OPN ILIRSKA BISTRICA – STALIŠČA DO PRIPOMB Z 2. JAVNE RAZGRNITVE (16. 11. 2012 – 17. 12. 2012)

17.

KATASTRSKA OBČINA VELIKA BUKOVICA

ŠT. PRIPOMBE (VP)

23

ŠT. PRIPOMBE (občina)

3500-1/2012-21

ŠIFRA KATASTRSKE
OBČINE

2539

PARCELNA ŠTEVILKA

1074, 1075, 1076

ENOTA OZ. PODENOTA
UREJANJA PROSTORA

BK 01

PRODROBNA NAMENSKA
RABA PROSTORA

K1

POVZETEK PRIPOMBE

V OPN Ilirska Bistrica so parcele št. 1074, 1075,in 1076, vse k.o. Velika Bukovica uvrščene pod
kmetijska zemljišča, s čimer se ne strinjam. Namreč ko se je obnavljala glavna vaška , je občina
odkupila dele teh zemljišč za potrebe širitve ceste in s tem tudi posegla v obstoječa zemljišča.
Torej je del teh zemljišč, po katerih poteka cesta že bil uvrščen pod zazidljiva zemljišča. Poleg
tega se je takrat pri izgradnji ceste , pod cesto že položilo vso komunalno in elektro infrastrukturo
(ravno z namenom, da se omogoči izgradnja stanovanjskih objektov tudi na drugi strani ceste Od
ob cesto stoječih zazidalnih zemljišč, ki so sedaj že pozidane s hišami.
Z novim OPN praktično ni bilo v vasi dodanih zazidalnih zemljišč, kar mlajše sili v migracijo. Poleg
tega obstoječe zazidalne parcele ali nimajo urejenih zemljiških razmerij ali pa so lastniki
nepripravljeni prodati. Z uvrstitvijo navedenih parcel med zazidalne površine , bi si moja hči z
družino zgradila hišo in tako bi mlada družina ostala v vasi in seveda tudi občini.
Območje pripombe se nahaja v območju:

PODATKI O VAROVANJIH



Najboljših kmetijskih zemljišč,



Nature 2000,



Zavarovanega območja narave: Vplivno območje Regijskega parka Škocjanske jame,



Ekološko pomembnih območij: Reka (Velika voda).

STALIŠČE IZDELOVALCEV
OPN

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 (pripomba je v nasprotju s 6., 8. in 10. členom ZPNačrt).

STALIŠČE IZDELOVALCEV
OP

PRIPOMBA SE NE UPOŠTEVA.

OPOMBE IZDELOVALCA OP

Pobuda se nahaja v območju Nature 2000, ki je bilo opredeljeno na podlagi direktive o pticah.
Dodatne širitve stavbnih zemljišč v območja Nature 2000 bi pripomogle k povečanju še
dopustnega deleža stavbnih zemljišč znotraj varovanih območij, ker je z vidika vplivov na okolje
nesprejemljivo.
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