo

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.2.3 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 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:

S pobudo oz. posegom se zagotavlja 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

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 vključi v nadaljnji postopek.

Utemeljitev:
Pobuda se nanaša na širitev stavbnih zemljišč za potrebe ureditve 
odbojkarskega igrišča. Ureditev igrišča na obstoječih stavbnih 
zemljiščih zaradi terenskih razmer ni mogoča. Pobuda se lahko 
vključi v nadaljnji postopek, vendar ob pogoju, da se obstoječe 
stavbno zemljišče zmanjša (izvzem parcele 1127/1, k.o. Vojščica).

Grafični prikaz predlagane namenske rabe prostora



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

ŠTEVILKA POBUDE: 132

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

utemeljitev pobudnika:
Iz kmetijskega v stavbno za potrebe kmetijstva. V prostorskem planu (pred OPN) bila parcela opredeljena kot stavbno 
zemljišče, plačana je bila tudi sprememba namembnosti. Na parceli že stoji objekt (bivša perutninska farma), ki ga 
pobudnik namerava obnoviti za isto dejavnost. Objekt je manj zahteven.

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.

Budin Sebastjan, Bilje 28a, 5292, RENČE

k.o. parcele

seznam parcel:

BILJE 680

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 (1.601 m2)

območja najboljših kmetijskih zemljišč: Najboljša kmetijska 
zemljišča (1.601 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



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

-   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 omogoča 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 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 omogoča 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.2.3 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 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 se nanaša na določitev stavbnega zemljišča obstoječemu 
kmetijskemu objektu. Objekt je bil postavljen na stavbnem 
zemljišču, za katerega je bila tudi plačana sprememba 
namembnosti iz kmetijskega zemljišča v stavbno. Pobuda se vključi 
v nadaljnji postopek.

Grafični prikaz predlagane namenske rabe prostora
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ŠTEVILKA POBUDE: 133

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

utemeljitev pobudnika:
Sprememba namenske rabe v stavbno zemljišče za potrebe postavitve zidu okrog parcele. Pobuda se nanaša na širitev 
stavbnih zemljišč zaradi potrebe ureditve dodatnih parkirnih mest, ki jih ne more urediti v sklopu funkcionalne parcele 
obstoječega objekta.

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.

Urdih Edi, Kostanjevica na Krasu 23a, 5296, KOSTANJEVICA NA KRASU

k.o. parcele

seznam parcel:

KOSTANJEVICA 
NA KRASU

2663/2, 2663/3

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 (156 m2)

POPLAVNA OBMOČJA: /

POPLAVNI DOGODKI: /

VARSTVO NARAVE:

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE:

območja varovanja kulturne dediščine: /

zavarovana območja: ni podatkov

območja Natura 2000: SI3000276 (156 m2), SI5000023 (156 m2)

ekološko pomembna območja: Kras (156 m2)

območja naravnih vrednot: /

2.1 OBSTOJEČA VARSTVA IN VAROVANJA NA OBMOČJU PRIPOMBE

2. ANALIZA POBUDE

VARSTVO KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ:

POTRESI: 0,15 (156 m2)

območja najboljših kmetijskih zemljišč: Najboljša kmetijska 
zemljišča (156 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: /

nezahtevni in enostavni objekti

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

Pobuda oz. poseg pozitivno vpliva 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 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:
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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 se nanaša na širitev stavbnih zemljišč zaradi potrebe 
ureditve dodatnih parkirnih mest, ki jih ne more urediti v sklopu 
funkcionalne parcele obstoječega objekta. Pobuda je skladna z 
Odlokom o OPN in se lahko vključi v nadaljnji postopek.

Grafični prikaz predlagane namenske rabe prostora
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ŠTEVILKA POBUDE: 134

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

utemeljitev pobudnika:
Sprememba namenske rabe v stavbno zemljišče in menjava z obstoječim stavbnim zemljiščem, ki se ga spremeni v 
kmetijsko.

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.

But Neža, Gomišček Vesel Mojca, Stranska vas 43c, 8000, NOVO MESTO

k.o. parcele

seznam parcel:

OPATJE SELO 1203/8

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 (1.189 m2)

POPLAVNA OBMOČJA: /

POPLAVNI DOGODKI: /

VARSTVO NARAVE:

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE:

območja varovanja kulturne dediščine: /

zavarovana območja: ni podatkov

območja Natura 2000: SI3000276 (1.189 m2), SI5000023 (1.189 
m2)

ekološko pomembna območja: Kras (1.189 m2)

območja naravnih vrednot: /

2.1 OBSTOJEČA VARSTVA IN VAROVANJA NA OBMOČJU PRIPOMBE

2. ANALIZA POBUDE

VARSTVO KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ:

POTRESI: 0,15 (1.189 m2)

območja najboljših kmetijskih zemljišč: Najboljša kmetijska 
zemljišča (597 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
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: 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 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 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 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, 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:
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4. UPOŠTEVANJE POBUDE

Pobuda se ne vključi v nadaljnji postopek.

Utemeljitev:
Pobuda za širitev stavbnih zemljišč za gradnjo stanovanjske stavbe 
v neposredni bližini pokopališča ni ustrezna. Upoštevanje pobude bi 
negativno vplivalo na prepoznavne značilnosti prostora, lahko pa bi 
ogrožalo tudi javni interes (možnosti širitve pokopališča oz. 
potrebnih ureditev ob pokopališču). Pobuda za izvzem stavbnih 
zemljišč je sicer sprejemljiva, vendar je iz pobude razumeti, da bi 
pobudniki to želeli le v primeru, da se upošteva pobuda za 
spremembo kmetijskega zemljišča v stavbno na drugem delu 
parcele. Ker širitev stavbnih zemljišč ni sprejemljiva, tudi izvzem 
stavbnih zemljišč v nadaljnji postopek ni vključen.

Grafični prikaz predlagane namenske rabe prostora
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ŠTEVILKA POBUDE: 134

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

utemeljitev pobudnika:
Sprememba namenske rabe v stavbno zemljišče in menjava z obstoječim stavbnim zemljiščem, ki se ga spremeni v 
kmetijsko.

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.

But Neža, Gomišček Vesel Mojca, Stranska vas 43c, 8000, NOVO MESTO

k.o. parcele

seznam parcel:

OPATJE SELO 1203/8

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 (1.189 m2)

POPLAVNA OBMOČJA: /

POPLAVNI DOGODKI: /

VARSTVO NARAVE:

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE:

območja varovanja kulturne dediščine: /

zavarovana območja: ni podatkov

območja Natura 2000: SI3000276 (1.189 m2), SI5000023 (1.189 
m2)

ekološko pomembna območja: Kras (1.189 m2)

območja naravnih vrednot: /

2.1 OBSTOJEČA VARSTVA IN VAROVANJA NA OBMOČJU PRIPOMBE

2. ANALIZA POBUDE

VARSTVO KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ:

POTRESI: 0,15 (1.189 m2)

območja najboljših kmetijskih zemljišč: Najboljša kmetijska 
zemljišča (597 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
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: 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 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 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 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, 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:
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4. UPOŠTEVANJE POBUDE

Pobuda se ne vključi v nadaljnji postopek.

Utemeljitev:
Pobuda za širitev stavbnih zemljišč za gradnjo stanovanjske stavbe 
v neposredni bližini pokopališča ni ustrezna. Upoštevanje pobude bi 
negativno vplivalo na prepoznavne značilnosti prostora, lahko pa bi 
ogrožalo tudi javni interes (možnosti širitve pokopališča oz. 
potrebnih ureditev ob pokopališču). Pobuda za izvzem stavbnih 
zemljišč je sicer sprejemljiva, vendar je iz pobude razumeti, da bi 
pobudniki to želeli le v primeru, da se upošteva pobuda za 
spremembo kmetijskega zemljišča v stavbno na drugem delu 
parcele. Ker širitev stavbnih zemljišč ni sprejemljiva, tudi izvzem 
stavbnih zemljišč v nadaljnji postopek ni vključen.

Grafični prikaz predlagane namenske rabe prostora
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ŠTEVILKA POBUDE: 136

naselje: Vojščica

leži na karti: 5 B 22 25vlagatelji:

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

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.

Franco Raffaella, Via Mazzarei 15, Milje
Kosovel Marko ACMA d.o.o., Tovarniška cesta 4c, 5270, AJDOVŠČINA

k.o. parcele

seznam parcel:

VOJŠČICA 1750/322

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 (5.196 m2)

POPLAVNA OBMOČJA: /

POPLAVNI DOGODKI: /

VARSTVO NARAVE:

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE:

območja varovanja kulturne dediščine: /

zavarovana območja: ni podatkov

območja Natura 2000: SI3000276 (5.196 m2), SI5000023 (5.196 
m2)

ekološko pomembna območja: Kras (5.196 m2)

območja naravnih vrednot: /

2.1 OBSTOJEČA VARSTVA IN VAROVANJA NA OBMOČJU PRIPOMBE

2. ANALIZA POBUDE

VARSTVO KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ:

POTRESI: 0,15 (5.196 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 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 vezan na trajnostni razvoj 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)):

- II.2.1 ZASNOVA IN USMERITVE ZA PROSTORSKI RAZVOJ POSELITVE
- 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.

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:
Izdano gradbeno dovoljenje. Pobuda se vključi v nadaljnji postopek 
v skladu z gradbenim dovoljenjem.

Grafični prikaz predlagane namenske rabe prostora
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ŠTEVILKA POBUDE: 137

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

utemeljitev pobudnika:
Sprememba namenske rabe v stavbno zemljišče za potrebe postavitve objekta za shranjevanje kmetijskih strojev in sena.

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.

Božič Bogdan in Matej, Temnica 44, 5296, KOSTANJEVICA NA KRASU

k.o. parcele

seznam parcel:

TEMNICA 295/1

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 (7.466 m2)

POPLAVNA OBMOČJA: /

POPLAVNI DOGODKI: /

VARSTVO NARAVE:

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE:

območja varovanja kulturne dediščine: /

zavarovana območja: ni podatkov

območja Natura 2000: SI3000276 (7.466 m2), SI5000023 (7.466 
m2)

ekološko pomembna območja: Kras (7.466 m2)

območja naravnih vrednot: /

2.1 OBSTOJEČA VARSTVA IN VAROVANJA NA OBMOČJU PRIPOMBE

2. ANALIZA POBUDE

VARSTVO KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ:

POTRESI: 0,15 (7.466 m2)

območja najboljših kmetijskih zemljišč: Najboljša kmetijska 
zemljišča (7.466 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 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 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.2.3 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 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 se nanaša na širitev stavbnih zemljišč za postavitev 
kmetijskih objektov. Pobudi je priloženo mnenje kmetijsko 
svetovalne službe, iz katerega je razvidno, da so objekti za razvoj 
kmetije potrebni in da so ustrezno locirani. Pobuda je skladna s 
temeljnimi načeli prostorskega načrtovanja in se lahko vključi v 
nadaljnji postopek.

Grafični prikaz predlagane namenske rabe prostora
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ŠTEVILKA POBUDE: 168

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

utemeljitev pobudnika:
Širitev stavbnega zemljišča za stanovanjsko gradnjo. Del parcele je že opredeljen kot stavbno zemljišče, vendar je 
premajhno za gradnjo stanovanjske hiše z ustreznim funkcionalnim zemljiščem.

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.

Ivan Lestan, Orehovlje 77, 5291, MIREN

k.o. parcele

seznam parcel:

OREHOVLJE 315

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: 532 m2

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 (4.836 m2)

območja najboljših kmetijskih zemljišč: Najboljša kmetijska 
zemljišča (3.051 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: Hidromelioracija - Namakanje (4.836 m2)

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:

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 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
- 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 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:



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.

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 širitev stavbnih zemljišč za gradnjo 
enodružinske stanovanjske stavbe. Pobuda je skladna s cilji 
prostorskega načrtovanja ter s strateškim delom OPN in se lahko 
vključi v nadaljnji postopek, vendar le v delu ob obstoječi poselitvi.

Grafični prikaz predlagane namenske rabe prostora



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

ŠTEVILKA POBUDE: 170

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

utemeljitev pobudnika:
Širitev stavbnih zemljišč za stanovanjsko gradnjo.

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.

Alenka Godnič, Vojščica 48, 5296, KOSTANJEVICA NA KRASU

k.o. parcele

seznam parcel:

VOJŠČICA 1030, 1031

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 (733 m2)

POPLAVNA OBMOČJA: /

POPLAVNI DOGODKI: /

VARSTVO NARAVE:

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE:

območja varovanja kulturne dediščine: /

zavarovana območja: ni podatkov

območja Natura 2000: SI3000276 (733 m2), SI5000023 (733 m2)

ekološko pomembna območja: Kras (733 m2)

območja naravnih vrednot: /

2.1 OBSTOJEČA VARSTVA IN VAROVANJA NA OBMOČJU PRIPOMBE

2. ANALIZA POBUDE

VARSTVO KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ:

POTRESI: 0,15 (733 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 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.2.4 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 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:
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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 delno vključi v nadaljnji postopek.

Utemeljitev:
Pobuda se nanaša na širitev stavbnih zemljišč za gradnjo 
enodružinske stanovanjske stavbe. Pobuda je skladna s cilji 
prostorskega načrtovanja ter s strateškim delom OPN in se lahko 
vključi v nadaljnji postopek, pri čemer mora biti zagotovljen 
ustrezen odmik od območja kmetijske proizvodnje.

Grafični prikaz predlagane namenske rabe prostora
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ŠTEVILKA POBUDE: 171

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

utemeljitev pobudnika:
Širitev stavbnega zemljišča za gradnjo vikenda ter lope za orodje. Na sosednjih zemljiščih pobudnik namreč namerava 
vzpostaviti oljčni nasad. Za vzdrževanje in obdelavo kmetijskih zemljišč potrebuje manjši objekt za shranjevanje orodnja in 
občasno bivanje.

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.

Stantič Cveto, Ulica Franca Baliča 30, 5290, ŠEMPETER PRI GORICI

k.o. parcele

seznam parcel:

TEMNICA 302, 303

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: 34 m2

EROZIJSKA OBMOČJA: /

VODOVARSTVENA OBMOČJA: 3 (1.454 m2)

POPLAVNA OBMOČJA: /

POPLAVNI DOGODKI: /

VARSTVO NARAVE:

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE:

območja varovanja kulturne dediščine: /

zavarovana območja: ni podatkov

območja Natura 2000: SI3000276 (1.454 m2), SI5000023 (1.454 
m2)

ekološko pomembna območja: Kras (1.454 m2)

območja naravnih vrednot: /

2.1 OBSTOJEČA VARSTVA IN VAROVANJA NA OBMOČJU PRIPOMBE

2. ANALIZA POBUDE

VARSTVO KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ:

POTRESI: 0,15 (1.454 m2)

območja najboljših kmetijskih zemljišč: Najboljša kmetijska 
zemljišča (1.454 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 - počitniška 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 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:
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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. Gradnja lope za 
shranjevanje orodja je v skladu z OPN pod določenimi pogoji 
možna na kmetijskih zemljiščih, v kolikor se do potrebe za gradnjo 
objekta opredeli kmetijska svetovalna služba z mnenjem.

Grafični prikaz predlagane namenske rabe prostora



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

ŠTEVILKA POBUDE: 172

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

utemeljitev pobudnika:
Širitev stavbnega zemljišča za stanovanjsko gradnjo.

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.

Igor Jarc, Deborah Ferfolja, Bilje 178, 5292, RENČE

k.o. parcele

seznam parcel:

BILJE 250/6

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 (763 m2)

območja najboljših kmetijskih zemljišč: Najboljša kmetijska 
zemljišča (763 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:

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 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
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ŠTEVILKA POBUDE: 173

naselje: Nova vas
leži na karti: 5 B 22 22vlagatelji:

utemeljitev pobudnika:
Širitev stavbnih zemljišč za stanovanjsko gradnjo.

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.

Medeja Černe, Nova vas 29, 5291, MIREN

k.o. parcele

seznam parcel:

NOVA VAS 3339

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 (1.624 m2)

POPLAVNA OBMOČJA: /

POPLAVNI DOGODKI: /

VARSTVO NARAVE:

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE:

območja varovanja kulturne dediščine: /

zavarovana območja: ni podatkov

območja Natura 2000: SI3000276 (1.624 m2), SI5000023 (1.624 
m2)

ekološko pomembna območja: Kras (1.624 m2)

območja naravnih vrednot: /

2.1 OBSTOJEČA VARSTVA IN VAROVANJA NA OBMOČJU PRIPOMBE

2. ANALIZA POBUDE

VARSTVO KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ:

POTRESI: 0,15 (1.624 m2)

območja najboljših kmetijskih zemljišč: Najboljša kmetijska 
zemljišča (1.164 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:

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

6. Vizualna izpostavljenost:
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4. UPOŠTEVANJE POBUDE

Pobuda se delno vključi v nadaljnji postopek.

Utemeljitev:
Pobuda se nanaša na širitev stavbnih zemljišč za gradnjo 
enodružinske stanovanjske stavbe. Pobuda se lahko vključi v 
nadaljnji postopek le delno. V stavbna zemljišča se lahko vključi dal 
parcele, ki se nahaja med obstoječimi stavbnimi zemljišči. 
Opredelitev stavbnih zemljišč na celotni parceli bi negativno vplivala 
na obstoječi rob naselja.

Grafični prikaz predlagane namenske rabe prostora
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ŠTEVILKA POBUDE: 175

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

utemeljitev pobudnika:
Širitev stavbnih zemljišč za stanovanjsko gradnjo.

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.

Elis Pavlica, Milojka Križman, Orlek 34a, 6210, SEŽANA

k.o. parcele

seznam parcel:

VOJŠČICA 1029/1, 1029/2

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: 3 (679 m2)

POPLAVNA OBMOČJA: /

POPLAVNI DOGODKI: /

VARSTVO NARAVE:

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE:

območja varovanja kulturne dediščine: /

zavarovana območja: ni podatkov

območja Natura 2000: SI3000276 (679 m2), SI5000023 (679 m2)

ekološko pomembna območja: Kras (679 m2)

območja naravnih vrednot: /

2.1 OBSTOJEČA VARSTVA IN VAROVANJA NA OBMOČJU PRIPOMBE

2. ANALIZA POBUDE

VARSTVO KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ:

POTRESI: 0,15 (679 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 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.2.4 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 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:
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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:
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4. UPOŠTEVANJE POBUDE

Pobuda se delno vključi v nadaljnji postopek.

Utemeljitev:
Pobuda se nanaša na širitev stavbnih zemljišč za gradnjo 
enodružinske stanovanjske stavbe. Pobuda je skladna s cilji 
prostorskega načrtovanja ter s strateškim delom OPN in se lahko 
vključi v nadaljnji postopek, pri čemer mora biti zagotovljen 
ustrezen odmik od območja kmetijske proizvodnje.

Grafični prikaz predlagane namenske rabe prostora
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ŠTEVILKA POBUDE: 178

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

utemeljitev pobudnika:
Širitev je namenjena gradnji stanovanjske hiše in gospodarskega objekta.

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.

Karla Kogoj, Bilje 38a, 5292, RENČE

k.o. parcele

seznam parcel:

BILJE 683

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 (204 m2)

območja najboljših kmetijskih zemljišč: Najboljša kmetijska 
zemljišča (204 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: Hidromelioracija - Namakanje (204 m2)

gradnja novega objekta

stanovanjska stavba - stanovanjska stavba
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 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 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:
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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 se nanaša na širitev stavbnih zemljišč za gradnjo 
enodružinske stanovanjske stavbe in gospodarskega objekta. 
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
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ŠTEVILKA POBUDE: 179

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

utemeljitev pobudnika:
Gradnja lope visoke 5 m, površina 50 m2.

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.

Marinka Terčon, Volčja Draga 16, 5293, VOLČJA DRAGA

k.o. parcele

seznam parcel:

BILJE 267/2, 267/5, 267/6, 267/7, 268/9, 268/10, 
268/11

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 (8.211 m2)

POPLAVNI DOGODKI: Poplavni dogodek: 2009.03.30 (8.211 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 (8.211 m2)

območja najboljših kmetijskih zemljišč: Najboljša kmetijska 
zemljišča (4.280 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

nezahtevni in enostavni objekti

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

Pobuda oz. poseg ni vezan na trajnostni razvoj 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 delno omogoča 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 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 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.

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:
Območje pobude se v celoti nahaja na poplavnem območju. 
Gradnja novih objektov na poplavnih območjih ni sprejemljiva.

Grafični prikaz predlagane namenske rabe prostora
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ŠTEVILKA POBUDE: 180

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

utemeljitev pobudnika:
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe v območja zelenih površin. Na teh zemljiščih pobudniki želijo postaviti 
nadstreške za parkiranje avtomobilov, manjše lope ter urediti otroško igrišče.

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.

Pagon Anja, Miren 121 a, 5291, MIREN

k.o. parcele

seznam parcel:

MIREN 639/7

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 (1.205 m2)

POPLAVNI DOGODKI: Poplavni dogodek: 2009.03.30 (95 m2), Po

VARSTVO NARAVE:

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE:

območja varovanja kulturne dediščine: /

zavarovana območja: ni podatkov

območja Natura 2000: SI3000226 (124 m2)

ekološko pomembna območja: Dolina Vipave (124 m2)

območja naravnih vrednot: /

2.1 OBSTOJEČA VARSTVA IN VAROVANJA NA OBMOČJU PRIPOMBE

2. ANALIZA POBUDE

VARSTVO KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ:

POTRESI: 0,175 (1.205 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

druge nestanovanjske stavbe
nezahtevni in enostavni objekti

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:

RAZVRSTITEV POSEGA NA PODLAGI ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU

-   poseg v naselju - notranji razvoj 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 omogoča 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 vezan na trajnostni razvoj v prostoru ter učinkovito in gospodarno rabo zemljišč.

Pobuda oz. poseg pozitivno vpliva na kakovost bivalnih razmer.

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

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

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 delno vključi v nadaljnji postopek.

Utemeljitev:
Pobuda se vključi v nadaljnji postopek. Ohrani se obstoječa 
namenska raba prostora. Za parcelo št. 639/7 k.o. Miren se v odlok 
zapišejo posebninprostorski izvedbeni pogoj, s katerimi se na 
omenjeni parceli dopusti samo ureditev parkirnih mest, postavitev 
lop ter 
ureditev otroškega igrišča.

Grafični prikaz predlagane namenske rabe prostora
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ŠTEVILKA POBUDE: 181

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

utemeljitev pobudnika:
Pobuda se nanaša na izvzem stavbnih zemljišč in njihovo vrnitev v kmetijsko rabo.

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.

Mužina Hermina, Orehovlje 27 c, 5291, MIREN

k.o. parcele

seznam parcel:

OREHOVLJE 31/2, 31/5

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: 581 m2

EROZIJSKA OBMOČJA: /

VODOVARSTVENA OBMOČJA: /

POPLAVNA OBMOČJA: KATASTROFALNE (7 m2)

POPLAVNI DOGODKI: Poplavni dogodek: 2009.03.30 (33 m2), Po

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 (1.146 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: Hidromelioracija - Namakanje (1.146 m2)

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: 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 - 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 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 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.

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:
Izvzem stavbnih zemljišč se lahko izvede v delu, ki je še v kmetijski 
rabi. Del zemljišča, ki predstavlja funkcionalno zemljišče 
obstoječega objekta (dostop in dvorišče) se ohrani v območju 
stavbnih zemljišč.

Grafični prikaz predlagane namenske rabe prostora
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ŠTEVILKA POBUDE: 186

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

utemeljitev pobudnika:
Izvzem iz stavbnega zemljišča na pobudo občine.

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.

Frančeškin Olivija, Sela na Krasu 3a, 5296, KOSTANJEVICA NA KRASU

k.o. parcele

seznam parcel:

SELA NA KRASU 1229

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 (2.919 m2)

POPLAVNA OBMOČJA: /

POPLAVNI DOGODKI: /

VARSTVO NARAVE:

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE:

območja varovanja kulturne dediščine: /

zavarovana območja: ni podatkov

območja Natura 2000: SI3000276 (2.919 m2), SI5000023 (2.919 
m2)

ekološko pomembna območja: Kras (2.919 m2)

območja naravnih vrednot: /

2.1 OBSTOJEČA VARSTVA IN VAROVANJA NA OBMOČJU PRIPOMBE

2. ANALIZA POBUDE

VARSTVO KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ:

POTRESI: 0,15 (2.919 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

-   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 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 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 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. Nahaja se na robu naselja, tako da se zemljišča 
priključijo sklenjenemu območju kmetijskih zemljišč, ki naselje 
obdaja. V naselju je še dovolj prostih stavbnih zemljišč. Pobuda se 
lahko vključi v nadaljnji postopek.

Grafični prikaz predlagane namenske rabe prostora
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ŠTEVILKA POBUDE: 187

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

utemeljitev pobudnika:
Sprememba kmetijskega zemljišča v stavbno na pobudo občine, s katero se lastnik strinja.

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.

Djurdjević Miodrag, Bilje 121i, 5292, RENČE

k.o. parcele

seznam parcel:

BILJE 389/1

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 (1.526 m2)

območja najboljših kmetijskih zemljišč: Najboljša kmetijska 
zemljišča (1.526 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: 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 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:
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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:
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4. UPOŠTEVANJE POBUDE

Pobuda se vključi v nadaljnji postopek.

Utemeljitev:
Pobuda se nanaša na širitev stavbnih zemljišč za gradnjo 
enodružinske stanovanjske stavbe. Pobuda je skladna s cilji 
prostorskega načrtovanja ter s strateškim delom OPN in se lahko 
vključi v nadaljnji postopek.

Grafični prikaz predlagane namenske rabe prostora
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ŠTEVILKA POBUDE: 197

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

utemeljitev pobudnika:
Širitev stavbnih zemljišč za stanovanjsko gradnjo.

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

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 (797 m2)

območja najboljših kmetijskih zemljišč: Najboljša kmetijska 
zemljišča (797 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:

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)):

- 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 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:
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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 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 in 
strateškimi cilji občine, zato se lahko vključi v nadaljnji postopek.

Grafični prikaz predlagane namenske rabe prostora
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ŠTEVILKA POBUDE: 204

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

utemeljitev pobudnika:
Širitev stavbnega zemljišča je namenjena razvoju turistično rekreacijske dejavnosti. Na območju bi uredili ribnik, 
okrepčevalnico ter športna in otroška igrišča.

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.

Urdih Pavlo, Kostanjevica na Krasu 23, 5296, KOSTANJEVICA NA KRASU
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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 (6.863 m2)

POPLAVNA OBMOČJA: /

POPLAVNI DOGODKI: /

VARSTVO NARAVE:

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE:

območja varovanja kulturne dediščine: /

zavarovana območja: ni podatkov

območja Natura 2000: SI3000276 (6.863 m2), SI5000023 (6.863 
m2)

ekološko pomembna območja: Kras (6.863 m2)

območja naravnih vrednot: /

2.1 OBSTOJEČA VARSTVA IN VAROVANJA NA OBMOČJU PRIPOMBE

2. ANALIZA POBUDE

VARSTVO KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ:

POTRESI: 0,15 (6.863 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

gostinske stavbe

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: 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 izven območja naselja - novo načrtovana stavbna NRP - za šport in rekreacijo

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:

S pobudo oz. posegom se posredno omogoča 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

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 cilji prostorskega razvoja občine ter temeljnimi 
načeli prostorskega načrtovanja 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.

Grafični prikaz predlagane namenske rabe prostora



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

ŠTEVILKA POBUDE: 205

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

utemeljitev pobudnika:
Širitev stavbnih zemljišč za potrebe gradnje stanovanjske hiše (rešitev stanovanjskega problema mlade 4 - članske 
družine).

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.

Petrovčič Bojana, Orehovlje 34, 5291, MIREN

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 (2 m2)

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 (919 m2)

območja najboljših kmetijskih zemljišč: Najboljša kmetijska 
zemljišča (789 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:

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)):

- 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 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:
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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:
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4. UPOŠTEVANJE POBUDE

Pobuda se vključi v nadaljnji postopek.

Utemeljitev:
Pobuda se nanaša na širitev stavbnih zemljišč za gradnjo 
enodružinske stanovanjske stavbe. Pobuda je skladna s cilji 
prostorskega razvoja občine in se lahko vključi v nadaljnji postopek.

Grafični prikaz predlagane namenske rabe prostora
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ŠTEVILKA POBUDE: 206

naselje: Lokvica
leži na karti: 5 B 22 12vlagatelji:

utemeljitev pobudnika:
Zemljišče je obdelano, gradnja na njem ni načrtovana, zato naj se izvzame iz območij 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.

Poberaj Stanka, Orehovlje 23b, 5291, MIREN

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 (1.718 m2)

POPLAVNA OBMOČJA: /

POPLAVNI DOGODKI: /

VARSTVO NARAVE:

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE:

območja varovanja kulturne dediščine: /

zavarovana območja: ni podatkov

območja Natura 2000: SI3000276 (1.718 m2), SI5000023 (1.718 
m2)

ekološko pomembna območja: Kras (1.718 m2)

območja naravnih vrednot: /

2.1 OBSTOJEČA VARSTVA IN VAROVANJA NA OBMOČJU PRIPOMBE

2. ANALIZA POBUDE

VARSTVO KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ:

POTRESI: 0,15 (1.718 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
- 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:
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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 cilji prostorskega razvoja občine ter temeljnimi 
načeli prostorskega načrtovanja in se lahko vključi v nadaljnji 
postopek.

Grafični prikaz predlagane namenske rabe prostora




