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

23. NASELJE KOSEZE
NASELJE

NASELJE KOSEZE

ŠT. PRIPOMBE

92

Šifra zadeve

3500-1/2011-116 Matija Tomšič

OBMOČJE

K.O. Koseze , parc. št.: 678, 679

POVZETEK PRIPOMBE

Širitev območja stavbnih zemljišč.

SKUPNO STALIŠČE
IZDELOVALCEV OPN IN OP

PRIPOMBA SE NE UPOŠTEVA.
Območje pripombe se nahaja v območju, ki s SP za poselitev ni opredeljeno kot območje primerno
za širitev poselitve, s SP za kmetijstvo je opredeljeno kot manj sprejemljiv poseg na najboljša
kmetijska zemljišča ter se nahaja v območju katastrofalnih poplav.
Območje pripombe se nahaja v območju:

OPOMBE IZDELOVALCA
OPN

OPOMBE IZDELOVALCA OP



Nature 2000-dodatki,



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



Ekološko pomembnih območij (Reka (Velika voda)),



Redke poplave,



Katastrofalne poplave.

Pobuda sega v številna območja z varstvenimi režimi, ki omejujejo rabo prostora. Za umestitev
novih stavbnih zemljišč v prostor bi bila potrebna izdelava hidrološko hidravlične študije in določitev
razredov poplavne nevarnosti. Te študije ni izdelane. Poleg tega je potrebno zmanjšati posege v
območje Nature 2000. Tako dodatne širitve v varovana območja narave niso zaželena.

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

113

Šifra zadeve

3500-1/2011

OBMOČJE

K.O. Koseze , parc. št.: 1224, 1225

POVZETEK PRIPOMBE

Širitev območja stavbnih zemljišč.

SKUPNO STALIŠČE
IZDELOVALCEV OPN IN OP

PRIPOMBA SE NE UPOŠTEVA.
Pripomba predstavlja:

OPOMBE IZDELOVALCA
OPN

OPOMBE IZDELOVALCA OP

1.

Širitev razpršene gradnje

2.

Načrtovano območje stavbnih zemljišč, katerih vplivi na okolje ne bi bili sprejemljivi predvsem z
vidika ohranjanja najboljših kmetijskih zemljišč in ohranjanja narave.

Območje pripombe se nahaja v območju:


Najboljših kmetijskih zemljišč,



Nature 2000,



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



Ekološko pomembnih območij (Reka (Velika voda)).

Pobuda predstavlja širitev razpršene gradnje na najboljših kmetijskih zemljiščih, kar z vidika
njihovega varovanja ni primerno. Poleg tega je potrebno zmanjšati posege v območje Nature 2000.
Tako dodatne širitve v varovana območja narave niso zaželena.

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

121

Šifra zadeve

3500-1/2011-41

OBMOČJE

K.O. Koseze , parc. št.: 712/2

POVZETEK PRIPOMBE

Širitev območja stavbnih zemljišč.

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 najboljših kmetijskih zemljišč in ohranjanja narave.
Območje pripombe se nahaja v območju, ki s SP za poselitev ni opredeljeno kot območje primerno
za širitev poselitve, s SP za kmetijstvo je opredeljeno kot manj sprejemljiv poseg na najboljša
kmetijska zemljišča ter se nahaja v območju katastrofalnih poplav .

OPOMBE IZDELOVALCA
OPN

OPOMBE IZDELOVALCA OP

Območje pripombe se nahaja v območju:


Najboljših kmetijskih zemljišč,



Nature 2000,



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



Ekološko pomembnih območij (Reka (Velika voda)),



Katastrofalne poplave.

Pobuda sega v številna območja z varstvenimi režimi, ki omejujejo rabo prostora. Za umestitev
novih stavbnih zemljišč v prostor bi bila potrebna izdelava hidrološko hidravlične študije in določitev
razredov poplavne nevarnosti. Te študije ni izdelane. Poleg tega je potrebno zmanjšati posege v
območje Nature 2000. Tako dodatne širitve v varovana območja narave niso zaželena.

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

122, 124

Šifra zadeve

3500-1/2011-42

OBMOČJE

K.O. Koseze , parc. št.: 269, 723, 79

POVZETEK PRIPOMBE

Širitev območja stavbnih zemljišč.

SKUPNO STALIŠČE
IZDELOVALCEV OPN IN OP

PRIPOMBA SE NE UPOŠTEVA.
Območje pripombe se nahaja v območju, ki s SP za poselitev ni opredeljeno kot območje primerno
za širitev poselitve.
Pripomba bi predstavljala načrtovano območje stavbnih zemljišč, katerih vplivi na okolje ne bi bili
sprejemljivi predvsem z vidika ohranjanja narave in najboljših kmetijskih zemljišč (vir: Okoljsko
poročilo).

OPOMBE IZDELOVALCA
OPN

OPOMBE IZDELOVALCA OP

Območje pripombe se nahaja v območju:


Najboljših kmetijskih zemljišč,



Nature 2000,



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



Ekološko pomembnih območij (Reka (Velika voda)),



Varovalni pas železnice.

Pobuda predstavlja poseg v nenačet kmetijski prostor, kar ni v skladu z varovanjem kmetijskih
zemljišč. Predstavlja tudi dodatno širitev poselitve v območju Nature 2000, kar ni skladno z trendom
zmanjšanja tovrstnih pobud v sklopu OPN.

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

123

Šifra zadeve

3500-1/2011-42

OBMOČJE

K.O. Koseze , parc. št.: 269, 723, 79

POVZETEK PRIPOMBE

Širitev območja stavbnih zemljišč.

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 in ohranjanja najboljših kmetijskih zemljišč.
Območje pripombe se nahaja v območju, ki s SP za poselitev ni opredeljeno kot območje primerno
za širitev poselitve, s SP za kmetijstvo je opredeljeno kot manj sprejemljiv poseg na najboljša
kmetijska zemljišča ter se nahaja v območju katastrofalnih poplav .

OPOMBE IZDELOVALCA
OPN

OPOMBE IZDELOVALCA OP

Območje pripombe se nahaja v območju:


Najboljših kmetijskih zemljišč,



Nature 2000-dodatki,



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



Ekološko pomembnih območij (Reka (Velika voda)),



Katastrofalne poplave.

Pobuda sega v številna območja z varstvenimi režimi, ki omejujejo rabo prostora. Za umestitev
novih stavbnih zemljišč v prostor bi bila potrebna izdelava hidrološko hidravlične študije in določitev
razredov poplavne nevarnosti. Te študije ni izdelane. Poleg tega je potrebno zmanjšati posege v
območje Nature 2000. Tako dodatne širitve v varovana območja narave niso zaželena.

V PROSTORU, prostorsko, urbanistično, krajinsko in arhitekturno načrtovanje d.o.o
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23.1.

DODATNE IZLOČITVE IZ OBMOČJA NAČRTOVANIH
NESPREJEMLJIVOSTI VPLIVOV NA OKOLJE

NASELJE

NASELJE KOSEZE

ŠT. OBMOČJA

ob7

OBMOČJE EUP/pEUP

Del EUP KS 05

SKUPNO STALIŠČE
IZDELOVALCEV OPN IN OP

STAVBNIH

ZEMLJIŠČ

ZARADI

UKINITEV NAČRTOVANEGA OBMOČJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ.
Območje predstavlja širitev na območje stavbnih zemljišč, katerih vplivi na okolje niso sprejemljivi
predvsem z vidika ohranjanja narave (vir: Okoljsko poročilo).

OPOMBE IZDELOVALCA
OPN

/

OPOMBE IZDELOVALCA OP

Stavbno zemljišče se izvzema z namenom zmanjšanja deleža površin stavbnih zemljišč znotraj
območja Natura 2000.

ŠT. OBMOČJA

ob8

OBMOČJE EUP/pEUP

Del pEUP KS 06/2

SKUPNO STALIŠČE
IZDELOVALCEV OPN IN OP

UKINITEV NAČRTOVANEGA OBMOČJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ.
Območje predstavlja širitev na območje stavbnih zemljišč, katerih vplivi na okolje niso sprejemljivi
predvsem z vidika ohranjanja narave (vir: Okoljsko poročilo).

OPOMBE IZDELOVALCA
OPN

/

OPOMBE IZDELOVALCA OP

Stavbno zemljišče se izvzema z namenom zmanjšanja deleža površin stavbnih zemljišč znotraj
območja Natura 2000.

ŠT. OBMOČJA

ob9

OBMOČJE EUP/pEUP

Del EUP KS 02

SKUPNO STALIŠČE
IZDELOVALCEV OPN IN OP

UKINITEV NAČRTOVANEGA OBMOČJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ.
Območje predstavlja širitev na območje stavbnih zemljišč, katerih vplivi na okolje niso sprejemljivi
predvsem z vidika ohranjanja narave (vir: Okoljsko poročilo).

OPOMBE IZDELOVALCA
OPN

/

OPOMBE IZDELOVALCA OP

Stavbno zemljišče se izvzema z namenom zmanjšanja deleža površin stavbnih zemljišč znotraj
območja Natura 2000.

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

6

