OPN ILIRSKA BISTRICA – STALIŠČA DO PRIPOMB Z JAVNE RAZGRNITVE (19. 8. 2011 – 30. 09. 2011)

22. NASELJE KORITNICE
NASELJE

ŠT. PRIPOMBE
Šifra zadeve

NASELJE KORITNICE
20, 103
3500-1/2011-37 Alojz Polak
3500-1/2011-36 Pavlina Adam

OBMOČJE

K.O. Koritnice , parc. št.: 1369/156, 1369/208, 1369/209, 1369/210

POVZETEK PRIPOMBE

Izločitev iz območja veljavnih stavbnih zemljišč.

SKUPNO STALIŠČE
IZDELOVALCEV OPN IN OP

PRIPOMBA SE UPOŠTEVA in sicer se območje izvzame iz območja izvzame iz območja obstoječih
in načrtovanih stavbnih zemljišč.
Območje pripombe se nahaja v območju:

OPOMBE IZDELOVALCA
OPN



Nature 2000,



Natura 2000-dodatki,



Ekološko pomembnih območij (Snežnik - Pivka, Osrednje območje življenjskega prostora
velikih zveri).

OPOMBE IZDELOVALCA OP

/

ŠT. PRIPOMBE

21

Šifra zadeve

3500-1/2011-21

OBMOČJE

K.O. Koritnice , parc. št.: 1368/55

POVZETEK PRIPOMBE

Širitev območja stavbnih zemljišč (željen namen: kmečki turizem).

SKUPNO STALIŠČE
IZDELOVALCEV OPN IN OP

PRIPOMBA SE NE UPOŠTEVA.
Pripomba bi predstavljala načrtovano območje stavbnih zemljišč, katerih vplivi na okolje ne bi bili
sprejemljivi predvsem z vidika ohranjanja narave (vir: Okoljsko poročilo) in obsega načrtovanih
stavbnih zemljišč.

OPOMBE IZDELOVALCA
OPN

OPOMBE IZDELOVALCA OP

Območje pripombe se nahaja v območju:


Nature 2000,



Zavarovanega območja (vplivno območje Regijskega parka Škocjanske jame),



Ekološko pomembnih območij (Snežnik - Pivka, Osrednje območje življenjskega prostora
velikih zveri).

Pobuda dodatno doprinese k povečanju širitev na kmetijska zemljišča in je z vidika njihovega
varovanja neprimerna. Poleg tega se nahaja v območju Natura 2000, kjer je potrebno zmanjšati
delež posegov v tovrstna območja.

V PROSTORU, prostorsko, urbanistično, krajinsko in arhitekturno načrtovanje d.o.o
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OPN ILIRSKA BISTRICA – STALIŠČA DO PRIPOMB Z JAVNE RAZGRNITVE (19. 8. 2011 – 30. 09. 2011)

ŠT. PRIPOMBE

101

Šifra zadeve

3500-1/2011-57 Neva Prosen

OBMOČJE

K.O. Koritnice , parc. št.: 323

POVZETEK PRIPOMBE

Širitev območja stavbnih zemljišč.

SKUPNO STALIŠČE
IZDELOVALCEV OPN IN OP

PRIPOMBA SE NE UPOŠTEVA.
Pripomba predstavlja načrtovano območje stavbnih zemljišč, katerih vplivi na okolje niso sprejemljivi
predvsem z vidika ohranjanja najboljših kmetijskih zemljišč.
Območje pripombe se nahaja v območju:

OPOMBE IZDELOVALCA
OPN

OPOMBE IZDELOVALCA OP



Najboljših kmetijskih zemljišč,



Nature 2000-dodatki,



Ekološko pomembnih območij (Snežnik - Pivka, Osrednje območje življenjske prostora velikih
zveri).

Pobuda dodatno doprinese k povečanju širitev na kmetijska zemljišča in je z vidika njihovega
varovanja neprimerna. Predstavlja poseg navzven v nenačet kmetijski prostor. Poleg tega se nahaja
v območju Natura 2000, kjer je potrebno zmanjšati delež posegov v tovrstna območja.

V PROSTORU, prostorsko, urbanistično, krajinsko in arhitekturno načrtovanje d.o.o
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OPN ILIRSKA BISTRICA – STALIŠČA DO PRIPOMB Z JAVNE RAZGRNITVE (19. 8. 2011 – 30. 09. 2011)

ŠT. PRIPOMBE

107, 108

Šifra zadeve

3500-1/2011-22

OBMOČJE

K.O. Koritnice , parc. št.: 1369/85, 1369/234

POVZETEK PRIPOMBE

Širitev območja stavbnih zemljišč (željen namen: dopolnilna dejavnost kmetije (izgradnja
bioplinarne)).

SKUPNO STALIŠČE
IZDELOVALCEV OPN IN OP

PRIPOMBA SE NE UPOŠTEVA.
Pripomba glede načrtovane gradnje bioplinarne:
1.

Ni v skladu s konceptom prostorskega razvoja občine Ilirska Bistrica ( naselje Koritnice
ohranja pretežno ruralen značaj z razvojem turistične in ne energetske dejavnosti)

2.

Ni v skladu z ZPNAčrt glede razmestitve dejavnosti.

3.

Bi predstavljala načrtovano območje stavbnih zemljišč, katerih vplivi na okolje ne bi bili
sprejemljivi predvsem z vidika ohranjanja narave (vir: Okoljsko poročilo).

Območje pripombe se nahaja v območju:
OPOMBE IZDELOVALCA
OPN



Najboljših kmetijskih zemljišč,



Nature 2000-dodatki,



Zavarovanega območja narave (vplivno območje Regijskega parka Škocjanske jame),



Ekološko pomembnih območij (Reka (Velika voda), Snežnik - Pivka, Osrednje območje
življenjske prostora velikih zveri),



Kulturne dediščine,



Vodovarstveno območje (državni nivo 2.),



Naravnih vrednot.

OPOMBE IZDELOVALCA OP

Pobuda predstavlja novogradnjo v nenačetem prostoru s številnimi varstvenimi režimi. Širitev sega
na K2 (travnik), ki so pomemben habitat za posamezne vrste ptic v Naturi 2000. Lokacija v tem
obsegu v praktično vseh naravovarstvenih režimih brez ustrezne strokovne podlage, ki bi utemeljila
smotrnost in upravičenost posega, ni mogoča. Pobuda 107 pomeni večji doprinos k posegom na
kmetijska zemljišča. Bioplinarna v takšnem okolju ni primerna, saj gre po svoji dejavnosti za manjši
industrijski obrat z emisijami snovi v ozračje. Potencialno bi takšna širitev imela bistven vpliva na
varovanje zdravja ljudi.

ŠT. PRIPOMBE

198

Šifra zadeve

3500-1/2011-171

OBMOČJE

K.O. Koritnice , parc. št.: 177/1, 177/2

POVZETEK PRIPOMBE

Širitev območja stavbnih zemljišč.

SKUPNO STALIŠČE
IZDELOVALCEV OPN IN OP

PRIPOMBA SE NE UPOŠTEVA.

OPOMBE IZDELOVALCA
OPN

Območje pripombe se nahaja v območju, ki s SP za poselitev ni opredeljeno kot območje primerno
za širitev poselitve, s SP za kmetijstvo pa je opredeljeno kot manj sprejemljiv poseg na najboljša
kmetijska zemljišča.

OPOMBE IZDELOVALCA OP

Pobuda dodatno doprinese k povečanju širitev na kmetijska zemljišča in je z vidika njihovega
varovanja neprimerna.

V PROSTORU, prostorsko, urbanistično, krajinsko in arhitekturno načrtovanje d.o.o
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ŠT. PRIPOMBE

208, 209

Šifra zadeve
OBMOČJE

K.O. Koritnice , parc. št.: del 1369/85, 1369/234, 118/2, 120, 123, 127, 128, 129, 133, 134, 137, 140,
142, 146, 147, 148, 149, 150, 153, 154

POVZETEK PRIPOMBE

Širitev območja stavbnih zemljišč (željen namen: dopolnilna dejavnost kmetije (izgradnja
bioplinarne)).

SKUPNO STALIŠČE
IZDELOVALCEV OPN IN OP

PRIPOMBA SE NE UPOŠTEVA.
Pripomba glede načrtovane gradnje bioplinarne:

OPOMBE IZDELOVALCA
OPN

OPOMBE IZDELOVALCA OP

1.

Ni v skladu s konceptom prostorskega razvoja občine Ilirska Bistrica ( naselje Koritnice
ohranja pretežno ruralen značaj z razvojem turistične in ne energetske dejavnosti)

2.

Ni v skladu z ZPNAčrt glede razmestitve dejavnosti.

3.

Bi predstavljala načrtovano območje stavbnih zemljišč, katerih vplivi na okolje ne bi bili
sprejemljivi predvsem z vidika ohranjanja narave (vir: Okoljsko poročilo).

Pobuda predstavlja novogradnjo v nenačetem prostoru s številnimi varstvenimi režimi. Širitev sega
na K2 (travnik), ki so pomemben habitat za posamezne vrste ptic v Naturi 2000. Lokacija v tem
obsegu v praktično vseh naravovarstvenih režimih brez ustrezne strokovne podlage, ki bi utemeljila
smotrnost in upravičenost posega, ni mogoča. Pobuda 107 pomeni večji doprinos k posegom na
kmetijska zemljišča. Bioplinarna v takšnem okolju ni primerna, saj gre po svoji dejavnosti za manjši
industrijski obrat z emisijami snovi v ozračje. Potencialno bi takšna širitev imela bistven vpliva na
varovanje zdravja ljudi.

V PROSTORU, prostorsko, urbanistično, krajinsko in arhitekturno načrtovanje d.o.o
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