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4.

KATASTRSKA OBČINA ILIRSKA BISTRICA

ŠT. PRIPOMBE (VP)

45

ŠT. PRIPOMBE (občina)

3500-1/2012-41, 3500-1/2012-48

ŠIFRA KATASTRSKE
OBČINE

2508

PARCELNA ŠTEVILKA

803/6, 803/5

ENOTA OZ. PODENOTA
UREJANJA PROSTORA

SN 01/41

PRODROBNA NAMENSKA
RABA PROSTORA

K2

POVZETEK PRIPOMBE

Območje pripombe se nahaja v območju:
PODATKI O VAROVANJIH



Zavarovano območje: Regijski park Škocjanske jame - vplivno območje,



Ekološko pomembno območje: Snežnik – Pivka, Osrednje območje življenjskega
prostora velikih zveri,
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STALIŠČE IZDELOVALCEV
OPN

OPOMBE IZDELOVALCA
OPN

Natura (spadodatki): Snežnik – Pivka.

PRIPOMBA SE NE UPOŠTEVA.
Območje pripombe se nahaja v območju, ki s SP za poselitev ni opredeljeno kot območje
primerno za širitev poselitve (kot npr: območje nadzemnega pridobivalnega prostora) in je v
nasprotju s 6., 8. in 10. členom ZPNačrt.
Pripomba bi predstavljala načrtovano območje stavbnih zemljišč, katerih vplivi na okolje ne bi bili
sprejemljivi.

STALIŠČE IZDELOVALCEV
OP

PRIPOMBA SE NE UPOŠTEVA.

OPOMBE IZDELOVALCA OP

Kamnolom Gabrovec se nahaja znotraj območja Natura 2000, ki je opredeljeno na podlagi
Direktive o pticah. Območje je pomemben življenjski prostor ogroženih in zavarovanih živalskih
vrst ptic kot tudi sesalcev (ris, volk, netopirji) in drugih živalskih vrst, vključno z jamskimi. Za
območje kamnoloma na parcelni številki 803/7, k.o. 2508 je bilo v letu 2012 izdano
okoljevarstveno soglasje s strani Agencija RS za okolje za pridobitev rudarske pravice za
izkoriščanje mineralne surovine. Na podlagi smernic k načrtovanju OPN, izdanih s strani ZRSVN
OE Nova Gorica, je bilo območje ustrezno zmanjšano. V OPN je tako namenska raba območja
mineralnih surovin (oznaka LN) opredeljena za območje, ki je bilo obravnavano v postopku
podeljevanja koncesije za rabo (in je bilo nanj že izdano pozitivno naravovarstveno mnenje parcela 803/7) in na območje, ki je že bilo v uporabi za izkoriščanje. Kakršne koli druge širitve
kamnoloma zaradi zagotavljanja ugodnega stanja populacij zavarovanih vrst v tem trenutku ni
možno.
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