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57. NASELJE VRBICA
NASELJE

NASELJE VRBICA

ŠT. PRIPOMBE

53

Šifra zadeve

3500-1/2011-91

OBMOČJE

K.O. Jablanica, parc. št.: 252/1, 249

POVZETEK PRIPOMBE

Neustrezna postavitve načrtovanega cevovoda za odpadno vodo na karti 4 (GJI).

SKUPNO STALIŠČE
IZDELOVALCEV OPN IN OP

PRIPOMBA NI PREDMET OPN.

OPOMBE IZDELOVALCA
OPN

Prikaz GJI (karta 4 OPN) povzema podatke iz posameznih katastrov GJI in izdelanih projektnih
dokumentacij za načrtovano GJI. Dejanska umestitev cevovoda za odpadno vodo se lahko
spremeni glede na izvedljivost in sicer v fazi izdelave projektne dokumentacije, saj bo potrebno za
njegovo izvedbo pridobiti pravico graditi (služnost, lastninska pravica...).
Območje pripombe se nahaja v območju:


OPOMBE IZDELOVALCA OP

Zavarovanega območja narave (vplivno območje Regijskega parka Škocjanske jame).
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ŠT. PRIPOMBE

72

Šifra zadeve

3500-1/2011-92

OBMOČJE

K.O. Jablanica, parc. št.: 1596
Pripomba se nanaša na:

POVZETEK PRIPOMBE

SKUPNO STALIŠČE
IZDELOVALCEV OPN IN OP

OPOMBE IZDELOVALCA
OPN

1.

Imenovanje besedila „kasarn“ v Vrbici proizvodnji objekt.

2.

Posebni PIP za gradnjo na stanovanjskih območjih z oznako SK.

PRIPOMBA SE UPOŠTEVA in sicer se opredeli za območje EUP VI 02/4 in VI 03 PNRP površine
podeželskega naselja s pripravo OPPN za revitalizacijo območja in odmikom od območja
naselbinske dediščine naselja.
V posebnih PIP za gradnjo na stanovanjskih območjih z oznako SK so natančno definirane katere
predelovalne, proizvodne in industrijske dejavnosti so dovoljene. (to so obdelava in predelava lesa,
proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva; proizvodnja pohištva; druge
raznovrstne predelovalne dejavnosti; popravila in montaža strojev in naprav). Se pravi dejavnosti
kor so klanje živine, drobnice, sušenje, hlajenje, predelava živil živalskega in rastlinskega izvora
niso dopustne.
Določitev strank v postopku določa ZGO in je del upravnega postopka izdaje gradbenega
dovoljenja.
Območje pripombe se nahaja v območju:


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

OPOMBE IZDELOVALCA OP

/

ŠT. PRIPOMBE

191

Šifra zadeve

3500-8/2010-8

OBMOČJE

K.O. Jablanica, parc. št.: 249, 300/2, 301/2
Pripomba se nanaša na:
1.

Spremembo zemljišča s parc. št. 249, ki je v celoti (100%) stavbno v zemljišče v zemljišče, ki
bo delno (50%) kmetijsko in delno (50%) stavbno zemljišče.

2.

Spremembo stavbnega zemljišča v zelene površine.

3.

Spremembo stavbnega zemljišča v zelene površine.

POVZETEK PRIPOMBE

SKUPNO STALIŠČE
IZDELOVALCEV OPN IN OP

PRIPOMBA SE DELNO UPOŠTEVA in sicer:
1.

Se pripomba glede spremembe PNRP zemljišča ne upošteva.

2.

Je pripomba glede spremembe stavbnega zemljišča v zelene površine upoštevana že v
razgrnjenem dopolnjenem osnutku OPN Ilirska Bistrica.

3.

Je pripomba glede spremembe stavbnega zemljišča v zelene površine upoštevana že v
razgrnjenem dopolnjenem osnutku OPN Ilirska Bistrica.

OPOMBE IZDELOVALCA
OPN

Območje pripombe se nahaja znotraj poselitvenega območja – območja namenjenega gradnji
pretežno stanovanjskih objektov.

OPOMBE IZDELOVALCA OP
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