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IZJAVA O SKLADNOSTI STALIŠČ DO PRIPOMB Z JAVNE RAZGRNITVE:

Tijana Mičić, udivki izjavljam, da so STALIŠČ DO PRIPOMB Z JAVNE RAZGRNITVE:
izdelana v skladu z veljavno zakonodajo s področja vodarske stroke.
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STALIŠČA DO PRIPOMB Z JAVNE RAZGRNITVE HIDROLOŠKO HIDRAVLIČNE
PRESOJE REKE IN MOLJE TER VEČJIH PRITOKOV V OBČINI ILIRSKA BISTRICA-HHŠ
Stališča so podana do pripomb z javne razgrnitve hidrološko hidravlične presoje Reke in Molje ter
večjih pritokov v občini Ilirska Bistrica (v nadalj.: HHŠ), ki je potekala od 1.9. do 30.9.2015.
Zaradi zagotovitve celovitosti obravnave pripomb so zgoraj navedena stališča medsebojno
usklajena in zato pripravljena v okviru enotnega poročila.
V času med 1.9. in 30.9.2015 je bila izvedena javna razgrnitev HHŠ na kateri je bilo celotno
gradivo razgrnjeno pred sprejemno pisarno Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska
Bistrica, ter na spletni strani Občine Ilirska Bistrica http://www.ilirska-bistrica.si.
Javna obravnava je potekala v ponedeljek 28.9.2015 ob 17. uri v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica,
Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica.
Peti odstavek 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08–ZVO-1B,
108/09 in 80/10-ZUPUDPP, 57/12) - v nadalj.: ZPNačrt, določa, da ima javnost pravico dajati
pripombe in predloge na prostorske akte v postopku izdelave, zato se je župan odločil, da tudi
izdelano študijo HHŠ preda javnosti na vpogled z namenom seznanitve zaključkov študije, ki se jo
upošteva pri pripravi Občinskega prostorskega načrta v skladu s zakonodajo s področja voda.
Šesti odstavek 50. člena ZPNačrt pa določa, da občina preuči pripombe in predloge javnosti in do
njih zavzame stališče, ki ga objavi na krajevno običajen način in v svetovnem spletu.
Na podlagi Uredbe o pogojih in omejitvah o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in
posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda
in morja (Ur. l. RS, št. 89/08, v nadaljevanju Uredba) je potrebno v postopku priprave prostorskih
aktov (občinski prostorski načrt, občinski podrobni prostorski načrt, državni prostorski načrti), za
območja, ki so izpostavljena poplavam, izdelati karte poplavne nevarnosti in razredov poplavne
nevarnosti v skladu s Pravilnikom o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in
z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede
ogroženosti (Ur. l. RS št. 60/2007).
Pri načrtovanju novih prostorskih ureditev na območjih poplav, kjer že obstajajo elementi
ogroženosti, je obvezno upoštevati pogoje in omejitve iz Uredbe, pri tem pa je potrebno zagotoviti
tudi, da se z načrtovanjem nove namenske rabe ne poveča obstoječa stopnja ogroženosti na
območju in izven njega. V ta namen je treba z načrtovanjem gradnje novih objektov načrtovati
celovite ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti, njihovo izvedbo pa končati pred začetkom
gradnje novih objektov. Celovite ukrepe (varovalni, varstveni in izravnalni ukrepi) je potrebno
načrtovati celostno ter pri tem upoštevati skupni (kumulativni) vpliv na vodni režim. Izdelana
hidrološko-hidravlična študija je bila pregledana in potrjena s strani ARSO.
Vsaka naknadna sprememba v namenski rabi prostora na poplavnem območju pomeni novelacijo
hidravlične študije ter dodaten kumulativni vpliv na vodni režim. Z umeščanjem novih posegov na
poplavno območje je potrebno načrtovati tudi dodatne ukrepe za izravnavo negativnega vpliva
načrtovanega posega (iskanje nadomestnega zadrževalnega prostora) ter študijo ponovno poslati v
pregled in potrditev na ARSO.
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V času javne razgrnitve in javne obravnave je prispelo 5 pripomb.
Pripombe so bile podane ustno na javni obravnavi, pisno na mestu javne razgrnitve kot zapis v
knjigo pripomb in predlogov ali so bile poslane na naslov občine Ilirska Bistrica do 30.9.2015.
Stališče do posameznih pripomb in predlogov javnosti je preučila in do njih zavzela stališče:
Tijana Mičić, udivki, VGB-VODNOGOSPODARSKI BIRO MARIBOR d.o.o., v skladu z
veljavnimi predpisi in izdelani strokovnimi podlagami ter smernicami in usmeritvami nosilcev
urejanja prostora.
Zgoraj navedena stališča –obrazložitve je pripravljavec OPN Ilirska Bistrica objavil na krajevno
običajen način – na spletni strani občine http://www.ilirska-bistrica.si/.

VGB d.o.o.
3

